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VAN DE REDACTIE 
 

Edwin Zuiderweg 

 
Toch weer een nieuwe En Passant. Wie had dat gedacht?  Een paar weekjes later dan gepland maar de re-
dactie moest even herstellen van het organiseren van het rapidtoernooi. Een verslag hiervan vindt u overi-
gens ook in dit nummer terug.  Verder een flink aantal zeer lezenswaardige schaakverhalen. Geen blunder-
rubriek dit keer maar wel weer het nodige blunderleed. Roelof Kroon is in zijn verhaal op zoek naar de ul-
tieme blunder. Nog meer blunderleed komt van onze voorzitter die in kansrijke stelling maar liefst 3 keer op 
rij uitgleed over de laatste bananenschil die zijn tegenstanders op zijn weg naar de zege hadden neergelegd.  
Op de valreep kwam nog een verhaal van mederedacteur Michiel Meeuwsen binnen waarin hij verhaalt over 
zijn schaakavonturen in de Dominicaanse Republiek.  Een verhaal van Henk van Putten mocht natuurlijk ook 
niet ontbreken ditmaal met het onuitputtelijke onderwerp: Grossmeister Frank van Indië.    
 
Ik vergeet hier en daar nog wat dingetjes maar die zult u vanzelf wel ontdekken. Helaas kon ik het niet laten 
ook zelf weer wat schaakpartijen met analyse in deze EP te plaatsen. Ik hoop dat u zich hier niet te veel aan 
stoort en mocht dat wel het geval zijn: Slaat u ze dan gerust over. Voor de puzzelaars zijn er verder weer 
schaakopgaves en een nieuwe schaakcrypto. 
 
De volgende en mogelijk laatste EP, wie zal het zeggen, staat aan het einde van dit seizoen gepland. Rest mij 
nog u veel leesplezier toe te wensen! 
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VAN DE VOORZITTER 
 

Door Wim Krijnen 
 

Lange tijd geen EP gehad en al helemaal geen EP in het midden van het seizoen. Voor zover ik de geluiden 
in de wandelgangen heb beluisterd is het een zeer lezenswaardig nummer geworden. Ik ben zeer be-
nieuwd nu ik het echte exemplaar kan lezen. Het zal in ieder geval beter leesbaar zijn dan de ALV-EP. Want 
dat is saai. Alle hulde voor Edwin en Michiel. 
 
Met onze externe teams gaat het redelijk tot goed. De combinatieteams in de landelijke competitie zullen 
zich handhaven. Alleen het eerste moet nog een tandje bij zetten. Het tweede team heeft zelfs nog be-
hoorlijke promotiekansen. 
 
Sinds het NOSBO-team Groningen 2 zich Groningen 1 mag noemen, is de schwung er behoorlijk in geko-
men. Ze hebben nog maar 1 wedstrijdpunt verloren en staan 2 matchpunten en 3 bordpunten voor. Op 
voor het kampioenschap! Komt dat zien! Op 13 mei spelen ze hun laatste thuiswedstrijd, de kampioens-
wedstrijd. We gaan er een feest van maken. 
 
Groningen 2 scoort heel matig en staan stijf onderaan. Maar wat wil je ook: het hele bestuur zit in Gronin-
gen 2. Dan kun je toch niets beters verwachten. Een voordeel: ze kunnen niet degraderen. 
 
De interne competitie lijdt nog steeds een kwijnend bestaan. In de tweede periode zijn we het experiment 
gestart om de gelegenheid te scheppen ook kortere partijen te kunnen spelen. Op zich zijn de ervaringen 
redelijk in de zin dat de huidige interne spelers tevreden over zijn. De bedoeling om hiermee ook andere 
spelers over de streep te trekken doordat ze kortere tijd van huis zijn en dus vroeger in bed kunnen liggen, 
is niet geslaagd. Er zijn geen nieuwe spelers bij gekomen. 
 
De avonden zijn toch vaak redelijk bezet doordat er ook andere activiteiten plaatsvinden. 1 keer in de 
maand het zogenaamd Groningen Nostalgisch toernooi, een toernooi voor oud-leden met een rating tot 
1500. Dat is reuze gezellig. De poging om nog een tweede Groningen Nostalgisch te organiseren voor spe-
lers met een rating tussen 1500 en 1700 is niet gelukt. Dat gaan we volgend seizoen nog een keer probe-
ren. 
 
Door de matige opkomst bij de interne is het vaak moeilijk om tot interessante indelingen te komen. De 
massa is gewoon te klein. Daarom is het initiatief genomen om de internes van Groningen en Unitas samen 
te voegen. Vorig jaar is dat op de ALV aan de orde geweest en het bestuur heeft toen de ruimte gekregen 
om een deugdelijk plan te maken. Een commissie van Unitas en Groningen is hard op weg om er wat moois 
van te maken en het ligt in de bedoeling om hiermee het volgende seizoen van start te gaan. Uiteraard kan 
dat niet zonder de leden te hebben geraadpleegd en ze er ook een beslissing over te laten nemen. Daar-
voor zijn 2 momenten gereserveerd. Op 20 mei worden de plannen aan de leden gepresenteerd en op 10 
juni, voor de interne, zal over dit onderwerp een ALV worden gehouden. Zet die data dus in jullie agenda. 
 
Waarom 20 mei de presentatie? Op die dag treden de leden van Groningen en Unitas weer met elkaar in 
het strijdperk: DE MASSAKAMP. Uiteraard willen we met een zo sterk mogelijk en zo groot mogelijk team 
het strijdperk betreden. Onmiddellijk deze datum in je agenda zetten. 
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HET ONVOLTOOIDE ONGEMAK VAN EEN NOOIT AFGEDWONGEN ULTIEME BLUNDER 
Door Roelof Kroon 

 

 

 

In mei 2012 speelde ik mijn laatste schaakpartij 
in de interne van Ten Boer. In de zomer die 
volgde merkte ik hoe druk ik het kreeg met het 
jeugdschaak en het schoolbestuur. Vandaar dat 
ik besloot te stoppen met mijn deelname aan de 
interne competitie in Ten Boer.  
 
De gevolgen waren echter groot. Allereerst 
mentaal: na al die jaren plezierig schaken in Ten 
Boer viel ik nu in het beruchte zwarte gat. Een 
vriend van me noemde dit een klassiek gevalle-
tje van ´cold turkey´. Ook praktisch kwam ik in 
de problemen. Bij Ten Boer kon ik slechts als 
volwaardig lid mijn lidmaatschap bij de KNSB 
aanhouden. Vandaar dat ik Henk van Putten 
vroeg of hij via de Spassky´s misschien iets kon 
regelen. Gelukkig was dit mogelijk: ik kon lid 
blijven van de KNSB onder de voorwaarde dat ik 
in noodgevallen zou invallen in het team van de 
Spassky’s.  
 
En zo zat ik na 7 maanden geheelonthouding in 
december 2012 weer achter het schaakbord. 
Het werd een prachtige partij tegen Oene 
Schriemer. Eerst verkreeg ik beslissend voor-
deel, maar Oene verdedigde stug en na een paar 
onnauwkeurige zetten stond ik opeens verloren. 
Oene was gelukkig niet scherp bij de les en na 32 
zetten stond de volgende stelling op het bord: 

 
Ik had hier nog een kleine 10 minuten en dacht 
een tijd na over 33. Dd8. Liever nog zou ik 33. 

                                              

 
1 Een onvoltooid moment, de breekbaarheid van ons bestaan 

en de onvolmaaktheid van deze wereld: alle drie thema's 
hebben met Jan Willem Tamminga te maken, zeer betrokken 
clublid tot zijn dood in 2010. Van zijn hand verscheen vorig 

Td8 spelen, maar dat beviel me niet vanwege 
33… Txe4 34. Txe4 f2 en niet zonder reden: het 
is gewoon uit. Wat me toen overkwam is voor 
mij een bekend verschijnsel. Je rekent ..., kijkt op 
de klok..., weer een minuut minder..., nog een 
keer je varianten overdenken..., alweer een mi-
nuut..., 33. Td6 lijkt aardig in verband met de 
dreiging Txg6+..., en 33… Pxd6 34. Pxd6 is een 
dubbele aanval..., maar ook hier weer 33… 
Txe4..., halve minuut weg..., ik moet iets aan die 
f-pion doen, en uiteindelijk speel ik uit veilig-
heidsoverwegingen 33. Tf1... Dan kan die f-pion 
tenminste niet voor problemen zorgen. Maar 
nog binnen diezelfde seconde voel ik een ijs-
koude hand om mijn hart: ben ik de hele tijd 
bang voor 33… Txe4, speel ik gewoon een zet 
die het paard direct weggeeft. Na 33… Txe4 
speel ik totaal gebroken alsnog 34. Dd8 
(waarom niet direct, verzucht ik innerlijk) Td4 
35. Txd4 exd4 36. Dxd4 en na nog een paar zet-
ten is het over.  
Thuisgekomen blijkt hoe slecht mijn wedstrijd-
mentaliteit is geweest. Na de blunder heb ik de 
partij eigenlijk direct opgegeven. Geen geloof in 
tegenkansen. Maar als ik de computer aanzet 
blijkt pas hoe erg ik heb geblunderd. In de stel-
ling na 34... Td8 blijkt wit nog steeds voor re-
mise te kunnen vechten na 36. Te1! Kg7 37. Te7 
Tf8 38. Txf7+ Txf7 39. Dxd4+ Kh7 40. Df2 Pd6 
41. Kc2 Pe4 42. Df1 f2 43. Kd3 Tf4. 
 
Aan deze blunder moest ik denken toen ik het 
hoofdstuk ‘Schaakstukken’ in het postuum uit-
gebrachte boek ‘Ander ongerief’ van Jan-Willem 
Tamminga las1 . In het boek staat een tweetal 
weergaloze columns over de voortdurende 
strijd tussen de heren Meeuwsen en Tamminga 
aangaande het blunderklassement. Jan-Willem 
fulmineerde tegen de in zijn ogen Stasi-achtige 
praktijken, waarvan hij zich als vrijdenker voor-
namelijk als slachtoffer zag. 

jaar postuum ‘Ander ongerief’ . De verhalen zijn weergaloos, 
niet alleen de ‘Schaakstukken’, maar ook verhalen als ‘De 
nietsnut’ zijn van een hoog literair niveau en dragen een in-
teressante boodschap uit. Lees en geniet! 
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Maar waarom? Waar kwam de felheid van Jan-
Willem uit voort? Hierover nadenkend kwam de 
tekst uit de column ‘Terug naar Ten Boer’ bij me 
naar boven. Jan-Willem schreef deze in april 
2008 voor de EP. Hij schept in deze column op 
over het feit dat hij samen met mij er hoogstper-
soonlijk voor zorg droeg dat Ten Boer niet pro-
moveerde in zijn laatste NOSBO wedstrijd ooit 
voor Ten Boer.  
 

