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De vaste leden hebben aan de 
suggestieve afbeelding op de cover al 
genoeg. Koninginnedag komt er weer 

aan! Bij ongeveer de helft van de leden 
gaat het bloed al sneller stromen. Op 

de Koninginnedagvrijmarkt staat 
sinds jaar en dag de schaakkraam van 
de Rode Loper. Ooit begonnen met één 

bord voor het huis van Marjolein en 
met clubkampioen Marcel achter het 
bord, is het evenement ondertussen 

uitgegroeid tot een van de 
hoogtepunten van het schaakseizoen. 
De locatie is in middels veranderd; we 
staan tegenwoordig voor het huis van 
schaakvriend Anton Rosmuller aan de 

Oranjestraat. De formule is sinds 
jaren vertrouwd: Chris, Marjolein en 

Pieter zorgen voor de kraam, de 
borden en klokken en voor de drank. 

(Vooral heel veel bier.) De schakers, of 
het nou Rode Lopers, Gouden Lopers, 

Oud-leden, leden van andere Utrechtse 
clubs zijn of toevallige 

schaakpassanten zijn, zorgen voor de 
gezelligheid. Zo is de schaakkraam op 

de vrijmarkt een ontmoetingsplek 
geworden voor iedereen die iets met 

het Utrechtse schaken te maken heeft. 
We zien je graag langskomen! De 

kraam is open for buisiness van 18:00 
uur op 29 april (Konininnenacht) tot 

de volgende dag 18:00 uur!! 
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Het is lente. De 
schaakvluggerkraam 
komt van van zolder, Bé 
en Alex worden 
opgepoetst en in oranje 
krijt staat er deze dagen 
‘gereserveerd voor 
schakers’ op straat. Het is 
lente. Menig Rode Loper 
stopt z’n slavische 
verdediging in de kast om 
er een frivool gambietje 
uit te halen. Paarden 
springen, lopers razen en 
de g-pion, een lentepion 
bij uitstek, rukt vrolijk op. 
Het is lente. Ruud serveert 
de bij het seizoen horende 
bokjes, Guus maakt frisse 
hapjes voor de schakers 
klaar en de digitale 
borden geven enthousiast 
hun zetten door. Het is 
lente. De bloemen 
bloeien, de vogels pikken 
grasjes uit de tuin en mijn 
schaakbord glimt in de 
zon. Het is lente, en 
voordat het zomer wordt, 
is het tijd voor een nieuwe 
Balans. Hij ligt nu voor u. 
TJ 

Het zal ongetwijfeld met de nieuwe 
tijd te maken hebben. Vroeger was de 

Balans de enige manier om te 

pronken met een mooie partij. 
Tegenwoordig is er het forum en 

komen de meeste potten niet verder 
dan een vermelding op het web. De 

partijen die de Balans wel halen zijn 
over het algemeen juweeltjes. De 

partij van Timo tegen Olger op 
bladzijde 26 is daar een prachtig 
voorbeeld van. Een spectaculaire 

Blackmar Diemer met scherp spel van 
beide kanten. Een aanrader! 

De externe competitie loopt op z’n 
eind en dus wordt het tijd voor een 

evaluatie. Hoe is het dit seizoen 
gelopen? Om te beginnen met het 
goede nieuws: het eerste doet het 

onverwacht goed zonder de kanonnen 
Rody, Olger, Antonio en René. Tegen 
de verwachting in staat het Eerste 
keurig in de middenmoot. Voor het 
Tweede en Derde kan helaas niet 

hetzelfde gezegd worden. De 
verzwakking eist daar wel zijn tol, 

hoewel beide teams ook gewoon een 
paar keer net mis gegrepen hebben. 

Het goede nieuws is daar dat ze 
volgend jaar weer lekker kunnen 

meedraaien in de top! Bij het Vierde is 
de toestand ook niet florissant, maar 
op bordpunten staan die nog net 7de. 

PB 
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De Balans  ZAP service 
Door: Taco Jansonius 

De interne van de Rode Loper is als 
de eredivisie dit jaar: ver weg van 
championsleague-niveau, maar wel 
retespannend. Wat heet! Jan Prins 
hebben we voor de winterstop iets te 
vroeg afgeschreven. Na 29 ronden 
staat hij weer als vanouds op de 1ste 
plek, een goede 50 punten voor op 
Olger. Met nog een ronde of zes te 
gaan een prima uitgangspositie voor 
een zinderende slotavond. Na het 
duo aan kop volgt op steeds 
eerbiediger afstand de rest, het gat 
naar de nummer drie (Timo) is 
inmiddels 300 punten. Oud-
kampioen Mike Harzevoort is weer 
meer aanwezig, maar scoorde slechts 
2½ uit 7 in de laatste acht ronden. 
Hiermee zakt hij ten opzichte van de 
vorige Balans van plek 6 naar plaats 
9.  

We hadden het over het niveau. Jan 
is terug aan kop, maar dat dat niet op 
zijn Kasparovs is gegaan blijkt uit de 
volgende citaten. Kees (na ronde 
24): ‘Ik verloor terecht van Jan, die 
weer eens bewees in het eindspel 
drie klassen beter te zijn. Het is 
pijnlijk om te zien hoe ik een beter 
eindspel (Fritz: 0.75) op de 29ste zet 
verkloot door mijn a-pion af te 
ruilen, die met mijn loperpaar van 
veel meer waarde is dan Jans b-pion 

(bindt het slome paard 
van Jan). Vervolgens 
laat ik een loper ruilen 
en geef ik eerst op de 
32ste zet en later op de 
35ste zet de remise weg, 
door te verzuimen een 
cruciaal veld voor Jan zijn 
(nu opeens oersterke) paard 
te bewaken. Zo verlies je in 
zeven zetten (waarvan vier 
bout) een goed opgebouwde 
partij. Met allebei vier 
pionnen op 1 vleugel, ik een 
loper en Jan een paard, werd ik nu 
netjes door Jan ‘austempiert’, zoals 
Jos het noemde.’  

Of zie het rumoer na ronde 29, als 
eerste gesignaleerd door Mike: 
‘Ondertussen was Jan een verloren 
eindspel tegen Hans aan het keepen, 
maar leek hij er nog mee weg te 
komen ook!’ Hoe dat precies zat legt 
Hans Nijland zelf uit: ‘Ja, vreselijk, 
weet niet wat me bezielde, zag de 
winst niet en trok een ander, 
helemaal verkeerd plan. 

Maar om eerlijk te zijn: datzelfde 
overkwam Jan ook in het 
middenspel, remise is eigenlijk wel 
een goede uitslag.’ 

