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Van de redactietafel.
Veel later dan de bedoeling ligt het VSG bulletin in uw handen. Prioriteiten, andere
belangen, drukte enzovoort leidden ertoe dat het uitbrengen van nummer 82 even op
de lange baan werd geschoven. Toch is het er nu eindelijk van gekomen. Als
goedmaker krijgt u een dubbeldik nummer! In dit bulletin leest u van alles en nog wat;
competitiestanden, OSBO-nieuws, schaakopgaves, Ferry Lunek in een
wereldkampioenschap en ga zo maar door. We wensen u een heel goede
decembermaand toe en tevens een goed tweede deel van het schaakseizoen, met
veel schaakplezier en leerzame momenten, met veel leuke bulletins, met veel mooie
schaakpartijen.
Op de achterzijde staat trouwens de aankondiging van het schaaktoernooi van
onze buren in Harderwijk. Van harte aanbevolen natuurlijk!
Uw redactie
Op 26 januari wordt ons Rie Timmer rapidtoernooi gehouden. Houdt u deze
datum vrij? We rekenen ook op uw komst!

Planning van de schaakavonden.

In de eerste bestuursvergadering van dit seizoen is de planning van de
schaakavonden voor het seizoen 2001 – 2002 vastgesteld. Hieronder vindt u een
schematisch overzicht.
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LAATSTE SCHAAKAVOND VAN HET SEIZOEN

In bovenstaand overzicht kunt u per onderdeel lezen wanneer en hoe vaak het aan
de orde komt.

Samenstelling van de VSG teams in de OSBO competitie.
Voor het eerst samen met de verschillende teamleiders, heeft uw bestuur de VSG
teams voor de komende OSBO competitie samengesteld. Daarbij moest rekening
worden gehouden met het feit dat VSG 2 dit keer 8 borden moet vullen. Bij het
samenstellen van de teams is rekening gehouden met de volgende zaken:
 Einduitslag van de interne competitie.
 Einduitslag van de externe competitie (behaalde punten in het team).
 Algemene prestaties in de loop van het gehele seizoen.
 KNSB rating.
 Ervaringen en indrukken van de afgelopen jaren.
 Inbreng van de teamleiders.
Dit heeft er toe geleid dat de volgende teams zijn samengesteld:
VSG 1
1. Ernst Keijer
2. Jan Lambrechts (TL)
3. Rob Boterenbrood
4. Theo Janssen

5. Gerard de Hoop
6. Cor Petersen
7. Sape Westra
8. Ismaïl Jamshedi
Reserves:
Mark de Graaf,
Ferry Lunek
VSG 2
1. Mark de Graaf
2. Ferry Lunek
3. Rob Hollmann
4. Uri Vecht
5. Gert Wim Korterink
6. Wido Sparling
7. Anton Reijngoudt
8. Wim Jongejan (TL)
VSG 3
1. Cees Doets
2. Bauke van Hulst
3. Cor Kortland (TL)
4. Ger Rog
5. Jo Wolters
6. Gert van Heeringen
Wissel: Harry Boer
VSG 4
1. Lambert Korterink
2. Dirk Jan Hop
3. Thore Vlieger
4. Wim Geitenbeek
5. Jan Bakker (TL)
6. Piet Hein Bleeker
Wissel: Wim Booy
Wissel: Firdus Akopian
Algemene reserves voor VSG 3 en 4:
Mathilde Klok
Thom Paulus
Henk Bosch
Pierre Karangwa
De volgende uitgangspunten zijn vastgesteld:
 De wisselspelers worden daadwerkelijk ingezet bij reguliere teamwedstrijden
(dus niet alleen als er een mannetje tekort is!).
 De reservespelers worden benaderd als in een team tekorten zijn.
 De teamleiders plannen hun wedstrijden in de week die in de jaarplanning (zie
pagina 3) daarvoor staat aangegeven.

Nog even terug naar de halve finale
Rob Boterenbrood – Mark de Graaf
De finale van ons bekertoernooi 2000 – 2001 is in het vorige bulletin aan de orde
geweest. Dit keer brengen we de halve finalepartij tussen Rob Boterenbrood en Mark
de Graaf voor het voetlicht. Samen met Rob heb ik deze partij aan een analyse
onderworpen en van Mark kreeg ik annotaties op papier. Van dit alles is het volgende
verslag gemaakt.
Rob Boterenbrood – Mark de Graaf
1. e2-e4, e7-e6
2. d2-d3, c7-c5
3. c2-c3, Pb8-c6
4. Pb1-d2, Lf8-e7
5. f2-f4, d7-d6
6. Lf1-e2, Pg8-f6
7. Dd1-c2, Pf6-d7
8. Pg1-f3, Le7-h4+
9. Pf3xh4, Dd8xh4+
10. g2-g3, Dh4-e7
11. Le2-f3, Pd7-b6
12. Pd2-c4, Pb6xc4
13. d3xc4, Pc6-a5
14. 0-0 ... Slaan op c4 kan natuurlijk niet wegens Da4+. Wit beheerst het centrum
met de c- en e-pion
...., Lc8-d7
15. b2-b3, 0-0
16. Tf1-e1, Ld7-c6

