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Op Koers !  
Olaf Cliteur 

 

e goedheiligman terroriseert 

het straatbeeld op het moment 

dat ik dit voorwoord schrijf 

voor het eerste nummer van ons 

clubblad editie 2008-2009. 

De eerste conclusie die ik mag trekken, 

is dat het gewoon echt lekker gaat 

momenteel. De opkomst is de laatste 

weken met 22 mensen, zonder externe 

wedstrijd op de betreffende avond, beter dan ooit in de afgelopen jaren en we 

draaien lekker in de externe. Die begon echter wel met de teleurstelling dat het 

vierde niet meer als achttal maar als viertal verder door het leven moet. Ik heb er 

alle vertrouwen in dat met 3,5 team het dieptepunt is bereikt en we nu weer 

terug gaan keren naar betere tijden. Eerste doelstelling moet natuurlijk zijn het 

komend seizoen weer vier volledige achttallen op de been te brengen.  

Prestatief gaat het immers juist beter dan ooit. Onze hoofdmacht is gestart met 

drie overwinningen en ook het tweede startte met winst tegen een op papier 

sterkere opponent. En passant bereikten wij ook reeds de kwartfinale van de 

SGA-cup ! Opvallende rol is hier weggelegd voor Peter Voets daar hij 

teamleider is van beide teams. Ik vind het jammer dat het nodig is dat we het zo 

moeten oplossen maar Peter, top dat je dit wilt doen en vijf keer winst in vijf 

wedstrijden dat is nog eens een mooi Kerstrapport !  Bedankt !         

Ons derde team dat door de kenners vooraf gedoemd was te degraderen, staat 

dankzij een fraaie overwinning in ronde drie ruim boven de degradatiestreep en 

het vierde startte met een zege op de kampioen van vorig seizoen. Doorgaan zo 

dus ! 

Verder zijn er nog meer positieve ontwikkelingen waarneembaar. Naar 

aanleiding van onze wervingsactie, startten wij iedere woensdagavond van 7 tot 

8 met schaaklessen. Leo neemt de beginnersgroep van zo’n acht mensen voor 

zijn rekening en daar zijn direct  twee heel opvallende zaken: Allereerst zijn het 

allemaal mensen van buitenaf en…….. de dames zijn veruit in de meerderheid.  

D 
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De gevorderden worden getraind door Ramon en Marcel en deze groep bestaat 

uit wederom,  jawel twee dames, te weten: Annelies en Monique aangevuld met 

ons nieuwe lid Maarten van Loggem. Kortom een geweldig initiatief en ik zou 

iedereen willen uitnodigen eens te komen kijken tussen 7 en 8. 

Last but not least onze toernooien. Ons Rapidtoernooi, ditmaal verspeeld op 

zondag en wel de 14e september was wederom bijzonder geslaagd en gezellig en 

allemaal onder de bezielende leiding van Harmen. Elders in dit blad vindt u zijn 

verslag. 

En dan nog ons Kattenburger Open onder leiding van onze Gerie; ook dat loopt 

als een speer. 39 deelnemers, prima sfeer, leuke partijen en een gezellige après 

d’echeck, 

Raadsheer U bent op de goede weg ! 

  

 

 

Van de redactie… 
Richard van Deun 

 

et zal niemand ontgaan zijn dat dit clubblad veel later is verschenen dat 

de bedoeling was. Het gebrek aan copij was de daadwerkelijke reden dat 

er geen clubblad kon komen. Dit is zeer betreurenswaardig, want dit is 

de eerste keer dat dit gebeurd. Dit betekent dat dit seizoen geen 4 maar 3 

clubbladen verschijnen. Tenminste als er de volgende keer wel genoeg materiaal 

aanwezig is om een clubblad te maken. Graag roep ik  daarom de leden op om 

het voorbeeld van Simon en Maarten te volgen en eens wat in te leveren voor 

het clubblad. Het mag van alles zijn. Een zelfgespeelde partij of een partij van 

een ander of het hoeft zelfs niet eens over schaken te zijn indien het interessant 

genoeg is om te plaatsen. Aarzel niet om gewoon eens in die pen te kruipen en 

een leuk stukje in te leveren, zodat het volgende clubblad op tijd kan 

verschijnen. 

 

 

H 
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Raadsheer 3 verrast De Pion 
Harmen van der Ploeg 

 

et derde werd vorig jaar (verdiend) kampioen en speelt dit jaar in de 2e 

klasse. Dat dit een pittig niveau is voor RH3 bleek in de eerste twee 

wedstrijden, die beide met 6-2 werden verloren. In de derde ronde 

wachtte De Pion 2, dat pas 1 wedstrijd had gespeeld en verloren. Op papier 

betrof het een van de zwakkere tegenstanders in de poule, dus er zouden zeker 

kansen zijn. 

