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Het kan niet op!!! 

door Olaf Cliteur 

De enige juiste opening voor het slot van 2011! Voor ons tevens (wiskundig niet helemaal 
juist) het moment dat het seizoen alweer hardhandig door midden gehakt wordt en het altijd 
een mooi moment is voor een voorzitter om even het eerste bedrijf de revue te laten 
passeren. 

Het kan niet op omdat wij: Natalie Veldema, Marie Boomgaard, Gerben Houba, Bert Bergshoeff, Joop 
Reiber, Frank van Wijck dit seizoen mochten verwelkomen. Bovendien keerde Frits van Gelder na een 
wel zeer korte afwezigheid terug in ons midden en staan volgens de laatste berichten ook nog eens 
Douwe Veltheer en Vincent Visser in de rij der nieuwe leden. Het zou mij verbazen als wij, jeugdleden 
buiten beschouwing gelaten, op dit moment percentueel gezien niet tot de snelst groeiende verenigingen 
van het land zouden behoren. Afgelopen zomer maakte uw bestuur zich nog zorgen dat de grens van de 
40 leden wel heel dichtbij kwam. Nu zijn wij weer boven de magische grens van 50. De terugkeer op onze 
clubavonden van het veteranenkoppel Johan Dijkman en Henk Weeling maakt het feest compleet! 

Dit alles leidt namelijk tot het feit dat we zeer regelmatig zo’n 30 Raadsheren binnen de muren van ons 
gezellige clubgebouw hebben en ik weet zeker dat menig vereniging in den lande zeer jaloers is op 
bovengenoemde cijfers. 

Het kan nog meer niet op want het vierde Kattenburger Open is echt nokkie nokkie vol! Afgelopen ronde 
maar liefst 70 schakers achter het bord, alweer een nieuw record! 

Daarnaast draait ons eerste op volle toeren. Met drie overwinningen, waarvan twee tegen directe 
concurrenten en één verpletterende 7-1 tegen een degradatiekandidaat zijn wij,  zoals onze oosterburen 
dat zo fraai zeggen “Herbstmeister” Wij bevinden ons daarmee niet alleen in het goede gezelschap van 
Bayern München maar ook nog eens gesteund door de wetenschap dat de Herbstmeister meestal aan het 
eind van het seizoen met de schaal in handen staat. Dus………………………….. 
En passant bereikte de hoofdmacht ook nog eens de kwartfinale van de beker. 
Het “nieuwe”derde draait ook als een speer en won twee van de drie wedstrijden en staat keurig tweede in 
de poule. 
Het tweede heeft het wat moeilijker na het kampioenschap van vorig jaar. Vooral de 4-4 tegen ES’80 deed 
wat pijn omdat wij die wedstrijd gewoon hadden moeten winnen en nu na drie ronden ES’80 ineens 
bovenaan staat en wij onderaan. Het team is echter, mits compleet, in mijn ogen sterk genoeg om ook 
een keer te gaan stunten tegen de titelfavorieten die toch ook heel kwetsbaar blijken in deze groep. 
 
Wanneer straks 2011 definitief tot het verleden behoort, duurt het nog slechts een maand voordat ons 90-
jarig jubileum voor de deur staat. Wij gaan het champagne-glas heffen op woensdag 1 februari, uiteraard 
na 24:00 uur omdat het dan geen 1 maar 2 februari is, de dag van onze oprichting in 1922. 
De zaterdag erop, 4 februari zullen we het feest echt vieren met een gezellige schaakmiddag, een 
fantastisch Surinaams buffet en natuurlijk het welbekende glaasje bier dat naast het schaakbord al 90 jaar 
het bindmiddel is van onze gezellige vereniging. Ik hoop oprecht dat jullie massaal opkomen bij deze twee 
evenementen. 
Wanneer alles volgens de planning van onze redacteur Wim P. verloopt kan ik jullie op dit moment nog 
een fijne jaarwisseling toewensen en een fantastisch begin van 2012. Laten wij het seizoen een prachtig 
vervolg geven! 
 
Groet, 
 
Olaf       
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Externe competitie 

1e team 
door: Olaf Cliteur 

De Raadsheer 1 als koploper de feestdagen in! 
In de eerste ronde wist onze hoofdmacht concurrent De Wachter met 4,5-3,5 pootje te lichten en op 

maandag 7 november stond onze tweede concurrent Boven IJ 2 ons op te wachten in Amsterdam-Noord. 

De tegenstanders hadden niet alleen hun eerste wedstrijd met grote cijfers 

gewonnen maar ook aardig wat ELO-puntjes in hun midden, mede dankzij de 

aanwezigheid van Raadsheer Ron van Dijk. 

De start van de wedstrijd verliep echter volgens een scenario waarop je vooraf 

slechts had durven hopen. 

Om klokslag negen uur kon ik als voorzitter het goede voorbeeld geven door 

eigenlijk vanuit de opening mijn tegenstander compleet te overspelen. Stephan 

volgde dit voorbeeld ook hij verruïneerde de stelling van zijn tegenstander 

compleet, waardoor wij om half tien de 0-2 op het scorebord hadden staan. Invaller 

Gerie moest helaas het onderspit delven tegen de altijd aanvallend spelende Fred 

Jungen maar Ramon rekende op bord 1 gedecideerd af met Ron van Dijk, zelf 

Raadsheerlid in hart en nieren. Hopelijk ziet Ron nu ook in dat je beter met Raadsheren kunt spelen dan er 

tegen!! 

Met een veilige 1-3 in de rug tekenden Henri en Mustapha allebei voor een fraaie remise na twee zeer 

levendige partijen. Henri deed dit overigens, mede dankzij een goede voorbereiding, tegen een tegenstander 

met bijna 150 punten meer! 

André had de schaapjes inmiddels op het droge tegen good-old Ruud ten Have. Hij moest nog wel even 

secuur blijven spelen maar dat is Dré wel toevertrouwd en hij kroonde zich bekwaam tot matchwinnaar. 

Met een remise op bord 3 zorgde Henk er voor dat het verschil van drie punten gehandhaafd bleef en kon 

teamleider Peter Voets de 2,5 – 5,5 ondertekenen en lag daarmee de tweede concurrent omver! 

 

Tal/DCG 3 getrakteerd op zevenklapper 

Precies een maand later op woensdag 7 december stond het laatste treffen van 2011 op de agenda tegen 

het laag geklasseerde Tal/DCG 3. 

De op papier al niet al te sterke opponent kwam ook nog eens met slechts zeven spelers naar De Poort, 

hetgeen Ramon een vrije avond en een gratis punt opleverde op bord 2. André lanceerde, na wat in de 

problemen geraakt te zijn, een tactisch remise-aanbod, hetgeen werd geaccepteerd. Hierna vielen de spelers 

van Tal/DCG als rijpe appeltjes. 

Mustapha, Stephan, Henri, ondergetekende en invaller Eelco schreven allemaal een punt bij en Henk mocht 

met een remise de zevenklapper ontsteken. 

Deze grote overwinning zorgde ervoor dat wij als koploper de feestdagen in gaan. Almere 3 is de enige 

belager die eveneens alle wedstrijden won. 

Op basis van de bordpunten (1,5 verschil) staan wij eerste en gezegd moet worden dat Almere tegen de drie 

zwakste teams gespeeld heeft en zeer waarschijnlijk af gaat haken in de komende ronden. Belangrijk is het 

dat wij 2 punten voor staan op Boven IJ en maar liefst 4 op de andere concurrenten Wachter en Amstel. De 

ranglijst staat overigens elders in dit blad. Woensdag 18 januari treffen we meteen concurrent nummer drie 

De Amstel uit Uithoorn. Een behoorlijk team dat tot op heden , zoals gezegd, matig presteert. Wanneer dit 

duel niet verloren wordt zou er dit jaar naast het jubileum nog wel eens een “champagnemoment”kunnen 

zijn. 

Als extraatje  zullen wij ook nog eens rond half februari in de kwartfinale van de beker aan mogen treden 

tegen promotieklasser Tal/DCG 2  

Spannende maanden dus in het verschiet………………………………….. 

 

2 Raadsheren op het 
eerste bord Ramon 
en Ron. 
Laatstgenoemde voor 
3 uurtjes even geen 
Raadsheer in ruim 25 
jaar! 
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2e  ronde  
   Boven IJ 2           1916 - Raadsheer 1          1948 2½ 

1. Ron van Dijk         1953 - Ramon van Beemdelust

2. Coen Cornelissen     1988 - Stephan Geuljans     2035 0  

3. George Gijsen        1914 - Henk bij de Vaate    2031 ½  

4. Martin de Koning     1973 - Harry Amand          1829 ½  

5. Huub Groenenberg     1860 - Olaf Cliteur        

6. Arthur Bauduin       1900 - Mustapha Yahia       1905 ½  

7. Fred Jungen          1838 - Gerie Opgenhaffen    1889 1  

8. Ruud ten Have        1899 - André de Roo         1920 0  

 

3e  ronde 
   Raadsheer 1          1942 - Tal/DCG

1. Stephan Geuljans     2035 - Cor Groen            1726 1  

2. Ramon van Beemdelust 2004 - NO                        1  

3. Henk bij de Vaate    2031 - Andy Gerritsen       1802 ½  

4. Olaf Cliteur         1975 - Erik

5. Mustapha Yahia       1905 - Marlo Coolen         1755 1  

6. Harry Amand          1829 - George Boellaard     1695 1  

7. André de Roo         1920 - Jaap Loeve           1733 ½  

8. Eelco Niks           1841 - Herb

 

Stand na 3 ronden 

   Klasse 1B   Ap Mp Bp  1  2  3   4  5   6  7  8   Ra   TPR 

1. Raadsheer 1 3  6  17  x  .  5½  .  4½  .  .  7   1942 1999

2. Almere 3    3  6  15½ .  x  .   5½ .   .  4½ 5½  1809 1849

3. Boven IJ 2  3  4  13½ 2½ .  x   .  .   5  .  6   1905 1905

4. Probleem 2  3  3  12  .  2½ .   x  .   5½ 4  .   1707 1819

5. Wachter 1   3  2  11½ 3½ .  .   .  x   3½ 

6. Amstel 1    3  2  10  .  .  

7. ENPS 2      3  1  11  .  3½ .   4  3½  .  x  .   1754 1742

8. Tal/DCG 3   3  0  5½  1  2½ 2   .  .   .  .  x   1742 1679

 

Na de eerste verloren wedstrijd hadden we de tweede wedstrijd tegen de huidige koploper kunnen winnen

Joop verliest helaas wederom een gewonnen partij.