17. Dc2-e2 ... Uit het vervolg zal blijken dat de dame op d3 had moeten staan.
Zwart moet, vanwege de dreiging b4, vervolgen met b6. Na de partijzetten 18.
b4, Pb7 19. b5, Ld7 20. e5, Tab8 wint wit een pion door 21. Lxb7 gevolgd door
slaan op d6
...., b7-b6
18. b3-b4, Pa5-b7
19. b4-b5, Lc6-d7
20. e4-e5, Ta8-b8
21. De2-d3, d6xe5 Zwart wordt actief in het centrum
22. f4xe5, Tf8-d8
23. Dd3-e4, Ld7-e8

24. De4-g4, Td8-d3 Mark is iets te gretig en heeft geluk dat Rob niet het sterke
Le4 doet. Na Txc3 volgt dan namelijk Lb2 met kwaliteitsverlies. Op Txc4 volgt
Lxh7+
25. Lc1-g5, De7-f8
26. Dg4-h4 ... Wit denkt de partij te kunnen beslissen maar komt bedrogen uit
...., Td3xf3
27. Lg5-e7, g7-g5 Deze zet had Rob gemist
28. Dh4-g4, Tf3xg3+
29. h2xg3, Df8xe7
30. Te1-f1, h7-h6
31. Tf1-f6, De7-f8
32. Kg1-g2, Df8-g7
33. Ta1-h1, Pb7-d6 Een prachtige zet waarmee zwart groot voordeel krijgt

34. Th1xh6, Pd6-f5
35. Tf6xf5, e6xf5 en wit gaf zich gewonnen.
De OSBO competitie
De OSBO heeft de verschillende poules waar VSG teams in spelen als volgt
ingedeeld:
1e klasse A
1. Pallas
2. O & O 2
3. ASV 4
4. Meppel 1
5. Meppel 2
6. VSG 1
7. ZSG 2
8. Schaakstad 4
2e klasse A
1. Briesend Paard
2. VSG 2
3. Combinatie 1
4. Heerde 1
5. Pallas 2
6. O & O 3
7. Nunspeet 1
8. Lelystad 2
3e klasse B
1. DoDo 1
2. Schaakstad 7

3. Caïssa 1
4. Pegasus 2
5. ZSG 3
6. VSG 3
7. Dronten 1
8. Lelystad 3
4e klasse B
1. De 7 Pionnen 2
2. VSG 4
3. Rhenen 3
4. Lelystad 4
5. Zeepaard
6. DoDo 3
7. Cirkel 2
De Vooruitzichten:
In de 1e klasse A is Meppel 1 de favoriet voor het kampioenschap, met ZSG 2 als
goede outsider. VSG 1 zal stevig aan de bak moeten om zich te handhaven.
In de 2e klasse A zijn ook meerdere teams favoriet; Heerde, Combinatie, Pallas en
Lelystad zouden wel eens met elkaar kunnen uitvechten wie promoveert. We hopen
natuurlijk voor onze buren dat ze direct weer promoveren. Het zou VSG echter niet
echt slecht uitkomen als dat niet mogelijk blijkt te zijn; Andries Mellema heeft te
kennen gegeven dat hij naar VSG zal terugkeren, als de Combinatie niet promoveert.
Aan VSG 2 de moeilijke taak zich niet als een jojo heen en weer te laten gaan.
Briesend Paard uit Urk is in deze klasse de grote onbekende.
VSG 3 mag het in de 3e klasse B opnemen tegen meerder zeer sterke teams. DoDo
natuurlijk, maar daarnaast ook Caïssa, Dronten, Lelystad en ZSG. Volgens mij zal
het in deze klasse gaan tussen DoDo en ZSG, terwijl VSG 3 zich met een plaats in
de middenmoot tevreden zal moeten stellen.
De 4e klasse ten slotte is een groot blik koffiedik. Van oudsher zullen De 7 Pionnen
en Lelystad sterke teams kunnen opstellen, Zeepaard uit Zeewolde zal ook hogerop
willen en zou met een goed lopende jeugdafdeling op termijn ook wel eens hogere
ogen kunnen gaan gooien. VSG 4 moet zich kunnen handhaven ergens in het
midden.
Oproep aan alle VSG-ers.
We hopen dat partijen uit de verschillende klassen in ons bulletin geplaatst
kunnen worden. Natuurlijk is dit alleen mogelijk wanneer partijmateriaal wordt
aangeleverd. U hoeft slechts een notatieboekje te overhandigen en de redactie
maakt van uw partij een verslag!

