Voorwoord
De redactie had gedacht eerder een bulletin uit te brengen maar enige armoe in kopij is er
de oorzaak van dat we wat later zijn deze keer.
Besprekingen van bekende partijen, puzzels etc. behoren misschien niet meer tot het
arsenaal van de redactie, nu het internet letterlijk vergeven is van de puzzelsites en ook
andere zaken zijn er in overvloed te vinden.
De redactie moet daarom terug naar haar core‐business: de leden informeren over wat er
gaande is binnen de vereniging en de Osbo en op partijen van haar leden ingaan. Kortom,
proberen te acteren als bindend orgaan en tesamen met de website te proberen de leden
van relevantie informatie te voorzien.
Tenslotte, in januari bestaat de verening al 85 jaar en dat is toch niet gering. Vergelijk maar:
onlangs kreeg ik een uitnodiging voor het bijwonen van een simultaan van Hans Böhm ter
gelegenheid van het 40 jarig jubileum van Caïssa. Een bloeiende vereniging maar nog niet
half zo oud als de onze. Op zaterdag 17 november a.s. vindt dit evenement plaats en kunt
daar deelnemen. Kijk op www.caissa‐elburg.nl en meld u aan. Na afloop is er nog een
barbecue waar u tegen meerprijs ook aan kunt deelnemen. Overigens mogen wij ervoor
waken dat wij geen “ouderdomsverschijnselen” gaan vertonen. Binnen de regio mogen wij
ons echter best een flinke vereniging noemen en we moeten alle zeilen bijzetten om dat
vooral zo te houden.
Ik was bijzonder graag naar Caïssa toe gegaan, ware het niet dat ik mij juist twee dagen
eerder had aangemeld voor het OSBO PK, en de eerste speeldag is: juist, 17 november. Voor
wat betreft het OSBO PK: U had natuurlijk al gezien dat het dit jaar in Voorst wordt gespeeld,
dus een ietsje verder rijden. Maar zoals de meeste jaren rijden we samen naar het toernooi,
ter besparing van reiskosten. Het OSBO PK vind ik persoonlijk een heel fijn evenement met
een deelname van meestal zo’n 100 deelnemers. Zie de OSBO‐site voor gegevens, speeldata
etc.
Het Rie Timmer toernooi wordt dit jaar gehouden in onze speellocatie op 9 februari a.s.
Januari behoorde niet tot de mogelijkheden. Zet het in uw agenda. Wij hebben op
vrijdagavond extra handen nodig om de boel klaar te zetten en natuurlijk is het heel fijn als u
na afloop niet wegloopt maar meehelpt de zaak weer op te ruimen. En helemaal geweldig is
het, als u in groten getale deelneemt!
Ook zijn we weer bezig om het toernooi voor de basisscholen in Ermelo te organiseren. Dit
zal vermoedelijk de laatste of voorlaatste woensdagmiddag in januari worden gehouden. De
sponsoring is weer rond, dank zij Sape Westra (Sleutelveld), Marco ter Meer (Beter Bad),
Henri Bosch (Florado) en last but not least Martin van de Broek (Taxi Centrale Ermelo).