 

Rob Schalekamp 

Lex van der Wal 

 

Verder een hoop gedoe bij Jops partij. In hevige tijdnood deed zijn tegensta

Jop kreeg er 2 minuten bij.. De tijd was nu 3:58 

Raadsheer 1          1948 2½ - 5½ 

Ramon van Beemdelust 2004 0  - 1 

Stephan Geuljans     2035 0  - 1 

Henk bij de Vaate    2031 ½  - ½ 

Harry Amand          1829 ½  - ½ 

Olaf Cliteur         1975 0  - 1 

Mustapha Yahia       1905 ½  - ½ 

Gerie Opgenhaffen    1889 1  - 0 

André de Roo         1920 0  - 1 

Tal/DCG 3            1706 7  - 1 

Cor Groen            1726 1  - 0 

NO                        1  - 0   

Andy Gerritsen       1802 ½  - ½ 

Erik Hoekstra        1702 1  - 0 

Marlo Coolen         1755 1  - 0 

George Boellaard     1695 1  - 0 

Jaap Loeve           1733 ½  - ½ 

Herbert Tulleken     1531 1  - 0 

Klasse 1B   Ap Mp Bp  1  2  3   4  5   6  7  8   Ra   TPR  

1. Raadsheer 1 3  6  17  x  .  5½  .  4½  .  .  7   1942 1999 

2. Almere 3    3  6  15½ .  x  .   5½ .   .  4½ 5½  1809 1849 

3. Boven IJ 2  3  4  13½ 2½ .  x   .  .   5  .  6   1905 1905 

4. Probleem 2  3  3  12  .  2½ .   x  .   5½ 4  .   1707 1819 

5. Wachter 1   3  2  11½ 3½ .  .   .  x   3½ 4½ .   1876 1842 

6. Amstel 1    3  2  10  .  .  3   2½ 4½  x  .  .   1878 1777 

7. ENPS 2      3  1  11  .  3½ .   4  3½  .  x  .   1754 1742 

8. Tal/DCG 3   3  0  5½  1  2½ 2   .  .   .  .  x   1742 1679 

2e team 
door Peter Voets 

wedstrijd hadden we de tweede wedstrijd tegen de huidige koploper kunnen winnen

verliest helaas wederom een gewonnen partij.  Lex maakt het helemaal bont:  

 

In deze glad gewonnen positie denkt Lex no

even het paard te kunnen aanvallen met 

waarbij hij het zwarte antwoord 

geheel overzag. Lex speelde nog wel door en 

bereikte waarachtig toch nog een remise. 

16.Kh1, Pxc1  17.Taxc1, b5  18.Pg5, Dxd4  

19.Pdxf7, Pxe5?  20.Pxh8, Pd3  

22.Phf7, c5  23.Te2, c4  24.Ld1, Pf4  25.Te4!,

Df6  26.Lg4, h6  27.Pgxe6, Pxe6  28.Pe5,Tc8

29.Pxd7, Kxd7  30.Tex6!, Dxe6

resultaat.

In hevige tijdnood deed zijn tegenstander een onreglementaire zet

De tijd was nu 3:58 – 1:20 in het voordeel van Jop. Verder gevluggerd en verder 

    Raadsheer 1          

1.Stephan  3  3  100 

2.Ramon    

3.Henk     3  1  33  

4.Harry    3  1½ 50  

5.Olaf     

6.Mustapha 3  2½ 83  

7.Gerie 

8.Marcel   1  ½  50  

9.André    3  2½ 83  

10.Eelco 

  

 

wedstrijd hadden we de tweede wedstrijd tegen de huidige koploper kunnen winnen. 

In deze glad gewonnen positie denkt Lex nog 

even het paard te kunnen aanvallen met 15. Dc1 

waarbij hij het zwarte antwoord 15. ….., Pe2+ 

geheel overzag. Lex speelde nog wel door en 

bereikte waarachtig toch nog een remise.  

17.Taxc1, b5  18.Pg5, Dxd4  

20.Pxh8, Pd3  21.Tc2, Ld7  

22.Phf7, c5  23.Te2, c4  24.Ld1, Pf4  25.Te4!, 

Df6  26.Lg4, h6  27.Pgxe6, Pxe6  28.Pe5,Tc8 

29.Pxd7, Kxd7  30.Tex6!, Dxe6?!  opmerkelijk 

een onreglementaire zet en 

1:20 in het voordeel van Jop. Verder gevluggerd en verder 

Raadsheer 1          

Stephan  3  3  100  

Ramon    2  1  50   

3.Henk     3  1  33   

Harry    3  1½ 50   

Olaf     3  3  100  

Mustapha 3  2½ 83   

Gerie    1  0  0    

Marcel   1  ½  50   

André    3  2½ 83  

0.Eelco   1  1  100   

Als je goed luistert, 
hoor je Mustapha's 
hersens kraken. Het 
leverde een remise 
op tegen Arthur 
Bauduin. 
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geblunderd; dit maal door Job, zodat nu de tegenstander er 2 minuten bij kreeg. Jop vluggert moedig door 

helaas naar verlies. 

 

2e ronde 

   Raadsheer 2            1795 - ES'80 1                1736 4  - 4 

1. Eelco Niks             1841 - Dick van der Eijk      1868 ½  - ½ 

2. Gerie Opgenhaffen      1889 - Rudolf van Velden      1884 0  - 1 

3. Jop Dekker             1845 - Roland Wastiaux        1805 0  - 1 

4. Hans Radder            1795 - Eric Junge             1805 1  - 0 

5. Harmen van der Ploeg   1737 - Frans Kerkhoff         1636 1  - 0 

6. Joop Reiber            1781 - Pieter Pelleboer       1753 0  - 1 

7. Ton van Garderen       1701 - Frank Steensma         1636 1  - 0 

8. Lex van der Wal        1771 - Rob Schalekamp         1503 ½  - ½ 

 

3e ronde 
   Fischer-Z 2            1840 - Raadsheer 2            1766 5  - 3 

1. Martijn Wessels        1962 - Ton van Garderen       1701 1  - 0 

2. Leo Littel             1861 - Peter Voets            1659 1  - 0 

3. Michael Abspoel        1877 - Gerie Opgenhaffen      1889 1  - 0 

4. Thomas Hauptmann       1891 - Eelco Niks             1841 0  - 1 

5. Kees de Kruif          1826 - Hans Radder            1795 0  - 1 

6. Ben Jongbloed          1696 - Harmen van der Ploeg   1737 1  - 0 

7. Adri Schoorl           1779 - Joop Reiber            1781 ½  - ½ 

8. Monique van de Griendt 1831 - Wim Postema            1727 ½  - ½ 

 

Stand na 3 ronden 

   Klasse 1A   Ap Mp Bp  1  2  3  4   5  6  7  8   Ra   TPR  

1. ES'80 1     3  5  13  x  4½ 4½ .   .  .  .  4   1755 1855 

2. Almere 2    3  4  14  3½ x  .  5   .  .  .  5½  1877 1843 

3. Isolani 1   3  4  13  3½ .  x  .   5  4½ .  .   1865 1860 

4. VAS 4       3  4  12½ .  3  .  x   .  5  4½ .   1803 1867 

5. Fischer-Z 2 3  3  12  .  .  3  .   x  .  4  5   1829 1816 

6. ENPS 1      3  2  12  .  .  3½ 3   .  x  5½ .   1914 1801 

7. Caissa 9    3  1  10  .  .  .  3½  4  2½ x  .   1770 1808 

8. Raadsheer 2 3  1  9½  4  2½ .  .   3  .  .  x   1784 1748 

 

Het 3e team verplettert MSK 2 
door Cilia van der Kamp 

19 Oktober moest is de avond van de eerste wedstrijd van ons derde team tegen MSK 2. Het team was 

zojuist gedegradeerd uit de 2e klasse en het streven is nu minstens handhaving maar bij voorkeur weer 

terugpromoveren. 

Het volgende team neemt plaats achter de borden: Luc Scheepmaker op het eerste bord tegen Hildo v.d. 

Berg, Peter Voets (bord 2) tegen Wim Rakhorst, Frits van Gelder tegen Tom van Zon, Anjo Vlug tegen Bram 

van Slijpe, Bert Bergshoeff tegen Toon Gieling, Marc Souren speelt tegen Marcel van Teunenbroek, Maarten 

van Loggem tegen Jens Duyts en uiteindelijk Simon Bouwhuis tegen Gerrit Groenewegen. 

Bij een eerste rondje langs de borden rondom kwart voor negen is er nog niet zo heel veel aan de hand. De 

meesten zijn nog bezig met de ontwikkeling van hun stukken. 

Een minuut of 20 later komt Olaf langs, die opmerkt dat het niet slecht gaat. En inderdaad, overal staan 

interessante stellingen op de borden, en zo te zien staan praktisch alle raadsheren er beter voor, vooral Mark 

en Anjo staan er uitermate goed voor; ook Luc staat een pion voor. Overal is de strijd in alle hevigheid 

losgebarsten. Zo gaat het lang door – het zijn allemaal lange partijen.  

Maarten heeft zich min of meer ingegraven en is in een stelling terecht gekomen die er remise-achtig uitziet. 

Het verbaast me dan ook niet, dat de heren remise overeen komen (½ - ½). Niet lang daarna wint Peter (1½ 

- ½). Alle raadsheren staan op dat moment beter en het ziet er goed uit.  

Dan gaat het opeens snel: achtereenvolgens winnen Frits (2½ - ½), Anjo (3½ - ½) en Mark (4½ - ½). We 

hebben al gewonnen! 

Simon krijgt een remise-aanbod, wat hij van mij aan mag nemen, maar besluit door te spelen. Bert staat een 

kwal voor in een betere stelling, en een enorme voorsprong in tijd. Luc’s stelling kan ik niet beoordelen.  Het 

    Raadsheer 2            

1.Peter   1 0  0 

2.Gerie   3 1  33   

3.Eelco   3 1½ 50   

4.Jop     2 1  50   

5.Hans    3 2  67   

6.Ton     3 1  33   

7.Harmen  3 1½ 50   

8.Joop    3 ½  17   

9.Wim     2 ½  25   

10.Lex    1 ½  50   
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blijft nog behoorlijk spannend. Maar dan winnen Luc (5½ - ½) en Bert (6½ - ½) vrij snel achter elkaar. En 

uiteindelijk moet ook Simons tegenstander opgeven, waardoor de uitslag komt 

op 7½ - ½. 

Ik ben trots op mijn mannen. 

 

Na de gigantische overwinning wordt de volgende ronde een groots verlies 

geleden tegen de jeugdige knaapjes van Vas-8. De toekomst is blijkbaar aan: 

Camilo, Myron, Veron, Dion, Milo, Sage, Elvis en meer van dat soort namen. 

Wij hadden het er in ieder geval erg moeilijk mee. Gelukkig keerde het tij in de 

derde ronde en werd er weer een klinkende overwinning geboekt.  

 

Het derde op het laatste moment langs tegenstander…… 

Veertien december ontving ons derde het team van Pegasus 2. 

Aan het begin heerste er nog wat verwarring. Heel lang leek het of er maar 4 tegenstanders aanwezig waren 

en bij ons ontbrak Simon. Deze bleek ziek te zijn en dat al dinsdag aan mij doorgebeld te hebben….. (bij 

thuiskomst bleek hij wel op mijn voicemail te staan, maar waarom ik hem niet gehoord heb is mij een raadsel; 

ik was gewoon thuis; en bovendien gaf mijn telefoon niet aan dat de voice mail was ingesproken……). Dus 

werd Gerben op het nippertje gevraagd in te vallen. 

De volgende paren gaan achter hun respectievelijke borden zitten: 

Luc tegen Max van der Lugt, Peter tegen Ed Hartog, Anjo tegen Leon van Hedel, 

Corneel tegen Piet Avis, Bert tegen Ido Markens, Marc tegen Ger den Drijver, Maarten tegen Willem van der 

Horst en Gerben tegen Willem van Delft. 

Het worden over het algemeen lange partijen, waarin lang weinig gebeurt. Rondom kwart 

voor tien is de strijd op alle borden nog in volle gang, slechts hier en daar heeft iemand een 

pionnetje van de ander gesnoept. Tegen 10 uur komt Luc remise overeen (½ - ½). Peter 

staat dan een volle toren achter, maar strijd nog dapper door. Maarten speelt een 

wonderbaarlijke partij. Hij staat op dit moment 3 pionnen achter, maar heeft een 

mogelijkheid om een dame te winnen. Helaas ziet zijn tegenstander dat ook……  Marc 

remiseert. Anjo overweegt ook om remise aan te bieden. Ik vraag hem nog even door te 

spelen. Dat doet hij ook, maar even later ziet hij toch geen andere mogelijkheid dan 

remise overeen te komen (1½ - 1½). 