Rie Timmer, dameskampioen van Nederland in 1971.
Van 29 september – 9 oktober 1971 werden in Arnhem de wedstrijden geschaakt
voor het dameskampioenschap van Nederland. Ook Rie Timmer deed mee. In die

jaren maakten Rie Timmer, Fenny Heemskerk, Ada van der Giessen en Corry
Vreeken de dienst uit in ons land. Via Henk Mondria kreeg ik, al geruime tijd geleden,
een aantal partijen van Rie in handen, waaronder die tegen Carla van der Griendt
(de latere Carla Bruinenberg).
A. v.d. Griendt – R. Timmer
Arnhem 1971
1. e2-e4, d7-d6
2. d2-d4, Pg8-f6
3. Pb1-c3, e7-e5 Rob Boterenbrood heeft vroeger veel met Rie geschaakt. Zou
hij zijn voorliefde voor de Philidor van haar hebben overgenomen?
4. Pg1-f3, Pb8-d7
5. Lf1-c4, Lf8-e7 Wit kan nu het verrassende 6. Lxf7+?! spelen. Na Kxf7 7.
Pg5+, Kg8 8. Pe6, De8 9. Pxc7, Dd8 10. Pxa8 lijkt wit voordeel te hebben. In
de praktijk echter blijkt dat zwart beter komt te staan; het witte paard is niet te
redden, waardoor wit voor de toren en 2 pionnen dus 2 stukken heeft
gegeven. Omdat zijn ontwikkeling achter is gebleven trekt zwart de partij naar
zich toe. De witspeelster kiest voor het solide
6. 0-0, c7-c6
7. Lc4-b3, Dd8-c7
8. a2-a4, 0-0
9. h2-h3 Blijkbaar wil wit Le3 spelen en denkt met h3 te voorkomen dat Pg4 haar
loper zal verjagen. Toch moet h3 worden gezien als voorbarig, niet nodig en
een verzwakking van de rokadestelling. Zwart heeft heel andere plannen op
de damevleugel
...., b7-b6
10. d4xe5 Wit ruilt in het centrum; sterker zou zijn geweest het afmaken van de
ontwikkeling met Le3, De2 en Td1
...., d6xe5
11. Tf1-e1, Pd7-c5
12. Lb3-c4, Lc8-e6
13. Dd1-e2, a7-a5
14. Pf3-g5 Een overbodige zet; zwart wil de lopers toch wel ruilen
...., Le6xc4
15. De2xc4, h7-h6
16. Pg5-f3, Pc5-e6
17. Lc1-e3, Pf6-d7
18. Ta1-d1, Ta8-d8
19. Pc3-e2, Le7-c5
20. Le3-c1

Rie komt nu met een mooie damemanoeuvre in het voordeel
...., Dc7-a7 Dreigt Lxf2+ en wit kan niet terugslaan met de koning vanwege
b5+
21. Te1-f1, Da7-b8
22. c2-c3, b6-b5
23. a4xb5, c6xb5
24. Dc4-a2 Als we naar de pionnenformatie kijken valt op dat in een komend
eindspel, zwart de verste vrijpion heeft. Volgens Euwe een groot voordeel!
..., Pd7-f6
25. Td1xd8, Tf8xd8
26. Pe2-g3 Wit durft het niet aan om de d-pion te ruilen voor de a-pion. Wellicht
had ze het wel moeten doen
...., Db8-c7
27. Da2-b3, b5-b4
28. Tf1-d1, Td8xd1+
29. Db3xd1, Dc7-a7
30. Dd1-e2, b4xc3
31. b2xc3, Da7-b8
32. De2-c2, Db8-c7
33. Lc1-b2, Pf6-d7
34. Pg3-f5, Dc7-a7
35. c3-c4, Pe6-d4
36. Pf3xd4, e5xd4
37. Dc2-d2 Wit kan geen gebruik maken van het sterke veld d3 voor de
geïsoleerde pion, omdat zwart met Pe5 kan voortzetten
...., Da7-b6
38. Pf5xd4 Wit denkt een pion te winnen maar komt bedrogen uit
...., Pd7-e5

