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Seizoen 2008-2009 zit er weer op! 
Olaf Cliteur 

 

at vliegt die tijd toch! Een 

schaakseizoen is nauwelijks 

begonnen of het ligt alweer 

achter ons. Natuurlijk wel altijd even 

een mooi moment om te evalueren wat 

ging er goed en wat minder? 

Allereerst het belangrijkste: Opkomst 

en ledenaantal. We stabiliseren rond de 

50 leden en zoals ik al vaker gezegd 

heb, is dat vandaag de dag helemaal niet zo slecht en behoor je nog altijd tot de 

grotere schaakverenigingen. Ook de opkomst trekt wat aan. Met name de groep 

die iedere woensdagavond zijn of haar gezicht laat zien in De Poort neemt licht 

toe. Gerichte ledenwerfcampagnes uiteraard gecombineerd met een goede 

opvang van de mensen die daarop binnenkomen, moeten in mijn optiek en die 

van mijn medebestuurders, een vast item op de jaaragenda zijn, om op termijn 

de groei weer op te pakken en zelfstandig te kunnen overleven. 

De teams draaiden goed mee in hun klasse. Het eerste greep onfortuinlijk net 

mis en moest op 2,5 bordpunt de titel aan ENPS laten. Nou ja, jaartje wachten 

dan maar op die rondvliegende champagnekurken. De handhaving van het 

gepromoveerde en tevens  wat verzwakte derde in de tweede klasse is een 

prestatie van groot formaat! En passant behaalden wij ook nog een halve 

finaleplaats in de SGA-beker. 

Ook op organisatorisch vlak stonden we traditioneel ons mannetje. Een geslaagd 

rapidtoernooi, een goed georganiseerde avond van de SGA rapidcompetitie en 

last but not least een super geslaagd Kattenburger open met louter tevreden 

deelnemers. Wij werden dan ook door iedereen verplicht gesteld hier een 

jaarlijkse traditie van te maken, dus dat doen we dan maar inclusief 

wisselbekers! Iedereen die daaraan zijn of  haar steentje heeft bijgedragen 

nogmaals dank!! 

Het Paasschaak in een nieuw jasje kende een geweldige opleving en ook Gerie’s 

La Vallade was weer ouderwets goed. 

W 
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Een andere zeer positieve ontwikkeling was de start van de schaaklessen. Leo 

begeleidde met hart en ziel iedere week de beginnersgroep en Ramon en Marcel 

trainden om de beurt de wat meer gevorderden. Een prachtig initiatief en ik hoop 

oprecht dat we volgend seizoen de mankracht weer op de been kunnen brengen 

en houden om hiermee door te gaan. 

Wat ging er nu minder? Tja het is geel en het ligt voor uw neus; ons clubblad. 

Dit had nummer 4 moeten zijn van het seizoen maar is pas nummer 2. Ik zou 

zeggen:” Sta op als je voor het clubblad bent” en help redacteur en bestuur deze 

geweldige traditie voort te zetten. Je hoeft geen fantastische schaker of schrijver 

te zijn, alles is welkom! Laten we afspreken dat er komend seizoen weer ieder 

kwartaal één verschijnt.  

Ook de 6-kampen gingen na een goede start vorig seizoen, dit seizoen wat 

moeizamer. Dit terwijl juist veel mensen het een goed initiatief vinden. Ook hier 

valt of staat het succes met een ieders inbreng! 

Traditioneel haal ik altijd in de laatste alinea van mijn voorwoord de titel 

onderuit en dat is deze keer niet zo moeilijk want het seizoen zit er natuurlijk 

nog helemaal niet op. Vanaf donderdag 2 juli treffen we elkaar immers 

wekelijks tijdens onze zomercompetitie bij MEO in het Oosterpark en op 

zaterdag 8 augustus trekken we naar Zandvoort om die Zandvoorters op hun 

eigen strand eens een flink pak slaag te geven. Hopelijk kan het snelschaken bij 

Eijlders ook blijven bestaan maar de rokers hebben daar inmiddels beslag gelegd 

op onze serre. Gerie kennende zal hij er wel uitkomen. Laatste aansporing die ik 

wil doen is: organiseer zelf ook eens wat in de zomer. Vroeger (toen trouwens 

alles beter was) hadden we vele mooie zomeractiviteiten. Vandaag zijn er nog 

slechts twee over, georganiseerd door jawel Gerie en ondergetekende. Het zou 

zo mooi zijn en in de traditie van De Raadsheer passen als we de zomerkalender 

weer eens wat uit konden breiden. 

Tot MEO of Zandvoort en natuurlijk een prettige vakantie!   
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Schrijven en schaken 
Maarten van Loggem 

 

chrijven over schaken hoeft niet per se door een goede schaker te 

gebeuren; Stefan Zweig, de schrijver van de Schachnovelle, misschien 

wel het bekendste litteraire werk over schaken, kon er zelf niet zo veel 

van. Misschien dat het verhaal er daarom over gaat hoe je zonder zelf 

noemenswaardig te kunnen schaken, toch een goede partij op het bord kan 

krijgen. 

Andersom, een schaker die zich aan het schrijven zet, moet daar natuurlijk wel 

wat van kunnen. Hein Donner bijvoorbeeld, die vooral ontroerend geschreven 

heeft over zijn onbeholpenheid na een beroerte. En Max Pam, die door precies 

hetzelfde lot getroffen werd Het prominentste voorbeeld van een schakende 

schrijver in onze contreien is Tim Krabbé, die ook nog eens hard kan fietsen en 

van wie bekend is dat hij bij de sprint liever het zakschaakspel ter hand neemt 

dan de vingers in de neus te steken. 

