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Van de redactie 
door Wim Postema 

 

Voor je ligt het eerste echte schaakclubblad van dit seizoen.  Een aantal  leden heeft een flinke bijdrage geleverd om er 

werkelijk een dik blad van te maken. Voor mij was het de vuurdoop, omdat alleen tekst zoals in het nul-nummer toch 

iets anders is dan het publiceren van een schaakpartij met diagrammen en foto’s.  Natuurlijk vind je ook in dit nummer 

de nodige tekst (meestal van het bestuur), maar ook wedstrijdverslagen, standenlijsten enzovoorts.  Twee 

overdenkingen van onlangs overleden leden mochten niet ontbreken.  Corneel heeft ons weer verrast met een 

beschouwing hoe Aljechin over Capablanca dacht.  Ramon laat zien hoe je op internet wel of niet moet spelen. Peter 

heeft de bekende Tony-opening eens goed onder de loep genomen. Zelf heb ik een stuk over de doorbraak in het 

pionneneindspel, met verrassende wendingen geschreven. Het 1
ste

 nummer is dus prachtig gevuld.  Enige uurtjes 

leesplezier zult je er vast aan beleven. Het tweede nummer zal zo tegen kerstmis verschijnen. Het zou leuk zijn als we 

ook dat met 28 pagina’s kunnen vullen.   

Het bestuur is van mening dat op 2 februari 2012, als de vereniging 90 jaar bestaat, er een speciaal jubileum nummer 

moet verschijnen.  Frans Smit heeft ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan al een prachtig boek uitgegeven en dus 

zou het jubileumnummer in het teken moeten staan van de laatste 15 jaar. Zelf ben ik pas anderhalf jaar lid, dus veel 

weet ik er niet van af, maar er zijn ongetwijfeld genoeg leden die een smakelijk verhaal of leuke anekdote weten te 

produceren. Ik houd me aanbevolen!! 

Veel lees- en schaakplezier. 

 

 

 

Met bloed zweet en tranen………………Corneel bedankt! 
door Olaf Cliteur 

 
Helaas maar waar gaf ons trouwe bestuurslid Corneel enige weken voor de ALV aan om na, een aaneengesloten reeks 

van negen seizoenen in ieder geval een jaartje te willen stoppen met zijn bestuurswerk. 

Ondanks dat ik niet alleen namens De Raadsheer maar zeker namens mij persoonlijk de wens uitspreek voor een 

spoedige terugkeer (en hier eigenlijk ook vanuit ga) wil ik toch mijn goede vriend Corneel bedanken voor zijn afgelopen 

lange periode in ons bestuur. 

Corneel werd in augustus 2002 door Gerie gevraagd toe te treden tot het bestuur omdat de discussies dreigden op te 

drogen tijdens de bestuursvergaderingen en dat hebben wij geweten! 

Zijn kwaliteiten beperkten zich echter niet tot de vergaderkunst want dankzij zijn inspanningen ruim vijf jaar geleden 

spelen we vandaag de dag in De Poort. In mijn ogen een zeer belangrijke positieve ontwikkeling in de recente 

geschiedenis van onze club.  

Alle jaren dat wij inmiddels in De Poort vertoeven hield Corneel de regie strak in eigen hand en vormde zeker in het 

begin de belangrijke schakel en contactpersoon tussen onze vereniging en de Vereniging Nieuw Kattenburg. 

Avonden lang offerde hij het schaken op om achter de bar zijn clubgenoten te voorzien van een hapje en een drankje 

en dit zelfde deed hij tot vorig jaar tijdens ons Rapidtoernooi en Kattenburger Open op de zondagmiddagen. 

Corneel en ik waren het eigenlijk altijd eens. Soms namen we in minder gemakkelijkere situaties de scherpe kantjes wat 

bij elkaar weg en kwamen wij er niet uit dan werd er ogenblikkelijk een “Blauwe Reiger-sessie” uitgeschreven (als we er 

wel uitkwamen trouwens ook!) 

Gelukkig heeft Corneel mij inmiddels bevestigd en bewezen dat deze sessies zeker niet tot het verleden behoren! 

Het waren zeker niet de makkelijkste jaren in de geschiedenis van de club en ook de situaties waren niet altijd even 

makkelijk in goede banen te leiden.  

Het kon dan ook vrijwel geen toeval zijn dat op het moment dat Corneel ons mededeelde het bestuur tijdelijk te willen 

verlaten, het welbekende bloed,zweet en tranen op de achtergrond klonk in het café waar wij op dat moment 

vergaderden. 

Corneel enorm bedankt namens De Raadsheer en bovenal namens mij persoonlijk en je kent mijn wens voor 

wat betreft het vervolg! 
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In Memoriam Arie Breidenbach 
Door Olaf Cliteur 

 

Op maandag 6 december 2010 kregen wij het trieste nieuws dat Arie 
Breidenbach, Raadsheer in hart in nieren op de veel te jonge leeftijd van 60 jaar 
was heengegaan. 
 
Helaas door het tijdelijk niet verschijnen van ons clubblad nu pas voor mij de 
mogelijkheid om bij het overlijden van onze Arie stil te staan. 
 
Het was rond 1973 dat Arie, net invalide geworden, meegenomen werd door 
twee ooms naar De Raadsheer. Hij kon toen nauwelijks schaken maar maakte 
zich het spel snel meester. Arie ontpopte zich weldra tot een enorm creatieve 
schaker met een geweldig combinatoir vermogen. Vooral wanneer hij de witte 
stukken hanteerde school in ieder stuk van hem een hamer. Hij kon als geen 
ander een uitgebluste stelling met één verrassende zet weer compleet tot leven 
wekken. 
Later nam Arie op zijn beurt weer zijn vader mee naar de club, alsmede zijn broers George en Theo. 
 
Zo agressief als zijn spel was, zo vredelievend en aimabel was Arie buiten de schaakarena. Ondanks dat 
zijn leven gekenmerkt werd door het feit dat hij zich in een rolstoel moest voortbewegen en alle 
ongemakken die dit met zich meebracht, was Arie altijd vrolijk en opgewekt op de club. Zijn enorme 
doorzettingsvermogen bracht hem respect van een ieder. Hulp, daar wilde Arie niets van weten. Iedere 
clubavond kwam hij vanuit de kop van Noord-Holland naar Amsterdam om zijn partij te spelen om 
vervolgens ‘s avonds laat naar huis terug te keren. 
Toen hij mij ooit iets te drinken aanbod en ik in mijn onschuld vroeg of ik het even zou halen, grijnsde 
hij,naar de bar rijdend en zei: Houd jij je maar met die problemen voor jouw neus bezig! 
 
Naast trefwoorden als aimabel en doorzettingsvermogen is het derde trefwoord zondermeer 
organisatievermogen. Privé kwam dit tot uitdrukking door het runnen van zijn platenzaken, later natuurlijk 
CD-winkels maar binnen de schaaksport was Arie een zeer gewaardeerd wedstrijdleider. De Raadsheer 
mocht hier gelukkig ook van meeprofiteren. Het was Arie die als intern wedstrijdleider voorstelde een 
vierde groep aan het groepensysteem toe te voegen, hetgeen met name de wat mindere goden veel 
meer spelvreugde bezorgde.  
Zijn grote faam op het vlak van wedstrijdleiding verwierf hij echter binnen de NBC, de 
correspondentieschaakbond. Dit was tevens mijn eerste kennismaking met Arie, zo’n zes jaar voordat ik 
lid werd van De Raadsheer. 
Arie organiseerde in Wieringermeer (zijn woonomgeving en tweede club) jarenlang ieder jaar weer een 
fantastisch rapidtoernooi voor viertallen. We praten hier ver voor het computertijdperk en het was een 
groot genoegen hoe snel Arie zonder ooit een cursus gevolgd te hebben de kaartjes heen en weer schoof 
om binnen enkele minuten de nieuwe indeling bekend te maken. Ook hier trouwens geen enkele hulp, 
Arie deed dat gewoon in zijn eentje! 
 
 
 
Helaas is Arie nooit meer in De Poort geweest. De onzekere parkeersituatie en het veranderen van 
speelavond waren hier debet aan. 
 
Arie’s overlijden kwam als een grote schok binnen onze vereniging en het is bijna niet voor te stellen dat 
hij er niet meer is. 
Dat het leven, lang niet altijd eerlijk is, heeft Arie als geen ander moeten ondervinden. 
Zijn wilskracht is een voorbeeld voor ons allemaal en zal voortleven in onze vereniging. 
 
