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Van de redactietafel
Veel later dan de bedoeling was komt er weer een VSG bulletin uit. Boordevol
informatie en leuke bijdragen, partijen en een heuse analysewedstrijd. Uit de standen
in de OSBO competitie blijkt dat 3 van de 4 teams hun voortgang in dezelfde klasse
voor het volgende jaar nog niet veilig hebben gesteld. Er is dus nog werk aan de
winkel, de mouwen moeten nog 1x worden opgestroopt!
Theo Janssen heeft een goed initiatief genomen; hij heeft met een VSG lid
gesproken en van dit gesprek een interviewverslag geschreven. We begrepen dat
Theo inmiddels al een ander lid op het oog heeft, hartstikke goed!
Veel leesplezier!

De interne competitie
De eerste ontknoping
Na 16 rondes fanatiek schaken voor een plaats bij de eerste zes, de zogeheten
kampioensgroep, is duidelijk wie zich hebben geplaatst en wie niet. Zoals de
afgelopen jaren vaker voorkwam, werden de laatste plaatsen pas op de allerlaatste
speelavond ingenomen. Mark de Graaf was dit keer de gelukkige die zich als zesde
wist te plaatsen. Hij won van Sape Westra, reeds zeker van deelname in de
kampioensgroep. Waar mensen zich plaatsen vallen meestal ook mensen af. Zo ook
dit maal; Uri Vecht won op overtuigende manier van Anton Reijngoudt, maar viel net
buiten de boot.
Naast Mark en Sape plaatsten zich Jan Lambrechts, Henk Mondria, Theo Janssen
en Ernst Keijer. Deze selecte groep zal naar verwachting de vonken van de borden
laten spatten. De overige schakers spelen om het winnen van de Keizergroep, een

soort "best of the rest" competitie. Jarenlang blijkt ook deze competitie felle
strijdtaferelen op te roepen, want wie wil nou niet een medaille verdienen?!
De eerste twee ronden van de kampioensgroep is achter de rug. De uitslagen:
1e ronde
Ernst Keijer - Henk Mondria 1 – 0
Sape Westra - Mark de Graaf 0 – 1
Theo Janssen - Jan Lambrechts ½ - ½
2e ronde
Henk Mondria - Jan Lambrechts 0 - 1
Ernst Keijer - Sape Westra 1 - 0
Mark de Graaf - Theo Janssen 0 – 1
In de partij Westra – De Graaf kwam het volgende instructieve eindspel op het bord.

Ondanks de gelijke stand herbergt deze stelling een belangrijk kenmerk, de verste
vrijpion. Als wit er in slaagt van de h-pion een vrijpion te maken, dan staat hij in feite
gewonnen. De partij verliep echter voor Westra desastreus. Hij had het thema van de
verre vrijpion gezien, maar zag niet hoe hij dat kon realiseren. Na veel geschuif en
oppositiewisselingen ging hij de fout in en verloor ook nog.
Gerard de Hoop gaf na de partij aan hoe volgens hem, wit had kunnen winnen.
1. g3-g4+, Kf5-e5 2. h4-h5 Zo maakt wit zijn verste vrijpion. Volgens Euwe is dit
meestal winnend; de verdedigende koning moet de vrijpion ophalen en ondertussen
peuzelt de andere koning de vijandelijke pionnen op. Het blijkt echter een strijd van
velden en tempi te zijn ...., g6xh5 3. g4xh5, Ke5-f5 4. Kf3-e3, Kf5-g5 5. Ke3-e4 Als
zwart nu de pion op h5 slaat verliest hij na het witte Kf5. De zwarte pion valt en de
zwarte koning komt te laat voor het verdedigen van zijn pionnen. Zwart hoeft echter
niet te slaan! ..., b7-b6 Nu is wit in tempodwang en zal hij verliezen. Ondanks de
verre vrijpion lijkt de diagramstelling dus toch remise! Wie ziet er nog meer?

Henk Mondria, een sterke schaker
Still going strong

Hij blijft verbazing wekken. Tweeëntachtig jaren oud heeft hij de ranglijst van onze
interne competitie wekenlang aangevoerd en zich met overmacht geplaatst voor de
kampioensgroep, Henk Mondria. Toen ik een oud tijdschrift (van november 1937)
opensloeg viel mijn oog op het volgende ranglijstje:
Eindstand 1ste klasse, groep C (enkele ronden)
Namen

1

2

1. H. Mondria

-

1 ½ 1

2. P. de Boer

0

-

3. Dr. N.J. Cuperus ½ 0

3

4

5 tot. Pr.
1 3½

I

1 ½ 1 2½

II

-

½ ½ 1½

4. J. Sieverding

0 ½ ½

- ½ 1½

5. T.L. Drioel

0

0 ½ ½ -

1

Het gaat in deze rangschikking om correspondentiewedstrijden in het kader van het
nationaal kampioenschap. Na de kampioensgroep en de promotiegroep was er de 1 e
klasse. Daarin speelde ene H. Mondria mee. Zoals uit de documentatie blijkt won hij
met overmacht.
Mijn eerste partij tegen Henk herinner ik me nog goed. Tenminste, ik weet nog dat er
zetten over me heen rolden die ik niet zag aankomen. Het wanhopige gevoel wat ik
daarbij kreeg kan ik nog oproepen. Ik heb die partij voor u opgezocht.
7 januari 1986
H. Mondria - S. Westra
1. e2-e4, c7-c5
2. Pg1-f3, Pb8-c6
3. d2-d4, c5xd4
4. Pf3xd4, Pg8-f6
5. Pb1-c3, a7-a6 Mijn eerste fout. Te voorzichtig wil ik een mogelijke paardzet
naar b5 voorkomen en speel daarbij Henk in de kaart. De normale zet was d6.
Reeds nu begint mijn ellende.
6. Pd4xc6, b7xc6
7. e4-e5, Pf6-g8
8. Lf1-c4, d7-d5 Om ruimte te krijgen in het centrum.
9. Pc3xd5, c6xd5
10. Lc4xd5, Lc8-d7 Nog voel ik de paniek in mij boven komen. Lxf7+ dreigde en ik
zag geen heil in Da5+, omdat ik dacht de dame nodig te hebben voor de
verdediging. Wits volgende zet kwam wederom als een donderslag bij heldere
hemel.
11. Dd1-f3, e7-e6
12. Ld5xa8, Dd8-a5+
13. c2-c3, Da5xe5+
14. Lc1-e3, Pg8-f6
15. 0-0-0, Lf8-d6
16. Df3-g3, De5xg3
17. h2xg3, Ke8-e7

