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Activiteitenagenda 
Januari   

wo 1 Geen clubavond 

wo 8 Snelschaakkampioenschap 

Stamhouderscup - Instructieles 9 

wo 15 De Amstel 3 - Raadsheer 3 

Interne competitie, ronde 15 

wo 22 Interne competitie, ronde 16 

Instructieles 10 

wo 29 Raadsheer 4 - Amsterdam West 9 

Interne competitie, ronde 17 

vr 31 MSK 1 - Raadsheer 2 

Februari 

wo 5 Raadsheer 1 - De Wachter 1 

vr 7 

Interne competitie, ronde 18 

ENPS 1 - Raadsheer 1 

wo 12 Raadsheer 3 - De Wachter 2 

Interne competitie, ronde 19 

do 13 EsPion 4 - Raadsheer 4 

zo 16 Kattenburger open, 4e ronde 

wo 19 Raadsheer 2 - Caïssa 9 

 

vr 

 

21 

Interne competitie, ronde 20 

Start Wil Haggenburg Toernooi (PK van de  

SGA) verdere speeldata:                        

22,23,28 februari en 1, 2 maart. 

wo 26 Raadsheercup, kwartfinale 

Interne competitie, ronde 21 

Instructieles 11 

Maart   

wo 5 Raadsheer 1 - Boven IJ 2 

Interne competitie, ronde 22 

di 11 Caïssa 11 - Raadsheer 3 

wo 12 Rapidcompetitie, 2e avond 

Instructieles 12 

wo   12 Start SGA Open Veteranen 2014                        

verdere speeldata: 19, 26 maart en                

2, 9, 16,23 april. 

di 18 WSC 1 - Raadsheer 2 

wo 19 Raadsheer 4 - Almere 7 

Interne competitie, ronde 23 

zo 23 Kattenburger open, 5e ronde 

wo 26 Raadsheer 3 - Amsterdam West 6 

Interne competitie, ronde 24 

April   

wo 2 Interne competitie, ronde 25 

Instructieles 13 

vr 4 Zukertort Amstelveen 4 - Raadsheer 1 

wo 9 Raadsheercup, halve finales 

Interne competitie, ronde 26 

Instructieles 14 (laatste) 

zo 13 Kattenburger Open, 6e ronde 

ma 14 Het Grasmat 2 - Raadsheer 3 

wo 16 Paasschaak   

di 22 Caïssa 13 - Raadsheer 4 

wo 23 Raadsheer 2 - VAS 7 

Interne competitie, ronde 27 

wo 30 Rapidcompetitie, 3e avond 
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Mooi jaar met een zeer triest einde 
Door: Olaf Cliteur 

 
Het jaar 2013 was zo’n mooi jaar voor De Raadsheer, tot die inktzwarte 
laatste woensdag in november. ’s Avonds laat bereikte ons het 
onvoorstelbaar trieste nieuws dat onze Joop Reiber die dag totaal 
onverwachts aan een hartstilstand was overleden. 
Je kunt zoiets bijna niet begrijpen wanneer je de week daarvoor nog in 
leven en welzijn met hem aan de bar gezeten hebt. Onbegrijpelijk! Joop was zo’n stukje 
vaste waarde binnen het dagelijkse leven van onze vereniging. Gezond fanatiek, 
gedreven, in mijn ogen een echte wedstrijdschaker die genoot van iedere overwinning 
en het vieren daarvan aan de bar.  
Hij is niet meer. De teller stopte bij hem reeds op 68 en we missen hem iedere week. 
Gerie schreef een mooi In Memoriam. Jullie treffen dit elders in dit blad aan. 
Ook Johan Dijkman ontviel ons in 2013 (eind maart). Dit was minder onverwachts want 
Johan was immers 93 en ernstig ziek. Daarom echter  zeker niet minder triest, want ook 
Johan behoorde als geen ander tot de vaste waarden van de club. Ruim 50 jaar zelfs, 
het is me wat! 
Het afgelopen jaar kende verder wederom een ledenaanwas en natuurlijk ups en downs 
achter de bekende 64 velden. Met gepaste trots mogen we echter toch wel stellen dat er 
meer ups waren dan downs. 
Zoals al vaker gezegd gaat het gewoon goed met De Raadsheer. We hebben weer een 
vierde achttal en maar liefst 3 teams spelen om de prijzen. Het eerste staat op 50 
procent in de promotieklasse, onze thuishaven door de SGA-geschiedenis heen.  
Dus wie weet knallen in april wel ergens de kurken, ik hoop het. Stiekem heb ik een heel 
lichte voorkeur voor het tweede, want dat zou toch wel een heel mooi eerbetoon zijn aan 
onze Joop! 
Dus doe je best allemaal! 
 

Wanneer dit clubblad bij jullie in de bus valt is 2014 alweer in volle gang, maar dit 
weerhoudt mij er zeker niet van iedereen een bijzonder goed 2014 toe te wensen. Met 
gezondheid en geluk voor jullie zelf en jullie naasten! 
 

En dat we er natuurlijk ook bij De Raadsheer weer een mooi jaar van mogen maken, 
met vele schaaksuccessen en de nodige gezelligheid! 
 

Dit schitterende clubblad is, denk ik, weer een prima startschot. Veel leesplezier 
gewenst! 
 

 
 Hein de Vries Schaaktoernooi 2013 

 
Het laatste toernooi van 2013 werd gewonnen door een 
Raadsheer. Op 31 december om 17.00 uur ontving onze 
voorzitter de eerste prijs op het Hein de Vries toernooi dat 
traditioneel op de laatste 3 dagen van het jaar verspeeld wordt 
in het welbekende Café de Zon in Wijk aan Zee en georganiseerd 
wordt door Schaakgenootschap Het Paard van Ree. 
Het toernooi kent zo'n 40 deelnemers die over drie dagen 7 
ronden Zwitsers spelen met een bedenktijd van 1 uur per 
persoon per partij. 
Met een ongeslagen score van 5,5 uit 7 (vier overwinningen en 
drie remises) werd Olaf gedeeld eerste/tweede maar besliste de 
strijd op weerstandspunten in zijn voordeel. 
Het was de 28e editie van het toernooi. 
  

   Eindstand Groep A   

1 Olaf Cliteur 5.5 

2 Johan Plooijer 5.5 

3 Johan Buijs 5.0 

4 Ron Greven 5.0 

5 Nico Kuijs 5.0 

6 Ton Morcus 4.5 

7 Peter Siekerman 4.5 

8 René Hennipman 4.0 

9 Piet Kuijs 4.0 

10 Han Kemperink 4.0 

11 Fons Vermeulen 3.5 

12 Ben de vries 3.5 

13 Wolter Vos 3.5 
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IN MEMORIAM JOOP REIBER 1945 - 2013 
Door: Gerie Opgenhaffen 

 
Aan het eind van de clubavond op 27 november 2013 was er nog een klein clubje 
mensen over. Er speelde nog één partij. Zodra die was afgelopen kregen we een 
vreselijk bericht: die middag was Joop Reiber, op 68-jarige leeftijd en tijdens het 
werk, overleden aan een hartstilstand. 

Joop hield van schaken en hij hield ook van gezelligheid. Een week eerder was hij nog 
op de clubavond en bleef hij, zoals altijd, na afloop hangen om nog een biertje te 
drinken. Met zijn traditionele afscheid “Heb ik alles opgedronken wat ik betaald heb?” 
verliet hij het speellokaal. Voor het laatst. 

In Hoogeveen begon Joop zijn schaakcarrière, als jeugdspeler. Toen 
hij begin 20 was verhuisde hij naar Waalwijk. Daar werd hij echt 
een actieve schaker en hij werd ook enkele malen kampioen van de 
club Waalwijk. In 1990 werd hij lid van De Raadsheer. Joop wilde 
lid zijn van een club waar schaken en gezelligheid allebei belangrijk 
zijn. Daarom was hij ook lid bij De Pion: net als De Raadsheer een 
club die deze aspecten combineert. Tot 2006 is hij lid gebleven. In 
die tijd heeft hij vele partijen bij en voor De Raadsheer gespeeld. 
De partij waar hij terecht het meest trots op was, was een remise 
tegen IM Rob Hartoch. Een plusremise zelfs. Inmiddels speelde hij 
bij de Pion; een club waar hij destijds ook vlakbij woonde. In 2011 
keerde Joop terug bij De Raadsheer, waar hij – helaas veel te kort – 
weer volop meedraaide. Tot die 27e november. 

Op 5 december is Joop gecremeerd. Misschien wel symbolisch op Sinterklaasdag: in 
zijn privéleven hoefde hij weinig voor zichzelf en gaf hij vrijwel alles weg. Veel ging 
naar zijn familie in Suriname. Een roerend afscheid van zijn kleindochter bewees hoe 
geliefd hij was. Je weet soms weinig van je club- en teamgenoten. Tijdens de 
plechtigheid was de aula meer dan gevuld. Mensen van allerlei leeftijden en 
levenswandel: een mooi gemengd gezelschap. Gelukkig was ook De Raadsheer met 
een goede groep leden afgevaardigd.  

Hopelijk vinden zijn broers, zusters, kinderen en kleinkinderen de kracht om zonder 
Joop verder te gaan. Dat zullen wij ook moeten doen. 

Joop Reiber 
20 jaar 
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Externe competitie  
Eerste overwinning voor Raadsheer 1 

Door: Wim Postema  
 

De wedstrijd tegen Caïssa was beladen. Vorig seizoen was een groot 
gedeelte van dit team gepromoveerd naar de KNSB, maar omdat velen niet op 
zaterdag wensten te spelen, gingen ze terug naar het Caïssateam dat in datzelfde 

seizoen weer 
degradeerde uit 
de KNSB. Zo kun 
je natuurlijk jaren 
stuivertje 
wisselen. Onze 
prestatie om met 
een invaller dan 
toch nog maar 
nipt te verliezen, 
was niet gering. 
 
De wedstrijd 
tegen De Amstel 1 
zou gezien het 
ratingverschil 
gemakkelijk te 
winnen zijn, maar 
het werd slechts 
een nipte zege. 
Invaller André was 
tactisch aan het 
eerste bord gezet 
en won zowaar 
nog een pion ook. 
Spelend op safe 
leidde hij de partij 
de remisehaven 
in. Ramon had 

een pion geofferd voor zeer complex spel. De tegenstander wist het op een gegeven moment niet 
meer en Ramon sloeg genadeloos toe. Henri had met zijn Caro-Cann weinig in te brengen en 
verloor. Stephan had vooruit gespeeld en een mooie remise gescoord. Ook invaller Jop scoorde 
een remise. Olaf won omdat zijn tegenstander de Hollandse verdediging niet goed behandelde. De 
afwerking was bij Olaf in vertrouwde handen. Invaller Hans kreeg de betere pionnenstelling, maar 
zijn tegenstander was onverzettelijk en haalde via subtiel spel de winst binnen. Fred stond niet 
best, maar in hevige tijdnood maakte zijn tegenstander een fout en kwam het punt bij ons terecht. 

 

Raadsheer 2 blijft winnen 
Door: Wim Postema 

 

De Amstel 2 was op papier een tegenstander waar we eenvoudig van moesten winnen. 
Maar tijdens de wedstrijd ging het allemaal niet erg van een leien dakje. Gelukkig gaf onze 
schaakkwaliteit in de tijdnoodfase de doorslag. Aan bord 1 kreeg André een zware partij. Zijn 
tegenstander snoerde hem helemaal  in. Gelukkig kwam hij niet verder en heel nuchter won André 
de partij. Hans kreeg al snel een pion in de schoot geworpen. Dat liet hij zich niet meer ontgaan en 
uiteindelijk pakte hij de winst. Jacob speelde een goed opgezette partij, kwam zeer overwegend te 
staan en won. Jop speelde een wilde Lc4 opening, maar kreeg er niet genoeg voor terug. Een klein 
foutje van de tegenstander en de partij werd remise. Eelco speelde een degelijke opening en de 
partij bleef in evenwicht tot op het laatste moment, uitslag remise. 

1

2

Ronde 2 

   Caïssa 7               2009 - De Raadsheer 1         1907 4½ - 3½ 

1. Jack Blanchard         2209 - Henri Amand            1851 1  - 0 

2. Tigran Spaan           2122 - Joop Reiber            1802 1  - 0 

3. Nirav Christophe       2109 - Ramon van Beemdelust   2028 ½  - ½ 

4. Dennis Breuker         1981 - Ron van Dijk           1902 1  - 0 

5. Freek Terlouw          1951 - Stephan Geuljans       2056 ½  - ½ 

6. Stef van Haaren             - Fred Jungen            1888 ½  - ½ 

7. Jurgen Stigter         1882 - Olaf Cliteur           1873 0  - 1 

8. Co Vennius             1806 - Jacob Strikwerda       1856 0  - 1 

Ronde 3 

   De Raadsheer 1         1910 - De Amstel 1            1864 4½ - 3½ 

1. André de Roo           1936 - Theo Hendriks          2018 ½  - ½ 

2. Ramon van Beemdelust   2028 - Piet Geertsema         1980 1  - 0 

3. Henri Amand            1851 - Carel Kok              1875 0  - 1 

4. Stephan Geuljans       2056 - Huup Joosten           1763 ½  - ½ 

5. Jop Dekker             1820 - Henk Elserman          1714 ½  - ½ 

6. Olaf Cliteur           1873 - Vincent Jongkind       1914 1  - 0 

7. Hans Radder            1827 - Ysbert van Hoorn       1802 0  - 1 

8. Fred Jungen            1888 - Herman Freek           1850 1  - 0 

Stand na ronde 3 

   Promotieklasse         N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  Rav  TPR  

1. Caïssa 7               3  6  16  x  .  .  .  4½ 5  6½ .  2025 2042 

2. Almere 2               3  5  16½ .  x  .  5½ 4  .  7  .  2001 2073 

3. De Wachter 1           3  4  13  .  .  x  2  .  5½ .  5½ 1862 1954 

4. Zukertort Amstelveen 4 3  3  12½ .  2½ 6  x  .  .  4  .  1964 1930 

5. De Raadsheer 1         3  3  12  3½ 4  .  .  x  .  .  4½ 1917 1958 

6. ENPS 1                 3  2  10  3  .  2½ .  .  x  .  4½ 1936 1875 

7. Boven IJ 2             3  1  6½  1½ 1  .  4  .  .  x  .  1914 1823 

8. De Amstel 1            3  0  9½  .  .  2½ .  3½ 3½ .  x  1869 1829 

Ronde 4 

vr 10 jan ENPS 1 - De Raadsheer 1 
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Wim kwam in een 
wild middenspel 

terecht, waar hij 

eigenlijk de minste 
kansen had. Zijn 

tegenstandster Cora 

van der Zanden 

raakte het spoor 
geheel bijster en 

uiteindelijk werd 

remise de uitslag van 
deze blunderbundel. 

