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De interne competitie. 

De interne competitie zit er bijna op. In de B-groep konden we vorige week de 

eerste kampioen begroeten, in de A-groep kan dat vanavond (donderdag 22 juni) 

zo ver zijn, in de C-groep wordt de beslissing over het kampioenschap pas na de 

vakantie verwacht. 

Hoe is de competitie in de nieuwe opzet bevallen? 

Je kunt zeggen dat de kwalificatie tot februari via “de keizer” en de voorwaarde 

om tot die tijd tenminste acht partijen gespeeld te hebben, de opkomst in elk geval 

gestimuleerd hebben. Avonden waarop tussen de twaalf en vijftien partijen 

gespeeld werden, kwamen meerdere keren voor. En het keizersysteem is zeer 

geschikt voor deze periode, waarin ook erg veel externe competitiewedstrijden 

worden gespeeld en niet iedereeen wekelijks beschikbaar is voor een interne partij. 

Je kunt ook zeggen dat de groepspartijen voor het grootste deel mooi voor het 

einde van het seizoen zijn afgewerkt. Maar daar staat tegenover dat er sinds 

februari nauwelijks partijen meer gespeeld zijn die niet voor een van de groepen 

meetelden. Ten eerste omdat de opkomst vaak beperkt bleef tot de spelers die in de 

groepen speelden, maar ook omdat diezelfde spelers, als ze wisten dat ze op een 

bepaalde avond geen groepspartij zouden spelen, liever afzegden. Zodat de laatste 

weken het aantal gespeelde partijen per avond toch terugliep tot onder de tien. 

Kun je dus concluderen dat het competitie-element aanspreekt, maar de clubavond 

zelf minder? Anderzijds hoor ik van veel spelers dat het plezier in hun schaak-

avond vooral komt uit een leuke partij tegen een prettige tegenstander en dat 

klassementen er niet zo veel toe doen. Merkwaardig.

Voor het volgend seizoen denk ik dat de huidige formule een nieuwe kans 

verdient. Wel moeten we nadenken hoe we de clubavond nog aantrekkelijker 

kunnen maken, zodat vooral meer van onze sterke spelers geinteresseerd raken. 

Ook de werving van nieuwe leden verdient de aandacht. Of ben ik te optimistisch 

als ik blijf denken dat het mogelijk moet zijn een gemiddelde opkomst van dertig 

schakers op een clubavond te realiseren? 

       Bert Bergshoeff. 
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1. Käty van der Mije 0 1 ½ 1 1 1 1 5½ uit 7

1. Daan in't Veld 1 ½ 1 1 1 1 0 5½ uit 7

3. Aad de Bruijn 0 ½ 0 1 ½ 1 ½ 1 4½ uit 8

4. Rob Mol ½ 0 1 1 0 ½ 1 4 uit 7

5. Pieter Roggeveen 0 0 0 1 1 1 3 uit 6

6. Ronald Keizer 0 0 ½ 0 1 1 ½ 3 uit 7

7. Pim Beers 0 0 0 1 0 0 ½ 1 2½ uit 8

8. Werner Passchier 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 2 uit 7

8. Rob de Haan 0 1 0 0 0 0 1 2 uit 7
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1. Frank Homburg 1 1 1 1 1 1 1(r) 1 8 uit 8

2. Pim Abbestee 0 ½ ½ 1 1 ½ ½ 0 1(r) 1 6 uit 10

3. Robert van der Schuit ½ 0 ½ ½ 1 1 1 1 5½ uit 8

4. Paul Verkijk 0 ½ 1 0 1 0 1 1(r) 1 5½ uit 9

4. Gerda Schiermeier 0 ½ 1 0 ½ 1 ½ 1(r) 1 5½ uit 9

6. Wim Hoffenaar 0 0 0 1 1 ½ ½ 1(r) 1 5 uit 9

7. Evert Scholten 0 ½ ½ 1 ½ 0 ½ 1 4 uit 8

8. Robert Balm 0 ½ 0 0 0 ½ ½ 1 0 1 3½ uit 10

9. Frank Otten 0 1 0 ½ ½ 0 0 ½ 2½ uit 8

10. John Post 0(r) 0(r) 0 0(r) 0(r) 0(r) 0 1 1 0 2 uit 10

11. Bert Bergshoeff 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 1½ uit 9
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1. Nico Huijboom ½ 1 1 1 1 1 5½ uit 6