De voorbereiding op de wedstrijd verliep niet helemaal gladjes. Omdat het 

vierde op dezelfde avond ook een inhaalwedstrijd speelde, was het aantal 

mogelijke invallers beperkt. En ik had er wel drie nodig. Gelukkig konden Ali, 

Lex en Peter van de Beek (die zijn eerste wedstrijd voor de Raadsheer speelde) 

de gelederen versterken.  

Op de avond zelf bleek dat ik mijn teamleiderstaken toch niet helemaal goed had 

uitgevoerd. Toen de wedstrijd begon bleef het achtste bord van Jaap namelijk 

akelig leeg. Hij bleek -omdat ik geen routebeschrijving had rondgestuurd- op 

internet de locatie te hebben opgezocht. Helaas vertelde Google hem dat De 

Pion in de Pijp speelde, wat dus niet zo is. Gelukkig arriveerde hij rond kwart 

voor negen alsnog per taxi bij de speelzaal en omdat ook zijn tegenstander 

verlaat was, zelfs nog zonder tijdsachterstand. (Voor de mensen die het niet 

weten, De Pion speelt in het Woestduincentrum, in Zuid maar dan bijna tegen de 

ring-west aan. Aardige speelzaal overigens, die behoorlijk vol zat met bijna 40 

schakers. Dat is een behoorlijke opkomst voor een club die ongeveer net zo 

groot is als de onze.) 

De opening was voor de Raadsheer. Bij het bord van Anjo moest ik even twee 

keer goed tellen, maar hij stond echt een stuk voor, gewonnen in de opening met 

een combinatie. Zijn tegenstander gooit nog wel al zijn stukken in de aanval, 

maar moet na keurig verdedigen van Anjo toch in de nederlaag berusten. 

Intussen is op het bord ernaast Luc ook lekker bezig. Hij wint twee pionnen, 

waarvan er een snel oprukt. Promotie is onvermijdelijk en zijn tegenstander 

gooit de handdoek in de ring. Op bord 6 verliest Ali een pion, maar wint daarna 

een paard met een handig truukje. Bijna alle pionnen gaan van het bord af, 

H 
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behalve Ali’s laatste. Uiteindelijk valt zijn tegenstander voor een paardvorkje: 3-

0 voor, wat een weelde! Niet gedacht dat ik dit ooit nog eens mee zou maken. 

Toch is het dan nog niets beslist, want op de andere borden staan we veelal 

slechter, of in ieder geval onduidelijk. Een hete strijd lag in het verschiet, te 

meer daar de verwarming wel erg hoog stond. De eerste tegenvaller komt van 

het bord van Rob, die moet toezien dat de stukken van zijn tegenstander 

binnenvallen en zijn hele stelling opeten. Gelukkig valt niet lang daarna bij Lex 

ons 4e punt te noteren. Volgens Lex weigerde zijn tegenstander om te schaken 

en inderdaad, hij neemt vanaf het begin ruim de tijd voor zijn zetten en 

ontwikkelt ook op het bord weinig activiteit. Hoewel Lex ook over zijn eigen 

spel niet heel tevreden is, valt hij toch goed binnen en beslist de partij met een 

mooi loperschaakje. 

Het eerste matchpunt is binnen. Op zich al een mooie prestatie, maar een tweede 

zou natuurlijk nog mooier zijn. Of dat er in zit is onduidelijk, want de drie 

overgebleven borden staan intussen minder. Dick kan het aan het eerste bord 

helaas niet bolwerken en verliest. Maar gelukkig hebben we Peter nog. Onze 

derde invaller komt een pion achter, maar weet in het toreneindspel af te 

wikkelen naar remise. En daar is dus de overwinning. Niet slecht voor deze 

promovendus in een sterke poule. Dat Jaap tenslotte nog een vergiftigde pion 

pakt en verliest kan de feestvreugde niet meer bederven. 

