Inhoud
Voorwoord (Sape Westra) ....................................................................................................................... 2

Mistig ....................................................................................................................................................... 3

VSG 1 verspeelt een punt (Sape Westra) ................................................................................................ 4

VSG2-Schaakmaat 2j (Theo Janssen) ....................................................................................................... 6

Een instructieve partij (Wim Geitenbeek) ............................................................................................... 7

VSG-3 haalt de 1ste overwinning binnen (Dirk van Setten) ...................................................................... 9

Het Zwarte Water op bezoek (Willem Booy) ......................................................................................... 9

VSG 1 trotseert remiseregen en wint (Sape Westra) ............................................................................ 11

VSG 2 verliest nipt ................................................................................................................................. 12

Ronde 3: VSG3 - Nunspeet (Dirk van Setten) ....................................................................................... 13

Schaken en wiskunde (Wim Jongejan) .................................................................................................. 14

1

Voorwoord (Sape Westra)
Een half schaakseizoen ligt alweer achter ons en het tweede VSG bulletin ligt voor ons.
Sterker nog, u heeft het nu in handen. Een bulletin met teamverslagen uit de 2de en 3de
ronde van de OSBO competitie. Spannende standen voor verschillende VSG teams; het ene
team doet mee om de bovenste plekken, het andere team ziet nu al dat de strijd tegen
degradatie begonnen is. “It’s all in the game of chess” zullen we maar zeggen.
Het verslag van een partij van Wim Geijtenbeek laat zien dat met hem niet valt te spotten.
Erg leuk en instructief.
Als uitvloeisel op het gesprek met en over sponsors van VSG wordt vanaf dit bulletin elke
keer een sponsorpagina geplaatst. Van de sponsors over naar een aantal zaken betreffende
VSG en wat VSDG doet.
In de interne competitie is het begin van de afscheiding van de bovenste 6 die om het
kampioenschap zullen gaan spelen langzamerhand zichtbaar; de bovenste 4 schakers lijken
een goede kans te hebben om zich te plaatsen, daaronder wordt in ieder geval door de
plaatsen 5 t/m 12 gestreden om zich bij de koplopers te voegen. We zullen afwachten wie na
20 rondes de bovenste 6 plaatsen bezet hebben.
Zo langzamerhand zijn de voorbereidingen van het schaaktoernooi voor basisscholen in volle
gang. Op woensdagmiddag 15 januari verwachten we 34 teams! Het zal een drukte worden,
de organisatie heeft dus veel helpende handen nodig.
Ook het Rie Timmer toernooi, op 1 februari 2014 vindt dit plaats, staat in de voorbereidende
steigers. Verscheidene bestuursleden hebben taken toebedeeld gekregen en een aantal van
die taken is reeds uitgevoerd. Deze keer worden er 2 toernooien georganiseerd; 1 toernooi
voor volwassenen waar naar verwachting 70 – 80 mensen aan deelnemen en 1 toernooi
voor jeugdschakers waar maximaal 20 kinderen aan deel kunnen nemen.
Doordat kerstavond en oudejaarsavond op een dinsdag vallen wordt er dit keer een heuse
kerstvakantie gehouden bij VSG. Op 7 januari wordt het seizoen hervat.
VSG heeft van een basisschool in Ermelo de vraag gekregen of we begeleiding kunnen
bieden aan de schaakactiviteit aldaar. Gelukkig hebben 2 VSG’ers zich aangemeld en kunnen
we in deze behoefte voorzien. Ik houd er rekening mee dat er nog een basisschool met een
vergelijkbare vraag gaat komen. Wie weet kunnen we door dit soort activiteiten en het
jaarlijkse schaaktoernooi voor basisscholen de jeugdafdeling van VSG weer laten groeien.
Namens de redactie wens ik u goede feestdagen en tot in 2014.
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Mistig
“Het was mistig” zei mijn schaakheld toen hij de kamer binnen kwam. Hij had zijn jas nog
aan, de koude buitenlucht omcirkelde hem en deed mij bibberen ondanks dat de
verwarming hoog stond.
“Ik kon bijna niets zien” ging hij verder.
“Gelukkig was het niet zo druk onderweg, een paar auto’s maar”.
Terwijl hij zijn jas aan de kapstok hing en zijn grijze pantoffels aandeed, schonk ik een kopje
thee in.
Gezellig, even babbelend genieten van het samenzijn. Ik had inderdaad op het nieuws
gehoord dat er werd gewaarschuwd voor mist en op sommige plaatsen voor “dichte tot zeer
dichte mist met zicht tot maximaal honderd meter”. Fijn dat hij weer thuis was.
Uit de radio hoorde ik op de achtergrond klanken van muziek uit vervlogen jaren; oude
popmuziek die net nog niet klassiek kon worden genoemd. Ik dacht aan de tijden van
weleer, aan dat we samen met verliefde blikken naar elkaar kijkend de liefdesliedjes
beluisterden en soms ook zachtjes meezongen.
“Wat voor smaak is dit?” klonk plotseling zijn stem.
“Volgens mij hebben we deze nog niet eerder gehad”.
Ik beaamde het. “Nieuw, was in de reclame”.
“Smaakt best goed” zei hij.
“Het was echt ontzettend mistig”.
Even bleef het stil.
“Ben blij dat ik weer thuis ben”. Hij keek me aan met zijn glimlach.
“Fijn dat je weer thuis bent” zei ik en de ingehouden tranen in mijn ogen maakten dat ik
even dacht dat het ook in de kamer mistig was.