1

Zonder de sponsors is het toernooi onbetaalbaar en zou het in een heel andere setting
moeten plaatsvinden.
We hebben in ieder geval bereikt dat de meeste scholen er al op rekenen dat het plaatsvindt
en dat is winst. We zullen toch moeten proberen het schaken levend te houden naast al het
game‐geweld dat de aandacht van de jeugd op alle mogelijke manieren opeist. Als ons dat
lukt bestaan we over 15 jaar 100 jaar. Wie zal het zeggen? Als je kijkt naar vereniging als
Nunspeet, Nijkerk, Zeewolde, Dronten etc. dan dreigt er toch reëel gevaar en wij mogen ons
gelukkig prijzen een vereniging te hebben met relatief veel leden.
Het is te bereiken als de hele vereniging meewerkt, en dat gebeurt ook. Zie ook het verslag
van de inspanningen van Gerbrand van Bolhuis, die al jaren probeert het schaakspel in
Ermelo en Harderwijk te promoten, onder andere via de Stichting Welzijn Ouderen.
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Fantasie en verbeeldingskracht
We zijn naar Oostenrijk geweest. Heerlijke bergwandelingen hebben we er gemaakt.
Genoten hebben we van vergezichten, skiliften die voortgleden boven de groene
bergweiden , mooie boeken, een heerlijk appartement en natuurlijk ook van elkaars
aanwezigheid. Op één van onze wandelingen zagen we een oud kasteeltje aan een rotsige
bergwand geplakt. De stompe gekartelde toren deed mijn bergridder denken aan zijn
geliefde spel. Samen fantaseerden we vervolgens over een mooie dame die boven in de
toren haar held zag naderen.
Inmiddels weet ik natuurlijk dat, voor het goed spelen van uw spel, fantasie en
verbeeldingskracht nodig zijn. Desondanks doet zich hier een probleem mijnerzijds voor; ik
kan mijzelf namelijk niet goed voorstellen dat schakers die, naar mijn observatie, allemaal
vrij strak in het vel zitten, beschikken over fantasie en verbeeldingskracht. Dit zijn toch
uitermate creatieve eigenschappen, gepositioneerd in de andere hersenhelft dan die waar
denken en rekenen uit voort komen.
Wellicht is er sprake van verschillende vormen en soorten van fantasie en verbeelding. Van
mezelf vind ik dat ik over veel creativiteit beschik; ik zou me dus moeten kunnen voorstellen
dat uw soort wel fantastisch is en over veel verbeelding beschikt.
Overigens, volgens mij is verbeelding mijn schaakheld niet vreemd. “Ooit word ik
clubkampioen”, mompelde hij terwijl we samen een iets te gemakkelijk ingeschatte
bergwandeling maakten. De gedachte aan kampioen worden van uw club gaf hem blijkbaar
veel energie en voor we het wisten waren we de zware klim te boven.
Uw seizoen is al geruime tijd aan de gang. Ik merk het elke dinsdagavond; na een aantal uren
alleen te zijn geweest word ik, net in Morpheus’ armen liggend, gestoord door mijn held die
voorzichtig stommelend de slaapkamer binnenwandelt. Hij vertelt me in een zeer bondige
samenvatting hoe de avond is verlopen. Gelukkig kan hij zich voorstellen dat ik niet op lange
verhalen lig te wachten.
De Dame
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"De Schaakhengst"
Een wit schaakhengst is nog laat op zijn stek
En leunt ‐‐‐ een toonbeeld van verveling
met een borrel aan de bek
Melankoliek hoopt hij op wat speling
Het is zijn twaalfde spel dit jaar.
Het stomme eerste‐klas‐publiek
dat schaakt en rondhangt in de bar.
maakt hem van walging bijna ziek.
Hij kijkt geeuwend naar de schakende twee
En denkt: 'dit hol en leeg bestaan!..
Als ik 't voor dame en pion niet dee,
Ik gaf 't er nog vanavond aan!'
Hij kruist de hoeven voor de borst,
Nipt vol dégout aan zijn jenever,
Denkt moe: 'Ik heb waarachtig nog dorst,'
En trappelt terug weer naar de drankengever,
Doch vóór hij 't glas heeft aangeraakt,
Wenkt hen een zwarte dame, reeds bejaard,
maar in haar avondjurk halfnaakt.
terug naar het bord volgt haar het paard...
Daar heerst stilte rondom de twee
En schijnbaar zal men één stuk slaan.
'Als ik 't voor dame en koning niet dee...'
Hij briest en ziet haar walgend aan...
Laat, in zijn doos, van moeheid op,
Droomt hij van thuis en zijn dierb're sport,
Ontwaakt dan door een ruw geklop:
Men roept hem; "Alle hengst naar 't bord...."

Vertaald voor schaak door: Willem Booy
Origineel: De Dekhengst
Uit het boek: "Olivier en Adriaan" van Leonard Huizinga
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Schaaksimultaan in Ermelo – Gerbrand van Bolhuis
Op woensdagmiddag 26 september van 14.00 ‐16.30 uur was er de halfjaarlijkse
schaaksimultaan gehouden in De Baanveger in Ermelo.
Al sinds een paar jaar wordt er op de laatste woensdagmiddag van de maanden september
en maart een schaaksimultaan georganiseerd met als doel de mensen het hele jaar door een
activiteit aan te bieden en het Schaakspel in de regio te promoten.
Elke woensdagmiddag vindt er van 14.00 ‐ 16.00 uur Vrij Schaken in De Baanveger,
IJsbaanweg 45,
Ermelo plaats. Bij
Vrij Schaken
wordt er niet met
een schaakklok
gespeeld, de partij
hoeft niet
genoteerd te
worden, tijdens
de partij kan er
geanalyseerd en
gesproken
worden.
Het is gratis en
gaat het gehele
jaar door, ook
tijdens de
zomervakantie als
er niet gespeeld wordt op de reguliere avonden van de schaakclubs in Ermelo, Harderwijk.
De Baanveger is het Steunpunt van de SWO (Stichting Welzijn Ouderen) in Ermelo.
Vrij Schaken in Ermelo is in De Baanveger, IJsbaanweg 45, Ermelo op woensdagmiddag 14 ‐
16 uur en er komen vaak zo'n 6 mensen.
Vrij Schaken in Harderwijk van de SWO‐Harderwijk is:
•
•
•