 
Jan-Willem Tamminga 

 
De manier waarop dit gebeurde was inderdaad 
gedenkwaardig. In de 4de ronde van klasse 2C 
van het jaar 1998-1999 moesten ‘wij’ van Ten 
Boer tegen Delfzijl. Achteraf bleek dat een 4-4 
eindstand had volstaan voor promotie. Bij de 
stand 4-3 voor Delfzijl zat ik als enige nog te 
zweten tegen de sympathieke Henk Klooster-
man. De overige schakers van Ten Boer en Delf-
zijl dromden om het bord. Henk had me de 
duimschroeven aangedraaid en het was een 
wonder dat ik zijn aanval ten koste van een stuk 
overleefde. Op de 38ste zet was de volgende 
stand ontstaan, waarbij ik nog 3 à 4 minuten op 
de klok had. 

 
Mijn laatste zet was 38... g5 om te voorkomen 
dat de loper zich terug kon trekken van h6. Er 
gloorde een lichte hoop dat ik met mijn twee to-
rens zou slagen in het maken van een soort ves-
ting. Ik verwachtte nu iets als 39. Dh5 en dan 
leek het mij moeilijk om na 39... Tg8 verder te 
komen. Echter Henk speelde zelfverzekerd en 
tot mijn grote verbijstering de zet 39. Lf8+. Wat 
een geniale zet! Helemaal gemist. Na 39... Kxf8 
zou 40. Dxh8+ volgen en ook de toren op a7 zou 
met een röntgenschaak verloren gaan. Hoofd-
schuddend keek ik nog twee minuten naar de 
stelling en besloot op te geven. Henk mompelde 
‘dat ik er inderdaad niks meer aan kon doen’, 
maar mijn teamgenoot Albert Prins stapte met 
een ferme stap naar voren en vroeg: ‘Waarom 
speel je geen Txf8?’. En inderdaad na deze zet 
staat zwart gewoon gewonnen. Er is nog een 
technische fase, waarin wit met schaakjes ver-
velend kan zijn, maar bij goed spel is het gewoon 
uit. Al met al had ik in gewonnen stelling opge-
geven. Tim Krabbé heeft dit fenomeen, de ul-
tieme blunder, onderzocht en op zijn site staan 
35 gevallen, zie 
http://timkr.home.xs4all.nl/chess2/re-
signtxt.htm.  
 
Maar niet alleen de blunder is ultiem, ook de si-
tuatie maakte hem extra dramatisch. Door de 
blunder wist Ten Boer niet te promoveren en 
moest nog een jaar in de 2de klasse blijven.  
 
Mijn vermoeden is dat bij Jan-Willem op dit mo-
ment, 12 januari 1999, het besef ontstond, dat er 
een soort über-blunder bestaat: de ultieme 
blunder onder de meest dramatische omstan-
digheden. Een blunder, die alle blunders in het 
verdere leven overbodig maakt. Met fatale ge-
volgen. Gebroken schaakcarrières. Geknakte 
geesten, verscheurde zielen. Mensen die nooit 
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meer een schaakstuk aanraken. Geroyeerde le-
den die bij de rechter een gebiedsverbod krijgen 
als de schaakclub samenkomt. Bevriende club-
genoten die na het uitvoeren van de fatale han-
deling van het opgeven jarenlang geen woord 
meer met elkaar hebben gesproken.  
 
Het idee fixe moet toen dus zijn ontstaan. Hij 
zinspeelt hier ook op in de betreffende column 
als hij over mij zegt: ‘Deze speelde dat jaar, we 
hebben het over 1999, voor het eerst sinds jaren 
bij een club en blunderde in de cruciale ronde 
even erg als ik. Ik gaf in het begin een toren weg, 
hij in het eindspel een dame, als ik mij goed herin-
ner. Michiel zou een geweldige avond hebben ge-
had.’ 
 
De blunderrubriek kon hier in zijn ogen niet aan 
tippen. Wat er in de EP staat zijn natuurlijk per-
soonlijke dramaatjes, kleine ergernissen, onge-
rieflijke momenten, maar het haalt het niet bij 
zoiets als hierboven. En ik vermoed dat Jan-Wil-
lem heimelijk hoopte op een blunder van deze 
buitencategorie, van dit uitzonderlijke kaliber. 
Daarmee zou hij voor eens en altijd de blunder-
rubriek van Schaakclub Groningen winnen. De 
eeuwig durende titel van blunderkampioen be-
machtigen. Of een ere-blunderkampioenstitel.  
 
Die kans op het ultieme moment kreeg Jan-Wil-
lem op 15 april 2008. Door Paul Zilverberg 
wordt hij uitgenodigd om voor Groningen 6 mee 
te doen tegen Ten Boer in de laatste gemeen-
schappelijke competitieronde. Ten Boer, zijn 
oude club, kan met winst op Groningen 6, zijn 
nieuwe club, en verlies van mede degradatie-
kandidaat Middelstum zich het vege lijf redden. 
Voor Ten Boer had dat jaar tot dan toe alles te-
gen gezeten. Dramatisch was bijvoorbeeld het 
voorval waarbij Ten Boer in de 2de ronde tijdens 
de thuiswedstrijd tegen Van der Linde weigerde 
een punt te claimen toen de mobiele telefoon 
van Jarek Krawczyk afging. Jarek won zijn wed-
strijd en Ten Boer verloor de wedstrijd met 4,5-
3,5, precies het bordpunt waardoor Ten Boer op 
15 april 2008 zou kunnen gaan degraderen.  
 
En in dit degradatiedrama zou Jan-Willem de 
hoofdrol kunnen vertolken. Zijn stille hoop was 

om zijn ‘moment in time’ te grijpen. Bij de stand 
3,5-3,5 zou hij in al zijn ultimiteit vanuit totaal 
verloren stelling een zet te doen, die zo verras-
send, zo verbijsterend zou zijn, dat zijn tegen-
stander direct zou opgeven in nog steeds ge-
wonnen stelling. Ten Boer zou degraderen en 
hierna zou niemand uit Ten Boer ooit nog met 
hem willen praten. Het droomscenario. 
 
Helaas pakte het anders uit. In zijn column be-
schrijft Jan-Willem het treffend als volgt: ‘Ik was 
als laatste nog bezig, het was inmiddels na half 
twaalf. Eigenlijk had ik het al in de opening ver-
prutst maar mijn tegenstander nog kennende na 
al die jaren wist ik dat doorknokken en hier en 
daar wat verwarring proberen te stichten mis-
schien nog wel een halfje op kon leveren. Er ston-
den aardig wat mensen rond ons bord, die zagen 
hoe Martin Berends nauwgezet de oppositie won 
en mijn koning bij de pionnen wegjoeg. Op het 
moment dat ik wilde opgeven was er plotseling 
grote opschudding aan de andere kant van de 
zaal en rende iedereen bij ons weg. De laatste spe-
ler van DAC had in een vrijwel zekere remisestand 
zijn dame weggegeven. Einde van de wedstrijd, 
een fatale overwinning voor Middelstum en 
‘Schade Ten Boer, Alles ist vorbei’. Aan de bar na 
afloop heb ik nog een paar verslagen Ten 
Boersters geholpen de frustratie en het verdriet te 
verzuipen en uit te roken. En ze daarna een har-
telijk tot volgend jaar gewenst, in de 2e klasse. 
Ik had echt mijn best gedaan.’ 
 
De conclusie moet zijn dat de ultieme blunder 
misschien wel het meeste weg heeft van de hei-
lige graal, de gouden ark of de steen der wijzen. 
We weten dat er iets moet zijn, maar vinden, ho 
maar. Enkele schakers zijn er zelfs hun hele le-
ven lang naar op zoek, jaar-in jaar-uit proberen 
ze het te bereiken, maar helaas is het nog steeds 
niet gelukt om dit allerhoogste te vinden. Soms, 
heel even, komt iemand vlakbij dit sublieme en 
volmaakte moment van onvolmaaktheid. Maar 
het zal de gebrokenheid van het bestaan wel we-
zen, dat we dit prachtige stukje superonvol-
maaktheid nimmer te pakken krijgen, zo vrees 
ik.
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EEN INTERESSANTE PARTIJ OP HET SCHAAKFESTIVAL 
Edwin Zuiderweg 

 
Het afgelopen Schaakfestival, in de volksmond 
ook wel “Kersttoernooi” genoemd stond in het 
teken van de match Karpov-Timman die weer 
plaatsvond in het kader van het misschien niet al 
te gelukkig verlopen Nederland-Rusland-jaar. 
Hoewel de deelnemers er weinig van hebben ge-
merkt (de locatie van deze match was ergens an-
ders in de stad) gaan er sterke geruchten dat 
deze match daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 
In de luwte van deze grootheden speelde ik mijn 
partijtjes in de B-groep. Ik was als 3e geplaatst en 
had als doelstelling om een prijs te halen. Dit 
lukte. Ik eindigde als gedeeld 3e en was dus een 
tevreden mens. De interessantste en leukste par-
tij van mijn toernooi was ongetwijfeld die van 
ronde 5. 
 
Edwin Zuiderweg – Sourav Bhattacharjee 1-0 
Mijn tegenstander was een jeugdtalent die lo-
geerde op de bekende “talentenboot”. Ik stel me 
zo voor dat men zich daar een groot deel van de 
avond bezig houdt met het pluggen van de tegen-
stander van de volgende dag. In elk geval trof ik 
een goed voorbereide tegenstander 1. e4 e5 2. 
Pf3 Pc6 3. d4 exd4 4.Pxd4 Lc5 5. Pxc6 Df6 6. 
Dd2 Modern schijnt 6.Df3 te zijn. Ik heb die zet 
een aantal keren geprobeerd maar begreep er 
eerlijk gezegd niet veel van. 6…dxc6 7. Pc3 Toe-
valligerwijs had ik in de 1e ronde deze variant ook 
al op het bord gehad waardoor ik hem weer 2 
zetten dieper kende dan daarvoor. 7…Le6 8.Pa4 
Met deze zet heeft Kasparov deze variant voor 
wit weer nieuw leven ingeblazen. Zwart wil in 
deze variant graag zijn loper handhaven op de a7-
g1 diagonaal en lang rokeren. Na 8.Pa4 kan zwart 
niet beide doelen bereiken. 8…Td8 (8... Ld6 
9.De3! Om lange rokade van zwart alsnog te 
voorkomen.  9…Ph6 10. h3 9. Ld3 9.Df4? Lb4+ 
10.c3 (10.Ld2?? Dxf4) 10…Ld6 en zwart staat iets 
beter. Het paard op a4 heeft kan niet meer terug. 
9…Ld4! Mijn tegenstander in de 1e ronde speelde 
hier het iets mindere 9…Le7. Dit is inderdaad de 
correcte zet. De loper staat het sterkst, zoals vaak 
in het Schots, op de a7-g1 diagonaal. 10. O-O a6! 
nu kan de loper zich definitief handhaven op deze 

belangrijke diagonaal. 11.Kh1 Ik was hier uit mijn 
boek. Theorie is het logische 11.Pc3. Het paard 
heeft zijn werk gedaan aan de rand en kan het 
beste weer opnieuw worden gecentraliseerd. 
11…Ph6 12. f4 Pg4! De zwarte aanval begint ge-
vaarlijk te worden. Er dreigt 13...Pxh2 (14. Kxh2 
Dh4#) 13. g3? De computer geeft 13.De1! nog 
met gelijk spel.  
 
