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Voorwoord (Sape Westra)
Het eerste bulletin van seizoen 2013 – 2014 is gemaakt en u leest het nu. De redactie is dit
seizoen van plan om 5 bulletins te maken. “Maken” is niet het juiste woord, “samenstellen”
is beter uitgedrukt. Zonder uw bijdrage, geachte leden, kunnen wij geen bulletin maken. Op
voorstel van mederedacteur Wim Jongejan schrijf ik dit seizoen de voorwoorden. Gelukkig
laat Wim zich wel gelden in dit bulletin; hij maakte twee mooie artikelen over schaken en
schaaksoftware. Als geen ander weet hij de weg in deze boeiende materie.
Ook Theo Janssen heeft de pen weer ter hand genomen. Hij heeft een erg onderhoudend
artikel geschreven over Berry Withuis. We hopen vaker literaire bijdragen van Theo te
ontvangen.
Daarnaast leest u de teamverslagen uit de OSBO competitie. Ook dit jaar speelt het VSG
weer met vier teams extern. We realiseren ons steeds meer dat dit niet gewoon is; ondanks
een lichte teruggang in het aantal leden kunnen we nog steeds vier teams vormen. Alle
schakers die in de OSBO competitie spelen wensen we veel goede partijen toe en indien
mogelijk ook veel winstpartijen. Een mooi voorbeeld van dat laatste is de partij die Rob
Hollmann aanleverde. Met veel fantasie speelde hij naar de winst.
De OSBO heeft als organisatie veel te danken aan bepaalde leden. Enerzijds omdat het
sympathieke mensen zijn, anderzijds omdat ze in hun eentje jarenlang een zeer
verantwoordelijke taak op zich hebben genomen. Eén van die leden was Hessel Visser. Zo
lang ik het mij kan herinneren “deed” Hessel de jeugdzaken bij de OSBO. Hij organiseerde en
coördineerde in Apeldoorn en ver daarbuiten alles wat met jeugdschaak te maken had.
Basisschoolschaak kon plaatsvinden omdat Hessel er was, het eindtoernooi van kampioen
basisscholen in de OSBO werd ook door hem georganiseerd. “Je ziet eerst zijn buik
binnenkomen en daarna Hessel”, zei Albert Visscher ooit tegen mij. Inderdaad was Hessel
een imposante verschijning, iemand die respect en gezag verdiende door zijn duidelijke
manier van communiceren. De OSBO zal hem missen.
In dit bulletin ook een terugblik op de OSBO perikelen en de bijzondere ledenvergadering die
op 6 november werd gehouden. Het heeft er de afgelopen periode flink gestormd; nu is het
de hoogste tijd om, zoals na een pittige herfststorm het geval is, de ruggen te rechten en
samen de omgewaaide bomen op te ruimen.
Het bestuur heeft een aantal bestuurlijke zaken verwoord in dit bulletin. Er wordt iets
gezegd over sponsoren, over PR en over financiën. De moeite van het lezen meer dan waard.
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Relativeren
En ik maar denken dat uw schaakgenootschap een club van oude mannen was. Uitgezonderd
mijn schaakheld natuurlijk. En die bloemenman, dat is nog echt een kwajongen. Maar voor
de rest toch wel bezadigd en grijs. Krijg ik opeens de mededeling dat iemand van u voor de
eerste keer (in het openbaar tenminste) vader is geworden. Niet eens grootvader, of
overgrootvader, nee, gewoon vader. Is er dan nóg een wat uit de kluiten gewassen ouder
jeugdlid, behalve die bloemenman? U zult begrijpen dat mijn wereldbeeld omver werd
gehaald. Mijn werkelijkheid bleek niet absoluut te zijn.
Mijn werkelijkheid bleek niet absoluut te zijn. Hoor ik daar mijn schaakheld spreken? “Ik
dacht dat ik gewonnen stond, maar toch verloor ik”. “Ja lief” is dan steevast mijn antwoord,
“het is niet altijd zoals het lijkt”. De gave van het relativeren heb ik van mijn moeder geleerd.
Ik denk dat vrouwen van nature daartoe beter in staat zijn dan mannen. Dit heeft te maken
met het feit dat mannen meer de neiging hebben zich anders voor te doen dan ze in
werkelijkheid zijn. Wij vrouwen denken dat onze mannen vrolijke mensen zijn. Ja bij de
buurvrouw of tijdens een feestje, maar thuis op de bank? Onder het mom van sport kijken in
slaap vallen. “Hij is zo leuk, een echte gangmaker” zeiden vroeger de collega’s van mijn held.
Ik wacht er nog steeds op om dat te mogen zien gebeuren. We hebben maar een klein
gangetje en zelfs dat weet hij niet te maken.
Relativeren is dus voor ons vrouwen nodig om staande en gaande te blijven. Veel mannen
proberen het ook, maar naar mijn bescheiden mening (en soms ook leedvermaak)
tevergeefs. Vermakelijke dingen maak ik soms mee, zoals laatst toen twee mannen elkaar
probeerden te overtroeven waar het om relativeren ging. De één had het over “het glas is
half leeg”, waarop de ander verzuchtte dat het ook halfvol zou kunnen worden genoemd.
Even leek het erop dat ze het met elkaar eens zouden worden, totdat ik de vraag stelde: “Is
het idee wel eens bij jullie opgekomen dat jullie glas wellicht te groot is?” U had ze moeten
zien kijken.
Hun blik, de blik van mannen die ervaren dat ze niet kunnen relativeren omdat ze nou
eenmaal man zijn, dat vind ik nou erg relativerend. Ik wens de nieuwe vader veel liefde en
wijsheid toe en als tip: luister naar je vrouw!