18. La8-b7 Zwart speelt natuurlijk al een verloren wedstrijd, ik prutste nog wat
door, het was immers nog vroeg.
..., Pf6-g4
19. Lb7xa6, Pg4xe3
20. f2xe3, Th8-a8
21. La6-c4, h7-h6
22. Td1-d2, Ld6-c5
23. Th1-e1, Ta8-a4
24. Td2xd7+ Na deze koude douche gaf ik me eindelijk gewonnen. Ervaring en
schaaksterkte hadden het gewonnen. Toen ik in de maanden na deze partij
het schaakspel van Henk ging volgen, viel mij op dat zijn kracht vooral lag in
openingen met e4. Zijn combinatievermogen koppelde zich aan scherp spel.
Dit was voor mij reden om jarenlang openingen met d4 op het bord te krijgen,
of behoudende openingen met e4 te spelen. Over "onder de indruk zijn"
gesproken.

Er was eens
Een korte terugblik in het verleden
Via via kreeg ik een gebundeld exemplaar van het "Tijdschrift van den Koninklijken
Nederlandschen Schaakbond" in handen. In dit boekwerk zijn tijdschriften uit de jaren
1936 en 1937 samengebracht. In deze bondsperiodieken, zoals we ze vandaag de
dag zouden noemen, staan veel wetenswaardigheden. In het oktobernummer van
1937 staat bijvoorbeeld onderstaand nieuws:
Zaterdag 25 sept. Jl. werd te Deventer de jaarvergadering gehouden van den
G.O.S.B.O. De schaakclub uit Ermelo werd als lid aangenomen en zal het komende
seizoen in de 2de klasse medespelen.
Hieruit blijkt dat de schaakclub uit Ermelo (toen heetten we nog Excelsior) vanaf
september 1937 deel uitmaakt van de G.O.S.B.O. tegenwoordig beter bekend als
OSBO. Als het seizoen 2002 – 2003 ingaat kunnen we dus stilstaan bij ons 65-jarig
jubileum!
Tegen wie speelden onze voorgangers eigenlijk? Het competitieprogramma uit
hetzelfde tijdschrift geeft op deze vraag het antwoord.
Het competitieprogramma werd als volgt vastgesteld:
EERSTE KLASSE
November
Caïssa – Pallas
Dr. Euwe – Zutph. S.C.
Zwolle - Apeld. S.V.
December
Pallas – Zwolle
Apeld. S.V. – Dr. Euwe
Zutph. S.C. - Caïssa
Januari

Dr. Euwe – Caïssa
Zutph. S.C. - Zwolle
Apeld. S.V. - Pallas
Februari
Pallas – Zutph. S.C.
Caïssa – Apeld. S.V.
Dr. Euwe – Zwolle
Maart
Zwolle – Caïssa
Pallas – Dr. Euwe
Apeld. S.V. – Zutph. S.C
TWEEDE KLASSE
November
Ermelo – Apeld. S.V. II
Caïssa II – Epe
December
Apeld. S.V. II – Dr.EuweII
Epe – Ermelo
Januari
Dr. Euwe II – Caïssa II
Apeld. S.V. II – Ep
Februari
Caïssa II – Apeld. S.V. II
Dr. Euwe II – Ermelo
Maart
Ermelo – Caïssa II
Epe – Dr. Euwe II
De eerste wedstrijd in de tweede klasse werd met 6½ - 1½ gewonnen.
De huidige OSBO is voortgekomen uit twee onderbonden: de Geldersch –
Overijsselsche Schaakbond en de Oost-Geldersche Schaakbond.
We komen in dit artikel bekende clubs tegen. Caïssa uit Elburg (goed bereikbaar met
de boot!), ASV, Epe (later Zeven Pionnen genoemd), Zwolle (ZSG) en Pallas uit
Deventer. Veel van ons hebben tegen teams van deze verenigingen gespeeld, of
spelen daar dit seizoen nog tegen.

Het Rie Timmer Rapidtoernooi 2002
Succesvol verlopen toernooi
In januari werd ons eigen Rie Timmer rapidtoernooi gehouden. Na een moeizaam op
gang komende inschrijvingsperiode konden we toch weer een toernooi organiseren

voor meer dan 80 enthousiaste schakers uit Ermelo en wijde omgeving. Onder
leiding van de scheidsrechter en het deskundig en accuraat wedstrijdsecretariaat van
Anton Reijngoudt en Rob Hollmann verliep de dag voorspoedig. De prijsuitreiking
voor de beste drie schakers per groep zorgde weer voor het nodige applaus. Ook
voor een aantal VSGers waren aan het einde van het toernooi prijzen weggelegd. Al
met al konden we terug zien op een geslaagd toernooi!

Analysewedstrijd
Neemt u de uitdaging aan?
We gaan iets nieuws proberen, een analysewedstrijd voor alle VSG-ers. Analyseren
is een activiteit waardoor inzicht in stellingen wordt vergroot. Je moet als schaker
voortdurend keuzes maken en elke keuze heeft consequenties voor het verloop van
de partij. Meestal krijg je maar weinig gelegenheden om het goede plan te kiezen en
de partij af te wikkelen zoals je dat hebt voorzien. De gevleugelde uitspraak "Het is
moeilijker een gewonnen stelling te winnen dan een verloren stelling remise te
spelen" herkenen we bijna allemaal. Oefening baart kunst! Ook wij kunnen beter
leren schaken. Wellicht dat analyseren een stapje in de goede richting leidt. Neem de
uitdaging aan en ga er eens goed voor zitten. Speel de volgende zetten en kom
terecht bij de diagramstand. Pak pen en papier (laat de computer uit!) en duik in de
partij. Schrijf uw analyses op en geef ze aan een redactielid. Ik ben benieuwd waar
we allemaal terechtkomen in onze gezamenlijke zoektocht.
1. d2-d4, d7-d5
2. Pg1-f3, e7-e6
3. c2-c4, Pg8-f6
4. Pb1-c3, c7-c5
5. e2-e3, Pb8-c6
6. b2-b3, c5xd4
7. Pf3xd4, Pc6xd4
8. e3xd4, d5xc4
9. b3xc4, Lf8-e7
10. Lc1-b2, Dd8-a5
11. Lf1-d3, Da5-d8
12. Dd1-c2, b7-b6
13. 0-0, Lc8-b7
14. Ta1-d1, 0-0
15. d4-d5, e6xd5
16. Pc3xd5, Pf6xd5
17. Ld3xh7+, Kg8-h8
18. Dc2-f5, Le7-d6

