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De derde aflevering
door Frans Smit

Deze aflevering in de nu al 
succesvolle reeks nieuwe 
clubbladen bevat naast de 
verslaggeving van onze 
eigen schaakprestaties ook 
meer schaken! 

En dat is een heuglijke 
ontwikkeling. Het schaken 
is namelijk het belangrijkste  
excuus om lid te zijn van 
onze vereniging. 

Daarnaast is er, zoals jullie 
kunnen zien, een poging 
gedaan om de vormgeving 
het clubblad aan te pakken. 
Dit geldt voorlopig alleen 
voor de mail en webeditie. 
De redactie is benieuwd 
naar jullie mening.

Uiteraard zijn jullie 
bijdragen ook  weer van 
harte welkom! Mocht je 
eens je favoriete opening 
willen uitleggen of wil je 
een of meer memorabele 
schaakmomenten willen 
delen, aarzel niet en stuur 
een mailtje naar de 
redactie. 

Het volgende nummer komt 
uit in april. Graag zien we je 
kopij uiterlijk 5 april 
tegemoet

Vergeet naast deze 
periodiek ook niet onze 
altijd actuele website te 
bezoeken. Sinds kort ook in 
mobiele editie. Je neemt De 
Raadsheer dus 
tegenwoordig eigenlijk 
overal mee naar toe!

Amsterdamse 
Schaakvereniging

opgericht 2-2-1922 

Clubavond:
Woensdagavond

Clublokaal: 
De Poort, 

Kattenburgerstraat 150, 
1018 JH Amsterdam. 
Tel. 020 6267844

www.svderaadsheer.nl

De Raadsheer

Wit is aan zet: 1. Pc3xd5 is zeer 
verleidelijk, maar is het goed?

Oplossing achterin dit magazine

BREKEND NIEUWS

Raadsheer 1 verslaat Es ‘80 1 met 6-2 
en neemt leiding in 1e Klasse A
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Raadsheer raast voort 
door Olaf Cliteur

Alweer ruim over de middenlijn van het 
seizoen 2009-2010 voor u het, bij dit tijdstip 
behorende, derde nummer van ons clubblad. 
Niet alleen vadertje tijd maar ook onze S.V. De  
Raadsheer raast vrolijk voort.
Het ging immers allemaal weer snel de 
afgelopen paar maanden!

Minder nieuws kregen wij te verwerken van 
ons trouwe lid Leo. Een zwaar hartinfarct trof 
hem in de laatste weken van 2009 en zijn 
toestand was bijzonder zorgwekkend. Gelukkig 
is Leo inmiddels weer thuis en gaat het wat 
beter met hem en start hij deze dagen aan een 
lang revalidatietraject, waarvan de uitkomst 
natuurlijk nooit valt te voorspellen. Wij wensen 
Leo langs deze weg nogmaals alle sterkte toe 
voor de komende periode en hopen dat zijn 
voorzichtige doelstelling om aan het eind van 
dit seizoen een keer langs te komen op de 
woensdagavond verwezenlijkt mag worden. 
Leo we duimen voor je!

Op het sportieve vlak leverden wij helaas wat 
ongeslagen statussen in. Dat kon ook bijna 
niet anders na zo’n belachelijke start!
Een pijnlijke nederlaag van onze hoofdmacht 
tegen Isolani brengt ons in exact dezelfde 
positie als vorig jaar na ronde vier; een 
bordpuntenrace. Enige uitzondering is wel dat 
de beste nummer twee van de eerste klasse 
dit jaar ook mee promoveert en het dus wel 
heel gek moet lopen als we bij drie 
overwinningen nog mis grijpen. Voorlopig 
blijven winnen dus!
De reserves tekenden inmiddels voor 
anderhalve misstap, waarvan die halve toch 
wel enigszins teleurstellend tegen rode 
lantaarndrager V.A.S. Het team presteert 
echter nog altijd volgens verwachting dus niet 
getreurd.

Tja en over het derde en vierde niets dan 
goeds. Derde teamcaptain Harmen stimuleert 
zijn mensen tot grote daden en het team 
verzamelde tot op heden reeds zes punten. 
Ook Simon Bouwhuis maakt niet alleen van het 
vierde een hecht team met een goede 
organisatie maar pakt ook her en der de 
puntjes mee.

Stiekem maak ik nu het bruggetje al naar het 
goede nieuws, daar dien je tenslotte mee te 
eindigen en goed nieuws is er volop, namelijk 
gewoon De Raadsheer in eigen persoon. We 

verwelkomen allereerst een nieuwe dame in de 
persoon van Charmaine Portengen. Gelukkig 
ook wat heren daarbij om het evenwicht direct 
te herstellen, te weten: Wim Postema (hij 
speelde zelfs al extern!) en Jan Timmerman. 
Ook Michiel van Eijken en Marten Haartsen 
verschenen in De Poort en nemen hopelijk 
eveneens binnenkort de welbekende 
verstandige beslissing. Welkom allemaal en ik 
ga er vanuit dat jullie je snel thuis zullen 
voelen!

Ook materieel gezien legden de laatste 
maanden ons geen windeieren. Acht 
schitterende sets borden en stukken voor de 
externe competitiewedstrijden en last but not 
least de mooiste prijzenkast van alle binnen 
Europa actieve schaakverenigingen.

Half februari is uw bestuur verder reeds 
begonnen met wat ideeën op papier te zetten 
voor ons 90-jarig jubileum over twee jaar want 
zo’n feestje mag gevierd worden tenslotte.

Veel leesplezier toegewenst met dit clubblad 
en natuurlijk weer veel schaakplezier op 
woensdagavond!
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De interne competitie 
door Gerie Opgenhaffen

We zijn alweer op 2/3 van het 
seizoen! In het vorige clubblad 
hadden we 10 ronden 
gespeeld, nu inmiddels 20. 
Dat betekent dat we al weer 
hard op schieten naar het 
einde van de 2e periode en 
bovendien dat we al op 2/3 
van het seizoen zitten (dat 
seizoen kent 31 ronden). Dat 
gaat dus hard, maar er is nog 
genoeg om voor te strijden. In 
de Raadsheercup maken we 
ons op voor de derde ronde; 
de tweede ronde was beperkt 
van omvang. Wat misschien 
nog wel veel belangrijker is: 
we hebben weer vijf nieuwe 
gezichten op de club gezien. 
En de meeste daarvan hebben 
we teruggezien; dus dat is 
goed nieuws. Charmaine 
Portengen was al een bekende 
want ze volgde de 
schaaklessen van Leo Oomens 
die om bekende redenen nu 
stil liggen. Maar gelukkig zien 
we haar nu regelmatig een 
partij spelen op de clubavond. 
Jan Timmerman, Michiel van 
Eijken, Marten Haartsen en 
Wim Postema kwamen 
allemaal kijken en hadden het 
gelijk naar hun zin. Wim gaf 
zijn visitekaartje af door gelijk 
van Harmen te winnen en ook 
de anderen beloven goed mee  
te gaan spelen: allemaal 
welkom. Nu nog wat oude 
bekenden terugzien. Maar wel 
nogmaals de oproep: zorg er 
vóór acht uur te zijn of tussen 
zeven en acht te bellen met 
020-6267844 zodat er een 
partij voor je is.

De stand Het opvallende feit 
doet zich voor dat het beeld in 
de interne competitie bijna 
hetzelfde is als in het vorige 
clubblad beschreven. Dat zou 
de indruk kunnen wekken dat 
het niet spannend is en er niet 
gestreden wordt, maar niets is 
minder waar. Hoe dan ook: 

Olaf heeft de leiding heel 
stevig in handen. En dan 
bedoel ik niet alleen als 
voorzitter, maar ook in de 
stand. Met een score van 12½ 
uit 15 valt daar natuurlijk ook 
heel weinig op af te dingen. 
Frans staat nog steeds 
tweede, maar heeft nog een 
stukje te overbruggen als hij 
ambities heeft – en die heeft 
hij volgens mij. Het verschil 
met André, die op de derde 
plaats staat, is echt minimaal. 
Het lijkt erop dat deze drie 
heren het toch wel gaan 
uitmaken dit seizoen.

In groep 1 is Mustapha wat 
teruggevallen, vooral door 
weinig te spelen. Marcel en 
Lex lijken te gaan strijden om 
de vierde plaats in groep 1, 
hoewel ook Hans R, Mustapha 
en – nou vooruit – 
ondergetekende nog niet 
helemaal kansloos zijn. Maar 
wat is er met Ramon? Harmen 
voert nog steeds met vlag en 
wimpel groep 2 aan op de 
vierde plek totaal. Nog steeds 
wordt hij gevolgd door Peter V 
met weinig partijen maar veel 
externe vergoedingen. Ali zit 
daar weer achteraan en ook 
Tony, onze trouwste interne 
speler. Eelco kan snel naderbij 
komen want hij heeft nog 
weinig partijen gespeeld. Dat 
geldt helaas overigens voor 
veel mensen in groep 2. 
Simon heeft stevig de leiding 
genomen in groep 3. Hij komt 
heel vaak – samen met Tony 
heeft hij de meeste interne 
partijen gespeeld – maar hij 
speelt ook goed; dat heb ik 
aan den lijve moeten 
ondervinden. De enige die 
hem nog een beetje bijhoudt 
is een andere regelmatige 
speler: Peter v/d B. 

Zeskampen Deze lopen goed 
en op deze avonden is het 
lekker druk, maar er zijn nog 
wel wat partijen in te halen. 
Hans zal hiervan verslag doen.

Raadsheercup De tweede 
ronde bestond maar uit één 
partij: Frans won daarin van 
Peter V. De volgende ronde – 
al weer de kwartfinales – staat 
gepland voor 17 februari, te 
laat voor deze kopij. Hierin 
speelt Eric tegen Harmen, 
Marcel tegen Anjo, Frans 
tegen Gerie en Tony tegen 
André. Leuke partijen dus; 
volgende keer meer daarover.

Rapid De volgende ronde 
hiervan staat gepland voor 24 
februari. Frans, Olaf en Ramon 
leiden na de eerste ronde met 
3 uit 3, maar het kan nog alle 
kanten op. Als je de eerste 
ronde gemist hebt kun je 
gewoon meedoen en krijg je 
1½ “forfaitaire” punt; dat is 
dus geen excuus!