De combinatie bestaat dus in gradaties. De een, Zweig, schuift maar wat aan, 

een ander, Donner, was toch allereerst schaker, Pam weer ietsje meer scribent en 

Krabbé zou zonder zijn schrijverschap zeker geen BN-er geweest zijn. Maar zijn 

er schrijverschakers die je ook schakerschrijver zou kunnen noemen, omdat ze 

voor beide kunsten een gelijk talent hadden? 

Jazeker: Joaquín Gutierrez (1918-2000). Nooit van gehoord? Ik ook niet, als ik 

niet twee jaar geleden in Costa Rica op vakantie was geweest en aldaar het plan 

had opgevat mijn leesvaardigheid van het Spaans wat te schragen met een 

werkje van een plaatselijke grootheid, om het even wie, en daartoe in een 

tweede hands boekwinkeltje voor een alleszins overkomelijk bedrag een 

afgekeurd bibliotheekexemplaar van Puerto Limón, van voornoemde Gutierrez 

dus, had aangeschaft. 

Deze korte roman, uit het begin van de vijftiger jaren, die aanvankelijk netjes 

lijkt aan te sluiten bij het werk van de veel beroemdere regiogenoot Miguel 

Angel Asturias - we worden geconfronteerd met onrecht, de plantagearbeiders 

aangedaan door de onvermijdelijke Yankee bananencompagnie en de al even 

onvermijdelijke grootgrondbezitters – blijkt uiteindelijk toch meer te gaan over 

de persoonlijke ontwikkeling van de wees Silvano, een dromerige 

schoolverlater, die min of meer gedwongen worden bij zijn oom Hector op diens 

S 
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plantage te komen werken. De landelijke staking wordt na een voor dit soort 

boeken uit dit soort landen beperkt aantal slachtoffers zowaar beëindigd door 

toegeven van de bananenmaatschappij, waarna het onrecht en de sociale 

ongelijkheid voornamelijk nog een rol spelen in het schrijnende lot van de 

trouwe dienstmaagd Azucena, die na tientallen jaren trouw dienst lepra krijgt en 

door iedereen verlaten en vergeten onder erbarmelijke omstandigheden in 

quarantaine weg zal kwijnen. 

De aanvankelijk timide Silvano durft zijn tante Elvira een grote mond te geven, 

komt zijn incestueuze gevoelens voor zijn leeghoofdige nichtje Diana te boven 

en blijft niet rouwen als zijn oom  Hector bij nacht en ontij omkomt, maar 

monstert aan op de wilde vaart, aldus zijn eigen lot bestemmend. Zie daar de 

existentiële variant van de revolutionaire roman.  

Er wordt overigens niet geschaakt in het boek. Als er sprake is van “peones” dan 

worden daar de vooral in het begin van het verhaal vervaarlijk met machetes 

zwaaiende opstandige landarbeiders mee bedoeld en geen schaakpionnen, 

hoewel dat in het Spaans mogelijk was geweest. 

Zoekend op het internet kom je er achter dat Gutierrez in Costa Rica, en in Chili, 

waar hij lange tijd gewoond heeft, als een grootheid bekend staat, maar dat 

buiten de grenzen van beide landen zijn roem snel vervaagt. Dat geld voor zijn 

schijven en voor zijn schaken. Hij was drie maal schaakkampioen van Costa 

Rica (1939, 1943 en 1944) en om zijn veelzijdigheid geheel te kenschetsen: in 

1982 en 1986 ook nog eens kandidaat voor het vicepresidentschap van zijn land. 

In 1940 speelde hij in Chili een tweekamp met de elfvoudige Chileense 

kampioen Rodrigo Flores. Om te bewijzen dan Gutierrez spannend schaken kon, 

hieronder het eindspel van wat klaarblijkelijk de sleutelpartij in voornoemde 

tweekamp was. De commentaren zijn van Gutierrez zelf, de vertaling is van mij. 
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(nu komt de aap uit de mouw) 19…Le5!. 20.Lg3 (20.Lxe5. Dxf3. 20.Pxe5 Dxg2 

mat 20. dxe5 Dxd1 schaak) 20…Th8. 21.Dc2. Txh2!! 22.dxe5 (wit kan de toren 

niet slaan, kijk maar  

22. Lxe5 Txg2 schaak. 23 Kxg2 Dxf3schaak. 24 Kf1 f6! 25. Lg3 Th8. 26Ke1 

Le4. 26 Da4 Th1 schaak 28. Kd2 Dd3schaak. 29 Kc1 Dxc3. 30. Dc2 Dxc2mat 

22.Kxh2 Th8schaak 23.Kg1 Dxf3 24. g2xDf3 Lb8xf3 

22.Lxh2 Lxh2 23. Kxh2 Txh8 schaak. 24. Kg3 Th8schaak.25. Kf4 Txg2 etc etc. 

Rodrigo vond de beste en enige verdediging). 

22…Txg2schaak 23. Kf1 (23Kxg2? Le4 of Dxf3schaak 24.Kf1 Th8 25.Ke1) 

23…Dxf3. 24. Txd8 schaak Kxd8. 25 Dd1 schaak! 