Rust in vrede Arie! 
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IN MEMORIAM GERARD VAN HEFFEN 
door Eric Mol 

 
 
Voor vele oudere leden van De Raadsheer was het een schok te 
moeten vernemen dat Gerard van Heffen op 1 juli 2011 is overleden, 
enkele weken voor zijn 92

ste
 verjaardag. 

Enkele jaren reeds was het Gerard niet vergund, vanwege zijn 
afnemende gezondheid, onze verenigingsavonden te bezoeken. 
Niettemin was zijn belangstelling voor het reilen en zeilen van De 
Raadsheer en voor het persoonlijke leven van de leden immer 
aanwezig. 
Gerard was een Raadsheericoon. Vanaf 1959 bekleedde hij vele 
jaren met vaste hand de functie van voorzitter van De Raadsheer, 
een functie die hij tot 1967 met een groot hart voor de club bekwaam 
heeft vervuld. Wanneer hij exact lid geworden is, is mij niet bekend, 
maar dat is begin jaren vijftig geweest. In ieder geval heeft hij vele 
jaren aan de Raadsheergeschiedenis meegeschreven.  
In 1966 ijverde hij als voorzitter van De Raadsheer, met o.a. Wim 
Tiepel (secr.) en Hogenes (penn.meester) voor het behoud van het 
Amsterdamse  Schaakhuis aan de Henri Polaklaan, waar wij met 
vele teams, toen nog tientallen, op donderdag de schaakzaal vulden. 
Het heeft niet mogen baten en wij verhuisden naar het zg. Jeruzalem in een gymzaal, bovendien naar 
de woensdagavond hetgeen ons in korte tijd vele leden kostte. 
Gerard was als schaker een verwoed aanhanger van het koningsgambiet en hij speelde zijn partijen 
altijd met grote overgave. Winst of verlies maakte hem niets uit: hij schaakte! 
Hij was ook een man met een zeer aimabele geest, een spraakmakend lid dat met iedereen op de 
club een goede verstandhouding had, mede door zijn belangstelling voor ieders persoonlijke leven. 
Vermeld mag worden dat hij o.a. medewerkte aan ons jubileumboek “Vrijdagochtend bestaat niet” dat 
ter gelegenheid van ons 75-jarig bestaan werd uitgegeven. 
Zij onuitputtelijke geheugen kwam daarbij goed van pas. 
Dat geheugen leidde er o.a. toe dat hij, tussen het schaak bedrijven door, van vele Nederlandse 
dichters (Hooft, Vondel, Huygens en anderen) moeiteloos gedichten kon reciteren, tot groot plezier en 
bewondering van menig Raadsheerlid.  
Zijn kennis van de klassieke muziek werd o.a. in de hand gewerkt door zijn echtgenote Fiep  
die vele tientallen jaren bij het Nederlands Philharmonisch Orkest en diens voorgangers de cello 
bespeelde (en dus thuis veel oefende en Gerard ook veel naar het Concertgebouw lokte). 
 
Niet vergeten: op de ledenvergadering van 28 aug. 2003 werd hem de Erepenning van de KNSB 
uitgereikt voor zijn ruim vijftigjarige lidmaatschap van De Raadsheer.. 
Voor mij persoonlijk was Gerards lidmaatschap van onze vereniging aanleiding om ook tot de 
gelederen van de club toe te treden. In de jaren vijftig waren wij als medewerkers bij dezelfde 
uitgeverij in de middagpauze bezig het schaakspel te beoefenen. En ook op de zaterdagen – toen er 
in de morgen nog ‘gewoon’ gewerkt werd – grepen wij na 1 uur nog wel eens naar de stukken.  
Het kon dus niet uitblijven dat Gerard me naar De Raadsheer wist te lokken en nadat ik voor het eerst 
de zaal aan de Henri Polaklaan was binnengetreden – deze uitdrukking moet ik vanwege de statige 
entree wel gebruiken – was ik verkocht en nam de schaakverslaving bezit van mijn bescheiden geest. 
Gerard van Heffen zal zeker bij de leden van Der Raadsheer die hem hebben gekend, die met hem 
hebben geschaakt en gelachen, in gedachten blijven als een bijzonder mens, een prettige 
schaakvriend.  
 

Gerard van Heffen 
1910 - 2011 

 
28 augustus 2003. 

 
Uitreiken van de KNSB-erepenning 
aan Gerard van Heffen  
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De externe competitie 
door Wim Postema 

 

Dit jaar komen we slechts met 3 teams uit in de SGA-

competitie. Het gedegradeerde 1
e
 team speelt in klasse 

1B, het gepromoveerde 2
e
 team speelt net zo hoog maar 

in klasse 1A en ons derde team speelt in klasse 3B.  

 

Raadsheer 1 

Het team mist aan bord 1 Frans Smit, maar André de Roo 

viel vorig jaar zo voortreffelijk in dat hij een goede 

aanvulling zal zijn. Vele spelers schuiven een plaatsje op. 

Peter Voets is wederom de teamleider. Promotie moet 

erin zitten. 

 

deelnemers (alfabetisch): 

Henri Amand André de Roo 
Ramon van Beemdelust Henk bij de Vaate 
Olaf Cliteur Wim van Vugt 
Stephan Geuljans Musthapa Yahia 

 

 

De speeldata zijn: 

Raadsheer 1 (klasse 1 B) 

Wo 12 okt  Raadsheer 1 Wachter 1 

Ma 7 nov Boven IJ 2 Raadsheer 1 

Wo 7 dec Raadsheer 1 Tal/DCG 3 

Wo 18 jan Raadsheer 1 Amstel 1 

Vr 2 mrt ENPS 2 Raadsheer 1 

Wo 28 mrt Raadsheer 1 Almere 3 

Do 26 apr Probleem 2 Raadsheer 1 

 

Raadsheer 2 

Dit team zal zijn uiterste best moeten doen om zich te 

handhaven. Opvallend is dat ons 2
e
 team tegen Almere 2 

en EPNS 1 speelt, terwijl ons 1
e
 tegen lagere teams van 

deze verenigingen spelen. Een extra uitdaging dus. Peter 

Voets is weer de onvolprezen teamleider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

deelnemers (alfabetisch) 

Jop Dekker Harmen v d Ploeg 
Ton van Garderen Wim Postema 
Marcel Hoogesteger Hans Radder 
Eelco NIks Joop Reiber 

 

De speeldata zijn: 

Raadsheer 2 (klasse 1 A) 

Wo 5 okt Raadsheer 2 Almere 2 

Wo 2 nov Raadsheer 2 Es ’80 1 

Ma 28 nov Fischer Z 2 Raadsheer 2 

Wo 11 jan Raadsheer 2 ENPS 1 

Ma 13 feb VAS 4  Raadsheer 2 

Wo 21 mrt Raadsheer 2 Caissa 9 

Do 19 apr Isolani 1  Raadsheer 2 

 

Raadsheer 3 

Helaas een klasse lager, maar hoog handhaven moet tot 

de mogelijkheden horen. Teamleider is Cilia van der 

Kamp 

 

deelnemers (alfabetisch) 

Frans Altena Maarten van 
Logem 

Bert Bergshoeff Luc Scheepmaker 
Simon Bouwhuis Marc Souren 
Charles Hartman Anjo Vlug 
Cilia van der Kamp Peter Voets 
 

De speeldata zijn: 

Raadsheer 3 (3 B) 

Wo 19 okt Raadsheer 3 MSK 2 

Ma  14 nov VAS 8  Raadsheer 3 

Wo 14 dec Raadsheer 3 Pegasus 2 

Vr 3 feb MSK 2  Raadsheer 3 

Wo 7 mrt Raadsheer 3 VAS 8 

Di 3 apr Pegasus 2 Raadsheer 3 

 

Voor alle deelnemers geldt natuurlijk, zorg dat je zo veel mogelijk aanwezig kunt zijn. Afmelden doe je ruim van tevoren bij je 

teamleider, zodat een invaller nog te regelen valt. Veel succes in het komende jaar. 

 

Raadsheer 1  -  de Wachter 1  4½-3½ 
13 oktober 2011 

 

Het eerste team is na een zinderende wedstrijd er in geslaagd een nipte, maar voor de promotie een zeer belangrijke 

overwinning te boeken. Tegen  de Wachter 1 werd een 4½-3½ zege behaald. In het begin leken we af te stevenen op een 

regelmatige overwinning. Marcel boekte al snel een degelijke remise en André maakte zijn reputatie  “topscorer als invaller 

vorig jaar” gedegen waar door een fraaie overwinning te boeken. Hij won een pion en daarmee de partij. Olaf kreeg een iets 

beter staand eindspel, maar toen zijn torens op de 7
e
 rij kwamen was de overwinning helemaal binnen, Zijn tegenstander liet 

zich ook nog pardoes mat zetten met als antwoord “shit”. Een voorsprong van 2½ punt met verder nog gelijkstaande partijen. 