Snelschaken en 
Stamhouderscup Zoals de 
traditie dat wil stond dit 
gepland voor de eerste 
clubavond van het jaar, dus 6 
januari. Maar het weer was 
toen bar en boos: het was die 
beruchte sneeuwdag waarop 
de hele ring in een 
parkeerplaats was veranderd. 
Zelf heb ik 67 minuten op een 
bus staan wachten (ik lijk wel 
gek). Uiteindelijk waren maar 
12 mensen aanwezig. Er is wel 
gesnelschaakt, maar het 
bestuur heeft het 
kampioenschap uitgesteld tot 
31 maart, waarop het al even 
traditionele Paasschaak stond 
gepland.  

We zitten dus niet stil; er 
gebeurt van alles. Ook de 
clubavonden worden 
doorgaans goed bezocht en 
het is natuurlijk ook gezellig 
op die avonden. Ik ga zo 
langzaam aan voorzichtig 
constateren dat we de weg 
omhoog gevonden hebben. 
Maar kom dat zelf maar 
beoordelen. 
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DE STAND NA 21 RONDEN

1 Olaf Cliteur 1 1425,5

2 Frans Smit 1 1235,3

3 André de Roo 1 1200,2

4 Harmen van der Ploeg 2 1094

5 Lex van der Wal 1 939

6 Marcel Hoogesteger 1 910,5

7 Peter Voets 2 906,33

8 Tony Slengard 2 855,17

9 Ali Kemal Emecen 2 850

10 Gerie Opgenhaffen 1 835

11 Hans Radder 1 825,5

12 Simon Bouwhuis 3 776

13 Mustapha Yahia 1 732

14 Eelco Niks 2 676,5

15 Corneel Simoons 2 638,5

16 Peter van de Beek 3 609,5

17 Ramon van Beemdelust 1 602

18 Dick Beijne 2 575,33

19 Charles Hartman 3 569

20 Anjo Vlug 2 551

21 Hein van der Kroon 3 542,33

22 Eric Mol 2 531,67

23 Leo Oomens 2 474,5

24 Maarten van Loggem 3 469,83

25 Frits van Gelder 3 469,5

26 Hans Bouw 3 466

27 Ton van Garderen 2 452,33

28 Wim Postema 1 440,33

29 Cilia van der Kamp 3 412

30 Luc Scheepmaker 2 338,83

31 Edzard Lisser 3 325,5

32 Henk bij de Vaate 1 289,33

33 Marten Haartsen 2 276,5

34 Jan Timmerman 2 266,5

35 Annelies Visser 3 260,33

36 Henri Amand 1 232

37 Stephan Geuljans 1 228

38 Hans Mantel 3 193

39 Michiel van Eijken 2 189,5

40 Alfred Vellekoop 3 185

41 Jord Hendriks 3 178

42 Henny Wasmoeth 1 173,33

43 Robert Schalekamp 3 161

44 Jaap Schrickx 3 133,33

45 Marc Souren 3 130,67

46 Charmaine Portengen 3 104,33

47 Ron van Dijk 1 96

48 Johan Dijkman 3 94

49 Henk Weeling 3 92

50 Wim van Vugt 1 90

51 Peter Bosschieter 2 86

52 Paul Hanegraaf 2 84

53 Theo Breidenbach 3 82

54 Ben Kamp 3 80

55 Gerard van Heffen 3 78

56 Sieger Steeman 3 76

57 Frans Altena 3 74

58 Lida Bouwhuis 3 72

59 Frank Steensma 2 70

60 Marie Boomgaard 3 68

61 Emiel Lüttgen 3 66

Stand na 3 rondes Rapidcompetitie:

 1. Frans Smit, Olaf Cliteur, 
     Ramon van Beemdelust                   3
 4. Mustapha Yahia, Andre de Roo, 
     Hans Radder, Peter Voets, Leo Oomens
                                                          2                                                         
 9. Marcel Hoogesteger, Simon Bouwhuis,
     Ton van Garderen, Tony Slengard     1½
13. Lex van der Wal, Ali Kemal Emecen, 
      Eric Mol, Peter van de Beek, 
      Frits van Gelder                               1                                                                     
18. Hein van der Kroon, Hans Bouw, 
      Annelies Visser                               0
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De zeskampen door Hans Radder

Zeskampen hebben vijf rondes, dus zijn we na 
ronde drie alweer over de helft. Dat betekent 
dat zich al wat patronen gaan aftekenen in de 
uitslagen. In groep 1 lijkt het aan de top te 
gaan tussen Frans en Olaf, terwijl ik zelf een 
goede kans maak om hekkensluiter te worden. 
In groep 2 gaat Eelco aan de leiding maar ook 
Ali en Lex doen het goed. Groep 3 zal door de 
ziekte van Leo waarschijnlijk als vijfkamp 
voortgezet moeten worden, waarbij de al 
tegen Leo gespeelde partij komt te vervallen. 
Luc staat aan kop, maar omdat er tot nu toe 
door iedereen slechts twee geldende partijen 
gespeeld zijn, is hier nog van alles mogelijk. In 
groep 4 doet Cilia het goed met 2 uit 3, maar 
er is ook een grote groep achtervolgers met 
1½ uit 3.

De opkomst tot nu toe is niet 100% maar wel 
redelijk: alleen in groep 1 zijn er twee 
achterstallige partijen, in de andere groepen 
slechts een per groep. Ronde 4 is op 17 maart. 
Opnieuw het verzoek: als je dan niet kunt, 

neem van tevoren contact op met je 
tegenstander, spreek direct een nieuwe datum 
af en laat dit mij even weten.

De externe competitie 
door Frans Smit

In het vorige nummer kon ik 
schrijven over wat wellicht nog 
nooit in de Raadsheer-
geschiedenis was gebeurd. 
Alle teams hadden toen hun 
wedstrijden tot dan toe 
gewonnen! Het was te 
verwachten dat die reeks ooit 
zou ophouden. En dat is dan 
ook gebeurd. Inmiddels zijn 
de nodige gelijke spelen en 
verloren wedstrijden 
voorgevallen. Toch denk ik dat 
we het goed doen. Wellicht 
met uitzondering van het 
eerste. Elders in dit nummer 
treffen jullie soms uitgebreide 
en soms bondige 
wedstrijdverslagen aan. Hier 
een kort overzicht per team.

Het eerste voldoet eigenlijk 
niet aan de verwachtingen. 
Die verwachting houdt in dat 
alle wedstrijden gewonnen 
worden.  

Inmiddels heeft het eerste 
door een aantal black-outs 
(anders kan ik het niet 
verklaren) een nederlaag 
opgelopen. Isolani 2 
profiteerde daarvan door de 
eerste plaats over te nemen. 

Gelukkig hebben we nog 
steeds alles in eigen hand. Als 
we de resterende wedstrijden 
winnen dan komen we terecht 
op een promotieplaats. En wie 
weet glijdt Isolani nog een 
keer uit. 

Maar wat voorop moet staan: 
het eerste moet vanaf nu zelf 
alle wedstrijden winnen! Bij de 
individuele scores vallen 
vooral Stephan, Ramon en 
Olaf in positieve zin op.

Het tweede bleef goed in de 
slipstream van de koploper om 
nog kans te maken op 

promotie. Tegen VAS 7 werd 
het eerste matchpunt. En op 
10 februari verloor ons tweede 
helaas van koploper Almere 3. 
Daardoor wordt de kans op 
een topklassering behoorlijk 
verkleind. Ratingfavoriet Pion 
staat echter nog op het menu. 
Het zou mooi zijn als we die 
zouden kunnen verschalken. 

Misschien dat Almere nog wat 
puntjes laat liggen maar een 
achterstand van drie 
matchpunten is waarschijnlijk 
te veel. Qua individuele scores 
doen Eelco en Ton het prima, 
terwijl Lex een prachtige 
100% score heeft. Als invaller 
wel te verstaan. Wanneer gaat 
die man gewoon weer vast 
spelen voor een team? Zoals 
het hoort?
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Het derde doet het tot nu toe 
uitstekend in de 2e klasse! Er 
werd tot nu toe slechts 
verloren van ENPS 2, het team 
dat ratingfavoriet is. De 
andere wedstrijden werden 
alle gewonnen. De 
overwinning op Caissa 10 was 
erg knap. os handhaven. Op 
individueel niveau doen vooral 
Ali en (invaller!) Peter het 
uitstekend.

Het vierde, ons viertal, 
presteert prima. En het schijnt 
daarenboven ook een erg 
gezellig kwartet te zijn. Een 
groot succes dus, dat vierde! 
Er werd tot nu toe 1 keer 
gewonnen en 1 keer verloren, 
en twee keer werd min of 
meer vreedzaam gelijk 
gespeeld. Peter en Marc 
verzamelen behoorlijk wat 
punten. En ook debutant Hans 
heeft inmiddels zijn eerste 
punt binnen!

Op de helft van het seizoen 
moeten we constateren dat we 
nog veel te winnen hebben. 
Maar foutjes kunnen we ons 
niet meer permitteren om het 
doel te bereiken: volgend jaar 
Raadsheerteams in 
Promotieklasse, 1e klasse en 
2e klasse!

Aanpak en Stijl
door Corneel Simoons

In een eerder stukje (over de 
fouten die wij maken) heb ik 
ten slotte iets gezegd over het 
belang van het leren, het 
beseffen van wat voor soort 
stellingen je liggen. Inzicht in 
deze zaken kan leiden tot het 
ontwikkelen van eigen stijl – 
ook al zullen de meeste 
clubschakers niet zo 
gemakkelijk zo ver komen – 
maar goed, weten wat je wel 
en niet bevalt zou al helpen 
bepaalde fouten te vermijden. 

Om te adstrueren wat ik 

bedoel geef ik het eerste deel 
van een partij, waarin de 
winnaar dingen doet die een 
zeer groot commentator niet 
bevallen. De annotatie is 
gebaseerd op die van Gufeld 
en Stetsko  (G & S) in hun 
leuke boek ‘ The Classical 
French’ ( vertaald door 
Sugden en uitgegeven door 
Batsford). De heren verwijzen 
regelmatig naar 
aantekeningen van de beslist 
niet anonieme A.A. Aljechin 
(A).

Yates vs. Maroczy   ( New 
York, 1924)
1   e4       e6
2   d4       d5
3   Pc3     Pf6
4   Lg5     Le7
5   e5       Pfd7
6   h4       …     

Na de eerste typerende zetten 
van het Klassieke Frans kan 
wit orthodox verder gaan met 
Lxe7  Dxe7, of kiezen voor 
deze zgn. Chatard-Aljechin 
aanval.