Peter heeft lang doorgevochten in een slechte stelling maar moet nu toch echt opgeven 

(1½ - 2½). Op dat moment staan wij er slecht voor, ik zie het somber in; op 2 van de 4 nog actieve borden 

staan we duidelijk minder….. 

Bert komt op dat moment naar me toe, ook hij overweegt remise. Na enig beraad besluit hij door te spelen. 

Maarten speelt werkelijk een bloedstollende partij, het ziet er erg gevaarlijk uit voor hem, maar hij weet de 

overwinning mooi naar zich toe te trekken. Chapeau! (2½ - 2½). En dit betekent ook het omslagpunt voor de 

gehele wedstrijd. Corneel, die toch een groot gedeelte van de avond minder heeft gestaan, weet langzaam 

maar zeker de partij naar zich toe te trekken en wint uiteindelijk (3½ - 2½). Gerben haalt op bijzonder mooie 

manier het volgende punt binnen (4½ - 2½) en uiteindelijk komen Bert en zijn tegenstander nog remise 

overeen (5 – 3). 

Ik ben trots op mijn mannen!! 

1e ronde 
   Raadsheer 3          1494 - MSK 2                  1414 7½ - ½  

1. Luc Scheepmaker      1629 - Hildo van den Berg     1539 1  - 0 

2. Peter Voets          1659 - Wim Rakhorst           1508 1  - 0 

3. Frits van Gelder          - Tom van Zon            1561 1  - 0 

4. Anjo Vlug            1569 - Bram van Slijpe        1263 1  - 0 

5. Bert Bergshoeff      1475 - Toon Gieling           1418 1  - 0 

6. Marc Souren          1365 - Marcel van Teunenbroek 1440 1  - 0 

7. Maarten van Loggem        - Jens Duyts             1335 ½  - ½ 

8. Simon Bouwhuis       1264 - Gerrit Groenewegen     1251 1  - 0 

 

 

Topscorer van 

3
e
 team:   

Anjo Vlug. 

De toekomst is blijkbaar 

aan de jeugd. 
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2e ronde 
   VAS 8                1490 - Raadsheer 3            1492 6½ - 1½ 

1. Camilo Guzman        1748 - Peter Voets            1659 1  - 0 

2. Myron Roesink        1637 - Anjo Vlug              1569 0  - 1 

3. Veron Roesink        1690 - Luc Scheepmaker        1629 ½  - ½ 

4. Dion van Lange       1510 - Marc Souren            1365 1  - 0 

5. Milo Cornelissen     1504 - Bert Bergshoeff        1475 1  - 0 

6. Sage Sampson         1371 - Charles Hartman        1375 1  - 0 

7. Elvis Somers         1217 - Maarten van Loggem          1  - 0 

8. Filip Schutte        1240 - Cilia van der Kamp     1374 1  - 0 

 

3e ronde 
   Raadsheer 3          1566 - Pegasus 2              1506 5  - 3  

1. Luc Scheepmaker      1629 - Max van der Lugt       1527 ½  - ½ 

2. Peter Voets          1659 - Ed Hartog              1617 0  - 1 

3. Anjo Vlug            1569 - Léon van Hedel         1553 ½  - ½ 

4. Corneel Simoons      1697 - Piet Avis              1563 1  - 0   

5. Bert Bergshoeff      1475 - Ido Markens            1433 ½  - ½       
6. Marc Souren          1365 - Ger den Drijver        1485 ½  - ½ 

7. Maarten van Loggem        - Willem van der Horst   1480 1  - 0  

8. Gerben Houba              - Willem van Delft       1386 1  - 0 

 

stand na 3 ronden 

   Klasse 3B   Ap Mp Bp  1  1 2  2 3  3 4   4 Ra   TPR  

1. VAS 8       3  6  17½ x  x 6½ . 6  . 5   . 1490 1646 

2. Raadsheer 3 3  4  14  1½ . x  x 5  . 7½  . 1517 1530 

3. Pegasus 2   3  1  9   2  . 3  . x  x 4   . 1484 1445 

4. MSK 2       3  1  7½  3  . ½  . 4  . x   x 1462 1336 

 

 

 

Raadsheercup 2011-2012 

Uitslagen eerste ronde 9 november 2011     Uitslagen tweede ronde (tussenronde) 30 november 2011 

    

Anjo Vlug - Olaf Cliteur 0 - 1   Peter Voets - Ramon v Beemdelust 0 - 1 

Frans Altena - Johan Dijkman 1 - 0   Frank van Wijck - Ron van Dijk 0 - 1 

Maarten van Loggem - Frank van Wijck 0 - 1   Olaf Cliteur - Charles Hartman 1 - 0 

Harmen v d Ploeg - Marie Boomgaard 1 - 0   André de Roo - Gerie Opgenhaffen 1 - 0 

Ton van Garderen - Eric Mol 1 - 0   

Gerie Opgenhaffen - Lex van der Wal 1 - 0   Gerben Houba vrij 

Tony Slengard - Ron van Dijk 0 - 1   Ton van Garderen vrij 

Luc Scheepmaker - Peter Voets 0 - 1   Harmen van der Ploeg vrij 

Cilia van der Kamp - Ramon v Beemdelust 0 - 1   Frans Altena vrij 

Henk Weeling - Charles Hartman 0 - 1           

Gerben Houba - Natalie Veldema 1 - 0   

Simon Bouwhuis - André de Roo 0 - 1   
 

          

Loting derde ronde (kwart finales) 22 februari 2012   

  

Frans Altena - Olaf Cliteur   

Ton van Garderen - Ramon v Beemdelust   

André de Roo - Harmen v d Ploeg   

Gerben Houba - Ron van Dijk   

 

    Raadsheer 3 

1.Peter   3  1  33   

2.Luc     3  2  67   

3.Anjo    3  2½ 83   

4.Frits1  1  1 100  

5.Corneel 1  1  100  

6.Bert    3  1½ 50   

7.Marc    3  1½ 50   

8.Charles 1  0  0    

9.Maarten 3  1½ 50   

10.Gerben 1  1  100  

11.Simon  1  1  100  

12.Cilia  1  0  0    

 

 

Pagina 8

50ste jaargang, nr. 2



Interne competitie 
door Gerie Opgenhaffen 

 
Het jaar 2011 is, in ieder geval wat de interne competitie betreft, afgelopen en het jaar 2012 
staat op uitbreken. Het seizoen is daarmee ook al weer halverwege. Een uitstekend moment 
om eens te zien waar we staan. Het wordt geen wetenschappelijke analyse en ook gaan we 
niet mijmeren of filosoferen. Gewoon een verslagje. 
 
Alweer nieuwe gezichten 
In het vorige clubblad kon Harmen met blijdschap konde doen van enkele nieuwe gezichten en enkele 
gezichten die weer eens te zien waren. Na die tijd is ook Frank van Wijck lid geworden en regelmatig op 
de clubavond aanwezig. Bert Bergshoeff speelt extern maar hij speelt ook mee voor de zeskampen dus 
telt dat intern ook. Douwe Veltheer heef net als vorig jaar zijn gezicht weer eens laten zien en ook Vincent 
Visser (voor zover ik weet geen familie van Annelies) kijkt of het hem bevalt. Ik hoop dat hij het naar zijn 
zin heeft bij ons en vaker terugkomt, maar dat kan toch haast niet anders? Allemaal van harte welkom. 
 
De competitie 
Na zes keer afwezig zijn krijg je er daarna geen punten (1/3 van je eigen waarde) meer voor. Dat is te 
merken nu degenen die niet intern spelen echt omlaag gaan op de lijst. Er zijn overigens 12 mensen die 
helemaal niet intern speelden (en 40 wel), waarvan er vier mensen wel extern spelen en één wel voor de 
Raadsheercup meespeelt (en hoe). Stiekem hoop ik ook de andere zeven weer eens op de club te zien…. 
De speelavonden worden goed bezocht en het is doorgaans dan ook lekker druk. En vooral: er heerst een 
prettige sfeer op de clubavonden. Volgens mij mogen we niet mopperen (al doen we dat soms lekker wel 
natuurlijk). 
 
De stand 
Tot mijn verbijstering (en misschien ook die van anderen) staat Gerie op kop en nog wel vrij aardig ook! 
Na het vorige clubblad hebben Mustapha en Gerie elkaar afgewisseld op deze felbegeerde plek. De 
onderlinge ontmoeting werd remise. Maar op de laatste clubavond van 2011, op 21 december, verloor 
Mustapha van Hans (een zeskamp-partij) terwijl Gerie wist te winnen van Olaf. Op de derde plaats staat 
nu André, wat natuurlijk ook een akelig sterke kampioenskandidaat is. Maar de verschillen zijn niet groot: 
Wim is na een tegenvallend begin weer teruggeslopen naar de kop en Olaf zakte iets terug, maar staat er 
toch nog vlak achter. Maar ook Hans, Lex en Harmen doen nog volop mee. Kortom: kandidaten genoeg 
dus het belooft een hele mooie tweede helft van het seizoen te worden.  
 
Per groep 
De situatie in groep 1 is hierboven af te lezen. De overduidelijke koploper in groep 2 is Lex: hij staat 7e en 
draait mee voor de topposities. Tony staat tweede, maar is na een goed begin van het seizoen 
teruggevallen naar de 13e plek, op de voet gevolgd door Anjo. Ook Eric en (als hij de tijd kan vinden) 
Peter van Nijen liggen op de loer. De koploper van groep 3 is Charles: hij staat op een keurige 10e plek en 
heeft ook een mooie score. Maar Peter van de Beek zit nog in de achtervolging en er komt nog een 
andere bedreiging aan (en zeker niet de minste): Leo is flink aan het scoren geslagen.  
 
Raadsheercup 
Echt hele grote verrassingen waren er niet in de 1e ronde die op 9 november werd gespeeld en ook alle 
groep 1-spelers die het tegen groep 3-spelers met 10 minuten moesten doen hebben dat gered. Om acht 
mensen over te houden voor de kwartfinales moesten er in de tweede ronde vier partijen gespeeld 
worden; vier mensen kwamen zonder meer in de derde ronde (ofwel de kwartfinales) terecht: Gerben, 
Ton, Harmen en Frans Altena. In die tweede ronde won Ramon van Peter Voets, en twee groep 1-spelers 
hadden weer aan 10 minuten genoeg: regerend bekerhouder Ron won van Frank en Olaf won van 
Charles. André won “gewoon” van Gerie. De kwartfinales staan voor 22 februari gepland: Frans mag 
tegen Olaf en Gerben tegen Ron, dus de finalisten van vorig jaar hebben opnieuw 10 minuten. Ton speelt 
tegen Ramon en André heeft opnieuw de normale tijd tegen Harmen.  
 
Snelschaken, Stamhouderscup en rapid 
De eerste clubavond van het nieuwe jaar, 4 januari, wordt traditioneel het snelschaak-kampioenschap 
uitgevochten. Spelers van groep 1 en 2 doen daar verplicht aan mee; hopelijk zijn er genoeg groep 3-
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spelers voor de Stamhouderscup: iedereen heeft dan een  kwartier per persoon per partij. Maar ze mogen 
ook meedoen met snelschaken (5 minuten). Dat is altijd een leuke avond, dus hopelijk is er een grote 
opkomst.  
 