Henri vergaloppeerde zich in een Grünfeld-indier en begon een opmerkelijke opmars van zijn koning naar het centrum. Daar 

greep de tegenstander zijn kansen en won met een dubbelaanval een stuk. Intussen stond Henk op bord 3 straal gewonnen 

met een toren tegen 2 pionnen. In een vlaag van schaakblindheid gaf hij die toren weg. Met twee pionnen minder, maar met 
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ongelijke lopers zat  remise er toch net niet in. D

Joris van der Wind – Stephan Geuljans          partijen

als hij ni

tactische

konings

waarme

maar vo

overwin

Mustaph

verder, v

magistra

17. …, P

Tb8+ wi

  

Raadsheer 2
  

Op woensdag 5 oktober beet ons tweede team 

sterker, dus iets in de buurt van 3-5 zou de theo

Zelf begon ik heel slecht. Ik berekende een afw

won in de opening al snel een onduidelijke pion

verloor uiteindelijk. Eelco kon op zijn damevleug

na goed twee uur spelen een 0-3 achterstand. G

met stukwinst en dat wist hij zonder problemen 

hij zeer beperkte manoeuvreer ruimte had. Ger

nieuweling Joop stond na aanvankelijk pionverl

samenwerken van zijn toren, twee paarden en l

intussen een kwaliteit voor en Harmen was met

beetje geluk misschien toch nog 4-4.  Helaas, d

dus toen hadden we al verloren. Joop dacht in t

stelling door zijn vlag. Helaas wel wat triest voo

Einduitslag werd zo, veel te geflatteerd   

2½ - 5½  

Hiermee hebben we waarschijnlijk de sterkste t

 

De scores van de twee teams 
     

Raadsheer 1 

1. Stephan Geuljans           1 

2. Ramon van Beemdelust    0  

3. Henk bij de Vaate           0 

4. Henri Amand           0 

5. Mustapha Yahia   1 

6. Olaf Cliteur      1 

7. Marcel Hoogesteger            ½ 

8. André de Roo       1 

 

Raadsheer

1. Hans Ra

2. Gerie Op

3. Jop Dekk

4. Eelco Nik

5. Harmen v

6. Wim Pos

7. Joop Rei

8. Ton van 

 

Klasse 1A   Ap

1. Almere 2    1

2. VAS 4       1

3. ES'80 1     1

4. Isolani 1   1

5. ENPS 1      1

6. Raadsheer 2 1

      7. Caissa 9    0

      8. Fischer-Z 2 0

 De stand van Klasse 1B was bij het insturen va

 

 

. Dit gaf een enorme domper. De stand was gelijkgetr

n aan de gang. Stephan begreep dat hij zijn geofferde

 niet snel wat deed.. Ramon had een degelijke stelling

he spelletje wat hij graag speelt en Mustapha’s stellin

saanval. Stephan begon aan het eerste bord met een

ee hij een geweldige koningsaanval kreeg. Zijn tegen

vond niet een goed antwoord. Deze briljante aanval w

inning. De zetten staan hieronder. In een zenuwachtig

pha de zege en stelde daarmee de overwinning veilig

r, verloor uiteindelijk een stuk en de partij. Eindzege du

trale offer van Stephan. 

, Pxc5!!  18. bxc5, Txc5  19. Kd2, Lh6+  20. Kc2, Dc7 

wit gaf op,  Prachtig! ! 

 

r 2 - Almere 2  2½-5½

m het spits af tegen Almere 2. Op papier is deze tegen

eoretische uitslag zijn. 

fwikkeling één zet te weinig door en dat kostte al na 13

on, maar werd langzaam en zeker teruggedreven naar

ugel niet tegen het lopergeweld van zijn tegenstander

. Gelukkig begon toen het tij te keren. Jop kreeg een r

n te winnen. Intussen was Hans in een remiseachtige

erie stond een kleine kwaliteit voor. Harmen kon nog a

rlies er nu een voor.  In tijdnood verloor Hans. Gerie w

n loper tegen 2 torens en loper. De vrije a-pion besliste

et een geraffineerde koningsaanval bezig, die zou kun

, de afwikkeling bij Harmen leverde uiteindelijk niet me

n tijdnood  te lang na, had bijna een matnet, maar ging

or Joop, omdat hij de week ervoor tegen mij eigenlijk

 tegenstander wel gehad.  

er 2 

adder           0  

pgenhaffen     1  

kker            1  

iks            0 

n van der Ploeg  ½ 

ostema           0 

eiber                0 

n Garderen      0�

‘Voetbal is net als sch

maar dan zonder 

dobbelstenen’ 

Lukas Podolski (voetb

Köln)   

met dank aan Pe

p Mp Bp 1  2 3  4  5 6  7 8 Ra   TPR 

1  2  5½ x  . .  .  . 5½ . . 1883 1931 

1  2  5  .  x .  .  5 .  . . 1767 1993 

1  2  4½ .  . x  4½ . .  . . 1779 1857 

1  0  3½ .  . 3½ x  . .  . . 1814 1736 

1  0  3  .  3 .  .  x .  . . 1906 1680 

1  0  2½ 2½ . .  .  . x  . . 1790 1742 

0  0  0  .  . .  .  . .  x . 

0  0  0  .  . .  .  . .  . x 

 

van de kopij nog niet bekend. 

trokken 2½-2½ met nog 3 

rde pion niet meer terugzag 

ng, maar niet echt het 

ling had een zweem van 

en stukoffer (zie diagram), 

enstander dacht lang na, 

 werd bekroond met een 

tig tijdsnood-duel pakte 

lig. Ramon kwam niet 

 dus 4½-3½. Tot slot het 

7  21. Dd6, Txc3+ 22. Kb2, 

5½ 

enstander 85 elo-punten 

 13 zetten een stuk. Ton 

ar de onderste rijen en 

er op en verloor ook. Dus 

n remiseaanbod vergezelt 

ge stelling geraakt, waarin 

 alle kanten op en 

e won dankzij feilloos 

ste. Stand 2-4. Joop stond 

unnen doorslaan. Met een 

eer dan een remise op, 

ing in een straal gewonnen 

ijk ook al zo verloor. 

chaken, 

tballer FC 

eter van Nijen 
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Interne competitie 
door Harmen van der Ploeg 

De interne competitie 2011-2012 is inmiddels 6 ronden oud. De clubavond wordt over het algemeen 

goed bezocht. De afgelopen clubavond waren er (externe spelers meegeteld) zelfs 30 man en 

vrouw.  Het is lang geleden dat we een dergelijk opkomst hadden. Hopelijk kunnen we deze goede 

opkomst de rest van het jaar vasthouden. 

Nieuwe en oude gezichten 

Er is dit jaar een kwartet nieuwe gezichten te bewonderen op de clubavond.  Natalie Veldema heeft vorige jaar haar 

neus al een keer laten zien en dat beviel zo goed dat ze dit seizoen lid is geworden.  Marie Boomgaard komt over van 

Es’80, Joop Reiber is jarenlang lid geweest van de Raadsheer, maar speelde de laatste jaren voor De Pion. Gerben 

Houba speelde een blauwe maandag voor ODI, maar vond in ons een club dichter bij huis. Leuk detail: ze hebben 

intussen allemaal hun eerste overwinning te pakken.  

Naast de nieuwkomers is er ook een aantal oudere gezichten die we een aantal jaar weinig of niet gezien hebben op de 

interne, maar nu weer regelmatig komen schaken. Zo hebben Henk Weeling en Johan Dijkman tot nu toe elke ronde 

gespeeld en heeft ook Henk bij de Vaate al 2 partijen achter zijn naam staan. Vermelding hier verdient tenslotte nog 

Frits van Gelder, die na het vorige seizoen had opgezegd, maar hij bleek al snel niet zonder ons te kunnen. Welkom 

terug. 

Na 6 ronden wordt de koppositie ingenomen door Hans Radder. De kampioen van 2009 is een jaartje weg geweest en 

lijkt er op gebrand een goede prestatie neer te zetten. Hij begon met 3 uit 3 -zij het met het nodige geluk- maar verloor 

daarna van Gerie Opgenhaffen. Op de tweede plaats  vinden we de huidige kampioen Olaf Cliteur met 3 uit 3, maar 

omdat hij een paar rondes miste heeft hij niets iets minder punten dan Hans. Gerie maakt kort daarachter het virtuele 

podium vol. De verschillen zijn dus nog klein en het seizoen nog lang, dus er kan nog een hoop veranderen. 