2. Astrid Smit ½ ½ 1 1 1 1(r) ½ 0 5½ uit 8

3. Sander Schurer ½ 0 0 ½ 1 1 1 4 uit 7

4. Ton van der Poel 0 0 1 ½ 1 0 ½ 1 4 uit 8

4. Joop Lambert 0 0 1 ½ 0 1(r) 1 ½ 4 uit 8

6. Ben van der Aar 0 0 ½ 0 1 1(r) 1 3½ uit 7

7. Philip le Clercq 0 0(r) 0 1 0(r) 0(r) 1 1 3 uit 8

8. Wim Eiselin ½ 0 ½ 0 0 1 2 uit 6

9. Ron van der Aar 0 1 0 0 ½ 0 0 0 1½ uit 8





Beknopt verslag van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering, 

gehouden op donderdag 8 juni 2006 in het Wijkcentrum (Schalkwijk). 

1. Opening, Mededelingen en Agenda.

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet alle aanwezigen 

welkom (negentien leden hebben de presentielijst getekend), in het bijzonder 

ook vertegenwoordigers van de schaakverenigingen Bloemendaal en Het 

Oosten, die als waarnemer de vergadering bijwonen. Ondanks het fraaie weer is 

er een behoorlijke opkomst.  

Er zijn geen verdere mededelingen en de agenda, die in het clubblad van mei is 

gepubliceerd, geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt dus gevolgd. 

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen stukken ontvangen. 

3. Notitie over samenwerking met de schaakverenigingen Bloemendaal en 

Het Oosten in de externe competitie. 

De penningmeester geeft een powerpoint-presentatie van het bestuursvoorstel 

(de tekst is in samenwerking met Erwin Hoogenes van Bloemendaal opgesteld). 

In het komend seizoen verandert er maar weinig aan de samenstelling van  en 

verantwoordelijkheid voor de externe teams, die echter wel onder een nieuwe 

naam aan de competitie deelnemen. Wel is er door de constructie van een 

“moedervereniging”, waar alle spelers dan dubbellid van zullen zijn, de moge-

lijkheid om goede invallers op te stellen en in elk geval “lege borden” te voor-

komen. Pas in de jaren hierna zal via een te ontwerpen plaatsingsprocedure voor 

de hoogste achttallen (vanaf de eerste klasse onderbond) sprake zijn van een 

werkelijk geïntegreerde opstelling van spelers. Ook dan echter behouden de drie 

“dochter”-verenigingen hun zelfstandigheid.  

Op een vraag van dhr. Otten bevestigt de voorzitter dat het dubbellidmaatschap 

bij de K.N.S.B. en N.H.S.B. geen problemen oproept en geen extra kosten mee-

brengt, noch voor de verenigingen, noch voor de leden. 

Dhr. Mol (die zich door omstandigheden nog niet erg in de materie heeft 

kunnen verdiepen) informeert naar de ontbinding van de Stichting S.H.S. 

Waarom? De voorzitter antwoordt dat de samenwerking in S.H.S.-verband 

steeds moeizamer verliep, met name door de rol die de vereniging H.W.P. voor 

zich zelf opeiste. Er ontstonden persoonlijke conflicten en van samenwerken 

was tenslotte nauwelijks nog sprake. H.W.P. koos uitdrukkelijk voor een eigen 

koers (je moet overigens respect hebben voor de goede initiatieven die deze 

vereniging neemt). Tenslotte moest worden geconcludeerd dat ontbinding het 

enig mogelijk perspectief was.  

Dhr. Mol vraagt verder naar de functie van de nog bestaande vereniging S.V.S. 

De voorzitter geeft aan dat al enige jaren jeugdteams onder het auspiciën  van 

S.H.S. aan de jeugdcompetitie deelnemen, via een dubbellidmaatschap van deze 



spelers, namelijk van hun eigen vereniging en van S.V.S./S.H.S., welke ver-

eniging formeel de teams inschrijft. Het is dit model dat nu ook voor ogen staat 

bij het seniorenschaak. 