in Wijkhuis Stadsweiden in Weideheem, Drift 2 op maandag van 14 – 16 uur (4
mensen)
in Wijkhuis Zeebuurt, Laan 40‐45 nummer 1 op woensdag van 10 ‐ 12 uur (4
mensen).
in Wijkhuis Drielanden, Triasplein 9 op vrijdag van 14 ‐ 16 uur (12 mensen).
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De schaaksimultaangever was, net als de vorige keer, Jan Lambrechts (VSG).
Er waren 8 simultaanspelers, te weten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Piet Hein Bleeker (VSG)
Tonnie Blesing (VS‐Ermelo + VSG)
Gerbrand van Bolhuis (VS‐Ermelo, VS‐Harderwijk, VSG)
Jan Drijver (individueel, Ermelo)
Ronald Halenbeek (de Combinatie)
Willem Viets (VS‐Ermelo, VS‐Harderwijk, VSG)
Piet Vroegindeweij (VSG)
Lex Wattez (VS‐Harderwijk, de Combinatie)

Jan Lambrechts heeft 6 partijen gewonnen en 2 remises behaald. Daarmee heeft hij een
score van 88 % behaald. Alleen Piet Hein Bleeker wist in een gelijkwaardige partij met
ongelijke lopers in het eindspel remise te verkrijgen en Willem Viets wist een stuk van Jan
Lambrechts te veroveren nadat Jan over het hoofd zag dat bij een schaakje tevens een stuk
instond.
De ambiance is goed. Wij spelen in de grote zaal in een carré, krijgen desgewenst thee of
koffie.
Zo'n sfeer is er ook bij het Vrije Schaken op de woensdagmiddag als we in de directiekamer
spelen.
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Indeling van de teams voor de externe competitie in de Osbo voor het
seizoen 2012‐2013.
1e team:
3e team:
Petersen
Lambrechts
Van Heuzen
Boterenbrood
Keijer
DeHoop
Janssen TL
Westra

6.33
1.33
7.67
2.00
4.00
4.33
6.33
8.67

Ter Meer TL
Sparling
Doets
Bleeker
V.d. Broek
VanBolhuis

18.333
20.333
21.667
25.000
24.667
27.667

Invaller: Reijngoudt
e

2 team:
4e team:
West
Bosch
Geitenbeek
Hollmann
Jongejan
Vecht TL
Mondria
Van Setten