Uw Dame
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Bestuurlijke zaken (Sape Westra)
Zonder de wens te hebben om het bulletin te vullen met werknotulen van vergaderingen
van uw bestuur, lijkt het mij als nieuwe voorzitter wel een goed idee om u via dit medium
op de hoogte te houden van onderwerpen die bij het bestuur leven. Daarom neem ik het
initiatief om in elk bulletin een artikel te plaatsen over bestuurlijke zaken. Het doel van dit
initiatief is de leden te informeren en te betrekken. Onderwerpen die acuut zijn laat ik
overigens niet op de plank liggen; tijdens de reguliere schaakavond wordt u daarvan
natuurlijk op de hoogte gebracht.










Rie Timmer Rapidtoernooi.
Ons jaarlijkse toernooi wordt gehouden op 1 februari 2014. Op die datum staan
vrijwel geen andere schaakactiviteiten op de agenda. De voorbereidingen zijn in gang
gebracht. U kunt vrijdagavond 31 januari alvast reserveren voor het meehelpen
inrichten van de speellocatie (Echos Home).
Schaaktoernooi voor basisscholen in Ermelo.
Het gezellige schaaktoernooi voor basisscholen wordt gehouden op
woensdagmiddag 15 januari 2014. Naar alle basisscholen in Ermelo is een uitnodiging
gestuurd. De afgelopen jaren is het toernooi door Wim Jongejan weer op de kaart
gezet. Het aantal deelnemers bedraagt gemiddeld ruim 100 kinderen en het toernooi
zorgt voor publiciteit van het schaken en van VSG als schaakclub in het bijzonder. Zet
u deze dag ook alvast in uw agenda? Er wordt zeker een beroep op u gedaan!
Sponsorbeleid.
VSG heeft al jarenlang vier trouwe sponsors; leden met een eigen bedrijf die een deel
van de verenigingsactiviteiten financieel ondersteunen. Het bestuur heeft afspraken
gemaakt over de manier waarop sponsoring structureel kan worden ingezet en
waarvoor sponsorgelden mogen worden gebruikt. Met de sponsors worden
afspraken gemaakt voor langere tijd, deze afspraken worden in een overeenkomst
vastgelegd. VSG verplicht zich om waar mogelijk de naamsbekendheid van de
sponsoren te vergroten. In principe wordt sponsorgeld gebruikt voor de financiering
van schaakactiviteiten die niet tot de interne verenigingsactiviteiten behoren.
Sponsorgeld wordt bijvoorbeeld gebruikt voor schaaktoernooien die VSG organiseert,
een jubileumfeest, hapjes en drankjes tijdens bijzondere schaakavonden, etc. De
reguliere schaakactiviteiten worden betaald uit de contributiegeld.
Public Relations.
Het bestuur gaat informatiestromen en informatiekanalen (wedstrijdverslagen,
redactionele artikelen, website, VSG bulletin) bewuster gebruiken om VSG bekender
te maken in Ermelo en omgeving en om de club meer laagdrempelig te maken voor
mensen die belangstelling hebben voor het schaken.
Meerjaren beleidsplan.

4



We zijn bezig met het nadenken over een beleidsplan waarin de toekomst van VSG
centraal staat. Waar liggen kansen voor VSG en waar juist niet, wat gaat er goed en
wat kan (moet) worden verbeterd? Hoe kan VSG voortbestaan en ontwikkelen?
Wanneer het plan gereed is wordt u daar zeker van op de hoogte gebracht.
Financiën.
Door het omschakelen van kalenderjaar naar verenigingsjaar is op papier eenmalig
een fors tekort ontstaan in het exploitatieoverzicht. De (verwachte) uitgaven zijn
door de omschakeling berekend over een periode van 1½ jaar i.p.v. 1 jaar, terwijl de
opbrengst uit contributie niet gelijk meeloopt. Volgens de penningmeester wel iets
om in de gaten te blijven houden.

Tot zover, u bent weer iets meer op de hoogte. Wanneer u over één van de beschreven
onderwerpen vragen heeft of wilt praten, schroom niet!