Tenslotte vraagt dhr. Mol naar de nieuwe naam waaronder zal worden gespeeld: 

wat wordt bedoeld met de opmerking dat de naam niet te dicht mag liggen bij 

de drie bestaande “merken”?. De voorzitter nodigt iedereen uit ideeën in te 

sturen voor een nieuwe naam.  Een commissie uit de drie besturen zal de meest 

geschikte selecteren. Over de verdere procedure moeten nog besluiten worden 

genomen. Dat de naam niet moet suggereren dat een van de verenigingen in de 

samenwerking de overhand heeft, lijkt spreker duidelijk. 

Dhr. Otten begrijpt nu dat S.V.S. nog bestaat en vraagt om opheldering. De 

secretaris legt uit hoe het bij de fusie van V.H.S. en S.V.S. is gelopen. Net zoals 

je in het bedrijfsleven “lege n.v.’s” kent, zijn er ook “lege verenigingen”. Soms 

zijn die bruikbaar en kostenbesparend (vermijden van notariskosten). Via een 

interventie van dhr. Hoogenes wordt duidelijk dat overschrijding van de termijn 

waarvoor een vereniging oorspronkelijk is opgericht door wijziging van het ver-

enigingsrecht geen obstakel meer is voor de rechtspersoonlijkheid van deze 

organisatie.  

Dhr. Otten is ook benieuwd hoe de besluitvorming bij de beide andere vereni-

gingen verloopt. De penningmeester antwoordt dat het voorstel van de drie 

besturen bij de s.v. Bloemendaal met een meerderheid van 20 tegen 2 werd 

goedgekeurd. Morgen (9 juni) beraadslaagt de s.v. Het Oosten. 

Dhr. Mol wijst er nog op dat Het Spaarne (alle voorgangers meegerekend) in 

november 110 jaar zal bestaan. De secretaris geeft aan dat het al of niet vieren 

van dit jubileum los staat van het voorstel dat nu aan de orde is. 

Dhr. Bertholée is van de voorgestelde samenwerking een groot voorstander. Het 

biedt aan jeugdigen een veel beter platform. Hij is ook ingenomen met de fase-

ring; over het mixen van de hoogste teams zal pas over een jaar (of op langere 

termijn) worden besloten. De penningmeester beaamt dit. De verenigingen be-

houden het beslisrecht over de teams en er zal een “exit”-mogelijkheid zijn. Hij 

ziet op korte termijn vooral het voordeel bij lagere teams van een volledige 

opkomst en misschien een gecombineerd team als er anders spelers zouden 

“overblijven”. Dhr. Le Clercq denkt ook dat de hogere teams kunnen profiteren 

en vraagt of er een bepaalde ambitie ligt. De penningmeester meent dat natuur-

lijk over de hele linie versterking wordt nagestreefd met als resultaat promotie 

naar hogere klassen. 

Dhr. Scholten laat een ander geluid horen. Het bestuur is er om de belangen van 

de eigen vereniging te dienen, met de ambitie om bijvoorbeeld de grootste ver-

eniging van Haarlem te worden. Voordelen voor individuele spelers spreken 

hem minder aan. Als het bestuur meent dat het verenigingsbelang (alleen) door 

een fusie kan worden gediend, had het dit voorstel moeten doen.  

De penningmeester antwoordt dat de belangen van de vereniging en van indi-

viduele spelers parallel lopen. Het Spaarne is al de grootste vereniging (alle jon-



geren meegerekend). Het bestuursvoorstel is erop gericht de leden ook voor de 

vereniging te behouden. Zij kunnen dan immers altijd op het juiste niveau een 

plek vinden. 

Dhr. Scholten is niet overtuigd. Is het aspect van de p.r. wel gewogen? Hoe 

moet je adspirant leden motiveren voor Het Spaarne, waarvan de teams onder 

een andere naam spelen? Dhr. Otten vult aan dat de reputatie van een club 

samenhangt met de naam van het “topteam”. 