Dan hebben we ook nog een rapid-kampioenschap verspreid over 3 avonden. De eerste daarvan is op 15 
februari. Als je een avond niet kan mag je (facultatief 1,5 punt hebben voor die avond. 
 

Interne competitie (Standen) 
 

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  15   Groep 1     

21-dec-11   1 Gerie Opgenhaffen 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc   2 Mustapha Yahia 

1 Gerie Opgenhaffen 1 708 78 7 4 3 0 79   3 André de Roo 

2 Mustapha Yahia 1 635 77 9 5 2 2 67   4 Wim Postema 

3 André de Roo 1 611 76 8 5 2 1 75   5 Olaf Cliteur 

4 Wim Postema 1 601 75 11 6 2 3 64   6 Hans Radder 

5 Olaf Cliteur 1 591 74 9 4 3 2 61   7 Harmen van der Ploeg 

6 Hans  Radder 1 573 73 9 5 1 3 61   8 Peter Voets 

7 Lex van der Wal 2 571 72 13 6 4 3 62   9 Ramon van Beemdelust 

8 Harmen van der Ploeg 1 564 71 8 3 4 1 63   10 Henk Bij de Vaate 

9 Peter Voets 1 515 70 6 2 0 4 33   11 Joop Reiber 

10 Charles Hartman 3 488 69 9 5 1 3 61   12 Eelco Niks 

11 Ramon van Beemdelust 1 437 68 5 2 2 1 60   13 Jop Dekker 

12 Peter van de Beek 3 424 67 7 2 2 3 43   14 Stephan Geuljans 

13 Tony Slengard 2 411 66 14 6 0 8 43   15 Henri Amand 

14 Henk bij de Vaate 1 400 65 4 2 1 1 63   16 Marcel Hoogesteger 

15 Anjo Vlug 2 398 64 6 2 2 2 50   17 Ron van Dijk 

16 Leo Oomens 3 389 63 11 5 3 3 59   18 Frans Smit 

17 Eric Mol 2 376 62 6 4 1 1 75   19 Wim van Vugt 

18 Maarten van Loggem 3 371 61 9 3 2 4 44   

19 Peter van Nijen 2 369 60 8 4 1 3 56   Groep 2     

20 Joop Reiber 1 355 59 6 2 1 3 42   1 Lex van der Wal 

21 Frits van Gelder 2 354 58 8 2 3 3 44   2 Tony Slengard 

22 Ton van Garderen 2 352 57 5 2 2 1 60   3 Anjo Vlug 

23 Corneel Simoons 2 345 56 5 3 0 2 60   4 Eric Mol 

24 Cilia van der Kamp 3 318 55 4 2 0 2 50   5 Peter van Nijen 

25 Simon Bouwhuis  3 302 54 13 4 3 6 42   6 Frits van Gelder 

26 Gerben Houba 3 284 53 10 4 1 5 45   7 Ton van Garderen 

27 Hein van der Kroon 3 284 52 11 3 3 5 41   8 Corneel Simoons 

28 Eelco Niks 1 269 51 1 1 0 0 100   9 Luc Scheepmaker 

29 Marie Boomgaard 3 267 50 12 4 0 8 33   10 Douwe Veltheer 

30 Bert Bergshoeff 3 258 49 2 2 0 0 100   11 Dick Beijne 

31 Frank van Wijck 3 254 48 6 1 3 2 42   12 Peter Bosschieter 

32 Frans Altena 3 241 47 6 2 2 2 50   

33 Natalie Veldema 3 234 46 10 3 1 6 35   Groep 3     

34 Luc Scheepmaker 2 204 45 1 0 1 0 50   1 Charles Hartman 

35 Marc Souren 3 190 44 2 0 2 0 50   2 Peter van de Beek 

36 Vincent Visser 3 176 43 2 2 0 0 100   3 Leo Oomens 

37 Annelies Visser 3 173 42 8 2 0 6 25   4 Maarten van Loggem 

38 Johan Dijkman 3 145 41 13 1 3 9 19   5 Cilia van der Kamp 

39 Jop Dekker 1 137 40 0 0 0 0 0   6 Simon Bouwhuis 

40 Stephan Geuljans 1 133 39 0 0 0 0 0   7 Gerben Houba 

41 Henri Amand 1 130 38 0 0 0 0 0   8 Hein van der Kroon 

42 Douwe Veltheer 2 115 37 1 1 0 0 100   9 Marie Boomgaard 

43 Marcel Hoogesteger 1 96 36 0 0 0 0 0   10 Bert Bergshoeff 

44 Ron van Dijk 1 88 35 0 0 0 0 0   11 Frank van Wijck 

45 Henk Weeling 3 83 34 9 0 1 8 6   12 Frans Altena 

46 Frans Smit  1 70 33 0 0 0 0 0   13 Natalie Veldema 

47 Dick Beijne 2 68 32 0 0 0 0 0   14 Marc Souren 

48 Jaap Schrickx 3 62 31 0 0 0 0 0   15 Vincent Visser 

49 Wim van Vugt 1 60 30 0 0 0 0 0   16 Annelies Visser 

50 Peter Bosschieter 2 58 29 0 0 0 0 0   17 Johan Dijkman 

51 Theo Breidenbach 3 56 28 0 0 0 0 0   18 Henk Weeling 

52 Ben Kamp 3 54 27 0 0 0 0 0   19 Jaap Schrickx 

  20 Theo Breidenbach 

  21 Ben Kamp 
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Het vierde kattenburg open:   Alweer een prachttoernooi 
door Gerie Opgenhaffen 

 
We zijn alweer toe aan de vierde editie van het Kattenburger Open. Vorig jaar dachten we op 
onze top te zitten maar het kan altijd gekker: we zijn doorgegaan tot het eigenlijk onmogelijke 
aantal van 78 deelnemers en we hebben zelfs nog mensen moeten weigeren. Er zijn elke 
ronde wel de nodige byes (afwezigen), maar in de derde ronde waren er maar liefst 70 mensen 
aanwezig – een hele zaal vol. En wat misschien nog wel veel belangrijker is: het blijft gewoon een leuk 
toernooi met een goede en gezellige sfeer. De meeste mensen die eerder meededen blijven meedoen en 
er zijn ook weer nieuwe deelnemers. Het lijkt Hoogovens/Corus/Tata wel, maar dan op bescheiden schaal. 
Over schaal gesproken: aan de goede sfeer is zeker de barbediening mede debet – zij voorzien iedereen 
van een drankje en na afloop van een schaal met hapjes. Peter van de Beek namens de club en natuurlijk 
Joop en Piet namens VNK.  
 
De eerste ronde was op 16 oktober. In deze ronde liggen de ratings nog ver van elkaar in dit Zwitserse 
toernooi, maar toch waren er al wel een paar verrassingen. De inmiddels toch wel good old Peter Koefoed 
won van kanshebber Lendert v.d. Ouden uit de Rotterdamse regio (ik las ergens Goeree-Overflakkee?), 
Gijs Markus (Fischer Z) won van Marcel Schröer uit Woerden, onze eigen Olaf Cliteur verloor van Ben 
Duivenvoorden van VAS en Ad Goes (ook al uit Woerden) won van Kees Sterrenburg (Caissa). Daarnaast 
waren er meerdere verrassende remises. In de tweede ronde op 13 november waren er – gek genoeg – 
minder verrassingen, maar vermeld moet worden dat Gijs alweer won – nu van Iwan Bonoo van Oosten-
Toren. Helaas vallen ook verrassende verliespartijen te melden van leden: Tony Slengard verloor van een 
ander lid namelijk Bert Bergshoeff en Anjo Vlug verloor van Peter Kaptein – ook een clubgenoot van mij 
maar dan van De Uil uit Hillegom. En natuurlijk weer de nodige opvallende remises. 
 
Op 11 december werd de derde ronde gespeeld en nu was men over het algemeen – maar niet altijd, zoals 
bij de arme Simon Bouwhuis – wat meer aan elkaar gewaagd. Het topduel werd aan bord 1 uitgevochten. 
Sten Goes (2206), de kampioen van de derde editie moest het opnemen tegen Roel van Duijn (1943), de 
kampioen van de tweede editie. Roel heeft wat ratingpunten moeten inleveren de laatste tijd, maar hij heeft 
aangetoond dat hij daarom nog niet afgeschreven mag worden als kanshebber. Hij speelde een prima partij 
tegen Sten en maakte het bijzonder fraai af met een mooie overwinning. Hij deelt nu de koppositie met 3 uit 
3 alleen nog met een andere verrassing: zijn clubgenoot van Caissa Aldo van de Woestijne won van 
Ronald Ritsema uit Hoorn. Op de andere kopborden werd het overal remise zodat de derde plaats nu door 
9 mensen wordt gedeeld. Daarbij moet toch zeker Rotterdammer Martin Rensen genoemd worden, die in 
de tweede ronde Willem Hensbergen (Tal/DCG en nog zo wat clubs) op remise hield.  
 
Zijn er dan helemaal geen wanklanken te noemen? Nou, dat is een groot woord maar het valt wel tegen dat 
van het hele eerste team alleen Olaf deelneemt. In totaal doen 13 leden van de Raadsheer mee en of dat 
goed of slecht is mag je zelf bepalen. De hoogst genoteerde daarvan is Jop Dekker met 2 uit 3, al heeft hij 
slechts één partij gespeeld en twee byes. Maar toch. 
 

            
 
De volgende ronde is niet in januari, maar op 12 februari – na het Tata Toernooi in Wijk aan Zee. De 
indelingen en uitslagen kan je natuurlijk op de site bekijken. Maar kom gewoon eens langs om te kijken; het 
is de moeite waard. Om mooie partijen te zien en voor de gezelligheid. 
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Aljechin en Capablanca (vervolg)  
door Corneel  Simoons 

 

We gaan verder met de partij Capablanca – Yates (New York 1924) en vertrekken vanuit de 
diagramstelling. Stand na de 24ste zet van zwart en niet de 25ste zoals ik abusievelijk schreef. Stom foutje; Ik 
heb wits 23ste laten beantwoorden door zwarts 24ste. 
 
Naast AA (de moderne herdruk uit 2008 uitgegeven bij Russel) haal ik ook regelmatig HG aan (dat is Harry 
Golombek: Capablanca’s 100 best games of chess, London 1947). Ik (CS) vond zelf de vergelijking van hun 
verschillende benaderingen verhelderend. 
 
 

Capablanca – Yates 
 

New York 1924 

 7
e
 ronde 

 
 
stelling na 24. …  Tb8-b6 

 

 
 

25. a2 – a4   
 
AA:  Zeer overtuigend. De pionnenketen moet 
worden gebroken, zodat daarna de paarden de 
zwakke achterblijvers te lijf kunnen gaan. 
Bovendien kan zo de vereenvoudigende ruil van 
één van de torens afgedwongen worden. 

 
25 …..  Pg7 – h5 
26. b2 – b3  c4 x b3 
27. c2 x b3  b5 x a4 
28. Pc3 x a4  Tb6 – c6 
29. Kc1 – b2  Ph5 – f6 
30. Td1 – d2  a6 – a5 

 
AA: Misschien had deze pion beter op a6 kunnen 
blijven, verdedigd door Lc8. 
HG: Op bijvoorbeeld 30. …, e5  zou 31. Thd1 
gevolgd door 32. T2d6 zijn gekomen, met 
uiteindelijk de verovering van de pion op a6. 
  