De bijzondere ledenvergadering van de OSBO (Sape Westra)
Op 6 november jl. vond de bijzondere ledenvergadering van de OSBO plaats. Zoals tijdens
een clubavond al gezegd werd op die vergadering o.a. gesproken over de toekomst van de
OSBO. In dit artikel geef ik kort weer hoe de vergadering verliep en over welke onderwerpen
is gesproken.






Mededelingen:
o Begin 2014 start de KNSB met haar online ledenadministratie. De
onderbonden en verenigingen krijgen t.z.t. hierover informatie.
o Schaakclub Heerde heeft de OSBO een brandbrief gestuurd; door het
geringen aantal leden hangt het voorbestaan van de club aan een zeer dun
draadje.
Jaarrekening 2012-2013:
o De OSBO beschikt over een erg hoge algemene reserve.
o Het bestuur stelt voor de verenigingen iets van de betaalde contributie te
retourneren. Dit voorstel wordt niet aangenomen. Het merendeel van de
aanwezige verenigingen vindt het beter dat het bestuur van de OSBO met een
voorstel komt over hoe ze structureel kan omgaan met de hoge algemene
reserve.
OSBO cup:
o Reglementen worden op een paar plaatsen aangepast.
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o Er wordt een oproep gedaan aan de verenigingen om zich aan te melden voor
het spelen in de OSBO cup.
Samenstelling OSBO bestuur:
o Er is een 5-tal kandidaat bestuursleden gevonden. Zij hebben onderling
afgesproken dat zij als team het bestuur willen vormen.
o Op deze niet alledaagse wijze ontstaat een situatie dat er op korte termijn
een bestuur komt met mensen die weten dat ze met elkaar willen en kunnen
samenwerken.
o Het voorgestelde nieuwe bestuur wordt volledig aangesteld.
o Een nieuw bestuur houdt in dat de OSBO voortgezet wordt in de huidige
vorm.
o Uit gesprekken over de toekomst (het nieuwe bestuur zal met voorstellen
komen hoe hierover een gesprek kan worden gevoerd) zal de verdere
ontwikkeling van de OSBO worden afgeleid.
KNSB zaken:
o De werkgroep Toekomst KNSB heeft een notitie gemaakt. Doel van deze
notitie is om het gesprek over de toekomst van het schaken in Nederland, de
KNSB, de onderbonden en de verenigingen te kunnen voeren.
o In de Bondsraad van juni 2014 worden de notitie en de reacties uit
verenigingen en onderbonden besproken.
o In november 2014 moet een concreet actieplan op tafel liggen.
o Het OSBO bestuur gaat een voorstel maken om in decentraal verband met
verenigingen over de notitie te kunnen spreken.