Wit heeft een stuk geofferd voor aanval op de zwarte koningsstelling. De vraag is:
wat is de beste voortzetting voor wit? Kan hij eigenlijk wel winnen met zijn aanval, of
doet hij er verstandig aan om het geofferde stuk met cxd5 terug te nemen?
Afwegingen die u als witspeler in deze partij zou moeten maken. En bedenk dit: in uw
partij zou u niet terug mogen zetten, nu krijgt u die kans wel. In het volgende bulletin
wordt een uitgebreide analyse opgenomen. Ik ben benieuwd naar uw analyses!

ZSG 2 – VSG 1
Alweer punten voor VSG
Op vrijdagavond 11 januari reisden we af naar het prachtige stadje Zwolle. Alhoewel
het donker was ontwaarden we de contouren van wat eens een Hanzebolwerk moet
zijn geweest. De grandeur van de handel is te zien aan grote panden, waarin nu
meestal advocatenkantoren zijn ondergebracht. Ruimschoots op tijd arriveerden we
in wijkcentrum De Enk. De avond verliep voor ons voorspoedig. ZSG 2 staat
weliswaar met 0 matchpunten laatste, maar toch is het een team dat zeker niet moet
worden onderschat. Gezien de hoge gemiddelde rating zou het team moeten kunnen
meedoen in de strijd om de bovenste plaatsen. Met respect behandelen was dus het
motto.
Rob Boterenbrood speelde dit keer aan bord 1. Hij speelde de Ponziani (e4/e5,
Pf3/Pc6, c3/d5) en won in de opening een pion. Deze bleek echter gedompeld te zijn
in enig gif, Rob moest om erger te voorkomen de kwaliteit offeren. Hij bleef de pion
voor, zwarts pionnenstelling op de damekant was zwak en de Zwollenaar bood
remise aan. Het eerste halfje was binnen.
Jan Lambrechts (2) speelde solide, zoals we van hem gewend zijn. Zonder veel
sensatie bereikte hij een goede stelling. Zij stukken bleken beter te staan en dat gaf
de doorslag; hij kon offeren vanwege een dreigende vrijpion. Wit werd tot overgave
gedwongen.
Gerard de Hoop (3) speelde hoog spel; scherper dan zijn partij kan het haast niet
gespeeld worden. Om pionverlies te voorkomen moest zwart zijn toekomstige
rochadestelling openbreken, waardoor de koning in het centrum bleef. Zwart leek
voldoende kansen op in ieder geval remise te hebben, maar toen Gerard er, mede
door de tijdnood van zijn tegenstander, nog een schepje bovenop deed, moest hij
toch capituleren.
Theo Janssen (4) doet het intern erg goed, maar extern heeft hij ½ uit 4 gescoord.
Beneden zijn stand. Ook dit maal ging het mis. De Pirc werd door wit goed

bestreden, Theo kon de penning van zijn paard op f6 niet goed voorkomen en ging
roemloos ten onder.
Cor Petersen (5) leverde verwoed strijd tegen de Franse opening. Hij is daar met
zwart ook zelf liefhebber van. De partij ging lange tijd gelijk op. Cor kon telkens net
niet gebruik maken van de zwakte op d6. Op dat veld een paard plaatsen, terwijl je
een pion op e5 hebt, is een van de mooiste dingen om te doen. Zoals gezegd ging
het net niet. Toch leek de witte stelling de voorkeur te verdienen. Aan het einde van
de avond, tegen het krieken van een nieuwe dag, gebeurde het haast
onvermijdelijke; in de tijdnoodfase verloor Cor het overzicht, een pion, een toren en
de partij. Jammer, er had zeker meer in gezeten.
Sape Westra (6) kon zijn Botwinnikvariant van stal halen. Een scherpe variant met
pionoffer voor initiatief voor zwart. Ook dit keer ging Sape voortvarend te werk en
rolde zijn tegenstander in het middenspel op.
Ismaël Jamshedi (7) kreeg een op papier sterkere tegenstander. Daarvoor hoeft hij
echter niet bang te zijn, zeker niet wanneer de tactische vaardigheden een grote rol
spelen. Ismaël won gemakkelijk, zijn partij wordt in dit verslag besproken.
Ferry Lunek (8) viel in, omdat Ernst Keijer niet aanwezig kon zijn. Hij kwam goed uit
de Schotse opening en won een pion. Even later gaf hij deze terug, hij behield het
beste van het spel. Helaas verloor Ferry in het eindspel zijn geduld en de grip op de
partij. Hij offerde een stuk, maar vergat het terug te winnen d.m.v. schaak en dubbele
aanval. Hierdoor werd het vechten tegen de bierkaai, met een 0 als resultaat. Al met
al een 3½ - 4½ overwinning voor VSG 1, weer 2 matchpunten in de pocket! Door een
aantal verrassende uitslagen (koploper Meppel 2 verloor van Schaakstad 4, de rode
lantaarndrager) is de ranglijst aardig door elkaar geschud. VSG is met stip gestegen
van de zesde naar de derde plek. De ranglijst ziet er als volgt uit:
1. Meppel 1

6

21

2. O & O 2

6 17½

3. VSG 1

5

4. Meppel 2

5 16½

5. Pallas 1

4

6. ASV 4

4 15½

17

18

7. Schaakstad 4 2 12½
8. ZSG 2

0 11½

Tot besluit van dit verslag de partij van Ismaël Jamshedi.
I.Jamshedi – K. den Besten
Zwolle, 11 januari 2002
1. d2-d4 "D-four opening is very strong", zegt Isamël. Het is in ieder geval een
opening die hem ligt, blijkens de resultaten die hij ermee boekt
...., d7-d5
2. c2-c4, d5xc4
3. Pb1-c3, a7-a6
4. a2-a4, Pg8-f6