31. Th1 – d1  Pf6 – d5 
32. g2 – g3  Tf8 – f7 

33. Pc5 – d3  Tf7 – b7 
34. Pd3 – e5  Tc6 – c7 
35. Td2 – d4  Kg8 – g7 
36. e3 – e4 

 
CS: Creëert nog een zwakte op e6. Zwart moet wel 
ruilen want anders verliest Pd5 zijn steuntje. 
  

36 …..  f5 x e4 
37 Td4 x e4  Tb7 – b5 
38 Te4 – c4  Tc7 x c4 
39 Pe5 x c4  Lc8 – d7 

 

 
 

40 Pa4 – c3 
 

CS: Het begin van een opmerkelijke strooptocht. 
Het paard gaat de pion op a5 ophalen. Merk op 
hoe Capa in toenemende mate druk op beide 
vleugels combineert. 
 

40 …..  Tb5 – c5 
41 Pc3 – e4  Tc5 – b5 
42 Pe4 – d6  Tb5 – c5 
43 Pd6 – b7  Tc5 – c7 
44 Pb7 x a5  Ld7 – b5 
45 Pc4 – d6  Lb5 – d7 
46 Pa5 – c4  Tc7 – a7 
47 Pd6 – e4  h7 – h6 
48 f2 – f4  Ld7 – e8 
49 Pc4 – e5  Ta7 – a8 
50 Td1 – c1  Le8 – f7 
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51 Tc1 – c6  Lf7 – g8 
52 Pe4 – c5  Ta8 – e8 
53 Tc6 – a6  Te8 – e7 
54 Kb2 – a3  Lg8 – f7 
55 b3 – b4  Pd5 – c7 
56 Ta6 – c6  Pc7 – b5+ 
57 Ka3 – b2  Pb5 – d4 
58 Tc6 – a6  Lf7 – e8 
59 g3 – g4  Kg7 – f6 
60 Pc5 – e4+ Kf6 – g7 
61 Pe4 – d6  Le8 – b5 
62 Ta6 – a5  Lb5 – f1 

 

 
 

CS: De loper kan hier niet meer actief aan de 
verdediging van beide vleugels bijdragen. Nu wordt 
de aanval op de koningsflank de beslissende 
factor. 

63 Ta5 – a8 
 
AA: Dreigt  64. Pe8+, Kh7  65. Pf6, Kg7  66. g5 
met uiteindelijk mat. 
  

63  …..  g6 – g5 
64 f4 x g5   h6 x g5 

65 h4 x g5  Lf1 – g2 
66 Ta8 – e8  Te7 – c7 

 
CS: Op 66. …, Txe8 volgt  67. Pxe8+, Kf8  68. g6! 
 

67 Te8 – d8  Pd4 – c6 
68 Pd6 – e8+ Kg7 – f8 
69 Pe8 x c7+ Pc6 x d8 
70 Kb2 – c3  Lg2 – b7 
71 Kc3 – d4  Lb7 – c8 
72 g5 – g6  Pd8 – b7 
73 Pc7 – e8  Pb7 – d8 
74 b4 – b5  Kf8 – g8 
75 g4 – g5  Kg8 – f8 
76 g6 – g7+  Kf8 – g8 
77 g5 – g6 

en zwart gaf op 
 

 
 

Slotstelling na 77. g5 – g6 
 
CS: Mat kan niet meer vermeden worden. Merk op 
hoe volkomen vast zwart staat. Op 77. …, Pb7 
komt 78. Pc6 met de dreiging 79. Pe7#   en op 77. 
…,Lb7 volgt 78. Pd7 met de dreiging 79. Pf6#

 
Een grandioos eindspel en dat beweer niet alleen ik. Neen, dat is de mening van een aantal latere 
wereldkampioenen, waaronder Aljechin. In de periode dat deze partij gespeeld werd, bereidde de laatste zich 
intensief voorop een verhoopte match met Capablanca. Op wat hij volgens zichzelf, maar ook bv volgens 
Euwe en Kotov, geleerd heeft van zijn grote voorganger kom ik een volgende keer terug. (CS) 
 

Deelnemers aan het toernooi New York 1924 
 

 Boven (van links naar rechts) 
Marshall, Tartakower, Maroczy, 
Aljechin, Reti, Bogoljubow 
 
Onder (van links naar rechts) 
Yates, Capablanca, Janowski, 
Ed. Lasker, Em. Lasker. 
 
Eindstand: 

1. Em. Lasker     16 uit 20 
2. Capablanca 14½ uit 20 
3. Aljechin 12 uit 20 
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Internetschaak
door Ramon van Beemdelust

 

Zoals ik u al heb laten weten ben ik verslaafd aan het internet

soms op bij het naspelen dat sommige partijen van een behoorlijk niveau zijn. Als de 

tegenstander van de theorie afwijkt kan dit 

engine worden bekeken. Men krijgt zo ook een ontzaglijke routine

geheugen en de meeste dingen blijven wel hangen. De volgende partij speelde ik met wit en 

slechts 2 minuten voor de hele partij. Snel zetten dus! Ik had inmiddels mijn rating opgewerkt naar 2151. 

Natuurlijk krijgt men dan ook sterkere tegens

van 2260 tegenover mij. Ben ik kansloos? Nee! Ik heb een zeer goed en scherp openingsrepertoire en 

kan vaak goed snelschaken. Ik zou dus zeggen:”Kom maar op!”

 

Wit: Sirius 7 (Ramon van Beemdelust)    2151

Zwart: Anibal 11                                

 

1. d2 – d4  d7 – d5 

2. e2 – e4  c7 – c6 

3. Pb1 – c3  d5 x e4 

 

Een afwijking op de gewone varianten. Ik heb 

echter een verrassing in petto!  

 

4. Lf1 – c4   

 

Normaal is natuurlijk slaan op e4. 

 

4. …..   Pg8 – f6 

5. f2 – f3 

 

Een gambiet! 

 

5.    …..   e4 x f3 

6.   Pg1 x f3  Lc8 – g4?

 

  

Een veel voorkomende fout! Nu komt de eerste 

mokerslag! 

 

Internetschaak
door Ramon van Beemdelust 

n ik verslaafd aan het internetsnelschaak. Het valt mij 

sommige partijen van een behoorlijk niveau zijn. Als de 

tegenstander van de theorie afwijkt kan dit direct na de partij in de database en met een sterke schaak

engine worden bekeken. Men krijgt zo ook een ontzaglijke routine in de openingen. Ik heb een vr

geheugen en de meeste dingen blijven wel hangen. De volgende partij speelde ik met wit en 

slechts 2 minuten voor de hele partij. Snel zetten dus! Ik had inmiddels mijn rating opgewerkt naar 2151. 

Natuurlijk krijgt men dan ook sterkere tegenstanders. En ja hoor, daar kreeg ik een reus met een rating 

van 2260 tegenover mij. Ben ik kansloos? Nee! Ik heb een zeer goed en scherp openingsrepertoire en 

Ik zou dus zeggen:”Kom maar op!” 

on van Beemdelust)    2151 

                                  2260 

Een afwijking op de gewone varianten. Ik heb 

  

g4? 

 

Een veel voorkomende fout! Nu komt de eerste 

7. Lc4 x f7+!  Ke8 x f7

8. Pf3 – e5+  Kf7 

9. Pe5 x g4 

 

Wit heeft zijn pion teruggewonnen en heeft groot 

voordeel in verband met de toren op h8 die zeer 

moeilijk tot ontwikkeling zal kunnen komen.

  

9.  …..   Pb8 

10. Dd1 – e2! 

 

 

Dreigt De6 mat! 

 

10.  …..   g7 

 

Zwart ziet het dus. Nu volgt echter een 

zinderende finale!  

 

11.  De2 – e6+  Kg8 

12.  Lc1 - h6+ en mat. 

 

Heerlijk om zo een partij te winnen. Mijn hele 

avond was toen goed. Niets kon mijn geluk toen 

nog bederven. Bedankt Caïssa!  1

  

na de partij in de database en met een sterke schaak-

in de openingen. Ik heb een vrij goed 

geheugen en de meeste dingen blijven wel hangen. De volgende partij speelde ik met wit en ik had 

slechts 2 minuten voor de hele partij. Snel zetten dus! Ik had inmiddels mijn rating opgewerkt naar 2151. 

tanders. En ja hoor, daar kreeg ik een reus met een rating 

van 2260 tegenover mij. Ben ik kansloos? Nee! Ik heb een zeer goed en scherp openingsrepertoire en 

Ke8 x f7 

Kf7 – g8 

Wit heeft zijn pion teruggewonnen en heeft groot 

voordeel in verband met de toren op h8 die zeer 

moeilijk tot ontwikkeling zal kunnen komen. 

Pb8 – d7 

 

g7 – g6 

Zwart ziet het dus. Nu volgt echter een 

Kg8 – g7 

Heerlijk om zo een partij te winnen. Mijn hele 

avond was toen goed. Niets kon mijn geluk toen 

nog bederven. Bedankt Caïssa!  1-0 
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Het 74ste  Tata Steel Schaak Toernooi wordt 
gehouden van  13 - 29 Januari 2012  

in Wijk aan Zee. 
 

Ook diverse raadsleden hebben zich 

ingeschreven voor dit toernooi. 

10- kampen: 

Frans Altena 

Job Dekker 

Frans Smit 

Ton van Garderen 

weekend 4-kampen 

Tony Slengard 

Frits van Gelder + rapid 

Eelco NIks 

Bert Bergshoeff 

dag 4-kamp 

Wim Postema 

Iedereen veel succes toegewenst! 

deelnemers Grootmeestergroep 

  naam  land ELO 

1 Magnus Carlsen NOR 2823 

2 Levon Aronian ARM 2807 

3 Sergey Karjakin RUS 2772 

4 Veselin Topalov BUL 2768 

5 Vasily Ivanchuk UKR 2765 

6 Vugar Gashimov AZE 2756 

7 Gata Kamsky USA 2756 

8 Hikaru Nakamura USA 2753 

9 
Teymour 
Radjabov AZE 2752 

10 Boris Gelfand ISR 2746 

11 Anish Giri NED 2722 

12 Fabiano Caruana ITA 2712 

13 David Navara CZE 2705 

14 Loek van Wely NED 2689 
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Partijen van het derde team 
door Wim Postema 

 

Ons derde team speelt in Klasse 3B met maar 3 andere tegenstanders. Twee ronden zijn 
voorbij en deze zijn opmerkelijk verlopen. De eerste wedstrijd tegen  MSK 2 werd met maar 
liefst met 7½ - ½ gewonnen! De tweede wedstrijd tegen de jonge knaapjes van VAS 8 verloren we met 6½ - 
1½.  Beide uitslagen zijn nogal extreem en zo wordt er misschien ook wel gespeeld. Ik wil dit keer een partij 
van Peter Voets bespreken. Onze leider van het eerste en tweede team speelt zelf ook opmerkelijk. Hij denkt 
slechts zeer kort na en speelt nogal hachelijke varianten. Dat hij daarmee toch succes boekt zit deels in het 
feit dat de tegenstander verrast wordt, denkt een makkie te hebben en zelf ook snel gaat spelen. En dat moet 
je dus juist niet doen! Zelf ben ik er ook ingetuind na de zetten: 1. e4, e5  2.Pf3, Pc6  3.Lb5 speelde Peter   
3. …, a5?!  4.0-0, Pa7?! waarna ik 5.Lc4, b5 en 6.Lxf7+ speelde. Het werd een krankzinnige partij die 
uiteindelijk in remise eindigde. Maar nu eens kijken wat Peter tegen de Muider Schaak Kring aan bord 2 
presteerde. 
 