Joops laatste 

competitiepartij was 
geen goede. Hij 

kreeg een 

achtergebleven 

centrumpion die niet 
meer op te lossen 

was. Helaas verloren. 

Lex speelde een 
opening tegen zijn 

tegenstander die ook 

Lex heette. Die liet 
zich volkomen 

intimideren en Lex 

(de goede)  scoorde 

het punt. 
 
 

Op 11-12-13 speelden we tegen Amsterdam West 5.  
Hans Radder speelde als vanouds een degelijke partij en won. Op bord twee kreeg Jacob de dame 

van de tegenstander in de schoot geworpen. Dankbaar werd het kleinood aanvaard. Eelco speelde 

een goed opgezette partij, won al spoedig in de opening een pion en de tegenstander kwam niet 
meer los. Een slotaanval bracht ons het punt. Wim won in de opening al een kwaliteit tegen twee 

pionnen met een goed loperpaar. Helaas ging het daarna bergafwaarts, hij kwam niet meer tot een 
goed plan en verloor de ene na de andere pion en uiteindelijk de partij. 

Gerie speelde zijn bekende degelijke opzet. Beiden besloten na alle mogelijkheden geprobeerd te 
hebben tot remise. Harmen kwam wel goed te staan, maar niet genoeg voor de overwinning, dus 
ook remise. Teamleider Peter belandde al snel in een gelijkstaand toreneindspel wat zonder moeite 

remise gehouden werd. Invaller Vincent kwam wat gedrongen te staan, maar bevrijdde zich 
uitstekend en werkte het eindspel winnend af. 

De volgende wedstrijd zal beslissend zijn. We spelen vrijdag 31 januari uit tegen MSK 1. Noteer 
deze datum vast in je agenda, zodat we op volle oorlogssterkte kunnen spelen. 

 

Een mooie overwinning 
Door: Cilia van der Kamp 

 
Vrijdag 1 november was de datum van de wedstrijd van ons derde 

team tegen ENPS 4. Al snel zitten de volgende raadsheren achter hun borden: 

Harmen v.d. Ploeg, Ton van Garderen, Vincent Visser, Luc Scheepmaker, Peter Voets, Jaap Loos, 
Cilia van der Kamp en Anjo Vlug. 

Omdat ik zelf speel kan ik in het begin van de wedstrijd weinig aandacht geven aan de overige 
borden. 
Ik speel niet goed, verlies de ene pion na de andere, maar kom uiteindelijk toch in een 

gelijkwaardig eindspel terecht. 

Iets over half tien komt ons eerste puntje binnen: Anjo wint (0-1). Peter verliest (1 – 1) en ik 

schuif middels zetherhaling naar remise (1,5 -1,5), en daar ben ik eigenlijk nog best blij mee……. 
Op de overige borden is de strijd nog in volle gang en het zal bijna een uur duren voor er weer wat 

gebeurt. Vincent wint, hij kan op verschillende manieren mat zetten (1,5 – 2,5). Even later 

3

Ronde 2  

   De Raadsheer 2       1839 - De Amstel 2          1764 5½ - 2½ 

1. André de Roo         1936 - Peter Verschueren    1800 1  - 0 

2. Hans Radder          1827 - Herman Freek         1850 1  - 0 

3. Jacob Strikwerda     1856 - Koen Beentjes        1743 1  - 0 

4. Jop Dekker           1820 - Jacques Hogerwerf    1801 ½  - ½ 

5. Eelco Niks           1837 - Michiel Spook        1788 ½  - ½ 

6. Wim Postema          1860 - Cora van der Zanden  1680 ½  - ½ 

7. Joop Reiber          1802 - Evert Jan Bosman     1765 0  - 1 

8. Lex van der Wal      1773 - Lex van Hattum       1682 1  - 0 

Ronde 3 

   Amsterdam West 5     1656 - De Raadsheer 2       1780 2½ - 5½ 

1. Rob van Haastere     1746 - Hans Radder          1827 0  - 1 

2. Michiel Peereboom    1681 - Jacob Strikwerda     1856 0  - 1 

3. Floris Golbach       1678 - Eelco Niks           1837 0  - 1 

4. Bart de Boer         1653 - Wim Postema          1860 1  - 0 

5. Hans Spanjersberg    1644 - Gerie Opgenhaffen    1791 ½  - ½ 

6. Sander van de Wiel   1645 - Harmen van der Ploeg 1729 ½  - ½ 

7. Gerald v/d Pieterman 1586 - Peter Voets          1642 ½  - ½ 

8. Jeroen van Haastere  1617 - Vincent Visser       1697 0  - 1 

Stand na ronde 3  

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

1. MSK 1            3  6  19 x  .  .  .  5½ .   6½ 7   1779 1868 

2. De Raadsheer 2   3  6  17 .  x  .  5½ .  6   .  5½  1804 1854 

3. Caïssa 9         3  6  16 .  .  x  4½ .  5   6½ .   1777 1788 

4. De Amstel 2      3  2  12 .  2½ 3½ x  .  .   .  6   1752 1755 

5. WSC 1            3  2  11 2½ .  .  .  x  3½  5  .   1673 1645 

6. EsPion 2         3  2  9½ .  2  3  .  4½ x   .  .   1673 1674 

7. VAS 7            3  0  6  1½ .  1½ .  3  .   x  .   1574 1545 

8. Amsterdam West 5 3  0  5½ 1  2½ .  2  .  .   .  x   1653 1557 

Ronde 4 

vr 31 jan MSK 1 - De Raadsheer 2 
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remiseert Ton (2 – 3). Luc ook, hij staat wel beter maar gaf naar eigen zeggen bijna een stuk weg, 
dus is hij (en ik ook….) tevreden met remise (2,5 – 3,5). Harmen en Jaap staan op dat moment 

moeilijk, dus het belooft nog spannend te worden.  

Tegen elf uur weet Harmen Tony’s laatste pion te pakken en wint (2,5 – 4,5). Het team kan de 
overwinning niet meer ontgaan!! Alleen Jaap is dan nog bezig en ik vrees het ergste. Hij staat 

ronduit slecht. Hij vecht echter dapper door. Een half uurtje later is hij in staat geweest de situatie 

geheel om te draaien en speelt het mooi uit (2,5 – 5,5). 

Goed gespeeld! Ik ben trots op mijn mannen! 
 

Titanenstrijd 
Door: Cilia van der Kamp 

 

11 December – DE wedstrijd voor ons derde team. We ontvangen thuis de qua rating praktisch 

gelijk zijnde tegenstander: Oosten/Toren 3. Helaas zijn wij niet op volle oorlogssterkte, Ton van 
Garderen zit op het moment van spelen in het vliegtuig……. Onze tegenstanders komen echter wel 

met hun sterkste opstelling…. 
Van ons nemen achter hun respectievelijke borden plaats: Harmen van der Ploeg, Lex van der Wal, 

Vincent Visser, Peter Voets, Douwe-Jan Veltheer, Luc Scheepmaker, Jaap Loos en Anjo Vlug. 
Wanneer ik om half negen mijn eerste rondje langs de borden maak is er op de meeste borden nog 
niet veel aan de hand. Alleen Luc staat een stuk achter, maar heeft een interessant vorkje op loper 

en paard……. Ik vraag me af welke van deze twee zijn tegenstander belangrijker vindt….. 
Negen uur. Tweede rondje. Niets veranderd. Alleen heeft Luc de loper mogen pakken. Verder is de 

stand op de borden nog gelijk. We zitten nu eigenlijk in de fase die voor een wedstrijdleider het 
saaiste is. Pas tegen tien uur begint ‘t meestal spannender te worden….  

Half tien. Ajax speelt, staat nog op nul maar heeft een speler meer. Ook in onze wedstrijd staat 

men nog steeds op nul. Op alle borden staat het nog gelijk. 
Tien uur. Materieel staan we overal nog gelijk. Ik wilde maar dat ik beter was in het beoordelen 

van stellingen. Niemand van ons staat gewonnen of echt goed. 
Dan is Peter ons eerste slachtoffer; hij moet opgeven (0-1). Even later komt Harmen remise  

Ronde 2 

   ENPS 4                        1536 - De Raadsheer 3                1623 2½ - 5½ 

1. Tony Slengard                 1609 - Harmen van der Ploeg          1729 0  - 1 

2. Albert de Roo                 1598 - Ton van Garderen              1676 ½  - ½ 

3. Martin Jones                  1592 - Vincent Visser                1697 0  - 1 

4. Arjan van Tuijl               1562 - Luc Scheepmaker               1630 ½  - ½ 

5. Theo Hendriks                 1554 - Peter Voets                   1642 1  - 0 

6. Victor Bartman                1524 - Jaap Loos                     1617 0  - 1 

7. Joost Hecker                  1496 - Cilia van der Kamp            1428 ½  - ½ 

8. Leo van Benten                1349 - Anjo Vlug                     1566 0  - 1 

Ronde 3 

De Raadsheer 3  -  vrij 

Ronde 4 

   De Raadsheer 3                1653 - Oosten-Toren 3                1648 4  - 4 

1. Harmen van der Ploeg          1729 - Marcel Duijm                  1562 ½  - ½ 

2. Lex van der Wal               1773 - Gerard Driessen               1697 0  - 1 

3. Vincent Visser                1697 - Peter van de Merwe            1814 ½  - ½ 

4. Peter Voets                   1642 - Govert de With                1672 0  - 1 

5. Douwe-Jan Veltheer            1567 - Arnold Smallegoor             1565 1  - 0 

6. Luc Scheepmaker               1630 - Bert Kaizer                   1766 1  - 0 

7. Jaap Loos                     1617 - Jacques Meulmeester           1486 1  - 0 

8. Anjo Vlug                     1566 - Frank van der Fluit           1621 0  - 1 

Stand na ronde 4 

    Klasse 3B        Ap Mp Bp  1  2  3  4   5   6  7   8   9   10 Ra   TPR 

1.  Oosten-Toren 3   4  5  20  x  4  .  .   3½  .  4½  .   8   .  1643 1670 

2.  De Raadsheer 3   3  5  17½ 4  x  .  .   5½  .  8   .   .   .  1645 1746 

3.  Caïssa 11        3  4  15  .  .  x  5½  .   .  .   2½  7   .  1488 1650 

4.  Amsterdam West 6 3  4  12½ .  .  2½ x   .   4½ .   5½  .   .  1572 1533 

5.  ENPS 4           3  4  12½ 4½ 2½ .  .   x   5½ .   .   .   .  1577 1572 

6.  De Amstel 3      4  3  15  .  .  .  3½  2½  x  4   .   5   .  1509 1539 

7.  Almere 6         4  3  12½ 3½ 0  .  .   .   4  x   5   .   .  1532 1528 

8.  De Wachter 2     4  2  14½ .  .  5½ 2½  .   .  3   x   3½  .  1554 1492 

9.  Het Grasmat 2    4  2  8½  0  .  1  .   .   3  .   4½  x   .  1530 1373 

Ronde 5 

wo 15 jan De Amstel 3 - De Raadsheer 3 
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overeen (0,5-1,5) en Lex verliest (0,5-
2,5). Ik moet ondertussen ons scorebord 

verdedigen tegen de Oosten/Torenaars, 

die niet kunnen wachten om hun punten 
aan te geven……. Ondertussen krijgt 

Vincent een remise-aanbod. Hij denkt dat-

ie minder staat en neemt het in overleg 

met mij aan (1 – 3). Ik begin het toch 
somber in te zien………  

Dan gaat het opeens snel. 

Achtereenvolgens winnen Jaap, Luc en 
Douwe-Jan (4-3). Alleen Anjo is dan nog 

bezig. Hij had al eerder remise overwogen, 

en stond minder, maar had op mijn 
verzoek doorgespeeld. Op het eind had hij 

die mindere stand wel heel mooi om 

kunnen zetten maar zag helaas mat over 

het hoofd. Jammer, Anjo, je had meer 
verdiend! (4-4) 

Toch wel een terechte, eerlijke uitslag. 

Ik ben trots op mijn mannen! 
 

Een klinkende overwinning 
Door: Cilia van der Kamp 

 

Het is woensdag 6 november, wanneer ons vierde team op moet voor zijn wedstrijd tegen 

Chaturanga 2. Het is de laatste wedstrijd waarbij ik zal optreden als wedstrijdleider. Hans Bouw 

gaat teamleider worden. Dat is bij deze wedstrijd eigenlijk al het geval, alleen neem ik nog even 
het wedstrijdleiderschap waar…. 

Al vroeg zitten de volgende raadsheren achter hun borden: Frits van Gelder, Henny Heima, Gerben 

Houba, Simon Bouwhuis, Hans Bouw, Charles Hartman, Harmen Keiser en Maarten van Loggem. 
Zo tegen kwart voor negen ga ik maar eens langs de borden. Er is nog niet veel aan de hand. Men 

is overal nog in de ontwikkelingsfase. 