5. e2-e4, e7-e5
6. d4-d5, Lf8-b4
7. Dd1-c2, Pb8-d7
8. Lf1xc4, Pd7-c5
9. f2-f3, Dd8-d6
10. Pg1-e2, 0-0
11. Lc1-e3, Lc8-d7
12. 0-0 De ontwikkeling van de stukken is voorbij, even de balans opmaken: zwart
heeft 2 tempi gewonnen, wit staat sterk in het centrum, waardoor zwart zijn
tempowinst niet gemakkelijk kan laten gelden

...., Dd6-e7
13. h2-h3, b7-b6
14. Pe2-g3, Pc5-b7
15. Kg1-h1, Lb4-c5
16. Le3-g5 Door de koning naar h1 te verplaatsen, voorkomt wit afruil van zijn
loper
...., h7-h6
17. Lg5-d2, Pf6-h7
18. f3-f4 Zwart heeft het middenspel besluiteloos gespeeld. Zijn lichte stukken
staan op verkeerde velden, hij heeft duidelijk geen plan. Wit ziet dat zijn tijd
gekomen is en opent lijnen voor zijn toren.

...., Lc5-d4 De eerste van een aantal missers
19. Pc3-e2, Ld4-c5
20. f4xe5, De7xe5
21. Ld2-f4, De5-e7
22. e4-e5, b6-b5 De loper wilde toch al naar d3

23. Lc4-d3, g7-g5 De derde misser, zwart geeft een stuk weg
24. Ld3xh7+, Kg8-h8
25. Lf4-d2, g5-g4 En nogmaals gaat het fout, maar wat had zwart anders kunnen
doen dan nu opgeven?
26. Ld2xh6, g4xh3
27. Pg3-h5 Dreigt een matje op g7
…., h3xg2+
28. Kh1xg2, Tf8-g8+
29. Lh7xg8, Ta8xg8+
30. Pe2-g3, De7xe5
31. Tf1-f3 Wit dekt zijn verdedigende paard op f3. Hij heeft goed gezien dat Dxh5
niet gaat wegens Th1! Het minst slechte na Tf3 zou nu Lg4 zijn. Zwart volhardt
echter in zijn falen en doet
..., De5xd5
32. Ph5-f6 Dreigt kwaliteitswinst, damewinst, stukwinst en mat
...., Ld7-f5
33. Dc2xf5 en hier durfde de Zwollenaar niet meer door te gaan, geheel terecht
feliciteerde hij onze man met diens overwinning!

Heerde 1 – VSG 2
Knappe prestatie van ons tweede!
Op 4 februari speelde VSG 2 tegen het sterke eerste team van Heerde. Omdat VSG
2 dit seizoen niet lekker draait, werd deze ontmoeting toch enigszins gevreesd. Nog
een nederlaag zou het team in grote degradatieproblemen brengen. Het werd een
toneelstuk in twee bedrijven; de eerste 7 partijen speelden 4 februari en de laatste
partij (Wim Jongejan) werd naderhand gespeeld. De wedstrijd werd uiteindelijk door
VSG 2 gewonnen met 5 - 3! Aan het eerste bord speelde Mark de Graaf een prima
partij tegen de heer Abels, die op het Rie Timmer rapidtoernooi in de hoofdgroep
verdienstelijk tweede werd. Hoe de partij van Mark verliep ziet u hieronder.
M. de Graaf - H. Abels
1. e2-e4, e7-e6
2. d2-d4, d7-d5
3. e4xd5 Mark kiest voor de afruilvariant van het Frans. Een logisch keus, want
daardoor voorkomt wit allerlei theorie. ..., Dd8xd5
4. Pg1-f3, Pg8-f6
5. Pb1-c3, Dd5-d8
6. Lf1-d3, Lf8-e7
7. 0-0, 0-0
8. Pc3-e4 De voorkeur verdient gewoon Lf4. Als zwart Pc6 speelt heeft wit de
dreigende zet Pb5 nog tot zijn beschikking
...., Pb8-d7
9. Lc1-f4, c7-c5
10. d4xc5 Ook Pd6 was een goede mogelijkheid
...., Pd7xc5
11. Pe4xc5, Le7xc5 Tijd voor een tussenstop; wit heeft een tempo gewonnen en
de zwarte loper op c8 doet voorlopig niet mee. Hoe nu verder? Het meest voor
de hand liggend is de torens te ontwikkelen en gebruik te maken van de

ruimte die wit heeft. Mark wil echter op een sterke tactische manoeuvre spelen
en bouwt een batterij van dame en loper.
12. c2-c3, Lc8-d7
13. Dd1-c2, Lc5-e7
14. Ta1-d1, Dd8-c8
15. Td1-d2 Mark gaat torens verdubbelen om de zwarte stelling onder druk te
houden. Een ander plan lijkt te beginnen met Pe5. Er komen dan allemaal
tactische finesses in de stand. In vergelijking met de partijzetten moet zwart
welhaast zijn toren op f8 insluiten met de loperzet Le8
...., Tf8-d8
16. Tf1-d1, Ld7-e8
17. Lf4-e5, g7-g6
18. h2-h3, Dc8-c5
19. Le5-d4, Dc5-h5
20. Ld3-e2, Pf6-d5
21. Pf3-h2, Dh5-g5
22. Ph2-f3, Dg5-h5 en remise op voorstel van zwart. Een solide partij van Mark;
nu hij in de kampioensgroep zit zal hij zeker van zich willen laten horen!