Gaat dat over Jan, bij zijn grote 
tegenstrever Olger loopt ook niet 

alles van een leien dakje. Klaas 
verhaalt als volgt over ronde 
27: ‘Ik heb vanavond het 



 5

maximale uit mijn contributie 
gehaald. De volle 2 x 1½ uur + 15 
minuten p.p. extra schaken en daarna 
nog meer dan een uur analyseren om 
er tenslotte als laatste te worden 
uitgezet door Ruud. Het was dan ook 
een bijzonder enerverende partij 
tegen Olger. Let op de 33ste zet van 
Olger. Daar weet hij toch mooi even 
een +13 score in Fritz om te zetten in 
een -7, een sprong van 20 punten! 
Het tekent het gehalte van de partij 
dat ik daar op mijn beurt weer geen 
gebruik van wist te maken 
(overigens in flinke tijdnood 
inmiddels).’  

Duidt dit al niet op kampioensvorm 
bij Olger, een ronde later weet 
Arnold zelfs te melden: ‘Olger 
overweegt te stoppen met schaken.’ 
Timo: ‘Ook al? Heeft Rody hem 
aangestoken?’ Henk: ‘Ik denk dat 
het wel mee valt. Olger doelde 

natuurlijk op de voor hem 
teleurstellende remise tegen Arnold, 
na vorig jaar al van hem verloren te 
hebben.’ En zo is het natuurlijk, 
waarop Arnold graag nog even de 
fijne details schetst: ‘Correctie op 
het bericht van Henk: de op 
voorhand teleurstellende remise: op 
het einde had ik -2,8 omgebogen in 
+ 1,2. Olger mocht dus zeer tevreden 
zijn met zijn gulle tegenstander 
…maar dat was hij niet. Natuurlijk 
bleek in het after chess wel dat hij 
het op twee momenten duidelijk 
beter had kunnen spelen, dat zei 
Fritz ook, maar ik heb een hoop 
beste zetten gedaan.’  

In de bekercompetitie tot slot zijn we 
doorgedrongen tot de laatste vier. 
Ook hier maakt Jan nog kans op een 
prijs, evenals Jos, Hans Nijland en 
Klaas. Binnenkort de halve finales.  
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Stand Interne  na ronde 29 

Nu VW Rode Loper Punten ∆ Wit Afm Score ELO TPR % 
1 1 Jan Prins 1879 40 0 1 19½/28 1951 1955 70
2 2 Olger van Dijk 1823 40 0 4 17½/24 1939 1932 73
3 3 Timo Können 1501 35 -2 9 12½/20 1821 1824 63
4 4 Hans Nijland 1472 49 1 6 13½/23 1857 1887 59
5 5 Chris Lutz 1434 45 0 5 13½/24 1856 1849 56
6 6 Klaas van der Horst 1416 39 1 14 10/15 1902 1692 67
7 7 Louis Rutgers 1400 24 -2 9 12½/20 1787 1694 63
8 10 Majnu Michaud 1309 77 2 17 8/12 1900 1987 67
9 9 Mike Harzevoort 1287 45 -1 12 9½/17 1923 1933 56
10 8 Abderrahim el Madani 1271 -3 0 2 13/26 1658 1623 50
11 15 Jacco Vermeulen 1242 77 1 6 12/23 1737 1554 52
12 11 Jos Heesen 1231 29 -2 7 12/22 1732 1746 54
13 14 Victor van Bergenhenegouwen 1219 40 1 8 11½/21 1720 1748 55
14 12 John Temming 1216 24 2 7 11/22 1714 1679 50
15 16 Hans Bernink 1213 86 1 13 9/15 1604 1622 60
16 13 Kees Volkers 1203 19 2 3 12/26 1729 1702 46
17 22 Jaap Kamminga 1138 103 1 6 12/23 1689 1610 52
18 17 Fred Jonkman 1118 24 0 7 11/22 1609 1603 50
19 21 Ben Westerman 1104 42 -3 16 8/13 1711 1708 62
20 18 Almer Toby 1084 -3 0 5 11/24 1540 1581 46
21 19 Arnold van Gelder 1069 -3 1 16 7/13 1555 1655 54
22 20 Pieter Bakker 1066 -3 3 8 10½/21 1587 1677 50
23 24 Tristan Schonis 997 32 1 8 10½/21 1386 1401 50
24 23 Jelle Kipp 987 11 0 3 11½/26 1501 1478 44
25 25 Nico van Harten 982 36 -2 5 12/24 1491 1487 50
26 26 Peter Thonen 951 20 0 18 5/10 1546 1530 50
27 28 Henk van Lingen 915 39 -1 0 13/29 1343 1382 45
28 30 Bas Peek 902 44 -3 13 7/15 1446 1399 47
29 32 Marcel Bijlsma 897 72 0 17 4½/10 1585 1593 45
30 27 Johan Kerssies 893 3 0 5 10½/24 1266 1295 44
31 29 Jaap-Hein Vruggink 865 -8 1 20 4½/9 1404 1555 50
32 33 Tanja Veenstra 860 61 1 13 7/15 1390 1437 47
33 31 Taco Jansonius  843 -11 0 20 5/8 1532 1647 63
34 34 Ronald van Houdt 812 22 0 21 5½/8 1594 1557 69
35 35 Geurt van de Wal 805 24 -1 14 6½/15 1338 1355 43
36 36 Hans Donck 792 12 2 15 6/14 1523 1452 43
37 39 Gerwin van der Kamp 770 50 -1 22 4½/7 1523 1948 64
38 38 Pascal Kraal 764 43 -1 17 5/11 1339 1364 45
39 37 Simon Veldhuijzen 750 -28 -2 21 4/8 1563 1343 50
40 40 Toon van der Ouderaa 730 26 0 12 6½/16 1520 1466 41
41 41 Roy van Latum 717 39 0 1 10/28 1137 1192 36
42 44 Hendrik Aldenberg 692 25 -1 18 5½/11 1301 1275 50
43 43 Piet Koenhein 674 4 -1 2 9½/27 1261 1316 35
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Stand Interne  na ronde 29 