Chess Viewer (Wim Jongejan)
Het elektronisch tijdperk verandert zo’n beetje alles wat ons dagelijks leven betreft en één
van de belangrijke
veranderingen is de
smartphone en in haar
kielzog de tablets.
De hele wereld heeft
zich gestort op de
“apps” en de meest
fantastische, zinnige
en onzinnige apps zien
het daglicht.
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Onlangs werd ik op de site van chess.com opmerkzaam gemaakt op een artikel van Jeremy
Silman over de applicatie chess viewer.
Deze applicatie is gratis en wordt o.a. aangeboden door Newinchess en anderen.
In die applicatie kun je een schaakboek kopen. Fijn zult u denken, dat kan ik ook op een
toernooi, in de winkel (of eigenlijk tegenwoordig meer op internet, want het gemiddelde
aanbod van
schaakboeken in
winkels is bedroevend,
terwijl er op internet
tienduizenden te koop
zijn).
Hoe dan ook, je koopt
bijv. het boek Chess
Strategy for Club Players
van Herman Grooten
(helaas alleen de
Engelse versie in de
app). Dan begint de
verrassing. Je kunt
uiteraard door het boek
bladeren, maar elke partij of stelling die besproken wordt kun je aantippen met je vinger en
rechts verschijnt een schaakdiagram in beeld waarin je vooruit en achteruit kunt gaan.
Moest je vroeger een schaakbord opzetten, je vinger in het boek vastzetten, en op het bord
schuiven. Varianten doornemen op het bord was al heel flink, want om weer terug te gaan
naar de originele partij was een drama. Soms vergiste je je een zetje en je kwam er niet meer
uit en kon alles overnieuw opzetten. Ik denk dat dit voor de meesten van ons wel
herkenbaar is, behalve voor de mensen met een fotografisch geheugen.
Andere voordelen hoef ik denk ik niet uit te leggen: door de smartphone of het tablet in je
tas te steken heb je altijd en overal die schaakboeken bij je. In wachtkamers, in de trein, op
het strand, overal trek je het boek tevoorschijn en het boek opent op de pagina waar je
gebleven was.
Vermoedelijk is het wel een heel gedoe om een boek op die manier te programmeren,
waardoor het tempo waarin boeken beschikbaar komen niet hoog zal liggen, maar zeker
weten doe ik het niet. Als er een markt voor is (en die is er) komt de beschikbaarheid
vanzelf, zo luiden de economische wetten. In de applicatie zitten ook een paar gratis boeken
om de gebruiker gretig te maken, bijv. Chess Fundamentals door Capablanca, op zich al een
must-have. Een aanrader!
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VSG 1 komt goed uit de startblokken (Sape Westra)
De 1ste ronde in de OSBO competitie 2013-2014 is voor VSG 1 zeer goed verlopen. Op 22
oktober werd de thuiswedstrijd tegen SVS 3 uit Veenendaal gespeeld. In een door interne
verbouwingen ietwat rommelige speelruimte wisten de VSG-ers hun gedachten goed te
ordenen. VSV degradeerde het afgelopen seizoen uit de promotieklasse; op papier dus een
geduchte tegenstander. Na afloop vertelde de 1ste bordspeler echter dat hij de enige is van
het team van vorig jaar; veel van de andere schakers vertrokken naar Bennekom om alsnog
“hoog” te kunnen spelen. Een aderlating voor VSV. In bordvolgorde een eerste impressie,
waarna in chronologische volgorde de prestaties worden weergegeven.
Jan Lambrechts speelt zijn Caro Kan. Na ruim een uur spelen zijn 10 zetten gedaan, wit heeft
een licht initiatief. Een uur later zijn de spelers tot zet 15 gevorderd. Er staat een eindspel op
het bord met elk 7 pionnen, het torenpaar en wit beschikt over 2 lopers terwijl zwart een
zwakke loper en een paard heeft.
Rob Boterbrood speelt de Ponziani. Na bijna 1½ uur spelen zijn 13 zetten gedaan, even
daarna worden de dames geruild en begint een schuifspel.
Gerard de Hoop, dit jaar voor het eerst teamleider, speelt Pirc die overgaat in het Konings
Indisch omdat wit c4 speelt. Na 20 zetten is het thema duidelijk: wie beheerst de open D lijn.
Wit heeft initiatief en het loperpaar.
Ernst Keijer speelt een afruilpartij. Om 20.50 uur en na 17 zetten is het al remise. Een
gelukkige remise blijkt achteraf; de zwartspeler besluit tot eeuwig schaak waar hij met
gemak een zeer voordelige stelling had kunnen krijgen.
Bas West bespeelt de Engelse opening. Na bijna 1½ uur spelen zij 10 zetten gedaan en heeft
de witspeler nog 49 minuten op de klok. Engelse opening betekent vooral positioneel spel.
Toch ziet Bas kans om tactische motieven in de stelling te vlechten.
Sape Westra zet de partij op met een ietwat onregelmatige opening (d4 gevolgd door c3). Na
17 zetten beschikt hij over het loperpaar en duidelijk initiatief.
Michael van Heuzen speelt de Pirc. Na 11 zetten staat een dubbelpion op e7/e6. Onduidelijk
is voor wie dit gunstig is. Volgens Michael past dit goed bij zijn manier van spelen.
Cor Petersen bespeelt de Siciliaanse opening. Om 21.15 uur lijkt hij over een kansrijke
voortzetting te beschikken. Na 10 minuten blijkt hij een ander plan te hebben gevolgd, geeft
pardoes een stuk weg en verliest daarmee al vroeg op de avond zijn partij.
Lambrechts deelt om 22.30 uur het punt. Er blijkt voor geen van beide spelers echt muziek in
de stelling te zitten, een terechte uitslag dus.
Van Heuzen priegelt zijn stukken naar goede velden, zijn tegenstander speelt planloos en
geeft daarmee aan Michael de kans om te laten zien dat hij een goede schaker is. Pardoes
mat op d1 is het gevolg.
Westra besluit zijn stellingvoordeel te verzilveren d.m.v. tactische zetten. Na een
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kwaliteitoffer volgt een loperoffer, zwart is vervolgens gedwongen zijn dame te ruilen met
een toren. Twee torens tegen de dame lijkt heel wat, maar een ondersteunde vrijpion op g7
en een actieve dame en loper maken het wit gemakkelijk om de winnende aanval te
lanceren. Een minuut na Van Heuzen haalt Westra het punt binnen.
De Hoop heeft het witte spel aan banden weten te leggen en na ruil van een aantal stukken
wordt terecht tot remise besloten.
West heeft door handig te manoeuvreren een voordelige stelling bereikt. Een wit paard op
d4 staat zettenlang in een penning en wanneer een grote afruil volgt blijkt Bas in het
paardeneindspel 3 pionnen meer te hebben. Zijn tegenstander speelt door totdat zijn paard
moet worden geruild en geeft zich dan gewonnen.
Boterenbrood en zijn tegenspeler hebben zoals reeds gezegd besloten er een schuifpartij
van te maken. Zonder duidelijke aanknopingspunten beiderzijds worden zetten gedaan in
een eindspel met 1 toren, gelijkgekleurde lopers en 5 pionnen. Uiteindelijk wint de routine
van Rob en wordt het laatste punt bijgeschreven.
Al met al een zeer verdiende 5½ - 2½ overwinning en daarmee een goede start van dit
seizoen. Op naar ronde 2 welke zal worden gespeeld op 14 november in Beekbergen.