Een half uurtje later zie ik Maarten twee (!) torens winnen, gratis en voor niets! Toch speelt zijn 
tegenstander nog dapper door. Waarom, vraag ik mij af….. De overige spelers staan nog min of 

meer gelijk. Een minuut of tien later zie ik Maarten wel weer een loper verliezen…… 

Even later wint Simon (1-0). Maarten staat dan nog steeds een toren en een kwal voor, maar zijn 

tegenstander vindt nog steeds goede zetten. Maarten moet wel op blijven letten…… 
Weer een half uur later…… Gerben en Henny zijn remise overeengekomen (2 – 1).  
Rond kwart over tien krijgt Maarten de gelegenheid een pion door te laten lopen, waarna zijn 

tegenstander toch maar opgeeft (3-1). Weer een kwartiertje later wint Frits (4-1).  
Harmen staat slecht en ik vrees voor hem het ergste…. echter, hij weet dit heel mooi om te buigen 

naar winst! Uiteindelijk kan zijn tegenstander niet meer ontkomen aan mat (5-1)! Hans lukt dit 

echter niet en moet opgeven (5-2). Uiteindelijk wint Charles nog, waardoor de eindstand wordt 
bepaald op 6-2…. 

Ik ben trots (voor de laatste keer) op  mijn mannen! 
 

De Raadsheer VIER 
Door: Hans Bouw 

 

Op woensdagavond, 27 November 2013, trekken Sancho en de Panza's voor het eerst 
ten strijde onder de bezielende leiding van Don Quijote, Uw dolende ridder, ditmaal 

tegen een rovende schaakbende, bekend onder de slechts afschuw en minachting oproepende 
naam Amstel 4, die in het bekende stadje Uithoorn een waar schrikbewind uitoefent.  

Een historische dag. In onze hoog gelegen vesting te Kattenburg horen wij al weken geruchten 

over het veroveren van klokkentorens, goud en edelstenen, voor alle duidelijkheid: wij strijden 
slechts voor de onschatbare eer van Vrouwe Olafnea, niet te verwarren, ook een verhaaltje wat 

ontzenuwd dient te worden, met de enige Panza van het schone geslacht die onbevangen haar 
tegenstanders, man of vrouw, tegemoet treedt aan de zijde van haar edelmoedige kompanen. Dit 

4

4

De top van ons derde team  tegen Oosten-Toren 3. 

Harmen, Lex, Vincent en Peter. 
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terzijde. Na de terugkeer van onze verkenner, ontwerp ik een even geraffineerd als gewaagd plan, 
met als enig doel verwarring te zaaien en onze opponenten te verpletteren: twee van de acht 
schildknapen geven zich eenvoudig gewonnen, na een uur of zo, op bord zeven en acht, echter 
zonder door de mand te vallen, teneinde de tegenstanders in hun overmoed te sterken, in slaap te 
sussen, om vlak voor het eind genadeloos toe te slaan. Frans en Harmen kwijten zich op 
voortreffelijke wijze van deze ondankbare taak, hoewel het opzichtige torenverlies van Frans op 
het randje is. Na dit onbaatzuchtige offer was de rest een fluitje van een rode rotcent, de 
Uithoornse kwelgeesten laten zich op eenvoudige wijze Amsterdams zand in de lichtvaardige ogen 
strooien. Ik overzie vanaf de rug van Rocinant, die ongeduldig billen schudt en benen strekt, het 
slagveld, schort het wapenrokje aan en geef het geheime teken, de resterende Raadsheren krijgen 
een vastberaden, zo niet verbeten blik, inspecteren arsenaal en wikken kansen. Op zes borden 
gaat de strijd lang gelijk op, hier en daar behalen we licht voordeel, in een enkel geval voert het 
beoogd slachtoffer de druk op. Niets is nog beslist, de 2 - 0 achterstand komt niet in gevaar. 
Niet lang daarna komt er tekening in de strijd. Maarten neemt een toren met zijn loper ten koste 
van de bescherming van de koning, de tegenstander kan via schaak toch het eerdere 

kwaliteitsverlies  compenseren. Cilia op bord één staat twee pionnen voor en 
heeft een gerede kans de partij in haar voordeel te beslissen. Gerben 
ontwikkelt eveneens een veelbelovende aanval op vier, Henny heeft een licht 
voordeel, Bert op drie kent een taaie tegenstandster, Charles enkel voordeel. 
Maarten vecht inmiddels voor remise. Gerben ziet zijn aanval beloond met 
winst en ons eerste punt staat op het toernooibord, vijf minuten later 
verzilvert ook Charles een vol punt. Maarten geeft zich gewonnen, dapper en 
mat gestreden. De tegenstander vat moed maar komt bedrogen uit als ook 
Henny een hand van zijn opponent krijgt, de stand is weer gelijk: drie tegen 
drie. Nu resten nog twee partijen, die van Cilia op één en Bert op drie, en 
wij, de verzamelde Raadsknapen kennen geen twijfel over de uitslag. 
Rocinant biest triomfantelijk. Cilia kan de winst nauwelijks ontgaan en de 
partij van Bert stevent af op minstens remise en zo geschiedt het ook. 

Bert denkt even na, 

Cilia op de achtergrond. 

Ronde 2 

   De Raadsheer 4                1368 - Chaturanga 2            1409 6  - 2 

1. Frits van Gelder              1461 - Jelle Wierstra          1516 1  - 0 

2. Henny Heima                   1479 - Hans Koolhaas           1466 ½  - ½ 

3. Gerben Houba                  1393 - Roel Waagen                  ½  - ½ 

4. Simon Bouwhuis                1368 - Egbert Hulsman          1379 1  - 0 

5. Hans Bouw                     1375 - Bert Meester            1222 0  - 1 

6. Charles Hartman               1331 - J. Dijkink              1463 1  - 0 

7. Harmen Keiser                      - Romeo Lion sjin Tjoe         1  - 0 

8. Maarten van Loggem            1169 - Eduard Turfkruier            1  - 0 

Ronde 3 

   De Amstel 4                   1322 - De Raadsheer 4          1352 3½ - 4½ 

1. Dwayne Oomen                  1595 - Cilia van der Kamp      1428 0  - 1 

2. Riek Spook-Vogelsang          1557 - Henny Heima             1479 0  - 1 

3. Marijcke van der Wal-le Comte 1431 - Bert Bergshoeff         1405 ½  - ½ 

4. Paul Oomen                    1447 - Gerben Houba            1393 0  - 1 

5. Kees Boerlage                 1434 - Charles Hartman         1331 0  - 1 

6. Ton Kraaij                    1300 - Maarten van Loggem      1169 1  - 0 

7. Sipke de Boer                 955  - Frans Altena            1262 1  - 0 

8. Tim van Rijsse                856  - Harmen Keiser                1  - 0 

Ronde 4 

De Raadsheer 4  -  vrij 

Stand na ronde 4 

    Klasse 4         N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Ra   TPR  

1.  EsPion 4         4  8  22½ x  .  5  .  .  7  5  .  5½ .  1460 1567 

2.  De Raadsheer 4   3  6  16  .  x  .  4½ .  .  6  .  5½ .  1366 1502 

3.  Pegasus 2        4  4  17  3  .  x  .  4½ 3½ .  6  .  .  1470 1308 

4.  De Amstel 4      3  4  13  .  3½ .  x  .  .  4½ 5  .  .  1321 1267 

5.  Almere 7         3  3  14  .  .  3½ .  x  4  .  .  6½ .  1382 1480 

6.  Caïssa 13        3  3  9½  1  .  4½ .  4  x  .  .  .  .  1348 1355 

7.  Chaturanga 2     4  2  14½ 3  2  .  3½ .  .  x  6  .  .  1424 1239 

8.  Amsterdam West 9 4  2  12  .  .  2  3  .  .  2  x  5  .  934  1304 

9.  Amsterdam West 8 4  0  9½  2½ 2½ .  .  1½ .  .  3  x  .  1408 1139 

Ronde 5 

wo 29 jan De Raadsheer 4 - Amsterdam West 9 
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Amstel 4 capituleert en met schots en scheef wapenrokje accepteer ik onbewogen de gelukwensen 
van de onderdanige vijand, ondertussen vliegt iedereen iedereen om de hals.  Onze vreugdekreten 

zijn tot in de verre omtrek te horen en we dansen tot alle stukken van de borden trillen. De 

inwoners van Uithoorn verlaten opgelucht hun geïmproviseerde schuilplaatsen en vormen bij ons 
vertrek een erehaag. Applaus is ons deel, ik denk slechts aan Vrouwe Olafnea en hoe zij deze 

overwinning als een precieuze ring aan haar ranke vinger schuift. 

De zege was nipt, maar dat zijn de allermooiste. Drie veldslagen, drie overwinningen, we evenaren 

E-Spion in toernooipunten en bouwen onze voorsprong op de achterstanders uit. In ronde vier 
genieten wij van een welverdiende rust, veilig voor de amechtige achtervolgers. Na de 

eindejaarfeestelijkheden beleven we een nieuw avontuur, op Woensdag 29 Januari treffen we op 

het thuishonk Amsterdam West 9, voor overwinterende vechtersbazen van ons niveau een 
chocoladeslagroomsnoes bij de avondkoffie. Uiteraard Arabica en vers gemalen. 

 

Don Quijote, Uw dolende en nu ontwapenrokte ridder 
 

P.S., 

  

Ik overweeg onze geuzennaam te veranderen in Raadsheer Acht met stuurman, en zal daartoe een 
voorstel indienen bij de verzamelde ridders van de Ronde Tafel. 

 

 

Uit het Parool (zaterdag 21 december 2013)                      

 

De RaadsheerDe RaadsheerDe RaadsheerDe Raadsheer    
 

Kalm enKalm enKalm enKalm en    bedachtzaam wacht hij daarbedachtzaam wacht hij daarbedachtzaam wacht hij daarbedachtzaam wacht hij daar            Zijn goede raad is nimmer duurZijn goede raad is nimmer duurZijn goede raad is nimmer duurZijn goede raad is nimmer duur    

als raadsman naast het vorstenpaarals raadsman naast het vorstenpaarals raadsman naast het vorstenpaarals raadsman naast het vorstenpaar            hij vindt op het fatale uurhij vindt op het fatale uurhij vindt op het fatale uurhij vindt op het fatale uur    

Maar uit zijMaar uit zijMaar uit zijMaar uit zijn ooghoek vorst een blikn ooghoek vorst een blikn ooghoek vorst een blikn ooghoek vorst een blik            het ongeziene plekjehet ongeziene plekjehet ongeziene plekjehet ongeziene plekje....    

strijdlustig, zonder spoor van schrikstrijdlustig, zonder spoor van schrikstrijdlustig, zonder spoor van schrikstrijdlustig, zonder spoor van schrik    

                                    Het gleufje in zijn ronde kopHet gleufje in zijn ronde kopHet gleufje in zijn ronde kopHet gleufje in zijn ronde kop    

Scherp als een late zonnestraalScherp als een late zonnestraalScherp als een late zonnestraalScherp als een late zonnestraal                onononontspant zichtspant zichtspant zichtspant zich, en verbreedt zich tot, en verbreedt zich tot, en verbreedt zich tot, en verbreedt zich tot    

beweegt hij zich diagonaalbeweegt hij zich diagonaalbeweegt hij zich diagonaalbeweegt hij zich diagonaal                    een zachtjes grijnzend beeen zachtjes grijnzend beeen zachtjes grijnzend beeen zachtjes grijnzend bekje.kje.kje.kje.    

steeds raakt zijn voet dezelfde kleursteeds raakt zijn voet dezelfde kleursteeds raakt zijn voet dezelfde kleursteeds raakt zijn voet dezelfde kleur    

hij ruikt de strijd en mint die geurhij ruikt de strijd en mint die geurhij ruikt de strijd en mint die geurhij ruikt de strijd en mint die geur                            Kees KuijperKees KuijperKees KuijperKees Kuijper 
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Interne competitie 
Door: Harmen van der Ploeg en Gerie Opgenhaffen 

 
Het jaar 2013 zit er op voor de Raadsheer. Intern hebben we 14 
ronden gespeeld en er is geloot voor de derde ronde van de 

Raadsheercup.  We beginnen het jaar 2014 op 8 januari met het jaarlijkse 
snelschaakkampioenschap; mensen uit groep 3 kunnen ook meespelen voor de 
Stamhouderscup (rapid). 
We moeten helaas beginnen met een dieptepunt. Op 27 november overleed ons trouwe lid 
Joop Reiber; elders valt daar meer over te lezen. Dat is natuurlijk een klap voor de club. En 
natuurlijk zijn andere dingen dan plotseling veel minder erg. Toch vind ik het jammer dat van 
alle mensen die in het vorige clubblad welkom werden geheten alleen Jaap Loos nog steeds 
naar de clubavond komt – maar dat doet hij dan ook intensief.  Ook jammer is dat enkele 
mensen die vorig jaar nog vaak kwamen, nu nog niet gesignaleerd zijn. Daar staat tegenover 
dat we Peter van Nijen weer achter het bord zagen. Als nieuw lid mochten we Tom van Hoorn 
begroeten, maar ook hij is na 2x niet meer gekomen. Hopelijk komt dat weer! Toch gaat het 
best goed met de interne competitie: deze wordt nog wel degelijk goed bezocht de sfeer is 
altijd prima.  