Peter Voets 1659 – Wim Rakhorst 1508 

De Raadsheer 3  -  MSK 2 (bord 2) 

externe competitie SGA  klasse 3B 

19 oktober 2011 

 

 

 

1. e2 - e4 c7-c5 
2. d2 – d4 c5 x d4 

 
Nu kan wit met 3.c3 het Morra-gambiet spelen, 
maar Peter doet het anders. 
  

3. f2 - f4 
 
Dit gambiet heeft zelfs nog geen naam. Ik stel voor 
“Voets-gambiet” 
(gambiet = beentje lichten = Voetsje lichten)  

 
3.  ….. Pb8 - c6 
4. Pg1 – f3 d7 - d6 

 
Nu kan wit de pion weer terugwinnen, maar Peter 
speelt: 
 

5. Lf1 - d3 Lc8 – g4 
6. 0 – 0  e7-e5 

 
Legt het centrum vast. 
 

7. h2 – h3 Lg4 x f3 
8. Dd1 x f3      

 
Wit heeft nu het loperpaar, dat kan sterk zijn in 
open stellingen. 
 

8.   ….. Dd8 – d7 
9. f4 – f5 

 

Wit heeft wel wat problemen met een vlotte 
ontwikkeling. Het beste lijkt dat de loper naar d2 
gaat en het paard naar a3 
 

9. ….. 0 – 0 – 0 
 
Kort rokeren duurt te lang en op de damevleugel 
heeft zwart nog niet veel te vrezen. 
 

10. Lc1 – d2 Pg8 – f6 
 

 
 
De opening is voorbij. Wit heeft niet echt veel voor 
zijn pion gekregen. Het centrum ligt enigszins vast 
en de zwarte loper is slecht.  
 

11. b2 – b4 
 
Typisch Peter, altijd aanvallen. Interessant is ook 
11. c4,  na dxc3 ep 12. Pxc3 krijgt wit ruimte en de 
open c-lijn. 
  

11.  ….. d6 – d5 
 
Lijkt een goede reactie. Pion b4 staat nu twee keer 
aangevallen, bovendien dreigt zwart  dxe4 met het 
opblazen van wits centrum. 
 

12. b4 – b5  
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redt de pion en valt aan.  
 
12.  ….. d5 x e4 
13.  Ld3 x e4 Pc6 – b4 
14.  a2 – a3 Pb4 – d5 
15.  c2 – c4 Pf6 x e4 
16.  Df3 x e4 Pd5 – e3  
17.  Ld2 x e3 d4 x e3 
18.  Pb1 – c3 

 
Onze witspeler blijft in stijl doorspelen. Pion e3 
loopt niet weg. 
 

18.  ….. Lf8 – c5 
19.  Pc3 – e2 

 
Blokkeert de vrijpion. 
 

19.  ….. Dd7 – d2 
 

 
 

20.  De4 x e5?? 
 
20. Tfe1, Dxe1+  21. Txe1, Txe1+ is niet slecht 
voor zwart. 

 
20.  ….. Lc5 – d4?? 
 

Hier ziet zwart 20. ..,  Ld6 over het hoofd, 
waarmee hij gewoon een stuk wint. Nu komt alles 
weer goed. 
 

21.  Pe2 x d4 Dd2 x d4 
22.  De5 x d4 Td8 x d4 

 
Zie diagram. 
Dit eindspel staat zeer gunstig voor wit. Wit kan de 
e-pion uiteindelijk 3x aanvallen en zwart kan 

slechts 2x verdedigen. De vooruitgeschoven witte 
pionnen belemmeren zwart. Wit heeft een 
meerderheid op de damevleugel. Torenruil is voor 
wit voordelig. 

 

 
 

23.  Ta1 – c1 Td4 – d2 
24.  Tf1 – e1 Th8 – e8 
25.  Tc1 – c3 e3 – e2 
26.  Kg1 – f2 Kc8 – d7 
27.  c4 – c5 Te8 – e5 
28.  g2 – g4 g7 – g6 
29.  f5 – f6 g6 – g5 
30.  Tc3 – e3 

 
Nu verliest Txc5 natuurlijk door Te7+ 
  

30.  ….. Te5 x e3 
31.  Kf2 x e3 Td2 – c2 
32.  Ke3 – d4 a7 –a6 
33.  a3 – a4 Kd7 – e6? 
34.  c5 – c6 

 
De witte doorbraak (zie clubblad nr. 1) wordt 
beslissend. 

 
34.  ….. b7 x c6 
35.  b5 x a6! Tc2 – a2 
36.  Kd4 – c5 Ta2 x a4 
37.  Te1 x e2+ Ke6 – d7 
38.  Te2 – e7+ Kd7 – c8 
39.  Kc5 – b6 c6 – c5 
40.  a6 – a7 c5 – c4 
41.  Te7 x f7 Ta4 – b4+ 
42.  Kb6 – c6 Tb4 – a4 
43.  Tf7 – f8 mat

 

 

De partij is van beide kanten niet vlekkeloos gespeeld, maar zelfs grootmeesters 

maken fouten. Het eindspel is wel leerzaam, omdat iets dergelijks vaak voorkomt. 

Het winnen van een beter staand toreneindspel is nooit erg eenvoudig. Peter 

werkte het feilloos af. 
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Ladderwedstrijd
door Wim Postema

 

Er kwam niet erg veel respons op de vorige ladderwedstrijd. Misschien waren de stellingen te 

moeilijk? Ook was het systeem misschien niet duidelijk

oplossingen in te sturen. In de eerste ronde waren per groep 4 punten te halen. Als je uiteindelijk 10 punten 

haalt krijg je een prijs en begin je weer van voren af aan. Succes met de volge

 

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 naar: clubblad@svderaadsheer.nl

 

De vorige ladderwedstrijd leverde één winnaar namelijk Corneel

aftrek van de prijs staat hij nu op 2 punten. (dus nog 8 voor weer een prijs.)

Ladderwedstrijd 2 
door Wim Postema 

Er kwam niet erg veel respons op de vorige ladderwedstrijd. Misschien waren de stellingen te 

moeilijk? Ook was het systeem misschien niet duidelijk. Iedereen kan een prijs winnen door 

In de eerste ronde waren per groep 4 punten te halen. Als je uiteindelijk 10 punten 

haalt krijg je een prijs en begin je weer van voren af aan. Succes met de volgende stellingen.

  
Wit aan zet wint    Wit aan zet wint

 
Wit aan zet wint    Zwart aan zet wint

 
Wit aan zet wint    Zwart aan zet wint.

clubblad@svderaadsheer.nl 

De vorige ladderwedstrijd leverde één winnaar namelijk Corneel !! Hij scoorde alles goed en kreeg dus 12 punten. Na 

van de prijs staat hij nu op 2 punten. (dus nog 8 voor weer een prijs.) 

Er kwam niet erg veel respons op de vorige ladderwedstrijd. Misschien waren de stellingen te 

door 

In de eerste ronde waren per groep 4 punten te halen. Als je uiteindelijk 10 punten 

nde stellingen. 

 
Wit aan zet wint 

 
Zwart aan zet wint 

 
Zwart aan zet wint. 

Hij scoorde alles goed en kreeg dus 12 punten. Na 
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Oplossingen 
stellingen groep 3    

Rosenblatt – Volk Pihajlic 

Biel 1977                                 Subotica 1976

 
Wit aan zet wint Wit aan zet wint

1.Tb8, Txb8  2. Lxe5+ (1 pt) 1. Dc4+, Dxc4  2. g8D+

  

stellingen groep 2 

Höfer – Felmy Voitsekhovski 

Hamburg 1975 Kaluga

  
Wit aan zet wint Wit aan zet wint

1.Ph5, Pxh5  2.Dh7+, Kf8  3.Pd5! 1.Dxh6+, Kxh6  2.Th3+, Kg5

(1 pt) 3.Ph7+, Kg4  4. Le2+

 

stellingen groep 1 

Alexeev - Razuvaev Pillsbury 

Moskou 1969 Hastings 1895

  
Zwart aan zet wint Wit aan zet wint

1.., Dd6 (Dd7 of Dd8)  2.Df3, Dd1!   1.Dg3+, Kxh6 

3.Kg2, Dc2+  4.Kh3, Lxe4 en wint 2.Kh1!, Dd5 

(1 pt) 3.Tg1, Dxf5  4.Dh4+, Dh5  5.Df4+,

 Dg5

 8.Dxd7 en wit won

Oplossingen Ladderwedstrijd 1 
door Wim Postema 

Pihajlic – Ivanka Maroczy - Rubinstein

Subotica 1976                         Praag 1908                          

  
Wit aan zet wint Wit aan zet wint

1. Dc4+, Dxc4  2. g8D+ (1 pt) 1. g5+, fxg5  2. Dxh7+, Kxh7 3. 

Pxg5+ (2 pt) 

Voitsekhovski – Gabaidullin Finotti - Reinhardt

Kaluga 2003 Hamburg 1937

 
Wit aan zet wint Zwart aan zet wint

1.Dxh6+, Kxh6  2.Th3+, Kg5 1. …, Txg2+  2.Txg2, Pf3+  3.Kf2

3.Ph7+, Kg4  4. Le2+ (1 pt) Dxg2+  4.Kxg2, Pxe1+

Pillsbury – Tarrasch  Gerasimov - Smyslov

Hastings 1895 Moskou 1935

 
Wit aan zet wint Zwart aan zet wint.

1.Dg3+, Kxh6 (Kf8? Dg8 en Dxb3)         1. …, Td3! 2.Dxb6  

2.Kh1!, Dd5 (c2? 3.Tg1 en Dh4#)  3.Kh1, Pxf2 en Pxd3) 

3.Tg1, Dxf5  4.Dh4+, Dh5  5.Df4+, (gxh3?, Lh2# of Dxc6?  

Dg5  6.Txg5, fxg5  7.Dd6+, Kh5 Pf2# ) 3.Ld4, Lh2+  4.Kh1,

8.Dxd7 en wit won (1 pt) 5.Kg1, Lh2+  6.Kh1, Lc7+

Rubinstein  

                            

 
Wit aan zet wint 

1. g5+, fxg5  2. Dxh7+, Kxh7 3.  

   

Reinhardt 

Hamburg 1937 

 
Zwart aan zet wint 

1. …, Txg2+  2.Txg2, Pf3+  3.Kf2 

Dxg2+  4.Kxg2, Pxe1+ (2 pt)  

Smyslov 

Moskou 1935    

 
Zwart aan zet wint. 

Dxb6  (2. Dxd3?, Lh2!  

3.Kh1, Pxf2 en Pxd3) 2. …, Txh3!  

(gxh3?, Lh2# of Dxc6?  3.Lh2+ en  

3.Ld4, Lh2+  4.Kh1, Lxe5+ 

5.Kg1, Lh2+  6.Kh1, Lc7+  0-1 (2 pt)              
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                       De geheime hand van Harry Potter

door Eric Mol

                          
Op zondag 11 december jl. meldde ik mij op tijd in de schaakzaal om aan de derde ronde van 
ons eigen  Kattenburger Open  deel te nemen.
Ik moest tegen de bekende Amsterdamse schaakdame Jeanne Potters, ooit vooraanstaand lid van de 
damesschaakclub Chesspot. Mannen waren niet welkom
Om 13.00 uur gaf Gerie het startsein voor het toernooi en moesten de klokken worden aangezet. Mijn 
tegenstandster, die met wit tegen mij moest spelen, was nog in geen schaakvelden of wegen te bekennen. 
Navraag bij Gerie leverde op dat zij bij de vorige afleveringen van het toernooi ook te laat was, dus ik 
hoefde me niet te verbazen: ze kwam heus wel. Ik zat dus b
En ja hoor, om 13.15 trad zij binnen, stapte naar ons speelbord, deed een zet en drukte de klok in.
Een goed begin. 
Ik stapte dus naar haar toe (mijn klok liep inmiddels), wilde haar de hand drukken en een prettige parti
toewensen, zoals gebruikelijk onder schakers, maar dat ging niet zomaar. Zij weigerde consequent mij de 
hand te drukken en op mijn vraag waar ik dat aan te danken had, bleek dat ze dat niet van plan was. De 
reden van haar weigering ging ten onder in onve
Ik deed dus mijn zet met zwart, drukte haar klok weer in en de partij was begonnen. Inmiddels trok zij haar 
jas uit en nam plaats. 
Waarop de partij zich als volgt ontwikkelde.