De sleutel van de verdediging, de dameruil met een voor mij ongunstig einde als 

mijn toren vast zou komen te staan. Het zou de strijd van een losgebroken tijger 

tegen een vastgebonden ezel zijn zijn. Ik weet nog steeds niet waarom ik me niet 

aan wanhoop overgaf. Ik moest iets vinden om mijn positie na de dameruil niet 

geheel onhoudbaar te maken en dat lukte ook nog. 
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25…Dd3schaak 26. Dxd3schaak cxd3 (hier gokte ik erop dat Flores in tijdnood 

zou denken:”Als ik de pion met de toren aanval, verdedigt hij hem met de loper 

en als ik die pion sla wordt het met lopers van ongelijke kleur remise, maar als 

ik z’n loper opnieuw aanval met Te1, en hij die zet, val ik zijn pion aan met Te3 

en kan hij die niet meer verdedigen .Het plezier was hem aan te zien en hij 

speelde: 

27 Td1. Le4 28. Te1 Lf3 (onverwachts. Hij wint niet meer, staat zelfs verloren) 

29. Te3 (29Lf4? D2 30 Lxd2 Th2 met mat in een. 29. Td1 Lxd1 30. Kxg2 d2. 31 

Lf4 Lf3schaak en promotie. Flores koos eieren voor zijn geld) 29….Le2 schaak. 

30. Kxg2(30.Ke1. Tg1schaak 31. Kd2. Td1 schaak. Of 30. Txe2. dxe2 schaak 

31. Kxe2. Tg1 en mijn toren staat vrij en wint.). 

30….d2 31. Txe2. d1(dame). 32. Te3(nog een fout, verklaarbaar na de eerdere 

psychologische klap. Met 32. Tb2 zou zijn toren zich op de tweede rij kunnen 

handhaven en zou er zich een lang eindspel ontwikkelen waarbij mijn 

winstkansen twijfelachtig zouden zijn geweest.) 

32….Dd5schaak 33. Kg1. Dxa2 en na het nodige zenuwachtige geschuif waarbij 

noteren onmogelijk werd, gaf Flores zich over vanwege het oprukken van mijn 

torenpion. Wie had kunnen denken dat dat pionnetje me de overwinning in de 

partij en de match zou kunnen schenken! 

 

Naast Puerto Limón heeft Gutierrez (je leest ook wel Gutierrez Mangel) nog een 

tiental litteraire werken geschreven. Hij is in 12 talen vertaald, in het Nederlands 

bij van Goor en Zonen. Je bent dus gewaarschuwd, je kunt hem tweede hands 

tegenkomen. 

 

 

 

 

Bronnen: 

 Puerto  Limón – Joaquin Gutierrez  ed. Costa Rica, San José Costa Rica 1975 

Antología de ajedrez costarricense- Alexis y Manuel Murillo Tsijli (t vinden op internet) 
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Het Eerste Kattenburger Open 
Gerie Opgenhaffen 

 

it seizoen organiseerde de Raadsheer op zeven zondagen het eerste 

Kattenburger Open Toernooi. In totaal 38 mensen deden mee aan de 

eerste editie van dit toernooi in ons eigen clublokaal De Poort. En het 

mag een groot succes genoemd worden! 

De formule was door Olaf geleend in Haarlem, maar natuurlijk overgoten met 

een eigen Raadsheer-sausje. Van oktober t/m april werd er iedere maand een 

zondagmiddag een partij gespeeld in de Poort. Behalve van Raadsheerleden was 

er ook een flinke deelname van leden van de Pion, door Olaf geronseld tijdens 

de vorige zomer. Maar ook anderen wisten de weg naar de Poort te vinden – van 

binnen en buiten Amsterdam. André deed de inschrijving voor het toernooi, Luc 

zorgde voor de publicatie van indelingen en uitslagen op onze website, Olaf 

deed ook veel achter de schermen, Corneel zorgde tijdens het toernooi dat alles 

goed verliep en was constant aanwezig, Jack en Alice stonden achter de bar, net 

als Joop natuurlijk die ook meestal wel zorgde voor heerlijke hapjes. Meestal 

bleef het na afloop van de ronden nog lang gezellig. Zelf mocht ik zorgen voor 

de indeling en de wedstrijdleiding. In het begin verliep het toernooi nog wel wat 

chaotisch, maar dat werd steeds beter. Als dat nodig was meldde men zich 

steeds beter af.   

Op papier was Frans Smit de sterkste speler, gevolgd door Roel van Duijn en 

Mustapha Yahia. Maar Frans nam de tweede ronde een bye en in de vierde 

ronde verloor hij van iemand van wie snel duidelijk werd dat hij een belangrijke 

kanshebber was: Diederic ’t Hooft. Diederic speelt al jaren niet meer bij een 

club en daarom had hij geen rating meer. Maar deze man moet toch zeker ruim 

boven de 2000 ingeschat worden en zo’n rating heeft hij dan ook gehad vroeger. 