De Italiaanse partij – een nieuwe zet?
Henk Mondria
Wie liever niet het twee paardenspel in de nahand wil spelen, dat ontstaat na 1 e2e4, e7-e5 2. Pg1-f3, Pb8-c6 3. Lf1-c4, Pg8-f6, heeft niet veel andere antwoorden dan
i.p.v. Pf6 de zet Lf8-c5, het Italiaans. Wit kan nu kiezen uit c3, 0-0, d3, d4, Pc3, maar
ook voor het gevaarlijke Evansgambiet, een pionoffer met op de 4e zet b2-b4. Zwart
moet nu kiezen tussen 4. …, Lxb4 en 4. …, Lb6. Neemt zwart het gambiet aan, dan
ontstaat meestal na 5 c3, La5 een voor zwart moeilijke stelling. Neemt zwart het
pionoffer niet aan door 4. …, Lb6 te spelen, dan is deze situatie na bijvoorbeeld 5.
Lb2 ook niet zo aantrekkelijk. Dit overwegende kwam ik op het idee om na de
beginzetten 1 e2-e4, e7-e5 2. Pg1-f3, Pb8-c6 3. Lf1-c4 ineens Lf8-b4 te spelen om
het Evansgambiet te vermijden. Vervolgt wit nu met 4 c3, La5 5 b4, Lb6, Dan heeft
zwart weliswaar de b-pion niet gewonnen, maar wel een tempo in vergelijking met de
variant van het Evans.
De vraag blijft of er geen directe weerlegging is van 3. …., Lb4. Wie durft het aan om
deze vrij vreemde zet, die wellicht niet eerder gespeeld is en niet in mijn boeken te
vinden is, in de praktijk te toetsen?
Uit de reactie van de heer Van der Tak:
Van der Tak heeft n.a.v. de brief die Henk Mondria hem schreef, gereageerd. Ook in
zijn boeken staat de variant met direct Lb4 niet genoemd. Wel vond hij twee partijen
op een CD-rom waarin na 1 e2-e4, e7-e5 2. Pg1-f3, Pb8-c6 3. Lf1-c4, Lb4 de
witspeler vervolgde met
4 c2-c3, Lb4-a5 5 b2-b4, La5-b6 6 a2-a4, a7-a6 7. 0-0, Pg8-f6 8 d2-d3, 0-0 9. Lc1g5, h7-h6
10. Lg5-h5, a6-a5 11 b4-b5, Pc6-a7 12. Pf3xe5 met gelijke stand (Leite – Bello,
Szeged 1994). "Niet indrukwekkend" volgens Van der Tak.

Weerleggen zal niet kunnen, wellicht is het verrassingseffect van Lb4 al voldoende,
maar of de theorie vernieuwd is?

Het beest in de schaker.
Het suffe imago van de schaker is niet terecht. Schakers houden van avontuur en
opwinding, ontdekt Michiel van Nieuwstadt. Hij schreef er dit artikel, geplaatst in een
gerenommeerd dagblad, over.
Schakers zijn sensatiezoekers. Net als parachutespringers, bungeejumpers, duikers,
kajakkers, skiërs en bergbeklimmers hebben zij een bovengemiddelde hang naar
avontuur en houden ze van risico’s. Ervaren schakers kunnen bovendien eerder
geneigd zijn tot ongeremdheid, die zich kan manifesteren in alcoholgebruik of wild
feesten. Dat concluderen psychologen van de universiteit van Seattle na onderzoek
onder 113 studenten van gemiddeld 19 jaar. Op het eerste oog, schrijven de
onderzoekers, is schaken een langdradig en inactief spel, dat weinig avontuur te
bieden heeft. Maar onderhuids kunnen de bewegingsloze en uiterlijk emotieloze
opponenten zich uitleven. Met het slaan van stukken wordt strijd nagebootst en de
benodigde concentratie kan stimulerend werken.
Bij sommige schaker komt die grotendeels verborgen strijd wel aan de oppervlakte.
Vassile Ivantsjoek, deze dagen de verliezend WK-finalist, loopt tijdens zijn partijen
veel heen en weer. Wereldranglijstaanvoerder Garry Kasparov is berucht om zijn
grimassen die hij kan laten zien bij een slechte zet van zijn tegenstander.
Het profiel van de schaker als sensatiezoeker strookt met eerder wetenschappelijk
onderzoek. Zo is aangetoond dat schakers relatief onconventionele denkers zijn en
eerder geneigd tot paranoia (een kwaal van de Amerikaanse schaaklegende Bobby
Fischer). Die elementen passen op hun beurt in het wetenschappelijk profiel van de
sensatiezoeker. In 1992 is al een verhoogde testosteronspiegel vastgesteld bij
winnende schaker. Dat duidt erop dat het schaakspel gevoelens van dominantie en
opwinding oproept. De onderzoekers van de universiteit van Seattle, Jeffrey
Joiremen, Christopher Fick en Jonothan Anderson gebruikten een in het vakgebied
bekende vragenlijst, die in 1979 is opgesteld door Marvin Zuckerman. De score van
ondervraagden op onderdelen Van Zuckermans zogeheten schaal voor
sensatiezoekers bleek samen te hangen met de vraag of zij schakers waren en of zij
zichzelf typeerden als ervaren schakers. Een objectieve meetmethode van
schaakvaardigheden zal mogelijk in de toekomst worden toegepast. Het onderzoek is
onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Personality and Individual
Difference.

Schaakstad 4 te sterk voor VSG 1
De 5e ronde van de OSBO competitie werd begin februari gespeeld. VSG 1 moest
aantreden tegen Schaakstad 4. Alhoewel het Apeldoornse team in de onderste
regionen van de 1e klasse A te vinden is, bleek uit het feit dat in de 4e ronde koploper
Meppel 2 door hun werd verslagen, wel hoe sterk ze zijn! We moesten dus op onze
tellen passen. Het bleek helaas niet voldoende. In vogelvlucht een wedstrijdverslag.