 
Kattenburger Open, ronde 3,  
11 december 2011. 
Wit: mevr. Jeanne Potters              
Zwart: Eric Mol  

 
 1.    e2 - e4           c7 - c5 

 2.    f2 - f4           d7 - d6 
 3.    Pg1 - f3         Pb8 - c6 
 4.    Lf1 - c4          e7 - e6 
 5.    0 - 0               a7 - a6 
 6.    a2 - a4           h7 - h6 

 
Mijn zetten waren afwachtend. Ik wachtte haar 
ideeën maar rustig af. 

 
 7.   Pb1 - c3      Pg8-f6 
 8.   e4 - e5 

 
En dus loont beginnersgeduld, want 

 
 8.  …..              d6 x e5 
 9.   f4 x e5         Pc6 x e5 

  10. Dd1 - e2 
 

Na Pf3 x e5 komt  Dd8-d5+, de eerste pion was 
binnen. 

 
 10.  …..      Pe5 x c4 
 11. De2 x c4    Lf8 - d6 
 12. d2 - d3        0 - 0 
 13. Lc1 - d2      b7 - b6 

          14. Pc3 - e4      Ld6 - e7 
          15. Ld2 - c3      Pf6 - d5 
          16. Ta1 - e1        Lc8 - d7 
          17. Dc4 - a2     b6 - b5 

De geheime hand van Harry Potter 
 

door Eric Mol 

Op zondag 11 december jl. meldde ik mij op tijd in de schaakzaal om aan de derde ronde van 
ons eigen  Kattenburger Open  deel te nemen. 
Ik moest tegen de bekende Amsterdamse schaakdame Jeanne Potters, ooit vooraanstaand lid van de 
damesschaakclub Chesspot. Mannen waren niet welkom. 
Om 13.00 uur gaf Gerie het startsein voor het toernooi en moesten de klokken worden aangezet. Mijn 

ster, die met wit tegen mij moest spelen, was nog in geen schaakvelden of wegen te bekennen. 
Navraag bij Gerie leverde op dat zij bij de vorige afleveringen van het toernooi ook te laat was, dus ik 
hoefde me niet te verbazen: ze kwam heus wel. Ik zat dus bij de bar, in hoopvolle afwachting.
En ja hoor, om 13.15 trad zij binnen, stapte naar ons speelbord, deed een zet en drukte de klok in.

Ik stapte dus naar haar toe (mijn klok liep inmiddels), wilde haar de hand drukken en een prettige parti
toewensen, zoals gebruikelijk onder schakers, maar dat ging niet zomaar. Zij weigerde consequent mij de 
hand te drukken en op mijn vraag waar ik dat aan te danken had, bleek dat ze dat niet van plan was. De 
reden van haar weigering ging ten onder in onverstaanbaar gemompel. 
Ik deed dus mijn zet met zwart, drukte haar klok weer in en de partij was begonnen. Inmiddels trok zij haar 

Waarop de partij zich als volgt ontwikkelde. 

Mijn zetten waren afwachtend. Ik wachtte haar 

+, de eerste pion was 

 18. a4 - a5        b5
         19. Lc3 - e5      f7
 

 
Waarop de fabuleuze zet  20. 
         
Bij het naspelen thuis ontdekte ik dat daar nog 
steeds een pion stond.  
Waar was die tijdens de partij gebleven?  Stond 
deze, zonder officieel aangeraakt te zijn, op
Had Jeanne met haar mouw, tijdens het 
verplaatsen van de dame naar a2, een 
onreglementaire extra zet gedaan? Had er een 
ver familielid van Jeanne, ene Harry Potter(s), 
zich onaangemeld met de partij bemoeid en de 
geheime zet b2-b3 uit de mouw geschud?  Al met 
al: het blijft een raadsel en het heeft, zoals 
achteraf bleek, geen invloed op de partij gehad. In 
ieder geval was het nadeel aan de Potterskant, 
want de dame stond, ingeslote
beweegbaar… Tijdens de partij had ik de 
spookzet niet opgemerkt, ook later in de partij niet. 

 

Op zondag 11 december jl. meldde ik mij op tijd in de schaakzaal om aan de derde ronde van 

Ik moest tegen de bekende Amsterdamse schaakdame Jeanne Potters, ooit vooraanstaand lid van de 

Om 13.00 uur gaf Gerie het startsein voor het toernooi en moesten de klokken worden aangezet. Mijn 
ster, die met wit tegen mij moest spelen, was nog in geen schaakvelden of wegen te bekennen. 

Navraag bij Gerie leverde op dat zij bij de vorige afleveringen van het toernooi ook te laat was, dus ik 
ij de bar, in hoopvolle afwachting. 

En ja hoor, om 13.15 trad zij binnen, stapte naar ons speelbord, deed een zet en drukte de klok in. 

Ik stapte dus naar haar toe (mijn klok liep inmiddels), wilde haar de hand drukken en een prettige partij 
toewensen, zoals gebruikelijk onder schakers, maar dat ging niet zomaar. Zij weigerde consequent mij de 
hand te drukken en op mijn vraag waar ik dat aan te danken had, bleek dat ze dat niet van plan was. De 

Ik deed dus mijn zet met zwart, drukte haar klok weer in en de partij was begonnen. Inmiddels trok zij haar 

b5 - b4 
f7 - f6 

 

20. Le5-b2 volgde….. 

Bij het naspelen thuis ontdekte ik dat daar nog 

de partij gebleven?  Stond 
deze, zonder officieel aangeraakt te zijn, op b3? 

met haar mouw, tijdens het 
verplaatsen van de dame naar a2, een 
onreglementaire extra zet gedaan? Had er een 
ver familielid van Jeanne, ene Harry Potter(s), 

emeld met de partij bemoeid en de 
b3 uit de mouw geschud?  Al met 

al: het blijft een raadsel en het heeft, zoals 
achteraf bleek, geen invloed op de partij gehad. In 
ieder geval was het nadeel aan de Potterskant, 
want de dame stond, ingesloten op a2, niet erg 
beweegbaar… Tijdens de partij had ik de 
spookzet niet opgemerkt, ook later in de partij niet. 
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Dus nu verder met de volgende zet, na het 
onmogelijke b2-b3. 
 

 

 20. Le5 - b2     e6 - e5 
        21. Pe4 - d2      Le7 - d6 
        22. Pd2 - c4      Ld6 - c7 
        23. Pf3 - h4       Dd8 - e8 
        24. Ph4 - f5       De8 - g6 

 

 Met deze laatste zet werkte ik mij, zoals uit het 
 vervolg zou blijken, lelijk in de nesten.     
       Dat krijg je als je tegenstander maar wat 
 aanrommelt en daardoor je concentratie verslapt.
       Het zal voor iedereen wel een bekend 
 verschijnsel zijn. 

 

 
 

Schaken bij Capa

door Eric Mol

 

Het toeval wil dat ons clubblad door Corneel Simoons met een studie over de Cubaanse 
grootmeester Capablanca werd verrijkt op het moment dat ik zojuist vanuit dat eiland weer 
in Nederland was aangeland. 
Het was me een genoegen om, de laatste twee dagen van
een schaakbord á la Max Euweplein aan te treffen en tegenstanders die wel een potje wilden spelen. Dat 
lukte me aardig, want het tegenspelersniveau was niet  om naar huis te schrijven. Dat heb ik dus niet 
gedaan. 
Op Cuba werd ik, als oude schaker, echter tevens aangenaam verrast in een van de vele hotels die ik op 
mijn rondreis bezocht, door een foto van Capablanca die in een van de corridors was opgehangen.
Duidelijk als eerbetoon aan dit schaakfenomeen.
Want wie was Capablanca eigenlijk? 
José Raúl Capablanca was op 19 november 1888 geboren in Havana en overleed op 8 maart 1942 in 
New York. 
Hij was een van de schitterende sterren aan de schaakhemel, mede omdat niemand vóór hem alle fasen 
van de schaakpartij zo elegant en gemakkelijk beheerste als hij.
Hij was dan ook een wonderkind. Reeds in 1909 versloeg hij de Amerikaan Frank Marshall in een match 
in New York  
In datzelfde jaar speelde hij simultaan tegen 720 schakers. Hij won 686 partijen (95%), verloor 1
(2%) en speelde 20 remises (3%). 
In het beroemde toernooi te Sint-Petersburg in 1914 werd Capablanca tweede achter Emanuel Lasker. Hij 
versloeg er o.a. Siegbert Tarrasch, Aleksandr Aljechin en Frank Marshall.

Dus nu verder met de volgende zet, na het 

 

laatste zet werkte ik mij, zoals uit het 
 

Dat krijg je als je tegenstander maar wat 
en daardoor je concentratie verslapt. 

        25. Pc4-e3      
 
       Het nemen van dit paard zou, i.v.m. Pf

desastreus zijn. 
 
        25. ….              Ld7
        26. Pe3 x d5     Kg8
 
       Pd5xc7  kon niet wegens Dxg2 en mat, maar ik 

kwam wel “mooi”een paard achter…
 
        27. Pd5 - e3      Tf8
        28. c2 - c3         Ta8
        29. d3 - d4         c5
        30. c3 x d4        Lc6
        31. Tf1 - f2        Dg6
       32. Pe3 - c4        e5
        33. Te1 x e8+       Td
        34. Lb2 x d4 
 
       En hier bleek ‘meester hebzucht’, wellicht op 

instigatie van mijn eigen Harry Potter, toe te slaan:
 
      35. ….           Dh5xh2+ 
 
       En opgegeven door wit, met een stuk meer maar 

 met een dame die als muurbloe
 dans werd uitgenodigd.    

 

Schaken bij Capa 
 

door Eric Mol 

Het toeval wil dat ons clubblad door Corneel Simoons met een studie over de Cubaanse 
grootmeester Capablanca werd verrijkt op het moment dat ik zojuist vanuit dat eiland weer 

Het was me een genoegen om, de laatste twee dagen van mijn verblijf, op het terrein van het strandhotel 
een schaakbord á la Max Euweplein aan te treffen en tegenstanders die wel een potje wilden spelen. Dat 

niveau was niet  om naar huis te schrijven. Dat heb ik dus niet 

Op Cuba werd ik, als oude schaker, echter tevens aangenaam verrast in een van de vele hotels die ik op 
mijn rondreis bezocht, door een foto van Capablanca die in een van de corridors was opgehangen.
Duidelijk als eerbetoon aan dit schaakfenomeen. 

José Raúl Capablanca was op 19 november 1888 geboren in Havana en overleed op 8 maart 1942 in 

Hij was een van de schitterende sterren aan de schaakhemel, mede omdat niemand vóór hem alle fasen 
zo elegant en gemakkelijk beheerste als hij. 