In de eerste ronde had hij nog remise gespeeld tegen Harrie Boom, maar daarna 

kwam hij op stoom. Mustapha nam een bye in de derde ronde en Olaf Cliteur 

speelde remise tegen Roel. De sterkste deelnemende Pion-speler, Chris Alberti, 

had al eerder remise gespeeld tegen de Oekraïner Alexei Parakhonyak en dus 

had niemand meer 100%. Na vijf ronden stonden Diederic (won van Roel) en 

Mustapha (won van Olaf) op kop en een vol punt los. De onderlinge ontmoeting 

in de zesde ronde won Mustapha en het leek een gelopen race. Maar niets was 

minder waar: de laatste ronde bracht de ontknoping. Roel won van Mustapha en 

Diederic won van Olaf, met als gevolg dat Roel, Mustapha en Diederic de eerste 

D 
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prijs deelden. Het prijzengeld werd gedeeld, maar de beker ging op grond van 

een haastig (handmatig) uitgerekende TPR naar Diederic. Jop Dekker, die in de 

laatste ronde won van Chris, werd daarachter heel mooi vierde.  

Al met al dus een leuk toernooi, met een leuke en spannende afloop. Er deden 9 

Raadsheerleden  mee, waaronder gelukkig weer eens Frans Altena. Er waren 

verder 4 ex-leden. 

Het bestuur heeft al gegarandeerd dat het toernooi volgend jaar weer plaats 

vindt. Hopelijk net zo gezellig of misschien nog leuker. Er kunnen ook nog best 

wat meer mensen in de zaal dan de 38 die er nu waren. Maar iedereen wilde 

volgend jaar weer mee doen en hopelijk doen ook anderen dat, dus dat moet 

lukken. En misschien toch ook iets meer Raadsheerleden. Een goed idee dus om 

dit toernooi te organiseren. 

 

Edgar-Colle  
 

dgar Colle was een Belgische 

schaker,hij werd geboren in Gent op 20 

april 1932, 

In 1923 vond zijn internationale doorbraak 

plaats. 

Edgar Colle heeft ons het Colle-systeem 

nagelaten,een  solide opening die op 

grootmeesterniveau niet zo vaak gespeeld 

wordt. 

Toch zijn er in deze variant van 

damepionopening wereldwijd ruim 3300 

partijen bekend, 

Collesysteem-1d4,d5.2Pf3,Pf6.3e3,e6.4Ld3 C5. 

In de schaakdatabase Simbase staan 455 partijen die door Colle zijn gespeeld.  

In 1926 boekte hij zijn grootste internationaal succes met een eerste plaats in het 

toernooi van Merano. 

Helaas leed hij aan een slepende ziekte,al op 35e jarige leeftijd kwam hij te 

overlijden. 

E 
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1e Kattenburger Open 2008  Eindstand  

           

           

Plaats Pno Naam Rating Score TPR RC W W-WE M/F SB 

                      