6   …       f6      

Een zinnige zet door Maroczy 
zelf geïntroduceerd, in deze 
partij.

Zwart heeft enkele min of 
meer gangbare alternatieven:
1.  …       Lxg5  7  hxg5   Dxg5 
biedt wit een kans op een 
geweld(ad)ige aanval, die zo 

sterk is dat men de hele 
voortzetting jarenlang 
onspeelbaar achtte, tot in de 
jaren 1980/90 spelers als 
Gulko en G&S hem weer min 
of meer rehabiliteerden. Toch 
nog steeds niet aan te raden 
voor mensen die niet van 
gokken houden en wier kop 
niet vol (offer)varianten zit.
2.  …       c5      Vrij populair 
en scherp. De mogelijke 
manoeuvre met het Paard 
naar b5 dwingt  zwart vaak tot 
een lastige keus tussen of de 
Koning in het midden houden 
of op a8 een kwaliteit te 
verliezen.
3.  …       a6       Ook van 
Maroczy afkomstig. In het 
algemeen net iets te traag en 
te passief bevonden.

A. keurt Yates’ nu volgende 
antwoord af. In een 
commentaar schrijft hij : “De 
speelbaarheid van het witte 
systeem hangt geheel af van 
de correctheid van de 
offervoortzetting 7 Ld3.”Op 
deze zet kom ik in een 
volgend stukje terug. 
Overigens wordt 7 Dh5+ 
tegenwoordig vaker 
toegepast.

7   exf6     Pxf6
8   Ld3      c5
9   dxc5     Pc6
10 Ph3     Da5
11 Ld2     Dxc5
12 Pf4      0-0      

Wit zou 12 … e5 met 13 Ph5 
beantwoord hebben, maar nu 
is 13 … e5 wel een echte 
dreiging.

13 De2     Pd4
14 Df1      
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14 ....       Ld6     

G&S geven deze zet in 
navolging van A. een 
vraagteken. Vrij vertaald: 
“Zwart speelt op pionwinst. In 
zijn positie is dat echter een 
veel te bescheiden plan. Hij 
had met 14 … b5 (met de 
dreigingen 15 … b4 en 15 … 
e5)  verder moeten gaan. Bij 
voorbeeld 15 Pxb5 Pxb5 16 
Lxb5 Pxe4 of 15 Pfe2 e5! 16 
Pxd4 exd4 17 Pd1 Pe4 en 
zwart heeft hoe dan ook een 
winnend positioneel voordeel.” 
Op de vraag hoe passend deze 
kritiek is kom ik beneden 
terug.

15 0-0-0    Pg4
16 Ph3      Pxf2
17 Pxf2     Txf2
18 De1      ….       

En natuurlijk niet Dxf2 
vanwege Pb3+.

18 …         Ld7
19 Kb1      Tf6?    

Hij had best Txg2 kunnen 
spelen, want na 20 Le3 e5 21 
Df1 Tg4 gaat het overigens 
wel leuke geintje 22 Pxd5 niet 
op wegens Taf8 (en niet Dxd5 
23 Lc4!).

20 Lg5      Tf7
21 h5!       Pc6

22 h6?     g6          

Wit heeft met zijn zet 22 zijn 
eigen mogelijke aanval ( 22 
Lg6!) om zeep geholpen en 
Maroczy precies gegeven wat 
ie wilde: een stelling met een 
plusje dat hij nu op zijn 
gemak uit kan gaan melken. 
De resterende 47 zetten 
waarin dat gebeurt geef ik hier 
niet; die hebben minder met 
mijn thema te maken.

Maroczy’s stijl was bekend en 
over zijn aanpak in dit soort 
stellingen (zeker met zwart en 
zeker in zijn geliefde Frans) is 
hij altijd heel duidelijk 
geweest. Hij was er van 
overtuigd dat een miniem 
voordeeltje volstond als ie de 
eerste zeg 20 zetten en de 
eerste golven witte aanval had 
doorstaan. Hij stond bekend 
als een zeer sterke verdediger 
en eindspelspeler.
De kritiek op zijn zet 19 zou 
hij misschien dan ook wel 
instemmend geaccepteerd 
hebben, maar of dat ook voor 
het ? bij zet 14 geldt lijkt me 
de vraag. De kracht en 
juistheid van A.’suggestie is 
hier niet in het geding, het is 
een kwestie van stijl. Het zou 
mij niets verbazen als M deze 
zet tijdens de partij niet eens 
gezien heeft, gewoon omdat 
niet naar dergelijke 
mogelijkheden keek. Hij kon 
waarschijnlijk met een 
schouderophalen reageren 

met een: “Tja, ik weet best 
dat A. het anders aangepakt 
zou hebben, nou en ?!”.

En als dat zo is, dan is het 
natuurlijk ook niet 
onverstandig om je te 
concentreren op waar je je wel 
lekker bij voelt. En dit gaat 
veel te vaak mis bij ons 
clubschakers. In ieder geval 
bij mij zelf, en ik kan mij niet 
voorstellen dat ik de enige zou 
zijn die zulks moet toegeven.

Schaaklekkernij: een lange 
zwarte koningsmars
door Frans Smit

Onlangs speelden twee 
wereldtoppers de volgende 
onwaarschijnlijke partij. Voor 
wie bang is voor de 
remisedood van het schaken: 
speel deze hele partij na! Je 
doet jezelf tekort als je alleen 
maar het diagram bekijkt. 

Vugar Gasjimov – Alexander 
Grisjtsjoek, WK teams, Bursa 
2009.

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 
4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Lg5 
e6 7.f4 Db6 8.Dd3 Dxb2 
9.Tb1 Da3 10.f5 Le7 
11.fxe6 fxe6 12.Le2 Da5 
13.Ld2 Dc7 14.g4 h6 
15.Dh3 Th7 16.Tf1 Pc6 
17.Pxc6 Dxc6 18.e5 dxe5 
19.Ld3 e4 20.Pxe4 Pxe4 
21.Dh5+ Kd7 22.Td1 Th8 
23.Lf4 Lb4+ 24.c3 Dxc3 
25.Ld2 Dd5 26.Tf7+ Kc6 
27.Tc1 Kb6 28.Le3+ Ka5 
29.a3 Ka4 30.axb4 Dxd3 
31.Da5+ Kb3 32.Txc3+ 
Dxc3+ 33.Ld2 b6 34.Dxb6 
De5+ 35.Kd1 Lb7 36.Dxb7 
Thd8 37.Tf3+ Ka2 38.Tf2 
Kb1 
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39.Df3 Tac8 40.Db3+ Db2 
41.Dxb2+ Kxb2 en wit gaf 
op

Om stil van te worden ...

Dan spring ik in de Wolga
door Eric Mol

Waartoe kort geleden een 
slapeloze nacht al niet kon 
leiden. Naar mijn boekenkast, 
in dit geval. In mijn eerste 
greep trok ik de novellenreeks 
onder de intrigerende titel Dan 
spring ik in de Wolga  
tevoorschijn. Een 
alleraardigste verzameling 
korte liefdesverhalen van 
Poesjkin, Lermontov, 
Toergenjev, Leskov en 
Tsjechov.

En omdat ik niet het restant 
van de koude herfstnacht aan 
de literatuur wilde wijden koos 
ik het kortste verhaal uit, 
dertig bladzijden Tsjechov 
onder de titel ‘Een spring-
in-‘t-veld’, de trieste 
geschiedenis van een jonge 
overspelige schoonheid die uit 
spijt ten opzichte van haar 
gedrag besluit in de Wolga te 
springen om daar door de 
dood haar levenslustige leven 
van zich af te laten wassen.

Nu is dat niet moeilijk, want ik 
heb zelf deze rivier 
bezwommen en heb ervaren 
dat het, om het zwak uit te 

drukken, een pittig watertje is. 
Al lezende echter vestigden 
zich nachtelijke visioenen in 
mijn brein in de vorm van 
schaakpartijen die onder de 
naam Wolgagambiet te boek 
staan en die ik nogal eens heb 
‘ondergaan’.

En dat leidde ertoe dat ik in 
mijn Raadsheerarchief ging 
neuzen en twee memorabele 
partijen opdook die ik ooit 
tegen bekende Nederlanders 
heb gespeeld.       

De volgende dag ging ik aan 
de slag. Beide partijen waren 
uit de externe competitie. 
Beide keren speelde ik met 
zwart en de speeldata  lagen 
kort na elkaar in november en 
december van het jaar 1982. 
Lang geleden, maar nog 
ongeschonden door de tand 
des tijds…

De eerste partij, op 11 
november 1982, speelde zich 
af aan bord 10: Raadsheer I – 
Maccabi I.  Het was in de tijd 
dat er nog tientallen 
bestonden. En daar trof ik als 
tegenstander de zeer aimabele 
heer Ed van Thijn, voormalig 
minister van Binnenlandse 
Zaken, ooit ook burgemeester 
van Amsterdam en in andere 
openbare functies actief.. Voor 
aanvang van de partij 
vertrouwde hij mij toe dat het 
zijn eerste externe partij was 
voor Maccabi, de inmiddels 
opgeheven club van joodse 
schaakminnaars. 

Een partij op de elfde van de 
elfde. Als dat in het 
carnavaleske tijdperk maar 
geen schaaknarrendag zou 
worden, zo ging het door mijn 
hoofd.

Maar nu de partij.

Wit: E. Van Thijn
Zwart: E. Mol

1.d4, Pf6 2.c4, c5 3.d5, b5

Tot hiertoe is het de aanzet tot 
het Wolgagambiet. Maar dan 
wijkt Van Thijn ernstig af van 
de gebruikelijke paden en 
blijkt hij van deze opening 
geen kaas te hebben gegeten. 
De eerstvolgende drie zetten 
zijn van slechte kwaliteit.

4.b3, d6; 5.Lg5, Pbd7; 6.e3, 
g6; 7.a4, Lg7; 
8.Lxf6, Pxf6

Een riante stelling voor zwart 
en eigenlijk al een beroerde 
voor wit.

9.Ta2, Pe4; 10.Dc1, Da5+; 
11.Pd2 (?), Pxd2 ; 
12.Txd2, Lc3 

Wit had reeds 34 minuten 
verbruikt, zwart nog maar 9.