Dhr. Bertholée  geeft toe dat het eerste team een soort visitekaartje is en op dat 

chauvinistisch aspect wordt dus wat ingeleverd. Maar het is vooral de toeloop 

naar de interne competitie die verenigingen doet bloeien en het (volgens plan) 

openstellen daarvan is daarom een goede zaak. Ook bij het schaken kan gelden 

dat het geheel meer is dan de som der delen. Een breder aanbod kan een aan-

zuigende werking hebben. Het is van veel belang voor (behoud en doorstroming 

van) de jeugd, waarbij concurrentie geen plaats zou mogen hebben. 

Dhr. Scholten blijft erbij dat je dan beter naar een fusie kan doortasten. Hij is 

niet geporteerd voor de kunstmatige scheiding van interne en externe compe-

tities.  

Dhr. Oosting (Bloemendaal) zegt dat de opinie bij zijn vereniging was: (extern) 

samenwerken, o.k., maar zet je vooral in voor de eigen vereniging. Die moet 

een goede interne competitie hebben en daardoor groeikracht. Het is zeer de 

vraag of een fusie wel groei bevorderend zou zijn. 

De voorzitter meent dat een club zijn leden vooral zoveel mogelijk gelegenheid 

moet geven hun sport of hobby (schaken) uit te oefenen. Daarom heeft Het 

Spaarne ook twee clubavonden en zijn er allerlei verschillende activiteiten of 

programmapunten. Externe samenwerking leidt wellicht tot wat minder uit-

straling en beleving van eigen identiteit, maar daaraan kunnen we ook zelf wat 

doen. Hij zal zich bij toernooien altijd melden als lid van s.v. Het Spaarne en 

hoopt dat vooral de sterke spelers dat navolgen. 

Dhr. Scholten vraagt nog of uit de externe samenwerking van Het Oosten en 

Bloemendaal, die al bestaat, nog lessen zijn getrokken. De voorzitter wijst op 

een belangrijk verschil: de teams van Het Oosten werden als teams van Bloe-

mendaal ingeschreven. Dhr. Oosting zegt dat dit inderdaad niet goed werkte. 

Het is niet goed als de naamkwestie blijft sloffen. Straks zal iedereen zich in 

gelijke mate bij de nieuwe naam thuis moeten kunnen voelen. 

Dhr. Van de Poel constateert dat de interne competitie tegenwoordig wat mager 

is. De voorzitter antwoordt dat nu niet wordt voorgesteld om iets te veranderen, 

maar het bestuur zal zich op deze problematiek zeker  beraden. Het groepen-

systeem werkte goed voor degenen die zich hadden geplaatst, maar voor de 

anderen geldt dat zij juist minder opkomen dan vorige jaren. We moeten daar 

iets op vinden. 

Dhr. In ’t Veld vraagt of het aantal teams (in het voorstel 12) zal veranderen. 

Levert het geen probleem op als een aantal teams in dezelfde klasse spelen? 



De voorzitter hoopt dat er minstens 12 teams zullen deelnemen. Het Spaarne, 

dat er vijf leverde, zal zeker weer dat aantal halen. De penningmeester vindt het 

wel van belang dat als meer teams in een klasse spelen toch de regionale 

indeling zoveel mogelijk in het oog wordt gehouden. We kunnen in de vierde 

klasse toch niet naar Den Helder! 

Dhr. Hoogenes vertelt dat Bloemendaal vorig jaar aanvankelijk zes en Het 

Oosten drie teams in de strijd bracht. Beide verenigingen kampten met leden 

verlies en moeten dus het aantal verminderen. In het voorstel is daarmee 

rekening gehouden. 

De voorzitter constateert dat er verder geen vragen worden gesteld en brengt 

daarom het bestuursvoorstel in stemming. Er blijken 16 stemmen voor en 2 

tegen te zijn, terwijl één lid zich van stemming onthoudt. Het bestuur is 

daardoor gemachtigd alle stappen te ondernemen die bevorderlijk zijn voor de 

beoogde samenwerking op het gebied van de externe competitie, zoals in de 

notitie is uiteengezet. 