De interne 
Sinds het vorige clubblad is de stand flink veranderd. Diverse mensen wisselden elkaar af aan 
kop, maar nu komen er toch weer vertrouwde namen boven drijven. Gerie Opgenhaffen heeft 

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  14 (18 december 2013) 

                  Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc 

1 Gerie Opgenhaffen 1 896 101 9 7 1 1 83 35 Henri Amand 1 227 67 0 0 0 0 0 

2 Hans  Radder 1 891 100 10 6 3 1 75 36 Marcel Roelofs 3 219 66 2 1 0 1 50 

3 Olaf Cliteur 1 826 99 8 4 2 2 63 37 Fred Jungen 1 217 65 0 0 0 0 0 

4 Ramon van Beemdelust 1 746 98 6 5 1 0 92 38 Tom van Hoorn 3 213 64 2 1 0 1 50 

5 Tony Slengard 2 701 97 12 6 1 5 54 39 Jop Dekker 1 210 63 0 0 0 0 0 

6 Douwe Jan Veltheer 2 688 96 10 5 1 4 55 40 Alexander Boelen 1 205 62 2 1 0 1 50 

7 Jaap Loos 2 666 95 12 6 2 4 58 41 Luc Scheepmaker 2 203 61 0 0 0 0 0 

8 André de Roo 1 663 94 4 2 2 0 75 42 Martin Nusink 1 190 60 2 1 0 1 50 

9 Vincent Visser 2 659 93 5 3 1 1 70 43 Mustapha Yahia 1 157 59 0 0 0 0 0 

10 Harmen van der Ploeg 1 653 92 8 2 4 2 50 44 Ron van Dijk 1 155 58 0 0 0 0 0 

11 Peter Voets 2 645 91 7 2 1 4 36 45 Eelco Niks 1 152 57 0 0 0 0 0 

12 Joop Reiber 2 617 90 7 4 1 2 64 46 Sieger Steeman 3 149 56 2 0 1 1 25 

13 Wim Postema 1 591 89 10 4 3 3 55 47 Peter van de Beek 2 147 55 0 0 0 0 0 

14 Lex van der Wal 2 586 88 8 4 0 4 50 48 Julius Vischjager 3 145 54 12 1 1 10 13 

15 Hans Bouw 3 566 87 11 6 0 5 55 49 Bert Bergshoeff 2 144 53 1 0 0 1 0 

16 Laurens Luyken 3 537 86 13 7 0 6 54 50 Stephan Geuljans 1 139 52 0 0 0 0 0 

17 Anjo Vlug 2 527 85 8 3 1 4 44 51 Jildo Kalma 1 102 51 0 0 0 0 0 

18 Henny Heima 2 524 84 10 4 1 5 45 52 Frank van Wijck 3 100 50 0 0 0 0 0 

19 Simon Bouwhuis  3 501 83 11 4 2 5 46 53 Marc Souren 3 98 49 0 0 0 0 0 

20 Gerben Houba 3 475 82 7 3 1 3 50 54 Addessadek Maalla 1 96 48 0 0 0 0 0 

21 Cilia van der Kamp 2 474 81 8 2 1 5 31 55 Corneel Simoons 2 94 47 0 0 0 0 0 

22 Jacob Strikwerda 1 463 80 4 3 0 1 75 56 Henk Weeling 3 92 46 0 0 0 0 0 

23 Eric Mol 2 410 79 7 3 1 3 50 57 Henk bij de Vaate 1 90 45 0 0 0 0 0 

24 Willem Toutenhoofd 3 407 78 10 5 0 5 50 58 Marie Boomgaard 3 88 44 0 0 0 0 0 

25 Ton van Garderen 2 407 77 5 2 1 2 50 59 Dick Beijne 2 86 43 0 0 0 0 0 

26 Frits van Gelder 2 394 76 6 3 0 3 50 60 Jaap Schrickx 2 84 42 0 0 0 0 0 

27 Maarten van Loggem 3 350 75 7 1 2 4 29 61 Wim van Vugt 1 82 41 0 0 0 0 0 

28 Peter van Nijen 2 336 74 4 3 0 1 75 62 Peter Bosschieter 2 80 40 0 0 0 0 0 

29 Frans Altena 3 316 73 4 1 2 1 50 63 Theo Breidenbach 3 78 39 0 0 0 0 0 

30 Nol Nusink 1 316 72 2 2 0 0 100 64 Ben Kamp 2 76 38 0 0 0 0 0 

31 Charles Hartman 3 300 71 6 1 0 5 17 65 Mike Verkerk 3 74 37 1 0 0 1 0 

32 René Dupon 3 297 70 3 2 0 1 67 66 Alex Tessensohn 3 72 36 1 0 0 1 0 

33 Hein van der Kroon 3 268 69 9 2 1 6 28 67 Peter de Leeuwe 2 70 35 1 0 0 1 0 

34 Harmen Keiser 3 241 68 11 3 0 8 27   
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een opmars achter de rug en gaat het nieuwe jaar in als koploper. Hij speelde alleen nog 
remise tegen Hans Radder, die ook aan een goed seizoen bezig is en zijn kandidatuur voor 
het kampioenschap heeft gesteld. Veelvuldig kampioen Olaf Cliteur zal dat niet licht over zijn 
kant laten gaan en hij is dan ook nog steeds in de achtervolging, al lijkt de grootste vorm er 
momenteel even niet te zijn. Ook Ramon van Beemdelust werpt zijn omineuze schaduw 
vooruit, maar hij blijft problemen houden met zijn grootste vijand: zijn werkschema. Tony 
Slengard is teruggevallen naar de vijfde plek, maar doet het nog steeds uitstekend, net als 
zijn groepsgenoten  Douwe-Jan Veltheer en Jaap Loos. Gezien hun percentage moeten ook 
André de Roo en Vincent Visser in de gaten gehouden worden. Harmen van der Ploeg sluit de 
top 10 af: hij is ook nog een beetje op zoek naar de grote vorm en dat geldt nog wat meer 
voor Wim Postema. 
 
Per groep 
De stand in groep 1 is natuurlijk uit het bovenstaande af te leiden: Gerie, Hans R, Olaf, 
Ramon en André vormen de top 5.  
Dat geldt ook voor groep 2: net als in het vorige verslag staat Tony bovenaan, gevolgd door 
Douwe-Jan, Jaap L en Vincent. Peter Voets maakt de top 5 vol. 
In groep 3 is Hans Bouw opgestoomd en hij staat nu heel mooi aan de leiding. Maar vlak 
achter hem staat Laurens Luyken, bij wie het schaken op meerdere clubs duidelijk zijn 
vruchten afwerpt. Ook Simon Bouwhuis kan nog lang niet als kandidaat afgeschreven worden, 
evenmin als Gerben Houba en Willem Toutenhoofd. De laatste heeft zijn draai nu definitief 
gevonden! René is helaas niet meer gekomen en is nu flink teruggezakt.  

 

Raadsheercup 
Op 24 oktober is de eerste ronde voor de Raadsheercup gespeeld. Deze bekercompetitie is 
een afvalsysteem: de winnaars gaan door naar de volgende ronde, maar mensen uit een 
hogere groep hebben een flinke tijdshandicap en moeten ook nog eens per se winnen. Ron 
van Dijk, bekerhouder tot vorig seizoen en veelvuldig uitdager en clubkampioen Olaf, hadden 
aan 10 minuten genoeg tegen de 100 minuten van Maarten van Loggem en Marcel Roelofs uit 
groep 3. Bekerhouder Douwe-Jan ging echter onderuit tegen Wim P; hetzelfde deed intern 

STAND PER GROEP NA RONDE 14 

        Groep 1   Groep 2   Groep 3 

1 Gerie Opgenhaffen 1 Tony Slengard 1 Hans Bouw 

2 Hans Radder 2 Douwe Jan Veltheer 2 Laurens Luyken 

3 Olaf Cliteur 3 Jaap Loos 3 Simon Bouwhuis 

4 Ramon van Beemdelust 4 Vincent Visser 4 Gerben Houba 

5 André de Roo 5 Peter Voets 5 Willem Toutenhoofd 

6 Harmen van der Ploeg 6 Joop Reiber 6 Maarten van Loggem 

7 Wim Postema 7 Lex van der Wal 7 Frans Altena 

8 Jacob Strikwerda 8 Anjo Vlug 8 Charles Hartman 

9 Nol Nusink 9 Henny Heima 9 René Dupon 

10 Henri Amand 10 Cilia van der Kamp 10 Hein van der Kroon 

11 Fred Jungen 11 Eric Mol 11 Harmen Keiser 

12 Alexander Boelen 12 Ton van Garderen 12 Marcel Roelofs 

13 Jop Dekker 13 Frits van Gelder 13 Tom van Hoorn 

14 Martin Nusink 14 Peter van Nijen 14 Sieger Steeman 

15 Mustapha Yahia 15 Luc Scheepmaker 15 Julius Vischjager 

16 Ron van Dijk 16 Peter van de Beek 16 Frank van Wijck 

17 Eelco Niks 17 Bert Bergshoeff 17 Marc Souren 

18 Stephan Geuljans 18 Corneel Simoons 18 Henk Weeling 

19 Jildo Kalma 19 Dick Beijne 19 Marie Boomgaard 

20 Abdessadek Maalla 20 Jaap Schrickx 20 Theo Breidenbach 

21 Henk Bij de Vaate 21 Peter Bosschieter 21 Mike Verkerk 

22 Wim van Vugt 22 Ben Kamp 22 Alex Tessensohn 

23 Peter de Leeuwe 
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RAADSHEERCUP 2013-2014 

Uitslagen eerste ronde 24 oktober  2012 

Ron van Dijk - Maarten van Loggem 1 - 0 

Olaf Cliteur - Marcel Roelofs 1 - 0 

Douwe Jan Veltheer - Wim Postema 0 - 1 

Fred Jungen - Jacob Strikwerda 0 - 1 

Simon Bouwhuis - Jaap Loos 0 - 1 

Jop Dekker - Gerie Opgenhaffen 1 - 0 

Harmen Keiser - Hans Bouw 0 - 1 

Harmen van der Ploeg - Vincent Visser 0 - 1 

Peter Voets - Tony Slengard 1 - 0 

René Dupon - Laurens Luyken 0 - 1 

Cilia van der Kamp - Henny Heima 0 - 1 

Indeling tweede ronde (tussenronde) 18 december 2013 

Peter Voets - Jop Dekker 

Jacob Strikwerda - Hans Bouw 

Olaf Cliteur - Vincent Visser 1 - 0 

Jaap Loos vrij 

Wim Postema vrij 

Laurens Luyken vrij 

Henny Heima vrij 

Ron van Dijk vrij 

Indeling derde ronde (kwartfinales) 26 februari 2014 

Wim Postema - Jaap Loos 

Olaf Cliteur - Laurens Luyken 

Jacob Strikwerda / - Peter Voets / 

Hans Bouw Jop Dekker 

Henny Heima - Ron van Dijk 

 

koploper Gerie tegen Jop Dekker. Met 
Fred Jungen ging er ook een 
kanshebber verloren, maar Jacob 
Strikwerda is natuurlijk ook niet zo 
maar iemand. De uitslagen staan 
elders. 
Ook de tweede ronde zou al 
“gespeeld” moeten zijn, maar vijf 
mensen zijn zonder strijd door naar 
de kwartfinales (om op acht mensen 
uit te komen). Slechts één partij is 
gespeeld op 18 december: Olaf won 
van Vincent. Peter V en Jop 
bestrijden elkaar nog voor een plek; 
hetzelfde geldt voor Jacob en Hans B. 
De derde ronde is al wel geloot en 
staat gepland op 26 februari 2014. 

 

Rapidkampioenschap 
De eerste van de drie rapid-avonden is geweest op 13 
november, dus er zijn drie partijen gespeeld. Na deze 
drie partijen is Tony de verrassende koploper, omdat hij 
als enige van de 22 aanwezigen al zijn partijen won.  Bij 
zijn slachtoffers zaten niet de minste scalpen, in de 
vorm van Joop en Ramon. Achter Tony volgen 4 mensen 
met 2½ punt, waarbij het opvallend is dat Olaf in zijn 
eentje de eer van groep 1 hoog moet houden. Jaap L., 
Peter V. en Henny zijn de anderen met 2½. 
De rapidcompetitie gaat weer verder met drie partijen op 12 maart en wordt afgesloten op 30 
april. We zullen dan zien of Tony zijn goede prestaties kan volhouden. 
 
 

Glazen schaakspel 
 

Het glazen schaakspel dat Piet en Kima van 
Vereniging Kattenburg  beschikbaar hebben 
gesteld, voor de grootste ratingstijging van 
2013-2014 binnen onze vereniging, heeft 
een tussenstand. De eerste externe 
competitiewedstrijden zijn er nog niet in 
verwerkt, maar Olaf staat toch bovenaan 
gevolgd door Cilia en Marcel.  
In februari komt er een nieuwe tussenstand 

Stand rapidcompetitie 2013-2014 

na 3 van de 9 rondes 

1 Tony Slengard 1669 3 

2 Jaap Loos 1669 2½ 

 
Olaf Cliteur 1850 2½ 

 
Peter Voets 1578 2½ 

 
Henny Heima 1476 2½ 

6 Ramon van Beemdelust 2060 2 

 
Wim Postema 1784 2 

 
Joop Reiber 1741 2 

 
Harmen van der Ploeg 1730 2 

 
Jacob Strikwerda 1875 2 

 
Peter van Nijen 1726 2 

12 Douwe-Jan Veltheer 1711 1 

 
Cilia van der Kamp 1415 1 

 
Laurens Luyken 1415 1 

 
Simon Bouwhuis 1396 1 

 
Marcel Roelofs 1366 1 

 
Hans Bouw 1322 1 

 
Willem Toutenhoofd 1290 1 

 
Maarten van Loggem 1258 1 

20 Eric Mol 1556 0 

 
Julius Vischjager 1334 0 

 
Harmen Keiser 1108 0 

  
Glazen Schaakspel rating 

nov. 
rating 
aug stijging 

1  Cliteur,O.P.(Olaf) 1896 1873 23 

2  Kamp,van der C.H.(Cilia) 1443 1428 15 

 
 Roelofs,M.J.A.(Marcel) 1404 1389 15 

4  Opgenhaffen,G.T.C.(Gerie) 1803 1791 12 

5  Bergshoeff,G.(Bert) 1416 1405 11 

6  Garderen,van A.(Ton) 1685 1676 9 

7  Heima,H.J.M.(Henny) 1484 1479 5 
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Het Zesde Kattenburger Open - Al weer bijna halverwege 
Door: Gerie Opgenhaffen 

 
Op 8 december is al weer de derde ronde van het Kattenburger Open gespeeld 
en dat is dan weer de zesde editie. Er zouden ruim 80 mensen meedoen, maar 
door omstandigheden zijn er 78 mensen overgebleven. Zo moest de winnaar 
van vorig jaar, Aldo v/d Woestijne, verstek laten gaan. Heel veel mensen doen 
elk jaar mee, wat bewijst dat het een leuk toernooi is. Dat zal niet in de laatste plaats aan de 
gezelligheid na afloop liggen, maar ook spreekt de formule met één zondagmiddag in de 
maand blijkbaar aan. Van de 78 deelnemers zijn er 16 lid van de Raadsheer en ook dat is een 
mooi resultaat. 