39. Pd4-f5, Pe5xc4
40. Dd2-c3 Lijkt dreigend, maar het zwarte antwoord is afdoende
...., Db6xb2
41. Dc3xc4, Db2xf2+
42. Kg1-h2, Df2-f4+
43. Kh2-h1, Df4-e5
44. Dc4-a4, Lc5-f8 Tegelijkertijd een verdedigings- en aanvalzet zoals zal blijken
45. Da4-c6, g7-g6
46. Pf5-h4, De5-c5
47. Dc6-e8, Dc5-e7 en wit gaf het op; na dameruil beslist de a-pion.
De eerste drie plaatsen in de eindrangschikking gaven het volgende beeld:
1. H.G. Timmer 6½
2. A. v.d. Giessen 6½
3. C. Vreeken 6
Een spannend verloop daar in Arnhem!

Internetschaken
Rob Hollmann wees mij op Kasparovchess.com, de internetsite van een groep
mensen achter Gary Kasparov. Via deze site kan men schaaknieuwtjes bijhouden,
toernooien volgen en ook zelf schaken. Sinds een paar weken doe ik dat ook, met
wisselend succes. Meestal vlugger ik met wederzijds 2 minuten bedenktijd en 12
seconden voor elke zet die je doet. Soms leidt dat tot leuke partijen, vooral als een
theoretische variant op het scherm komt. Laatst ging een partij als volgt (ik had wit):
1. e2-e4, c7-c5
2. Pg1-f3, d7-d6
3. d2-d4, c5xd4
4. Pf3xd4, Pg8-f6
5. Pb1-c3, a7-a6
6. Lc1-g5, e7-e6
7. f2-f4, Pb8-d7
8. Dd1-f3, Dd8-c7
9. 0-0-0, b7-b5
10. Lf1-d3, Lc8-b7
11. Th1-e1, b5-b4
12. Pc3-d5, Pf6xd5
13. e4xd5, h7-h6 Nu kon ik direct winnen met Txe6, fxe6 en Dh5 mat! Ik zag het
te laat en deed
14. Df3-h5, Lb7xd5
15. Te1xe6+, Ld5xe6
16. Pd4xe6, Dc7-a5
17. Lg5-h4, Da5xh5
18. Pe6-c7± Een leuk mat, al zeg ik het zelf! Deze variant van het siciliaans heb ik
in het verleden bestudeerd, tot ongeveer de 12 e zet. De rest ging als vanzelf.

Schaak mee met VSG.

Dit maal heb ik voor u een aantal stellingen gekozen afkomstig uit het
kandidatentoernooi van 1959, dat gehouden werd in Joegoslavië. Deelnemers aan
dit toernooi waren Tal, Smyslov, Keres, Olafsson, Gligoric, Benkö, Petrosjan en de
pas 16 jaar oude Fischer.
Diagram 1:

Wit speelde hier 51. Kg1-f1. Twee vragen:
1. Hoe won zwart?
2. Wat had wit moeten spelen?
Diagram 2:

Wit staat beter (kwaliteit tegen een pion), maar ziet u ook hoe hij kan winnen?
Diagram 3:

Met welke zet trekt zwart het initiatief volledig naar zich toe? Werk een aantal
varianten uit.

Diagram 4:

Deze partij ging verder met 52. Tc8-a8, Da7-e3! Weer 2 vragen:
1. Wat is er tegen Dc6xd7?
2. Welke zet voor wit was beter geweest dan Ta8?
Diagram 5:

Smyslov heeft door origineel spel een gewonnen stelling bereikt. Hij zette voort met
31. … f5 en gaf na 32. Dxg6, Dh6 en nog 6 zetten de partij op. Hoe had hij i.p.v. f5
moeten doorgaan om te winnen?
Diagram 6:

Zwart staat geweldig, maar hij dient wits tegenkansen serieus te nemen. Hoe kon
Smyslow hier het snelst winnen?
Diagram 7:

Tal staat bekend om zijn offers.
1. Met welk kansrijk offer verraste hij (zwart) de witspeler?
2. Wat is de idee achter het offer?
Diagram 8:

Fischer bereikte tegen Gligoric bovenstaande stelling. Hij maakte korte metten met
zijn tegenspeler. Ziet u hoe?