Koploper in groep 2 en 5
e
 overall is Tony Slengard (3 uit 5) die begon met 3 uit 3, maar daarna 2 keer verloor. Kort 

daarachter komt Anjo Vlug met 3 uit 4 (2x winst, 2x remise) , gevolgd door good old Eric Mol en Lex van der Wal. Groep 

3 wordt aangevoerd door Cilia van der Kamp, die haar twee partijen wist te winnen.  In de totaalstand vinden we haar 

terug op een 15
e
 plaats. Op de 2

e
 plaats in de groep staat Frans Altena (1 uit 1) en derde staat Marc Souren, die nog 

niet speelde, maar wel elke ronde wat punten vangt voor afwezigheid. Als hij niet gaat spelen, zal hij echter  vanzelf 

naar beneden zakken. Ook in groep 2 en 3 zijn de verschillen nog te overzien, dus er kan nog van alles gebeuren. 

Andere activiteiten 

Naast de normale interne competitie staan er natuurlijk ook dit jaar weer de nodige activiteiten op stapel. Op 9 

november is de eerste ronde van de Raadsheercup. Wie wordt dit jaar de opvolger van Ron van Dijk? Ook de 

zeskampen worden dit jaar weer gespeeld (georganiseerd door Harmen van der Ploeg), net als de eigen 

Rapidcompetitie. En zoals elk jaar op de eerste woensdag van 2012 het snelschaakkampioenschap en de strijd om de 

Stamhouderscup. 

 
Meld je aan voor de interne zeskampen 

�

Een veel gehoorde klacht van de laatste jaren is dat er nog al eens partijen zijn in onze interne competitie met een groot 

krachtsverschil. De zeskampen ondervangen dit probleem doordat ze juist ingedeeld worden op speelsterkte en de 

partijen toch gewoon meetellen voor onze interne competitie. De zeskampen zijn dus bij uitstek geschikt voor spelers 

die niet of nauwelijks op de club verschijnen, maar natuurlijk ook voor iedereen die daar wel eens tegen wil spelen. 

Geen enkel excuus dus om niet mee te doen! 

Speeldata: de woensdagen 23 november, 21 december, 1 februari, 29 februari, 11 april (enige flexibiliteit hierin is 

mogelijk) 

 Informatie en aanmelden bij Harmen (06-44128502 / penningmeester@svderaadsheer.nl) 
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Ranglijst en standen per groep bijgewerkt t/m  ronde  6

1 Hans Radder

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc 2 Olaf Cliteur

1 Hans  Radder 1 269 75 4 3 0 1 75 3 Gerie Opgenhaffen

2 Olaf Cliteur 1 268 74 3 3 0 0 100 4 Harmen van der Ploeg

3 Gerie Opgenhaffen 1 259 73 3 2 1 0 83 5 Mustapha Yahia

4 Harmen van der Ploeg 1 223 72 3 1 2 0 67 6 Ramon van Beemdelust

5 Tony Slengard 2 213 71 5 3 0 2 60 7 Henk Bij de Vaate

6 Anjo Vlug 2 208 70 4 2 2 0 75 8 André de Roo

7 Mustapha Yahia 1 207 69 2 2 0 0 100 9 Wim Postema

8 Eric Mol 2 193 68 2 2 0 0 100 10 Joop Reiber

9 Lex van der Wal 2 187 67 6 3 1 2 58 11 Jop Dekker

10 Ramon van Beemdelust 1 175 66 2 0 2 0 50 12 Eelco Niks

11 Henk bij de Vaate 1 167 65 2 1 0 1 50 13 Stephan Geuljans

12 André de Roo 1 162 64 4 3 0 1 75 14 Henri Amand

13 Wim Postema 1 161 63 4 2 0 2 50 15 Peter Voets

14 Peter van Nijen 2 147 62 6 3 1 2 58 16 Frans Smit

15 Cilia van der Kamp 3 145 61 2 2 0 0 100 17 Marcel Hoogesteger

16 Joop Reiber 1 145 60 2 1 0 1 50 18 Ron van Dijk

17 Frits van Gelder 2 138 59 5 2 2 1 60 19 Wim van Vugt

18 Jop Dekker 1 138 58 0 0 0 0 0

19 Eelco Niks 1 133 57 0 0 0 0 0

20 Corneel Simoons 2 128 56 2 1 0 1 50 1 Tony Slengard

21 Ton van Garderen 2 122 55 3 1 1 1 50 2 Anjo Vlug

22 Stephan Geuljans 1 119 54 0 0 0 0 0 3 Eric Mol

23 Henri Amand 1 114 53 0 0 0 0 0 4 Lex van der Wal

24 Frans Altena 3 112 52 1 1 0 0 100 5 Peter van Nijen

25 Peter Voets 1 112 51 2 0 0 2 0 6 Frits van Gelder

26 Frans Smit  1 112 50 0 0 0 0 0 7 Corneel Simoons

27 Marc Souren 3 110 49 0 0 0 0 0 8 Ton van Garderen

28 Dick Beijne 2 108 48 0 0 0 0 0 9 Dick Beijne

29 Charles Hartman 3 106 47 5 3 0 2 60 10 Luc Scheepmaker

30 Marcel Hoogesteger 1 105 46 0 0 0 0 0 11 Peter Bosschieter

31 Luc Scheepmaker 2 100 45 0 0 0 0 0

32 Ron van Dijk 1 92 44 0 0 0 0 0

33 Jaap Schrickx 3 88 43 0 0 0 0 0 1 Cilia van der Kamp

34 Wim van Vugt 1 84 42 0 0 0 0 0 2 Frans Altena

Interne competitie

Groep 2

Groep 3

donderdag 20 oktober 2011 Groep 1

Enige uren voor het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het goede nieuws uit 

Amsterdam-Sloten dat ons bekerviertal ODI hardhandig uit de SGA-Cup heeft gezet. 
Met de cijfers 0 tegen 4 gaven Ramon, Olaf, Mustapha en Gerie de Slotenaren werkelijk 

geen enkele kans . Alle partijen werden keurig opgebouwd en kundig afgemaakt. 
  
Dankzij een gunstige loting krijgt onze hoofdmacht in de tweede ronde een vrije 

doorgang en is in deze hoedanigheid reeds de eerste kwartfinalist! 
De winnaar van het duel uit de tweede ronde tussen Tal/DCG en VAS zal half 

februari het volgende karwei worden. 

34 Wim van Vugt 1 84 42 0 0 0 0 0 2 Frans Altena

35 Peter van de Beek 3 83 41 3 1 1 1 50 3 Marc Souren

36 Teun Smits 3 80 40 0 0 0 0 0 4 Charles Hartman

37 Peter Bosschieter 2 78 39 0 0 0 0 0 5 Jaap Schrickx

38 Theo Breidenbach 3 76 38 0 0 0 0 0 6 Peter van de Beek

39 Gerben Houba 3 75 37 5 2 0 3 40 7 Teun Smits

40 Ben Kamp 3 74 36 0 0 0 0 0 8 Theo Breidenbach

41 Marie Boomgaard 3 72 35 6 2 0 4 33 9 Gerben Houba

42 Maarten van Loggem 3 62 34 5 1 1 3 30 10 Ben Kamp

43 Natalie Veldema 3 58 33 6 2 0 4 33 11 Marie Boomgaard

44 Simon Bouwhuis  3 58 32 6 1 2 3 33 12 Maarten van Loggem

45 Johan Dijkman 3 58 31 6 1 2 3 33 13 Natalie Veldema

46 Leo Oomens 3 54 30 4 0 2 2 25 14 Simon Bouwhuis

47 Hein van der Kroon 3 53 29 5 1 1 3 30 15 Johan Dijkman

48 Annelies Visser 3 39 28 2 0 0 2 0 16 Leo Oomens

49 Henk Weeling 3 17 27 6 0 1 5 8 17 Hein van der Kroon

18 Annelies Visser

19 Henk Weeling

Enige uren voor het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het goede nieuws uit 

Amsterdam-Sloten dat ons bekerviertal ODI hardhandig uit de SGA-Cup heeft gezet. 
Met de cijfers 0 tegen 4 gaven Ramon, Olaf, Mustapha en Gerie de Slotenaren werkelijk 

geen enkele kans . Alle partijen werden keurig opgebouwd en kundig afgemaakt. 
  