De Toren Arnhem 4 - VSG 2 (Theo Janssen)
Verleden jaar zat ons eerste team in dezelfde afdeling als 'de Toren 4j '. We wonnen toen,
maar niet met erg dikke cijfers. Dat team is toen gedegradeerd. Nu zit VSG2 bij 'de Toren 4 ',
maar het is geen jeugdteam meer. Waar die vijf jeugdspelers nu spelen weet ik niet, in elk
geval speelden we tegen een team van senioren.
Het speellokaal van de Toren was een bijzondere locatie. Het ligt aan de rand van Arnhem
Zuid. De weg erheen voert over een kronkeldijk langs de Rijn, met borden 'pas op voor
bevers'. Het spellokaal is in een oude boerderij die in gebruik is als pannenkoekenhuis.
We hadden 3 invallers, 2 gepland (wegens vakantie en verjaardag). s' Middags belde Wim
Geitenbeek dat hij wegens ziekte niet mee kon doen. Na veel zoeken was tenslotte Anton
Reijngoudt bereid mee te doen (we zijn hem dankbaar). Het team van 'de Toren' is een sterk
team, met een veel hogere rating dan wij hebben. Hieronder de detailuitslagen, met daarbij
de rating van de spelers. Met name Rob Hollmann en de invallers Anton Reijngoudt en Kees
Ferwerda hebben een sterke prestatie geleverd.
De Toren Arnhem 4
1. Puyman,J.(Jan) 1965
2. Post,R.H.(Renze) 1793
3. Janssen,G.(Gerrit) 1829
4. Brandt,B.(Benjamin) 1732

-

VSG 2
5½ - 2½
Janssen,T.M.V.(Theo) 1793 1 - 0
Hollmann,R.K.(Rob) 1711
0-1
Setten van,D.C.(Dirk) 1411 1 - 0
Jongejan,W.R.(Wim) 1609 1 - 0
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5. Matser,N.E.(Niels) 1775
6. Kruiver,J.(Jeroen) 1730
7. Zahmat,B.(Babak) 1719
8. Brans,T.(Tom) 1660

-

Vecht,U.(Uri) 1571
1-0
Meer ter,M.(Marco) 1618 ½ - ½
Reijngoudt,A.L.(Anton) 1513 ½ - ½
Ferwerda,K.(Kees) 1501
½-½

Hollmann redt de eer voor VSG 2 (Rob Hollmann/Sape Westra)
Onderstaand mijn partij tegen Post (rating 1793) van De Toren 4 aan het 2de bord. Geen
smetteloze partij maar het was wel enerverend. Mijn tegenstander offert een stuk, ik kom
moeizaam tot rokade en geef een kwaliteit terug. Dan valt hij aan met als nadeel dat zijn
koning in gevaarlijk vaarwater komt. Hij onderschat een tegenactie van mij en verliest een
toren. Ik heb veel te danken aan mijn b8-paard.
Wit: Post – Zwart: Hollmann
1.
d4
d5
2.
g3
Pf6
3.
Lg2
Lg4
4.
Pf3
e6
Nu is Pe5 een goede zet; wit jaagt de loper op g4 weg en ruilt deze uiteindelijk. Voor de
verdediging van een financhettostelling is het altijd prettig om de vijandige loper te ruilen.
5.
0–0 c5
6.
Pc3 Pc6
7.
Lg5
Lxf3
In deze stelling is het juist goed om de loper te ruilen omdat een centrumpion wordt
verorberd.
8.
Lxf3 Pxd4
9.
Lxd5?! Wit besluit een zeer twijfelachtig offer te brengen. Hij krijgt weliswaar een
paar pionnen voor de loper terug, maar overtuigend is het niet.

10.

…
e3

exd5
Pe6
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11.
Lxf6 Dxf6
12.
Dxd5 Le7
I.p.v. de tekstzet lijkt Pd8 nog beter. Na Tad1 volgt Dc6 en alles blijft onder controle. Met Le7
geeft zwart een pion.
13.
Dxb7 Td8
14.
Pd5 Txd5
15.
Dxd5 0–0
In feite is de partij nu weer vrijwel in evenwicht. Nu komt het er op aan wie het beste plan
weet te bedenken. Blijkbaar kent wit alleen de aanvalmodus en daarmee speelt hij zwart in
de kaart.
16.
Db7 Te8
17.
a4
c4 is iets beter. De zwarte pion blokkeert de loper en als het wit lukt om zijn
torens te activeren heeft hij goede remisekansen.
…
a5
18.
Tad1 Pd8
19.
Db5 Wit mist een goede remisemogelijkheid met Dd7. De ongedekt toren op e8
noopt tot Kf8, waarna Dd3 volgt.
…
Pc6
20.
c3
Tb8
21.
De2 Pe5
22.
f4
Pc6
23.
e4
De6