Nu VW Rode Loper Punten ∆ Wit Afm Score ELO TPR % 
44 42 Rody Straat 666 -9 1 26 3/3 2079 2108 100
45 45 Arjan Bijen 642 45 -1 1 9½/27 1182 1225 35
46 46 Marjolein Swinkels 583 15 0 23 3½/6 1445 1446 58
47 48 René de Ruiter 552 5 -1 3 7/25 1121 1191 28
48 47 Sybrand Boonstra 549 -7 1 23 2/5 1172 1236 40
49 49 Karel Manschot 536 58 0 12 5/16 1205 1137 31
50 51 Wouter Stam 455 13 -1 21 2/7 1089 39
51 50 Mitchel Wallace 444 -2 2 27 1/2 1749 50
52 52 Ernesto Bonne Boizan 428 -7 -1 26 1½/3 1855 1443 50
53 55 Paul van de Steenoven 382 36 0 16 1/12 1089 980 8 
54 54 Istvan Kleijn 379 2 1 28 1/1 0 100
55 53 Tjeerd Fokkens 377 -8 -1 28 1/1 0 100
56 56 Dies de Dreu 358 34 1 28 ½/1 1720 50
57 57 Dick de Bruin 308 -14 0 29 0/0 1940 0 0 
58 58 Peter Zwijnenburg 301 -14 0 29 0/0 1589 0 0 
59 59 Jan Zonneveld 294 -14 0 29 0/0 1239 0 0 
60 60 Iris de Kruif 287 -7 1 28 0/1 0 0 
61 61 Marien Boor 280 -7 0 27 0/2 1076 0 
62 62 Jochem Boshoven 273 0 1 28 0/1 821 0 
63 63 Jeroen Weelink 266 0 -1 28 0/1 782 0 
64 64 Marco Plantema 259 0 -1 28 0/1 1557 753 0 
65 65 Ton van Ingen 252 0 -1 28 0/1 1778 1081 0 
66 66 Frank Plomp 245 0 1 28 0/1 1081 0 
67 67 Leendert Wagenaar 238 0 1 28 0/1 1085 0 
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Een succes en een fiasco 

door: Timo Können 

Twee erg ongelijke wedstrijden 
speelde het Eerste. Misschien lag 
het wel aan de omstandigheden, 
die evenzeer verschilden. Eerst 
hadden we ZZC uit 
Zaltbommel/Zuilichem op bezoek, 
een op papier gelijkwaardig team, 
dat een matchpuntje minder had. 
Het lukte ons weer een gelijk 
opgaande wedstrijd uiteindelijk in 
ons voordeel te beslissen. Mike 
kon het niet bolwerken aan bord 1, 
maar Klaas won ondanks taaie 
tegenstand planmatig en Jan, die 
het moeilijk had, profiteerde van 
zijn niet aflatende concentratie 
toen zijn tegenstander blunderde. 
Aangezien de andere borden gelijk 
speelden, met veel remises, was 
dat genoeg voor 4½-3½. Vier van 
onze wedstrijden zijn met 
maximaal dat verschil geëindigd 
en daarvan hebben we er geen 
enkele verloren. Het lijkt me dat 
dat iets zegt over onze 
wedstrijdmentaliteit. We kwamen 
nu vierde te staan, met 8 
matchpunten uit 6 wedstrijden. 

En toch ging het drie weken later 
op miraculeuze wijze helemaal mis 
tegen Utrecht 4. Ik had het al over 
omstandigheden – we speelden in 
een grote, steriele zaal van het 
Denksportcentrum, waar naast 
onze wedstrijd nog drie of vier 
interne partijen aan de gang 
waren… Bovendien hadden de 

tegenstanders vooraf een gevoelige 
psychologische klap uitgedeeld 
door ons niet te ontvangen, d.w.z. 
toen de eersten van ons aan-
kwamen was er helemaal niemand, 
noch van Utrechts vierde, noch 
andere leden van die club. Ik zat in 
de tram toen Majnu me bezorgd uit 
het centrum opbelde: dit was toch 
wel echt de goede avond en de 
goede locatie? Een onwerkelijk 
begin van de wedstrijd. 

Al snel was Hans’ stelling geestig 
in zijn gruwelijkheid: zijn stukken 
werden (door Gillian Visschedijk, 
zus van voormalig Nederlands 
jeugdkampioene Marijn) op elkaar 
gedrukt als in een duikboot die te 
diep is gedoken. Dat hij zou 
verliezen zat er wel aan te komen, 
maar over het geheel was de 
prognose halverwege niet slecht. 
Chris, Majnu, Mike en ik stonden 
goed. Chris deed zijn ‘plicht’ en 
rolde zijn tegenstander nogal 
spectaculair op. Ik won materiaal, 
maar verkeek me op het tegenspel 
dat mijn tegenstander daarvoor 
kreeg. Dat kostte dan weer zo veel 
bedenktijd dat ik een volstrekt 
gelijk toreneindspel niet remise 
kon houden. Majnu en Mike wisten 
allebei betere stellingen niet in 
winst om te zetten. 

Voeg daarbij Klaas, die in een 
ingewikkelde partij onderuitging 
tegen parttime-boekhandelaar 



 9

Marc Speijers; Jacco, die ik vroeg 
door te spelen na een 
remiseaanbod in licht betere 
stelling en die twee zetten later 
blunderde; en Jan, die met wit in 
het Krejcikgambiet (1.d4 f5 2.g4) 
langzaam maar zeker werd uitge-
teld, en het wordt begrijpelijk hoe 
we erin slaagden tegen dit niet bij-
zondere team de grootste misluk-
king van het seizoen te produceren.  

Deze keer waren wij het die het in 
het laatste uur lieten afweten. 

Lezer, we hadden je nodig gehad 
als toeschouwer, hinderlijk de 
wedstrijd volgend zoals in zaal 
Dijckzigt, te hard pratend en te 
dicht bij de borden staand, terwijl 
Guus flesjes van tafel grist – dan 
hadden we tenminste het gevoel 
gehad dat we het ergens voor 
deden. Het maakt formeel niets 
meer uit, maar voor een prettig 
gevoel aan het eind van het seizoen 
lijkt het me goed als we nog even 
alert blijven in de laatste twee 
wedstrijden. 
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Tweede degradeert 

door: Kees Volkers 

Met nog één wedstrijd te gaan is 
het onvermijdelijke gebeurd: het 
Tweede is gedegradeerd na de 
nederlaag tegen DBC 1. 

Wel werd er zeer moedig gestreden 
tegen de mannen uit De Bilt, die in 
klasse 1B oppermachtig waren en 
met hun overwinning het 
kampioenschap behaalden. Met 
moeite en enig geluk, zoals ze het 
zelf formuleerden, wisten ze een 
nipte 4½-3½ uit het vuur te slepen.  

Wederom had er meer voor ons 
ingezeten, hoewel we in rating 
zwaar onder lagen. Er werden 
prima overwinningen behaald aan 
bord 1 door John (tegen een 1900-
speler) en aan bord 5 en 6 door 
Fred en Hans Bernink, beiden 
tegen 1800-spelers. De laatste viel 
voor de tweede keer in en won ook 
voor de tweede keer. Zelf mocht ik 
ook niet mopperen, met een remise 
tegen een 2100-speler. 

Als het nou even had meegezeten 
op een van de andere vier borden, 

dan hadden we nog voor een 
daverende verrassing gezorgd.  