Uw Dame
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VSG 1 verspeelt een punt (Sape Westra)
In de tweede ronde van de OSBO competitie heeft VSG 1 zichzelf tekort gedaan door gelijk te
spelen tegen VDS uit Beekbergen. Er waren zeker winstkansen, maar niet bij alle spelers was
de juiste scherpte aanwezig. In dit verslag gaan we in bordvolgorde en aan de hand van de
klok de wedstrijdavond na.
Rob Boterenbrood heeft na een uur spelen 8 zetten gedaan. Er is na e4 en d3 een rustige,
zeg maar gerust voorzichtige, stelling op het bord gekomen.
Jan Lambrechts bespeelt de Engelse opening van wit. Er zijn 10 zetten gedaan.
Gerard de Hoop is na een uur en 9 zetten spelen al in een eindspel terecht gekomen.
Bij Ernst Keijer staat de zettenteller op 12. Hij heeft zijn partij met e5 en d6 ietwat
terughoudend begonnen.
Sape Westra heeft na 10 zetten met de witte stukken enig initiatief weten te ontwikkelen.
Bas West heeft na 14 zetten gespeeld in een Dame Indische opening.
Cor Petersen bevecht het Frans van de zwartspeler. Hij zoekt voorzichtig de juiste zetten, er
zijn na een uur 9 gedaan, bij zijn plan.
Theo Janssen, invaller voor Michael van Heuzen, kijkt na 14 zetten tegen 6 opstormende
witte pionnen aan. De open a lijn die wit tot zijn beschikking heeft belooft niet veel goeds.
Na weer ruim een uur te hebben gespeeld heeft Robs tegenstander de dame op d3
geposteerd, waardoor het verband tussen de witte stukken lastig te maken is. Na 14 zetten
is de balans redelijk in evenwicht, alleen heeft Rob een gat op g2 omdat zijn witte loper op
de damevleugel aan het werk is. Zal zwart hiervan gebruik kunnen maken?
Jan heeft een licht initiatief gekregen. Zijn loperpaar heeft meer ruimte dan de loper en het
paard van wit. Echt voordeel is overigens nog niet in zicht.
Gerard en zijn tegenspeler hebben beide al hun resterende stukken ontwikkeld, de grote
vraag is nu wie van beide een goed plan kan bedenken en dat lijkt in hun stelling niet zo
eenvoudig. De pionnenformatie van Gerard lijkt een beetje kwetsbaar te zijn, eens kijken of
zwart daarvan gebruik kan maken.
De tegenstander van Ernst heeft een foutje gemaakt waardoor Ernst een pion heeft
gewonnen. De pluspion is niet het belangrijkste, de mogelijkheden waarover Ernst beschikt
tellen zwaarder. Het lijkt alsof Ernst alles kan spelen, zonder dat de witspeler hier iets
tegenover kan zetten.
Sape heeft een sterke stelling opgebouwd met aanvalskansen op de zwarte koningsstelling.
De h en g pion worden ondersteund door lichte stukken en een toren. Wellicht door
overmoed bevangen geeft Sape een kwaliteit weg, maar desondanks lijken er nog steeds
reële kansen aanwezig te zijn.
Bas heeft een moeilijk te doorgronden tussenspel gespeeld, een pion achter gestaan, zijn
stukken goed geposteerd en staat nu een pion voor. Voldoende voor winst?
Cor Petersen kijkt naar een eindspel met lopers van gelijke kleur en beiderzijds 6 pionnen.
Alhoewel de loper van Cor beter past in de stelling lijkt remise de meest voorspelbare uitslag
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te zijn.
Theo heeft tegenspel gecreëerd en wit weet niet goed wat hij daarmee aan moet. Er zijn al
heel wat stukken geruild; beide spelers beschikken nog over een dame, een toren en een
handvol pionnen. Wit heeft een loper en zwart een paard. Wit besluit het paard op g4 aan te
vallen door zijn loper op e2 te zetten. Daarmee overziet hij de venijnige damezet naar h4
waardoor mat op h2, f2 en e1 dreigt. Het eerste punt is daarmee een feit.
Bas West heeft zijn pluspion niet tot gelding weten te brengen. Wit heeft kans gezien
stukken te ruilen waardoor een remisestelling is ontstaan. Verder spelen heeft geen zin, een
half punt kan worden genoteerd.
Cor Petersen besluit remise aan te bieden, terecht gezien de stelling. Zwart accepteert het
aanbod.
Rob heeft zijn stelling goed onder controle weten te houden en zelfs enig initiatief gekregen.
Wanneer zwart dit weet te neutraliseren besluiten de spelers ook hier tot remise,
Ernst Keijer heeft al zijn troeven goed uitgespeeld en wit is gevlucht in zetten die als enig
doel hebben om de zwarte dreigingen te overleven. Na enige tactische foefjes zet Ernst de
witte koning mat op g2.
Jan heeft een aantal stukken geruild, met behoud van een zeer licht initiatief. Omdat wit een
gedekte vrijpion op d4 heeft besluit Jan om remise aan te bieden. Remise lijkt ook wit de
juiste uitslag.
Met 2 punten voorsprong en nog maar 2 partijen te gaan lijkt de eindwinst een gerede
mogelijkheid.