 
Nog maar twee mensen hebben alle drie hun 
partijen gewonnen en beiden zijn oud-winnaars: 
Roel van Duijn en Willem Hensbergen. Het is nog 
nooit iemand gelukt om het toernooi twee keer te 
winnen, maar eens moet het natuurlijk de eerste 
keer zijn. Roel hoor ook wat rating  
betreft wel tot de kanshebbers, maar de rating van 
Willem is wat gezakt. Echter: hij is op de weg terug!  
Natuurlijk zijn ze er nog lang niet. Maar liefst negen 
mensen volgen op een half puntje, dus op 2,5 punt. 
Daarbij zit ook onze eigen voorzitter en 
clubkampioen, Olaf Cliteur. Hij stond een halfje af 

Erevoorzitter Eric Mol en voorzitter Olaf 

Cliteur blazen hun partij mee! 

6e Kattenburger Open 

Stand na ronde 3 

Nr Naam Rat Score TPR Nr Naam Rat Score TPR 

1 Van Duijn, Roel 1961 3 2526 40 Neumeijer, Ruud 1692 1,5 1746 

2 Hensbergen, Willem 1880 3 2373 41 Schol-Grin, Anneke 1683 1,5 1930 

3 Kat, Rudolf 2007 2,5 2066 42 Van Garderen, Ton 1676 1,5 1715 

4 Wijgers, Ben 1954 2,5 2051 43 Boom, Harrie 1630 1,5 1579 

5 Holwijn, Melvin 1953 2,5 2466 44 De Leeuwe, Peter 1610 1,5 1886 

6 Sterrenburg, Kees 1952 2,5 2428 45 Hoving, Peter 1587 1,5 1520 
7 Bonoo, Iwan 1933 2,5 1981 46 Van Gelder, Frits 1461 1,5 1725 

8 Michel, Steve 1881 2,5 2009 47 Hazenberg, Frans 1963 1 1538 

9 Cliteur, Olaf 1873 2,5 1983 48 Visser, Vincent 1697 1 1564 

10 Rensen, Martin 1864 2,5 1909 49 Rekelhof, Martin 1683 1 1527 

11 Bollaart, Jeroen 1843 2,5 1977 50 Been, Klaas 1634 1 1487 

12 Straat, Evert-Jan 1998 2 1910 51 Nooteboom, René 1621 1 1145 

13 Kruijf, Caspar 1959 2 1836 52 Van Walraven, Arie 1608 1 1635 

14 Scherpenisse, Kees 1939 2 1807 53 Peters, Wim 1593 1 1726 

15 Pijlman, René 1898 2 1718 54 Bakker, Rommert 1592 1 1521 

16 Kampen, Bert 1888 2 1867 55 V/d Vegt, Bram 1577 1 1578 

17 Halfhide, Sebastian 1870 2 1845 56 Tjong-Akiet, Raf 1571 1 1447 

18 Van Leusden, Dennis 1869 2 1744 57 Vlug, Anjo 1566 1 1775 

19 Bloem, Mark 1864 2 1797 58 Van Pampus, Carel 1495 1 1510 

20 Radder, Hans 1827 2 1761 59 Hogervorst, Paul 1491 1 1433 

21 Rot, Jan 1826 2 1811 60 Heima, Henny 1479 1 1590 

22 Schol, Jan 1822 2 1933 61 Kaptein, Peter 1475 1 1016 

23 Van Rooijen, Ton 1810 2 2284 62 Jansen, Has 1431 1 973 

24 Ippel, Cok 1807 2 1903 63 Van der Kamp, Cilia 1428 1 1043 

25 Veenstra, Frits 1763 2 2148 64 Olthof, Jan 1423 1 991 

26 Tillemans, Marcel 1757 2 1757 65 Kroon, Johan 1410 1 1529 

27 Markus, Gijs 1732 2 1833 66 Bergshoeff, Bert 1405 1 1502 

28 Van Gelder, Jacques 1726 2 1685 67 Bouwhuis, Simon 1368 1 1593 

29 Oude Brunink, Ben 1725 2 1751 68 Flesseman, Tom 1335 1 1466 

30 Dietze, Carel 1714 2 2327 69 Altena, Frans 1262 1 877 

31 Duivenvoorden, Ben 1634 2 1878 70 Voets, Peter 1642 0,5 975 

32 Slengard, Tony 1609 2 2013 71 Elisen, Peter 1549 0,5 1120 

33 Mol, Eric 1578 2 1727 72 Veldhuijzen, Joop 1541 0,5 1098 

34 Van den Bos, Frans Pieter 1929 1,5 1589 73 Bouw, Hans 1375 0,5 1374 

35 Hellenberg, Jan 1915 1,5 1587 74 Rijsdijk, Peter 1303 0,5 885 

36 Mohamedjoesoef, Rafiek 1837 1,5 1814 75 Veerman, Klaas 0 0,5 986 

37 Dekker, Jop 1820 1,5 1138 76 Jansen, Eb 1495 0 940 

38 Littel, Leo 1812 1,5 1801 77 Potters, Jeanne 1338 0 852 

39 Koeleman, Gerard 1756 1,5 1749 78 V/d Berg, Martha 986 0 601 
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tegen Gijs Markus, maar won wel van clubgenoot Jop Dekker. En nog veel meer mensen – 22! 
– hebben 2 punten. Daaronder bevindt zich van De Raadsheer ook Hans Radder. Nu zou je 
hem daar eigenlijk ook wel verwachten, maar wat te denken van Tony Slengard en Eric Mol? 
Dan te bedenken dat Tony van alle mensen met 2 punten de zwaarste tegenstand heeft gehad: 
gemiddeld 1888 (eigen rating was 1609). En van alle deelnemers had alleen Anneke Schol uit 
Krommenie met 1930 sterkere tegenstand. Overigens scoorde zij daar, met een eigen rating 
van 1683, ook 50% tegen. De slachtoffers van Tony waren de Oegstgeester Jan Hellenberg 
(1915) en Almeerder Dennis van Leusden (1869). Alleen tegen Willem Hensbergen kon hij zijn 
stunt niet herhalen. Deze won trouwens ook van onze nestor Eric Mol, maar die liet met een 
winst uit één stuk tegen Vincent Visser zien het schaken nog steeds niet verleerd te zijn.  
In januari wordt er niet gespeeld vanwege het Tatatoernooi en zo, dus de volgende ronde is nu 
op zondag 16 februari 2014. Ik blijf het maar zeggen: het is echt leuk om eens een keer te 
komen kijken. 

Een overzicht van de speelzaal 
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Simon Bouwhuis:”Ik ben een grote fan van Karpov” 
Door: Simon Bouwhuis 

 

Laat ik maar met de “deur in huis’’ vallen en over schaken 

beginnen! De loop en de waarde van de stukken leerde ik 
vroeger van iemand op school (1976), van schaken zelf is toen 

niet veel terecht gekomen. Een paar jaar later leerde ik van een 
oom de “fijnere kneepjes van het vak”. Elke zaterdag kwam hij 
met schaakbord en stukken naar mijn huisadres. Toen ik 

eindelijk een keer (per ongeluk!) van hem won, waren de lessen 
en het schaken plotseling afgelopen! Toen ik aan hem vroeg 

waarom we niet meer schaakten zei hij dat het niet meer nodig 
was! Ik kreeg van hem nog wel mijn eerste schaakboekje, van 
een zekere Panov (ik zal maar niet opsommen van wat ik nu aan 

schaakboeken in de kast heb staan!). Halverwege de jaren ‘80 
raakte ik echt ‘’besmet’’ met het “schaakvirus”. Ik schaakte toen 

regelmatig tegen mijn huidige vrouw. Die bestelde toen via de 
KRO een schaakcursus. Hans Böhm presenteerde toen op televisie een schaakprogramma. In 
het cursuspakket zat, behalve een schaakboek, ook een klein schaakcomputertje. Helaas voor 

mijn vrouw werd ik nog fanatieker (ze gaf het schaken toen maar op). In het begin verloor ik 
steeds van dat computertje. Ik kocht toen wat schaakboeken van Max Euwe en uiteindelijk 

raakte het computertje “oververhit’’ door mijn tegenspel. Ik kocht  een sterkere computer,   
een Mephisto Europa met een ingebouwde schaakcursus, en een boek van de Duitse 
schaakmeester Helmut Pfleger. Een prima computer en een uitstekend boek. De Mephisto 

Europa doet het nog steeds en is nog lastig om te verslaan. Ik heb er toen goed door leren 
schaken.  

Op het gebied van schaken viel  ik met “mijn neus in de boter’’: Karpov en Kasparov waren 
op het schaakbord regelmatig  aan het “vechten” en hun match om het wereldkampioenschap 

was net achter de rug. Ook Jan Timman beleefde toen als “Best of the West’’ zijn beste 
periode. Van deze drie heren speelde ik regelmatig hun partijen na. De partijen van Karpov 
en Kasparov maakten op mij de meeste indruk. Oh ja Karpov… Ik weet het nog, schaken op 

het Spui in 1992. Karpov speelde blindsimultaan tegen een aantal sterke schakers, waaronder 
naar ik meen o.a. Genna Sosonko. Karpov zat met zijn gezicht naar de zaal, met achter zich 

vier grote schaakborden die voor het publiek goed zichtbaar waren. Van wat ik mij ervan kan 
herinneren verloor hij geen enkele partij. Sindsdien ben ik een grote fan van Karpov!  
Op het gebied van schaken in die tijd weet ik nog het volgende te vertellen. Op een 

boekenmarkt kocht ik een keer een schaakboek met de titel ‘’Schaakkoningen”. In dit boek 
staan alle partijen om het wereldkampioenschap van Steinitz tot Kasparov. Van een buurman 

die niet geïnteresseerd was in schaken, kreeg ik een keer een mooi houten schaakbord en 
stukken uit het begin van de vorige eeuw. Zijn vader was overleden en hij wou van de 
“rommel’’ af. Het was een schitterend spel. Ik ging bord en stukken opschuren en opnieuw in 

de lak zetten. (Als hij het bord nu nog terug zou zien heeft hij misschien wel spijt!). Op dit 
schaakbord speelde ik regelmatig partijen van Steinitz, Lasker, Euwe en Aljechin na. Ook  

werkte ik in die tijd nog  bij TNT, toen nog PTT, en mijn teamleider in die tijd was een 
clubschaker. We gingen toen wel eens schaken in de pauze. Op mijn afdeling was toen het  
“hek van de Dam”. Met een aantal collega’s die konden schaken, organiseerden we 

schaaktoernooitjes tijdens de pauze. Als we weer moesten werken ruimden we de kleine 
plastic schaakbordjes op in onze lockers en de volgende dag speelden we weer verder 

(zonder schaakklokken). We schaakten ook regelmatig in schaakcafé “het Hok”, in de buurt 
van de Leidsestraat. Het is toen in die periode (jaren ‘90) nooit in mij opgekomen om lid te 

worden van een schaakclub, want ik had toen toch wisseldiensten.  
Schaken is wel altijd mijn hobby gebleven. Toen ik lid werd van De Raadsheer was het 
schaken dan ook niet nieuw voor mij. Ik werd tijdens mijn eerste partijen niet van het bord 

“geveegd”. Het was wel wennen om met een schaakklok te spelen en ik had  nog geen 
openingrepertoire.  
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Ik ben nu al weer vijf jaar lid van De Raadsheer. Het is wel leuk dat ik tot nu toe bijna elk 
jaar een prijs win. Ik ben twee keer kampioen geworden van groep 3. Ik heb twee keer de 

zeskampgroep gewonnen en vorig jaar ben ik kampioen geworden met het 3e team. Wel als 
invaller, maar in het begin sprokkelde ik aardig wat puntjes bij elkaar! Ik ben ook 

teamcaptain van het 4e team geweest, maar helaas heb ik door mijn werk wat afstand 
moeten nemen van het externe wedstrijdschaken. Ik werk in de logistieke sector en ik weet 
nooit hoe laat ik thuis ben. Een nadeel van het schaken vind ik dat het lang kan duren. Ik heb 

een keer in Almere moeten schaken en was pas om 00.15 uur thuis. Voordat ik sliep was het 
1.00 uur en om 5.30 uur ging de wekker af!! Pfff!  

Ik ben ook een fan van de firma Chessbase, de uitgever van al die schaaksoftware. Van deze 
firma heb ik o.a. een schaakdatabase op cd-rom, waarop wel 3 miljoen partijen staan, van 
1620 t/m 2005. Ik ben nog steeds bezig om al die partijen uit te printen. Ik heb al drie  

printers versleten….! (grapje..). Ik woon in dezelfde straat als De Raadsheer, dus op 
loopafstand van “De Poort”. Ik ben getrouwd en ik heb nog drie studerende inwonende 

kinderen!  
Mijn andere hobby’s zijn motorrijden en tropische vissen! Nou, dit was het wel… Bedankt voor 
uw aandacht en tot ziens op de club! Het was even moeilijk om een “opvolger’’ uit te kiezen 

voor het schrijven van een stukje voor dit blad, maar ik heb gekozen voor Henny Heima. 
Henny is nog  niet zo lang lid van De Raadsheer en ik heb hem inmiddels al benaderd! 

 
Simon koos voor zijn schaakbijdrage een recente partij uit de externe competitie. 