De interessantste stelling van de partij. Het was 
erg lastig te zien maar zwart mist hier een prach-
tige kans op onsterfelijkheid. Na het briljante 
13...Td5!! Krijgt zwart uiteindelijk een winnende 
koningsaanval.  

 
Analysestelling na 13…Td5!! 

 
Dat de toren niet geslagen kan worden is makke-
lijk te zien.  
A) 14. exd5? Bxd5+ 15. Qg2 Lxg2+ 16. Kxg2 en 
zwart wint. Al een stuk lastiger te zien is dat zwart 
ook wint na de voor de hand liggende weerleg-
gingspoging.  
B) 14. f5? als de loper nu weg gaat kan wit de to-
ren wel slaan. 14…Txf5! 15. Txf5 Qxf5! 16. exf5 
Ld5+ zwart heeft een volledige dame geofferd 
maar krijgt zijn materiaal nu met rente terug. 17. 
Dg2 Pf2+ 18. Kg1 Pxd3+ 19. Kf1 Lxg2+ 20.Kxg2 
Pe1+ 21. Kh3 Pxc2 22. Tb1 En zwart staat ineens 2 
pionnen voor. Een behoorlijk diepe variant.  



En Passant 51.2  april 2014 
 

 

9 

 
C) 14. h4 Wanneer we de conclusie hebben ge-
trokken dat de toren niet kan worden geslagen en 
ook f5 faalt ligt het profylactische 14.h4 wel voor 
de hand. Het is immers vrij duidelijk dat zwart zijn 
toren naar h5 wil verplaatsen. 14...Th5 De varian-
ten die aantonen dat zwart ook hier uiteindelijk 
wint zijn zo diep dat zelfs sommige wat verou-
derde engines, zoals Fritz, moeite hebben om dit 
te zien. 15. Qe1 Dit moet wel want zwart dreigt 
winnend te offeren op h4. Na b.v. 15. Pc3? 
heeft zwart een diepe matcombinatie. Rxh4+ 16. 
gxh4 Dxh4+ 17. Kg2 Dh2+ 18.Kf3 Pe5+ 19. fxe5 
Dh5+ 20. Kg3 Dh3+ 21. Kf4 Dg4#  

 
Analysestelling na 15…Pf2+! 

 
15...Pf2+!  Onderbreekt de dekking van de dame 
van veld h4. Voor de overzichtelijkheid geef ik al-
leen de hoofdvariant. Wanneer wit afwijkt heeft 
zwart mat of wint materiaal 16. Txf2 Txh4+! 17. 
gxh4 Dxh4+ 18. Kg1 Dg3+ 19. Kf1 Lh3+ 20. Ke2 
Lg4+ 21. Kd2 21...Lxf2 22. Df1 b5  

 
Analysestelling na 22…b5 

 
en pas nu gaat zwart de stelling materieel in 
evenwicht brengen. 23. c3 (23.Pc3?? Dxf4#) 
23...bxa4 en hoewel de stelling materieel nog min 
of meer gelijk is staat zwart gewonnen. De vrije h-
pion gaat het pleit beslechten. Deze pion is voor 
wit niet meer te stoppen. b.v. 24. Kc2 h5!  25. 
Lxa6 h4 26. Ld2 h3 27. Lb7 h2 28. Lxc6+ Kf8 29. 
Db5 Kg8 30. Th1 Dg1 31. Df1 Lf3 32.Txg1 hxg1=D 
-+ Het is geen schande dat beide spelers deze va-
rianten even niet helemaal helder zagen. 
13…La7? Dit geeft wit de kans om zijn verdedi-
ging te organiseren.  14. De2 Hier begon ik gelei-
delijk aan te beseffen hoe enorm gevaarlijk de 
zwarte aanval is. 14…h5 15. f5 Nu doet de zwarte 
loper op e6 in elk geval voorlopig niet meer mee 
met de aanval. 15.h4 overwoog ik ook om h4 van 
zwart er uit te halen maar dan heeft zwart. 
15…Dd4 16.Pc3 Pf2+ 17. Kg2 Lh3+ -+) 15...Ld7 16. 
Lf4 Dd4 17.Pc3 Pf2+ 18.Kg2 Pxd3 19.cxd3 Nu is 
de zwarte aanval doodgebloed. 19…Lb6 20. Tf3 
O-O 21. Le3 Db4 22. a3 Db3 23. Lxb6 Dxb6 24. 
Tf2 Nu kan wit zelf een koningsaanval gaan opzet-
ten. De aanvalszet 14...h5 is nu ineens een ver-
zwakking geworden. 24…g6 25. Dd2 Kh7 26. 
Taf1 gxf5 27. Dg5! c5 om de zwarte dame mee te 
laten helpen met verdedigen. 28. Pd5 Dg6! een 
taaie verdedigingszet. 29. Pf6+ 29. De7! was hier 
de sterkste zet geweest. Vanwege dreigingen als 
Pf6+ gevolgd door Pxd7 en Txf5 slaat de witte 
aanval door. 29…Kh8 29... Kg7 was sterker ge-
weest. 30. Pxh5+ Kh8 31. Qh4 En het is nog niet 
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zo duidelijk. 30. Dh4!  Wit moet inderdaad de da-
mes er op houden 30…fxe4 31. dxe4  

 
Stelling na 31.dxe4 

 
Het idee is nu een toren op f5 krijgen. Wit offert 
daar graag een kwaliteit voor op. De koning vindt 
uiteindelijk een veilig veld op h3. 31…Le6 Na 
31...Lb5!? Werkt dit plan niet helemaal vanwege 
32...Lxf1+ 33. Kxf1 Td6 34. Txh5+ Kg7 35. Th7+ 

Dxh7 36. Dxh7+ Kxf6 +/- 32. Tf5 32. Rc1! brengt 
dan wel de winst. Zwart kan niet voorkomen dat 
wit er een extra toren bijhaalt  
A) 32…b6  33. Tf5 Td2+ 34. Kh1 -+  
B) 32... Ld7 33. Txc5 -+  
Er zit een grappige overeenkomst tussen de ko-
ningsaanval van zwart eerder in de partij en de 
witte koningsaanval: De koningsaanval slaat in 
beide gevallen door wanneer de aanvallende par-
tij er in slaagt een extra toren bij de aanval te be-
trekken. 
32. Tf5 Td2+ 33.Kg1 Lxf5 34. Txf5 Td1+ 35. Kg2 
Td2+ 36. Kh3 Rxb2 Lijkt ongelukkig omdat deze 
toren nu uiteindelijk met dubbele aanval verloren 
gaat maar er was al geen houden meer aan. Al 
luistert het nog wel aardig nauw. 
A) 36...Td6 37. Txh5+ Kg7 38. Th7+ Dxh7 39. Dxh7+ 
Kxf6 40. e5+ Kxe5 41. Dg7+ Ke6 42. Dxf8  
B) 36...Tdd8 37. Tg5  
B1) 37…Tg8  38. Txg6 fxg6 39. Dg5 +- 
B2) 37... Dxg5 38. Dxg5 Tg8 39. Dh6#  
B3) 37... Dxf6 38. Dxh5+ Dh6 39. Dxh6#  
37. Txh5+ Kg7 38. Th7+ Dxh7 39. Dxh7+ Kxf6 40. 
Df5+ en op volgende zet De5+ gevolgd door Dxb2. 
1-0

 
 
 
 

  



En Passant 51.2  april 2014 
 

 

11 

SCHAKEN MET CHE GUEVARA 

door: Michiel Meeuwsen 
 

 
De vlag van de Dominicaanse Republiek 

 

Een aantal jaren geleden heb een blauwe maan-
dag in de groenvoorziening gewerkt als heggen-
maaier. We werkten in duo’s en ik werd gekop-
peld aan Ramon Infante dat was omdat ik gezegd 
had dat ik Spaans sprak en Ramon sprak amper 
Nederlands, hij was afkomstig uit de Domini-
caanse Republiek. Het klikte tussen ons en al 
gauw raakten we bevriend. Hij nodigde me uit om 
een keer een maandje mee te gaan naar zijn ge-
boorteland. We gingen in mei omdat de tickets 
dan relatief goedkoop zijn. Via een tussenlanding 
in het toeristenoord Punta Cana vlogen we door 
naar Puerto Plata waar we met een pick-up-truck 
door familie van Ramon werden opgehaald. De 
reis ging naar Santo Domingo de hoofdstad. We 
logeerden bij Juan de broer van Ramon die een 
schoenenfabriekje had in de buitenwijk Ballona, 
in de calle naranja om precies te zijn. Het was een 
beetje het grensgebied tussen het rijkere cen-
trum en de sloppenwijken. Hoe lager je kwam, 
hoe armoediger de behuizing. In Ballona hadden 
de mensen eigen huizen die voorzien waren van 
metalen hekwerken die ’s nachts zorgvuldig wer-
den afgesloten want de buurt werd wel geteis-
terd door drugsbendes. Wie het kon betalen had 
ook honden op het erf, vaak Dobermann pinchers 
of andere afschrikwekkende rassen. De rijkste 
man van de straat was señor Glikin, eigenaar van 
een deuren- en ramenfabriek. Van Ramon en 
Juan moest ik absoluut kennis maken met deze 
meneer, want hij was een man van statuur en bo-
vendien intellectueel. Als enige in de straat bezat 

hij boeken. Ramon en ik werden uitgenodigd op 
de koffie. We kregen een uitgebreide rondleiding 
door zijn huis. Via de veranda kwamen in de 
woonkamer waar ook de bibliotheek was en dan 
via de keuken naar de grote tuin vol fruitbomen. 
Señor Glikin bleek een socialist in hart en nieren. 
Als een ware mecenas deelde hij een groot deel 
van het fruit en de groente die hij op zijn dak ver-
bouwde uit aan de armen in de buurt. Bovenop 
zijn huis ook twee tinacos, grote apparaten die 
het regenwater opvingen en zuiverden. Alle ge-
zinnen uit de hele straat konden gratis flessen 
met agua potable bij hem krijgen. Op het dak was 
ook een ruimte waar allemaal voorbeelden van 
verschillende typen deuren en kozijnen te bezich-
tigen waren. Señor Glikin was namelijk eigenaar 
van een ramen- en deurenfabriek. Vol trots ver-
telde hij over zijn fabriek waar de arbeiders an-
ders dan de arme Haïtianen die we dagelijks door 
het raampje van ons appartement stenen zagen 
sjouwen terwijl de koperen ploert genadeloos 
toesloeg en die op een mensonterende manier 
uitgebuit werden. De bibliotheek van Glikin was 
voornamelijk gevuld met boekwerken over het 
socialisme. Hoewel hij nu christen was geworden, 
vertelde hij dat hij in zijn jonge jaren tot de voor-
hoede behoorde van een groep intellectuelen die 
net als in Cuba een communistische staat wilden 
vestigen. Hij had veel gereisd zei hij en ook Fidel 
Castro en Che Guevara zou hij ontmoet hebben. 
Toen viel mijn oog op een boekje met schaakope-
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ningen. Jazeker schaken deed hij ook. Tegen-
woordig speelde hij vaker domino een spel dat in 
de Caraïben immens populair is. We spraken af 
dat we de volgende middag een potje met elkaar 
zouden schaken op de patio. 
 