Ernst Keijer (1e bord) speelde verdienstelijk remise. Er had wellicht iets meer
ingezeten, maar een tekort aan tijd noopte Ernst in te gaan op het remiseaanbod dat
hem werd gedaan.
Rob Boterenbrood (2e bord) kwam er niet aan te pas. Hij verkeek zich op het zwarte
spel, overzag pionverlies in reeds mindere stelling en verloor kansloos.
Jan Lambrechts (3e bord) speelde een scherpe siciliaan. Het mocht niet baten, witte
vrijpionnen kwamen gevaarlijk opzetten en toen twee witte dames de zwarte koning
belaagden, bleek eeuwig schaak net niet voorhanden.
Theo Janssen (4e bord) speelde tegen een solide tegenstander. In het middenspel
had doorspelen geen zin meer en remise werd de uitslag.
Gerard de Hoop (5e bord) kwam gelijkwaardig met zwart uit de opening. Lange tijd
gebeurde er niets, of in ieder geval erg weinig. Heen en weer schuivend bereikten
beide spelers de tijdnoodfase. Gerard ging niet in op het remiseaanbod, terecht
gezien de totaalstand. Hij vluggerde in een zenuwslopend einde beter dan zijn
opponent en wist op de vlag te winnen.
Cor Petersen (6e bord) stond in het middenspel twee pionnen voor. Hij volgde echter
een verkeerd plan, dacht een stuk te kunnen winnen wat niet waar bleek, en moest
uiteindelijk berusten in remise met een pluspion. De lopers van ongelijke kleur , de
pionnen en de torens aan beide zijden waren niet meer voldoende voor de winst;
minder tijd speelde ook een rol. Achteraf wist Cor feilloos aan te geven waar hij de
winst had gemist.
Sape Westra (7e bord) speelde een sterke opening maar overzag een dubbele
aanval en kwam een stuk tegen een pion achter. Zijn tegenstander speelde echter
niet de sterkste zetten en Sape wist zowaar nog 2 pionnen te winnen. Met de remise
van deze partij (op voorstel van Apeldoorn) was het eerste halve punt voor VSG
binnen.
Ismaël Jamshedi speelde zeer riskant, naar later bleek te riskant. Zwart wist de witte
dreigingen te pareren en hield een voortreffelijke stelling over. Ismaël probeerde nog
eeuwig schaak te forceren, maar ook dat haalde niets uit. Al met al een jammerlijk
verlies.

Persoonlijke Kampioenschappen OSBO
Met nog 1 speelronde voor de boeg had Henk Mondria de kans veteranenkampioen
te worden nog volledig in eigen hand. Hij stond eerste en had een half punt
voorsprong op de nummer twee. In de eerste klasse stond Sape Westra op een
verdienstelijke 4 plaats. De kampioen was hier reeds bekend; Rijk-Pieter Hofstede
van O & O. Mark de Graaf had het moeilijk, hij stond met nog 10 anderen op de 48 ste
plaats. Ook Wido Sparling had 1 ronde voor het einde nog kansen op het
kampioenschap van de 2e klasse. Hij stond derde met een half punt achterstand op
de nummer 1.
Op 9 maart werd de laatste ronde gespeeld. Na taai vechten wist Sape Westra
remise te behalen. Daarmee kwam hij uiteindelijk op een zeer verdienstelijke 5 e
plaats terecht. Mark de Graaf werd na een plusremise 48e. In de 2e klasse wist Wido
een eindspel met pluspion net niet te winnen. Hij werd 2e, een vooruitgang
vergeleken met vorig jaar toen hij een plaats lager eindigde. Klapstuk van de dag
was de overwinning die Henk Mondria behaalde op zijn directe tegenspeler. Met

deze winst werd Henk zeer verdiend seniorenkampioen van de OSBO! Een prachtig
resultaat waar hij zeer trots op mag zijn. We feliciteren hem van harte.
In ons volgende bulletin zal van de VSG deelnemers een partij worden opgenomen.
Vast iets om naar uit te kijken. We besluiten dit artikel met de partij die Henk het
kampioenschap opleverde.
Bijvanck – Mondria
Elst, 9 maart 2002
1. e2-e4, e7-e5
2. 2. Pg1-f3, Pb8-c6
3. Lf1-c4, Pg8-f6
4. Pf3-g5, d7-d5
5. e4xd5, Pc6-a5
6. Lc4-e2 een verrassing; normaal gaat wit verder met Lb5+. Het zwarte paard
staat voorlopig buitenspel.
..., Pf6xd5
7. d2-d4, Lf8-e7
8. Pg5-f3, e5-e4
9. Pf3-e5, 0-0
10. c2-c4, Pd5-f6
11. 0-0, Lc8-d7
12. Pb1-c3, Le7-d6
13. c4-c5, Ld6-e7
14. Lc1-e3, Pa5-c6
15. Pe5-c4, Pc6-b4
16. d4-d5 Zwart is totaal overspeeld in de opening. Daarom zoekt hij zijn heil bij
minder voor de hand liggende zetten.
..., Dd8-c8
17. a2-a3, Pb4-a6
18. b2-b4, Tf8-d8
19. Pc4-d2, Ld7-f5
20. Le2-c4, b7-b5 Niet voor de hand liggend maar wel correct; zwart biedt een
vleugelpion aan om een centrumpion te veroveren. Nog belangrijker is het
psychologische effect; wit moet voor het eerst in de partij reageren op een
zwarte zet!
21. Lc4-b3, c7-c6
22. d5-d6, Le7-f8
23. f2-f3, e4xf3
24. Dd1xf3, Td8-e8
25. Le3-d4, Lf5-g6
26. Ta1-e1, Te8xe1
27. Tf1xe1, Pa6-b8
28. Ld4xf6, g7xf6
29. Pc3xb5 Lijkt op het begin van het einde voor zwart.
..., Pb8-d7
30. Pb5-c7, Ta8-b8
31. Df3xc6, Pd7-e5
32. Dc6-d5, Lf8-h6
33. Pd2-e4, Pe5-g4
34. Dd5-d4, Dc8-d8

35. h2-h3, f6-f5
36. Pe4-c3, Dd8-h4
37. Te1-e2 Wit overziet volledig de zwarte kansen. Natuurlijk had hij Dd1 moeten
doen.
..., Lh6-e3+
38. Te2xe3 En nu is het gewoon over en uit. Wit had nog kansen met Dxe3. Hij
zou twee stukken voor de dame krijgen. Met de pionnen die hij voor staat en
zijn goede stelling, was het spel nog niet gespeeld. Nu wel.
..., Dh4-f2+ Zwart gaf het hier op; tegen Kh1 en Df1 mat is niets meer te doen.