Dankzij een gunstige loting krijgt onze hoofdmacht in de tweede ronde een vrije 

doorgang en is in deze hoedanigheid reeds de eerste kwartfinalist! 
De winnaar van het duel uit de tweede ronde tussen Tal/DCG en VAS zal half 

februari het volgende karwei worden. 
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Aljechin e
door C

Kotov vertelt in zijn biografie van Alexander A
verhoopte tweekamp met Capablanca, nu een
wens en ambitie: het wereldkampioenschap. A
bestudeerde Aljechin al Capa’s partijen met e
hard werken geneigde Cubaan overtrof. 
Deze studie heeft het grote respect en de opr
verzwakt. Integendeel, uit zijn commentaren b
toernooiboek “New York 1924” zwaait hij hem
partijen uit dit toernooi (overigens gewonnen d
uit 2008 uitgegeven bij Russel) haal ik ook reg
chess, London 1947). Ik vond zelf de vergelijk
 
 

Capablanca – Yates 
 

New York 1924 

 7
e
 ronde 

 
1. d2-d4  Pg8-f6 
2. Pg1-f3  g7-g6 
3. Pb1-c3  d7-d5 

 
AA: Deze reactie op 3.Pc3 lijkt positioneel nie
geschikt.Zwart maakt het zichzelf moeilijker o
koningsloper ruimte te geven. Maróczy’s 3…. 
een later c5, past beter bij de fianchetto. 
HG: vindt 3…. d5 noodzakelijk om 4. e4 te ver
Hij haalt een partij aan, waarin d6 pas later wo
gespeeld (na een verzwakkend h6 en al geen
is voor c5 of e5)  
CS: weinig relevant, dus. 
  

4. Lc1-f4  Lf8-g7 
5. e2-e3  0-0 
6. h2-h3   

 
AA: Niet echt nodig, aangezien noch voor 6…
h3) noch voor 6…. Ph5 (7. Lg5) gevreesd hoe
worden. Daarom was  
6. Ld3 waarschijnlijk beter. 
HG: Deze zet wordt door AA ten onrechte bek
want hij geeft Lf4 een vluchtveld en verhinder
Wat er na 6. Ld3 kan gebeuren kunnen we zie
– Euwe (1928).  
CS… maar Colles opzet is anders dan die van
dus hoe relevant is dit…?  

 
6.   …  c5 
7. d4xc5 

 
AA: Wit kan zich dit veroorloven omdat hij he
voldoende beheerst met stukken.  

7.    …                      Dd8-a5 
HG: Teneinde met Pe4 een aanval te beginne
dat blijkt een illusie te zijn. Beter ware dus 7. …
 

8. Pf3-d2 
 

 en Capablanca  
r Corneel  Simoons 

 

 Aljechin hoe intensief deze zich voorbereid heeft op e
enmaal een noodzakelijke stap op weg naar zijn groot
. Al jaren voor er concrete besprekingen waren over z
 een grondigheid die waarschijnlijk zelfs die van de ge

prechte bewondering van de aspirant jegens de regere
 blijkt dat zijn waardering eerder toe- dan afnam. Met 
m keer op keer zeer grote lof toe. In het volgende gee
n door Lasker; Capa was 2

e
 en Aljechin 3

e
 !). Naast AA

egelmatig HG aan (dat is Harry Golombek: Capablanc
lijking van hun verschillende benaderingen verheldere

iet zo 
 om de 
. d6, met 

erhinderen. 
wordt 
n tijd meer 

…. Lg4 (7. 
oefde te 

ekritiseerd, 
ert 6…. Lg4. 
zien in Colle 

an Capa, 

et centrum 

nen, maar 
. … Pbd7 

AA: Deze onplezierige manoeuvr
wegens de mogelijkheid 8. … Pe4
overbodig zijn geweest. Wit had h
rocheren. 
HG: geeft deze zet een uitroeptek
CS: geen van beide heren overw
Capa al bij 6. h3  8. Pd2 en met n
ingecalculeerd kan hebben. Het p
nuttig blijken op de damevleugel.
 

8. …  Da5xc5 
9. Pd2-b3  Dc5-b6 
10. Lf4-e5 

 
AA: Met de bedoeling om de zwa
koningsvleugel te verzwakken, wa
eindspel van beslissend belang z
Capablanca op z’n best! 
HG: Maakt goed gebruik van zijn 
CS: Een voor Capa typerend soo
met positionele bedoelingen. 
 

10.  …  e7-e6 
11. Pc3-b5 

 
AA: Dreigt niet alleen 12. Pc7 ma
dwingt het antwoord af. 
 

11.   …  Pf6-e8 
12. Le5xg7  Pe8xg7 

 
 

 een 
otste 

r zo’n match 
geniale maar niet tot 

rende kampioen niet 
et name in het 
eef ik een van Capa’s 
AA (de moderne herdruk 
nca’s 100 best games of 
rend. 

vre is gedwongen 
e4, maar zou na 6. Ld3 
 hier dan kunnen 

eken! 
weegt kennelijk dat 
t name het latere Pb3 
t paard zal nog heel 
l. 

 

arte velden op de 
wat in het komende 
 zal blijken te zijn. 

jn betere ontwikkeling. 
ort kleine combinatie 

aar ook  12. Ld4 en 
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13. h3-h4 

 

AA: En dan zijn er nog mensen die beweren d
zo droog-technisch speelt. Zijn planning in de
(afgezien van zijn niet helemaal precieze 6de 
getuigt van zo’n positioneel talent dat elke 
hypermoderne meester alleen maar jaloers ka
Natuurlijk denkt hij er geen moment over om h
mataanval te kunnen beginnen, maar wel prob
met deze dreiging een verdere verzwakking v
koningsvleugel uit te lokken (zie zet 15) waarn
eindspel al goeddeels voor wit gewonnen staa
HG: Brengt nog een dreiging in het spel. Na g
voorbereidingen volgt h4 – h5 met aanval. 
 

13   …  a7-a6 

14. Pb5-c3  Pb8-c6 

15. Lf1-d3  f7-f5? 

 

AA: Na 15 ….  Pe5 zou bijv. 16. h5,  Pxd3  17
Pxh5  18. g4  met 19. Df3 en een sterke aanv
volgen. 
HG: Zwak. 15…. Dc7   16…. b5 en 17…. Lb7 
beter. 
 

16. Dd1-d2 

 

AA: Om Pc3 via a4 naar c5 te kunnen brenge
CS: En om lang te kunnen rocheren?? Zie ook
zet 23 
 

16   …  Pc6-e5 

17. Ld3-e2  Pe5-c4 

18. Le2xc4  d5xc4 

19. Dd2-d4  Db6-c7 

20. Dd4-c5  Dc7xc5 

 
En wat nu te zeggen over het verschil in inzich
klassiek voorbeeld hebben van verschil in kwa
belangrijk dan dat hij onvoldoende lijkt te bese
een zich ontvouwende, samenhangende strat
nog beter in het plan zou passen dan 6. h3. M
verband tussen 6. h3 en 8. Pd2 moeten aanto
gebeuren; die blijft als het ware incidenten be
 
P.S. Kijk nog even naar het diagram van de a
door Aljechin ‘zeer overtuigend’ genoemd! 
wordt vervolgd. 
 

Stra

 dat Capa 
eze partij 
e zet) 

kan zijn. 
 hier een 
obeert hij 
 van de 
rna het 
aat. 
 gepaste 

17. cxd3, 
val kunnen 

7 was veel 

en. 
ok noot bij 

21. Pb3xc5  b7-b6 

22. Pc5-a4  Ta8-b8 

23. 0-0-0 

 

CS: Ziet er gevaarlijk uit, maar bli
passen bij wits eindspelplan. Stei
gewezen dat de koning een heel 
mogelijke pionnenopmarsen hoor
 

24.    …  b6-b5 

25. Pa4-c5  Tb8-b6 

 

Hier volgen nog zo’n 52 zetten va
origineel eindspel. Veel te veel na
fatsoenlijk commentaar voorzien 
volg Wim Postema’s suggestie en
vervolgstukje in het volgende num
 
 
stelling na 25. …  Tb8-b6 
 

 

icht tussen deze twee annotatoren? Wel, wat mij betre
waliteit van inzicht. Dat HG af en toe een beetje vals s
seffen wat AA hier nou eigenlijk doet. Namelijk de hel
ategie, waarbij de enige lichte kritiek die hij heeft, er o
 Men kan het daarmee niet eens zijn, maar dan zal me
tonen (zie ook mijn commentaar bij 8. Pd2) en dat zie
eschrijven. 

 afgebroken stand. Enig idee van hoe Capa hier verde

andschaken 2011 
 

blijkt wonderwel te 
einitz had er al op 
l sterk stuk is, dat 

ort te steunen. 

van een zeer knap en 
natuurlijk om hier van 
n te kunnen geven. Ik 
en ‘doe’ de rest in een 
ummer van dit blad.  