Halve finale wereldkampioenschap E-mailschaak
Ferry Lunek presteert goed.
Alhoewel zijn prestaties in clubverband te wensen overlaten, is Ferry Lunek goed op
dreef in de halve finales van het wereldkampioenschap e-mailschaak. Deze
schaakvorm is een logisch vervolg op het aloude correspondentieschaken, waarin
per brief(kaart) een zet wordt doorgegeven aan de tegenspeler. Een wedstrijd kan
jaren duren, er zijn toernooien gespeeld die pas na ruim 7 jaar de winnaar bekend
konden maken. E-mailschaak is iets sneller, de zetten moeten vlugger na elkaar
worden doorgegeven, waardoor de hele partij minder lang duurt. Het schijnt wel zo te
zijn dat het bezig zijn met meerdere partijen tegelijkertijd veel doorzettingsvermogen
van de deelnemers vraagt. Uit deze halve finale een partij die Ferry speelde tegen
een sterke Duitse schaker.
F. Lunek - B. Scheuermann
1. e2-e4, c7-c5
2. Lf1-c4, e7-e6

3. Pb1-c3, d7-d6
4. f2-f4, Pb8-c6
5. Pg1-f3, Pg8-f6
6. d2-d3, d6-d5
7. Lc4-b3, d5xe4
8. Pc3xe4, Pf6xe4
9. d3xe4, Dd8xd1+
10. Ke1xd1 Spelers staan voor de principiële vraag: volg ik de theorie of ga ik zo
snel mogelijk mijn eigen weg. In deze partij is het antwoord duidelijk
...., b7-b6
11. c2-c3, Lc8-a6
12. Lc1-d2, Lf8-e7
13. Lb3-c2, e6-e5
14. f4xe5, 0-0-0
15. Lc2-b3, c5-c4
16. Lb3-a4, b6-b5
17. La4-c2

Zwart heeft de opening goed gespeeld, hij heeft meer ruimte, staat actiever in
het centrum en zijn torens zijn verbonden. Ook het gat op d3 is in zijn
voordeel. In plaats van het opbouwen en uitbouwen van dit voordeel kiest hij
er voor om tactische wegen te bewandelen
...., Pc6xe5
18. Pf3xe5, Le7-g5 Er zijn nu meerdere wegen te bewandelen, maar welke is de
beste? Ferry kiest voor het sluiten van de d-lijn
19. Lc2-d3, Lg5xd2
20. Kd1xd2, Th8-e8
21. Kd2-e3, Te8xe5
22. Ld3-c2, Td8-e8
23. Th1-f1, f7-f5
24. Ta1-d1, La6-b7
25. Ke3-d2, f5xe4 Zwart heft de spanning op en neemt de pion. Sterker lijkt
echter Td8+. Na afruilen houdt hij meer initiatief in de resterende stelling. Nu
geeft hij wit een sterk veld op e3
26. Kd2-e3, Te8-e7
27. Tf1-f8+, Kc8-c7
28. Td1-f1, Lb7-d5
29. Tf8-f5, Te5xf5
30. Tf1xf5, Kc7-d6
31. h2-h4, Te7-e5

32. Tf5-f4, h7-h6
33. g2-g3, Kd6-c5
34. g3-g4, g7-g5
35. Tf4-f6, Ld5-e6 Deze zet ging vergezeld met een remiseaanbod. Wit besluit
nog even door te spelen
36. Tf6xh6, g5xh4
37. Th6xh4, Kc5-d6
38. Th4-h6, Kd6-d5
39. Th6-g6, a7-a5
40. a2-a4, b5xa4
41. Lc2xa4, Kd5-c5
42. La4-d1, Kc5-d6
43. Ld1-e2, Te5-c5
44. Tg6-h6, a5-a4
45. Th6-g6, Kd6-e7
46. Ke3-f4, Tc5-c8
47. Tg6-g7+, Ke7-d6
48. Tg7-a7, Tc8-b8
49. Ta7-a6+, Kd6-e7
50. Ta6xa4, Tb8xb2
51. Le2xc4, Tb2-f2+ Wit kan met Kg5 nog wat proberen, maar de zwarte opzet is
zodanig dat waarschijnlijk alles op remise uitloopt. Daarom kiest wit voor de
solide remise met
52. Kf4xe4 remise
Interesse? Kijk dan op www.iccf.com voor meer informatie!

OSBO nieuws
De 4 VSG-teams zijn de OSBO competitie niet goed gestart. Bijna halverwege de
strijd, na drie van de zeven speelrondes, lijkt de situatie voor een paar teams precair
te worden. Laten we de standen in de verschillende klasses er eens bij halen.
1e klasse A Mp Bp
1 Meppel 2

5

13½

2 Pallas

4

15½

3 Meppel

4

14

4 O&O2

4

13

5 ASV 4

4

12

6 VSG

3

12½

7 ZSG 2

0

8

8 Schaakstad 4 0

7½

Na winst op ASV 4 werd in de tweede ronde verloren van Meppel 1. De derde ronde
lukte het net niet om koploper Meppel 2 te verslaan, de stand bleef steken op 4 – 4.