7.00
15.00
12.00
14.667
16.667
16.000
14.333
15.000

Brouwer
Ferwerda
Booy TL
Bieringa
Vroegindeweij
Tonnie Blesing

28.00
28.667
30.00
36.333
37.333

InvallersViets, Van Heeringen, Karangwa
Invaller: JohanBrons
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Eerste ronde VSG1 – Theo Janssen
In de eerste OSBO ronde moesten we tegen Caïssa uit Elburg. Ze zijn net gepromoveerd maar
speelden al eerder in de eerste klasse. Ze hebben een erg sterke top met 2 spelers van meer
dan 2000 en twee van 1900. De rest van hun team is gelijkwaardig aan onze staart. Dus ik
keek niet met veel optimisme naar deze wedstrijd uit.
Aan bord 1 zat onze topscoorder van verleden jaar Rob Boterenbrood (w). Hij gaf zijn
tegenstander goed partij, kreeg aanvalskansen, maar die bleken niet gevaarlijk genoeg, en
hij verloor.
Jan Lambrechts aan bord twee (z) speelde een degelijke partij. Hij had twee paarden tegen
twee lopers, maar zijn paarden stonden erg goed en zijn tegenstander kon niet veel
beginnen met zijn lopers. Op een vol bord besloten ze tot remise.
Onze clubkampioen Cor Petersen zat aan bord 3 (z). Hij kreeg een stelling met een zwakke
achtergebleven pion, en een slechte loper. Maar de stelling was gesloten, de
pionnenformatie was op de koningsvleugel helemaal vastgelopen. Ik dacht dat hij het wel
zou houden. Helaas gaf hij zijn tegenstander de gelegenheid om de a‐lijn te openen, en die
kwam binnen met een toren. De combinatie van twee kansen werd hem fataal.
Ernst Keyer (w) speelde een leerzame partij. Hij had meer ruimte, een goede opstelling van
zijn stukken, en kreeg een pion bijna aan de overkant. Met een fraaie combinatie offerde hij
die vrijpion, maar hield er een eindspel met een loper en drie pionnen tegen vier pionnen
aan over.
Gerard de Hoop (z) speelde een wat gecompliceerde, combinatierijke partij. In feite stond hij
minder: een pion voor de kwaliteit, maar die pion op de a lijn werd onvoldoende gesteund
en dreigde niets. Zijn tegenstander kwam binnen met de dame, maar maakte een fout en via
een combinatie won Gerard.
Theo Janssen (w) speelde een rare variant van de Siciliaan; een foutief uitgevoerde Alapin.
Zwart had meer ruimte, en stond beter. Echter, hij liet steekjes vallen, kwam slechter te
staan. Een witte pion dreigde te promoveren, maar Theo zag de winnende combinatie niet.
Toen er torens met ongelijke lopers overbleven, werd tot remise besloten.
Michael van Heuzen (z) speelde op de bekende wijze op de achterste drie rijen. Zijn
tegenstander kwam niet verder, probeerde een doorbraak terwijl hij nog maar tien minuten
had. Michael ving het bekwaam op, en in het paardeneindspel won hij warempel.
Sape Westra (w) had voortdurend meer ruimte, en leek aanval te krijgen. Die werd
afgeslagen, en het toreneindspel leek remise. Maar zijn tegenstander liet de koning afsluiten
van de pionnen, en Sape won die. Met de a en de b pion en een toren tegen een toren
verwachtte iedereen winst voor hem. Maar door een geniepige combinatie hield Sape alleen
de randpion over en dat was niet voldoende voor winst. Kortom een 4 1/2 ‐3 1/2
overwinning, belangrijk om ons te kunnen handhaven.
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Nieuw seizoen VSG2 – Uri Vecht
Nunspeet – VSG2
Net als vorig seizoen speelt VSG2 weer in de 2de klasse A. En net als vorig seizoen ‐ we
ontsnapten maar nét aan degradatie ‐ zullen we het ook nu weer zwaar krijgen. Dat kan je
op de OSBO site zien aan de ratings van de andere ploegen in onze poule. Overleven is weer
het hoogst haalbare. Aan de ratings is te zien tegen wie we een kans hebben en dus punten
kunnen sprokkelen en tegen welke ploegen we het zwaar gaan krijgen. Daarom is het vooral
belangrijk tegen de teams met een gelijkwaardige rating de punten binnen te halen.
Zo`n wedstrijd was meteen al die tegen Nunspeet . In deze 1ste wedstrijd deed Henk
Mondria als Nunspeter niet mee en viel Wim Geitenbeek op het laatste moment uit door
ziekte. Met Johan Brons en Piet Hein Bleeker als invallers togen we op maandagavond 15
oktober vol goede moed naar “Het Achterom” in Nunspeet. Daar werden we uiterst
vriendelijk ontvangen door dhr Cozijnsen, oud‐wedstrijdleider van de OSBO. Na de
gebruikelijke welkomstwoorden kon de wedstrijd beginnen .
Bord 3 Uri Vecht – Henk Strating (1666) ½ ‐ ½
Na een geslaagde opening waarin ik met een actieve toren de zwarte stelling was