VSG 1 verpulvert Pallas
Begin maart werd de verre reis naar Deventer gemaakt. Pallas had nog
kampioenskansen mits zij zouden winnen en Meppel 1 verliezen. De droom werd
door ons eerte team wreed verstoort. Met een eclatante 1½ - 6½ overwinning trokken
de VSG-ers aan het langste eind. Het succes werd ingeluid door Ernst Keyer. Zijn
tegenstander ging remise door eeuwig schaak uit de weg en werd vervolgens door
Ernst op magistrale wijze verslagen; de dame werd aangeboden terwijl een toren
werd geofferd en mat was onafwendbaar. Daarna ging het snel: Jamshedi won nadat
zijn tegenstander niet de sterkste voortzetting koos. Deze partij staat verderop
uitgewerkt. Sape Westra won door uitgekookt spel en een bijna geniale paardzet,
Rob Boterenbrood speelde een solide remise, Jan Lambrechts won van de altijd in
tijdnood komende Carla Bruinenberg, Cor Petersen won na een goed gespeelde
Fransman en Gerard de Hoop verschalkte zijn tegenspeler nadat hij in de opening
een kwaliteit was achtergekomen. De enige verliespartij kwam op de rekening van
Theo Janssen.
VSG 1 staat na dit resultaat op een zeer goede tweede plek. De laatste
competitieronde tegen O&O 2 zal uitmaken wie van beide teams als tweede of derde
zal eindigen. Meppel 1 is door het verlies van Pallas en de eigen winst met nog een
ronde te spelen al kampioen in de !e klasse A.

Interview met Ismael Jamshedi
Door Theo Janssen
Sinds ongeveer drie jaar is de Afghaanse vluchteling Ismael Jasmshedi lid van het
VSG. Hij heeft zich twee keer geplaatst voor de kampioensgroep van de interne
competitie, en speelt dit seizoen in het eerste team (aan bord 7 een score van 4.5 uit
6). In het Nederlandse schaak-leven moest hij natuurlijk starten met een heel lage
rating, die is inmiddels gestegen tot 1712, en die zal zeker nog verder stijgen. Ik heb
hem geïnterviewd in het Engels, hieronder leest U de Nederlandse bewerking.
Hoe heb je schaken geleerd?
Ik was 22 jaar en volgde in Kandahar (Zuid-Afghanistan) een opleiding
elektrotechniek In die stad waren koffiehuizen en daarin werd volop geschaakt; de
hele dag lang, van 6 uur s’ ochtends tot 11 uur s’ avonds. Ik vond het fascinerend,
zoveel mensen die de hele tijd met schaken bezig zijn, dat moest wel een interessant
spel zijn. Toen aan het kijken was vroeg iemand of ik het wilde leren. En zo is het

gekomen. Twee jaar later zette ik mijn studie voort in Kabul (de hoofdstad), en ook
daar heb ik veel in koffiehuizen geschaakt.
Na zes jaar kon ik een hogere opleiding volgen in Baku (toen in de Sovjet Unie, nu
Azerbeidzjan). Daar waren heel veel schakers, en kon ik voor het eerst meedoen aan
toernooien en competities. Ik werd tweede bij het studentenkampioenschap en won
een mooi horloge. Daarna studeerde ik in Moskou voor mijn master diploma
electronic engineering. Ook daar heb ik veel geschaakt. Een voorbeeld. Er werd door
de televisie een grote schaakwedstrijd gehouden met wel 45.000 deelnemers. De
eerste opgave was een mat in 1. Je moest het antwoord insturen, en wie het goed
had, mocht deelnemen aan de twee ronde: mat in twee; de derde ronde was mat in
drie, enzovoorts Ik werd 5de, en won een gouden medaille, en een dik schaakboek.
Wat deed je na je studie?
Ik ging naar Afghanistan terug en daar ging ik voor het schaken werken. Er waren
daar geen verenigingen, alleen koffiehuizen. Ik heb verenigingen opgericht, een
competitie op gang gebracht Ik liet boeken komen, en organiseerde schaaktrainingen
met Russische grootmeesters. In 1984 werd de schaakfederatie opgericht, we
hadden 1200 leden. Ze kozen mij tot president. De federatie werd lid van de FIDE,
we namen deel aan het internationale schaakleven, Speelden bijvoorbeeld tegen
Oezbekistan, Iran, Qatar, en namen deel aan Olympiades. Ik was vooral aan het
organiseren, zelf schaakte ik niet veel.

Had je ook belangstelling voor politiek?
Al in mijn studententijd was ik geïnteresseerd in politiek en las veel boeken over
politiek. Ik zag dat de Afghanen arm waren, en ik vroeg me af hoe dat kwam. Mijn
conclusie was dat het bestuur niet van de bevolking hield, en niet werkte voor de
bevolking. Op mijn 26ste werd ik lid van de democratische volkspartij van
Afghanistan.
We hadden een koning, Mohammed Zahirshah; hij deed niet veel, en was veel in het
buitenland. Dat is dezelfde persoon die nu misschien weer koning wordt. In april
1978 was er een revolutie tegen de koning door zijn neef, de koning zelf was in Italie.
Wij steunden die neef omdat hij de bevolking wilde ontwikkelen. Later werd hij bij
gevechten gedood, en toen nam de volkspartij de macht over.
We hebben veel gedaan voor de bevolking. Bijvoorbeeld onderwijs voor vrouwen. In
Afghanistan was nog geen televisie, en het werd mijn werk om die op te richten.
Later werd ik directeur van de planning in noord Afghanistan en werkte in
verschillende plaatsen. Ik kwam ook in het centrale comité van de volkspartij. Overal
waar ik werkte, stimuleerde ik de oprichting van schaakverenigingen.
Toen kwam de Mujaheddin en daarna de Taliban.