Sape weet de kansen die hij, ondanks de kwaliteit achter, heeft niet te benutten. Sterker
nog, door een aantal mindere zetten krijgt zwart plotsklaps kansen en slaat terecht het
remiseaanbod van wit af. Ook de klok gaat nu een belangrijke rol spelen, Sape staat in tijd
fors achter. Zwart benut de mogelijkheden die hij krijgt en wint de partij.
De tegenspeler van Gerard heeft een plan gevonden om te profiteren van de iets zwakkere
witte pionnen. Gerard heeft geen goed plan en geen goede zetten, waardoor zwart zijn
stelling kan versterken. Gerard ziet het hopeloze in en geeft zich gewonnen.
Zoals in de inleiding reeds verwoord heeft VSG een punt laten liggen. De komende ronden
zullen laten zien wat hiervan het gevolg is.
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VSG2-Schaakmaat 2j (Theo Janssen)
We moesten een thuiswedstrijd spelen tegen het jeugdteam 'de Schaakmaat2'. Zo'n
jeugdteam heeft er recht op om op vrijdagavond te spelen, met een sneller tempo. Omdat
ons clublokaal op vrijdagavond gesloten is, zochten we een andere oplossing. We kregen
gastvrijheid van PSV-DODO in Putten (dank aan voorzitter Reinier den Boer).
Een van onze spelers zei die avond dat het eigenlijk onreglementair was dat we pas om
20.00 begonnen, en niet om 19.30. Die opmerking lag voor de hand, de thuiswedstrijden van
de jeugdteams beginnen inderdaad om 19.30. En het recht op een aanvangstijd van 19.30
heeft één of twee seizoenen gegolden, maar zeker al twee seizoenen bepaalt de thuisclub de
aanvangstijd. Bovendien heeft een teamleider van een jeugdteam mij eens gezegd dat het
hun ook niet altijd lukte om een uitwedstrijd om 19.30 te beginnen. Merkwaardig dat ze van
hun tegenstanders dat wel verwachten.
Putten had verteld dat ze genoeg speelmateriaal hadden, maar als 'thuisclub' voelde ik me
toch verantwoordelijk voor het klaarzetten. Daarom fietste ik om 19.15 over de donkere
Ermelose heide om op tijd in Putten te zijn. Daar bleek alles al klaar te staan. Ook hun
tweede team, in dezelfde klasse, speelde. Een Puttenaar uit het eerste team, Kaspar Dokter,
was wedstrijdleider en bood aan dat ook te zijn voor onze wedstrijd. Dat accepteerde ik
natuurlijk. Na de eerste zetten moest ik nog snel naar de bar om te regelen dat ook onze
gasten een consumptie aangeboden kregen, maar daarna kon er echt geschaakt worden.
Wim Jongejan was snel klaar: in 23 zetten hadden ze alles dichtgeschoven. Ook Wim
Geitenbeek was snel klaar: een fraaie combinatiepartij (zie zijn verslag). Marco ter Meer had
een evenwichtige partij, die vrij snel in remise eindigde. Ron Hollmann speelde tegen d4 en
e3 een rustige partij waarin alles werd afgeruild; remise. Hans Schuilenburg kreeg een slecht
eindspel: een gevaarlijke vrijpion rukte op. Via een fraaie promotiecombinatie verloor hij een
stuk. Henri Bosch speelde niet zo goed; gaf een stuk weg. Uri Vecht had een uitstekende
stelling, een goed eindspel. Hij maakte een fout, verloor een stuk maar kreeg er drie
verbonden vrijpionnen voor terug. Het was nog steeds een gewonnen stelling, maar toen hij
een toren weg gaf, was het verloren. Het werd een 2½ -5½ nederlaag.
Ik sprak nog niet over mezelf. Dat was droevig. In de Pirc lette ik niet op, door een witte pion
op g5 werd mijn paard van f6 werd naar h5 verjaagd, daar werd het afgeruild, en had ik een
puinhoop van een koningsstelling. Kansloos verloren. Daarmee was mijn ellende niet
afgelopen. Eerst hielp ik nog mee met het opruimen van onze stukken, en toen wilde ik als
laatste VSG-er vertrekken. Ik kwam buiten, en daar stond mijn fiets met een lekke band. Van
Putten naar huis lopen, daar had ik niet zo'n zin in. Veel hoop had ik niet want ons clublokaal
heeft geen pomp, maar ik ging toch maar naar binnen en vragen of er een pomp was.
Inderdaad geen pomp. Maar de barman was behulpzaam, en keek op de luxe fietsen die
binnen gestald waren. Daar zat onder de bagagedrager een klein pompje. Dat deed niets.
Onder de andere fiets zat er ook een. Die deed het twee slagen, en toen ook niet meer. In
mijn wanhoop was ik van plan bij een willekeurig huis aanbellen. Maar de barman was heel
behulpzaam. Eerst wilde hij bij zijn ouders, die vlak bij woonden, een pomp halen. Toen zei
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hij: 'eens kijken of je fiets in mijn auto past'. De kinderzitjes er uit halen, en de hoedenplank,
binnen brengen, en toen paste de fiets er redelijk in. Ik vroeg nog, ga je nu naar je ouders,
maar nee, hij bracht me wel naar Ermelo. Zo kwam ik na veel schaakellende laat thuis. Met
een positief gevoel over de Puttense mensheid.