 
Simon Bouwhuis – Egbert Hulsman 

Raadsheer 4 – Chaturanga 2,  7 november 

analyse: Wim Postema 

Damegambiet 
 

1. d2–d4   e7–e6  

2. c2–c4   d7–d5  
3. Pb1–c3   Pg8–f6  

4. Lc1–f4   a7–a6  
5. Pg1–f3  Lf8–b4 

Gebruikelijk is hier 5. ...,dxc4 of 5. ..., c5.  

6. e2-e3   0 – 0 
7. Lf1-d3  d5xc4 

8. Ld3xc4  Pb8-d7 
9. 0 – 0   b7-b5 
10. Lc4-d3  Pd7-b6 

11. a2-a3   
Misschien was Tc1 sterker om na 12. a3 

met de toren terug te nemen. 
11. .....   Lb4xc3 

12. b2xc3  Lc8-b7 
13. Lf4-g5  Dd8-e7 

Zo komt zwart natuurlijk niet uit de 

penning. 
14. Tf1-e1  Tf8-d8 

15. e3-e4 
Wits aanval begint nu toch dreigend te 
worden. De volgende zetten van zwart zijn 

haast gedwongen. 
15. .....   h7-h6 

16. Lg5-h4  g7-g5 
Wat anders, er dreigt natuurlijk 17. e5. 

17. Pf3xg5! 
Simon aarzelt niet. Het paard op f6 blijft 
gepend en wit heeft zetten als Df3 of e5. 

 
17. .....   h6xg5 
18. Lh4xg5  e6-e5 

19. Lg5-h4 
19. Df3 ziet er ook heel goed uit. 

19. .....   De7-e6 
Natuurlijk kon zwart niet 19. ...,exd4 
spelen wegens 20. e5! 

20. d4-d5 
Zet de zwarte loper buitenspel en dreigt 

sterk Df3. 
20. .....   De6-d7?? 

Een blunder in slechte stelling. Na 20. ..., 

De7 volgt  21. Df3, Kg7  22.Dg3+, Kf8  23. 
Dg5, Td6 24. Te3 gevolgd door Tf3. 

21. Lh4xf6  Td8-b8 
Hier had zwart beter kunnen opgeven. 

22. Dd1-h5 
 en zwart gaf op. 
 

Een goede partij van Simon met een fraai 
offer en ook als zijn tegenstander geen 
blunder had gemaakt zou hij het perfect 

afgewikkeld hebben. 
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 Edgar Colle 
 Door: Corneel Simoons 

 
 In het meinummer (1932) van het Tijdschrift van den Nederlandsche 
Schaakbond wordt stilgestaan bij de niet onverwachte maar toch nog plotselinge 
dood van deze grote Belgische meester. Euwe schrijft een korte necrologie, “De 
mensch Colle stelde den schaker Colle nog verre in de schaduw”. 
 “Hieronder laten we aantal van Colle’s beste partijen volgen, welke typerend zijn voor zijn 
aggressieven stijl”. Uit deze kleine verzameling heb ik twee korte, leuke partijtjes gekozen. 
Voorbeelden van de twee hoofdvarianten van het naar deze held genoemde openingssysteem. 
 Commentaren tussen aanhalingstekens zijn van Euwe afkomstig. 
Die zonder zijn mij aan te rekenen. 
 

   
E. Colle   J. O’Hanlon 

Nice 1930 
 

1. d2-d4   d7-d5 
2. Pg1-f3  Pg8-f6 
3. e2-e3 

“Door Colle bij voorkeur aangewend. Later 
volgt steeds e3-e4 met fraai spel.” 

3. .....   c7-c5 
4. c2-c3 

Deze zet paste Colle meestal toe, zeker in 
antwoord op de opstelling met c5 en d5. 
Tegenwoordig geven veel schakers 
(waaronder trouwens de kampioen van S.V. 
De Raadsheer) de voorkeur aan 4. b3. 
Vergelijk de volgende partij. 

4. .....   e7-e6 
5. Lf1-d3  Lf8-d6 

6. Pb1-d2  Pb8-d7 
7. 0 - 0   0 – 0 

8. Tf1-e1  Tf8-e8 
9. e3-e4!  d5xe4 
10. Pd2xe4  Pf6xe4 

11. Ld3xe4  c5xd4 
Euwe laat deze zet zonder commentaar 
passeren. Maar het lijkt mij dat 11. ...,Pf6 of 
(flexiberer, dus beter!?) 11. ...,Pf8 prudenter 
zou zijn geweest. Men moet echter toegeven 
dat de nu (al!) losbarstende storm niet 
makkelijk te voorzien was. Zwart moet 
gedacht hebben dat hij na het terugnemen 
op d4, nog tijd genoeg had voor een 
paardzet (of een ander verweer tegen de 
dreigingen van de witte loper). 

12. Le4xh7+ 
“Een zeer diep berekend offer.” 

12. .....   Kg8xh7 
13. Pf3-g5+  Kh7-g6 

“Gedwongen, daar na 13. ...,Kg8  14.Dh5 
volgt. B.v. 14. ..., Pf6  15.Dxf7+, Kh8  
16.Te4!, Pxe4  17.Dh5+, Kg8  18.Dh7+, Kf8  
19.Dh8+, Ke7  20. Dxg7#.” 
En dit is slechts één van de twee gegeven 
varianten. De andere begint met 16. ..., 
Lxh2+, maar wijkt niet veel af. 

14. h2-h4  Te8-h8 

15. Te1xe6!+ 

 
“De pointe. Onmiddellijk 15.Dd3+ faalt op 
15. ...,f5  16.Txe6+, Pf6 en wit kan niets 
meer beginnen. Thans echter volgt op 15. 
...,fxe6  16. Dd3+ en mat in ten hoogste vijf 
zetten.” 
Euwe geeft hier geen varianten. En ook ik wil 
het puzzelplezier van mijn lezers niet 
bederven. 

15. .....   Pd7-f6 

16. h4-h5+   
“Verstopt veld h5… Op Txh5 volgt 17.Dd3+, 
Kh6  18.Pxf7+.” 

16. .....   Kg6-h6 
17. Te6xd6 

“Met Pxf7+ kon wit de dame winnen; de 
tekstzet beslist echter sneller.” 

17. …..   Dd8-a5 
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18. Pg5xf7+  Kh6-h7 

19. Pf7-g5+  Kh7-g8 
“Kh6 hield langer stand, maar…” helpt ook 
niet echt. 

20. Dd1-b3+  

 Zwart geeft op 
 

 
 
“Een schitterend staaltje van Colle’s offerspel, evenals de volgende partij.” 
 

 
 E. Colle   E. Grünfeld 

Berlijn 1926 
 

1. d2-d4   Pg8-f6 

2. Pg1-f3  e7-e6 
3. e2-e3   b7-b6 
4. Lf1-d3  Lc8-b7 

5. Pb1-d2  c7-c5 
6. 0 – 0   Lf8-e7 

7. b2-b3    
De vergelijking van een aantal partijen 
suggereert dat Colle zelf deze zet met name 
speelde als zwart het veld d5 niet met een 
pion had bezet. Kennelijk wilde hij dan de 
mogelijkheid om, zonder tempoverlies, direct 
c2-c4 te spelen achter de hand houden. 

7. .....   c5xd4 
8. e3xd4  d7-d6 
9. Lc1-b2  Pb8-d7 

10. c2-c4  0 – 0 
11. Ta1-c1  Tf8-e8 

12. Tf1-e1  Dd8-c7 
13. Dd1-e2  Ta8-c8 
14. Pd2-f1  Dc7-b8 

15. Pf1-g3  Db8-a8 
“De partij wordt door beide spelers zeer 
solide opgezet. De witspeler echter, die over 
de grootste bewegingsvrijheid beschikt, trekt 
thans ten aanval.” 

16. Pf3-g5  g7-g6 
“Aangewezen was 16. ..., Lf8.” 

17. Pg5xf7!   

“De eerste van een schitterende serie 
offers.” 

17. .....   Kg8xf7 
18. De2xe6+  Kf7-g7 

19. d4-d5 
Hiermee is het offer positioneel al 
gerechtvaardigd, lijkt mij. 

19. .....   Pd7-c5 
20. Pg3-f5+!   

“Verrassend; op gxf5 wint nu 21. Dxf5, Pxd3  
22. Txe7+, Txe7  23. Dxf6+, Kg8  24. Dxe7, 
Pxb2  25.Tc3.” 

20. .....   Kg7-f8 

21. De6-e3 

 
21. .....   g6xf5 

Voor de puzzelliefhebbers onder ons: op 
welke schitterende manier wordt het toch 
ook plausibel ogende Pf6-g8 afgestraft? 

22. De3-h6+  Kf8-f7 
23. Ld3xf5  Lb7xd5 

“Een noodsprong, om de dame aan de 
verdediging te laten meewerken.” 

24. Te1xe7+! 

“Nummer drie.” 
24. .....   Te8xe7 
25. Dh6xf6+  Kf8-e8 

26. Df6-h8+  Ke8-f7 
27. Lf5xc8 

 Zwart geeft op. 
 

 Edgar Colle (Gent, 18 mei 1897 - Gent, 20 april 1932) was een Belgische schaker. In 1917 was hij 
kampioen van Gent en in de jaren daarna is hij zes keer schaakkampioen van België geweest. 
In 1923 vond zijn internationale doorbraak plaats: derde in het toernooi van Scheveningen met een 
score van 6/9 en na Max Euwe en Géza Maróczy. In 1926 boekte hij zijn grootste internationaal 
succes met een eerste plaats in het toernooi van Merano. Niets scheen toen zijn opgang naar de 
absolute wereldtop in de weg te staan, maar hij leed aan een slepende ziekte. Drie keer doorstond 
hij een moeilijke operatie, maar de vierde werd hem fataal, op bijna 35-jarige leeftijd. 
Colle speelde mee in een aantal vierkampen, het laatste in Rotterdam in 1931 tegen Salo Landau, 
Sawielly Tartakower en Akiba Rubinstein, steeds een dubbele ronde. Colle werd tweede. 
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Anton Warmerdam (1488) – Cilia van der Kamp (1428) 

De Uil 4 - Chess Society Jopen 2, 14 oktober 2013 
Analyses: Cilia van der Kamp 

 

Sinds een half jaartje speel ik ook bij de Chess Society Jopen in de 
NHSB. Toch weer spannend, zo'n heel andere competitie en vooral 

het feit dat je in de provincie speelt...... Zo speelde het Jopenteam 14 oktober 
in Hillegom tegen De Uil 4. Ik speel op bord 4 tegen Anton Warmerdam, en 
het wordt een leuke partij. Ik speel met zwart en ouderwets Lets. 

 
1.e2–e4   e7–e5  

2.Pg1–f3   f7–f5  
Mijn tegenstander wijst het gambiet af..... 

3.d2–d3   Pb8–c6  
4.Pb1–c3   Pg8–f6  
5.Lf1–e2   Lf8–c5  

6.0–0      0–0  
7.Pc3–a4  

Aanval op mijn loper. Ik heb geen zin om 
hem te verzetten en besluit tot het 
volgende: 

7. .....    f5xe4  
Aanval op paard, maar vooral pak ik een 

middenpion van mijn tegenstander...... Hij 
blijft consequent en pakt mijn loper. 

8.Pa4xc5   e4xf3  

9.Le2xf3   d7–d5  
10.Lc1–g5   Pc6–d4  

Met de bedoeling in te slaan op f3 met 
dreigingen op de dame indien hij met haar 
terugslaat. Anton voorkomt echter het een 

en ander: 
11.Lf3–e2      b7–b6  

Weg met dat beest! 
12.Pc5–b3   Pd4–e6  

Lopertje pesten. Zo ook mijn volgende zet: 

13.Lg5–h4   g7–g5  
14.Lh4–g3   Pe6–f4  

15.Lg3xf4   e5xf4  
16.f2–f3  

Begrijp ik niet helemaal..... 

16. .....   c7–c5  
17.Pb3–d2      d5–d4  

18.Pd2–e4  
Even overweeg ik af te ruilen, maar zie daar 
geen voordelen van voor mij, alleen een 

doorgeschoven pion voor hem. Dus kies ik 
voor het volgende: 

18. .....   Pf6–d5  
met de bedoeling Pe3 en vork op dame en 

toren. Ik verwacht dat mijn Anton hem wel 
ziet, hetgeen hij bevestigt met zijn volgende 
zet: 

19.Dd1–d2   Pd5–e3  
20.Tf1–e1   Lc8–f5  

 
21.Pe4–f2  

Ik weet niet helemaal wat hij van plan is, 
maar ik heb in ieder geval geen zin in Pg4: 

21. .....   h7–h5  
22.b2–b4  

Hopend op het volgende: 22. ... cxb4 23. 

Dxb4 Pxc2 24. Dc4+ en dag paard!...... Ik 
doorzie het echter en besluit mijn koning 

even uit de vuurlinie te halen: 
22. .....   Kg8–h7  
23.b4xc5   b6xc5  

24.Pf2–e4   Dd8–c8  
waarmee ik de dekking van g5 opgeef, zie ik 

later tot mijn grote schrik. Anton kiest 
ervoor de pion niet te nemen: 

25.Pe4–d6   Dc8–d7  

26.Pd6xf5   Dd7xf5  
27.c2–c3   Kh7–h6  

zodat koning en dame niet meer op een 
diagonaal staan.... 

28.c3xd4   c5xd4  

29.Te1–c1   Tf8–f6  
30.Tc1–c7   Ta8–c8  

31.Ta1–c1   Tc8xc7  
32.Tc1xc7   g5–g4  

Ik schrik van de volgende zet: 

33.Dd2–b4   Pe3–d5  
Natuurlijk! 

34.f3xg4  
Schrik ik net zo van.... 

34. .....    h5xg4  

35.Db4–b8   Pd5xc7  
36.Db8–h8+   Kh6–g5  

Niet: Dh7 want dan verlies ik de toren.... 
37.h2–h4+  
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In de hoop dat ik en passant ga slaan... Dat 

is om heel eerlijk te zijn ook mijn eerste 
reactie; gelukkig zie ik dat dat niet kan: 37. 
... gxh3 e.p. 38. Dh5++! 