 

treft, dat we hier een 
 speelt is hier minder 
ele partij te begrijpen als 
 op neer komt dat 6. Ld3 

en bijvoorbeeld een 
ie ik bij HG niet duidelijk 

der gaat? Zet 26 wordt 
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Inter
door Ram

 

Zoals u allen waarschijnlijk wel beke

in het schaken. Men heeft nu ook de

internet te schaken. Ik zit op de serv

in de week. Ik  weet niet of je het ee

wegens omstandigheden een paar d

jeuken. Het is ook een goede manie

Men speelt tegen mensen uit alle lan

informatie. Iedere partij heeft invloed

personen waartegen je wil spelen. A

tegenstander spelen die een veel lag

ratingpunten! Ik speel partijtjes van 3

zeer zware tegenstander. Zelfs heb 

Alle partijen die je speelt worden opg

er inmiddels al zo’n vijftigduizend!  

Wim benaderde mij om op regelmat

besloot ik dit te doen. Ik beloof dit al

natuurlijk een ondoenlijke zaak dat h

genoeg voor de club en eigenlijk is h

bijdrage aan leveren. Zonder kopij: g

interessant en plezierig leest! Ik hoo

feedback geven over de te behande

is het misschien geen gekke gedach

kijken of het inderdaad een geschikt

kunnen! En ik ben niet mild! Het is e

aan heeft en er van leert. 

 

Hier volgt een partij die ik op 20 sep

2011 heb gespeeld tegen dhr. Kajol 

rating van 2169. 

Ik verloor, maar had de partij moeten

 

Ramon van Beemdelust  -  K

 

Men zou het gevoel kunnen hebben

“iets” in de stelling zit. Zwart staat op

moment 2 pionnen voor. Wit heeft n

behoorlijke compensatie, een grote 

ontwikkelingsvoorsprong en niet te 

ernetschaak
amon van Beemdelust 

kend is heeft ook het internet zijn intrede gedaan 

de mogelijkheid om met tegenstanders op het 

rver van playchess en speel honderden partijen 

en verslaving kan noemen, maar ik kan er niet meer b

r dagen niet heb gespeeld, word ik prikkelbaar en gaa

ier om te zien welke openingsvarianten tegenwoordig

landen van de wereld. Bij de spelers staat vaak een fo

ed op je persoonlijke rating. Je kan ook de rating inste

 Anderen doen dat natuurlijk ook. Niemand wil tegen e

lagere rating heeft, want als je dan verliest kost het ze

n 3 minuten en als ik echt in vorm ben speel ik wel een

b ik meerdere malen tegen meesters en grootmeester

pgeslagen op je harde schijf en zijn dus altijd opvraag

atige basis een stukje te schrijven voor het blad. Na en

al jaren. Er is echter weinig van mijn pen gerold. Toch

t het bestuur iedere keer maar weer zelf het blad vult. 

 het niet meer dan normaal dat sommige leden hier o

j: geen clubblad! We willen natuurlijk wel een clubblad

op dat ik hier een bijdrage aan kan leveren. U kunt m

elen onderwerpen! Als u een echt interessante partij 

chte dat ik die in het blad zou kunnen analyseren! Ik z

ikte partij is om te plaatsen. U moet dan echter wel teg

 echter opbouwende kritiek en het is de bedoeling dat

ptember 

ol met een 

ten winnen! 

Kajol 

 

n dat er 

op dit 

 natuurlijk 

e 

onderschatten aanvalskansen. H

belangrijk steeds de beste zet te

zorgen dat het voordeel niet verw

zich kan consolideren. Wit moet 

en winnen in de aanval. Dat wil z

koning mat zetten! Helaas lukte m

dit snelschaakpartijtje en ik ging 

onder. Toch bekroop mij het gev

in de stelling moest zitten en ik g

partij de stelling in mijn studeerka

grondig onderzoek onderwerpen

geweldigs! 

 

16. Lg5xf6! Le7xf6 

17. Tf1xf6! g7xf6 

18. Td3-g3+ Kg8–h8

 

Wit staat 2 pionnen en een kwali

Ook staat het paard op e5 en pri

erop dat wit zijn hand heeft overs

zou ik deze partij niet hebben lat

volgende zeer opwindende comb

in zou zitten. 

r buiten! Als ik 

an mijn handen 

ig actueel zijn. 

 fotootje en wat 

tellen van de 

 een 

zeer veel 

ens tegen een 

ters gespeeld. 

agbaar. Het zijn 

 enig nadenken 

ch is het 

lt. Zij doen al 

 ook een 

d maken dat 

mij ook 

ij heeft gespeeld 

 zal dan eerst  

egen kritiek 

at men er iets 

 Het is nu heel 

te kiezen en te 

rwatert en zwart 

t dus aanvallen 

il zeggen: de 

e mij dit niet in 

g roemloos ten 

voel dat er iets 

 ging na de 

rkamer aan een 

n. Ik vond iets 

 

8 

aliteit achter. 

rise! Het lijkt 

rspeeld. Toch 

aten zien als de 

binatie er niet 
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 Ik raad u allen aan deze stelling op 

schaakbord neer te zetten en te prob

de volgende mokerslag begrijpt en d

varianten in uw hoofd kunt naspelen

een stelling die ik nooit meer zal ver

die wat mij betreft behoort tot de alle

combinaties die ik ooit op een schaa

gezien! 

 

19. Pd4-f5!! 

 

   

 

 

 

Uitslag 6e Raadsh
zondag 18 september 2011 
����������	�
�	����������

Groep 1 

1 Ziemowit Pazderski 

2 René Pijlman 

3 Ton Mol 

4 Olaf Cliteur 

5 Gerie Opgenhaffen 

6 Partipan Groen In ‘t Wout 

7 Adri Schoorl 

8 Jan Schol 

 

Groep 2 

1 Roelof Kist  

2 Richard Hofman 

3 Ben Westerman 

4 Ton van Garderen 

5 Anneke Schol 

6 Peter van Nijen 

7 Karel den Boer 

8 Harrie Boom 

 

p het 

roberen of u 

 de 

en. Het is 

ergeten en 

llermooiste 

aakbord heb 

 

Hoewel niet te geloven, kan zwa

tegen het mat doen! Er staan nu

en wit staat nog steeds 2 pionne

kwaliteit achter! 

 

19. ….  f6xe5 

 

19. …  exf5   20. Pxf7+  Txf7   21

22. Dxf8# 

 

20. Tg3-g8+!! Verbluffe

 

20. …..  Tf8xg8 

 

20. …. Kxg8   21. Dg3+   Kh8   2

 

21. De1xe5+ f7-f6 

22. De5xf6+ Tg8-g7 

23. Df6xg7#       

1 - 0 

sheer Open Rapidtoernooi, 

6  

4½  

4½  

4  

3½  

3½  

1  

1  

5 

4½  

4  

4  

3½  

3  

2  

1½  

Groep 3 

1 Klaas Been 

2 Hans Kuijper 

3 Peter Thonen 

4 Henny Heima 

5 Bert Bergshoeff 

6 Jan Engel 

7 Frank van Wijck 

 

Groep 4 

1 Edward Geerts 

2 Simon Bouwhuis 

3 Ricardo Heins 

4 Rob Lubbers 

5 Bert-Jan Melchers 

6 Lou van der Heijden 

7 Ruud Schiltmeijer 

 

art niets meer 

u 2 paarden in 

en en een 

21. De8+   Tf8   

ffend!! 

 

  22. Dg7# 

 

i,  

5  

5  

3½  

3  

2½  

2  

0  

5  

4  

3½  

3½  

2½  

1½  

1  
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De ‘To

doo

Eén van de meest besproken schaa
schaakseizoen is de onvolprezen To
Jullie weten het vast wel:  Met wit: 

1) f3  maakt niet u
2) c3  idem  

Met zwart: 

1) Maakt niet uit f6 
2) Idem  c6 

komen in meerdere varianten van m
dat ze wat passief zijn. Slecht kunne
respectievelijk de belangrijke centru
en b5 uit het spel van de tegenstand

Wat natuurlijk ook opvalt is dat Tony
openingszetten van de tegenstande
 
De commentaren zijn divers: De één
inferieur, een ander prijst vooral het 
één echt moet gaan schaken/naden
zijn overigens waar, denk ik, maar d
In elk geval is de Tony-opening te ka
niet wordt bezet, maar wordt ‘bestoo
vaak Lg2/7 en/of Lb2/7. 