binnengedrongen, maakte ik een inschattingsfout. Ik verkeerde in de – foute ‐
veronderstelling dat de heer Strating een veel hogere rating had dan in werkelijkheid. Ook
omdat rond de klok van half tien de VSG stellingen best goed waren, bood ik een tactische
remise aan. Dit werd vlot geaccepteerd. Dat had nog heel verkeerd kunnen uitpakken!
Bord 7 Piet Hein Bleeker ‐ M.A. Gremmen (1540). 0 ‐ 1
Piet Hein stond er na een voortvarende en scherp opgezette opening eerst best goed voor,
maar kon achter het bord de goede voortzetting niet meer vinden. Tot zijn grote
teleurstelling kon hij de oprukkende zwarte dame pionnen niet tegenhouden en moest
opgeven.
En zo stonden we meteen al achter. Inmiddels waren onze andere stellingen ook niet zo
lekker meer. Henri zat in de problemen, de stelling van Rob leek niet zo prettig en ook Dirk
stond gedrukt. Aan de andere borden kon het nog alle kanten op.
Bord 2 G. van Dorth (1767) ‐ Henri Bosch 1 ‐ 0
Wat ik al vreesde, gebeurde: Henri kon zijn stelling niet houden en verloor.
Tussenstand 2½‐½ achter! Nu al had ik spijt van mijn remise! Maar er kwam er hulp van
Vrouwe Caissa:
Bord 6 K. Ghalib – Dirk van Setten. 0 – 1
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Dirk stond vanuit de opening al wat gedrukt. Vanaf de twintigste zet, begon zijn
tegenstander over iedere zet vijf tot tien minuten na te denken en begon Dirk het idee te
krijgen dat hij niet goed op zijn tijd lette. Dat was inderdaad zo, want toen hij zelfs nog maar
drie minuten had en Dirk nog drie kwartier, bleef de tegenstander per zet minuten
gebruiken en ging dus door zijn vlag. Een onverwachte, maar uiterst welkome meevaller!
Johan met zwart was inmiddels ook goed bezig aan bord 8:
Bord 8 H. Mol – Johan Brons 0 ‐ 1
Na de gewone zetten van Damegambiet tegen d4, Pf3, Lf4, stond Johan met zwart na 15
zetten behoorlijk gedrukt, met de witte loper en witte dame op zijn koningsstelling gericht.
Wit rokeerde lang om met h4 een aanval in te zetten. Die wist Johan na ruiming van de
paarden te slaan. Met een pion meer liet Johan vervolgens alle torens van het bord
verdwijnen. Door zijn dame ver in het vijandelijke kamp te spelen werd de speelruimte van
de tegenstander verder beperkt en kon Johan het eenvoudig uitspelen. Goed gedaan!
Daarna kwam er ook goed nieuws van het eerste bord:
Bord 1 Bas West‐ W. v.d. Eijkel (1795) 1‐0
Zwart koos voor een wat passieve opzet, en daardoor kon Bas twee centrumpionnen naar
voren schuiven. Met een kleine combinatie won hij daarna een stuk voor die twee pionnen.
Daar kwam even later nog een pionnetje bij. Even moest Bas nog oppassen voor mat op de
achterste rij, maar dat bleek mee te vallen. Even later werden de overgebleven stukken
afgeruild en gaf zwart op.
Aan bord 1 altijd een extra goede prestatie!
Tussenstand: Nu stonden we voor met 3½‐2½ vóór. Dat had Rob, die nog zwaar zat te
zwoegen echter niet door:
Bord 4 J. Post ‐ Rob Hollmann 1‐ 0.
Na een onregelmatige opening met d4 ging de strijd eerst gelijk op . Er werden al zetten
herhaald. In de mening dat we achter stonden, ging Rob forceren en dat bekwam hem
slecht. Even later moest hij opgeven.
Zo stond het weer gelijk: 3½ ‐3½. Wie zou de matchwinnaar worden?
Bord 5 Wim Jongejan ‐ H.W. Veenstra 9 (1596) 1 ‐ 0
Na een open Catalaan, onbekend terrein voor Wim, kon hij in het middenspel een paard en
een dame naar een min of meer onbeschermde zwarte koningsstelling manoeuvreren,
terwijl zijn loper op b2 streng naar g7 keek. Een aanval opzetten is één, maar de aanval ook
door laten slaan is een heel ander verhaal. En dat lukte dan ook niet. Veenstra kreeg weer
wat ruimte, maar het gerammel aan de poort van zijn kasteel had hem toch veel
hoofdbrekens, en dus ook veel tijd gekost. Vermoedelijk daardoor ging hij de fout in met een
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redelijk ingewikkelde ruil, waardoor hij een stuk verloor. Er bleef een stelling over die wit
zou kunnen verleiden om snel mat te willen zetten. Maar ook een stelling met kansen op
eeuwig schaak voor zwart, als dat niet zou lukken. Dus besloot Wim heel verstandig tot
afruil. Toen ook de dames van het bord verdwenen waren, gaf zwart op. Heel goed gedaan!
Eindstand 4½‐3½ voor ons! Met misschien wat geluk. Maar ook met veel strijdlust, immers
maar één remise…..
De eerste, ó zo belangrijke matchpunten zijn binnen.
Uri Vecht, teamleider
VSG