Maar zo mooi mocht het niet zijn 
en dat gevoel kennen we het hele 
seizoen al. We hadden dit seizoen 
misschien gemiddeld te weinig 
kwaliteit voor deze klasse, daar 
moeten we ook eerlijk in zijn. 
Maar we hadden recht op meer dan 
1 uit 8. We waren echter veel te 
wisselvallig. En als we nou 
allemaal tegelijk dezelfde kant op 
wisselvallig waren, dan hadden we 
misschien vier keer met 7-1 
verloren, maar ook drie keer met 
5-3 gewonnen. En dan hadden we 
7 uit 8 gehad. Maar nu liet de ene 
helft het afweten terwijl de andere 
helft goed speelde, en de wedstrijd 
daarna was het precies andersom. 
Zo hebben we een aantal malen 
knullige nederlagen geleden. 

Maar goed, er zijn ergere zaken 
dan degraderen uit de 1ste klasse 
van de schaakonderbond. En een 
ding is zeker: volgend jaar spelen 
we mee om het kampioenschap! 
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Gedetailleerde uitslagen 

DRL3 - Trio 1 2½ - 5½ 
1. Ben Westerman ½ 
2. Pieter Bakker 0 
3. Almer Toby 0 
4. Victor van Bergenhenegouwen ½ 
5. Nico van Harten ½ 
6. Arnold van Gelder 0 
7. Bas Peek ½ 
8. Tanja Veenstra ½ 

DRL1 - Paul Keres 4 5 - 3 
1. Jan Prins ½ 
2. Klaas van der Horst 1 
3. Mike Harzevoort 0 
4. Jacco Vermeulen 1 
5. Chris Lutz 1 
6. Hans Nijland ½ 
7. Majnu Michaud 1 
8. John Temming 0 

DRL2 - DBC 1 3½ - 4½ 
1. John Temming 1 
2. Jos Heesen 0 
3. Louis Rutgers 0 
4. Kees Volkers ½ 
5. Fred Jonkman 1 
6. Hans Bernink 1 
7. Toon van der Ouderaa 0 
8. Jaap Kamminga 0 

DRL3 - Moira2 3 - 5 
1. Almer Toby 0 
2. Pieter Bakker 0 
3. Gerwin van der Kamp 0 
4. Ben Westerman 1 
5. Nico van Harten 0 
6. Victor van Bergenhenegouwen 1 
7. Bas Peek 1 
8. Tanja Veenstra 0 

De Giessen 2 - DRL4 2½ - 5½ 
1. Hans Donck   0 
2. Jelle Kipp   1 
3. Henk van Lingen   0 
4. Johan Kerssies   0 
5. Arjan Bijen   0 
6. Roy van Latum   0 
7. Piet Koenhein   1 
8. René de Ruiter   ½ 

Utrecht 4 - DRL1 6 - 2 
1. Jan Prins   0 
2. Klaas van der Horst   0 
3. Mike Harzevoort   ½ 
4. Jacco Vermeulen   0 
5. Timo Können   0 
6. Chris Lutz   1 
7. Majnu Michaud   ½ 
8. Hans Nijland   0 

Rivierenland 1 - DRL2 6½ - 1½ 
1. Kees Volkers   0 
2. John Temming   0 
3. Fred Jonkman   0 
4. Louis Rutgers   0 
5. Simon Veldhuijzen   0 
6. Jaap Kamminga   0 
7. Hans Bernink   1 
8. Toon van der Ouderaa   ½ 

Denk en Zet 1 - DRL3 5½ - 2½ 
1. Almer Toby   ½ 
2. Arnold van Gelder   0 
3. Pieter Bakker   ½ 
4. Hans Donck   0 
5. Marjolein Swinkels   0 
6. Gerwin van der Kamp   1 
7. Bas Peek   0 
8. Tanja Veenstra   ½ 
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DRL1 - ZZC 1 4½ - 3½ 
1. Mike Harzevoort 0 
2. Klaas van der Horst 1 
3. Jan Prins 1 
4. Jacco Vermeulen ½ 
5. Timo Können 0 
6. Chris Lutz 1 
7. Majnu Michaud ½ 
8. Jos Heesen ½ 

DRL4 - Acquoy 1 2½ - 5½ 
1. Henk van Lingen 0 
2. Jelle Kipp ½ 
3. Roy van Latum 0 
4. Johan Kerssies 1 
5. Arjan Bijen ½ 
6. Karel Manschot 0 
7. René de Ruiter 0 
8. Piet Koenhein 1 

DRL2 - Paul Keres 5 3½ - 4½ 
1. Jos Heesen ½ 
2. John Temming ½ 
3. Fred Jonkman 0 
4. Louis Rutgers 0 
5. Kees Volkers ½ 
6. Toon van der Ouderaa 0 
7. Simon Veldhuijzen 1 
8. Jaap Kamminga 1 
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Schaaktraining 
Door: Jos Heesen 

Op vrijdag 1 oktober 2010 begonnen met de traditionele Schaaktraining door 
Eddy Sibbing. Afgelopen vrijdag 15 april 2011 hadden we de laatste aflevering 
van dit seizoen. Gemiddeld (over de 6 avonden) waren er 9 personen aanwezig, 
maar daarvan waren er gemiddeld 4 die geen lid waren van de Rode Loper.  

Ik geloof niet dat dergelijke aantallen de kosten en de energie die er in de 
trainingen gestoken wordt, rechtvaardigt, vandaar dat er het komende seizoen 
geen training van Eddy zal zijn. 
Gelukkig waren de aanwezigen wel steeds enthousiast over het materiaal dat 
Eddy presenteerde. Daarvan wil ik met onderstaande fragmenten ook de andere 
Rode Lopers laten meegenieten. 

In eerste instantie een viertal mat-in-twee studies. In alle vier de gevallen begint 
wit, zwart antwoordt en wit zet vervolgens mat: 
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In de volgende vier stellingen wordt er gecombineerd op basis van een penning. 
Ook hier is wit elke keer aan zet en wint met zijn combinatie materiaal: 

  

  

Succes! 
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Zin in een vluggertje? 
Vluggerkraam op de vrijmarkt 

Door Chris Lutz 

Wie al langer in onze club 
meedraait weet het al. Wie 
recentelijk op de club was heeft 
vast Pieters posters gezien en is 
ook al helemaal op de hoogte. Wie 
recentelijk onze site bezocht heeft 
weet het ook al. Op 
koninginnenacht en dag staat de 
Rode Loper vluggerkraam weer 
voor de deur van Anton Rosmuller, 
op de Oranjestraat 39. Het concept 
is simpel: onder het motto ‘zin in 
een vluggertje’ proberen Rode 
Lopers de voorbijgangers te 
verleiden tot het spelen van een 
vluggertje tegen betaling van 50 
cent. Het blijft altijd een verassing 
wie er tegeno ver je komt te zitten: 

een prutser, een meester, een jong 
talentje, het is allemaal mogelijk. 
Verder blijft het heerlijk om de 
vrijmarkt bezoekers lang je heen te 
zien schuifelen en de verbaasde of 
ietwat teleurgestelde reacties van 
de mensen te zien.  