 
 
De middag daarop ging ik weer naar het huis van 
señor Glikin en hij had alles in gereedheid ge-
bracht. Een prachtig marmeren schaakbord met 
sierlijke stukken. Al gauw bleek dat de krachtsver-
schillen wel heel erg uiteen liepen. Hij had duide-
lijk te lang niet geschaakt om het een modale 
clubschaker zoals ik lastig te maken. Nadat ik al 
snel vrij gemakkelijk drie potjes gewonnen had, 
stelde hij voor dan maar domino te gaan spelen. 
En daarin was hij duidelijk de veel sterkere speler. 
Voor ons Nederlanders is domino zomaar een 
spelletje maar in de Dominicaanse Republiek ne-
men ze het spel net zo serieus als schaken. Het is 
echt veel moeilijker dan je denkt en de Dominica-
nen spelen het verdomde goed. Hoe ze het doen 
weet ik niet maar er is wel degelijk sprake van al-
lerlei tactiek en ook kansberekening, tellen welke 
stenen er al uit zijn en dergelijke. Wat ik ook pro-
beerde het lukte me niet een keer om hem met 
domino te verslaan. Als een klein presentje had ik 
de eerste bundel Man en Paard meegenomen 64 
schaakstudies. Hij vond dit prachtig en van hem 

kreeg ik de bundel Decimas van de Dominicaanse 
dichter Juan Antonio Alix. Decimas zijn 10-rege-
lige gedichten. Ik heb een fragment gekozen dat 
ik wel mooi vond: 
 
                     Perder lo más por lo menos 

Juega para no ganar 
El que alante nunca mira 

Siempre atrás se ha de quedar 
 

Ik zal het trachten te vertalen: 
 

Verliezen is tenminste 
Spelen zonder te winnen 
Hij die nooit  terug kijkt 

                        Zal altijd achter blijven 
 
Tijdens onze vakantie ben ik nog een paar keer bij 
señor Glikin op bezoek geweest. Hij wilde veel 
weten over Nederland, ons politieke systeem en 
hoe we leefden. Omdat hij het idee had dat ik 
vanwege de nabijheid van de sloppenwijken 
vooral de lelijke kant van zijn land te zien had ge-
kregen, vergezelde hij mij en Ramon een aantal 
keren en was hij onze gids. Zo liet hij ons het 
oude historische centrum van Santo Domingo 
zien en zijn we nog met hem naar een cultuur-his-
torisch museum geweest waar we veel zagen van 
de oorspronkelijke Indiaanse bevolking, de ont-
dekking van Amerika door Cristobal Colón (dit ei-
land werd als eerste ontdekt) en ook de grote col-
lectie bizarre carnavalsmaskers staat me nog bij. 
Schaken deden we niet meer, maar een ding 
wilde hij nog wel kwijt. Hoewel hij geen opschep-
per zei te zijn, wou hij me nog wel vertellen dat 
hij ooit een potje had geschaakt tegen Che Gue-
vara. Als hij net zo slecht schaakte als señor Glikin 
heb ik geen hoge pet op van de schaakkunsten 
van de legendarische vrijheidsstrijder maar waar-
schijnlijk had ik wel van hem verloren met do-
mino.

   



En Passant 51.2  april 2014 
 

 

13 

DAVID KNIGHT EINDIGT TUSSEN TOPPERS OP WEEKENDTOERNOOI ALKMAAR 
Door Roelof Kroon(van website) en de redactie 

 

 
 
David heeft afgelopen weekend een topprestatie 
geleverd. Bij het Alkmaars weekend toernooi 
heeft hij de lokalen in ontzetting achtergelaten. 
Met een 6de plaats en een TPR van 2235 kunnen 
we hem van harte feliciteren met zijn prestatie. 
Hieronder zijn remise in de laatste ronde tegen 
Etienne Goudriaan. Van kenners begrijp ik dat Da-
vid in de eindstelling beter staat. 
 
IM Etienne Goudriaan (2416) - David Knight 
(1854) 
1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.Pf3 Pc6 5.a3 Lg4 
6.Db3 Dd7 7.Pbd2 0–0–0 8.g3 Pge7 9.Lg2 Pg6 
10.0–0 h5 11.h4 f6 12.exf6 gxf6 13.Da4 Lh3 
14.Pe4 Lxg2 15.Kxg2 Le7 16.b4 ½- ½   

 

Hier bood Goudriaan remise aan in de weten-
schap dat dat hem de toernooiwinst zou brengen. 
David nam dit aan maar had later daar wat spijt 
van toen hij zag dat zwart na het geplande 
16…Dg4! beter komt te staan tot zelfs gewonnen. 
Na 17.Dc2 d3 18.exd3 heeft zwart dan een mooi 
dameoffer: 18…Dxf3 19.Kxf3 Pd4+. David won wel 
maar liefst 3 prijzen met zijn mooie prestatie: De 

gedeeld 5e prijs, een ratingprijs <1900 en een 
schaakboek voor de beste W-We-prestatie. 

Eerder in het toernooi won David al van een 
sterke schaker.  
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David Knight (1854)- Jos Vlaming (2102) 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Pf3 Pc6 5.Ld3 c4 6.Le2 
Ph6 7.c3 f6 8.0–0 Pf7 9.exf6 gxf6 10.b3 b5 11.a4 
Pa5 12.Pbd2 Ld7 13.axb5 Lxb5 

(zie diagram vorige pagina) 
14.bxc4 dxc4 15.Pxc4 Lxc4 16.Lxc4 Pxc4 17.Da4+ 
Dd7 18.Dxc4 Pd6 19.Da6 Db7 20.Lf4 Kd7 21.Lxd6 
Dxa6 22.Txa6 Lxd6 23.Tfa1 Lb8 24.Pd2 Te8 
25.Pc4 Lc7 26.Txa7 Txa7 27.Txa7 Tb8 28.Ta1 Tb3 
29.Tc1 Kc6 30.Pe3 La5 31.c4 Ld2 32.d5+ exd5 
33.cxd5+ Kd7 34.Tf1 Ke7 35.Pf5+ Kf7 36.Td1 Kg6 

37.g4 La5 38.d6 Ld8 39.Pe7+ Kg5 40.Pc6 Lb6 
41.d7 Kxg4 42.d8D Lxd8 43.Pxd8 h5 44.Kg2 f5 
45.Td4+ Kg5 46.h4+ Kf6 47.Pc6 Ta3 48.Td6+ Kg7 
49.Pe5 Ta5 50.Pf3 Ta4 51.Td4 Ta6 52.Pg5 Kf6 
53.Kg3 Tb6 54.Kf4 Ta6 55.Tc4 Tb6 56.Pf3 Te6 
57.Td4 Ta6 58.Td5 Kg6 59.Ke5 Ta2 60.Td6+ Kg7 
61.Pg5 Txf2 62.Td7+ Kg6 63.Td6+ Kg7 64.Pe6+ 
Kf7 65.Td7+ Kg6 66.Tg7+ Kh6 67.Kf6 Ta2 68.Tg6+ 
Kh7 69.Pg5+ Kh8 70.Pf7+ Kh7 71.Th6+ Kg8 
72.Th8#

 
 

 

 

YGE VISSER WINT KWALITATIEF STERK BEZET RAPIDTOERNOOI 
Michiel Meeuwsen  

 

Ondanks veel reclame die we voor dit evenement 
gemaakt hadden, viel de opkomst voor het rapid-
toernooi enigszins tegen. We hadden op zo’n veer-
tig deelnemers gehoopt maar helaas loopt de 
animo voor rapidtoernooien terug. Dat neemt niet 
weg dat de 29 schakers die wel op kwamen draven 
een uiterst gezellige en boeiende dag beleefden. 
Zoals verwacht ging GM Yge Visser met de hoofd-
prijs aan de haal maar hij moest in de laatste ronde 
toch nog een punt afstaan aan Peter Hulshof die 
ongedeeld tweede eindigde. Jasper Geurink, Erik 
Hoeksema en Peter Bosker moesten met zijn 
drieën het brons delen. Verder waren er nog ra-
tingprijzen voor Tycho Bruggink, Jonas Hilwerda, 
Gerbert Leeftink, Leon Steijvers en Leo Spaans. Al-
len proficiat! 

 
Foto Harry Gielen ©  

Winnaar Yge Visser en vice-winnaar Peter Hulshof met 
in hun midden onze trotse voorzitter Wim Krijnen.

 Vanaf de vierde ronde kon men voor iedere partij 
die men wist te winnen een lootje krijgen voor de 
door Raindroptime gesponsorde tombola. Ton 
Bontsema verrichtte de trekking en vergat daarbij 
ook zichzelf niet want op zijn eigen twee lootjes 
viel beide een prijs. We moeten nu nog meer op 
onze hoede zijn voor Ton want hij koos een 
schaakboek met Surprise Attacks. Geluksvogel 
Meeuwsen vloog er vandoor met het mini-pool-
biljartje.  
Al met al een toernooi dat geslaagd genoemd 
mag worden. We hopen natuurlijk dat er bij de 
volgende editie de opkomst weer wat omhoog 
gaat maar dat ligt aan de schakers zelf. 