37. .....   Kg5–g6  

38.Dh8–g8+   Kg6–h5  
39.Le2xg4+  

Weer zo'n zet die ik niet begrijp.... 

39. .....   Df5xg4  
40.Dg8–h8+   Tf6–h6  

41.Dh8–e5+   Kh5xh4  
42.De5xc7   f4–f3  
43.Dc7–e7+   Kh4–h5  

44.De7–e5+   Dg4–g5  
45.De5–h2+   Kh5–g4  

En wit geeft op.... Waarmee ik voor de 
Jopen op 100% blijf! 

0–1 

 
Beste Raadsheervrienden 

Door: Ramon van Beemdelust 

 

Vanaf deze plek wil ik jullie allemaal een goed 2014 toewensen met veel 
schaakplezier! 

Schaken is toch de factor die ons bindt. Buitenstaanders begrijpen niet dat een spelletje schaak 
zo een grote invloed op een mensenleven kan hebben. Dat je bij verlies niet kan slapen. Dat 
een mooi gewonnen partij urenlange of zelfs dagenlange euforie tot gevolg kan hebben. Dat is 

wie en wat wij zijn. Schakers. En daar kan niemand iets aan veranderen. 
Zelf ben ik de laatste tijd veel met het spel bezig. Ik ben een programma voor mijzelf aan het 

samenstellen dat er voor moet zorgen dat mijn inzicht in het spel nog groter wordt. Een van de 
dingen die erg belangrijk zijn als je met schaken je niveau wil verhogen, is de studie van het 
eindspel. 

Ik kocht laatst een boek van een FIDE-meester. Zijn voormalige trainer had jarenlang een 
rating rond de 2100. Toen hij zich ging toeleggen op het eindspel zat hij binnen een jaar op 

internationaal meesterniveau. De beslissingen die je neemt in het middenspel, de stukken die 
je afruilt en de stukken die je overhoudt voor het eindspel, zijn van essentieel belang voor de 
uiteindelijk uitslag van de partij. Voor het ongeoefende oog kan een eindspel ongeveer gelijk 

staan, terwijl het oog van de meester ziet dat er makkelijk op techniek gewonnen kan worden. 
Het is ook van groot belang dat je plezier hebt in het schaken en de openingen en 

verdedigingen speelt die jou dat plezier geven. Openingen die bij je stijl en smaak passen. Ook 
dit vergt een grondige zoektocht binnen in jezelf om daar de juiste antwoorden op te vinden. 
Inspiratie is ook erg belangrijk. Zoek een of meerdere spelers die je inspireren en begin 

partijen van die persoon na te spelen. Voor mij werkt dit in ieder geval wel. 
Het laatste half jaar speel ik partijen na van Morphy, Aljechin en Tal. Ik word daar erg blij van 

en.... raak geïnspireerd! 
De laatste weken is daar nog iemand bijgekomen. Robert James Fischer. Ik vertelde kort 

geleden dat mijn eerste schaakboek een boek over Fischer was. Ik heb daar echter nauwelijks 
iets uit nagespeeld. 
Een paar weken geleden begon ik youtubefilmpjes te bekijken over Fischer. Ook van 

grootmeesters die hun mening over het fenomeen Fischer gaven. Het bleek dat 
wereldtopschakers toegaven erg veel van de partijen van Fischer te hebben geleerd. Tukmakov 

kent zelfs al zijn partijen uit het hoofd. Dat bracht mij er toe een modern boek te kopen waar 
al zijn partijen in stonden, geanalyseerd.  
Ik zal mij daar binnenkort op gaan storten. Op dit moment ligt het boek op mijn nachtkastje. 

Alleen dat inspireert mij al! 
Zo ziet u, iedereen beleeft schaken op zijn eigen manier. En al die mensen die deze passie 

delen komen iedere week samen op De Raadsheer! Ik ben blij dat ik hier al 33 jaar deel van 
mag uitmaken! 
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Verbeter je tactiek 9 
Oplossingen op bladzijde 26  

 

stelling 1 

 
wit aan zet wint 

 

stelling 4 

 
wit aan zet wint 

 

stelling 7 

 
wit aan zet wint 

 

stelling 10 

 
Zwart aan zet wint 

 

stelling 2 

 
zwart aan zet wint 

 

stelling 5 

 
zwart aan zet wint 

 

stelling 8 

 
wit aan zet wint 

 

stelling 11 

 
Wit aan zet wint 

 

stelling 3 

 
zwart aan zet wint 

 

stelling 6 

 
wit aan zet wint 

 

stelling 9 

 
wit aan zet wint 

 

stelling 12 

 
zwart aan zet wint.
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Watjesschaak XXIX 

RADELOZE GOOFY LIKES D’OUDEN DOOSCH* 

Door: Frans Altena 

 

Wanneer, of beter: waarom heeft een goofy (watje) kennelijk zin om 
een paar keer per jaar een stuk over vooral zijn voortdurende 
wanprestaties te leveren ? Is dat niet – nog vriendelijk gezegd – een 
beetje bizar? Of laat hij soms ook aardige partijen zien? Jawel ! Maar 
het stemt tot droefheid dat ik tegenwoordig bijna alleen kan putten uit 
een schier ontelbaar grote hoeveelheid  semi-knoeipartijen.  
Dus moest ik bijna radeloos gaan graaien in stokoude notatieboekjes! 
Dat leverde al snel wat ‘leuks’ (een like !) op: de fabuleuze partij 
Dekker – Altena , indertijd ‘De schuifelaar van Don Bosco’ (naar het 
speelhol) genoemd, van maar liefst 17 jaar geleden. 
Jop meldde pas na (flauw hoor) de partij, dat ik op een gegeven 
moment gewonnen stond, daarna gelijk, en daarna verloor, door een 
gebrek aan ‘een plan’. Een plan? Wazda ? Maar geleidelijk ging ik op z’n 
minst iets van het probleem te vatten en even later schreef ik een van mijn leukste (like) 
stukjes ooit: een socratiese dialoog tussen die oude baas enerzijds en Mario Muroni en mij 
anderzijds. Geleidelijk drong Socrates door tot de kern van ons probleem: wij hadden in een 
schaakpartij nooit een plan – en wij erkenden dat beiden. En erkenning is wel een voorwaarde 
om er iets aan te gaan doen, toch ? 
 

Daar gaat-ie ! 
 

Jop Dekker (1768) – Frans Altena (1217) 

Jubileumtoernooi ‘ENPS 60 jaar’, ronde 1, 27 september 1996 

 

Het jubileumnotatieboekje geeft tekst én melodie van het ENPS-lied, in 1948 opgedragen aan 
… het ENPS-bestuur (?!). Het lied is kenmerkend voor een onuitroeibaar soort optimisme (zoals 
in “De paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas!”), inklusief enige verenigingstrots en –
oubolligheid; alles bij elkaar dus niet meer helemaal ‘van deze tijd’ – maar dat is natuurlijk al 
net zo’n vreselijke uitdrukking. Vraag me er maar eens naar ! [Dit geldt dus ook voor muzikale 
leden].
 

 1.  e2-e4  c7-c5 

2.  Pb1-c3  Pb8-c6 
 3.  g2-g3  g7-g6 

 4.  Lf1-g2  Lf8-g7 
 5.  d2-d3  Lg7xc3+ 
Wellicht ongebruikelijk, maar ik dacht vast 
dat een dubbelpion per se slecht voor wit is 
– daar betrap ik me nu nog wel eens op. Wit 
meende hier beter te weten en liet 7. Lxc6 
na. 
 6.  b2xc3  d7-d6 

 7.  Lc1-e3  Pg8-f6 
 8.  h2-h3 

Hmm. De inleiding tot aanvallend spel op de 
koningsvleugel ? 
 8. …..   0-0 

 9.  f2-f4 
Ja hoor.   

9. …..   e7-e6 
 10. Pg1-e2  Dd8-c7 

 11. 0-0  b7-b6 

 12. g3-g4 
Wit wordt wel wat agressief – zij het 
natuurlijk ten koste van de eigen 
koningsstelling? Fritz zag liever 12. f5 
 12. …..  Tf8-e8 

 13. Pe2-g3  Lc8-b7 
Fritz: “d5 ziet er aantrekkelijk uit”, of zojuist 
als aangevertje voor wit: “Zwart is d5 van 

plan”. Mooi niet hoor ! 
 14. f4-f5 

Daar begint wit al ‘echt’  agressief te doen. 
Fritzie vindt dat  wit de komende zetten 
steeds wat beter komt te staan. Ja, daar 
kan  ik (nu) wel inkomen. 
 14. …..  Pf6-d7 

 15. d3-d4  Ta8-d8 
 16. Dd1-d2  Pc6-a5 
 17. Le3-h6  Pa5-c4 

 18. Dd2-f2 
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Het nu ogenschijnlijk al weer meteen wat 

functieloze paard op c4 zal nog enige tijd de 
witte dame van de diagonaal c1-h6 
weghouden.   

18. …..  f7-f6 
Wat zullen we nou hebben: precies de 

aanbeveling van vriend F. ! 
 19. h3-h4  Te8-e7 
Maar dit is F. plots heftig tegen het zere 

been, los van zijn aanbeveling exf5. En ik 
moet toegeven, erg overtuigend is de zet 

niet (niet nodig ? doel ?). Ja, misschien kan 
er wel een vraagteken achter. Maar waarom 

deed ik ‘m dan? 
 20. Pg3-e2 
Dat paard hebben we daar al es eerder 

gezien, toch ? (13.  Pg3). Trouwens, nu wil 
m’n laptop weer fxe6. De zwarte dame blijft 

non-combattant.  
 20. …..  e6-e5 

 
 21. f5xg6 

Terwijl g5 wit een gewonnen stelling geeft – 
zegt Freund F., watje Jop !  

21. …..  h7xg6 
In dit licht was misschien 19. ….. Te7 
achteraf nog niet zo slecht, h7 kan een leuk 

(like !) veld voor de toren worden. 
 22. Pe2-g3  

In plaats van het sterke g5 – nee, dat 
bedenk ik niet zelf ! Enne ... een onzeker 
karaktertje, dat paard, hoor ! Zie wits 13e 

en 20e zetten.  
22. …..  Te7-f7 

Nou ja, f7 was vast ook wel ’n like – volgens 
mij dan ….. 

23. h4-h5 

Dat is dan wel weer goed, aldus ….. Wit zou 
nu opnieuw gewonnen staan. 

23. …..  Pd7-f8 
Nu – ik bedoel: anno 2013/14 - zou ik vast 
23. ….. g5 spelen; en het doet me plezier 

dan F’je dat hier ook aanraadt.  Een 
loperoffer 24. Lxg5 is niet goed voor wit, 

dan ? Maar wel: door de tekstzet wordt de 

zwarte dame geactiveerd, voor wat betreft 

de zevende rij, toch ?  
24. Lh6xf8 

Niet zo verstandig, ook afgezien van de 

betere optie hxg6. De zet minimaliseert de 
witte dreigingen en na zwarts nu volgende 

zet lijkt wits voordeel plots in rook 
opgegaan. Kan een rol gespeeld hebben dat 
wit nog maar een kwartiertje op de klok had 

(zwart had nog meer dan een half uur) ? 
24. …..  Td8xf8 

25. h5xg6  Tf7-g7 
26. Df2-f5  Lb7-c8  

27. Df5-h5 
De spanning druipt plots weer van het bord, 
sterker nog: wit zou nu weer gewonnen 

staan. Kan er getwijfeld worden aan de 
diepte van Fritz’ analyses ? De gegeven 

beoordelingen veranderen wel vaak erg 
snel. Of zegt dat iets over de kwaliteit van 
de partij, waarin beide spelers soms gaatjes 

laten vallen in de opbouw van een aanval 
(wit) en in de verdediging (zwart) ? 

27. …..  Pc4-e3 
Dek het veld f5, waarschuwt Frits, met een 
uitroepteken erachter. Het lijkt wel of Fritz 

vanuit de toekomst  zwart 17 jaar naar 
achteren toeroept, en of zwart dat al  

hoorde ! Maar of deze zet voldoende is … 
(28. Pf5 Lxf5  29. exf5)   

28. Tf1-f2? 

Durf ik dat wel, dat vraagteken te zetten, 
geheel op eigen kracht, en dan ook nog als 

eerste keer in de partij? Jawel, dat durf ik – 
hoewel huiverend , want het lijkt erop dat 
wit hier zo ongeveer de winst weggeeft.   

28. …..  Lc8xg4 
29. Dh5-h4 ? 

Dus niet het wellicht gedwongen Dh6. 
29. …..  Tg7xg6 

De balans slaat nu wel heel erg naar zwart 

door! Is dit het punt dat zwart gewonnen 
zou staan ? Ook Fritz meent dat inderdaad. 

30. Pg3-h5  Lg4xh5 
31. Dh4xh5 Dc7-g7 
32. Dh5-h3  Tg6xg2+ 

33. Tf2xg2  Pe4xg2 
34. Dh3xg2 Dg7xg2 

35. Kg1xg2  
Tsja, en nu – in deze plusstelling voor zwart 

– begint het eindspel, waarin ik toen 
denkelijk al helemaal niet goed was 
 35. …..  Tf8- c8 (?) 
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Dat bedoel ik ! In mijn jubileum-

notatieboekje stond een vraagteken bij deze 
zet, dat ik daarna weer doorkraste; ik 
twijfelde dus. Fritz aanvaardt de tekstzet 

wel min of meer, maar waarschuwt voor 36. 
Kf3 en ziet toch veel liever cxd5. Ik betwijfel 

zeer of ik wel voldoende notie had van het 
belang van de posities van de koningen; de 
witte koning staat veel dichter bij het 

centrum. Dit zou wel eens het moment 
kunnen zijn dat een plan(netje) voor zwart 

vereist is – en dat had ik denkelijk niet. 
36. d4-d5  b6-b5 

Niet goed, vindt F. 
Beide spelers waren op weg naar de 
tijdkontrole, maar wit dacht in deze fase 

van de partij vaak erg lang na en kwam tot 
nog 10 minuten op zijn klok (ik had nog 

meer dan een half uur). Wat ik me herinner 
is dat ik Jops vrij langdurig gedenk zo 
merkwaardig vond dat ik aan de 

wedstrijdleider (toen al Gerie !) ging vragen 
wat er nou aan de hand kon zijn. Gerie 

antwoordde ogenblikkelijk: “Oh, dat doet-ie 
altijd”. Doe je dat nog, Jop ? 