VSG‐3 ‐ Redactie
Caïssa 2 kwam samen met Caïssa 1 naar Ermelo. De uitslag werd 4‐2 in het voordeel van VSG‐3.
De teamleider had helaas nog geen tijd zijn beschrijving tijdig in te leveren. Volgens Sape Westra:

Marco ter Meer
Spannende partij, initiatief lag vooral bij de tegenspeler. Marco kon lang meedoen.
Wido Sparling
Had blijkbaar niet een goede schaakavond. Kwam al snel initiatief achter en wist dat niet te
herstellen.
Cees Doets
Zette de partij scherp op en wist kansen te creëren. Met een mooie combinatie won hij
materiaal en de partij.
Van Piet Hein Bleeker, Martin van de Broek en Gerbrand van Bolhuis, zijn nog geen
gegevens bekend. U houdt ze tegoed!

Eerste ronde Osbo in de derde klasse voor het 4e team een fiasco ‐
Willem Booy
Om deze reden zal ik kort en sober blijven in de verslaglegging van de ontmoeting tegen
Meppel 3. In Meppel aangekomen gingen we meteen de kroeg in, erboven werd geschaakt.
In café "Oasis" heerste een gezellige drukte en was het erg rumoerig, maar tot onze
verbazing heerste in de zaal er boven een redelijke rust.
Althans de dachten wij, tot het moment dat de klokken werden aangezet.
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Het geroezemoes brak los er werd veel gepraat en gelachen tot de wedstrijdleider de interne
partijen bekend maakte. Inmiddels 20.20 uur en de concentratie moest nog gaan komen,
vooral Tonnie Blesing had het erg moeilijk met de verstorende stemmen.
Na een uur, 21.20 uur dus, rukte ik mijn blik los van het bord om de stellingen van de andere
teamleden te beoordelen, in zoverre ik dat kan, tenminste. Kees Ferwerda had mijns inziens
een behoorlijke stelling waar het voordeel iets naar zijn kant overhelde.
Gert van Heeringen had een voorsprongetje, zo op het eerste gezicht, wat hij later ook
bevestigde.
Ronald Bieringa omschreef zijn spel als volgt:
“ Ik speelde met zwart Hollands tegen Marc Evers (1758). Ik speelde een soort stonewall.
Mijn pion op e6 werd onder druk gehouden. Dat was niet op te lossen en kostte bovendien
diverse tempi.
Mijn damepaard en dameloper stonden nutteloos aan de kant (dameloper stond alleen e6 te
beschermen). Hetgeen ook betekende dat mijn toren op a8 muurvast stond.
Even leken de kansen zich te keren. Helaas overzag ik daarbij een tussenschaak van mijn
tegenstander, waardoor ik eigenlijk weer tempoverlies leed. Hij stuurde op een dameruil aan
en dat viel niet te vermijden. Dat was ook doorslaggevend: omdat mijn toren op a8 niet 'weg
kon' uit de hoek, was het binnendringen van zijn toren in mijn stelling dodelijk en niet te
stoppen.
Uiteindelijk moest ik dus opgeven.”
Wim Viets had een mooie doch zeer complexe stelling die mij op dat ogenblik te veel tijd zou
kosten hem geheel te doorgronden. De strijdvaardige Tonnie kwam in die ogenblikken al een
kasteel te kort.
En ik, ondergetekende, had na het offeren van één pion een bijzonder spanning opgebouwd,
die mijn bloeddruk omhoog stuwde.