Een instructieve partij (Wim Geitenbeek)
In de 2de ronde van de OSBO competitie speelde VSG 2 tegen PSV/DODO 3. Ik speelde een
snelle winstpartij. Om 21.00 uur was ik klaar, wel prettig maar niet leuk.
Wit: 1718
Zwart: 1565
Wim Geitenbeek
Mick van Randtwijk
1:
e4
c5
2:
Pf3
Pc6
3:
b3
Pf6
4:
e5
Ik koos voor de aanval met mijn pion op de e lijn. Daarbij ging ik er van
uit dat ik deze aanval wel kon ondersteunen met mijn 5de zet.
Pg4
5:

Lb2

Dc7

Mick van Randtwijk verraste mij met zijn 5de zet. Ik zou een pion verliezen in deze stelling,
dus werd mijn plan gedwarsboomd. Ik moest een nieuw plan verzinnen waardoor ik mijn
stukken kon ontwikkelen. Toen ik deze stelling goed in me opnam dacht ik dat er iets fout
was aan Dc7. Ik vroeg me af hoe ik het pionverlies zou kunnen compenseren. Eerst keek ik
naar d4, maar dat was absoluut niet goed vanwege 6 d4 – cxd4 7 Lxd4-Pxd4 8 Dxd4 Dxe5 9
Dxe5 Pxe5. Ik verlies mijn beide centrumpionnen en mijn loper en dame en zwart verliest
slechts zijn c pion, 1 paard en dame en houdt zijn paard op e5 over. Daarna kan zwart
meteen druk op het middenveld blijven uitoefenen en mij aanvallen.
Ik bedacht het plan om mijn stukken te ontwikkelen met als aanvalsdoel de dame op c7.
6:
Pc3
Pgxe5
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Deze zet had ik verwacht. Nu zou blijken of mijn plan klopte.
7:
Pb5
Het paard zorgde voor een verrassing; ik viel zijn dame aan en
tegelijkertijd zijn paard. Ik vroeg me af wat mijn tegenstander zou doen.

8:
9:

…
Dxf3
Lc4

Pxf3 Mooi, door deze zet ontwikkelde ik gratis mijn dame.
Db6
Ik ontwikkelde mijn stuk en viel gelijk zijn f7 pion aan.

…

e6

10:
Dg3
Van deze damezet ging veel dreiging uit. De dreigingen waren
natuurlijk Pc7 of inslaan op g7.
…

Kd8

Zwart moest wel reageren op de paardvork.
11:
0-0
Een zet voor de veiligheid, maar hier had ik hier wellicht ook al Le5
kunnen spelen.

12:

…
Dh4+

Tg8
Ik ging voor een pion maar bereidde meteen dit schaak voor.

…
Pe7 Zwart sloot zijn eigen loper in.
13:
Le5
Dc6
Nu won ik de zwarte dame.
14:
Lc7+
Ke8
Slaan met de dame op c7 leverde zwart nog 2 stukken op voor zijn dame, maar ook dan zou
ik gewonnen hebben gestaan.

15:
16:
17:

Pd6+
Lxd6
Dg3

Dxd6
Pg6
Opgave

8

VSG-3 haalt de 1ste overwinning binnen (Dirk van Setten)
VSG 3 heeft de nederlaag in de eerste ronde van de OSBO competitie goed verwerkt. Tegen
het 3de team van PSV/DODO werd met 4-2 gewonnen. Wido, Kees en Ulbe hebben
gewonnen en Cees en Martin speelden remise. Zelf verloor ik.
Wido kwam een pion voor en wist dit heel geduldig en gedegen uit te spelen. Kees kreeg een
felle aanval te verwerken, maar verdedigde erg sterk. Zijn tegenstander kwam er maar niet
doorheen en toen die ook nog eens een stuk liet instaan maakte Kees het gedegen af.
Ulbe kwam lastig te staan en moest met twee torens en loper knokken tegen vrijpionnen,
loper en dame. Zijn tegenstander gebruikte de dame om meer vrijpionnen te creëren en te
ondersteunen en verwaarloosde daardoor de verdediging van zijn koning. Ulbe profiteerde
bekwaam.
De tegenstander van Cees ruilde alles wat los en vast zat: remise.
Martin kwam een pion voor maar beging daarna een fout waardoor hij in een erg lastige
penning terecht kwam. Daaruit wist hij zich uiteindelijk zonder kleerscheuren te bevrijden,
maar het resterende toreneindspel met nog steeds de pluspion was verre van eenvoudig.
Deze plusremise door herhaling van zetten op het moment dat alleen Wido nog aan het
spelen was leidde tot 3-2.
Zelf speelde ik Morra en mijn tegenstander zette veel te vroeg Pf6. Een bekende fout, maar
ik profiteerde te weinig. Na de opening stond het ongeveer gelijk, maar toen moest ik zo
nodig een stuk in laten staan...
Met de 4-2 zijn we reuze blij. Met 2 matchpunten en 5 bordpunten staan we voorlopig op
een stevige 5de plaats.