Volgens Fritz is de partij nu in evenwicht. Hij geeft wit zelfs een klein voordeel. Ergens heeft
zwart dus verzuimd zijn kansen te pakken. Nog steeds is de stelling enorm gecompliceerd,
iets wat vaak voorkomt bij stellingen met ongelijk materiaal.
24.
Td5 h6
25.
f5
Dc8
26.
e5
f6?!
Dwingt wit tot een principiële keuze; ruilen of doorschuiven. Wit kiest voor het laatste en
speelt daarmee zijn tegenspeler in de kaart. Na exf6 is terugslaan met de loper niet goed
wegens Txc5. Het gedwongen gxf6 leidt echter tot een onveilige koningsstelling.
27.
e6
Db7
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Hier lijkt Pe5, om het veld d7 te beschermen, beter. Wit profiteert echter niet van de
gelegenheid.
28.
Td2 Td7!! was veel sterker. Dxb2 kan niet wegens 29.Dxb2, Txb2 30.Tc7, Tb6
gevolgd door Td1 en Tdd7 met grote problemen voor zwart. Gelukkig komt het niet zover.
…
Pe5
29.
g4
c4
Om het paard een steuntje in de rug te geven wanneer het naar d3 springt.
30.
h4
Lc5+
31.
Kh2 Dc7
32.
Kh3 Pd3
33.
De4 Pe5
Na De2 is remise de meest waarschijnlijke uitslag. Wit blijft echter aanvallen, ondanks de
ervaring dat de speler die in remisestelling op winst speelt meestal verliest. Ook aanvallende
schakers moeten tevreden kunnen zijn met een half punt.
34.
g5?
hxg5
35.
hxg5 fxg5
36.
Te1 g4+

Een reddend schaak met veel venijn. Het paard krijgt nu ook een steunpunt op f3 en dat
wordt wit uiteindelijk fataal.
37.
Kg2 Pf3
38.
Dxg4 Pxe1+
39.
Kf1
Pd3
40.
Dxc4 Df4+
41.
Dxf4 Pxf4
42.
b4
axb4
43.
cxb4 Txb4 Zwart zag hier het hopeloze van zijn stelling in en gaf de partij op.
Een “enerverende partij” zoals Rob Hollmann in de inleiding zelf al aangaf.
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VSG3 – Pegasus (Dirk van Setten)
Met een teamrating van bijna 250 ELO punten minder was ons team wat je noemt underdog.
Alhoewel een aantal partijen in eerste instantie heel aardig voor ons begonnen werden sommigen
van ons langzaam, maar allen zeker, ingesnoerd. Uiteindelijk kwam alleen Kees Ferwerda onder
verlies uit doordat zijn tegenstander een toren in liet staan. Kees liet zich die kans niet ontglippen en
bezorgde ons het enige bordpunt. Verlies was ingecalculeerd, maar met deze cijfers...
Verder werd in deze eerste ronde ook kampioenskandidaat Nunspeet (vorig jaar gedegradeerd) flink
verslagen. Kortom: wij zullen alle schaakzeilen bij moeten zetten!
De volledige uitslag:
Bord 1
Bord 2
Bord 3
Bord 4
Bord 5
Bord 6

Cees Doets (1532)
Anton Reijngoudt (1513)
Kees Ferwerda (1501)
Ulbe Brouwer (1476)
Dirk van Setten (1411)
Wido Sparling (1542)

Mike van Halm (1813)
Bernard Holtrop (1734)
Piet v.d. Wal (1785)
Menno ter Braak (1744)
Hedzer Terpstra (1706)
Michiel de Groot (1578)