13.axb5, a6; 14.Pf3, axb5; 
15.Ld3, Lg4; 
16.Ke2, Lxf3; 17.gxf3, Lxd2

Tijdverbruik: wit 53 min., 
zwart 18 min.

18.Dxd2, Dxd2  

De kwaliteitswinst was reeds 
binnen en de stelling van wit 
was als de geiten- of gaten-
kaas die zich na drie zetten 
reeds aankondigde.

19.Kxd2, Ta2+; 20.Lc2, 0-
0; 21.h4, h5; 
22.f4 (opportunisme blijft 
hoogtij vieren…), Tb8; 
23.Tg1, bxc4; 24.bxc4, 
Tb4; 25.f5 (zie de opmerking 
bij zet 22), Txc4

Op dit moment hield wit het 
voor gezien. Hij had vijf kwar-
tier verbruikt, zwart 25 minu-
ten.
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Het zwemmen in de Wolga heeft in deze partij 
kennelijk het gevoel van een Mol in het water 
opgeleverd…

Enkele weken later ontmoette ik Van Thijn bij 
de opening van een tentoonstelling en toen hij 
mij ontwaarde was hij zo vriendelijk om op 
onze partij terug te komen. Een plezierig mo-
ment. 

En dan nu de tweede partij. Die speelde zich af 
in de verre TAL-lokalen in Osdorp. De reis in 
regenachtig Amsterdam was een gevecht te-
gen de klok. Ik zat al om half acht in tijdnood. 
Mijn fiets begaf het, straattelefoons waren 
zeldzaam, mobieltjes waren nog niet bedacht 
en de taxi die ik 1,5 km verderop wist te ver-
schalken bleek door een chauffeur te worden 
bewogen die nauwelijks van het bestaan van 
Osdorp had gehoord. Resultaat: twintig minu-
ten te laat achter het schaakbord, door alle 
commotie enigszins uit mijn doen. 

Raadsheer I kruiste de degens met TAL III en 
opnieuw zat ik, tot de zwarte stukken veroor-
deeld, aan bord 10. Daar trof ik een jonge, le-
venslustige student aan die geduldig had ge-
wacht en mijn klok nog niet tot leven had ge-
wekt. De knaap zette vrij vlug, ondernam 
daarna een wandelingetje of knoopte een 
praatje aan met zijn buurman aan bord 9 die 
ook op stap was, en het leek er al snel op dat 
hij mij met speels, jeugdig gemak naar de 
schaakondergang zou manoeuvreren.

Onderstaande partij mag daarvan het geno-
teerde bewijs zijn. En daarin doemde opnieuw 
het spectaculaire Wolgagambiet op uit de gol-
ven. Met in het allereerste begin de zetten zo-
als die zich ook tegen Van Thijn hadden gema-
nifesteerd.

Mijn tegenstander van TAL pakte de zaken 
echter voortvarender aan en wist me op korte 
termijn te overtroeven en een tweetal pionnen 
als buit te veroveren.

Maar het schaken en de schakende mens zijn 
vaak erg tegengestelde fenomenen. Het denk-
werk tijdens een partij en het tezelfdertijd om-
gaan met een euforische stemming blijkt dan 
tot een onverwachte ontknoping te leiden.

Zoals onderstaand is te zien.

Ik laat het aan onze clubbladredacteur over 
om de naam van de witspeler, die zich inmid-
dels tot begenadigd speler heeft weten te ont-
wikkelen, op te sporen c.q. te onthullen.

Voor mij ligt dat nogal pijnlijk. 

Hoewel…

Wit  (naam, verblijfplaats en rating bekend bij 
de redactie)                                                                                
Zwart E.Mol

1.d4, Pf6; 2.c4, c5; 3.d5, b5

Tot hier dus analoog aan Ed van Tijn. Maar dat 
was dan ook de enige overeenkomst. Mijn te-
genstander pakte de zaken anders en energie-
ker aan

4.cxb5, a6; 5.bxa6, Lxa6; 6.Pc3, d6; 7.e4, 
Pbd7; 
8.Pf3, Lxf1; 9.Kxf1, g6

Hier had ik beter eerst Pg4 moeten spelen om 
meer druk op e5 te krijgen. Dus voordat h3
dat zou verhinderen.

10.g3, Lg7; 11.Kg2, 0-0; 12.Pd2, Db6; 
13.De2, Tfb8; 14.Te1, Da6

Deze zet had ik van een vraagteken voorzien. 
En dat was terecht, gezien het vervolg.

15.Dxa6, Txa6; 16.f4, Pb6; 17.Tb1, Pa4; 
18.Pxa4, Txa4; 19.a3, c4; 20.Te3, Pg4; 
21.Tf3, Ld4; 22.b4, c3;  23.Pc4, Tc8; 
24.Pa5, c2; 
25.Tbb3, Kf8 .
                
                (Deze laatste zet om na Pc6 niet in 
een lastig parket te komen. Bijv. 25…. ,Lf6; 
26.e5, waarna  de   zwarte stelling onder zwa-
re druk zou komen.)

26.Pc6, Lg7; 27.Tfd3, Lh6; 28.Tdc3, f5 ??? 
Met vraagtekens. 29.ex5, gxf5; 30.Txc2, Pf6
               
Inmiddels dus twee pionnen achter, waaronder 
de kostelijk dreigende op c2, en een stelling 
die niet vrolijk was voor zwart.
31.Td3, Pe4; 32. Lb2, Lg7; 33.Lxg7, Kxg7; 
34.Kf3, Pf6; 35.Te2, Pxd5; 36.Pxe7, Pxe7; 
37.Txe7, Kg8; 38.Te6, Tca8; 39.Texd5, 
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Txa3; 40.Ke3, Te8+; 41.Kd4, Ta4; 42.Kc4, 
Ta2; 43.b5
                
Ondersteund door koning en twee torens ziet 
de b-  pion het wel zitten om ooit een dame te 
worden…
                
43. …, Txh2; 44.b6, Tc2+;

 45.Tc3?????? 

Zelfs duizend vraagtekens zouden niet genoeg 
zijn om deze fatale zet in twijfel te trekken.
                
                Mijn tegenstander die het jeugdige 
gemak had om mij de les te lezen, bevond zich 
in een fase van terechte euforie, maar ook 
daardoor bevangen door gemakzucht. Zo om-
schrijf ik deze wonderlijke ontwikkeling. Dus 
speelde ik met valse vreugde in het hoofd: 

45. …, Tc8+; 46.Kb5, Tc2xc3; 47.b7, Tb8; 
48.Td7, Txg3
               
Een totaal ander beeld was ontstaan. Een voor 
mij verloren partij was op wonderlijke wijze 
omgeslagen in een gewonnen stand.
               
49.Kb6, Tb3+; 50.Ka7, T3xb7+; 50.Ka7, 
T3b7+

en wit gaf op. Na afruil van de torens beslist 
de pion op de h-lijn de partij.
               
Taai doorgezet, maar onverdiend gewonnen. 
Zoals wel vaker in ons hersenschimmige 
schaakleven geschiedt…

Oproepen en mededelingen

Adreswijzigingen
Geef wijzigingen van je woonadres, je telefoonnummer en/of e-mailadres z.s.m. door aan de 
secretaris! Deze geeft ze dan ook door aan je teamleider. 

Advertenties en sponsoring
Uiteraard heeft De Raadsheer belangstelling voor advertenties en sponsoring door instellingen 
die bij ons passen. Mocht je een kans waarnemen, geef die dan door aan Olaf, Harmen of 
Frans.

Betaling contributie
Vergeet s.v.p. niet om de verschuldigde contributie tijdig over te maken! Zie pagina 2 voor de 
benodigde gegevens

Kopij voor volgende clubblad
De uiterste inleverdatum voor kopij is vastgesteld op 5 april 2010. Gaarne aanlevering op 
digitale wijze (in Word-formaat, ODF-formaat of in een mailtje).

Aanwezig of afwezig op clubavond?
Wees voor 20.00 uur aanwezig op de clubavond of geef telefonisch voor 20.00 uur door of je 
meedoet. Het nummer van De Poort is  020-6267844, en is vanaf 19.00 uur op de clubavond 
bereikbaar.

Plotseling verhinderd voor je team?
Geef dat dan z.s.m door aan je teamleider!!
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De prijzenkast 
door Frans Smit

Op 19 januari was 
het eindelijk zover: 
De Raadsheer heeft 
weer een 
prijzenkast! Erelid 
Eric Mol onthulde 
een riante 
verblijfplaats voor 
Raadsheerprijzen 
en -memorabilia. 
De prijzenkast is 
prachtig. 

Een kanttekening: 
het is eigenlijk 
meer een vitrine. 
Het zou daarom 
eigenlijk niets 
minder kunnen zijn 
dan een opmaat 
naar een 
toekomstig 

Raadsheermuseum, in te richten bij 
ons 90-jarig bestaan!
Wij zouden sneller open kunnen 
gaan dan ongeveer ieder groot 
museum in onze in potentie zo 
fraaie culturele hoofdstad.
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WEDSTRIJDVERSLAGEN: 
HET VIERDE