Het derde maakt nu een goede kans om zich te handhaven in deze klasse, wat 

een knappe prestatie zou zijn. Het heeft uitgebreid de tijd om van de 

overwinning te genieten, want de volgende ronde is het vrij. Pas na een lange 

winterslaap, op 11 februari om precies te zijn, wacht de volgende wedstrijd. 
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Weinig Raadsheer-succes op gezellig toernooi 
Frans Smit 

 

p zondag 14 september werd voor de derde keer ons open rapidtoernooi 

georganiseerd. Liefst 31 schakers wisten op deze zonnige dag ons 

clublokaal te vinden, eentje slaagde daar niet in, waardoor er net niet in 4 

volledige groepen gestreden kon worden. Het aantal deelnemers lag hiermee 

overigens ongeveer net zo hoog als de voorgaande twee keer. 

Voor de eerste keer werd de hoogste groep niet gewonnen door een Raadsheer. 

Na Bernard van Sterkenburg (maart 2007), Mustapha Yahia (oktober 2007) 

werd er het toernooi dit keer gewonnen door Piet van der Weide (Euwe), ook de 

hoogste ratinghouder van deze sterk bezette groep. Hij eindigde met 5 uit 7 

gelijk met Rufael Mekuria, maar scoorde net iets meer Sonneborn-Berger 

punten. De 3 Raadsheren in deze groep (Frans Smit, Mustapha en Olaf Cliteur) 

speelden helaas maar een bijrol. Frans leek lange tijd op weg naar een hoge 

klassering, maar vergooide zijn kansen met 2 nederlagen in de laatste rondes.  

Het enige Raadsheer-succes kwam in de 2e groep. Nieuwe aanwinst Marcel 

Hoogesteger wist deze groep te winnen door in de laatste ronde mede-koploper 

Dies de Dreu (vorig jaar ook al 2e) te verslaan. Dies werd nog wel tweede, 

hoewel hij in punten gelijk eindigde met onze eigen Hans Radder, maar het 

onderlinge resultaat gaf de doorslag. De derde Raadsheer in deze groep, Gerie 

Opgenhaffen, ging in de pauze nog aan kop, maar wist daarna geen punten meer 

aan zijn totaal toe te voegen.  

De 3e groep kende in Martin Duinmaijer (SV Bergen) een terechte winnaar. Hij 

wist 6 van de 7 partijen in winst om te zetten en bleef daarmee Ranko Jerkovic 

(vooraf aangekondigd als een sterke huisschaker- dat klopt dus) een vol punt 

voor. Derde in deze groep werd de enige vrouw in het gezelschap, Anneke 

Schol. De enige Raadsheer in deze groep, Eric Mol, kon niet meestrijden om de 

prijzen. Hij werd uiteindelijk 6e. 

 

 

 

 

O 
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De vierde groep kende een spannende ontknoping. Voor de laatste ronde 

stonden Afshin Mehnavian en Henny Heima (Isolani) samen bovenaan en laat 

ze nou net tegen elkaar spelen. Afshin won deze partij en wint daarmee dus 

groep vier, voor Henny resteerde het zilver. Derde werd Wim Spaan 

(Volewijckers). In deze groep speelden helaas geen Raadsheren mee. 

Al met al weer een bijzonder gezellig toernooi, zoals inmiddels traditie 

afgesloten met de nodige bitterballen. Het lijkt er op dat we weer aan een 

succesvolle toernooitraditie aan het bouwen zijn! 

 

Groep 1 

1.  Piet van der Weide 5 

2.  Rufael Mekuria 5 

3.  Karel Odink 4½ 

4.  Roel van Duijn 4½ 

5.  Frans Smit 3 

6.  Jozef Vanis 2½ 

7.  Mustapha Yahia 2 

8.  Olaf Cliteur 1½ 

 

Groep 2 

1.  Marcel Hoogesteger 6 

2.  Dies de Dreu 5 

3.  Hans Radder 5 

4.  Arie Luca 3½ 

5.  Gerie Opgenhaffen 3½ 

6.  Gaston Merkx 3 

7.  Jan Schol 2 

 

 

 

Groep 3 

1.  Martin Duinmaijer 6 

2.  Ranko Jerkovic 5 

3.  Anneke Schol 4½ 

4.  Lex van Hattum 4 

5.  Huib Vriens 3½ 

6.  Eric Mol 2 

6.  Frits Greuter 2 

8.  Peter van Pinxteren 1 

 

Groep 4 

1.  Afshin Mehnavian 6 

2.  Henny Heima 5 

3.  Wim Spaan 4½ 

4.  Edward Geerts 4 

5.  Jaap Limmen 4 

6.  Bob de Wilde 3 

7.  Henk Bierman 1 

8.  Ruud Schiltmeyer ½ 
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Handje 
Maarten van Loggem 

 

k ben een aantal jaren lid geweest van een sociëteit nabij het 

Leidseplein. Van die sociëteit waren een aantal bekende schakers lid. En 

dat betekent dus dat er in de lokalen niet veel aan schaken gedaan werd. 