Het Zwarte Water op bezoek (Willem Booy)
We zouden het zwaar krijgen dat was al te zien, ruim 115 ratingpunten gemiddeld hoger en
dan hebben ze nog een speler zonder rating, die naar schatting ook wel rond de 1400 uit
gaat komen.
Onze strateeg Van Bolhuis moest verstek laten gaan vanwege bezigheden elders. Ik was dus
op zoek gegaan naar een invaller en heus ik toetste het verkeerde nummer in en kreeg per
ongeluk Jaap van Seventer aan de lijn. Hee, dat is eigenlijk geen gek idee flitste het door mijn
hersenpan, hij heeft nog een redelijke rating al heeft hij jaren niet extern gespeeld.
Gelijk vragen, dacht ik, en ja hij was meteen om, bord 3 met zwart gaf ik door.
Vier uur voor de match zou beginnen, Jaap aan de lijn, ooh, dat is foute boel, doorkliefde een
bijlslag mijn schedel. Gelukkig kwam hij, ietwat onzeker met het verzoek om een paar
borden lager opgesteld te mogen worden, het is ook zo lang geleden dat ik extern speelde
opperde hij. Maar wel met zwart, vroeg hij nog. Mijn gedachten gingen naar het teamlid dat
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op bord 5 zat, de enige optie, lager dan bord 3 en zwart, dat is Piet Vroegindeweij, die naar
bord 3? Ik weet dat hij dat niet erg zal vinden, maar zijn kansen op een winst of zelfs remise
zullen sterk dalen, maar de hoop op een verrassing nam toe. Jaap, we doen het, maar ik
verwacht wel een hogere score dan nul dacht ik nog.
Twintig punt nul nul uur, Onze tegenstanders, zij waren lekker vroeg gearriveerd, gingen
gelijk met de spelers van ons vierde team van start. Doordat ik mezelf behoorlijk in de
nesten werkte heb ik de verrichtingen van de anderen bijna niet kunnen volgen, dus een wat
summier verslag van hun daden. Ronald Bieringa was de eerste die een gelijk spel kwam
melden, prima, beter een zeker half punt dan de twijfel van een mogelijke winst.
Bij Piet Hein Bleeker is het op dat moment noodweer, even later is hij van het bord gespoeld,
jammer. Zelf sta ik ook slecht, nog net geen vol stuk achter. Bij de anderen, lijkt de strijd vrij
vlak te verlopen.
Verder in de avond bemerkte ik een achterstand bij Vroegindeweij die iets later kwam
melden dat hij de winst aan de tegenstander gunde.
Tijdens een lange overdenking van een zet, meer dan 30 minuten, noteerde ik nog een winst
voor Jaap van Seventer, (ik had niet anders verwacht) en een remise voor Willem Viets.
De zaterdag hiervoor had ik op het OSBO PK nog aan iemand laten zien dat je niet te snel op
moet geven als je nog stukken hebt die schaak kunnen geven, desnoods als offer. met nog
een toren en een stukoffer kon hij een mat af dwingen. Dit in mijn achterhoofd gaf ik een
toren voor een stuk, wat mijn theoretische achterstand verder op deed lopen, alleen liep
mijn praktische tekort terug (volgens Fritz). Zelf kon ik het niet allemaal berekend krijgen,
kijken wat er van komt, ik kan niet meer dan verliezen en dat had ik al, was zo mijn
vermoeden. Na heel wat geschuif en nog wat pionnencompensatie hadden wij beide nog
maar weinig tijd op de klok en een stand die redelijk in evenwicht was. Een remise aanbod
van mij was een opluchting voor hem, hij nam het aan. Voor mij was dat ook een opluchting.
Volgens Fritz was het op dat ogenblik ook exact gelijk, ik had er een heel klein voordeeltje
kunnen halen, maar de tijd was mijn inziens te kort geweest om er winst uit te kunnen halen.
Ik moet de andere leden van het team het volgende zeggen; “Ook al hebben we verloren
met 2,5-3,5, ik ben trots op jullie, zo'n klein verschil tegen een zo veel sterker team.”