Door Simon Bouwhuis
Chaturanga 2 –Raadsheer 4   2-2.
Deze wedstrijd waren we  helaas 
niet compleet,door ziekte van twee 
teamgenoten dus keken we al 
meteen tegen een reglementaire  1-
0 achterstand aan. Het was helaas 
niet meer mogelijk om nog om op 
het laatste moment een vervanger te 
vinden,dit kan natuurlijk ook ge-
beuren. Helaas bleef het 4e bord dus 
leeg.
Cicilia wist gelukkig al redelijk snel 
de stand gelijk te trekken, ze opende 
met haar geliefde Weens gambiet, ik 
had de indruk dat haar tegenstander 
er geen raad mee wist en verloor  
gedurende de partij op een gegeven 
moment ook zijn Dame.
De heer van Dijk gaf niet meteen op 
en speelde nog rustig verder, ik had 
de indruk dat hij  Cicilia een beetje 
onderschatte. Cicilia liet zich niet 
meer verrassen .1-1! Complimenten 
voor Cicila ,ze voelde zich ook niet 
echt topfit maar besloot toch om te 
spelen!
Ook Peter van der Beek won zijn 
partij. Ik weet niet meer wat voor 
opening er uit de bus kwam, dit is 
natuurlijk niet zo belangrijk maar dit 
is altijd leuk  om in een verslag te 
vermelden.
Peter kwam een licht stuk voor te 
staan. Voor wat ik er van zag moest 
Peter nog even oppassen voor wat 
gevaarlijke uithalen van zijn tegen-
stander,na afloop van de wed-
strijd vertelde Peter mij dat het 
gevaarlijker leek dan dat het was. 
Peter speelde het goed uit en won. 
We stonden nu met 1-2 voor!
Peter van der Beek is inmiddels ook 
van grote waarde voor het 4e  
team,niet alleen voor wat het 
schaken betreft maar ook zijn per-
soonlijkheid maakt hem tot een 
graag geziene teamgenoot.
Ik heb  zelf ook gespeeld, Cilia en 
ik waren met de metro en we waren 
wat aan de late kant. Ajax speelde 

ook deze avond en bijna alle 
metrowagons zaten vol. We hadden 
geen eens tijd om in een  lege 
wagon te stappen. Ineens gingen de 
deuren dicht en weg was de metro 
(bedankt GVB!)
We moesten ook nog even op zoek 
naar de locatie in het stille en kille 
Zuid-Oost. Bij binnenkomst kon ik 
meteen het wedstrijdformulier invul-
len en plaats nemen achter het 1e 
bord. Na de overwinning van Peter 
was het aan mij om er op zijn minst 
een remise uit te slepen. Helaas is 
het niet gelukt. Ik opende met Colle 
en het werd later met verwisseling 
van zetten alsnog een aangenomen 
Damegambiet.
Het was een partij van bijna 50 zet-
ten. Ik kwam goed uit de opening  
en mijn middenspel was ook niet 
slecht. Mijn tegenstander verdedigde 
erg goed. Hij zag alle dreigingen  
aankomen  en beantwoordde mijn 
aanvallen steeds met de juiste zet. 
Helaas kwamen mijn lopers achter 
mijn eigen pionnen vast te staan en 
om ze te bevrijden moest ik een 
pion offeren. Nu moest ik in de 
verdediging. Het werd een mooi 
gevecht. Mijn tegenstander zette een 
aantal aanvallen naar mijn koning op 
en die wist ik weer op mijn beurt te 
pareren. Helaas verloor ik nog een 
pion en kwam mijn koning open en 
bloot te staan.
Op het moment dat mijn tegen-
stander er al met de winst vandoor 
dreigde te gaan verraste ik hem met 
een paardoffer. Ik zette hem schaak 
met mijn paard en viel meteen zijn 
Dame aan. Hij moest het paard slaan 
en daarna kon ik weer schaak geven 
met mijn Dame en vervolgens zette 
ik ook  nog mijn loper op zijn kon-
ingsstelling. Mijn tegenstander ging 
dus bijna mat maar het was zijn 
beurt  en ik kwam net een zet te 
kort om nog te winnen.
We hebben nu een wedstrijd gewon-
nen, een wedstrijd verloren en nu 
dus remise! Onze volgende wedstrijd 
is tegen ENPS.. Laten we hopen dat 
we die weten te winnen. Een goed en 
leuk team hoor dat 4e, er heerst een 
goede teamgeest!

ENPS 5- Raadsheer 4 2-2 
Op 15-1-jl moesten wij spelen tegen 
ENPS. De speelruimte was gevestigd 
in de Oranjekerk te Amsterdam. Een 
grote kerk, een grote zaal voor 
de aanwezige bridgers maar helaas 
een zeer kleine zaal voor de schak-
ers. Dit keer waren we compleet dus 
kon ik me orienteren op de wed-
strijd en zo beter een verslag maken.
3e bord, Peter vd Beek- Roe-
land Kief. (Siciliaans) Via Peter 
kwamen we snel op voorsprong, 
Vanuit de opening overrom-
pelde Peter zijn tegenstander 
volkomen,zijn tegenstander had 
geen schijn van kans! Peter zette zijn 
tegenstander schaak met zijn dame 
en viel gelijk zijn toren aan.  1-
0 voor de Raadsheer. Knap ge-
speeld Peter!
1e bord Marc Souren-Albert de Roo. 
(Geweigerd Damegambiet) Marc 
Souren had zijn eerste 2 externe 
partijen gewonnen maar helaas ver-
loor hij nu zijn partij. Marc opende 
solide en voor wat ik er van zag war-
en Marc en zijn tegenstander aan 
elkaar gewaagd. Er werd tot na het 
middenspel weinig fouten gemaakt 
maar Albert de Roo maakte een paar 
goede tactische zetten en werd 
een  toren van hem sterker. 
Marc speelde niet slecht maar toen 
zijn tegenstander overwicht op de 
damevleugel begon te krijgen na een 
aanval van Albert gaf Marc op. Jam-
mer: 1-1!
2e bord Joost Heeker -Cilia van de 
Kamp. (Janisch) In het begin vlogen 
de stukken van het bord af . Voor-
dat ik met mijn ogen kon knipperen 
waren beide Dames en wat lichte 
stukken al van het bord af. Het werd 
een mooie partij met open lijnen. 
Cilia speelde goed en het werd een 
mooi tactisch gevecht. Deze partij 
stevende af op remise tenzij iemand 
een fout maakte. Helaas was het 
Cilia die als eerste een fout maakte. 
Haar tegenstander zette Cilia schaak 
met een toren en viel tegelijkertijd 
een loper aan. Dit was niet meer te 
verdedigen en Cicilia verloor een 
loper. Ze speelde nog even verder 
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maar gaf tenslotte toch maar op. 2-1 Jammer Cicilia 
..goed gespeeld!
4e bord Remko Kort -Hans Bouw (Pirc-verdediging!) 
Hans Bouw speelde een puike partij en kwam een licht 
stuk voor te staan tegen 2 pionnen. De tegenstander van 
Hans gaf niet gauw op en hield Hans voortdurend onder 
druk. Erg knap met een stuk minder. Gelukkig deed 
Hans op een gegeven moment steeds de juiste zetten en 
stevende hij af op een overwinning. Helaas werd het nog 
spannnend. Hans weigerde een dameruil aan te nemen 
en zette zijn tegenstander nog een keer schaak. Als hij 

gewoon had afgeruild kon hij met zijn 2 pionnen op de 
koningsveluge, ondersteund door zijn loper, zo naar de 
overkant van het bord lopen. Voor Hans werd het nog 
linke soep en ging nog bijna mat. Gelukkig liep het goed 
af en won Hans zijn partij. 
2-2! 
Jammer van Cilia. We wisten nu net niet te winnen maar 
voorlopig draaien we goed mee in de viertallen competi-
tie. Een overwinning,een keer verloren en 2 keer re-
mise. Een team om rekening mee te houden!

Het derde, door Harmen van 
der Ploeg
Raadsheer 3 verslaat jeugdig 
Zukertort.
Na twee overwinningen heeft 
Raadsheer 3 afgelopen 
woensdag tegen ENPS 2 zijn 
eerste nederlaag geleden. Na 
2 jeugdteams troffen we in 
ENPS onze eerste volwassen 
tegenstander. Daarbij was de 
leeftijd niet het grote 
probleem, maar het 
ratingverschil was dat wel. 
ENPS was op papier zelfs 
sterker dan ons 2e dus wisten 
we vooraf dat we er een zware 
dobber aan zouden hebben.

Het krachtsverschil komt al 
vrij snel tot uiting. Peter Voets 
speelt als vanouds lekker snel, 
maar kan ondanks een goed 
gevoel over de stelling geen 
gat vinden in de verdediging 
en verliest. Ook invaller 
Charles is niet opgewassen 
tegen zijn tegenstander en 
moet zijn koning omleggen. 
Op de overige borden staan 
we ook niet geweldig, dus het 
lijkt een zware nederlaag te 
worden. Gelukkig komen dan 
kort achter elkaar twee halfjes 
binnen. Deze komen van Anjo, 
die zich na een uurtje al bij 
mij kwam excuseren dat hij 
weer snel ging verliezen, en 
even later van Luc. Kort 
daarop wint Peter van de Beek   

een stuk en wikkelt af naar 
een eindspel met vrijpionnen 
op beide vleugels. Omdat zijn 
tegenstander meent dat hij ze 
niet meer allebei kan 
tegenhouden, geeft hij op. (De  
analyse geeft later aan dat er 
nog iets meer werk aan zit.) 
De verrassende gelijkmaker 
valt pas in de slotfase. Ali 
komt terecht in een eindspel 
met een stuk minder, maar 
weet torenruil af te dwingen, 
waardoor koning en paard 
plots niet meer bij zijn vrijpion 
kunnen komen. Met deze 3-3 
is de koek helaas wel op. 
Good old Eric had de opening 
wat verpest en hoewel hij 
dapper bleef vechten moet hij 
uiteindelijk in de nederlaag 
berusten. In de laatst 
overgebleven partij heeft Dick 
tegen oud-Raadsheer Ronald 
Post een kwaliteit meer, maar 
hij komt er niet doorheen. 
Bovendien gebruikt hij te veel 
tijd en gaat door de vlag.

5-3 is niet de zware nederlaag 
waar het even op uit leek te 
draaien en iets waar RH3 zich 
gezien de kracht van ENPS 2 
zeker niet voor hoeft te 
schamen. We worden dit jaar 
dus geen kampioen, maar 
daar  had toch niemand op 
gerekend. In het nieuwe jaar 
wachten nog een paar leuke 
potjes waar nog wel wat 

puntjes in gescoord moeten 
kunnen worden.

   
Raadsheer 3    1591 - ENPS 2  1762 3 – 5

1. A Emecen  1592 - Niek Verweij1828 1-0
2. Dick Beijne1599 - Ronald Post1889 0-1
3. Anjo Vlug1694- Peter Kersten1777 ½-½
4. Peter Voets1614 - Amédée Souquet 0 - 1
5. LScheepmaker1657 - R Heeneman1709 
½ - ½
6. Eric Mol 1587 - Marco Wielemaker1 
777 0 - 1
7. Peter Van de Beek - Martin Rekelhof  
1684 1 - 0
8. Charles Hartman 1392 - Theo Bakker      
1668 0 - 1

Derde geeft verjaarscadeau 
aan De Raadsheer
 Het derde heeft  zijn derde 
overwinning van het seizoen 
gepakt. Op onze 88e 
verjaardag werd Caissa met 
4.5-3.5 verslagen. De punten 
werden gepakt door (op 
chronologische volgorde) 
Theo, Peter, Ali en Ton, terwijl 
invaller Cilia een halfje pakte. 
Luc, Simon en Anjo (op anti-
chronologische volgorde) 
slaagden er helaas niet in om 
punten te pakken. RH3 staat 
nu 3e met 6 punten uit 4 
wedstrijden.