Die profs schaken natuurlijk niet in hun vrije tijd, die komen gewoon voor de 

alcohol en de amateurtjes hebben er doorgaans niet zo’n zin in om onder de 

meewarige blikken van de grote jongens te gaan zitten knoeien. 

En zo kon het gebeuren dat de enige gestructureerde schaakactiviteit tijden lang 

die ene partij op de donderdagavond was, die twee dapperen, ik en zekere vdL 

daar speelden. 

Op zo’n donderdagavond kwam ik de trap op – een beruchte trap, sommigen 

beweren dat je daar alleen serieus als lid wordt genomen als je er tenminste 

eenmaal lam vanaf gelazerd bent – en zag vdL al staan. Hij stond met zijn rug 

naar mij toe te praten met een man met krullend haar die ik ook slechts op de 

rug van zijn sjofele jasje zien kon. Kon zo een schaker wezen. Beide heren 

stonden te praten met een charmante maar ook maar toch redelijk onopvallende 

jonge vrouw. Toen ik naast vdL kwam staan stak het meisje spontaan haar hand 

naar mij uit 

“Hi, I’am Judith.” 

Ik voelde vaag dat er iets tot mij door moest dringen. Maar het duurde toch nog 

een seconde of tien, en een blik opzij naar die krullebol, bleek Jan Timman te 

zijn, tot het binnenhamerde: dit was de unieke Hongaarse, ik had Judith Polgar 

een handje mogen geven! 

Nu, al weer jaren later kan ik Judith eindelijk een beetje vergeten want er heeft 

zich een tweede grote gebeurtenis in mijn schakersleven voorgedaan.  

Ik ben lid van “De Raadsheer” geworden! 

 

I 



De Raadsheer  47e jaargang, december 2008 

 
Pagina | 9

Een bekoorlijk partijtje 
Corneel Simoons 

 

o kenschetste Kmoch het nu volgende miniatuurpartijtje van Euwe tegen 

Loman 

. Het werd gespeeld in 1923, een paar weken voor Euwe z’n doctoraal 

wiskunde deed. Een paar weken? Had ie daar dan tijd voor? Nou, onze held wel, 

tijd voor schaken en werken schijnt ie altijd gehad te hebben. Om je een idee te 

geven: na z’n doctoraal combineerde hij: a) een nieuwe baan als leraar, b) 

grondige schaaktheoretische studies en c) het schrijven van een proefschrift 

(promotie april 1926). Daarnaast moet hij toch ook enige aandacht hebben 

besteed aan z’n verloofde ( huwelijk in augustus 1926). Voor schaak spelen had 

hij volgens Kmoch niet zo veel tijd. En inderdaad, ik tel slechts 4 à 5 

toernooien/wedstrijden en hoogstens 2 matches per jaar in deze periode. 

Verbijsterend. 

Deze ijverige studie bracht bij de van nature reeds ( vooral tactisch ) zeer 

begaafde jonge meester wel een gestage groei in speelsterkte teweeg. In 1923 

stak Euwe al met kop en schouder boven zijn omgeving uit. Kmoch : “De 

Nederlandsche spelers zijn al lang niet meer tegen hem opgewassen en zich 

metende met dezen heeft hij dan ook eenige  moeite om niet tot lichtzinnigheid 

te vervallen.”Of er in dit geval ook van lichtzinnigheid sprake is, weet ik niet. 

Feit is wel, dat het hem niet erg moeilijk gemaakt wordt. 

In mijn aantekeningen haal ik Kmoch (K) en van der Tak (vdT) aan. H.Kmoch : 

Euwe Slaagt (Amsterdam 1937) en A.vd Tak : Taktiek in de opening ( N.I.C. 

1998). 

M. Euwe – R.J. Loman  (Scheveningen, 4-10-1923) 

1  Pf3      d5 

2  c4        …    De beginzetten van het echte Reti-systeem. De witspeler die deze    

                      zetvolgorde kiest moet wel weten wat voor stellingen er op het                                

                      bord kunnen komen na zwarts antwoord, en bereid zijn die te  

                      spelen! 

2  …         d4 

3  b4        g6  K: Deze variant is niet ongunstig voor zwart, alleen moet vroeg c5 

                      volgen. Wit wordt daardoor gedwongen tot b5 of bxc. In beide  

    gevallen heeft zwart met de dekking van d4 geen problemen. 