0
0
1
0
0
0

1
1
0
1
1
1

VSG 4 wint eerste competitie dit seizoen (W. Booy)
Doordat het sterkere Denk en Zet 3 uit Hattem enkele invallers moest inzetten, waren de
krachten beter verdeeld. Nu hadden wij een licht krachtoverschot. Al snel blijkt dit ook uit de
stellingen op de borden. Piet Hein Bleeker licht in het voordeel, Gerbrand van Bolhuis en
Willem Viets houden de boel redelijk in evenwicht, Piet Vroegindeweij heeft na een half uur
al kwaliteitsvoordeel en Ronald Bieringa zelfs een heel stuk meer. Ik heb het mezelf
natuurlijk weer nodeloos ingewikkeld gemaakt.
Enige tijd later staat Piet Hein ruim op voorsprong, zelf zegt hij er het volgende over:
“Ik had zwart en na enkele zetten ontstond een Russische opening op het bord. Zwart begon
voortvarend en zette Wit gelijk al onder druk. Dat resulteerde snel in een + pion voor Zwart.
Wit wist geen goed plan te verzinnen om onder de druk van Zwart vandaan te komen.
In het Middenspel was Zwart in het voordeel wat later resulteerde in paardverlies van Wit.
En een eindspel wat voort sudderde in winst voor Zwart.”
Gerbrand en Willem V. gaan beide nog gelijk op, terwijl Piet en Ronald hun voorsprong
hebben vergroot, ondertussen ploeter ik voort.
Binnen de twee uur geeft Piet door dat hij gewonnen heeft, Gerbrand en Willem hebben
beide de punten gedeeld. Piet Hein heeft een stuk over en Ronald wel twee, als volgt
omschrijft hij zijn overwinning: “Tegenstander opende Schots. Ik speelde direct na de afruil
Df6; niet het beste, zo zag ik later, maar wel met wat druk op d4. Daar ging ik druk op zetten
(o.a. via Lc5). Mijn tegenstander speelde Ld3, waarmee zijn dame als verdediger op d4 werd
uitgeschakeld. Dus ik sla in op het paard in de verwachting een pionwinst te kunnen
realiseren. Omdat mijn tegenstander niet terugsloeg maar rokeerde (uit angst voor een
directe koningsaanval begreep ik later) werd het een paardwinst. Vervolgens ging hij mijn
dame lastigvallen en ondertussen zijn stukken ontwikkelen (deed hij dus goed). Maar door
rustig mijn wat verspreid geraakte stukken weer wat te reorganiseren kwam ik weer degelijk
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te staan. In zijn streven om mij toch maar mat te zetten, overzag hij een dubbelaanval (door
mijn pion door te schuiven viel ik met een pion zijn loper aan en meteen met mijn loper zijn
dame, waardoor hij nog een stuk verloor. Hij slaagde er in om toch nog een pion op f6 te
krijgen, wat (met een pion van mij op g6), aanleiding leek te kunnen geven voor een mat op
g7. Maar voor het zover kwam kon ik dameruil afdwingen. Ten slotte, in een alles of niets
aanval, overzag hij een paardvork op z'n torens. Toen gaf hij op.”
U begrijpt dat Piet Hein en Ronald beide een vol punt pakken. Teamleider Willem Booy biedt
daarna zijn tegenstander aan het punt te delen, zodat het team uit Ermelo de 4,5 - 1,5
overwinning mee naar huis kan nemen.
T
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DENK EN ZET 3

1262 VSG 4

1356 1½

4½

Wim van Enk
Joop Offringa
S. van der Nes
E.W.v.d. Molen
M.M. Oppelaar
K. Kooistra

1455 Willem Booy
Piet Hein Bleeker
1354 Gerbrand van Bolhuis
1288 Willem Viets
1061 Piet Vroegindeweij
1151 Ronald Bieringa