Caissa 10 1671 - Raadsheer 3        
1547 3½ - 4½                                      
1. Hans Uiterwijk 1770 - Ton Van Garde-
ren1733 0  - 1                                              
2. Wim Suyderhoud1676 - LucScheepma-
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ker1657 1 - 0                                                                                  
3. Tony Lith 1692 - Alikemal Emecen        1592 0  - 1                                                  
4. Peter Van der Werf1688 - Anjo Vlug    1694 1  - 0                    
5. Ed Leuw   1702 - Peter Voets            1614 0  - 1                        
6. André Spaargaren1606-Theo Breidenbach1464 0 - 1                   
7. Eric Van Tuijl 1649 - Cilia Van der Kamp  1326 ½-½               
8. Pim Zonjee 1586 - Simon Bouwhuis      1299 1  - 0 
Het tweede, door Marcel Hoogesteger
Kostbaar puntverlies Raadsheer 2

Het tweede team van de Raadsheer heeft het 
eerste puntverlies geleden. Tegen VAS 7 
kwamen we niet verder dan een schamele 4-4. 
Omdat de Pion verloor van Almere stegen we 
toch naar de 2e plek. Een plek die aan het eind 
van het seizoen mogelijk nog recht geeft op 
promotie. 
Het begon ronduit slecht. Corneel en Peter 
verloren vrij vlot en dus keken we om tien uur 
tegen een 0-2 achterstand aan.  Andre had 
nogal wat tijd geïnvesteerd en was in lichte 
tijdnood gekomen. Z’n tegenstander probeerde 
hem door de klok te jagen, maar Andre hield 
goed stand. Ik zelf had een goede stelling om 
zeep geholpen, maar gelukkig ging de 
tegenstander in tijdnood met remise akkoord. 
Zowel Eelco, Henny als Harmen wonnen en 

daarmee kwam de beslissing bij Gerie te 
liggen. Die claimde in de hectiek remise, wat 
werd afgewezen en ging daarna helaas ten 
onder. 4-4! 
De volgende wedstrijd is thuis tegen de 
koploper Almere.  

VAS 7     1656 - Raadsheer 2              1737 4  - 4
1. Raymon De Vries 1697 - André De Roo 1882 ½  - ½
2. Daan Schaink 1686 - Marcel Hoogesteger1763 ½-½
3.Ben Duivenvoorden1684-Gerie Opgenhaffen17561-0
4. Tim De Hoon - Henny Wasmoeth 850 0  - 1
5. Peter De Casparis 1595 - Eelco Niks  1599 0  - 1
6. Peter De Leeuwe1649 - Harmen vd Ploeg1714 0 -1
7. Jochem Scheepers 1709 - Peter Voets  1614 1  - 0
8. Elco Hakvoort 1573 - Corneel Simoons  1715 1  - 0

Onnodig en slordig verlies tegen Almere 3
Het tweede heeft op 10 februari 2010 een 
onnodige nederlaag geleden. Op de topborden 
ging het mis bij Corneel, Andre en Henny. Ook 
debutant Wim en Eelco verloren. Gerie, 
Harmen en Lex wonnen. Daarmee werd het 
5-3. Een uitgebreider verslag volgt later.

Het eerste, door Frans Smit
Boven IJ met lege handen terug over het IJ
Op 2 december traden we aan tegen de nieuwe fusieclub (alleen voor wat betreft de externe) 
Boven IJ. Daarin spelen schakers van Nieuwendam en TOZ. Samen vormen ze een stevig 
team. Het leek er daarom lang niet op dat we ruim zouden winnen. Zelf presteerde ik het om 
een paar happy accidents af te leveren waardoor ik volkomen verloren kwam te staan. Juist op 
het moment dat mijn tegenstander de genadeklap kon uitdelen ging hij zetten herhalen. We 
dachten beiden dat dat moest. Thuis bleek dat hij me in 1 zet had kunnen verpletteren. 
Ondertussen wist Henk ook niet verder te komen dan remise. Hans moest het afleggen, Henri 
kon wederom een punt bijschrijven en Mustapha had moeten winnen. Het stond toen gelijk 
met nog 3 partijen te gaan. De spanning was zo groot dat de externe wedstrijdleider besloot 
een filmverslag te maken, dat sindsdien furore maakt op YouTube. 
(http://www.youtube.com/watch?v=ZAPFWyL1iG4) 

Maar echt spannend bleek het eigenlijk niet te zijn. Stephan, Olaf en Ramon stonden alledrie 
gewonnen en deden wat ze doen moesten. Daarom viel de overwinning ruim uit en konden we 
toen denken dat we eigenlijk al gepromoveerd waren. Even nog van Isolani winnen en dan....
Raadsheer 1 1960 - Boven-IJ 2  1881 5.5 - 2.5                       

Frans Smit 2029 - Coen Cornelissen 1987 0.5 - 0.5                

Henk Bij de Vaate 2100 - Marc Holla 1940 0.5 - 0.5             

Stephan Geuljans 1951 - Peter Sassen 1904 1 - 0              

Ramon Van Beemdelust   2045 - Arthur Bauduin 1885 1 - 0   

Hans Radder  1808 - Fred Jungen 1831 0 - 1                         

Henri Amand 1862 - Andre Meester 1832 1 - 0                           
Mustapha Yahia 1921 - Jan Rot 1872 0.5 - 0.5                            

Olaf Cliteur 1966 - Theo Finkenflugel 1800 1   - 0 

http://www.youtube.com/watch?v=ZAPFWyL1iG4
http://www.youtube.com/watch?v=ZAPFWyL1iG4
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Verwoestend bezoek uit ZuidOost 
Op 13 januari kwam Isolani op bezoek en zoals 
gezegd, we zouden dus even van ze winnen 
om al vroeg in het seizoen de promotie 
praktisch veilig te stellen. Geheel verdiend en 
volgens verwachting uiteraard. Aan het eind 
van de avond stonden we vertwijfeld met lege 
handen. Goed, we hebben het nog eigen hand 
om te promoveren maar ja, we maken het 
onszelf onnodig moeilijk. Want onnodig was 
het, dit verlies. Zeer onnodig.

Zelf gaf ik het slechte voorbeeld. We kwamen 
in een taaie, boeiende stelling terecht waarin 
lang gemanoeuvreerd werd. Eigenlijk was het 
remise maar ik voelde me geroepen om te 
forceren toen op de andere borden bleek dat 
we het niet zouden redden. En dan is het 
logisch dat je verliest. Ondertussen had Henk 
helaas een nul gescoord. Hij stond goed maar 
beging een onnauwkeurigheid (tijdens, het 
moet helaas gezegd, behoorlijk rumoer in de 
speelzaal). Dat bleek genoeg voor een nul. Het 
derde verlies kwam van Mustapha. Het is mij 
een raadsel hoe hij van remise- naar 
winststelling naar verlies blunderde. Naar ik 
begreep deed Henri het helemaal niet goed, en 
hij verloor dus ook.

Vier onnodige nullen waren teveel om te 
compenseren. Stephan en Hans remiseerden. 
Ramon en Olaf wonnen. Triest is het wel. We 
moeten nu maar gewoon de andere 
wedstrijden winnen!

Raadsheer 1 1960 - Isolani 1 1856 3   - 5                                  

Frans Smit  2029 - Almar Sternau 1964 0   - 1                         
Henk Bij de Vaate 2100 - Arno Eliens  2015 0 - 1                    
Stephan Geuljans 1951-Paul vHoorn1905 0.5-0.5                     
Ramon v Beemdelust 2045-Martin Swart18841-0                   
Hans Radder 1808 - Kees V.d.Berg 1917 0.5 - 0.5                   
Henri Amand 1862 - Hein Meijer 1763 0  - 1                               
M Yahia1921 - R Mohamedjoesoef 1705 0-1                            
Olaf Cliteur1966 - Raf Tjong-Akiet 1692 1   - 0 

De SGA Cup, door Frans Smit
Op 10 december trad een licht verzwakt 
Raadsheerkwartet aan bij en tegen Oosten 
Toren voor de SGA Cup. Dat was een stevige 
tegenstander. Zelf ben ik er niet bij geweest 
maar uit de tweede hand begreep ik dat het 
behoorlijk spannend is geweest. Henk schoof 
Redmar Damsma van het bord op een manier 
waar hij patent op heeft. Helaas moest 
Mustapha het afleggen tegen de enigszins 
beruchte Willem Moene, terwijl dat niet nodig 
was. En Hans had winstkansen. Alleen 
teamleider en 4e bordspeler Peter had te 
kampen met een groot krachtsverschil met 
logisch resultaat. 

Een krap verlies dus. Je kunt zeggen: met ere 
verloren. Volgend jaar beter.
Oosten-Toren  2064 - Raadsheer   1861 2½ - 1½                  

Redmar Damsma 2108 - Henk Bij de Vaate 2100 0  - 1       
Willem Moene 2198 - Mustapha Yahia  1921 1  - 0                  
Hans Rijninks 1931 - Hans Radder  1808 ½  - ½.  
Theo Gosman 2020 - Peter Voets 1614 1  - 0                     

Hoe forceert zwart de winst?

Oplossing achterin dit magazine
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Het begint pas tegen het einde 
Een reis door het eindspel met Frans Smit

Deel III: het paard als wesp en de 
demarcatielijn van Troitsky

Alle schaakstukken kunnen of recht of schuin 
gaan. Op een na. Het paard (ook wel ridder 
genoemd, of springer of zelfs olifant) gaat zijn 
eigen weg. Altijd gaat het paard een recht en 
een schuin (of andersom). En een paard mag 
over pionnen heen springen. Het is een 
bijzonder beest dat het verrassingselement in 
het schaken bijzonder vergroot. Het is altijd 
fijn om in het middenspel nog een paard te 
hebben dat binnen korte tijd midden in de 
vijandige stelling kan ploffen. Ook al klopt het 
niet, het is altijd lastig voor een tegenstander. 
Het paard kan een vork geven, het paard kan 
een octopus zijn en het paard kan zich (zoals 
we hieronder gaan zien) ook als een wesp 
gedragen. Volgens Donner is het paard het 
enige schaakstuk dat in cirkels beweegt. Dat is  
bijna waar. De velden die door een paard 
worden bestreken, vormen altijd een cirkel, of 
een deel daarvan. Het paard is dus het enige 
schaakstuk dat altijd het middelpunt van een 
cirkel is.