Z 
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                      VdT : 3 … f6 4 e3 e5 5 Lb2 c5  en  3 … c5 staan heden als 

                      beter te boek. 

4  Lb2     Lg7  

5  Pa3     e5 

6  Pc2     Lg4   K: Een anti-positionele zet. 

7  e3      …       vdT : Een soort Ben-Oni met verwisselde kleuren. Wit pakt 

                       het zwarte centrum aan. 

7  …        Pe7   vdT : ? Na 7  … d3 8 Pa3 wordt pion d3 zwak, en 7 … e4 8 h3 

                      exf3 9 hxg4 fxg2 10 Lxg2  is ook gunstig voor wit. 7   dxe3 

                      gevolgd door 8 …  De7 is het beste. 

8 exd4  exd4 

9 h3      Lxf3 

10 Dxf3  c6 

11 h4      …      vdT : 11 De4 ziet er ook goed uit. 

11 …       0-0   K: Riskant. 

                      VdT: op 11   h5  komt alsnog De4 en na 11  … Pf5 is 12 De4 De7  

                      13 Ld3 sterk. 

12 h5    Te8   

13 0-0-0 …     K: een ongewone zet  

13  …      a5 

14 hxg6 hxg6 

15 Dh3  …       Voor de hand liggend, maar nog sterker/gemener dan het op het 

                       eerste gezicht lijkt. Betekent zwarts antwoord dat hij niet  

                       beseft heeft hoe precair zijn situatie is? 

15   …  axb4    vdT: Dit wordt weerlegd maar op Pf5 is 16 Dh7+ Kf8 17 Ld3 

     sterk. 
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] 

 

16  Pxd4!  …     K: dreigt 17 Dh7+ Kf8 18  Pe6+ en mat. 

16   …     Lxd4  K: Verliest onmiddellijk. Zwart had  16 … Pf5 moeten doen. 

                        VdT: Na 16  … Pf5  17 Pxf5  Lxb2+  18 Kxb2  Df6+ 19  d4  xf5 

                        20 Dh7+  Kf8  21  Dh8+ Dxh8  22  Txh8+  Ke7  23 Te1+ is t uit. 

17  Dh8+!  …      K geeft geen zetten meer en schrijft slechts “met mat”. 

                           VdT drukt de laatste zetten wel als gespeeld af. 

17   …     lxh8 

18 Txh8++  

 

Een fraai partijtje inderdaad, en het is wellicht leerzaam om de röntgen 

combinatie aan het eind eens goed te bekijken, maar verder verdient het toch 

meer aanbeveling  om (partijen met) de door vdT bij de derde zet gegeven 

varianten nader te bestuderen.                       

 

 

 

 

 



De Raadsheer  47e jaargang, december 2008 

 
Pagina | 12

Het eerste Raadsheer Kattenburger Open 
Olaf Cliteur 

 

egin vorig seizoen ontstond tijdens een brainstormsessie over de interne 

competitie het idee voor een open toernooi. Nadat 7 woensdagavonden 

en 7 zaterdagmiddagen de revue gepasseerd hadden, werd ineens 7 

zondagmiddagen geopperd. 

Als voordelen werden snel genoemd dat er op zondag veel minder toernooien 

zijn dan op zaterdag en het vrij-parkeren in de buurt van ons clubgebouw. 

En zie daar………………… voor we het wisten startten we op zondag 12 

oktober jl. met 39 enthousiastelingen aan het eerste Raadsheer Kattenburger 

Open. Onder hen een behoorlijk aantal Raadsheren, in willekeurige volgorde: 

Mustapha, Marcel, Frans S. en Frans A. Charles, Richard, Ton, Simon, Harmen, 

ondergetekende en natuurlijk wedstrijdleider Gerie. Eric Mol moest zich helaas 

vanwege gezondheidsredenen terugtrekken wat wij allen natuurlijk betreurden. 

Verder op de deelnemerslijst een tweetal oud-Raadsheren en een behoorlijk 

aantal spelers van schaakvereniging De Pion. Kortom een dusdanige opkomst 

dat de organisatie het prijzengeld kon garanderen en een eerste stap naar een 

mooie traditie gezet lijkt. 

De eerste ronde stond natuurlijk in het teken van partijen met een ratingverschil 

van zo’n 400 tot 700 punten. Er vielen geen verrassingen te melden. Frans S., 

Mustapha, de voorzitter, Marcel (ten koste van Charles) en Harmen deden 

hetgeen wat van hen verwacht werd. Simon verloor van de sterke Jan Schol 

maar hield het maar liefst vijf uur vol! Richard, Frans A. en Ton begonnen met 

een bye. 