In deze klasse is nog van alles mogelijk, zoals uit de stand blijkt. Wie niet van ZSG
en Schaakstad verliest blijft meedoen om de hoogste plaatsen.
2e klasse A Mp Bp
1 Schaakstad 6

6

14½

2 De Combinatie 4

14

3 Nunspeet

13½

4

4 Briesend Paard 4

12

5 Lelystad 2

3

12½

6 O&O3

2

10½

7 Heerde

1

10

8 VSG 2

0

9

Het lukt VSG 2 steeds net niet om voldoende punten te scoren. Soms zit het gewoon
niet mee, soms mist men een paar basisspelers en soms worden er gewoon domme
zetten gedaan. De stand op de ranglijst is echter nog zo in elkaar gepropt, dat VSG
zeker kansen heeft om niet te degraderen. Zet ‘m op mannen!
3e klasse B Mp Bp
1 DoDo

4

9½

2 ZSG 3

4

9

3 Caissa

3

6½

4 Pegasus 2

2

6

5 De Combinatie 2 2

5½

6 Dronten

1

4

7 VSG 3

0

4½

8 Lelystad 3

0

3

Dit is de stand na twee speelrondes. De derde ronde is pas half afgewerkt, VSG
verloor met minimaal verschil van ZSG en Caissa overklaste Combinatie met 5 – 1.
Ook hier is de stand weliswaar niet florissant voor VSG, maar toch ook weer niet
hopeloos. Combinatie, Dronten en Lelystad hoeven niet perse boven VSG te
eindigen, ons derde is zeker gelijkwaardig!
4e klasse B
Mp Bp
1 DoDo 3

2

7

2 Lelystad 4

2

5½

3 Rhenen 3

2

5½

4 VSG 4

2

5½

5 Het Zeepaard

2

4

6 Zeven Pionnen 2 2

4

7 De Cirkel 2

4½

0

Ook in de 4e klasse B is nog niet het hele programma voltooid. Vanwege het oneven
aantal teams worden er maar 6 speelrondes gehouden. De derde ronde leverde een
overwinning op voor Rhenen op Zeven Pionnen (3½ - 2½) en ook Het Zeepaard won
(5½ - ½) zijn partij tegen Dodo. Lelystad – De Cirkel moet nog worden gespeeld.
VSG doet mooi mee in de middenmoot.
Samenvattend: VSG 1 en VSG 4 doen mee in het midden, VSG 2 en VSG 3 strijden
om lijfsbehoud, maar zijn daarin zeker niet kansloos. Het tweede deel van de
competitie is beslissend.

Persoonlijke kampioenschappen OSBO
Dit jaar doen 4 VSG-ers mee aan de persoonlijke kampioenschappen van de OSBO,
welke gehouden worden in het Gelders Elst. Hieronder volgt kort de stand van zaken
op dit moment.
e
 Veteranen (23 deelnemers): Henk Mondria 1 plaats (3 uit 3)
e
e
 1 klasse (65 deelnemers): Sape Westra 3 plaats (4½ uit 6), Mark de Graaf
38e plaats (2½ uit 6)
e
e
 2 klasse (50 deelnemers): Wido Sparling 2 plaats (4½ uit 6)
Veteranen spelen nog 2 rondes, 1e en 2e klasse nog 4.

Een leuke partij
OSBO pret op lange termijn
Over de OSBO competitie schrijven zonder een partij te laten zien kan natuurlijk niet.
Vandaag een vlotte aanvalspartij met een kwaliteitsoffer op lange termijn. Mijn
tegenstander spartelde maar kwam niet boven.
1. d2-d4, d7-d5
2. c2-c4, c7-c6
3. Pb1-c3, Pg8-f6
4. Pg1-f3, e7-e6
5. Lc1-g5, d5xc4 Ik had al e4 als vervolg van wit genoteerd. De Botwinnikvariant
van het Slavisch hoort tot mijn favorieten met zwart. Na cxb5 vervolgt wit met
e5. Zwart moet dan scherp doorgaan met h6 en na wat ruilen en offeren kom
ik er meestal wel goed uit. Dit keer echter geen Botwinnik.
6. a2-a4 Wit haalt volgens mij varianten door elkaar. Hij speelt alsof het een
aangenomen damegambiet is. Ik begon na te denken, een partij uit het
Nederlands kampioenschap flitste door mijn hoofd. In deze partij offerde zwart
een kwaliteit voor actief spel, zou dat ook tot mijn mogelijkheden behoren?
..., h7-h6
7. Lg5-h4, a7-a6
8. e2-e3, b7-b5
9. a4xb5, c6xb5
10. Pc3xb5, a6xb5
11. Ta1xa8