Leve VSG4, Hoera, Hoera, Hoera
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VSG 1 trotseert remiseregen en wint (Sape Westra)
De 3de ronde van de OSBO competitie verliep voor VSG 1 niet ongunstig. Tegen het sterke ESV
uit Ede werd een mooie 5 – 3 overwinning behaald. Daarmee blijft VSG meedoen om de
hoogste plaatsen in de klasse 1A. Zoals de titel van dit verslag al verklapt was remise het
codewoord in deze spannende match. Een kort verslag ter illustratie.
VSG trad aan in de vertrouwde opstelling. Teamleider De Hoop houdt van voorspelbaarheid
en piekert er niet over om te experimenteren. En waarom zou hij, gezien de resultaten uit de
vorige twee ronden? Na een uur spelen maakte ik een rondje langs de borden.
Rob Boterenbrood had 9 zetten gedaan. Hij probeerde met c5 een soort van flankaanval op
te zetten, maar voorlopig leek wit daar goed mee uit de voeten te kunnen.
Jan Lambrechts was al wat verder gevorderd; 18 zetten waren er gespeeld en zijn
tegenstander durfde het aan om twee stukken te geven voor een toren en een pion. Aan Jan
dus de eer om te bewijzen dat zijn stukkenspel uit het goede hout gesneden is.
Gerard de Hoop had een ingewikkelde stelling met 2 dames, 4 torens, 4 lopers en allebei 7
pionnen op het bord. Een stelling waarin diagonalen en lijnen de hoofdrol zouden spelen;
het was alleen nog de vraag wanneer lijnen en wanneer diagonalen.
Ernst Keijer was reeds 17 zetten gevorderd. In het middenspel had hij initiatief, maar op het
eerste gezicht leek zwart het tij te kunnen keren en een pion te winnen. Ernst zag zich
genoodzaakt om in diep gepeins te zinken.
Bas West keek na 11 zetten tegen een sterk wit centrum aan. De stelling was na de
siciliaanse opening voor hen bekend, maar echt veel spel leek hij nog niet te hebben.
Sape Westra, ik zelf dus, speelde een solide variant tegen de koningsindische opening en
kreeg ruimtevoordeel.
Michael van Heuzen had na 12 zetten nog alles op het bord staan. Voorzichtig
manoeuvreren en de tijd nemen was het credo van beide spelers. Direct nadat ik dit op mijn
kladblaadje had genoteerd werden, dat zul je altijd zien, de eerste stukken geruild.
Cor Petersen kon na 10 zetten nog niet veel zeggen over zijn partij.
In de loop van de avond werd het spannend aan verscheidene borden. Zo kreeg Gerard een
lastig eindspel voor zijn kiezen; dame + toren en 5 pionnen moest hij bekampen met 2
torens, een loper en 7 pionnen. Het leek alsof wit kansen kon creëren, daarom was het
remiseaanbod van Gerard tactisch juist. In de analyse bleek echter dat hij beter had gestaan.
Ernst moest alle zeilen bijzetten om de achterstand van 1 pion weg te werken. Hij deed dit
met verve en kreeg een remiseaanbod.
Even later wist Jan zijn partij te winnen. Zijn stukken speelden goed samen, in tegenstelling
tot de 2 zwarte torens op de 2de rij. Jan begon een vervaarlijke aanval op de zwarte koning
en wist toch nog vrij gemakkelijk het punt binnen te halen. Deze voorsprong zetten de
Edenaren onder een nare druk; moesten ze op winst spelen of was remise voldoende?
Sape, Rob en Cor kregen vrijwel gelijktijdig een remiseaanbod te verwerken. Rob en Cor
besloten om door te spelen, Sape accepteerde het. Hij was het openingsvoordeel kwijt
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geraakt door een verkeerde pionnenruil waardoor zijn koning erg kwetsbaar werd. Zwart
vond remise een prettige uitslag, hij had immers erg benauwd gestaan.
Bas leek te gaan winnen; hij zette zijn stukken op de goede velden en kreeg meer en meer
stellingvoordeel. Totdat hij een verkeerde zet deed en wit er als de kippen bij was om
daarvan te profiteren. Gelukkig vond ook deze tegenstander dat hij blij moest zijn met
remise en boor dit dan ook aan.
Cor had in het verre middenspel een pion gewonnen, maar zijn paard was niet opgewassen
tegen de zwarte loper. Uitkijken geblazen dus. Helaas voor Cor deed hij niet de goede zetten
en zwart rolde hem vakkundig op. Hiermee was de stand weer gelijk.
Voor even maar, want Rob profiteerde volop van zijn diepere stellinginzicht. Hij had goed
gezien dat er op allerlei manieren een voor hem betere stelling op het bord zou komen en
wit moest het moede hoofd in de schoot leggen. Met nog één partij te gaan was verlies in
ieder geval uitgesloten.
Michael had aan het middenspel een pion overgehouden. In het eindspel bleek deze
pluspion een ijzersterke troef. Het witte paard was ook nog eens niet bij machte de zwarte
loper te beletten goede velden in te nemen en nog een paar pionnen te winnen. Toen wit
zag dat hij promotie niet meer voorkomen gaf ook hij zich gewonnen.
Al met al een enerverende avond met een voor VSG niet onfortuinlijke uitslag.