1 33 T Hooft, Diederic 0 5,5 2070 1921 3,5 1 M 22,25 

2 3 Yahia, Mustapha 1966 5,5 2055 1815 4 0,58 M 23,75 

3 2 Van Duijn, Roel 1977 5,5 1941 1792 5,5 1,17 M 22,75 

4 6 Dekker, Jop 1832 5 1887 1647 4 0,5 M 16,50 

5 4 Cliteur, Olaf 1899 4,5 1939 1746 4,5 0,48 M 18,25 

6 10 De Dreu, Dies 1784 4,5 1883 1690 3 0,57 M 18,50 

7 35 Niks, Eelco 0 4,5 1794 1692 4,5 1 M 14,75 

8 20 Duivenvoorden, Ben 1558 4,5 1781 1656 4 1,69 M 13,75 

9 12 V/d Ploeg, Harmen 1739 4,5 1758 1633 4 0,24 M 13,25 

10 1 Smit, Frans 2079 4 1998 1805 1,5 -0,15 M 19,00 

11 16 Tjong-Akiet, Raf 1641 4 1873 1724 3,5 1,5 M 13,50 

12 5 Alberti, Chris 1880 4 1840 1783 3,5 -0,17 M 14,00 

13 39 Schoorl, Adri 1766 4 1705 1633 3 -0,31 M 14,00 

14 15 Ter Schegget, Ernst 1667 4 1680 1531 3,5 0,17 M 10,75 

15 7 Hoogesteger, Marcel 1805 4 1665 1593 3 -0,77 M 12,75 

16 36 Parakhonyak, Alexei 0 3,5 1781 1724 3,5 0,5 M 11,50 

17 18 Kuijper, Hans 1595 3,5 1662 1734 2 0,38 M 12,25 

18 38 Mohamedjoesoef, Rafiek 1612 3,5 1588 1588 3 -0,17 M 9,25 

19 22 Van Deun, Richard 1515 3,5 1561 1561 2,5 0,32 M 11,00 

20 40 Langbroek, Aarnout 1631 3,5 1499 1427 3 -0,63 M 9,50 

21 14 Boom, Harrie 1684 3,5 1490 1490 2 -0,96 M 12,00 

22 23 Looman, Hans 1490 3 1520 1645 2 0,11 M 5,75 

23 21 Jansen, Has 1528 3 1518 1518 2,5 -0,07 M 9,25 

24 25 Heima, Hennie 1429 3 1461 1533 2 0,12 M 5,25 

25 37 Wakkie, David 0 3 1445 1532 1,5 1445 M 8,50 

26 19 Bergshoeff, Bert 1593 3 1371 1520 1,5 -1,41 M 8,75 

27 24 Spaan, Wim 1477 3 1355 1480 2 -1,01 M 5,25 

28 8 Schol, Jan 1798 2,5 1670 1670 2,5 -0,73 M 10,50 

29 26 Altena, Frans 1412 2,5 1514 1514 1,5 0,36 M 5,75 

30 13 Tensen, Daan 1482 2,5 1422 1509 1,5 -0,36 M 5,75 

31 27 Van Ingen Schenau, Justin 1376 2,5 1366 1515 1,5 -0,14 M 6,50 

32 34 Bouwhuis, Simon 1213 2,5 1291 1416 2 0,39 M 4,75 

33 9 Veenstra, Frits 1796 2 2181 1446 1 0,11 M 13,50 

34 28 Hartman, Charles 1356 2 1242 1482 1 -0,82 M 3,50 

35 32 V/d Berg, Martha 1022 2 1073 1346 1 0,2 F 3,25 

36 29 Chin-A-Loi, Raymond 1212 1,5 1170 1443 1 -0,39 M 2,25 

38 30 Giesen, Carin 1191 1 1068 1434 0,5 -0,58 F 3,00 

39 31 Ten Woude, C. 1175 1 790 1525 0 -0,22 M 6,25 
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Velerlei fouten 
Corneel Simoons 

 

r zijn inderdaad allerlei soorten fouten die wij (kunnen) maken bij het 

schaken.  

In de eerste plaats natuurlijk rekenkundige domheden, het onvoldoende 

zorgvuldig doorrekenen van combinaties. Dan is er de algemenere, 

moeilijkere, soms ook vagere begrip ‘positionele missers’. En 

uiteindelijk de monsters die we maar ‘psychologische tekortkomingen 

‘zullen noemen. Onder- en overschatting van jezelf of van je tegenstander. 

Gebrek aan concentratie of juist het tegenovergestelde: je zo op een paar 

onduidelijkheden focussen dat je plotseling nog geen goed plan maar wel 

tijdnood hebt. 

Hoeveel categorieën er zouden zijn, zeker als we inzien dat je bijna alle fouten 

van meerdere kanten kunt bekijken, ik zou het niet kunnen zeggen. Dat 

interesseert me ook minder. Wel is het van belang dat we met name ook onze 

eigen blunders vanuit een aantal verschillende perspectieven kunnen, en 

eigenlijk behoren te bestuderen. Een ontmoedigende en vaak pijnlijke bezigheid, 

maar het loont de moeite. Hetzelfde geldt ook voor winstpartijen, trouwens. 

Wat volgt is een mini-partijtje van maar 12 zetten met minstens 4 stevige fouten. 

Laszlo-Alfoldy    Budapest 1933 

1 d4 Pf6  

2 c4  e5  

3 dxe5 … Het niet nemen van de pion is in dit 

Budapester Gambiet niet aan te raden. 

Na 3d5 krijgt zwart met Lc5 

onmiddellijk een fraaie aanvalsstelling. 

3 … Pg4 Pe4 wordt hier ook wel eens gespeeld, 

maar ‘de theorie’ acht Pg4 flexibeler en 

dus beter. 

4 Dd4 ? …   

Hier is echt van alles mis mee: 

E 
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1 De dame komt te vroeg naar buiten, en zwart kan enkele keren met 

ontwikkelingszetten de dame opjagen, zodat 

2 wit zijn eigen stukken onvoldoende snel en effectief kan ontwikkelen. 

3 Het kan ook zijn dat wit gewoon een beetje lui is geweest en niet heeft beseft 

dat de ‘aanvallende’ positie van zijn dame niets voorstelt, m.a.w. 

4 misschien is deze zet gedeeltelijk gebaseerd op een rekenfoutje; zie ook het 

commentaar bij wits zesde zet. 

Op zich is er trouwens niets tegen het nog even vast  houden van de extra pion, 

maar dat moet gebeuren via de ontwikkeling van lichte stukken. Bijv. 4 Pf3 Pc6 

5 Lf4 Lb4+ 6 Pbd2 De7 is een gangbare voortzetting, en nu moet wit alleen wel 

rekening houden met de positie van zwarts dame. Het miniatuurtje Taylor-

Pauler 

(Zimbabwe 1980) laat zien hoe het anders af kan lopen. Na de genoemde zetten 

volgde daar 7 a3 Pgxe5 8 axb4?? Pd3#. Alle boekjes met openingsgrapjes 

bevatten dergelijke dodelijke Pd3 matjes. (N.B. , alleen mogelijk na 3…Pg4, 

niet na 3…Pe4!). 

4 …  d6  

5 exd6 Lxd6  

6 Pf3 … Had wit hier gehoopt 6 Dxg7 te kunnen 

spelen? Wel, dan heeft ie nog net op tijd 

gezien dat dat niet gaat wegens 6… Le5    

7 Dg5   Dxg5 8 Lxg5 Lxb2. 

6 … 0-0  

7 h3? …  De lichte stukken moeten eruit! 7 Pc3 

was veel beter geweest. De tekstzet 

verzwakt alleen maar veld g3. 

7 … Pc6  Zwarts paard wordt ontwikkeld met een 

gewone aanvalszet, maar er zit ook nog 

een gemener kantje aan. Op 8Dd1 volgt 

namelijk 8… Pxf2 en na Kxf2 komt 

8…Lg3+ met damewinst. 