In het eindspel neemt het paard ook een 
aparte plaats in. Rekenen in een paardeindspel 
is extreem moeilijk. Er is uiteraard een aantal 
gulden regels bij paardeindspelen maar die 
regels worden weer begeleid door evenzoveel 
uitzonderingen. Daarom zijn er onder schakers 
nogal wat hippofoben als het aankomt op het 
eindspel. En dat geldt op alle niveaus, zoals we 
hieronder gaan zien.

We beginnen met het al in deze rubriek al 
eerder genoemde boek van John Nunn, 
Understanding Chess Endgames. Hij begint zijn 
hoofdstuk over paardeindspelen een aantal 
instructieve voorbeelden van hoe een paard 
een vrijpion kan stoppen. 

Een van de vuistregels is dat een paard tegen 
een vrijpion altijd problemen heeft. Maar op 
dat soort regels bestaan in het schaken altijd 
uitzonderingen. Nunn laat zien hoe het paard 
als een wesp irritant rond de koning en diens 
vrije randpion kan cirkelen.

De sleutelzet is 1. Pc4! Iedere andere zet gaat 
verliezen. Na bijvoorbeeld 1... , Kg3, 2. Pe3, 
Kf2 3. Pg4+, Kf3 4. Ph2+, Kg3 5. Pf1+, 
Kg2 6. Pe3+, Kf3 7. Pf1 wordt duidelijk dat 
zwart niet verder komt. Wit kan schaak blijven 
geven en als zwart de vrijpion opspeelt dan zal 
die altijd geslagen worden. Het paard wordt 
wesp en forceert op die manier remise.

Goed rekenen is natuurlijk altijd belangrijk, 
maar bij paardeindspelen is het helemaal 
belangrijk. Een paard heeft een grote 
actieradius en je moet soms alle mogelijke 
wandelingen van een paard goed uitrekenen 
voordat je een winstweg zou kunnen vinden. 
Op grootmeesterniveau gaat dat ook niet altijd 
goed. Een mooi recent voorbeeld is de partij 
Ponomariov-Bacrot in de vierde ronde van de 
World Cup van vorig jaar. Ze zijn al tientallen 
zetten bezig met een eindspel waarin wit iets 
beter staat, als de volgende stelling op het 
bord komt.

Ponomariov-Bacrot, World Cup 2009, Ronde 
4b Stand na 74. Kg6
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Uiteraard staat wit hier goed, 
in feite staat hij gewonnen. 
Zwart speelde hier 74. ... 
Pe6. En nu miste wit een 
directe winstkans. Hij speelde 
75. Pc3? Dit gooit niet 
helemaal de winst weg maar 
er was een directe winst 
mogelijk met 75. Pg1! Het 
verschil is dat het paard dan 
precies goed staat om de 
nodige vervelende schaakjes 
te geven. Een mogelijke 
variant is 75. ...Pf8+ 76.Kg7 
Kf5 77.Pf3 Pe6+ 78.Kg8 Kg4 
79.Ph2+ Kf4 80.h7PNc5 
81.h8D met winst (met dank 
aan Deep Shredder).

Ik stel me zo voor dat ze al 
een paar uur bezig waren en 
dat ook zij niet al te fris meer 
waren. Dat is een van de 
bijkomende problemen met 
het eindspel. Het speelt zich 
logischerwijs af als de twee 
schakers al een tijd bezig zijn 
en dan kan vermoeidheid 
toeslaan. Ook kan sprake zijn 
van tijdnood. Het zijn vaak 
redenen waarom halve en hele 
punten worden weggegeven in 
het eindspel.  

Een eigen praktijkvoorbeeld. 
Eind 2009 speelde ik mee in 
een open toernooi in Erfurt 
(Duitsland). Na een partij vol 
‘happy accidents’ belandde ik 
in de volgende stelling.

Matthias Schmidt-Frans Smit, 
Erfurt Weihnachts Open, 4e 

Ronde, 28-12-2009. Stand na 

40. gf4x

Uiteraard, ook wij waren al 
een tijdje bezig. En dat 
vertroebelt de eventueel 
aanwezige heldere geest. Ik 
had op de een of andere 
manier in mijn hoofd gezet dat 
ik dit zou kunnen gaan winnen 
omdat mijn tegenstander al 
wat kansen had gemist en 
omdat ik een vrije randpion 
zou kunnen krijgen. Ik speelde 
daarom optimistisch 40. ..., 
h5? Na 41 e5! begon me te 
dagen dat ik zojuist een 
stevige fout had gemaakt. 
Gelukkig had ik nog tijd 
genoeg. Na mijn knopen 
geteld te hebben, besloot ik 
om niet langzaam het schip in 
te gaan maar om te gaan 
bluffen. Mijn paard ontpopte 
zich als zelfmoordterrorist. 
41. ..., Pe5x?! De 
uitroepteken is voor het 
blufgehalte. De partij 
vervolgde met 42.fxe5 fxe5 
43.Pd6+ Kc6 44.Pf7 g4 
45.Pxe5+ Kd5 46.Pg6 Ke4. 
Wit heeft in de afgelopen 
zettenreeks niet altijd de 
sterkste voortzetting gekozen 
maar dit is nog altijd 
gewonnen. Maar na 47.Kc4? 
gooit wit een half punt weg.

Stelling na 47 Kc4?

Wit gaat met zijn koning de 
verkeerde kant op. Zijn koning 
had naar de koningsvleugel 
moeten gaan en zijn paard 
had op jacht moeten gaan op 

de damevleugel. Bluf loont 
dus soms! Het is een wezenlijk  
onderdeel van het schaakspel. 
De partij vervolgde met 
47. ..., Kf5! 48.Ph4+ Kf4 
49.Kb5 Kg3 50.Pg6 h4 
51.Pxh4 Kxh4 52.Kb6 Kg3 
53.Kxb7 Kxg2 54.Kc7 Kh2 
55.b5 g3 56.b6 g2 57.b7 
met remise.

Deze aflevering sluit ik af met 
een voorbeeld van grote 
complexiteit dat bijna in op 
het bord kwam in de partij 
Magnus Carlsen-Wang Yue 
tijdens het Nanjing Pearl 
Spring toernooi in 2009. 

Alexei Alexeievitsj Troitsky

Dat geeft me meteen de 
gelegenheid om een andere 
held van het eindspel te 
introduceren: Alexei Troitsky 
(1886-1942). Hij is misschien 
wel de grootste 
eindspelcomponist ooit. Hij 
ontdekte dat je met twee 
paarden mat kunt zetten als je  
tegenstander over een pion 
beschikt die niet te ver is 
opgerukt. 

Ik laat de regel zien aan de 
hand van wat op het bord van 
Carlsen en Wang Yue had 
kunnen komen.

De pion op d4 is hier niet 
belangrijk. Het gaat om de 
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zwarte pion op f5. Die is niet ver genoeg 
opgerukt. De demarcatielijn is a4-b6-c5-d4-
e4-f5-g6-h4. 

Hier volgt een mogelijke matvoering in 33 
zetten. 
1. ... d3 2.Kd2 Kb6 3.Kxd3 Kc5 4.Pf7 Kb4 
5.Pe5 Kc5 6.Kc3 Kb6 7.Kc4 Kc7 8.Kc5 Kb7 
9.Pd7 Ka6 10.Pf8 Ka5 11.P8e6 Ka4 12.Pd4 
Ka5 13.Pb3+ Ka4 14.Kc4 Ka3 15.Pc5 Ka2 
16.Kd3 Kb1 17.Kd2 Kb2 18.Pfd3+ Ka3 
19.Kc2 f4 20.Kc3 Ka2 21.Pd7 f3 22.Pf2 
Ka3 23.Pb6 Ka2 24.Kc2 Ka3 25.Kc3 Ka2 

26.Pc4 Kb1 27.Kd2 Ka2 28.Kc2 Ka1 
29.Kb3 Kb1 30.Pd3 f2 31.Pa3+ Ka1 
32.Pb4 f1D 33.Pbc2 mat

Wonderschoon. Maar uiteraard had u dit 
allemaal zelf ook al meteen gezien. Daar heeft 
u de Nalimov tablebases helemaal niet voor 
nodig! Toch?

De volgende keer nemen we onze naamgevers 
onder de loep: de Raadsheer. Sommige 
Raadsheren zullen daarin gelijker blijken te 
zijn dan andere.

CORUS !!
door Frans Smit

Corus! 

In dezelfde zaal waar Magnus 
Carlsen Vladimir Kramnik net 
voor wist te blijven en waar 
Anish Giri zijn doorbaak naar 
de wereldtop aankondigde, 
waren zoals gebruikelijk ook 
Raadsheren actief. Het worden 
er wel helaas steeds minder. 

Gerie was aanwezig als 
wedstrijdleider. Zoals ieder 
jaar leek hij dit leuk te vinden 
maar had hij toch ook liever 
willen schaken.

In groep 6A leverde Tony een 
prachtige prestatie. Hij werd 

eerste met 7,5 uit 9 en een 
TPR van 1866! Hij verloor 
slechts een keer en stond 
eigenlijk gedurende het eerste  
toernooi bovenaan. 

In De Zon, de meest gezellige 
stek van Corus, speelde Cilia 
mee in groep 9B. En ook dat 
ging uitstekend. Dankzij een 
mooie eindsprint werd ze 
vierde met 5,5 uit 7 en een 
TPR van 1357. 

Ik speelde in 3A en mocht 
best tevreden zijn met een 
gedeeld tweede plek met 6 uit 
9 en een TPR van 2047. Ik 

speelde eindelijk weer eens 
redelijk maar kon helaas in de  
laatste 2 ronden niet meer 
winnen. Anders had er meer 
ingezeten.  

Hoe dan ook: Corus is een 
jaarlijks terugkerend 
schaakparadijs!