 
Foto Harry Gielen © 

De jeugdige winnaars van de ratingprijzen geflankeerd 

door opnieuw de voorzitter. 
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SCHAAKLES LEIDT TOT GAPENDE VLEESWOND 
 

door: Michiel Meeuwsen 

 
 

Een paar jaar geleden heb ik in het Denksportcen-
trum bij Hiddo de cursus jeugdtrainer 1 gedaan. Ik 
zat in een klasje met allemaal toppers zoals de 
Mostertmannetjes, Evie Warmelink en nog alle-
maal andere sterke schakers. In deze groep was ik 
duidelijk de schaker met de laagste rating en 
daarom laagste in de pikorde. Voor de stages in 
het veld (je moest elkaar beoordelen bij het geven 
van les) hadden zich allemaal al koppeltjes vormen 
en ik kon daarom geen partner vinden om me te 
beoordelen waardoor ik een essentieel onderdeel 
van de cursus niet gedaan had en daarom het di-
ploma ook niet kreeg. In de praktijk maakte dat 
niet uit, want er waren toch wel kennissen die er 
van gehoord hadden dat ik de cursus gedaan had 
en werd af en toe toch gevraagd om training te ge-
ven zoals in Usquert bij Scepu. Bij Usquert was al-
les prima geregeld, ouders hielden toezicht men 
werkte met het stappenplan en de kinderen waren 
erg gemotiveerd en gedisciplineerd. Diploma of 
geen diploma het lesgeven liep op rolletjes. 
Daarna volgde mijn tweede klus. Hiddo ging met 
vakantie en vroeg mij of ik op hem drie weken 
wilde vervangen op een basisschool en bij een 
BSO, buitenschoolse opvang. Anders dan in 
Usquert waren hier geen ouders of anderen om 
toezicht te houden. Ik stond er helemaal alleen 
voor. Op de basisschool ging het nog wel hoewel 
ik wel veel meer moest ingrijpen. Stadskinderen 
blijken toch anders dan dorpskinderen te zijn. Hier 

was veel rumoer in de klas, je moest ze continu tot 
de orde roepen en er was een jongen bij die aldoor 
gepest werd. Met een passer in z’n rug prikken, dat 
soort werk. Deze problemen wist ik nog adequaat 
te tackelen door de jongen die gepest werd een 
aparte werkplek te geven waar hij rustig zijn opga-
ven en schaakexamens kon maken. Maar toen 
kwam de BSO aan de beurt. Het was een vrijdag-
middag en het was een schitterend mooie zomer-
dag. Echt zo’n dag dat je niet binnen wil zitten 
maar lekker buiten zijn en van het fraaie weer ge-
nieten. Na de hele dag al les te hebben gehad, wil-
den de kinderen maar één ding en dat was week-
end en buiten spelen. Ik kreeg al gauw in de gaten 
dat de jongens liever in de speeltuin zaten dan bin-
nen stappenplanopgaven te maken. Eén jongetje 
zei zelfs dat hij geen bal aan schaken vond en dat 
hij er alleen zat omdat het van zijn ouders moest. 
Omdat ik zelf helemaal niet van autoritair gedoe 
hou, maakte ik een beginnersfout. “Jongens”, zei 
ik, “wie is er hier omdat ie schaken leuk vind en 
wie wil liever buiten voetballen in de speeltuin 
hiernaast?” Nou dat was niet aan dovemansoren 
gericht! Van de veertien hield ik er nog maar twee 
over. Twaalf jongetjes gingen naar de speeltuin en 
ik hield twee brave schaakfanaatjes over. Ik be-
sefte al heel snel dat ik een ernstige fout had be-
gaan. Hoe kon ik zo ooit nog toezicht houden op 
die groep voor wie ik op dat moment wel verant-
woordelijk was? Het liep dan ook al binnen een 
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mum van tijd volledige uit de klauwen. Er kwamen 
enkele bejaarden bij mij klagen dat het buiten zo’n 
rumoer was en toch ze er last van hadden bij het 
bridgen in de zaal ernaast. Ik blik door het raam 
naar de speeltuin en ik zag dat het inderdaad to-
tale chaos was. De schakertjes waren in een soort 
bende-oorlog met groep straatmeiden uit de 
buurt verzeild geraakt. Ze bekogelden elkaar met 
ballonnen die ze met water gevuld hadden. Door 
het gebouw liepen kinderen af en aan om op de 
toiletten weer nieuwe ballonnen te vullen. Hoe 
moest ik dit zootje ongeregeld ooit weer bij elkaar 
krijgen. Met heel veel moeite wist ik ze weer in het 
lokaal te dirigeren maar er ontbrak nog een jonge-
tje. “Die meiden hebben hem gegijzeld” zeiden de 
andere jochies. “Ze houden hem gevangen”. Ge-
lukkig kwam er een conciërge aan die de jongetjes 
zolang in de gaten hield terwijl ik op zoek ging naar 
het vermiste jongetje. Lang hoefde ik niet te zoe-
ken, want in de speeltuin zag ik hem huilend op 

een bankje zitten. Zijn spijkerbroekje was com-
pleet door midden gescheurd en was helemaal 
rood van het bloed. Op de vlucht voor de chicks 
was hij in het prikkeldraad gerend en had zijn hele 
broek gescheurd. Eronder een gapende vlees-
wond. Samen met de conciërge ging ik op zoek 
naar een verbandtrommel om de wond te desin-
fecteren en verder te verzorgen. Ik dacht nu zal ik 
straks wel woedende ouders op mijn dak krijgen, 
maar dat viel reuze mee. Ze waren het kennelijk 
gewend met hem, want dat soort dingen had hij zo 
vaak.  
 
Ze kunnen je bij zo’n schaakcursus van alles leren, 
maar orde houden dat is iets dat je zelf moet kun-
nen. Toen Hiddo me het jaar daarop weer vroeg, 
heb ik die beker wijselijk maar aan me voorbij la-
ten gaan. 

 

 
HET SCHAAKCAFÉ 

 
Door Henk Ossenjuk 

 

 
 

Regelmatig vertoef ik in een schaakcafé ergens 
in Nederland. Het ligt misschien 
een  beetje  voor de hand, maar Amsterdam telt 
de meeste schaakcafés. Ook Groningen heeft al 
sinds jaar en dag een beroemd schaakcafé: Café 
Atlantis (Hooghoudt Atlantis), met als ondertitel 
'Speeltuin voor de geest.'  Het voordeel van 
schaken in een café is dat het er allemaal nogal 
rustig en kalm aan toegaat, in tegenstelling 
tot  sommige  schaakclubs met een schaakklok 
die steeds sneller schijnt te tikken; schaken is 

bovenal een denksport. Zo bestaan er in Neder-
land ook bridge- en dartscafés. Een bekend 
schaakcafé in Amsterdam is café Het Hok (Lange 
Dwarsstraat 134). Vroeger, pakweg 7 jaar gele-
den, kwam ik daar geregeld als ik een weekend 
Amsterdam aandeed. Als je er binnen kwam, 
leek het of de tijd stil heeft gestaan. Nu ga ik vaak 
(in Brabant) naar een café toe waar ook ge-
schaakt wordt; wel te verstaan in een achteraf-
hoekje. Daar wordt aan  4 tafels geschaakt. 
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Meestal heeft  een bezoeker wel zin in een par-
tijtje schaak. In een goed schaakcafé hoort ei-
genlijk geen muziek gedraaid te worden. Mis-
schien hooguit net voor sluitingstijd. Overigens, 
gezellige muziek op de achtergrond stoort me 
absoluut niet tijdens het schaken. Toch heb ik de 
uitbater daarover gesproken, om dus geen mu-
ziek te draaien. Hij keek me met een verbaasde 
blik aan: "Geen muziek, hoe bedoel je?" Ja, ik 
kom er graag, maar de   houten schaakborden 
zijn er niet bepaald van een excellente kwaliteit. 
Soms krijg je de indruk dat ze tevens wor-
den  gebruikt als dienblad, de kringafdrukken 
zijn nog duidelijk te zien. Wat doe je als in het 

cafés wil schaken? Nou heel gewoon, een bord 
voor je neerzetten en wachten tot  iemand te-
genover komt zitten. Wat ook zo aangenaam is 
in het schaakcafé, gewoon tijdens een partij een 
gesprekje aanknopen met je tegenspeler op dat 
moment. In het begin zal het soms lastig zijn, 
maar als je vaker speelt tegen dezelfde persoon 
lukt dat aardig. Wel moet er aan toegevoegd 
worden, dat ik soms stukken  kwijtraak onder 
het praten. Volgens mij heeft een schaakcafé een 
lage drempel, en je hoeft ook niet bepaald een 
goede schaker te zijn. 
Bij deze raad ik de lezer van dit stukje aan eens 
een schaakcafé te bezoeken.

 

 

 

 

UIT DE SCHAAKLESSEN VAN PETER BODEWES 
 

  

Akiba Rubinstein is een veel geziene gast in mijn 
e-mailcursussen. De stelling hieronder is een 

lichte bewerking van een partijstelling uit Rubin-
stein – Grünfeld, Semmering 1926. Wit  heeft een 
mooie stelling en zetjes als 1. f3 of 1. f4 zullen uit-
eindelijk wel winnen. Er is echter veel sterker. 
Wat is wits beste voorzetting? 
 
 

 
Akiba Rubinstein, 1882-1962 

 
1.Lxe4! [1. Txe4 werkt ook maar 1.f3 Lf8 2.Txe4 
Tdxe4 3.Lxe4 Le7 is slap.]  
1...Tdxe4 [1...Txb4 2.f3 a5 3.g4]  
2.Txe4 Txe4 3.Txa6+ Kh5 4.f3 [en zwart moet op-
geven. Er is geen verdediging tegen g4 mat.]
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DE INTERGALACTISCHE PARADOX 
Uit de oude doos: (Juni 2011, bron: website sc Groningen) 

 
Henk van Putten 

 
                                                                                                                               Foto Harry Gielen © 

Großmeister Frank van Indië 
 

Michiel Meeuwsen liet me weten in de eerste 
ronde van het Groningen-weekendtoernooi jam-
mer genoeg in het stof te hebben gebeten. Inter-
galactisch Großmeister Frank van Indië was te 
sterk. Na 70 zetten moest Michiel zich gewonnen 
geven. Daarna prees IGGM Van Indië hem de he-
mel in alsof hij van Kasparov zelf gewonnen had… 

In de bijna vijfentwintig jaar dat ik actief ben in de 
noordelijke schaakwereld heb ik een aantal keer 
de degens gekruist met Van Indië. Meestal won 
ik, hetgeen vrijwel altijd tot een oeverloos gebries 
leidde bij mijn opponent, over het onnoemlijk on-
recht dat zojuist aan de wereldgeschiedenis was 
toegevoegd. Maar ook won hij eens van mij, ik 
herinner me dat minstens zo goed. Het was bij 
een snelschaakkampioenschap van sc Groningen. 
In een Spanjaard nam ik veel te veel risico met 
zwart en gedecideerd voerde Frank het gunstige 
eindspel dat ontstond tot winst. Hierop begon hij 
mijn spel te roemen: ik was ver boven mijzelf uit-
gestegen. OK, ik had verloren, maar we waren het 
er toch over eens dat dat triviaal was en boven ie-
der commentaar verheven. Ik mocht trots zijn op 

mezelf, want Frank had er echt voor moeten gaan 
zitten….pas in het verre eindspel had hij de vis op 
het droge kunnen trekken immers. Verward 
vroeg ik me af of ik hier nu wel of niet tegen in 
moest gaan, want zelf vond ik dat ik als een natte 
krant had gespeeld. Maar de volgende ronde be-
gon alweer. 