8  De4 Te8  
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9 Dc2 Pb4 Zie het commentaar bij 4Dd4. 

10 Dc3 …  

 

 

Meerdere commentaren zeggen hier dat het onvoorstelbaar is dat zwart hier geen 

direct winnende speelwijze zou hebben, en die is er dan ook. Met 10   Pd3+ had 

zwart korte metten kunnen maken. Op Kd1 volgt  … Pgf2+ en  Lb4. Op Kd1 

komt meteen 11 …Lb4. En na Dxd3  maakt zwart het af met 11 … Lb4+ 12 Ld2 

Dxd3.  

Dat zwart dit niet ziet is des te vreemder als je beseft dat de zet Pd3 ook in zijn 

eigen berekeningen voor moet zijn gekomen, zoals we straks zullen zien. 

 10 … Pc3 Dit wordt ‘meestal het te mooi willen 

doen genoemd. 

11 Pa3 …. Het paard kan niet geslagen worden: 11 

fxe3 Lg3#; 11 Dxe3 Pc2+; 11 Lxe3 

Txe3! en verder als nu net.; op Dd2 komt 

Pd3+. 
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11 …  Pbc2? Met Pbc6 had zwart een blijvend 

voordeel kunnen behouden. 

12 Pxc2 Lb4  

 

    

Zwarts plannetje is rond: de dame is gevangen. Wit ziet dat ook en geeft op. EN 

begaat daarmee de laatste stommiteit van de partij. Immers na  bijv. 13 Pxe3 

Lxc3+ 14 bxc3 heeft wit voldoende materiaal voor de dame en een verdedigbare 

stelling ( niet mooi maar OK). Oftewel zoals een boekje het verwoordt “daarna 

zou het gevecht pas echt begonnen zijn”. Een gevecht dat 10 … Pd3+ overbodig 

had kunnen maken. 

Gelukkig bestaat er tegen dit soort fouten een simpele remedie. Volg het 

voorbeeld van vele grootmeesters, waaronder Fisher, en laat de combinatie 

uitvoeren, om pas daarna op je gemak de situatie te beoordelen. Opgeven kan 

altijd nog! 
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2x9 
Olaf Cliteur 

 

en wat vreemde aanhef van het onderstaand artikel, ik hoor jullie hersens 

kraken. Wat zou het zijn een zomerpuzzel? Neemt ie ons mee terug naar 

de lagere school? 

Nee hoor het is gewoon de uitslag van de SGA-rapidcompetitie voor 

clubviertallen. Dit jaar geen spannende finales, gewonnen digitale klokken, 

polonaises en bier maar een negende plaats voor zowel Raadsheer 1 als 2.  

Het begon allemaal nog zo mooi op de eerste speelavond van ons tweede, 6,5 uit 

12 en een prachtige 3 uit 3 van Marcel op het eerste bord. Raadsheer op 

ramkoers. Toen kwam die rampzalige avond van het eerste. We organiseerden 

zelf in De Poort en dat verliep vlekkeloos. We waren op oorlogssterkte en we 

dienden een goede uitgangspositie af te dwingen. Was het plankenkoorts, de 

eerste wedstrijd in het seizoen zonder teamleider Peter V. of het spelen voor 

eigen publiek? Ik weet het niet. Mustapha en ik scoorden 1 uit 3 en dat was op 

zich niet zo’n ramp geweest als dat niet de totale score geweest zou zijn van ons 

team deze avond. Ik zal de namen van de andere twee spelers niet noemen 

omdat ik hen zeer lief heb. Tja dan is de competitie natuurlijk meteen ten einde. 

Een fraaie 2-2 de tweede avond tegen Caissa 3 met invallers Gerie en Corneel 

(laatstgenoemde won fraai van een speler met 300 elo’s meer) en een 2,5-1,5 

overwinning op de derde avond tegen het op dat moment op de derde plaats 

staande Tal 1 waren de enige wapenfeiten. Een gedeelde negende/tiende(en 

tevens laatste)plaats voor het visitekaartje van de club. Was het maar alvast mei 

2010 dan konden we deze schande uitwissen. Ik zal u de eindstand besparen, 

zonde van inkt en papier. 

Het dappere tweede kon helaas ook de goede start niet uitbouwen. Tegen veelal 

sterkere tegenstanders werden geen potten meer gebroken. Het eindigde 

allemaal ook met een negende plaats. Gezegd moet worden dat deze negende 

plaats ongedeeld was en dat er 12 teams in deze klasse speelden en indien er 

degradatie zou bestaan we ons dus keurig gehandhaafd zouden hebben. Viel dus 

nog best mee voor Gerie, Corneel, Peter V., Harmen en zoals gezegd Marcel. 

Excuses  

E 
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Beide teams speelden een klasse hoger dan vorig jaar en dan worden de 

tegenstanders steeds gemener. (ze geven bijvoorbeeld niet meer op als ze 

verloren staan) 

25 minuten is veel sneller voorbij dan bijvoorbeeld een uur. 

De omgeving was af en toe wat lawaaiig en daar hebben wij, oude mannen, 

steeds meer last van. 

Een uitwedstrijd in Aalsmeer is natuurlijk belachelijk want dat ligt helemaal in 

de noord Hollandse schaakbond. 

Maar goed volgend jaar zullen we ze even laten zien dat we goed mee kunnen 

draaien met het eerste in de eerste- en het tweede in de tweede klasse. Daarnaast 

streven wij nog steeds naar een combinatie viertal van het derde en het vierde 

voor de derde klasse want de rapidcompetitie blijft gewoon leuk.    We shall see! 