In ronde 2 op zondag 9 november werd het onderlinge krachtsverschil al wat 

minder. Beide Fransen en Richard namen een bye op, terwijl Ton zich helaas 

had vergeten te melden en tegen een reglementaire nul aanliep. 

Op bord 1 verloor Harmen na een dappere strijd van kanshebber Roel van Duijn, 

terwijl op de borden 2 en 3 Mustapha en ikzelf onze Raadsheerplicht vervulden. 

Marcel ging onnodig ten onder en ook Charles en Simon visten achter het net. 

Na afloop van beide ronden volop gezelligheid aan de bar en verheugen we ons 

nu alweer op zondag 14 december wanneer ronde 3 op het programma staat. 

B 
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De overige data zijn: 11 januari, 8 februari, 15 maart en 19 april en ik kan u 

zeker aanraden een kijkje te komen nemen in De poort. Aanvang 13:00 uur. 

Stand van zaken externe 
Frans Smit 

 

e externe competitie is nu alweer een paar ronden oud. We doen dit jaar 

mee met 3 achttallen en met een viertal. Daarnaast doen we uiteraard 

mee met de SGA-Cup. 

Het eerste is ratingfavoriet in 1A. Na degradatie uit de KNSB en degradatie uit 

de Promotieklasse is het daarom hoog tijd om de negatieve tendens te 

doorbreken en om kampioen te gaan worden. Als je kijkt naar het resultaat dan 

is de start prima te noemen. Er is twee keer gewonnen: van De Amstel en De 

Wachter. Maar overtuigend was het allemaal niet. Zeker tegen De Amstel 

hadden we alle geluk van de wereld om met het kleinst mogelijke verschil te 

kunnen winnen. Op 4 december speelt Raadsheer 1 tegen Het Probleem 2. Dan 

moet duidelijk worden of we onze favorietenrol waar kunnen maken. Gezien de 

versterkingen t.o.v. vorig seizoen: Mustafa Yahia, Wim vcan Vugt (terug van 

weggeweest) en Frans Smit (idem) zouden we toch ver moeten kunnen komen. 

Het tweede speelt dit jaar in 2D. Die klasse kent een oneven aantal teams. Wij 

slaan de tweede ronde over. Daarom heeft het tweede nog maar 1 wedstrijd 

gespeeld. Het team is qua rating een goede middenmoter. In de eerste ronde 

behaalden we een mooi resultaat: een nipte maar verdiende overwinning op 

Caissa 5. Het tweede moet zich kunnen handhaven en misschien zelfs streven 

naar promotie. Maar of dat haalbaar is moet in de loop van het seizoen blijken. 

Het derde speelt ook in de tweede klasse, in 2C.  Op rating moeten we een zware 

dobber krijgen. Helaas bleek dat in de eerste twee ronden ook in de realiteit zo te 

zijn. Beide wedstrijden gingen ruim verloren. Handhaving lijkt daarom al een 

mooi doel te zijn om na te streven voor dit team, dat een mooie mix is van 

Raadsheer-oudgedienden en Raadsheer-nieuwkomers. De eerste stap tot die 

handhaving is inmiddels gezet: De Pion 2 werd nipt verslagen. Een mooi 

resultaat! 
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Het vierde is een viertal. Verheugend is dat we veel meer mensen hebben dan 

plaatsen in dit viertal. Dat betekent dat we misschien volgend seizoen van het 

vierde weer een volledig acttal kunnen maken! De eerste wedstrijd werd keurig 

gewonnen van TOG. Helaas  houdt het goede nieuws daar tot op heden, althans 

qua resultaat, op. De wedstrijd tegen TOZ ging niet door omdat ... wij een grote 

fout maakten door niet op te komen dagen. We hebben twee strafpunten 

gekregen en de wedstrijd wordt op 25 november alsnog gespeeld. In de derde 

ronde bleek Grasmat 4 veel te sterk te zijn. Het werd 0-4. Ondanks deze minder 

goede berichten is het vierde een mooi team waarin vooral nieuwe Raadsheren 

kunnen wennen aan het spelen in de externe competitie! 

In de SGA-Cup tenslotte hebben we in de eerste ronde keurig gewonnen, met 3-

1 van VAS. Alleen Frans verloor. Henk, Ramon en Olaf wonnen. In de tweede 

ronde zijn we vrijgeloot.  