Op de site van de OSBO staat met vette letters vermeld "Meppel 3 wint met 6 ‐ 0" , ik ga u
dan ook niet vermoeien met de persoonlijk scores van ons, nog steeds trotse team.
Noot van de redactie: VSG 4 hoort eigenlijk thuis in de vierde klasse, die helaas onderbezet is.
De competitieleider heeft daarom voorgesteld ons vierde team in de derde klasse te plaatsen
ter voorkoming van verschrikkelijke reistijden (naar Dodewaard etc.). In overleg met de
teamleider is daarmee accoord gegaan. Het zal helaas betekenen dat het team een zeer
zwaar seizoen tegemoet gaat.
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Dirk de
d geweld
denaar – Sape We
estra
Vorig seeizoen kwam
m Dirk van Setten
S
binnenlopen. Off hij een paa
ar keer moccht komen kijken
k
en
mee sch
haken. Inmiddels is hij niet
n meer weg
w te denken; niet alleeen vanweg
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middels meee mogen
kennism
maken. Ondeerstaand tw
wee partijen
n van zijn ha
and. Het partijcommen
ntaar is voorr
rekening
g van de red
dactie.
Op specciaal verzoeek van Wim Jongejan eeen Morra gambiet, uit de bekerco
ompetitie van
v het
afgelopen seizoen,, waarin ik met
m wit speel:
1. e4
c5
Zw
wart had met
m b6 goed spel kunnen
4
krrijgen. Zijn Ld7
L speelt w
wit weer in de
d
2. d4
cxd4
3. c3
dxc3
3
ka
aart.
4. Pxc3
Pc6
18
8. c4
e5
5. Pf3
19
9. Dc3
e6
Le6
Dee goede zett, zwart
6. Lc4
Lb4
trrekt de parttij weer iets naar zich to
oe.
7. 0‐0
Pe7
20
0. Pg5
Tf6
M
Met Lg8 zou zwart
8. De2
0‐0
go
oed hebben
n gestaan. N
Nu rest slech
hts een
9. Td1
Lxc3
3
kllein voordeeel.
10. bxc3
3
Da5 Zwart wil
w op de
21
1. Tad1
Pd4 Oeei, zwart sp
peelt nu
volgend
de zet d5 spelen, onduid
delijk is
tee actief. Meet f4 kan witt het initiatiief weer
waarom
m hij dat nieet direct doeet.
ovvernemen. Voor zwart was Te8 veeel
11. Dc2
d5
stterker geweeest.
12. Ld3
dxe4
4 Te direcct gespeeld;
dt het juist prettig
p
om de
d e pion te
wit vind
ruilen zo
odat de loper een echt aanvalstukk
wordt. Gewoon
G
h6 was beter geweest.
g
13. Lxe4
4
f5
Deze zett is nu vrijw
wel
gedwon
ngen. De witte loper wo
ordt
ingeperrkt, maar dee zwarte pio
onnenstellin
ng
is perma
anent verzw
wakt.
14. Lxc6
6
Pxc6
6
15. Db3
3
Kh8 Beter wa
as Pe5,
waarna
a Fritz een gelijke stellin
ng geeft. Wel
W
opmerkkelijk overigeens, blijkbaar heeft witt
zijn geof
offerde pion omgezet in
n voldoendee
22
2. Pxe6
Txe6
position
nele compen
nsatie.
23
3. f4
Td8? Eeen zwakke zet,
z Dc5
16. Lb2
Dc7
ha
ad de voorkkeur. Met zijijn volgendee zet
17. Td2
Ld7 Met zijn
n torenzet
prrofiteert wit maximaall van de geb
boden
geeft wit
w een deel van
v het inittiatief weg.
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kans.
24. fxe5
5!
Pc6
25. Txd8
8
Pxd8
8
26. Dd4
4
Pc6 Zwart bllijft op de
been, na
a Dd3 had hij
h daar meeer moeite
voor mo
oeten doen..
27. Dd7
7
Dxd7
28. Txd7
7
Kg8 b6 was sterker
s
dan
de teksttzet. Zwart heeft dan een
e gezondee
stelling.. Nu levert hij
h een kostb
bare pion in
n.
29. Txb7
7
Pa5
30. Txa7
7
Pxc4
4