Wij zorgen voor bier, veel bier, 
broodjes en wat frisdrank. 
Gezelligheid wordt verzorgd door 
de vele Rode- en Gouden lopers, 
echtgenotes en andere bekenden of 
oudleden. Kortom het is altijd een 
vrolijke boel. Reden genoeg dus 
om ook langs te komen. See You 
There! 
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Van�Wilgenburg�sukkelt�met�een�
onwillig�been�

Door: Timo Können 

9. De maatschappelijke carrière van ‘de heer Nijdam’ blijft zich tot ons 
genoegen langs de gebaande wegen ontwikkelen: studeerde hij in de vorige 
afleveringen af, ging verhuizen en trouwen, nu wordt hij vader. En wat krijg 
je dan? Juist, weer een verhuizing, waardoor hij moet bedanken als lid van 
U.C.S. Het leek de laatste jaren wat beter te gaan met het ledenaantal, maar 
nu zitten we weer onder de veertig en de klaagzangen zijn teruggekomen. 

Bij het overtikken van de bulletins uit deze jaren begreep ik ineens hoe Nico 
van Harten er een paar jaar geleden op de A.L.V. bij kwam om voor te 
stellen alle speciale avonden aan het einde van het seizoen in te roosteren, 
‘want dan wordt de competitie niet onderbroken’. In 1970 werden voor het 
eerst ‘snelschaakwedstrijden’ (rapid, naar huidige maatstaven) gehouden – 
op de laatste drie speelavonden, na afloop van de gewone competitie. 

En tot slot: het blijft jammer dat die broer van Jan gestopt is! 

U.C.S. - Nieuws 
28 april 1970. 

(…) 
Van de bestuurstafel. 

Op 8 april herdacht het echtpaar Koelmans hun 50 - 
jarig huwelijk. 
Op 9 april werd in het "Bogermanshuis" een receptie 
gehouden, waarbij vele U.C.S. - ers van hun 
belangstelling blijk gaven. 
Koelmans zal op medisch advies niet meer aan de 
competitiewedstrijden deelnemen, doch blijft gelukkig 
wel lid van U.C.S. 
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Nog goede jaren, heer Koelmans. 
Er zijn 2 gezinsuitbreidingen te vermelden: 
Gezin Boertien: Op 15 april een dochter geboren: 
Marianne. 
Gezin Nijdam: Op 19 april een zoon geboren: Wietze. 
Beide ouders onze gelukwensen. 
Reeds enige weken hebben we van Wilgenburg op de 
clubavonden gemist. 
Van Wilgenburg sukkelt met een onwillig been en zal 
enige tijd rust dienen te houden. 
Beterschap toegewenst !. 
(…) 
De afgelopen maand werd op één der clubavonden 2 
propagandafolders over schaken aan de leden 
uitgereikt, met het verzoek de huisschakers te gaan 
bewerken. 
Tot nu toe heeft dit geen resultaten opgeleverd. 
Voor de ramen van het "Bogermanhuis" hangen nu 2 
grote stickers van U.C.S. 
Deze reclame-stickers kunt u thans eveneens 
aantreffen in vele kerkportalen. 
Ten slotte wijzen we u op de TV-uitzending op vrijdag 
1 mei a.s. van 20.20 - 20.55 uur op het 2e net. 
Deze uitzending geeft filmimpressies van en 
interviews met de vier grootmeesters uit het 
jubileumtournooi van het Leidsch Schaakgenootschap. 
Deze kopstukken zijn: Botwinnik, Spasski, Larsen en 
Donner. 
(…) 
 

Uit het mededelingenblad van de Stichts-Gooise 
Schaakbond. 

Problemen rond speelduur en klokken. 
 
Voor de overgangs-, 1e en 2e klasse van de S.G.S. 
competitie geldt een speelduur van 4 uur en een 
speeltempo van 40 zetten per 2 uur. 
Nu kan het zich, door welke oorzaak ook, voordoen, 
dat de speelduur van 4 uur is verstreken, doch dat de 
40 zetten nog niet zijn voltooid. 
Vanzelfsprekend dient éérst dit laatste te geschieden 
alvorens de wedstrijd mag worden afgebroken. 
In een onlangs gespeelde competitie-wedstrijd eiste 
een team-leider, dat de wedstrijd na exact 4 uur 
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spelen zou worden afgebroken, ofschoon in een der 
partijen nog geen 40 zetten waren gedaan en er nog 
een paar minuten gespeeld moest worden. 
Dit protest werd door de wedstrijdleider van de 
thuis-spelende club terecht afgewezen en de bewuste 
partij werd verloren verklaard voor de speler, die de 
tijdslimiet had overschreden. 
De teamleider protesteerde voorts tegen het feit, dat 
bij de klok van een speler, die de tijd had 
overschreden, de vlag ongeveer 15 seconden viel 
voordat de grote wijzer op het hele uur stond. 
Dit protest dient te worden afgewezen (…). 
 

***** 
 

U.C.S.-Nieuws 
Augustus 1970. 

(…) 
Van de bestuurstafel. 

(…) 
Het ledenaantal blijft zorgen baren. 
Indien u de ledenlijst bekijkt: 36 senioren en 2 
junioren. 
Van deze leden spelen Koelmans, Pietersen en Versluys 
geen S.G.S. wedstrijden, zodat het uitkomen met een 
3e tiental in de a.s. S.G.S.-competitie wel een 
twijfelachtige zaak wordt. 
(…) 
De onderlinge competitie werd op 2 juni j.l. 
beëindigd. 
Van Klaveren werd zeer verdiend de nieuwe 
clubkampioen. 
Op 9-16-23 juni werden snelschaakwedstrijden 
gehouden, met een bedenktijd voor iedere speler van 
een half uur. De inzet was een boekenbon. Frankhuisen 
was de gelukkige. Deze serie wedstrijden is bij de 
leden zeer in de smaak gevallen. 
(…) 

OPSPORING VERZOCHT. 
Eind 1968 heeft Frankhuisen een privé boekwerk 
uitgeleend: 
"Wij schaken" van Kramer. Tot heden is dit exemplaar 
niet bij de eigenaar terug gekomen. Wilt u thuis de 
boekenkast eens nakijken ! 
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***** 
 

U.C.S.-Nieuws 
Augustus 1971 

(…) 
Van de bestuurstafel. 