Bovenstaande geleerde heeft de ‘intergalactische pa-
radox’ niet kunnen ontrafelen. 
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Pas later begreep ik dat het bovenbeschreven fe-
nomeen betiteld moet worden als de intergalacti-
sche paradox. Wie IGGM Van Indië verslaat, mag 
rekenen op een tirade die zijn weerga niet kent. 
Wel op 101 manieren had hij kunnen winnen, he-
laas koos hij voor variant 102, waarop een knullig 
tussenschaakje de partij abrupt beëindigde. Ten 
hemel schreiend. Van veel inhoudelijke argumen-
ten laat Van Indië zijn visie zelden vergezeld gaan. 
Slechts een ritmisch getik op diverse velden is 
waarneembaar (maar let op: het minutieuze mas-
terplan dat tot een onvermijdelijke totaalzege 
had moeten leiden, is af te leiden uit de volgorde 
waarin de velden worden aangetikt!) “Ik ben te 
groot voor het lot”, mocht ik ook eens uit zijn 
mond optekenen na wéér een tragische ontkno-
ping. Schilderend aan de Nachtwacht van het 
trapje vallen, dwars door het doek heen. 
 

 
Een goede collega van de Großmeister, de helaas te 

vroeg overleden Bobby Fischer. Frank heeft nog steeds 
een lijntje naar boven met hem. 

Wie van Van Indië verliest, maakt hetzelfde mee, 
maar dan andersom. Je bent een gnoe waar het 
luipaard een volle tien seconden achteraan 
moest, voordat hij zijn tanden erin kon zetten – 
een prestatie van formaat als je bedenkt dat de 
meeste soortgenoten al binnen vijf seconden bij 
hun lurven zijn gegrepen. Fantastisch heb je partij 
geboden, Frank moest vandaag héél diep gaan. 
Probeer je enkele monsterlijke misperen in je ei-
gen spel aan te wijzen, ze worden weggewoven: 

“Nee dat was nog je beste kans”. Het de doos in-
gebokte paard wordt gepromoveerd tot interes-
sant offer: Frank heeft moeten zwoegen om de 
weerlegging te vinden, taaie rakker die je daar 
bent. Hoe bedoel je dat, ‘mijn rating is toch ho-
ger’? Kan een koalabeertje dan een olifant omver 
duwen?! Welke clownvis wil het gezag van de 
haai ter discussie stellen? 

En dan komt hij onontkoombaar langs, goedkeu-
rend knikkend vanaf een wolk: collega Bobby Fi-
scher. Volledig ingestemd zou hij hebben met 
Franks spel, je hoeft je niet te schamen. Collega 
Bobby Fischer, hij weet nu wie Michiel is. En, min-
stens zo belangrijk, ook wat: een taaie rakker. 

Großmeister, Der - Meeuwsen, Michiel 1-0 
1. Pf3 Pf6 2. c4 c5 3. Pc3 Pc6 4. g3 g6 5. Lg2 
Lg7 6. 0-0 0-0 7. d4 cxd4 8. Pxd4 d6 9. Pxc6 
bxc6 10. Lxc6 Tb8 11. Lg2 Le6 12. Dd3 Dc8 
13. b3 Lh3 14. Le3 Lxg2 15. Kxg2 Db7+ 16. 
Kg1 Pd7 17. Tac1 Pe5 18. Dc2 Pg4 19. Lf4 e5 
20. Le3 f5 21. Pd5 Lh6 22. Lxh6 Pxh6 23. 
Dd2 Pg4 24. h3 Pf6 25. Pxf6+ Txf6 26. Dd5+ 
Dxd5 27. cxd5 Tf7 28. Tc6 Td8 
 

 
 
(Het tweede deel van de partij is niet te ontcij-
feren helaas. Er werd een keer een toren ge-
ruild op f7 en daarna werd het een enkel toren-
eindspel met eindeloos veel schaakjes en een 
hoop gemanoeuvreer.) 1-0. 
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EXPANSIEDRIFT CLUBKAMPIOEN BIJ STAUNTON VOORLOPIG GESTUIT 
 

Edwin Zuiderweg 

 
Het is geen geheim dat de interne competitie van 
SC Groningen de laatste jaren, zowel kwalitatief 
als kwantitatief, minder sterk is geworden. 
Hierom ben ik dit seizoen ook bij Staunton intern 
gaan spelen. Bij Staunton loopt de interne com-
petitie nog verrassend goed. Er worden, als er 
niet tegelijkertijd externe wedstrijden zijn, 
meestal zo rond de 10 partijen per avond ge-
speeld en er zijn een stuk of 6 spelers met een ra-
ting tussen de 2000 en de 2100 die meestrijden 
om de titel. Ook de spelers vlak daaronder spelen 
op een behoorlijk niveau en kunnen het je be-
hoorlijk lastig maken. Een sportieve uitdaging dus 
voor de regerend clubkampioen. 
  
Het ging eigenlijk tot nu toe helemaal niet slecht. 
Met een score van 11,5 uit 15 sta ik momenteel 
(we schrijven 24 maart) op een 3e plek achter 
Theo Ebels en Paul Hummel. En de partijen waren 
in het algemeen spannend en interessant. In dit 
verslag een kleine selectie van partijen die ik tot 
nu toe bij Staunton speelde. 
 
Edwin Zuiderweg - Melchior Hillenkamp 1-0 
1e partij, 30-9-2013 

Stelling na 11...d5!? 
De eerste partij bij Staunton speelde ik tegen 
voormalig jeugdtalent Melchior Hillenkamp. Ik 

merkte dat hij toch behoorlijk vooruit was gegaan 
de afgelopen jaren en moest alle zeilen bijzetten 
om te kunnen winnen.  
De complicaties begonnen na 11...d5!? van Mel-
chior. Ik speelde 12.Lc4!? waarmee ik dacht van-
wege de penning een pion te kunnen winnen. Na 
12...b5! is het echter alles behalve duidelijk of dit 
wel gaat lukken. 13.Lxb5 a6? Hier had zwart met 
13...d4! materiaal kunnen terugwinnen. Welis-
waar staat pion d4 nog gepend maar na 14.Lg5 
heeft zwart 14...Da5! en verliest wit of de loper 
op b5 of het paard op c3. Het sterkste voor wit 
was meteen het stuk geven met 14.Lxd4 cxd4 
15.Dxd4 Wit heeft dan 3 pionnen voor het stuk 
maar zwart staat duidelijk beter. 14.Lc4 Db6!? 

 
Een slimme zet. Zwart zet druk op b2 waardoor 
het lijkt alsof pion d5 opnieuw niet kan worden 
geslagen. Het kan echter toch. Na 15.exd5 Pxd5 
16.Pa4! (16.Pxd5?? Dxb2#) Dc6 17.Pxc5+- 
15.Pa4? Dc6! Die had ik vermoedelijk niet gezien. 
Nu verlies ik alsnog een stuk. Ik probeer maar zo 
veel mogelijk pionnen te veroveren ter compen-
satie. 16.exd5 Dxa4 17.Lb3 Db5 18.a4 Db4? Nu  
wordt de vrijpion ineens erg gevaarlijk. Na 
18...De8 was de stelling ongeveer in evenwicht 
geweest.  
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Stelling na 35.Pc4 

 
19.dxe6 Kh8 20.e7 Te8 21.Dxb4 cxb4 22.Lf7? Op-
nieuw een misrekening. Na 22.Pe5 staat wit zo 
goed als gewonnen. Txe7! 23.Td8+ Lf8 24.Txf8+ 
Kg7 25.Txb8 Txb8 Wit heeft nu 2 pionnen voor de 
kwaliteit. De stelling is onduidelijk. De partij kan 
opnieuw beginnen. 
26.Lb3 Pd5 27.Ld4+ Pf6 28.Pe5 Td8 29.c3 bxc3 
30. bxc3 30...Lxg2! 31.Th2 = 30...h5 31.f3 Tde8 
32.Te1 Kh7 33.Lc2 Rg7 34.Td1 Lc8 35.Pc4! Dit 
wint beslissend materiaal 35…Tc7 35...Te6 36.f4! 
is erg sterk. 36.Pd6 Tf8 37.Lxf6 Txf6 38.Pe8 Tfc6 
39.Pxc7 Txc7 40.Kb2 Tc4 41.Td6 1-0  

 
Partij 3: Edwin Zuiderweg-Theo Ebels 
3e Partij, 14-10-2014 
 
Tegen de überdegelijke Theo Ebels heb ik altijd 
moeite om spel te krijgen. Dit was in ons eerste 
treffen dit seizoen al niet anders. Tegen zijn Rus-
sische verdediging bereikte ik weinig totdat Theo 
bij de afwikkeling naar het eindspel toch een 
kansje weggaf. 