1454
1433
1486
1468
1173
1124

½
1
½
½
1
1

½
0
½
½
0
0

ChessU (Wim Jongejan)
Weer een andere app voor smartphones en tablets is ChessU (chess university).
Overal moet geld aan verdiend
worden, dus ook hiermee. De
app is gratis dus dat lijkt heel
wat. Maar de app is slechts het
vehikel waarmee cursussen
aangeboden kunnen worden.
Iedere course (cursus) bestaat
uit 10 lesjes. Een cursus is te
koop voor € 0,89 terwijl er ook
“packs” (drie of meer
cursussen tegelijk) met korting
te koop zijn. En er zijn
cursussen op het niveau
Novice, Intermediate en
Advanced. Intermediate is
voor mijn rating (1609) prima.
Tenslotte worden er
voortdurend nieuwe packs
aangeboden als er een
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toernooi geweest is. Daarin worden belangrijke partijen van diverse toernooien getoond,
met annotatie.
Het aantrekkelijke van deze cursussen is niet alleen, dat ze overzichtelijk zijn (niet te veel
studiemateriaal ineens: “hapklare brokken”), maar ook dat de varianten ontzettend
gemakkelijk te bekijken zijn. Wat dat betreft zit de software voor deze app toch wel heel
knap in elkaar.
Als je in het rechter
panel kijkt, zie je de
zetten van de
variant. Als je op de
button “V” (in de
tekst voor Variant)
drukt, toont het
bord de variant.
Voor en achteruit,
terug naar de
originele partij etc.,
het is allemaal een
fluitje van een cent.
Het is wel in het
Engels. We zullen
ermee moeten
leven dat niet alles meer naar het Nederlands vertaald wordt, omdat de markt daarvoor te
klein is.De cursussen zijn o.a. van IM Mark Ginsburg, IM Levon Altounian, WFM Amanda
Mateer, GM Atanas Kolev, GM Mac Molner, FM Marcel Martinez, GM Eugene Perelshteyn,
e.a. Niet allemaal even bekend, maar het zijn niet de minsten.Als je beschikt over een iPhone
en een iPad zijn de cursussen op beide apparaten voorhanden, voor de prijs van één.
Hetzelfde zal vermoedelijk ook gelden voor Android apparatuur als je over apparatuur met
eenzelfde besturingssysteem beschikt. Android apparatuur is in het algemeen iets beter
betaalbaar. Ervaring met de werking daarvan heb ik niet, maar gezien de aantallen die
verkocht worden zal daar niks mis mee zijn.
Naar mijn mening zijn de cursussen het geld dubbel en dwars waard, daar je met één cursus
toch wel wat uurtjes bezig bent (bij serieuze benadering uiteraard). En waar vind je
schaakles van een grootmeester van ongeveer 45 cent per uur, met de mogelijkheid tot
onbeperkt herhalen?
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Withuis (Theo Janssen)
De VPRO-TV heeft jaarlijks de serie `Zomergasten'. Daarbij spreekt de vaste presentator met
een gast aan de hand van door die gast uitgekozen fragmenten uit TV programma's en films.
Het programma duurt de hele avond en is door de bijzondere gasten en fragmenten zeer
interessant.
In de serie van vorig jaar was Jolande Withuis gast. Ze had een biografie van de verzetsheld
Pim Boellaard geschreven en werkte toen aan een onderdeel van de biografie van koningin
Juliana. Daarover heeft ze inmiddels gepubliceerd. Ze toont aan dat Juliana tijdens de
tweede wereldoorlog niet de rustige huismoeder was zoals menigeen denkt. Juliana heeft
heel veel spreekbeurten gegeven en zes keer president Roosevelt bezocht; het opvoeden
van de prinsesjes liet ze veelal over aan haar twee vriendinnen.
Er werd in de uitzending (natuurlijk) ook gesproken over Jolandes jeugd. Ze vertelde dat ze
met haar vader niet zoveel contact had gehad. Hij werkte altijd voor het schaken en voor de
partij. Toen ging mij een licht op. Ik kende haar vader, Berry Withuis. Hij was bekend van de
schaakbulletins van het Hoogoventoernooi. Als de grootmeesters klaar waren dan zorgde hij
dat de partijen gedrukt werden, hij ontlokte voor sommige partijen commentaar of zelfs
analyses van de spelers. En de volgende dag lag de nieuwe aflevering van het (losbladige)
bulletin klaar. Ik heb in mijn jeugd ook wel eens tegen hem gespeeld op een
weekendtoernooitje toen ik nog in het westen van het land woonde.
'De partij' was me een raadsel. Maar Jolande verklaarde het. Haar vader was een prominent
lid van de communistische partij. Hij schreef veel voor partijbladen en voor de partijkrant.
Als hij niet met schaken bezig was dan was het met de partij. Hij is zijn leven lang bij de partij
gebleven, in schaakkringen was dat helemaal geen punt.
Op later leeftijd is Berry verhuisd naar zijn geboortestreek Zutphen. Bij uitwedstrijden heb ik
twee keer tegen hem gespeeld, hij moet dus van mijn niveau zijn geweest. Maar ik was bang
voor hem want hij speelde (wist ik) altijd 1. f2-f4. Dat is een opening die ik helemaal niet ken
en waar hij natuurlijk veel ervaring mee had. Ik heb na een partij nog een praatje met hem
gemaakt; hij vertelde graag over zijn vroegere activiteiten. Na het Hoogoventoernooi trok hij
altijd met een groep Russische grootmeester door het land. Zij wilden wel wat Westerse
valuta verdienen door simultaans te geven. Wie dan niet werd ingedeeld bij een Rus mocht
tegen hem simultaan spelen. Dat simultaan schaken, zo vertelde hij, is een speciale techniek.
Je moet op je routine snel rondjes draaien en alleen nadenken als het nodig is. Hij had eens
met grootmeester Donner twee weken rondgetoerd om simultaans te geven. Vervolgens
moest Donner in de KNSB competitie tegen Robbie Hartog, Ik wist, dat was een
getalenteerde schaker, een meester, maar hij werkte niet hard genoeg om grootmeester te
worden, bood te vlug remise aan. Later hoorde ik dat hij ook een hartstochtelijk
scheidsrechter bij het voetballen was; maar hij leidde de wedstrijden altijd vanaf de
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middenstip. Kortom geen partij voor Donner. Withuis vertelde dat na die twee weken
simultaan Donner op dezelfde manier bleef spelen en daardoor kansloos van Hartog verloor.
Dit hele verhaal kwam bij terug me toen Ali Bitalzadeh dit voorjaar simultaan gaf bij ons.
Vanaf het begin speelde hij iedere partij op wetenschappelijke wijze, rustig nadenkend, hoe
de stand ook was. Om half elf had ik nog geen 15 zetten gedaan en om half een was pas de
laatste partij klaar. Hij is weliswaar een geweldig schaker (meester) maar de kunst van het
simultaanspelen moet hij nog leren.
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