Afgelopen seizoen mocht ik diverse 
50%, dus qua kracht zullen we wein
en werd door mij met wit gewonnen.
deze partij de zwakte van f6 aantoon
duidelijk. 

Ik zal er hier en daar wat commenta
door goede vriend Fritz. Met een z d

 

 

‘Tony’ opening 
 

or Peter van Nijen 
 

ak-onderwerpen van het afgelopen interne 
Tony-opening.  

t uit 
  

 

 

Wat natuurlijk meteen opvalt is de eerste zet: f3
Zelfs een beginnend schaker weet en leert dat 
kan zijn. Niet voor niets komt het in niet  één op
voor, nou ja, niet als een correcte zet althans. M
zonder de theorie is het overduidelijk dat de on
onnodige verzwakking van de koningsvleugel in
algemeen en het verzwakken van respectieveli
het bijzonder plus het openzetten van de diago
en f7 kruisen er niet gezond uitzien. Die laatste
een korte rochade. Dat beide paarden in hun o
geremd worden, is ook niet echt een voordeel. 
Op de 2

e
 zetten, c3 en c6 dus, is minder kritiek

 meerdere openingen voor en hebben slechts als unive
nen ze in elk geval niet genoemd worden. Ze onderste
rumvelden d4 en d5 en halen wederom respectievelijk
nder. 

ny zijn openingszetten consequent speelt, vrijwel onge
er.  One size fits all: je komt het niet vaak tegen in on

én vind het helemaal niks en doet de Tony-opening af
et gegeven dat de tegenstander meteen uit zijn boek is
nken zonder blind te kunnen varen op kennis en erva
 dat terzijde. 
 karakteriseren als een hypermoderne opening, waarb
ookt’, bijvoorbeeld dmv fianchettering. Om die reden s

e keren tegen Tony spelen. Ons onderling resultaat is
inig voor elkaar onderdoen.  Onderhavige partij is van
n. De reden waarom ik jullie deze partij wil laten zien, 
ont. In diverse andere partijen was deze zwakte een s

taar bij geven, waar ik mij overigens in de analyse laa
 dus. Sorry , Frits. 

: f3, dan wel f6. 
at dat niet goed 
openingsboek 
. Maar ook 
nmiddellijke en 

l in het 
elijk e3 en e6 in 
onalen die f2 
te zeker niet na 
 ontwikkeling 

 
k. Deze zetten 

iverseel nadeel 
teunen 

ijk de velden b4 

geacht de 
ns edele spel. 

af als volstrekt 
 is en vanaf zet 

varing. Beide 

rbij het centrum 
 speelt Tony 

 is volgens mij 
an 27 april 2011 
n,  is dat juist 
 stuk minder 

at assisteren 
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Peter van Nijen – Tony Slengard 
Raadsheer Intern, 27 april 2011 
 

1. e2-e4  f7- f6  
2. d2-d4   c7-c6  
3. Lf1-c4  

  

Deze diagonaal is cruciaal, dus vand
meteen Lc4 

3. …  e7-e6 
4.  Pb1-c3  g7-g6  

Fritz geeft hier een plus score aan (d
wit) van 2.15 ! 

5. d4-d5 

Objectief misschien niet de beste, m
consequent om de diagonaal voor d
loper vrij te houden.   

5.  …  Dd8-c7  
6.  d5xe6   d7xe6  
7.  Pg1-f3   Lf8-d6  
8. Pc3-e2 

 
Om zwarts Lf4 te vermijden. Wit hou
ook de zwarte loper op het bord, al w
maar vanwege de velden h6, g7 en 
vanwege het loperpaar natuurlijk. Om
wel g6 heeft gespeeld maar niet hee
gefianchetteerd (zeer onkarakteristie
Tony-opening), worden deze velden
interessant voor wit. 
 

8. …  b7-b5 
9. Lc4-b3   Pb8-a6  
 
 

 

 

 

ndaar 

 (dus voor 

 maar wel 
 de witte 

oudt graag 
l was het 
n f8. En 
Omdat zwart 
eeft 
tiek  in de 
n 

 

 

Tja, da’s natuurlijk de consequen
kan niet naar c6 en niet naar d7 
onmiddellijk e6 en dan is zwart h
verloren), dus Pa6 is de enige. c
wel een goed veld voor dat paard

10. c2-c3   Pg8-e7 

Ik denk dat zwart e5 moet spelen
weliswaar de diagonaal open, m
wel een aantal problemen op.  

 11. Pf3-d4  

Eigenlijk niet zo’n goede zet. Lh6
maar de bedoeling is natuurlijk o
e6 onder vuur te nemen. 

 11.  …   Pa6-c5 

Natuurlijk. Dit mooie veld kan zw
liggen. Dekt e6 en valt de loper a
voordeel slechts tijdelijk. Het paa
worden weggejaagd en het ande
te veel zetten nodig om eventuee
te nemen 

12. Lb3-c2  a7-a5 
13. b2-b4  a5xb4  
14. c3xb4  Pc5-a4  

 

 

entie. Het paard 
7 (dan valt 
t hopeloos 
. c5 is natuurlijk 
ard.  

 

len, dat gooit 
maar het lost 

 

h6 bv is beter, 
 om het zwakke 

 

wart niet laten 
r aan. Toch is dit 
aard kan er 
dere paard heeft 
eel zijn plaats in 
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15. a2-a3 0-0  
 

Nu wordt de diagonaal a2-g8 wel he
belangrijk. 

16. Lc2-b3  Kg8-f7  

Tja, hoe dek je die pion anders? 

17. f2-f4  

Zwarts e5 is er nu uit, de zwarte stel
nogal gedrukt en de koning staat da
lekker. 
Fritz vindt +0,6 na Td8. Na de tekstz
stijgt dit naar +1 

17. …  Pa4-b6  
18. f4-f5 ?! 
 

Beetje te vroeg. 0-0 is natuurlijk bete
Dc2 ziet er wat gezonder uit. Zwart k
hoop goedmaken door nu, of een ze
te spelen 

18. …  Pb6-c4  
19. f5xe6+  Lc8xe6 ? 
  

Een cruciale fout. Veel beter is bv  1
20.Lxc4, bxc4 21. Le3, f5  met onge
spel 

20. Pd4xe6  Kf7xe6   

Daar sta je dan met je koning 

21. Dd1-c2  Ld6xb4+  ?
 
 

���������������	�
��

���������������������������

heel 

 

telling wordt 
aar niet echt 

tzet Pb6 

ter en ook 
t kan een 
zet later,  e5 

  19... Kg8 
eveer gelijk 

 ? 

 
 
 

Leuk grapje van onze grote vrien
makend van de ongedektheid va
a1, maar het grapje gaat niet op.

22. a3xb4  Ta8xa1 
23. Lb3xc4+  b5xc4  
24. Dc2xc4+  Ke6-d7 
25. Dc4-d4+ 
 

En de toren is weer terug.  Dat k
gewoon een stuk. 

25. ..  Dc7-d6 
26. Dd4xa1  Dd6xb4+
27. Pe2-c3  Db4-d4 
 

Zwart blijft een stuk achter en ee

28. Da1-b2  Tf8-e8  
29. Db2-d2  c6-c5  
30. Dd2xd4+  c5xd4  
31. Pc3-e2  Pe7-c6  
32. Ke1-d2  Te8xe4 
33. Kd2-d3  Te4-g4  

 
ook f5 is goed speelbaar 
 

34. g2-g3  
 
34. Lf4 is ook goed. Na 34.  .. , T
Pxd4 

34. …  f6-f5 ? 
 

Weer een belangrijke fout. Veld f
bepalend. 

�

�

�����	�����
��������������������������

�������������������������������������������������������	
���

 

end, gebruik 
van de toren op 
p. 

1  
 

7  

 kostte dus 

6  
4+ 
4  

een pion voor..  

 

 
 

4  
  

, Txg2 volgt 

d f4 wordt 

����

���������
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35. Th1-f1 
 

Geen optimale reactie. Wit is het eve
Meteen Lf4 is beter. Na h3 kunnen d
in het doosje. 
 

35. ..  Kd7-e6 ?! 
36. Pe2-f4+  Ke6-d7  
37. Tf1-e1! g6-g5  
38. Pf4-d5  
 

Veld f6 is perfect voor wits paard. 
 