Stelling na 30…Lxe1 
 
31. g5! De ongelukkige positie aan de rand van 
het zwarte paard maken een doorbraak op de ko-
ningsvleugel mogelijk. Ook 31.Le3 is sterk en wint 
een pion. Wit heeft dan echter volgens mij geen 
directe doorbraak dus het is iets minder duidelijk. 
31.Le3 Lb4 32. Lxh6! Lf8! 33. Lf4 Kd7 34. h4 Nc6 
35. Lxc6+ Kxc6 36. g5 fxg5 37. Lxg5 Kd7 38. h5 
Ke6 en zwart is net op tijd. 31…hxg5 32. Ld4 Lb4! 
Een taaie verdediging van zwart. 33. Lxf6 Lf8 Na-
tuurlijk niet 33…gxf6?? 34.g7 34. Lxg5 En wit 
heeft in elk geval een pion gewonnen. Maar kan 
hij verder komen? Ja zeker! 34…Kd7  
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35. Ld2? Ik zag het even niet maar wit kan met 
35.h4! uiteindelijk doorbreken en een stuk win-
nen. 35…Kd6 36.Lg2 Pc6 37.Lxc6 Kxc6 38.h5 Kd7 
39.h6 gxh6 40.Lf6! Ke6 41.g7 Lxg7 42.Lxg7 met 
winst  

 
Analysediagram: Stelling na 42.Lxg7 
 
35…Pc6 Nu zou de doorbraak niet meer werken. 
De zwarte koning loopt op tijd naar e6 en de 
zwarte loper wordt naar b.v. a3 gespeeld wan-
neer wit vervolgens g7 speelt heeft zwart Kf7. 
36.Lxc6 Kxc6 37.h4 Kd6 38.h5 Ke6 39.h6 gxh6 
40.Lc3 La3 41.g7 Kf7 36.Lc3 Pe7 37. Le4 Ke6 
38.Kc1 Pd5 39. Ld2 Ke5 40. Ld3 Kansrijk was hier 
nog 40.Lxd5 geweest 40…Kxd5 41.h4 Ke4 42.h5 
Kf5. Hoewel een directe doorbraak voor wit er 
niet is kan zwart de pion op h5 ook niet ophalen. 
Bv. 42.Kd1 Kg4? 43.h6! gxh6 44.Lc3 +- Ik zag ech-
ter niet veel meer. Waarschijnlijk vanwege een 
combinatie van tijdnood en vermoeidheid. a5 41. 
c4 Pf4 42. Lc3+ Ke6 43. Lf1 Pxg6 44. Kd2 Pe5 45. 
Ke3 Tegen beter weten in blijf ik op winst spelen 
Kf5 46.Kd4?? Harakiri

 

 
Stelling na 46.Kd4 

Lc5+ 47. Kd5 c6# 0-1 
 
Yeb Blom – Edwin Zuiderweg ½ - ½  
7e Partij, 25-11-2014 
 
Yeb Blom, een degelijke speler met een rating van 
rond de 2050 is een trouwe bezoeker van de in-
terne competitie bij Staunton en strijdt meestal 
mee om de hoogste posities. In ons onderlinge 
treffen mistte ik een aantal kansen om te winnen. 
 
1. c4 e5 2. Pc3 Nc6 3. g3 f5 Een soort van 
Grand-Prix attack in de nahand. Een interessant 
systeem tegen het Engels. Het pakt in deze partij 
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erg goed uit. 4. e4 fxe4 5.Pxe4 Pf6 6.Lg2 d5! 7. 
Pxf6+Dxf6 8. Lxd5 Pb4!  
De pointe van 6...d5. Ik kende dit idee al van een 
andere variant in deze opening maar ook hier is 
het sterk.  9.Be4 Bf5! 10. Df3 10. Dh5+ g6 11. Df3 
was een slimme verdediging geweest omdat nu 
de loper even gepend staat maar na Td8 12. d4 
(12. g4? 2 Td3! 13. Lxd3 Pxd3+ 14. Kf1 e4 15. De2 
Le6 -+) 12...Txd4 13. Lxf5 Dxf5 14. Dxf5 gxf5 komt 
zwart een gezonde pion voor te staan. 10...Lxe4 
11. Dxe4 O-O-O 12. Pf3 Pd3+ met zo'n octopus 
op d3 moet zwart gewonnen staan. 13. Ke2 Lc5 
14. Tf1 Thf8 15.Tb1  
 

 
 
15…Pxf2 Niet de sterkste maar in principe vol-
doende voor de winst. Nog sterker was geweest: 
15... De6! (en zwart dreigt binnen te dringen via 
h3) 16. a3 (16. Pg5 Da6! 17. a3 Td4 -+) 16...Dh3 
17. b4 Lxf2 18. Txf2 Pxf2 19.Kxf2 -+) 16. Txf2 Lxf2 
17. d3! Een sterke zet. Wit dreigt nu ineens zowel 
Kxf2 als Lg5.  17. Kxf2? verliest snel 17…Td4 18. 
De3 e4! 17...Ld4? (17...Db6! -+ verdedigt tegen 
beide witte dreigingen.) 18.Lg5 Dxf3+ 19.Dxf3 
Txf3 20. Kxf3 Tf8+  

                       Stelling na 20…Tf8+ 
 
Zwart verovert de 7e rij en blijft daardoor in het 
voordeel. Maar het is alles behalve duidelijk of 
het voldoende is. Yeb verdedigt zich zeer taai. 
21.Ke4 Tf2 22. b4 h6 Een poging om de loper in 
te sluiten maar dat blijkt er niet in te zitten. 23. 
Le7 b6 24. b5 Kd7 25.Lb4 Te2+? Een grote fout. 
Wit komt nu sterk binnen met de koning. Aange-
wezen zet was. 25...Ke6 geweest. 26. Kd5! a5 27. 
Lf8 Txa2 28. Lxg7 Txh2 29. Lxe5 Lxe5 30. Kxe5 
Th5+ 31. Kf4 c6 32. d4 cxb5 33. g4 Tg5 34. cxb5 
Kd6 35. Th1 Rg6 36. Kf5 Te6 37. Tc1 37. d5! Te5+ 
38. Kf4 Kxd5 39. Txh6= 37... Kd5 38. Tc6??   

Stelling na 38.Tc6 
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Zwart krijgt hier een prachtige kans om de partij 
alsnog naar zich toe te trekken. Zwart stond 
overigens vanwege de verre vrijpion op a5 so-
wieso al beter maar wellicht is de stelling nog bin-
nen de remisemarge voor wit. 38…Txc6 39. bxc6 
Kd6!  39... Kxc6? 40. Ke6 Kc7 41. Ke7 Kc6 42. Ke6 
= 40. Kf6 Kxc6? 40... a4! zou alsnog hebben ge-
wonnen. 41. d5 a3 42. c7 Kxc7 43. Ke7 a2 44. d6+ 
Kc6 45. d7 a1=D 46. d8=D  

Analysediagram: stelling na 46.d8D 
 
beide partijen halen dame maar zwart kan nu 
dameruil afdwingen waarna de vrijpion op b6 
zwart de winst brengt. 46…Dg7+ 47. Ke6 Dxg4+ 
48. Ke5 Dg5+ 49.Dxg5 hxg5 -+) Ik had deze variant 
wel gezien maar wist niet 100% zeker of ik dames 
kon ruilen. Ik raakte op de een of andere manier 
in de war en dacht dat de gespeelde zet ook won. 
41. Ke6 Kc7 42. Ke7 Kc6 43. Ke6 Kc7 ½-½ 
Zwart mist dus 2 keer in de partij de winst. Wit is 
duidelijk de morele winnaar.  
 
Edwin Zuiderweg – Hans Polee 1-0 
10e partij, 9-12-2014 
 
Hans Polee is de regerend kampioen van Staun-
ton maar dit seizoen duidelijk wat minder in 
vorm. Hij is intussen al zover achterop geraakt dat 
titelprolongatie er eigenlijk niet meer inzit. In ons 
onderlinge treffen kwam er na 25 zetten de vol-
gende stelling op het bord:  
 

Stelling na 25.Lc6 
 
Een vrij complexe stelling waar wit de loper op a6 
lijkt te kunnen insluiten met b5. 25…Tc7?! Dit 
geeft wit wat taktische mogelijkheden. Na 25... 
d3 staat het ongeveer gelijk. 26. b5 wint niks van-
wege 26…Lc5+ 27. Kf1. 25...Ld3 is ook speelbaar. 
26. e6! fxe6 27.Ld5! 

 
Stelling na 27.Ld5 
 
27…Txd5?! Dit kwaliteitsoffer brengt zwart in se-
rieuze problemen. 27... Txc1 28.Lxe6+ Kh8 29. 
Txc1 +=  
28.Txc7 zwart staat nu toch wel onder grote druk. 
28…e5?Opnieuw niet de beste. Na 28...Tf5 29. 
Txa7 Lc4 30.Td7 Lxa2 31.Txd4 Ld5 
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32. Tf1 Txf1+ 33. Kxf1 kon zwart nog vechten. 29. 
Txa7 Ld3 30. Tc1 e4?  

 

Stelling na 30….e4 
Laat een matcombinatie toe, maar de stelling is 
toch al verloren voor zwart. 31.Tc8! Tf5 32. Tg7+ 
1-0

  

 
3 VERLOREN WINSTPARTIJEN IN 1 WEEK: DAT IS TEVEEL VAN HET SLECHTE 

Door Wim Krijnen 

Wit is sowieso al niet mijn kleur. Speel ik deze 
week 3 partijen allemaal met wit. Maar ik zie er 
niet tegenop. Ik begin weer steeds beter in vorm 
te raken. Alle drie de partijen kom ik gewonnen 
te staan. Dat is mooi. Het is dan ook wel heel 
knap om 3 punten om te laten slaan in 0. 

De eerste partij speel ik voor de NOSBO-
competitie tegen Henk van Boekel van 
HSP/Veendam. We moeten dat team kunnen 
hebben. Dus vol goede moed aan de slag. Na 11 
zetten komt de volgende stelling op het bord: 

 

Volgens Fritz een florissante stelling en ik was dan 
ook wel tevreden. Ik had nu op h7 kunnen slaan 
en dat leidt tot haast onmiddellijke winst. Dat had 
ik kunnen weten de lessen van Peter Bodewes in-
dachtig. Maar goed, met 12. Pg5 was ook nog 
niets mis. Zwart antwoordt met 12…h6. Mijn vol-
gende zet was uiteraard 13.Dh5. Nog steeds gnif-
felen. Op zet 13 denk ik dat zwart een blunder be-
gaat met 13…De8. Aha, de toren staat ingesloten. 
Wel even nadenken, maar Ph7 moet een kwaliteit 
opleveren. Op een kinderlijk eenvoudige wijze is 
dat ongedaan te maken 14…f5. Dame aangeval-
len en gewoon ruilen heeft geen zin want mijn 
paard is ingesloten. Het enige wat ik nog kan ver-
zinnen is 15.Pf6 dan heb ik in ieder geval nog een 
pion voor mijn paard terug. Maar ja, een verloren 
partij verder. Een winstpartij van mij had overi-
gens op het eindresultaat geen effect gehad. We 
verloren met 1½ - 4½ . 
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Woensdagavond in het kader van het NOSBO-
kampioenschap tegen Ton Bontsema. Na de 34ste 
zet belanden we in de volgende stelling: 

 

De loper staat gepend, dus slaan met het paard 
op e4 moet kunnen: 35.Pxe4 De volgende zet van 
Ton helemaal over het hoofd gezien: 35…Le6: 
dekt de toren en tevens wordt mijn dame 2 keer 
aangevallen. Op dat moment kan ik niet beter 
verzinnen dan 36.Df6 en na afruil sta ik weer een 
paard tegen een pion achter en daar kan Ton wel 
meer overweg. De stelling blijft in mijn hoofd zit-
ten en in dat hoofd wordt er al een veel betere 
36ste zet verzonnen: 36.Pd6+ en de koning moet 
volgens mij wel naar g6 of g8 toe omdat ik anders 
dameruil afdwing en dan blijf ik gewoon een pion 
voor. Thuis eens even op het bord zetten of dat 
wel klopt. Het klopt wel, maar dan zie ik ineens 
een veel mooiere zet: 36.Dxa7, een kruispenning, 
waarmee ik ook een pion voor blijf. Kansen ver-
gooit! 