 

 

Team 4 
Charles Hartman 

Het schaakjaar voor de externe competitie van Raadsheer 4 zit er weer op. Het 

was een bewogen jaar waarin Raadsheer 4 voor het eerst als een viertallen team 

door het leven ging. Belangrijkste pijlers van het team waren het afgelopen jaar 

Marc, Annelies, Simon en Maarten.. Maar ook Cilia, Edzard en Peter hebben 

hun steentje bijgedragen. Het vierde, het wordt in de wandelgangen wel de 

kweekvijver van nieuwe aanstormende schaaktalenten van de Raadsheer 

genoemd, kende vele hoogtepunten maar had ook enkele tegenvallers. Er waren 

geen tegenvallers te melden in de sfeer en inzet die zowel bij uit- als thuis 

wedstrijden optimaal was. Wat betreft de resultaten en uitslagen kunnen we 

stellen dat de raadsheer 4 zijn tanden heeft laten zien maar toch ook zelf wel 

enkele krassen heeft opgelopen. Ik denk dat we dit seizoen van raadsheer 4 

vooral als een jaar moeten zien waarin relatief veel nieuwe clubschakers met 

nog weinig of geen competitie hun eerste competitie ervaringen op hebben 

gedaan. Gezien het grote enthousiasme, ik zou haast zeggen de gretigheid 

waarmee het 4de nu al naar het volgende seizoen kijkt, doet mij er alle 

vertrouwen in hebben dat de sfeer en inzet weer hoog zullen zijn. De opgedane 

ervaring zal zich steeds meer in betere resultaten kunnen gaan vertalen. 
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Over van alles en nog zo wat 
Corneel Simoons 

 

ver van alles en nog zo wat. 

Ooit vlak na de tweede april, ben ik begonnen aan een verslagje van Het 

Probleem 3 vs De Raadsheer 2. Dit o.a. naar aanleiding van de terechte 

klacht dat ons clubblad er slecht voor staat. Wedstrijdverslagen worden niet 

meer ingediend en ook andere bijdragen ontbreken. We moesten ons schamen; 

wij allemaal. 

Enfin, over schamen gesproken, dat opzetje kan ik niet meer vinden. En het 

verloop van de match herinner ik me eigenlijk ook niet zo goed. Behalve dan, 

dat ik zelf gewonnen heb. Net zoals Peter V., die een mooi matje gaf met maar 

een klein vlekje: hij had net zo een fraai slot een zet eerder kunnen maken. Hij 

had niet gezien dat een kleine vergissing van zijn tegenstander het laatste stukje 

van zijn keurig uitgewerkte zettenreeks overbodig had gemaakt. Kan ons 

allemaal gebeuren, of liever nog, gebeurde ons dat maar allemaal wat vaker. 

Het Probleem speelt dit seizoen nog in de Zuidpool, een gebouw ergens tussen 

het Mercatorplein en de Admiralengracht, maar met ingang van september a.s. 

spelen zij in de speeltuin waar nu Tal/DCG al zit. De speelruimte en de outillage 

bevielen steeds minder. Daar kan ik natuurlijk niet echt over oordelen, maar ik 

vind het toch een beetje jammer. Dat oude gedoetje, krakkemikkige trapjes, een 

rare bar achter het gordijn, een luchtbruggetje naar de rookruimte ( je hoeft daar 

niet naar de overkant van de straat), het heeft allemaal wel wat, noem het maar 

sfeer. 

Tijdens de nazit aan genoemde bar kwam het gesprek al snel op de vraag of deze 

verhuizing wellicht ook een mogelijke fusie impliceerde. Tot mijn opluchting 

werd dit ten stelligste ontkent. We hebben wat mij betreft al te veel fusies en 

fusieplannen, die worden verdedigd (naar ik hoor ook door een deel van het 

SGA-bestuur) met argumenten die mij te veel lijken op wat we voor de crisis 

vooral van ondernemers mochten vernemen. Samengevat in een slogan: Groter 

is beter, efficiënter en sterker. 

Een dubieus standpunt. 

Naar mijn stellige indruk is bij een fusie veelal het nieuwe geheel niet meer, 

maar minder dan de oorspronkelijke delen. Zowel in aantallen (actieve) leden, 

O 
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als in sociale samenhang. Schaakclubs zijn ook gezellige verenigingen, of horen 

dat te zijn. Maar in de praktijk komt daar bij de echt groten daar minder van 

terecht dan bij de relatief kleineren. 

Iets heel anders is natuurlijk de samenwerking die er tussen verder 

onafhankelijke verenigingen kan ontstaan, bijv. in de vorm van het openstellen 

van de interne competitie v oor elkaars leden. Dat kan een verrijking betekenen. 

Maar of men een degelijke verrijking kan afdwingen met fusies? 

Ongetwijfeld valt hierover nog veel meer te zeggen. Wat ik hierboven 

geschreven heb behoeft nuancering, en het onderwerp verdient een diepgaandere 

behandeling. Zou een discussie in het clubblad niet wat zijn? 

Oh ja, tegen het Probleem hebben we uit met 3-5 gewonnen. En inmiddels 

hebben we met dezelfde cijfers thuis verloren tegen de Pion. Kon allemaal 

slechter. De gedetailleerde uitslagen kun je hieronder vinden.  