(…) 
De heren van Hoorn, van Hulst en Nijdam hebben resp. 
wegens studie, militaire dienst en verhuizing naar 
elders als lid moeten bedanken. 
Van hen heeft laatstgenoemde zich bijzonder 
verdienstelijk gemaakt voor U.C.S. 
De gedetailleerde computer-ranglijst van de systeem-
Keizer wedstrijden was vrucht van het werk van 
Nijdam. 
Wanneer je zo de ledenlijst bekijkt, dan valt het op, 
dat U.C.S. best wat nieuwe leden kan gebruiken. 
(…) 
Het uitkomen met een derde tiental in de a.s. S.G.S.-
competitie wordt zeer twijfelachtig. 
(…) 

Goede resultaten van U.C.S.-ers. 
Tijdens het traditionele jaarlijkse Volksbelang-
tournooi in juni j.l. hebben 5 U.C.S.-ers de eer van 
hun club hoog gehouden. 
(…) 
Verheugend is vooral het schitterende resultaat van 
Prins in de 2e invitatiegroep. Door zijn 1e plaats 
mag Prins het volgend jaar in de 1e invitatiegroep 
(tegen hoofdklassers) uitkomen. 
Het zal prettig zijn, indien we als U.C.S.-ers 
geregeld in tournooien de degens kunnen kruisen. 
 
Wordt vervolgd. 
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Dringend gezocht: redactiemedewerker! 
Door: Pieter Bakker 

Na een jaar of tien is het zo ver. Ik stap op uit de redactie. Ik heb de 
afgelopen jaren met veel plezier aan de Balans gewerkt en ik heb er 
ongemerkt heel veel van geleerd. Maar nu heb ik mijn energie nodig voor 
andere zaken. Ik ben vorig jaar begonnen met een studie verpleegkunde, en 
ik merk dat het me steeds meer moeite kost om tijd vrij te maken voor de 
Balans. Dit seizoen is dat goed merkbaar. Door mijn drukke collegeblok dat 
werd afgesloten met een al even drukke tentamenweek was er gewoon geen 
tijd om de Balans op tijd uit te laten komen.  

Komend jaar belooft nog drukker te worden. Afgelopen seizoen had ik me 
voorgenomen om dit seizoen minder aan de Balans te doen, maar ik merk 
dat ik er toch niet goed van los kan komen. De overige redactieleden hebben 
het ook allemaal druk met hun eigen besognes, waardoor ik uiteindelijk 
meer werk overhoud dan me lief is. 

Mijn vertrek betekent wel dat er een flink gat valt in de redactie. Met de 
resterende bezetting van John en Taco en op de achtergrond Peter is het 
ondoenlijk om volgend jaar 7 keer een Balans uit te brengen. Er is dringend 
vers bloed nodig in de redactie. Dat hoeft niet meteen heel veel tijd te 
kosten. Ook leden die een bescheiden rol willen vervullen in het tot stand 
komen van de Balans zijn welkom. Dat kan betekenen dat je zo nu en dan 
een stukje schrijft, helpt met de opmaak of alleen maar naar de 
kopieerwinkel gaat om het eindproduct op te halen.  

Dus vind je het leuk om je volgend jaar iets actiever in te zetten voor de 
club? Schroom niet en meld je bij Taco, John of mij! 
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Zo gemakkelijk gaat dat niet! 
Door: ???? ?????? 

Begin dit jaar won ik een bijzonde-
re partij van ?????. Er is al een 
Balans voorbijgegaan zonder dat ik 
de tijd vond om een analyse te ma-
ken, maar ik zou het zonde vinden 
het er nu maar bij te laten zitten. 
Hieronder daarom alsnog de partij. 

???? ?????? - ???????????? 
Interne, ronde 16, 5 januari 2011 
Blackmar-Diemergambiet 

1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Pc3 Pf6 4.f3 
exf3 5.Pxf3 Lg4 6.h3 Lh5 Dit is 
niet minder dan 6…Lxf3, zoals op 
het forum werd beweerd. Het leidt 
wel tot ingewikkelder stellingen, 
wat vaak in het voordeel is van 
degene die de meeste ervaring met 
de opening heeft. In dit geval was 
dat de witspeler… 

7.g4 Wit kan niet goed zonder deze 
zet. Hij zou te veel last hebben van 
de druk op zijn d-pion om een 
kansrijke aanval te kunnen 
opzetten. 

7…Lg6 8.Pe5 e6 9.Df3 c6 10.g5 

Wit valt al aan terwijl de meeste 
van zijn stukken nog in hun 
beginposities staan. Eerder heb ik 
in dit blad Gerwin en Paul om dat 
soort acties gelaakt, dus wil ik me 
graag even nader verklaren. Bij 
uitzondering is het hier goed 
meteen naar voren te stormen (het 
is ook het standaardrecept in de 
variant) omdat de witte stukken al 
meteen goed samenwerken en de 
zwarte in het defensief kunnen 
dringen. Het pionoffer heeft wit 
een open f-lijn opgeleverd 
waarlangs hij zwart onder druk kan 
zetten, en genoeg tijdwinst om die 
actie te coördineren. 8.Pe5 maakte 
ruimte voor 9.Df3, met druk op f7 
en b7. Met 10.g5 joeg wit het 
zwarte paard weg en bereidde zo 
het verder onder druk zetten van f7 
(Ld3, Tf1) voor. De zwarte 
ontwikkeling verloopt daardoor 
kreupel: de essentie van 
gambietspel. 

10…Lh5 Het zijn typisch de 
sterkere tegenstanders die met deze 
tussenzet komen, maar ook 
10…Pd5 of 10…Ph5 was goed. De 
gespeelde zet laat zien waarom wit 
eerst Df3 moet doen en dan pas g5: 
na 9.g5 Lh5 had hij tijd moeten 
verliezen om zijn dame nog op de 
f-lijn te krijgen. 

11.Df2 Pfd7 Niet fout, wel een 
tikje passief – 11…Pd5 speelt 
gemakkelijker. Mogelijk was ????? 
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in de veronderstelling dat wit nu 
niet onder paardenruil uit kon 
komen. 

12.Le2! Maar zo gemakkelijk gaat 
dat niet. Zwart kan niet op e2 slaan 
wegens Dxf7 mat. Na 12…Lg6 zou 
wit zijn zin krijgen en zijn paard 
niet tegen het zwarte paard ruilen, 
maar tegen de loper, de 
belangrijkste verdediger van f7. 
13.Pxg6 hxg6 14.Tf1 belooft zwart 
een moeizame verdediging en 
problemen om de koning in 
veiligheid te brengen. ????? kiest 
voor de overblijvende 
mogelijkheid. 