37. Kg2-f3  Kg8-f7 

38. Ta1-h1  Tc8-g8  
Om beschermd te zijn tegen 39. Th7+. 

39. Th1-h7+ Tg8-g7 
40. Th7-h1   
Ha ! 

40. …..  a7-a6 
Fritz (12) stelt f6 voor, waar ik nix van 

begrijp, en 12 weigert uitleg, dus lamaar. 
41. Th1-f1 

Nu lijkt f6 me wel wat, ja. 

41. …..  Kf7-e7 
Wat is de bedoeling ? 

42.Tf1-b1  Tg7-f7 
43. Tb1-h1 

Terwijl a4 de balans in evenwicht gebracht 

zou hebben …. 
43. …..  f6-f5 

44. e4xf5  Tf7xf5+ 

45. Kf3-e3 

Waarom niet Ke4 ? 
45. …..  Tf5-f7 

Een beetje behoudend? Tg5 is veel beter? 

Tsja, toen al een watje!  
Al enige tijd is enigszins duidelijk dat de 

partij naar zijn naam (‘De schuifelaar van 
Don Bosco’) aan het werven is. Maar het 
allerergste ….. jawel, moet nog komen. 

46. Th1-g1  Ke7-f8? 
Wat wil hij daar, in plaats van het volgens … 

sterke Kd8 ?  
47. Tg1-g6  Kf8-e7 

Geschuifel! Het begint er zowat remiserig uit 
te zien, als wit noch zwart een omhaal 
maakt (lees ook: durft te maken) naar resp. 

h-lijn en f-lijn; waarschijnlijk zou vooral 
zwart dat serieus moeten overwegen, als 

plan. Plan? 
48. Tg6-e6  Ke7-d7 

Wat krijgen we nou ? Plots ziet Fritz zwart 

weer winnen ! Zijn idee lijkt dat de koning 
op weg gaat naar b5, en met de toren zowel 

de pion op d6 als de koning op b6 dekt. 
49. Te6-g6  Tf7-e7 

Da’s natuurlijk nix, suffe schuifelaar ! 

50. Tg6-g8  
50. …..  Kd7-c7? 

Onze vriend suggereerde Th7 – zie de 
opmerking na zwarts 47e zet. Nu begint ’t 
wat gelijkerig te staan, mede gezien de nu 

kwetsbare pion op d6; zwart had moeten 
proberen zijn toren naar e te krijgen, of 

naar de 6e rij ?  
51. Tg8-a8 

Is het afgelopen ? Nee hoor, dat hoeft (nog) 

niet. Met 50. Kb7 Td8  51. Kc7 zou het echt 
op remise gaan lijken. 

Maar let op: nu wordt ’t echt interessant ! 
Eh, of beter: nu had het echt interessant 
kunnen worden ….. 

 
51. …..  e4 ?  

Huh ? Is dit de finale blunder ? Er zijn 

aanwijzingen dat het nu tenminste ook 
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zwart was die in tijdnood begon te raken – 

ik begon slordig te noteren (dat is vaak een 
slecht teken), en kijk maar hoe de partij 
eindigde. Wat triest voor de arme jongen, 

om op de 51e zet de zaak zo te verknoeien, 
vindt u niet ? Want zelfs in geval van 

tijdnood is de tekstzet onbegrijpelijk; helaas 
valt niet meer na te gaan wat er in het arme 
hoofd van zwart omging. 

Straks zullen we nog even zien dat het 
eigenlijk zo voor de hand liggende 51. … c4 

zwart heel wat leukere (liker !) 
perspectieven had geboden … 

52. Ta8-a7+ 

Waarom niet meteen Txa6? Mogelijk zag wit 
’t ideetje Te5. Maar was zwart nog wel 

voldoende bij zinnen om dat te zien ? 
52. …..  Kc7-d8 

53. Ta7xa6  Kd8-c7  

Ook erg ? Want: 
54. Ta6-a7+ Kc7-d8 

55. Ta7xe7  Kd8xe7 

56. Ke3xe4  Ke7-f6 

57. a2-a3 

Een zetje om 58. c4 mogelijk te maken ? 
57. …..  Kf6-e7  

58. Ke4-d3? 

Wit laat c4 zitten en valt terug op remise! 
Want nu is 58. …  c4+ niet te weerleggen. 

58. …..   Kf7-f6?? 

Dat c4 was zwarts laatste kans. Want wit 
ziet ’t nu opeens nu wel: 

 59. c3-c4  1-0 

Want uiteindelijk legt zwart zeker het  
loodje ? Jawel, maar daar komt dat 1-0 niet 

van. Zijn vlag viel hier ….  
 

Leed, leed, leed. 
 

Maar nu dus nog (even) de variant  
51. …  c4. 
Verassend – in het licht van het 

bovenstaande – daaraan is dat Effie na 
dezelfde zettenreeks als boven na de 

torenruil (dus na 55. …  Kxe7) zwart zelfs 
ziet winnen ! De witte koning moet dan 
wijken uit het centrum. Dus had wit dan iets 

anders moeten bedenken – maar wat ? 
 

Des te meer leed, leed, leed – althans nu, 
jawel, nog na 17 jaar ….. 

 
Tenslotte: hoe zit 't nou met dat begrip 'een plan'? Wel, wit hanteerde al vrij vroeg (8. h3) tot 

aan zijn 28e zet min of meer een aanvalsplan, maar dat stokt, vooral door eigen fouten. 
Zwarts grote stukkenruil tussen de 30e en 35e is opzet; een plan(netje ?) ? Daarna meldt 
zwart bij zijn 35 zet zelf al dat hij niet goed in eindspelen was (dus planloos was), maar ook wit 

rommelt dan maar vaak wat aan. De meer dan eens wisselende kansen geven te denken: 
plannen, ho maar ! Het wordt nog erger in de laatste 10 zetten, waarin beide spelers een vet 

vraagteken verdienen. 
 
*) Door de historische spelling onderscheid ik mij hier van de oude dozen waaruit Corneel wel eens put. 

Niettemin sorry, Corneel ! Of vind je ’t niet erg ? 

 

 

 
 

Oplossingen Verbeter je tactiek 9 (blz 22) 
Stellingen: 

1. 1. La3+ 

2. 1. ..., Df2+  2. Kxf2, Td1+ met mat op de volgende zet (Eckhart-Tarrasch, Neurenberg 1887). 

3. 1. ..., Te1+  2. Kh2, Tc1 wint een toren (Polugaevsky-Hort, Manilla 1976). 

4. 1.Tf5, Kxf5  2. g4+, Kxg4  3. Kg2 en wint (Richter – NN, Berlijn 1930). 

5. 1. ..., Dxf3  2. gxf3, Tdg8+  3. Lg3, Txg3+  4. hxg3, Lxf3 en mat op de volgende zet 

(Johansson-Ekenberg, Zweden 1974). 

6. 1. Pe7+, T8xe7 (1. ...,T2xe7  2. Dxe7) 2. Td8+, Te8  3. Df8+, Txf8  4. Txf8+  

(Tjichorin - Znosko-Borovsky, Kiev 1903). 

7. 1. Lxg6, fxg6  2. Dxg6+, Lg7  3. Th8+, Kxh8  4. Df7! (Burutin-Kozakov, Lvov 1996). 

8. 1. Th8+, Kg6  2. f5+!, exf5  3. Dxh6+, gxh6  4. Tag8# (Bernstein-Kotov, Groningen 1946). 

9. 1. c6!, bxc6  2. Tb5! en 3. b7 (Eberle-Navarovsky, Budapest 1959). 

10.  1. ...,Lf1!  2. Pxf1, Kc4 en via d3 en e2 pakt zwart de pionnen (Nikolac-Timman, Wijk aan Zee 

1979) 

11.  1. Pxe6, Pxe6  2. Dxd5+!, Kxd5  3. Lg2# (Firman-Gdanski, Capelle-la-Grande 2006) 

12.  1. ..., Pxe4  2. Txe4, Dxb6! (Lima-Segal, Brazilië 1993) 
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   Vanaf de i-lijn gezien… 
 

   Een houten kop ! 
 

Na het opgetogen optuigen van de kerstboom viel mijn oog, terwijl ik het 

laatste clubblad van De Raadsheer nog eens doornam, op de ledenlijst en 

kwam ik tot plotseling opspelende  gedachten. 

Want ik stelde vast dat de familienaam een wonderlijk, maar geschiedkundig 

interessant fenomeen is. 

Voor de meeste mensen, schakers inbegrepen, is de familienaam het enige 

“documentje” dat hen rechtstreeks met hun verre voorouders en verwanten 

verbindt. Wat betekent de familienaam, waar komt die vandaan en wat is hun 

verspreidingsgebied? 

Hoe staat het met de familienamen die, eerst in de Middeleeuwen en later in 

de tijd  waarin Napoleon koning van Holland was, zijn ontstaan en pas in 

1795 in België en in 1811 in Holland verplicht werden gesteld? 

Deze gedachten dwaalden door mijn hoofd toen ik de ledenlijst van De Raadsheer  

bekeek.  

Vanaf Van der Kamp via Van der Ploeg, Visser, Bouw, Van der Wal, Bouwhuis, Vlug, Niks, Van der 

Kroon, Keiser, Mol, De Leeuwe, Van Gelder, Hartman, Boomgaard, Scheepmaker, Dekker, Van de 

Beek, Van Dijk, Van Wijck, Veltheer, Vischjager en Bosschieter vallen er vele ideeën betreffende de 

oorsprong van deze namen op te hoesten.  

Soms heel duidelijk, geografische namen van de plek waar de oorspronkelijke naamkrijger leefde, 

beroepsnamen van wat men in het dagelijkse leven uitspookte (in het bijzonder Vischjager), namen 

die fysieke of psychische eigenschappen aanduiden (Vlug, Niks, Hartman), dierennamen (Mol). 

Zo kan men zijn fantasie loslaten op elke naam die voorbijkomt. 

En daar ben ik onverhoeds en spontaan mee bezig geweest. 

Het betreft een bijzondere naam in ons ledenregister en wel die van Willem Toutenhoofd. 

Nooit van gehoord. Raadselachtig. Geen beroepsnaam, geografische naam of anderszins uit 

bovengenoemde opsomming. 

Zoeken dus. En waar kwam ik uit? In het lieflijke stadje Hoorn, in De Streek waar het Westfries voor 

een deel nog de voertaal is. 

Dat Westfries bood de oplossing! 

Elke streek heeft zijn eigen taalgebruik, De Amsterdammer zegt “alsteffekan”, de Westfriese inwoner 

van Hoorn zei ooit “toutenhoofd”.  

En wat was dat dan? Dat was Het houten hoofd, de aanlegsteiger in de haven voor vissers- en andere 

boten waarvan de naam in de volksmond via ’t houten hoofd, touten hoofd en 

toutenhoofd werd aangepast, verbasterd en verkreukeld tot een gangbare 

volksuitdrukking.  

Wellicht dat de verre opa-opa-opa-opa-opa en nog verdere opa van onze 

Willem zijn vissersscheepje, vletje of roeiboot aan Het houten hoofd 

aanmeerde en zo naamkundig vastgebakken werd aan ’t houten hoofd. 

Van onze Willem Toutenhoofd weet ik alleen dat hij, na onze schaakavond en 

de stevige daaraan verbonden einde-avonddrankjes, de volgend ochtend geen 

houten hoofd heeft maar, wat men in kroegkringen noemt, een degelijke, 

stevige houten kop… 

Maar Willem Toutenhoofd klinkt toch veel aardiger, menselijker dan Willem 

Houtenkop. En het past ook beter bij Willem. Hij is er aan gewend, denk ik…   

 

 Dubbel(s)pion   
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www.editoo.nl

Schönberg & Kandinsky. Tegendraads in kunst en muziek 
Joods Historisch Museum – 18 november 2013  t/m  16 maart 2014 

 

In het Joods Historisch Museum is op dit 

moment een expositie over Arnold 
Schönberg en Wassily Kandinsky. 

Schönberg was niet alleen componist, maar 
daarbij ook een veelzijdig kunstenaar. Een 
van de kunstwerken die hij schiep was het 

coalitieschaakspel. Het is voor vier spelers: 
twee grootmachten (geel en zwart) en twee 

kleine machten (groen en rood). Het spel is 
ontworpen op basis van Schönbergs eigen 
ervaring als soldaat in de Eerste 

Wereldoorlog. Het is geen oorlogsspel, 
maar heeft als doel dat de spelers als 

potentiële coalitiepartners diplomatieke 
relaties en onderhandelingen met elkaar 
aangaan. 

 
Jaime Hayon – Funtastico 
Groninger Museum 13 oktober 2013 t/m 30 maart 2014 

De Spaanse  kunstenaar Jaime 
Hayon ontwiep voor de 

restauratie  van het Groninger 
Museum een nieuw informatiecentrum. Daarna bleef het contact bestaan. Het museum  kocht 
enkele van zijn kunstwerken en eerde hem met de tentoonstelling Funtastico. Een opvallend 

element in deze tentoonstelling is The Tournament; een uniek werk dat bestaat uit een 
levensgroot schaakspel van gedraaid hout en handbeschilderd keramiek, dat het museum 

recent wist te verwerven. Hayon maakte dit werk in 2009 in opdracht van het Design Festival 
Londen en is geïnspireerd door de slag bij Trafalgar. Voor Nederland is dit een primeur. Het is 
de bedoeling om op gezette tijden schaakwedstrijden te organiseren.  
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