Tenslotte nog dit. Neem altijd tijdig contact op met je teamleider als je niet mee 

kunt doen met een teamwedstrijd! De teamleider voor het eerste en het tweede is 

Peter Voets. Het derde team staat onder de hoede van Harmen van der Ploeg en 

voor het vierde is Charles Hartman verantwoordelijk! 

Op www.schaakbondgrootamsterdam.nl staan overigens alle uitslagen, standen 

en TPR’s! 
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Ongekroonde meesters 
Simon Bouwhuis 

 

E Franse verlichter en filosoof Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778) was behalve een 

geestelijke wegbereider van de Franse 

revolutie ook een zeer sterke schaakspeler.  

Het eerste contact met het schaakspel sloeg bij hem 

in als een bom! Hij kocht een schaakspel, sloot zich 

op in zijn kamer en bestudeerde dag en nacht de 

vele mogelijkheden van het spel. 

Hij beheerste het spel al snel en Rousseau wist zelfs 

belangrijke prinsen van Conti te verslaan die zich 

aan het hof van Lodewijk XV verveelde. Winnen van deze prinsen werd opgevat 

als een belediging en op een gegeven moment maakte Rousseau zich maar met 

schaakbord en stukken uit de voeten. 

In zijn autobiografie “Bekentenissen”, die vlak naar zijn dood verscheen, gaf hij 

aan zeer gecharmeerd te zijn van het schaakspel. Wie meer wil weten over 

Rousseau kan terecht in de bibliotheek of natuurlijk een kijkje nemen op 

internet. 

Samen met Ruiz Lopez heeft Rousseau het Lopez-Rousseaugambiet ontwikkeld. 

Dit gambiet is een dubieuze variant binnen de Italiaanse opening en is met name 

door Rousseau uitvoerig geanalyseerd. 

In de schaakdatabank Simbase op internet staan er een aantal partijen met dit 

gambiet. De beginzetten van dit gambiet zijn 1.e4 45,  2. Pf3 Pc6, 3. Lc4-f5.  

Bijt u zich maar stuk op dit directe wapengekletter! 
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De hoofdvariant is… 

1.e4 45, 2. Pf3 c6, 3. Lc4 f5, 4. d4 De7, 5. 0-0 fxe4, 6. Pxe5 Pf6 

7. Lg5 Pe5, 8. dxe5 Dxe5, 9. Lxf6 gxf6, 10. Pc3 Ld6, 11. g3 Lb4 

12. Pd5 Le7, 13. Te1 c6 
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Interne competitie 
Richard van Deun 

 

e eerste periode van de interne competitie zit er al bijna op. Na 11 

ronden te hebben gespeeld is de koploper regelmatig van plaats 

verwisseld.  

 

Helemaal bovenaan zien we Olaf Cliteur. Dit is de eerste week dat hij op deze 

plek staat, maar zeker niet de laatste. De kampioen van vorig jaar zal er alles aan 

doen om ook dit jaar de titel in de wacht te slepen, maar zover is het nog lang 

niet. 

 

Met een heel klein verschil staat op de 2
e
 plaats Hans Radder. Hans moest 

onlangs de koppositie opgeven wegens remise tegen Frans Smit. Wat op zich 

zeker geen slecht resultaat is 

 

Op de 3
e
 plek zien we Dick Beijne (groep 2). Dick maakt dit seizoen een hele 

goede start met een resultaat van 5 uit 6 doet hij het beter dan vorig seizoen. We 

hopen dat hij dit niveau vol kan houden. 

 

Als we dit per groep gaan bekijken ziet het er als volgt uit: 

 

Groep 1 

Zoals hierboven zien we op de 1
e
 en 2

e
 plaats Olaf Cliteur en Hans Radder. Het 

verschil is heel erg klein, dus er kan nog van alles gebeuren. Op de 3
e
 plaats zien 

we Frans Smit. Nieuwkomer Marcel Hoogesteger begon erg sterk en stond de 

eerste weken op de 1
e
 plek, maar is nu wat teruggezakt naar de 9

e
 plaats in deze 

groep. André de Roo startte dit seizoen niet al te best. Maar ik weet zeker dat hij 

nog wel een paar plaatsen zal stijgen. 