Ja, dat waren tegenstanders van intellectuelen. Ze werkten televisie tegen, en
schaken mocht ook niet meer. Ik liet mijn zoon naar Nederland vluchten; ik kende dat
land want dat had ons economisch gesteund. Mijn zoon heeft inmiddels de asiel
status. Ikzelf vluchtte naar Noord Afghanistan. Daar werd nog wel geschaakt. Zo
hebben we nog mee gedaan aan de Olympiade in Jerevan in 96. Toen de Taliban
het Noorden veroverde, ben ik ook naar Nederland gevlucht. Ik heb nog steeds geen
asielstatus. Ik begrijp het niet. Bijna het hele politbureau van de volkspartij zit in
Nederland, en heeft wel asielstatus. Er nu wonen zo’n 35.000 Afghaanse
vluchtelingen in Nederland. Mijn vrouw is zes maanden geleden naar Nederland
gekomen en we wonen nu in Zeewolde. Ik heb een scooter gekocht en kom daarmee
naar de club om te schaken. In Zeewolde schaken lijkt me niet zo leuk als hier.
Ik ben nog steeds president van de Afghaanse schaakfederatie en leg contacten
tussen de Afghaanse spelers. Ik organiseerde ook onze deelname aan de Olympiade
in 2000 in Moskou. Als de toestand beter is in Afghanistan kan ik misschien weer
teruggaan. Dan wil ik weer het schaakleven opbouwen. Ik heb hier heel veel geleerd
over de organisatie en competitievormen en wedstrijden.
Tot besluit van dit artikel geven we u de partij die Ismaël Jamshedi speelde in de
competitiewedstrijd Pallas – VSG.
I. Jamshedi – B. v.d. Griendt
Deventer, maart 2002
1. d2-d4, d7-d5
2. c2-c4, c7-c6
3. e2-e3, Pg8-f6
4. Pb1-c3, e7-e6
5. a2-a3, Lf8-e7
6. Lf1-e2, Pb8-d7
7. Pg1-f3, 0-0
8. 0-0, d5xc4
9. Le2xc4, b7-b5 Zwart speelt een soort Meraneropening, een variant uit het
Slavisch.
10. Lc4-d3, Lc8-b7
11. b2-b4, a7-a6
12. e3-e4 Doordat zwart in de opening heeft geaarzeld, kon wit b4 spelen.
Daardoor komt zwart niet toe aan de thematische zet c5. Het Slavisch is onder
anderen gebaseerd op deze opstoot; het witte centrum wordt aangetast en
zwart krijgt spel op de damevleugel. Nu is het echter wit die een sterk centrum
vormt.
..., h7-h6
13. h2-h3, Tf8-e8
14. Lc1-b2, Dd8-b6
15. Ta1-c1, Ta8-d8
16. Ld3-b1, e6-e5
17. Pc3-e2, Le7-d6 Direct c5 was beter. Zwart wint dan een pion. Het
doorschuiven van d4 naar d5 levert geen problemen op, zwart krijgt het sterke
veld d6 voor zijn paard.
18. Pe2-g3, g7-g6
19. Dd1-c2, Td8-c8
20. Tf1-e1, e5xd4

21. Lb2xd4, c6-c5
22. b4xc5, Pd7xc5 Lxc5 was wellicht beter. Zwart heeft daardoor een paar
dreigingen in de stelling en wit moet secuur spelen om niet in een val te lopen.
23. e4-e5, Lb7xf3
24. g2xf3, Db6-a5 Houdt stukverlies nog even tegen. Wit heeft echter nog een
andere sterke mogelijkheid.

25. e5-e6, Pc5xe6
26. Dc2xc8, Te8xc8
27. Tc1xc8+, Kg8-g7
28. Ld4xf6+, Kg7xf6
29. Pg3-e4+, Kf6-g7
30. Te1-d1, Ld6-f4
31. Lb1-a2 Wit heeft zijn dame geruild tegen 2 torens en houdt het beste van het
spel. De zwarte koning staat onveilig en zijn stukken werken niet goed samen.
..., Pe6-g5
32. Pe4xg5, h6xg5
33. Td1-d7, Lf4-e5
34. Td7xf7+, Kg7-h6
35. Tf7-b7, Le5-d4
36. Tc8-c2 Nog even opletten, er dreigde De1+
..., Da5-e1+
37. Kg1-g2, g5-g4
38. h3xg4, Kh6-g5
39. Tb7-f7, Kg5-h6
40. La2-d5, De1-d1
41. Ld5-e4, Dd1-e1 Zwart gaf zich hier gewonnen. Er dreigt ondermeer een
loperoffer met mat.

Standen in de OSBO competitie
Met nog 1 speelronde voor de boeg spant het er voor de meeste VSG teams nog
om, of ze zich kunnen handhaven. Het 1e team daarentegen presteert erg goed en
kan bij winst of gelijk spel tegen O & O als tweede eindigen.

1e klasse A

Mp

Bp

1 Meppel

10

32½ K

2 VSG

7

26½

3O&O2

7

22

4 Pallas

6

24½

5 Meppel 2

6

23½

6 Schaakstad 4

6

22

7 ASV 4

4

20½

8 ZSG 2

2

20½ D

2e klasse A

Mp

Bp

1 Schaakstad 6

11

29

2 Nunspeet

9

27

3 Briesend Paard

8

24

4 De Combinatie

7

27

5O&O3

5

22½

6 Lelystad 2

3

21½

7 VSG 2

3

21

8 Heerde

2

20

3e klasse B

Mp

Bp

1 DoDO

12

27 K

2 Caissa

9

23

3 ZSG 3

8

21½

4 Dronten

7

18

5 Pegasus 2

6

15½

6 De Combinatie 2

4

13½

7 Lelystad 3

2

12½

8 VSG 3

0

13

4e klasse B

Mp

Bp

1 Het Zeepaard *

10

22½

2 Rhenen 3 *

8

18

3 Zeven Pionnen 2 *

6

18

4 Lelystad 4

4

16½

5 DoDO 3 *

4

11½

6 VSG 4 *

4

11

7 De Cirkel 2 *

0

10½

Stand in de kampioensgroep
Met nog 1 ronde te spelen heeft Ernst Keyer de beste papieren in de
kampioensgroep. Met 3½ uit 4 heeft hij een ½ punt voorsprong op Jan Lambrechts.
De laatste ronde brengt dus de beslissing. De volledige stand van zaken:
Speler

1 2 3 4 5 6

1. E. Keijer

X 1 1 ½

2. S. Westra

0 X ½

3. T. Janssen

0 ½ X ½ 1

4. J. Lambrechts ½
5. M. de Graaf
6. H. Mondria

1
0 1

½ X 1 1
1 0 0 X 0

0 0

0 1 X
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