Zwart heeft geofferd, maar wat heeft hem dat opgeleverd? Wit staat beter
ontwikkeld en het enige zwart stuk dat uit de beginstelling is staat gepend.
Logisch dat wit inging op deze variant
...., Lc8-b7
12. Lh4xf6, g7xf6
13. Ta8-a1, Lf8-b4+ Nu komt het probleem van wit om de hoek kijken. Hij kan
zich niet goed verweren tegen het zwarte loperpaar en zijn stukken komen op
verkeerde velden terecht.
14. Pf3-d2, e6-e5
15. Dd1-e2 Dit is in ieder geval niet de juiste oplossing, maar wat moet wit dan
wel spelen? Misschien is Le2 nog het beste
...., Pb8-c6
16. f2-f3, e5xd4 Ik had berekend dat dameruil na exd4, De7 voordeel opleverde
17. e3-e4, Dd8-b6
18. f3-f4, d4-d3 Waar moet de dame nu weer naartoe? De zwarte dame lonkt
naar veld e3, daarom besluit wit terug te offeren
19. De2-f2, Db6xf2+
20. Ke1xf2, Lb4xd2
21. g2-g3, 0-0
22. Ta1-d1, Ld2-a5
23. f4-f5, Pc6-e5
24. Kf2-e3, La5-b6+
25. Ke3-f4, Tf8-d8
26. g3-g4, b5-b4
27. h2-h4, c4-c3 Zwart gaf moegestreden op. Volgens eigen zeggen had hij
slecht gespeeld, mijn mening is dat hij het kwaliteitsoffer slecht heeft
beoordeeld en daarna in hogere zin al verloren stond.

Albins tegengambiet
Een gedurfde opening!
Ik ken maar 1 persoon op onze club die het Albins tegengambiet speelt; Rob
Hollmann. Wie denkt dat hij een passieve schaker is heeft het helemaal mis, want
naast deze gedurfde opening bedient hij zich van het Scandinavisch, terwijl ook
actieve varianten van Indische opening tot zijn repertoire behoren. Om niet te ver van

huis te geraken, spoorslags terug naar de Albin. Na de beginzetten 1. d2-d4, d7-d5
2. c2-c4, e7-e5 ontstaat de volgende stand:

Met deze opening verrast men zijn tegenstander bijna altijd. Dat de opening serieus
te nemen is blijkt wel uit de grote hoeveelheid theorie die er over is geschreven.
Zowel voor- als tegenstanders hebben veel tijd besteed aan het bewijs van de
(in)correctheid van de Albin. In dit artikel ga ik niet op deze vraag in, wel wil ik u een
aantal varianten laten zien, waaruit blijkt dat wit op zijn tellen moet passen.
1. d2-d4, d7-d5
2. c2-c4, e7-e5
3. d4xe5, d5-d4
4. e2-e3 Voor de hand liggend maar zeker niet goed. Een gouden regel voor de
witspeler is: speel nooit als reactie in de Albin pion e3.
…, Lf8-b4+
5. Lc1-d2, d4xe3
6. Ld2xb4, e3xf2+
7. Ke1-e2, f2xg1P+
8. Th1xg1, Lc8-g4+ met damewinst!
Wit kan het natuurlijk ook anders spelen:
1. d2-d4, d7-d5
2. c2-c4, e7-e5
3. d4xe5, d5-d4
4. e2-e3, Lf8-b4+
5. Lc1-d2, d4xe3
6. Dd1-a4+ Wit brengt eerst zijn dame in veiligheid
...., Pb8-c6
7. Ld2xb4, Dd8-h4
8. g2-g3, e3xf2+
9. Ke1xf2, Dh4-d4+
10. Kf2-e2, Dd4xb2+ Wit verliest de toren in een slechte stelling.
Nog een variant:
1. d2-d4, d7-d5
2. c2-c4, e7-e5
3. d4xe5, d5-d4
4. e2-e3, Lf8-b4+
5. Lc1-d2, d4xe3
6. f2xe3, Dd8-h4+
7. g2-g3, Dh4-e4
8. Pg1-f3, De4xe3+ Zwart staat goed.