Dan komt de donderdagvond. Dan zit er een 
schaakclubje in de Sleutel. Heel gezellig. We zou-
den een match spelen tegen Capablanca een Ha-
rense thuisspeelclub. Ik speel met wit tegen Gert 
Jan Bris. Na 38 zetten is der volgende stand ont-
staan: 

2 pionnen voor, alleen staat de loper wat gebon-
den. Even de h-pion redden en dan met de koning 
gaan lopen of naar de a-pion of naar de konings-
vleugel. Niets aan de hand. Gewonnen partij. 39. 
h3 Had natuurlijk direct h4 moeten zijn, maar 
vanuit het idee dat de pionnen op een wit veld 
onkwetsbaar zijn toch h3. Goed, 39…Lh2. Vast 
met mijn koning gaan lopen: 40.Kc4. Natuurlijk 
had ik alsnog met mijn pion naar h4 gemoeten. 
40…h4 en de partij is weg. 

Na zo’n week denk ik dat ik het schaken er maar 
beter aan kan geven. De ellende van een schaker-
tje!
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OPLOSSINGEN “MATTENKLOPPERS” 
 
Hieronder de oplossingen van de schaakopgaves uit de vorige EP (50.2). Opnieuw was Peter Bodewes de enige 
inzender van oplossingen. Hij had maar liefst 12,5 van de 16 opgaves goed. Bijzonder knap! Peter mag een boekje 
komen uitzoeken.  
 

1) 1… Lxe4+ 2. Kg1 (Txe4? Dxe4 3. Kg1 De1 mat) Ph3+ 3. Kf1 Ld3+ 4. Te2 Dh1 mat. 
2) 1... Txg3+ 2. Kh2 (2. Kh1 Df1+ 3. Kh2 Dg1#) (2. fxg3 Le3+ 3. Lf2 (3. Kh1 Df1+ 4. Kh2 Dg1#) 3... Dxf2+ 4. 

Kh1 Pxg3#) 2... Txh3+ 3. Kg2 (3.Kxh3 Df1+ 4. Kh2 Lf4#) (3. Kg1 Th1+ 4. Kg2 Pe3+ 5. Kxh1 (5. Kg3 Tf3#) 
5... Df1+ 6. Kh2 Dg2#) 3... Pe3+ 4. Kxh3 Df1+ 5. Kh4 (5. Kh2 Lf4#) (5. Kg3 Dg2+ 6. Kh4 
Dh2#) 5... Dh1+ 6. Kg3 Lf4# 0-1 

3) 1. De7+ Kh6 (1... Kg8 2. Df7#) 2. Pg4+ Kxg6 (2... Kh5 3.Dg5#) 3. Df6+ Kh7 (3... Kh5 4. Dg5#)  
4. Df7# 1-0 

4) 1... Dxc3+ 2. Ka2 Dxc2+ 3. Ka3 Da4# 0-1 
5) 1... Dh1+ 2. Kg4 f5+ 3. Kxf5 (3. Kf4 De4#) 3... De4# 0-1 
6) 1. Rg3+ Kf8 2. Dh6+ Ke7 3. Dd6# 1-0 
7) 1... Dxg2+ 2. Pxg2 Txf1# 0-1 
8) 1... Th1+ 2. Kxh1 (2. Kg2 Qxf1+ 3. Kg3 Rh3#) 2... Dxe4+ 3.Lf3 Dxf3+ 4. Kg1 (4. Kh2 Qg2#)  

4... Dg2# 0-1 
9) 1... Td2+ 2. Kf1 (2. Ke1 Pf3+ 3. Kf1 Kg3) (2. Kg1 Pf3+ 3.Kf1 Kg3 4. Lxf5 Tf2#)  

2... Kg3 3. Te5 Pf3 4. Te2 Td1+ 5. Te1 Txe1# 0-1 
10) 1. De8+ Kf5 2. Dh5+ Ke6 3. Dg6+ Kxe5 4. f4# 1-0 
11) 1. Dc3+ Ke4 2. De3+ Kf5 3. h4!! (3. Bd3+ leidt tot winst maar helaas niet helemaal tot geforceerd mat. 

Kg4 4. Dg3+ Kh5 5. Be2+ Kh6 (5... Df3 6. Lxf3+ en het duurt nog even voor het mat is.) 6.Dh4+ Kg6 7.Dh5#) 
3... Pxe5 (3... a6 4. Ld3+ Kg4 5. Dg5#) (3... h6 4. Ld3+ Kg4 5. Dh3+ Kh5 6. g4#) 4. g4+ Pxg4 (4... Kg6 5. 
Dg5#) (4... Kf6 5. Dg5#) 5. Bd3+ Kf6 6.Dg5# 1-0 

12) 1. Dxg6+ Kxg6 2. T1f6+ Kh5 3. Tf5+ Kg6 4. T7f6+ Kg7 5.Tg5+ Kh7 6. Lf5# 1-0 
13) 1. Te8+ Kf6 2. Pe4+ dxe4 (2... Kg7 3. Tg8+ Kh7 4. Th8+ Kg7 5. Dg8#)  

3. Dc3+ Td4 4. Dxd4+ Kf5 (4... Le5 5. Dxe5#) 5. g4# 1-0 
14) 1. Dh8+ Kf7 2. Pe5+ Pxe5 3. Lh5+ g6 (3... Pg6 4. Lxg6+ Kxg6 5. Dh5#) 4. Lxg6+ Kxg6 (4... Pxg6 5. Th7#) 

5. Th6+ Kxg5 (5... Kf7 6. g6+ Pxg6 7. Th7#) 6. f4+ Kg4 7. Tg6+ Pxg6 8. Dh3# 1-0 
15) De situatie lijkt vrij hopeloos voor wit. Eeuwig schaak met loper en paard moet nog wel kunnen maar 

winnen? Het blijkt toch te kunnen 1. De6+ Kg7 (1... Kh7 2. Df7+ Kh6 (2... Kh8 3. Lf6#) 3.Lg5#) (1... Kh8 
2. Lf6+ Kh7 3. Df7+ Kh6 4. Lg5#) 2. Lf6+ Kh6 (2... Kh7 3. Df7+ Kh6 4. Lg5#) (2... Kf8 3. De7+ Kg8 4. Dg7#) 
(2…Kg6 3.Dg4+ gaat 1 zet sneller dan de hoofdvariant) 3. Dh3+ Kg6 4. Dg4+ Kf7 5. Dd7+ Kg6 6. f5+!  
Dxf5 7. Dg7+ Kh5 8. g4+ Dxg4 9. Dh7# 1-0 erg ingenieus! 

16) 1. Dh6+ Kf7 (1... Kh8 2. Lxg6+ Kg8 3. Dh7#) (1... Kf6 2.Lg5+ Kf7 (2... Kf5 3. Dxg6+ Kg4 4. h3#) 3. Dxg6#) 
2. Lxg6+ Ke7 3. Dh4+ Tf6 (3... Kd6 4. La3+ Pb4 5. Dxb4+ c5 6. Dxc5#) (3... Lf6 4. La3+ Pb4 5. Lxb4+ c5 
6.Lxc5+ d6 7. Dh7+ Lg7 8. Dxg7+ Tf7 9. Dxf7#) 4. La3+! Voorkomt dat de zwarte koning via d6 kan ont-
snappen  Pb4 5. Lxb4+ c5 6. Lxc5+ d6 7. Dh7+ Kf8 8. Dh8+ Ke7 9. Dg7+ Tf7 10. Dxf7# 1-0  
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CHESSTEMPOOTJES 
Een selectie van de site chesstempo.com waarin esthetiek het belangrijkste criterium was. Oplossingen 
kun je opsturen naar edwinzuiderweg@yahoo.com De inzender met de meeste goede oplossingen mag 
een leuk schaakboek uitzoeken. 
 

1. Z: 1572 

 

2. W: 1672 

 

3. W: 1668 

 

4. W: 1809 

 

5. W: 1841 

 

6. Z: 1866 

 

7. W: 1975 

 

8. W: 1980 

 

9. W: 2004 

 

10. W: 2008 

 

11. Z: 2017

 

12. W: 2023 

 

13. W: 2001 

 

14. W: 2128 

 

15. Z: 2161

  

16. Z: 2225 

 

 

 

  



De adresgegevens zijn uit deze digitale versie weggeknipt.  



OPLOSSING CRYPTO VAN EP 50.2  

  

Thema: Schaken & Tijd  

  

A. kwartiermeester  

B. tijdnoodfase  

C. remisepartijen  

D. middeleeuws schaakprobleem  

E. borduurwerk  

F. pasdame  

G. kloksimultaan  

H. schaken  

I. duurloper  

J. doodloper  

K. weekopening  

L. Schakend Nederland  

M. slotcombinatie 
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THEMACRYPTO SCHAKEN & DOPING 

Michiel Meeuwsen  
 
A. Gebruikende schakers (10) 
B. Stuk dat bovenmenselijke prestaties levert (13) 
C. Doping voor schakers? (9) 
D. Doping voor schakers? (6) 
E. Bevat superdoping voor schakers (8) 
F. Pretvim op het bord? (7) 
G. Schaakt beter door doping (5) 
H. Verdacht borduurwerk (8) 
I. Virtueel coke snuiven vanaf het schaakbord (10) 
J. Franse pion (7) 
K. Doping voor schakers (9) 
L. Schone schaakwedstrijd (7) 
N. Gebruiken speed (12) 
O. Verdachte partij (9) 
P. Doping voor schakers (4) 
Q. Problematische schaakdrug (11) 
R. Groeikern bij gebruikende schakers (9) 
S. Titeltoernooi met veel gebruiken (7,5,7) 
 
 
Stuur je oplossingen op naar m-meeuwsen@home.nl. Er staat een leuke prijs klaar die wordt verloot onder 
de beste inzenders. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd! 
 

 