Hierbij wat fotografische 
sfeerimpressies van mijn 
hand: Coming man Anish Giri, 
Gerie in gedachten en een 
impressie van De Moriaan, de 
speelzaal.
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Het leuke van het Kattenburger Open vind ik 
zelf de sfeer. Die is heel ontspannen. Het is 
niet muisstil en soms is dat wel hinderlijk, 
maar meestal vindt men het wel best. Er 
wordt serieus geschaakt, maar ook wordt er 
veel gekletst (soms iets te dicht bij de borden) 
en er wordt na afloop door velen een (veelal 
alcoholische) versnapering genuttigd – soms 
zelfs iets te veel. Dat neemt niet weg dat er 
volop spanning is en iedereen erg zijn best 
doet.
 
De derde ronde werd op 13 december ge-
speeld. De meeste favorieten deden wat van 
ze verwacht mocht worden en wonnen. Wel 
won Martin Rensen onverwacht van Dies de 
Dreu en Evert-Jan Straat heeft zijn toernooi 
niet, want hij speelde remise tegen onze eigen 
Eelco Niks. Nu moet je je ook niet in hem ver-
gissen, want zijn rating is op 1 februari geste-
gen van 1599 naar 1775! De remise van Har-
men van der Ploeg daarentegen tegen veel-
speler Hans Kuijper is officieel beneden de 
verwachting. Medekoploper Regis Huc miste 
helaas de derde en vierde ronde omdat hij aan 
het werk was in het buitenland. De man kwam 
niet eens even over vanuit Australië. Na de 
derde ronde hadden alleen Willem Hensbergen 
(van Tal/DCG) en Iwan Bonoo (van het Pro-
bleem) nog 3 uit 3. 
 
De vierde ronde werd, vooral vanwege het Co-
rus-toernooi, niet in januari gespeeld maar 
pas op 14 februari. De liefhebbers moesten 
dus twee maanden wachten. Er waren die 
vierde ronde ook opvallend veel byes. De kop-
lopers en kanshebbers beginnen elkaar nu te 
ontmoeten. Iwan kwam niet goed uit de ope-
ning en Willem haalde het punt binnen met 
zwart. Hij staat nu alleen op 4 uit 4. Onze 
voorzitter Olaf Cliteur speelde een verdienste-
lijke remise tegen rating-favoriet en ex-win-
naar Diederic ’t Hooft. Roel van Duijn en wed-
strijdleider Frans Smit wonnen hun partij. Roel 

en Frans hebben nu 3½, dan volgt een grote 
groep met 3. 

Opvallende Raadsheerresultaten waren het 
verlies van secretaris Marcel Hoogesteger en 
de remise van ons actieve lid Tony Slengard 
tegen op papier zwakkere tegenstanders. Posi-
tief was daarentegen de remise van onze ver-
loren zoon Frans Altena tegen de ervaren Eb 
Jansen.
 
De vijfde ronde staat voor 14 maart gepland. 
Dat is ook de laatste ronde waarin men een 
bye kan nemen en met een halfje wegkomt; in 
de laatste twee ronden volgt onverbiddelijk 
een nul. 

De favorieten kunnen niet meer schuilen en 
moeten aan de bak. Als ze er allemaal zijn 
speelt Willem met wit tegen Frans en Roel met 
wit tegen Olaf. Komt dat zien!                       

De stand aan kop: 
1 Willem Hensbergen 4; 
2-3 Roel van Van Duijn, Frans Smit 3,5 
4-11 Diederic ‘t Hooft, Olaf Cliteur, Iwan 
Bonoo, Laurens van Twillert, Bart Romijn, Jop 
Dekker, Adri Schoorl, Regis Huc 3

Andere Raadsheerleden:
24- Harmen van der Ploeg, Anjo Vlug, Tony 
Slengard en Eric Mol 2
36- Marcel Hoogesteger, Eelco Niks, Frans Al-
tena, Peter van de Beek 1,5
49- Charles HArtman, Simon Bouwhuis 1
54- Anna Visser, Cilia van der Kamp 0,5

HET KATTENBURGER OPEN (2.0): SPANNING EN PLEZIER door Gerie Opgenhaffen 
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RATINGLIJST
verzorgd door Luc Scheepmaker

Naam Club KNSB FIDE

Frans Altena 1363 1389  

Henri Amand 1819 1863  

Peter van de Beek 1389 1554  
Ramon van Beemde-
lust 1969 2054 2047 

Dick Beijne 1619 1610  

Peter Bosschieter 1670 1671  

Hans Bouw 1070   

Lida Bouwhuis 956   

Simon Bouwhuis 1327 1268  

Theo Breidenbach 1449 1455  

Olaf Cliteur 2011 1967 2018 

Ron van Dijk 1997 1989 1946 

Johan Dijkman 1324 1359  

Michiel van Eijken 1682   

Ali Kemal Emecen 1672 1632  

Ton van Garderen 1643 1735  

Frits van Gelder 1265 1507  

Stephan Geuljans 1836 1986  

Marten Haartsen 1677   

Paul Hanegraaf 1548 1569  

Charles Hartman 1307 1372  

Gerard van Heffen 1496 1529  

Marcel Hoogesteger 1789 1778  

Ben Kamp 1466 1489  

Cilia v/d Kamp 1345 1320  

Hein v/d Kroon 1300 1456  

Edzard Lisser 1317   

Maarten van Loggem 1157   

Emiel Lüttgen 1072   

Eric Mol 1649 1582  

Eelco Niks 1675 1775  

Leo Oomens 1463 1541  

Gerie Opgenhaffen 1721 1765  

Harmen v/d Ploeg 1814 1703  
Charmaine Porten-
gen 888   

Wim Postema 1864   

Hans Radder 1865 1811  

André de Roo 1921 1850  

Luc Scheepmaker 1615 1659  

Jaap Schrickx 1481 1497  

Corneel Simoons 1554 1726  

Tony Slengard 1608 1656  

Frans Smit 2076 2011 2089 

Marc Souren 1379 1402  

Sieger Steeman 1409 1432  

Jan Timmerman 1643   

Henk bij de Vaate 2043 2115  

Annelies Visser 963 970  

Anjo Vlug 1599 1665  

Peter Voets 1548 1593  

Wim van Vugt 1850 1853  

Lex v/d Wal 1739 1747  

Henny Wasmoeth 1785 1833  

Mustapha Yahia 1912 1917  

Oplossingen
Pagina 1: Kerkhoffs-Smit 
Externe competitie Es80-
Raadsheer 1, 2010. Ja, 12. 
Pd5x is zeer verleidelijk, je 
wint een pion (en wat voor 
een) en je valt zwarts dame 
aan. Maar na 12 ... Dd8! 
blijkt dat de fraaie zet toch 
een grote fout is. Wits paard 
staat in en tegelijkertijd 
dreigen zeer akelige dingen 
met Dh4+. 
Wit ging daarom snel ten 
onder, hoewel hij zich had 
kunnen verdedigen. 

De hele partij ging als volgt: 
1.e4 e6 2.f4 d5 3.e5 c5 
4.Pf3 Pc6 5.Lb5 Ph6 6.d4 
Da5+ 7.Pc3 cxd4 8.Pxd4 
Ld7 9.Pxc6 bxc6 10.Le2 
Lc5 11.Ld2 Pf5 12.Pxd5 
Dd8 13.Lb4 Dh4+ 14.g3 
Lxb4+ 15.c3 Pxg3 16.Pc7+ 
Kd8 17.Pxa8 Pe4+ 18.Kf1 
Df2 mat. Fijn om weer eens 
te winnen met een klinkend 
mat!

Pagina 15: Teske-Uhlmann, 
Nordhausen 1986. Een 
prachtig voorbeeld van een 
doorbraak in een 
pionneneindspel. 45. ..., g5!! 
Wint. Na 46. fg5x, f4+ gaf 
wit op. Er had nog kunnen 
volgen: 47 Kf4x, c3 48. bc3x, 
b3!

Kalender
februari
Zo 14  Kattenburger open,   
           ronde 4 
Wo 17 Raadsheercup, 
           kwartfinale 
Do 18  Es'80 1 - Raadsheer 1 
Wo 24 Rapidcomp., ronde 2 

maart 
Wo 3  Raadsheer 4 - LB-
           Gambiet 3 
Wo 10 Raadsheer 3- De Pion 2  
Zo 14  Kattenburger open, 
           ronde 5 
Di 16  De Pion 1 - Raadsheer 2  
Wo 17 Zeskamp, ronde 4 
Wo 24 Raadsheer 1 - VAS 5 
Ma 29  ZZ 2 - Raadsheer 4 
Wo 31 Paasschaak 

april 
Wo 7 Raadsheer 3 -Boven IJ 4
Zo 11 Kattenburger open,   
           ronde 6 
Wo 14 Raadsheer2 - Caissa 11  
Ma 19 FischerZ 2-Raadsheer 1 
Wo 21 Raadsheercup, 
           halve finale 
Wo 28 Raadsheer 4 - TOG 1 

mei 
Zo 2 Kattenburger open, 
        ronde 7 
Wo 5 Bevrijdingsdag, 
          geen clubavond 
Ma 10 Tal/DCG4 - Raadsheer 3  
Wo 12 Zeskamp, ronde 5 
Do 13 Hemelvaartschaak 
           bij La Vallade 
Wo 19 Raadsheercup, finale 
Wo 26 Rapidcompetitie, 
            ronde 3
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BESTUUR EN CONTACTGEGEVENS

Clublokaal: 
De Poort, Kattenburgerstraat 150, 
1018 JH Amsterdam. 
Tel. 020 6267844

Clubavond:
Woensdagavond

Website: www.svderaadsheer.nl

VOORZITTER:
Olaf Cliteur
voorzitter@svderaadsheer.nl

SECRETARIS:
Marcel Hoogesteger
secretaris@svderaadsheer.nl

PENNINGMEESTER:
Harmen van der Ploeg
penningmeester@svderaadsheer.nl

ALGEMEEN BESTUURSLEDEN:
Charles Hartman tel. 020 4864929

Peter van de Beek tel. 06 2223847

INTERN WEDSTRIJDLEIDER:
Corneel Simoons

INDELER INTERNE COMPETITIE:
Gerie Opgenhaffen
intern@svderaadsheer.nl

EXTERN WEDSTRIJDLEIDER:
Frans Smit
extern@svderaadsheer.nl

REDACTEUR:
Frans Smit (zie boven)
clubblad@svderaadsheer.nl

WEBMASTER:
Luc Scheepmaker
webmaster@svderaadsheer.nl
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