Hij was dan ook een wonderkind. Reeds in 1909 versloeg hij de Amerikaan Frank Marshall in een match 

In datzelfde jaar speelde hij simultaan tegen 720 schakers. Hij won 686 partijen (95%), verloor 1

Petersburg in 1914 werd Capablanca tweede achter Emanuel Lasker. Hij 
versloeg er o.a. Siegbert Tarrasch, Aleksandr Aljechin en Frank Marshall. 

       

an dit paard zou, i.v.m. Pf-e7+ 

Ld7 - c6 
Kg8 - h8 

kon niet wegens Dxg2 en mat, maar ik 
kwam wel “mooi”een paard achter… 

Tf8 - e8 
Ta8 - d8 
c5 x d4 
Lc6 - b5       
Dg6 - h5 
e5 x d4 
Td8 x e8 

r bleek ‘meester hebzucht’, wellicht op 
instigatie van mijn eigen Harry Potter, toe te slaan: 

En opgegeven door wit, met een stuk meer maar 
met een dame die als muurbloempje niet voor de 

Het toeval wil dat ons clubblad door Corneel Simoons met een studie over de Cubaanse 
grootmeester Capablanca werd verrijkt op het moment dat ik zojuist vanuit dat eiland weer 

mijn verblijf, op het terrein van het strandhotel 
een schaakbord á la Max Euweplein aan te treffen en tegenstanders die wel een potje wilden spelen. Dat 

niveau was niet  om naar huis te schrijven. Dat heb ik dus niet 

Op Cuba werd ik, als oude schaker, echter tevens aangenaam verrast in een van de vele hotels die ik op 
mijn rondreis bezocht, door een foto van Capablanca die in een van de corridors was opgehangen. 

José Raúl Capablanca was op 19 november 1888 geboren in Havana en overleed op 8 maart 1942 in 

Hij was een van de schitterende sterren aan de schaakhemel, mede omdat niemand vóór hem alle fasen 

Hij was dan ook een wonderkind. Reeds in 1909 versloeg hij de Amerikaan Frank Marshall in een match 

In datzelfde jaar speelde hij simultaan tegen 720 schakers. Hij won 686 partijen (95%), verloor 14 partijen 

Petersburg in 1914 werd Capablanca tweede achter Emanuel Lasker. Hij 
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In 1918 speelde Marshall zijn befaamde Marshallgambiet tegen Capablanca die echter de betreffende 
partij in winst wist om te zetten. 
In 1921 kwam het tot een tweekamp met Lasker, met als inzet het wereldkampioenschap. Lasker was al 
oud en wilde eigenlijk de titel gewoon aan Capablanca geven,
over het klimaat: de match werd in Havana gespeeld. Uit eigen recente ervaring heb ik dit klimaat beleefd 
en dit is doorgaans zeer pittig qua warmte. In oktober jl. was het permanent rond de 30 graden. 
Capablanca won overtuigend en was daarmee dus wereldkampioen.
In 1927 vond nog een groot internationaal toernooi plaats in New York. Hierbij behaalde Capablanca ook 
een eclatante overwinning, maar later in dat jaar werd hij, tegen zijn verwachting in, in Buenos Aires
Aljechin verslagen. Capa had zijn tegenstander onderschat. Een kans op revanche gunde Aljechin hem 
niet. 
In 1938 speelde Capablanca mee met het AVRO
Capablanca overleed in 1942 aan een hartaanval, op de 
Manhattan op zijn schaakclub tijdens het analyseren van een partij. Hij had al enige tijd hartproblemen en 
stierf dus, zoals men dat noemt, ‘in het harnas’.
 

Capablancavariant van het Dame Indisch
 
 
Capablanca had geen voorkeur voor een schaakopening. Hij opende zowel met de d
pion. Met zwart speelde hij graag de Spaanse opening. Hij staat nog steeds bekend om zijn geweldige 
beheersing van het eindspel (zoals Corneel in zijn bijd
positionele inzicht. Aardig is om op te merken dat hij liever domino 
Cuba – speelde dan schaakboeken te bestuderen…
 
(Bovenvermelde gegevens over het leven van Capablanca z
Wikipedia.  Eric Mol) 
 
Tor slot een anekdote met Capablanca in de hoofdrol.
Cuba staat bekend om zijn voortreffelijke, wereldberoemde sigaren en Capablanca was een fervent roker 
van deze produkten van eigen bodem. 
Nadat hij zich tijdens een toernooi naast het schaken bezig hield met het genieten van een sigaar, en 
ferme rookwolken verspreidde, werd hem op verzoek van zijn tegenstander door de wedstrijdleiding 
tijdens de schaakpartijen een rookverbod opgelegd.
De eerstvolgende partij echter trok Capablanca een enorme sigaar (en in Cuba bestaan ze met een lengte 
gaande tot 25 cm) uit zijn zak en legde die naast het bord, waarop zijn tegenstander in razende woede 
ontstak en de wedstrijdleiding erbij riep om Capablanca tot d
aan het rookverbod te houden. 
Waarop Capablanca de historische woorden sprak: “Maar ik rook toch niet. Ik leg hem alleen naast het 
bord…” 
De aangeslagen tegenstander was daarna niet meer in staat een redelijke partij te spelen. Capablanca 
won vrij gemakkelijk…   

de Marshallgambiet tegen Capablanca die echter de betreffende 

21 kwam het tot een tweekamp met Lasker, met als inzet het wereldkampioenschap. Lasker was al 
oud en wilde eigenlijk de titel gewoon aan Capablanca geven, zonder erom te spelen. Lasker klaagde ook 
over het klimaat: de match werd in Havana gespeeld. Uit eigen recente ervaring heb ik dit klimaat beleefd 
en dit is doorgaans zeer pittig qua warmte. In oktober jl. was het permanent rond de 30 graden. 

won overtuigend en was daarmee dus wereldkampioen. 
In 1927 vond nog een groot internationaal toernooi plaats in New York. Hierbij behaalde Capablanca ook 
een eclatante overwinning, maar later in dat jaar werd hij, tegen zijn verwachting in, in Buenos Aires
Aljechin verslagen. Capa had zijn tegenstander onderschat. Een kans op revanche gunde Aljechin hem 

In 1938 speelde Capablanca mee met het AVRO-toernooi en vierde daar zijn 50ste verjaardag.
Capablanca overleed in 1942 aan een hartaanval, op de betrekkelijk jonge leeftijd van 53 jaar,  te 
Manhattan op zijn schaakclub tijdens het analyseren van een partij. Hij had al enige tijd hartproblemen en 
stierf dus, zoals men dat noemt, ‘in het harnas’. 

 
 

Capablancavariant van het Dame Indisch 

Capablanca had geen voorkeur voor een schaakopening. Hij opende zowel met de d-, de c
pion. Met zwart speelde hij graag de Spaanse opening. Hij staat nog steeds bekend om zijn geweldige 
beheersing van het eindspel (zoals Corneel in zijn bijdrage aan ons clubblad aantoonde) en zijn goede 
positionele inzicht. Aardig is om op te merken dat hij liever domino – één van de nationale bezigheden op 

speelde dan schaakboeken te bestuderen… 

(Bovenvermelde gegevens over het leven van Capablanca zijn door mij grotendeels ontleend aan 

Tor slot een anekdote met Capablanca in de hoofdrol. 
Cuba staat bekend om zijn voortreffelijke, wereldberoemde sigaren en Capablanca was een fervent roker 

t hij zich tijdens een toernooi naast het schaken bezig hield met het genieten van een sigaar, en 
ferme rookwolken verspreidde, werd hem op verzoek van zijn tegenstander door de wedstrijdleiding 
tijdens de schaakpartijen een rookverbod opgelegd. 

lgende partij echter trok Capablanca een enorme sigaar (en in Cuba bestaan ze met een lengte 
gaande tot 25 cm) uit zijn zak en legde die naast het bord, waarop zijn tegenstander in razende woede 
ontstak en de wedstrijdleiding erbij riep om Capablanca tot de orde te roepen en hem op te dragen zich 

Waarop Capablanca de historische woorden sprak: “Maar ik rook toch niet. Ik leg hem alleen naast het 

De aangeslagen tegenstander was daarna niet meer in staat een redelijke partij te spelen. Capablanca 

de Marshallgambiet tegen Capablanca die echter de betreffende 

21 kwam het tot een tweekamp met Lasker, met als inzet het wereldkampioenschap. Lasker was al 
zonder erom te spelen. Lasker klaagde ook 

over het klimaat: de match werd in Havana gespeeld. Uit eigen recente ervaring heb ik dit klimaat beleefd 
en dit is doorgaans zeer pittig qua warmte. In oktober jl. was het permanent rond de 30 graden. 

In 1927 vond nog een groot internationaal toernooi plaats in New York. Hierbij behaalde Capablanca ook 
een eclatante overwinning, maar later in dat jaar werd hij, tegen zijn verwachting in, in Buenos Aires door 
Aljechin verslagen. Capa had zijn tegenstander onderschat. Een kans op revanche gunde Aljechin hem 

verjaardag. 
betrekkelijk jonge leeftijd van 53 jaar,  te 

Manhattan op zijn schaakclub tijdens het analyseren van een partij. Hij had al enige tijd hartproblemen en 

, de c- als met  de e-
pion. Met zwart speelde hij graag de Spaanse opening. Hij staat nog steeds bekend om zijn geweldige 

rage aan ons clubblad aantoonde) en zijn goede 
één van de nationale bezigheden op 

ijn door mij grotendeels ontleend aan 

Cuba staat bekend om zijn voortreffelijke, wereldberoemde sigaren en Capablanca was een fervent roker 

t hij zich tijdens een toernooi naast het schaken bezig hield met het genieten van een sigaar, en 
ferme rookwolken verspreidde, werd hem op verzoek van zijn tegenstander door de wedstrijdleiding 

lgende partij echter trok Capablanca een enorme sigaar (en in Cuba bestaan ze met een lengte 
gaande tot 25 cm) uit zijn zak en legde die naast het bord, waarop zijn tegenstander in razende woede 

e orde te roepen en hem op te dragen zich 

Waarop Capablanca de historische woorden sprak: “Maar ik rook toch niet. Ik leg hem alleen naast het 

De aangeslagen tegenstander was daarna niet meer in staat een redelijke partij te spelen. Capablanca 
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Eric Mol 
tijdens  

zijn vakantie  
op Cuba. 

 
              
 

  
 
 
 
 
 

 

Molvariant van het Dame Indisch Capablancaplein? 

Parool, woensdag 14 december 2011 
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Nagekomen zomersucces
De Raadsheer zegeviert op strand 
Plaats van handeling: Het Zandvoortse strand 
Datum: zaterdag 6 augustus 2011
 
Het Raadsheerteam bestaande uit :
Ramon van Beemdelust, Olaf Cliteur, Gerie Opgenhaffen, Jop Dekker,
Harmen van der Ploeg, Peter Bosschieter, Peter van Nijen en Cilia van
der Kamp verslaat Chess Society Zandvoort met de overtuigende
cijfers
 
                      78 - 50

 
Alle Raadsheren scoorden deze dag fantastisch maar Ramon was de
absolute topschutter met 15 uit 16
Het is de zesde keer in de negentienjarige geschiedenis van de
Strandcup dat er een Amsterdamse overwinning valt te melden en dit
werd natuurlijk tot in de kleine uurtjes gevierd!

Foto:
Harmen en Olaf knuffelen de zojuist veroverde strandcup, Chess Society speler Chris van Bockel (L) lacht
wat zuurtjes.
De strandcup valt overigens het hele seizoen te bewonderen in onze fraaie prijzenkast
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