 

 

 Probleem 3 1646 Raadsheer 2 1710  

1. Paul Helmer 1856 Hans Radder 1824 ½ - ½  

2. Jan de Heer 1720 Marcel Hoogesteger 1836 ½ - ½  

3. Hugo de Jonge 1576 Gerie Opgenhaffen 1740 ½ - ½  

4.  Rob Thijssing 1645 Henny Wasmoeth 1846 ½ - ½  

5. Bart de Boer 1602 Corneel Simoons 1693 0 – 1 

6. Sander van de Wiel 1654 Harmen van der Ploeg 1735 ½ - ½  

7. Ronald Kersbergen 1439 Peter Voets 1671 0 – 1 

8. Bart van de Laar 1679 Simon Bouwhuis 1333 ½ - ½  
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Interne competitie 
Richard van Deun 

 

ij de interne competitie van het afgelopen seizoen was de opkomst over 

het algemeen redelijk. Zoals gebruikelijk loopt het aantal schakers aan 

het eind van het seizoen wat terug. Toch kunnen we terugkijken op een 

seizoen met veel spannende partijen. 

 

Als we naar de eindstand kijken zien we op de 5
e
 plaats met 1212 punten André 

de Roo. André had met 10 gewonnen partijen, 4 remises en 7 verloren partijen 

een goed resultaat gehaald. 

Op de 4
e
 plaats zien we de hoogste speler van groep 2: Lex van der Wal. Lex die 

vorig jaar in groep 1 speelde laat hiermee zien dat hij daar wel degelijk in thuis 

hoort. Lex haalde 1286 punten met 11 gewonnen partijen, 3 remises en 8 

verloren partijen. 

Een goede 3
e
 plaats is voor Marcel Hoogesteger met 1316 punten. Ook Marcel 

haalde 11 gewonnen partijen, 3 remises, maar verloor er slechts 7. 

Een 2
e
 plaats is dit jaar weggelegd voor Olaf Cliteur met 1441 punten. Olaf die 

iets minder partijen gespeeld heeft als de overige hoogstandjes heeft laten zien 

dat hij met 9 gewonnen partijen, 4 remises en slechts 5 verloren partijen tot één 

van de beste spelers van de club behoort. 

Kampioen van seizoen 2008-2009 is dit jaar Hans Radder met 1607 punten. 

Hans heeft van z’n 22 gespeelde partijen er maar liefst 14 gewonnen, 5 remises 

en maar 3 verloren partijen. Hans, gefeliciteerd met dit resultaat. 

 

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

 

Groep 1: 

Groep 1 is hiervoor al genoemd voor wat betreft de toppers. Hans op de 1
e
 

plaats, Olaf op de 2
e
 plaats en Marcel op de 3

e
 plek. Wat meer onderaan zien we 

Harmen van der Ploeg en Ton van Garderen. Laatstgenoemden hebben dan ook 

wel aardig wat minder partijen gespeeld, dus wie weet….. 

 

Groep 2: 

Op de 3
e
 plek hier zien we Ali Emecen. Ali heeft hiermee laten zien dat hij 

misschien wel op weg is naar groep 1. Echter zal dit nog wel heel even duren, 

want z’n rating is nog iets te laag hiervoor. Maar hij is zeker op de goede weg. 

Op de 2
e
 plaats zien wij niemand minder dan Peter Voets. Peter doet regelmatig 

een graai naar het kampioenschap van groep 2, maar het is hem dit keer 

wederom net niet gelukt. 

Op de 1
e
 plek staat Lex van der Wal. Met dit zeer goede resultaat zal Lex zich 

volgend seizoen weer moeten bewijzen in groep 1. Gefeliciteerd Lex. 

B 
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Groep 3: 

Op de 3
e
 plaats in groep 3 zien wij nieuwkomer Maarten van Loggem. Maarten 

heeft hiermee toch wel laten zien dat hij een geduchte tegenstander is en 

misschien volgend jaar wel een greep doet naar het kampioenschap van groep 3. 

Op de 2
e
 plek staat Simon Bouwhuis. Simon draaide een goed seizoen en heeft 

zelfs van een paar veel sterkere spelers kunnen winnen.  

Kampioen van groep 1 is dit jaar geworden: Leo Oomens.  Leo die vorig jaar 

een wat minder seizoen had in groep 2 heeft hiermee laten zien dat hij de 

sterkste is van groep 3 en eigenlijk in groep 2 thuishoort. Echter zijn rating is 

nog steeds onder de grens van groep 2, dus of hij volgend seizoen in groep 2 

mee gaat doen…………… 

 

 

 

 

 

Redactie 
Richard van Deun 

 

 

 

Tja wat zullen we zeggen. Slechts twee clubblaadjes dit seizoen is toch wel een 

dieptepunt.  Schaakpartijen worden totaal niet ingeleverd, geen verslagen van 

onze teamleiders of van de mensen uit zo een team is toch wel heel erg 

bedroevend. Als de leden het clubblad niet belangrijk vinden dan kunnen we 

natuurlijk ook een nieuwsbrief maken die via internet wordt verspreid en op het 

prikbord op de club wordt opgehangen. Veel goedkoper !!! 

Maar….. dat hoort niet bij De Raadsheer. De Raadsheer brengt al een clubblad 

uit voor zolang ik me dat kan heugen en het hoort bij onze club.  

Dus mensen zorg dat we volgend seizoen weer naar de 4 clubbladen kunnen, 

zodat iedereen kan zien dat De Raadsheer leeft. 

 

Ik reken op jullie !!! 