De moraal van dit verhaal: weet waar je aan begint als je het Albin tegenover je krijgt.
Het is te voorkomen door op de tweede zet i.p.v. c2-c4 iets anders te spelen (eerst
Pf3 bijvoorbeeld). Ben je niet bang voor wat vuurwerk en complicaties, vergeet dan
niet de gouden tip (geen e3), houd het hoofd koel en hoop er het beste van. Succes!

Oplossingen.
Diagram 1: Keres - Petrosjan
1. Na Kg1-f1 speelde zwart Dh4xf4+!! Wit gaf op omdat hij zijn dame verliest of
mat gaat na De3xf4 en Th7-h1 mat!
2. Wit had zich kunnen redden door i.p.v. Kf1 de zet Le2-h5 te spelen! Daarmee
krijgt zijn koning een vluchtveld en moet zwart maar bewijzen dat zijn offers
goed waren.
Diagram 2: Olafsson - Fischer
Wit kan zijn voordeel vergroten door Ta6-a1!! Zwarts dame moet pion g5 dekken,
omdat wit anders De5xg5 speelt met ondekbaar mat op g7. Op Dc1-d2 volgt Ta1-d1,
zodat zwart gedwongen is tot Df4+. Na dameruil won wit het eindspel vrij gemakkelijk
(37. …, Df4 38. Dxf4, gxf4 39. Tf1, d4 40. cxd4, Kg6 41. Txf4, Lf5 42. Tf3, Kxf6 43.
Te3, Kg5 44. g3, Ld3 45. D5, Lf5 en zwart zag het nutteloze zwoegen in en gaf op.
Diagram 3: Benkö – Tal
Zwart speelde het verrassende 25. …, f4! Daarmee begon het einde voor wit; een
aantal varianten:
A. 26. gxf4, Lh3 en de koning komt in een matnet.
B. 26. exf3, e3 27. fxe3, Lxc3 28. Lxc3, Dxe3+ en zwarts aanval gaat door.
C. 26. Tb8, Lh3 27. Txf8+ (op 27. Db7 volgt fxe3!) Dxf8 28. exf4, Db8 en wit kan
alleen met een paardoffer op b5 het mat voorkomen.In de partij volgde nog
29. Pe2, Db1+ en wit overschreed de tijd.
Diagram 4: Smyslov – Gligoric
1. Dxd7 zou een grove fout zijn vanwege het zwarte antwoord De2!!
2. I.p.v. Ta8 had wit veel sterker kunnen voortzetten met Lc5. Nu was dameruil
gedwongen en zou wit een betere stelling krijgen; een mogelijk vervolg na 52.
Lc5 was …, Db7 53. Dxb7, Txb7 54. a4, Tb2 55. a5, Ta2 56. Ta8, Pxe5 57.
a6. Nu kan zwart niet Pxf3 spelen wegens 58. Txf3, Ta1+ 59. Lg1 enz.
Diagram 5: Gligoric – Smyslov
De juiste voortzetting was Dh6! Op elke paardzet heeft zwart nu de parade f6-f5 met
gewonnen stelling.
Diagram 6: Petrosjan – Smyslov
Zwart vervolgde met 24. Lxf1 en won uiteindelijk wel. Veel sterker was 24. Pxf2! Na
Txf2, Lxf2+ gevolgd door Te2 staat hij direct gewonnen.
Diagram 7: Gligoric – Tal
Er zijn goede en slechte offers, en er zijn offers van Tal. Een uitspraak uit de
hoogtijdagen van Tal. Hier vervolgde hij de partij met 18. …, Pxd5! De idee achter dit
offer is het openbreken van de e-lijn. Hoewel zwart slechts toren en pion krijgt voor
paard en loper, verzekert de open e-lijn hem van een duurzaam initiatief. Voldoende
om de partij te winnen.
Diagram 8: Fischer – Gligoric

Na 26. Txh5, gxh5 27. Dxh5, Le8 (op Ta5 – zwart wil de dame naar e4 spelen om de
lange diagonaal te krijgen- volgt e5!) 28. Dh6, Txc3 wint 29. g6 vrijwel direct! Kijk zelf
maar.

Aan de bij de OSBO aangesloten schaakverenigingen en het bestuur van de
OSBO.
Geacht bestuurslid,
De Harderwijkse schaakvereniging "De Combinatie" nodigt u en uw vereniging
uit om mee te doen aan het Gulden Euro Schaaktoernooi op 5 januari 2002. Op
het bijgesloten pamflet treft u meer informatie aan over dit unieke
toernooi. Ik verzoek u vriendelijk dit pamflet onder de aandacht van uw
leden te brengen.
Met vriendelijke groet,
Namens De Combinatie,
L.A. van der Kooij
Voorzitter
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