 

Groep 2 

Na het verlies tegen Olaf Cliteur moest Lex van der Wal zijn koppositie in deze 

groep afstaan aan Dick Beijne. Dick doet het dit seizoen niet slecht en is wel 

degelijk kandidaat om kampioen van deze groep te worden. We zullen 

afwachten hoe het zal verlopen. Op de 2
e
 plek zien we dus Lex van der Wal. Lex 

speelde vorig jaar nog in groep 1 en  zal  zijn uiterste best doen om volgend 

seizoen daar weer in te spelen. Op de 3
e
 plek zien we Peter Voets. Ook Peter 

doet het niet slecht en met een score van 50 % behoort hij toch tot de 

kanshebbers om de groep te winnen.  
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Groep 3 

Bovenaan in groep 3 staat Cilia van der Kamp. Cilia heeft nog maar 2 partijen 

gespeeld, maar deze wel allebei gewonnen. Edzard Lisser staat op de 2
e
 plek. Op 

de 3
e
 plaats staat Simon Bouwhuis die een paar hele sterke partijen gespeeld 

heeft.  Nieuwkomer Maarten van Loggem staat op de 4
e
 plaats. Volgens mij 

hebben wij hiermee ook een nieuwe kandidaat om een serieuze gooi te doen 

naar het kampioenschap van groep 3, want hij heeft laten zien dat hij geen 

beginner meer is. Leo Oomens startte dit seizoen wat minder dan we van hem 

gewent zijn, maar ik weet zeker dat hij nog wel een paar plekken zal stijgen. 

 

De indeling verloopt over het algemeen soepel. In principe wordt de indeling 

gemaakt om 20.05 uur. Indien je verlaat bent of je weet van te voren dat je iets 

later komt. Laat dit me dan weten, zodat je nog gewoon ingedeeld kan worden. 

Kom je na 20.05 uur en je laat niets van je horen, dan kan het zijn dat je niet 

meer ingedeeld kan worden.  
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Zomercompetitie  
 

Zomercompetitie 2008, Eindstand met een 

woord van dank aan wedstrijdleider Peter 

Voets 

 

1 Olaf Cliteur 5,5 - 6 

2 Bert Gijsbers 5 - 6 

3 Iwan Zwanenbeek 4 - 5 

4 Corneel Simoons 4 - 7 

5 Lex van der Wal 3,5 - 6 

6 Leo Oomens 3,5 - 8 

7 Charles Hartman 3 - 6 

8 Marcel Hoogesteeger 2,5 - 3 

9 Harmen van der Ploeg 2,5 - 4 

 Peter van Pinxteren 2,5 - 4 

11 André de Roo 2,5 - 5 

12 Peter Voets 2,5 - 7 

13 Eric Mol 2 - 3 

14 Dick Beijne 2 - 5 

15 Gerie Opgenhaffen 1,5 - 4 

16 Henk Weeling 1,5 - 6 

17 Hein van der Kroon 1,5 - 7 

18 Peter van der Beek 1 - 1 

 Ramon van Beemdelust 1 - 1 

20 Stef Raven 1 - 2 

21 Hennie Heima 1 - 5 

22 Frans Altena 0,5 - 1 

23 Simon Bouwhuis 0 - 1 

 Mustapha Yahia 0 - 1 
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Rapid competitie 
Richard van Deun 

 

e eerste ronde van de rapidcompetitie had een redelijke opkomst met 23 

deelnemers. Een aantal van deze deelnemers hadden zich afgemeld en 

gebruik gemaakt van het recht op een bye.   

 

Bovenaan met 3 uit 3 zien we Ramon van Beemdelust, Olaf Cliteur en heel 

verrassend maar zeer verdiend Maarten van Loggem. Hieronder ziet u de 

complete tabel. 

 

 

Nr Name Rating Score 

        

1 Ramon van Beemdelust 2084 * 3 

2 Olaf Cliteur 2023 * 3 

3 Maarten van Lochem 0 * 3 

4 Hans Radder 1922 * 2 

5 Harmen van der Ploeg 1820 * 2 

6 Marcel Hoogesteger 1805 * 2 

7 Ton van Garderen 1800 * 2 

8 Ali Emecen 1672 * 2 

9 Luc Scheepmaker 1603 * 2 

10 Frans Smit 2086 * 1,5 

11 Mustapha Yahia 1986 * 1,5 

12 Gerie Opgenhaffen 1795 * 1,5 

13 Tony Slengard 1739 * 1,5 

14 Corneel Simoons 1645 * 1,5 

15 Leo Oomens 1541 * 1,5 

6 Peter Voets 1589 * 1 

17 Richard van Deun 1507 * 1 

18 Charles Hartman 1388 * 1 

19 Hein v.d. Kroon 1275 * 1 

20 Simon Bouwhuis 1167 * 1 

21 Lida Bouwhuis 0 * 1 

22 Monique de Groot 1151 * 0 

23 Annelies Visser 1039 * 0 
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