12…Pxe5 13.Lxh5 Pg6 Na afloop 
vroeg ik mijn tegenstander of hij 
aan 13…g6 had gedacht, om na 
14.Le2 Ped7 de mogelijkheid te 
houden kort te rokeren. ‘O ja, dat 
was misschien beter geweest,’ zei 
?????, die aan het eind van de 
avond ook niet meer zo helder was. 
Later vond ik de partij ?? ????? 
?????????? terug, OKU 2010 (!), 
waarin zwart het na 13…g6 14.Le2 
Ped7 15.0-0 De7 16.Pe4 erg 
moeilijk had. Ik verloor die partij 
na een dame tegen paard en loper 
voor te hebben gestaan, wat 
misschien verklaart dat ik me hem 
niet meer herinnerde. Maar nog 
veel sterker is het simpele 14.dxe5! 
Na 14…gxh5 15.Pe4 houdt zwart 
een ruïne over. Aldus een 
aantekening in mijn eigen 
handschrift, die ik in een 
theorieboek terugvond… Als het 
geheugen faalt is elke ervaring 
nutteloos. 

14.Tf1 Dc7 Dit ziet er natuurlijker 
uit dan Dd7: zwart ontneemt het 
paard op b8 zijn gewone 
ontwikkelingsveld niet. Maar het 
paard kan toch niet naar d7, omdat 
het daar de dekking van f7 
onderbreekt. Zo dadelijk zal dan 
ook blijken dat Dc7 een lichtelijk 
ongelukkige zet was. Let intussen 
op de amusante opstelling van het 
paard en de loper rechtsboven: de 
standaardpenning van Pf6 door 
Lg5, maar dan een rij naar rechts 
opgeschoven. 

15.Pe4! Een zet waar ????? 
zichtbaar niet blij mee was. Wit 
blijft stukken van zwart vastzetten: 
Ld6 is nu onmogelijk en Lb4 nogal 
nutteloos, zodat de loper geen goed 
veld overhoudt. 

15…Pa6 De enige overgebleven 
zwarte ontwikkelingszet, maar nu 
blijkt waarom de dame beter op d7 
had gestaan: het paard kon dan op 
de volgende zet naar c7. 

16.c3 c5?! De stelling openen bij 
een achterstand in ontwikkeling 
kan niet goed zijn, al is het 
begrijpelijk dat ????? zich wil 
bevrijden.  
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Objectief het beste lijkt een 
tempoverlies te nemen met 
16…Dd7 om alsnog Pc7 te spelen. 
Wat niet wil zeggen dat zwart dan 
prettig staat. 

17.Le3 cxd4 18.Lxd4 ????? had 
rond dit moment nog maar een half 
uur bedenktijd over. Dat in 
combinatie met de stelling maakte 
dat ik de winst begon te ruiken. Dit 
was de eerste van een reeks van 
drie potjes kort na elkaar (de 
andere twee waren externe 
partijen) waarin mijn tegenstanders 
al zo vroeg sloten bedenktijd 
consumeerden. Ik won ze alle drie, 
en in alle drie was het in dit 
stadium dat ik daarin begon te 
geloven. Tenzij je een specialist 
bent is het een te grote handicap 
om later, wanneer je juist (nog) 
meer moet rekenen, nauwelijks tijd 
over te hebben. Een beetje 
begrijpelijk is het vanuit ?????? 
standpunt wel. Hij is iemand die 
niet van verrassingen houdt en een 
stelling onder controle wil hebben. 
Als een speler met 200 
ratingpunten minder je dan in 
problemen brengt, ga je rekenen, 
net zo lang tot je voor alles een 
oplossing denkt te hebben 
gevonden. Alleen hebben scherpe 
stellingen de neiging verrassingen 
te blijven produceren… 

18…e5 Het kuiken waarop ????? 
heeft gebroed komt uit het ei. Als 
de loper terug moet (19.Le3) 
komen er onduidelijke varianten 
als 19…b6 20.b4 Td8 in beeld. 
Maar… 

19.Lxg6! Pointe 1: zwart kan nu 
niet op d4 slaan omdat f7 dan valt. 
Vanaf nu tot het einde van de partij 
gebruikt wit voortdurend directe 
dreigingen om te verhinderen dat 
zwart op adem komt. 

19…hxg6 20.Lxe5! Pointe 2: de 
loper is onkwetsbaar wegens 
20…Dxe5 21.Dxf7+ Kd8 22.0-0-
0+ met mat of grof 
materiaalverlies. 

20…Dc4! ????? begint nu uit alle 
macht tegendreigingen te creëren. 
Het paard dreigt met schaak te 
vallen en na 0-0-0 zou a2 ongedekt 
staan. Na 21.Pg3 0-0-0 komt wit 
niet meer aan rokeren toe. Als wit 
tijd verliest kan zwart ook nog met 
Th4 of Txh3 werken. 

21.0-0-0! Toch! Het paard is nu 
onkwetsbaar op dezelfde manier 
als de loper dat op de vorige zet 
was. Op 21…Dxa2 werkt 22.Pd6+ 
Lxd6 niet goed, maar ik was van 
plan nogmaals een stuk te offeren: 
22.Pf6+!? (de beste zet is 22.Dd4!, 
waarna zwart geen tegendreigingen 
overhoudt) gxf6 (dit offer kan nu 
eens niet geweigerd worden, na 
22…Ke7 23.Pd5+ is de dekking 
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van f7 door de dame onderbroken). 
23.Lxf6 en de zwarte koning zit 
dan zo vast in een matnet dat zwart 
het alleen met eeuwig schaak kan 
proberen. Of dat ook zou lukken 
kon ik achter het bord niet 
voorzien, maar volgens de 
computer ligt het inderdaad binnen 
zwarts bereik na 23…Da1+ 24.Kc2 
Pb4+!!. Ik vermoed dat ????? het 
offer op f6 ook had ontdekt en het 
niet vertrouwde. Hij verraste me 
met… 

21…Pc5! Het paard komt 
meeverdedigen. Offeren op f6 is 
nu zeker niet goed meer: 22.Pf6+ 
gxf6 23.Lxf6 Txh3! (niet 
23…Dxa2 24.Tfe1+ Pe6 25.Lxh8 
of zelfs 25.Dd4! met snelle winst) 
24.Tfe1+ Pe6 en zwart houdt zijn 
stuk extra. De witte koning staat 
veiliger dan de zwarte, maar dat 
lijkt niet genoeg compensatie. 