waardoor
w
wiit een zet wint bij het opspelen
o
va
an zijn a pio
on. Ook dekkt hij vanaf c3
c het
beelangrijke veld
v e1. Na LLc3 had de partij
p
veerder kunneen gaan meet …,Pxe5 32
2.a4, Kf8
32
2.a5 en wit dreigt te prromoveren. M.i.
heeeft zwart nu
n geen goede verded
diging
meer.
m
Txe5 Beeide spelerss
32
2. Lxe5
sttevenen af op
o remise, vvoor Dirk
vo
oldoende om
m een ronde verder te komen
in
n de bekerco
ompetitie.
33
3. Kf2
Te4
34
4. a4
g5
35
5. a5
h6
36
6. a6
Ta4
37
7. Ke3
f4+
38
8. Kf3
h5
39
9. h3
Ta3+
Ta2 Zw
40
0. Ke4
wart kiest het
veerkeerde pla
an, met Kf5
5 kan wit nu
u
waarschijnlij
w
jk alsnog wiinnen!
41
1. Kf3
Ook wit kkiest verkeert,
waarna
w
de partij in remise eindigt.

31. Ld4
Pxe5
5 31.Lc3 was
w beter
geweest; zwart heeeft dan minder direct
oper en de to
oren,
een vorkkje op de lo

Voor heet geld dat ik verdiendee met mijn eerste
e
vakaantiebaantjee kocht ik dee destijds vrij
sterke schaakcomp
s
puter Novagg Constellattion. Normaaal gesprokeen maakte d
die op het hoogst
h
instelbaare niveau gehakt
g
van mij,
m maar op een gegevven momen
nt was ik dee slager.
1. e4
e5
Le6
8.. exd5
2. Pf3
Pc6
Le7
9.. c3
3. Lb5
a6
0‐0
10
0. Te1
4. La4
Pf6
Pa5
11
1. Pbd2
5. 0‐0
Pxe4
Pxd2
4 De open
n variant van
12
2. Lc2
het Spaans is op heet bord geto
Pc4
overd. Met
13
3. Dxd2
zijn volg
g6
gende zet brreekt wit heet centrum
14
4. Dd3
open.
6. d4
b5
7. Lb3
d5
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Wit heeeft zijn idealle stelling op
pgebouwd
met een
n heerlijke batterij
b
gericht op de
zwarte rokadestelli
r
ing.
15. Pd4
4
Dd7
7
16. b3
Pa3
17. Lh6
Tfe8
8 Met Pxcc2 had zwarrt
o
de batteerij voorgoeed kunnen oplossen.
18. Ld1
c5
6
Dxe6
19. Pxe6
20. Dg3
3
Lf6
Een grap
ppige zet; de
d
loper sla
aan mag na
atuurlijk nieet vanwege
mat op e1. Toch wa
as …,f5 beteer geweest.
21. f4
De7
22. Dg4
4
Lh8 Weer niiet de
sterkstee zet; op g7 stond de lo
oper toch eccht
beter.
d4
23. h4
4
cxd4
4
24. cxd4
25. Lf3
Tac8
8
Pc2
26. h5
6
hxg6
6
27. hxg6
28. Tac1
1
Wit gaa
at hier in de
fout. Na
a …,Pxe1 29
9.Txc8, Pxf3+ 30.gxf3,
Txc8 31.Dxc8, Kh7 is de stelling remise,
terwijl wit
w na 28.Ld
d5 een dijk van
v een
stelling heeft met goede
g
tactissche kansen
n.

….
Tc5? Zw
wart heeft de
d
an
nalysevaria
ant niet geziien (?) en veervolgt
met
m een relatief zwakkee zet.
29
9. Txc2!!
Txc2
Db4 Oo
30
0. Le4
ok hier wass 30.Ld5
stterk(er) gew
weest. Zwarrt had ook een
e
beetere zet ku
unnen uitvoeren namellijk Tc5.
Vanaf
V
nu is Dirk,
D
zoals h
hij zelf al zei,i, de
sllager.
31
1. Tf1
Dc3
32
2. Lxg6
De3+
33
3. Kh1
De2
34
4. Lxf7
Kxf7
35
5. Df5+
Ke7
36
6. Lg5+
Lf6
37
7. Lxf6+
Kf8
38
8. Lg5+
Kg8
39
9. Dg6+
Kf8
40
0. Lh6+
Ke7
41
1. Dd6+
Kf7
42
2. Df6+
Kg8
43
3. Dg7
mat
Dankjewel Dirk, meer vaan dit soortt
paartijen zijn natuurlijk vvan harte we
elkom!
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Gegevens van het toernooi om het persoonlijk kampioenschap van de
Oostelijke Schaakbond (OSBO)
Dit toernooi wordt gespeeld in vier klassen:
‐ Hoofdklasse minimale rating: 1900
‐ Veteranenklasse leeftijd min. 60 jaar op 1 januari 2013
‐ Eerste klasse rating mag niet hoger zijn dan 1900
‐ Tweede klasse rating mag niet hoger zijn dan 1600 ( KNSB‐ratinglijst 1 november 2012)
Speeldagen:
Er wordt op de volgende zaterdagen gespeeld:
17 november 2012( zonder hoofdklasse ),1 december.2012, 12 januari 2013, 2 februari 2013
en 16 maart 2013.
Speellocatie:
Dorpshuis Voorst, Schoolstraat 14 7383 CG Voorst
Telefoon 0575 ‐ 501789
Routebeschrijving: zoek op internet: http://www.dorpshuisvoorst.nl
Inschrijfgeld:
Hoofdklasse: 30 euro p.p.
Veteranen: 20 euro p.p.
Eerste klasse: 25 euro p.p.
Tweede klasse: 20 euro p.p.
Overmaken naar: ING nr. 911638 t.n.v. Oostelijke Schaakbond Ede o.v.v. pk 2012/2013
Toernooileider:
Barth Plomp telefoonnummer 026‐4431020
E‐mailadres: pkosbo@osbo.nl
mobielnummerl: 06‐30207573 ( alleen te gebruiken op de speeldagen!) voor informatie en
afmeldingen gebruiken, want hij staat ook aan op de speellocatie )

Verdere informatie:
www.osbo.nl – menu: persoonlijk kampioenschap of bij de toernooileider. Inschrijving bij
voorkeur via het webformulier.

Varia:
Op internet zijn er toch ook bezienswaardigheden: een leuk filmpje
http://www.howtogeek.com/92968/the‐ultimate‐claymation‐chess‐game‐video/
zeer de moeite waard. Een filmpje van een schaakspel animatie met stukken van klei.
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