VSG 2 verliest nipt
In de derde ronde van de OSBO competitie stond de wedstrijd tegen UVS 4 op het
programma. Het was bepaald geen kippeneindje. Via het ei van Barneveld reden we naar de
parkeergarage Eiermarkt in Nijmegen, alwaar we moesten schaken op de Ganzenheuvel.
Hoe bedenk je het? Maar onze haan kraaide
geen koning. Werden in de vorige 2 ronden
beide keren slechts 5½ bordpunten bij elkaar
gesprokkeld, dit keer keerde het 2de team met
een zeer nipt verlies huiswaarts. De einduitslag
4½ - 3½ doet vermoeden dat de volgende keer
een remise of zelfs winst mogelijk moet zijn. De
moed er in houden is daarom het devies. De
winstpunten kwamen van Theo Janssen (na een
zeer moeizame partij, die de langstdurende partij speelde, Wim Jongejan (die voor de
verandering een makkelijke avond had en als haantje de voorste na twee uur het punt kon
bijschrijven) en Uri Vecht, die de hele avond overtuigend de regie in handen had. Wim
Geijtenbeek speelde remise. Rob Hollmann die in het Scandinavisch aanliep tegen 2.f2-f3
had een waanzinnig spannende partij. Hij offerde een kwaliteit voor beter spel en hij leek de
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tegenpartij in een wurggreep te hebben. Van lieverlee, na een heel geschuif met een toren
op de f-lijn moest zijn dame de penning op een paard opgeven en toen was het uiteindelijk
gedaan. Marco ter Meer kwam eigenlijk heel goed uit de opening tegen een sterkere speler
en had toch tenminste kans op remise. De knuppel kwam echter in het hoenderhok. Hij
onderschatte het feit dat de dame van de tegenpartij in zijn stelling kon binnendringen op
een open lijn die door een toren beheerst werd. Daarna was het direct over. Henri Bosch
speelde ook goed maar was niet zo fris als een hoentje (vroeg opstaan en naar de veiling).
Op het eind ging het tempo omhoog en door een blunder verloor hij. De tegenpartij was er
als de kippen bij toen Henri het paard weggaf. Invaller Martin van der Broek had goed spel.
Door een onachtzaamheid ging helaas een kwaliteit verloren en kort daarna de partij. Door
deze uitslag blijft VSG in de onderste regionen steken; op bordpunten blijft het tweede team
hekkensluiter voor Veenendaal op plaats 7 staan.

Ronde 3: VSG3 - Nunspeet (Dirk van Setten)
In de 3de ronde van de OSBO competitie speelde VSG-3 tegen Nunspeet. Ooit, toen het
schaken nog klassiek tijdvermaak was van de notabelen van sjieke dorpen en steden, was
Nunspeet een vereniging met geduchte schakers. Een kort verslag van deze wedstrijd,
geschreven door teamlijder, pardon teamleider, Dirk van Setten.
Wido Sparling had extreem weinig zetten nodig om te winnen, want zijn tegenstander
kwam niet opdagen. Volgens Wido was dit zijn eerste winstpartij waarin hij geen enkele fout
had gemaakt. Kees Ferwerda, Martin van den
Broek en Dirk van Setten werden min of meer
geleidelijk overspeeld. Cees Doets wist ondanks
stukverlies vroeg in de opening toch nog drie
pionnen als compensatie te vergaren, maar
maakte daarna een vreselijke fout... Ulbe
Brouwer speelde een heel gelijk opgaande partij
met een lichte plusremise als fraai resultaat.
Tja, tegen dit team dat vorig jaar degradeerde
wisten we van tevoren dat het niet mee zou
vallen er wat moois van te maken. Maar die bij
te zetten schaakzeilen uit het vorige verslag
moeten we nu vervangen door een krachtige
buitenboordmotor!

13

Schaken en wiskunde (Wim Jongejan)
“Ik heb geen zin in schaken, want dan moet ik openingen leren.”
“Voor schaken moet je goed vooruit kunnen denken.”
Deze gemeenplaatsen zullen velen van u herkennen. Maar berusten ze op waarheid? Vaak wordt
vergeten dat schaken uit drie elementen bestaat, strategie, positie en tactiek.
Om de eerste gemeenplaats maar eens bij de kop te pakken: Openingen leren. Na de eerste zet van
Wit heeft Zwart 20 mogelijke antwoorden. Er zijn 400 mogelijke posities na de tweede zet van Wit
en na het antwoord van Zwart 8902 stuks. Dan na de derde zet van Wit zijn er 71.582 mogelijke
posities en na het antwoord van Zwart 197.742. Dan volgt na Wit’s het getal van 809.896 posities en
na die van Zwart 4.897.256. Na zes zetten 9.132.484 mogelijkheden. Vanaf de 7e zet stabiliseert het
aantal omdat veel voortzettingen eindig zijn. Na zeven zetten zijn er plusminus 10.921.506
mogelijkheden.
De gemiddelde schaakpartij duurt 30 zetten, 60 zetten of meer is al zeldzaam. In de tegenwoordige
databases zijn op dit moment ongeveer 2.910.286 posities verschenen (partijen dus van redelijke
spelers). Bedenk dat veel posities absurd zijn en niet zullen voorkomen.
Het is daarom onzin om te denken dat je openingen uit je hoofd kunt leren, of dat je “vooruit kunt
denken”.
Ik las onlangs in de krant dat de trainer van Magnus Carlsen ontdekte dat Carlsen zeer intuïtief
speelt. De trainer heeft getracht zoveel mogelijk van deze intuïtie de boventoon te laten voeren, en
de schaakdogma’s zijn hem wel bijgebracht, maar zonder daar de nadruk op te leggen.
Maar wat is intuïtie? Ik ben voor u maar eens in Wikipedia gaan neuzen:
Intuïtie wordt in de gangbare definities omschreven in termen van zowel een functie of proces, als de
inhoud of het product van een functie of proces. Zo geeft de Webster dictionary de volgende
definities:





de directe perceptie van waarheid, feiten e.d., onafhankelijk van enig redeneerproces
een feit, of waarheid die op deze wijze is waargenomen
een scherp en snel inzicht
het vermogen of eigenschap van een dergelijke snelle perceptie of direct inzicht.

Kloppen intuïties altijd?
Intuïties kunnen, zoals hierboven aangegeven, berusten op inzichten die via ervaring zijn verkregen.
In deze zin hebben zij een nuttige functie in het sturen van ons gedrag in complexe situaties, of bij
complexe vaardigheden. Intuïtieve ingevingen leiden echter niet altijd tot juist beslissingen. Dit geldt
in het bijzonder voor ingevingen waarbij het gevoel overheerst. Zo kan bijvoorbeeld impulsief
gedrag soms leiden tot verkeerde keuzes of beslissingen, omdat men niet alle aspecten van een
situatie heeft doordacht. Intuïtie kan ook een rol spelen bij ons geheugen. Men spreekt dan
van impliciet geheugen. Soms denken mensen zeker te weten dat zij iets of iemand eerder hebben
gezien, of dat zij iets hebben meegemaakt. Deze herinneringen blijken echter niet altijd met de
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realiteit overeen te stemmen. Dit verschijnsel kan o.a. leiden tot
onbetrouwbare getuigenverklaringen.
Het volgen van intuïtieve ingevingen is (volgens de plausibiliteitsmethode) een onbewust proces
(denk maar aan het besturen van een motorvoertuig) dat gecorrigeerd kan worden door rationeel
denken. Albert Einstein schijnt hierover gezegd te hebben: 'De intuïtie is een Godsgeschenk, de ratio
een dienaar; ergens in de tijd zijn we de dienaar gaan aanbidden en het geschenk vergeten'.
Niet alle intuïtieve responsen van onze hersenen kunnen worden verklaard omdat er geen totaal
inzicht bestaat over de registratie van de zintuiglijke waarneming, noch over het totaal van cognities
en opgedane ervaringen. Als zodanig is het logisch gevolg dat het vrijwel onmogelijk is om te duiden
of de intuïtie altijd klopt. Volgen we de definitie van de Integratieve Psychologie, dan is het plausibel
dat de intuïtie van de ontwikkelde (oudere, meer ervaren, meer belezen) mens minder fouten maakt.

Het is dus heel dapper om je intuïtie te volgen maar op grond van het bovenstaande is het niet
verkeerd om het toch maar eens te beredeneren.
Bronnen: www.chess.com, Wikipedia.com
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Taxi Centrale Ermelo
Voor al uw boeketten

Sinds 1948 betrouwbaar vervoer


















Straattaxi
Groepsvervoer
Ziekenvervoer
Luchthavenvervoer
Trouwservice
Rouwvervoer
Chauffeursdiensten
Koeriersdiensten
Autoverhuur

Romantische boeketten
Bloemen en wijn
Trouwboeketten
Rouwstukken
Bloemenbonnen
Geboortestukken
Internationale leveringen

Kijk op de website voor een compleet
overzicht.

Tolweg 35 Ermelo, 0341 55600

De Enk 35 Ermelo, 0341 559590

www.tcermelo.nl

www.floradobloemen.nl

Mensen die zich ontwikkelen maken
hun organisatie beter

Topkwaliteit waar u jarenlang plezier
aan beleeft

Sleutelveld coacht, traint en adviseert
in de branches gezondheidszorg, MKB
en onderwijs.

Beterbad Sanitair leverancier van bijna
alles voor bad en douche.









Beterbad Renovatie uiterst deskundig in
het herstellen van uw bad, whirlpool en
douchebak.
Beterbad productie maakt kwaliteit op
het gebied van (bubbel)bad, whirlpool
en douchebak

Persoonlijke ontwikkeling
Managementcoach
Startende ondernemers
Teamtrainingen
Strategieontwikkeling
Marketingadvies
Ontwikkelen projectonderwijs

De Linge 33-35 Dronten, 0321 380028

Postbus 168 3850 AD Ermelo

www.beterbad.nl

www.sleutelveld.nl
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