Ondertussen (na 21…Pc5) dreigt 
Pxe4, terwijl zwart Dxa2, Pd3+ en 
Txh3 achter de hand houdt. Als wit 
niet doorzet speelt zwart Le7 en 0-
0, en de koning is opeens veilig. 
Uitrekenen kon ik het niet allemaal 
(en mijn bedenktijd begon 
inmiddels ook danig te slinken), 
maar het leek me duidelijk dat ik 
dat laatste moest voorkomen. 

22.Pd6+ Volgens de computer is 
22.Td4 nog beter, met een 
ondoorzichtige spaghetti aan 
varianten. Ik noem het alleen 
omdat het, afgezien van de snellere 
winst aan het einde, Fritz’ enige 
kritiek was op mijn zetten in deze 

partij. Dat vind ik toch wel iets 
bijzonders. 

22…Lxd6 23.Lxd6 Pe4! ????? 
blijft scherp en vindingrijk 
tegenspelen. Het aangevallen paard 
wordt zelf aanvaller. 24.Dd4 Dxd4 
25.Txd4 Pxg5 zou weer alleen 
zwart kansen geven. Gelukkig was 
er een betere zet. 

24.De3 0-0-0  

Het is hem dus toch gelukt te 
rokeren (grappig detail: beide 
spelers hebben lang gerokeerd 
zonder zich om hun a-pion te 
bekommeren), en bovendien stond 
mijn loper nu twee keer 
aangevallen. Wat waren er nog 
voor mogelijkheden? 
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25.Df4 Txd6 (Pxd6 werkt ook) 
26.Txd6 Pxd6 kost wit een paard. 
Na 25.Dxa7 Pxd6 26.Da8+ (niet 
26.Txd6 Dxf1+) Kc7 27.Da5+ Kc6 
blijft zwart een stuk voor. 25.Lf4 
geeft een soort dynamisch 
evenwicht (als zwart tenminste niet 
25…Dxa2 26.Dxe4 Da1+ 27.Db1 
doet), waar ik gezien mijn 
voorstelling van ?????s technische 
vaardigheden weinig zin in had. 

25.Tf4! Als twee boksers blijven 
we elkaar dreunen verkopen. Het 
idee voor deze zet kwam nadat ik 
een aantal mogelijkheden had 
bekeken die telkens stukliepen op 
het blijven hangen van de toren op 
f1 (in z’n simpelste vorm: 25.Td4 
Dxf1+). Misschien moest de toren 
dan maar van de onderste rij af. En 
toen zag ik dat er dan een mooie 
penning in zat. 

25…The8 Opzettelijk of niet (ik 
had de indruk dat hij nog steeds op 
winst speelde) laat ????? de kans 
voorbijgaan om loper en paard te 
ruilen: 25…Dc6 26.Dxe4 Txd6 
27.Txd6 Dxd6 28.Txf7 met een 
‘gewonnen’, maar in de praktijk 
nog lastig eindspel voor wit. 

26.Dxa7! De zet die zwart al zo 
lang in spiegelbeeld had willen 
doen, maar waar hij nooit tijd voor 
kreeg. Het blijft oppassen voor wit, 
maar met al zijn stukken in de 
aanval moet de stelling nu voor 
hem gewonnen zijn. 

26…Txd6 Door de zure appel 
heen. Het alternatief was 
torenverlies: 26…Dc6 (Da6, Db5) 

27.Db8+ Kd7 28.Lb4+ Ke6 
29.Txd8. 

27.Txd6 Db5  

Andere zetten waren niet echt 
beter: 27…Dc7 (om de toren te 
pennen) 28.Da8+ Db8 29.Txe4!! 
Txe4 (29…Dxa8 30.Txe8+) 
30.Td8+ en wint; 27…De2 
28.Da8+ Kc7 29.Dxe8 en wint. Na 
27…Dc5 werkt die laatste variant 
niet, omdat zwart 29…De3+ heeft. 
Wit moet zich dan tevreden stellen 
met het gewonnen eindspel na 
28.Dxc5+ Pxc5 29.Txf7. 

De zet van ????? dekt de zwarte 
toren, zodat die niet met Da8+ 
gewonnen kan worden, en valt de 
witte toren op d6 aan. 

28.Tb6 Een goede zet, die me na 
afloop de complimenten van ????? 
opleverde. Het betere is echter de 
vijand van het goede: 28.Txf7!! en 
zwart gaat mat tenzij hij met Df1+ 
zijn dame geeft. 

28…Dd7 Niets helpt meer: 
28…Dxg5 29.Dxb7+ Kd8 30.Db8+ 
Ke7 (30…Kd7 31.Da7+ en mat) 
31.Dc7+ Kf8 32.Dxf7 mat; of 
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28…De5 29.Dxb7+ Kd8 30.Da8+ 
Ke7 31.Tb7+ Kd6 32.Dxe8+ en de 
koning loopt ook mat. 

29.Da8+ Kc7 30.Txb7+ 

30…Kc6 31.Da4+ Kxb7 
32.Dxd7+ Kb6 33.Dxe8 en zwart 
gaf het op 

Misschien was dit wel de beste 
partij die ik tot nu toe gespeeld 
heb. Erg scherp en toch, ondanks 
de felle tegenstand, bijna foutloos, 
zelfs volgens Fritz. Voor zoiets is 
het nodig dat je een paar keer, 
waar je niet alle complicaties kunt 
overzien, als een soort 
slaapwandelaar de goede kant 
kiest. Dus Caïssa, bedankt 
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Een stelling tot besluit 
Door: John Temming 

We hebben allemaal onze voorkeuren voor bepaalde schakers en hun type 
spel. De één zweert bij Aljechins of Kasparovs combinaties, de ander bij het 
fijne positiespel van Petrosian of Karpov. En nog steeds is er geen 
universele waarheid, met elke stijl kan je winnen, zolang je maar de juiste 
zetten speelt.  

Een prachtige zet kan elke schaker waarderen, vooral die waarbij de partij 
gewoon in één keer gedaan is. Er zijn honderden waanzinnig mooie zetten 
gedaan in de schaakhistorie, maar onderstaande vind ik nog steeds de 
mooiste. 

In onderstaande partij tussen Stefan Levitsky en Frank James Marshall heeft 
wit zojuist 23.Te5-c5 gedaan. Marshall antwoordt met het fantastische 
23…Dg3!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De matjes zijn niet moeilijk te vinden, maar alleen maar het overwegen van 
zo’n zet geeft genialiteit weer. Na deze zet werd Marshall overgoten met 
goudstukken van enthousiaste schaakliefhebbers. Schijnt geen mythe zijn :  

"Marshall's Greatest Games" (formerly "My Chess Career"), Marshall states 
words to the effect: "I have often been asked whether the crowd really did 
shower us with gold coins. The answer is yes literally!!" 