38.  …  Kd7-d6  
39. Pd5-f6  Pc6-e5+ 

 

Niet bepaald een vlekkeloze partij. B
Maar deze partij laat wel zien dat de
bestempeld. Zwart haalt zich teveel 
hals en waarom zou ie dat willen ?  
zijn ‘comfort zone ‘  te halen, is daar
Maar daarvoor moet je als Tonyuitop
concessies doen. Of dat bijdraagt to
comfort zone van de Tonyuitopener,
waarschijnlijk

Schaken bij Eijlder
15 augustus 2011 
van links: Peter tegen Wim,achter: G
Olaf, rechts Ton tegen Corneel.  
  

 

ven kwijt. 
 de stukken 

40. Te1xe5  Kd6xe5 
41. Pf6xg4+  f5xg4  
42. Lc1xg5  
 

 
Loper tegen pion. En die op d4 g
snel aan.. Er is geen redden mee
zwart. 
 

42. …  h7-h5  
43. Lg5-h6  Ke5-d5 
44. Lh6-g7    
 

en zwart geeft op 

. Beide spelers lieten kansen liggen en misten betere v
de Tonyuitopening in essentie inderdaad als ‘inferieur’
el moeilijkheden op zijn 
  Om de tegenstander uit 
arop het enige antwoord. 
opener wel een hoop 
tot het bereiken van een 

, lijkt mij niet 

ers  

: Gerie tegen 
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 gaat er heel 
eer aan voor 

5  

e voortzettingen. 
r’ kan worden 

petitie 

6½ uit   7 
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2 uit   3 

2 uit   3 
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De doorbraak bij pionnen-eindspelen 
door Wim Postema 

  

“De pion is de ziel van het schaakspel” zei 
Philidor al in de 18

e
 eeuw. Bij een 

pionnendoorbraak is deze uitspraak wel het 
meest van toepassing, namelijk het  opofferen 
van één of meer pionnen met als doel de 
promotie van een overgebleven pion. Andere 
stukken en de koning doen hier verder niet aan 
mee. Het bekendste voorbeeld zien we in 
onderstaand diagram 
 

Cozio (1776) 

 
 
Wit speelt 1.b5-b6.   
Zwart heeft 2 mogelijkheden die symmetrisch 
zijn.  

1. …..    a7xb6   
2. c5-c6   b7xc6       
3. a5-a6 en wit promoveert.  

 
Dit werkt natuurlijk omdat wit veel dichter bij 
het promotieveld staat dan zwart.  
 
Schuiven we beide rijtjes pionnen één veld 
naar beneden, dan kunnen zowel wit als zwart 
promoveren. De plaats van de koningen is dan 
belangrijk. 
 

 
 

1. b4-b5  a6xb5 
2. c4-c5  b6xc5 
3. a4-a5 

En nu kan zwart kiezen of hij met de 
b of c pion wil promoveren. Wit 
promoveert eerst en als dat met schaak gaat is 
zwart natuurlijk kansloos. 
In de volgende stelling zou wit kansloos zijn als 
er geen doorbraak in zou zitten.  
 

 
 

1. g4-g5  Kc1-d2 
Iedere pionzet is direct verloren, bijvoorbeeld 
1. ….  hxg5    2. fxg5 gevolgd door 3. h6. 
of  1.  ….   f6   2. exf6 enz. 

2. f4-f5!    
dreigt f6 of g6  

2 …..      e6xf5 
3 g5-g6     f7xg6 
4 e5-e6  en wit wint. 

 
Aljechin – Lasker (1914) 

 
 
Lasker ontdekte dat zwart wint na 

1. ….  a5-a4  
en met verwisselde kleuren is de vorige stelling 
ontstaan. Nu is 2. Kh4 niet goed wegens 2 …, 
c4 enz. 

2. Kg4-f3  Kf6-g5 
3. Kf3-e2   

3.Kg3, c4   4. Kf3, c3!   5. bxc3, dxc3    
6. Ke2, b4!   7.Kd1, bxa3   8.Kc1, a2 en zwart 
wint. 

3. …  c5-c4! 
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4. Ke2-d2  
4. b3, cxb3   5. cxb3, axb3 6. Kd2, Kf4  (–+) 
4. c3, dxc3  en 5. …, cxd3+  (–+) 

4.   …..  Kg5-f4 
5. Kd2-e2  c4-c3! 
6. b2xc3  d4xc3 
7. Ke2-d1  b5-b4 
8. Kd1-c1  b4-b3! 
9. c2xb3  a4xb3 
10. a3-a4  Kf4-e3  en zwart wint. 

 
Als in dezelfde stelling Wit aan zet is, kan hij 
met 1. b3 een onmiddellijke doorbraak 
voorkomen. (Met remise als vermoedelijk 
eindresultaat) Wit kan echter wat scherper 
spelen met 1. a4!   Nu verliest 1. …, b4 door 2. 
Kh5, c4   3. b3!.  Maar zwart houdt remise na 
1. …, bxa4   2. Kh5, Ke6   3. Kg6, Kd6    
4. Kf6, c4   5. dxc4, Kc5   6. Kxe5, Kxc4    
7. Kd6, d3   8. cxd3+, Kb3   9. e5, Kxb2    
10. e6, a3   11. e7, a2   12.e8D, a1D    
13 De5+, Kb1   14 Dxa1+, Kxa1 (½ - ½) 
 

Pomar – Cuartas (Olot 1974) 
 

 
Zwart aan zet wint 

 
1. …..  f5-f4� 
2. Kd6-d5� 

2. gxf4, h4 enz. 
2. exf4, h4   3. gxh4 g3! 

2…..  h5-h4 
3. Kd5xe4  

3. gxh4, g3    
3. gxf4, h3 
3. exf4, h3 

3…..  f4-f3! 
3…., h3?   4. gxh3, gxh3   5 Kf3 

4. gxf3  h3!  (0 -1)� 
 
 

 

Weinstein – Rohde (Lone Pine 1977) 
 

 
Zwart aan zet 

 
In een gewonnen stelling blundert zwart 

1. …..  h5-h4??� 
Zwart wint na 1. …, f4!!   2. gxf4, gxf4   3.Kd4, 
e3!   4. fxe3, f3!   5.gxf3, h4! 
of 1. …, f4   2. a5, bxa5   3.bxa5. h4 

2. g3xh4  g5xh4� 
3. Kc4-d4  Kd6-e6� 
4. a4-a5  b6xa5� 
5. b4xa5  Ke6-d6� 
6. a5-a6  Kd6-c6� 
7. Kd4-e5  Kc6-b6� 
8. Ke5xf5  Kb6xa6� 
9. Kxe4      en wit won.� 
 

Tot slot een mooie studie van Fontana (1943) 
 

 
wit aan zet wint 

 
Wit lijkt verloren, immers zijn koning kan de 
pionnen niet helpen, bovendien heeft zwart de 
verste vrijpion. 

1. c5-c6!  Kb5-b6� 
na  1. …, dxc6   2. d6, exd6 loopt de f-pion 
ongehinderd door. 

2. d5-d6!  e7xd6� 
2. …,Kxc6   3. dxe7 
2. …,e6   3. cxd7 
2. …,dxc6   3. dxe7 

3. f4-f5  Kb6-c7� 
Na 3. …,Kxc6 loopt de f-pion door. 

4. f5-f6  Kc7-d8� 
5. c6-c7+  Kd8xc7� 
6. f6-f7    (1 – 0)� 
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Lad
d

 

Om in de vrije uurtjes iedereen een 

stellingen uitgezocht. Voor iedere gr

de stellingen 1 op, die uit groep 2 na

naar mij gestuurd worden en ik geef

die op het eind van het seizoen de m

mag natuurlijk ook stellingen uit een

 

stellingen groep 3 

 
Wit aan zet wint    

 

stellingen groep 2 

  
Wit aan zet wint    

 

stellingen groep 1 

  
Zwart aan zet wint   

 

Oplossingen voor 12 december naa

dderwedstrijd 
door Wim Postema 

n beetje aan het puzzelen te krijgen, heb ik een aanta

groep zijn er drie stellingen. Leden uit groep 1 lossen 

natuurlijk stellingen 2 en stellingen 3 voor groep 3. Uit

ef punten (er is verder geen jury en ik ben niet omkoo

 meeste punten behaalt, krijgt een leuk schaakboekje

n hogere groep insturen. Veel plezier. 

  
Wit aan zet wint   Wit aan zet wint

 
Wit aan zet wint   Zwart aan zet w

 
Wit aan zet wint   Zwart aan zet w

ar: clubblad@svderaadsheer.nl 

tal 

n 

itwerkingen kunnen 

opbaar). Diegene 

je. Een lagere groep 

 
int 

 
 wint 

 
 wint. 
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