4. Rondvraag en sluiting. 

Dhr. Mol vraagt naar de locatie van de wedstrijden van de zaterdagteams. Hij 

meent dat het Kennemer Lyceum erg veel bezwaren ontmoet. De penning-

meester antwoordt dat we het komend jaar weer op die plaats terecht kunnen, 

daarna misschien niet meer. De secretaris, tevens teamleider van Het Spaarne-1, 

heeft bij de spelers van het team gevraagd naar hun mening. Indien er nadelen 

worden genoemd, betreffen die de afwezigheid van een (gemakkelijk toegan-

kelijke) rookruimte, de verlichting en het meubilair. De (prijzen van de) 

consumpties zijn gunstig (evenals de huurprijs!) en het in de nabijheid van het 

“Kennemer Open”-toernooi  spelen is zeker een voordeel. De ligging van het 

Lyceum is ook aardig centraal. Van een algehele aversie is bij het team geen 

sprake. Spreker ziet op dit moment geen echt alternatief, al zou de zaal waarin 

we nu vergaderen op zich zelf wel geschikt zijn voor het huisvesten van de drie 

betrokken teams. De kosten zijn echter hoog en er zal (ook daarom) weerstand 

zijn bij onze “zusterverenigingen”. 

De voorzitter dankt ieder voor zijn bijdrage aan de discussie en sluit de 

vergadering om 21.30 uur. 

        Rob de Haan, secretaris. 

[De tekst van dit verslag zal worden vastgesteld in de Algemene 

Ledenvergadering, te houden op 31 augustus 2006 in het Wijkcentrum Laan 

van Berlijn 1  Haarlem-Schalkwijk.] 















Wedervaren in externe en interne competitie 
of: het betrekkelijke van de elo-rating.

        Wim Hoffenaar 

Op 17 maart 2006 speelde Het 

Spaarne-3 de laatste competi-

tiewedstrijd van dit seizoen tegen de 

Haarlemse Jopen. Uit tactische 

overwegingen had Pim Beers, zelf 

de topspeler van ons team, mij 

opgesteld tegen de 1
e
-bordspeler van 

De Jopen: Jan Vos (rating 1931), 

met de opdracht : probeer maar 

remise te maken. Ik kon mij daar wel 

in vinden, omdat het met mijn 

“vorm” niet al te best gesteld was. 

Wie schetst ieders verbazing toen ik 

als eerste gewonnen stond: een 

kwaliteit en twee pionnen voor, 

natuurlijk door een fout van Jan Vos, 

maar ook wel door actief en 

nauwkeurig spel van mijn kant. 

Omdat dit het benodigde halve punt 

voor de winst in de wedstrijd zou 

opleveren, gaf ik de partij remise, 

waardoor ons team praktisch zeker 

zou promoveren (het stond 4-1). 

Bovendien durfde ik het risico niet te 

nemen de boel alsnog te verpesten. 

Pim Beers (op een lager bord 

uiteraard) en Paul Verkijk namen 

toen ook genoegen met remise, 

waardoor de eindstand 5½-2½ werd 

in ons voordeel. 

Maar nu, 7 april 2006, een interne 

wedstrijd (op vrijdag) tegen Ronald 

Keizer (in Binnensteeds). Weer een 

speler met een rating boven de 

1900…, dus 300 meer dan ik! Kom 

ik toch weer een kwaliteit voor! 

Maar ik wenste dit keer te winnen. 

Ronald had op dat moment zeker 

genoegen genomen met remise, 

zoals hij later ook verklaarde. Het 

ging zo: 

Wit: Wim Hoffenaar  Zwart: 

Ronald Keizer. 

f4; Pf6 2. Pf3; g6 3. g3; Lg7 4. Lg2; 

c5  5. 0-0; Pc6  6. d3; d5 7. Pc3; 

0-0 8. e4; e6 9. e5; Pd7  10. Pb5; f6  

11. exf6; Pxf6  12. Te1; a6  13. Pc3; 

b5  14. a3; Tb8  15. Pg5; Te8 16. 

Ld2; Ld7  17. Lh3; Pd4  18. Pe2; 

Pf5  19. g4!?; Pd6  20. Pg3; a5?

[Red.: dit vraagteken zou enige 

toelichting verdienen. Overigens lijkt 

het spel van beide partijen op nogal 

veel momenten voor verbetering 

vatbaar!]  21. Tb1; b4  22. De2; 

Db6  23. axb4; axb4  24. Pf3; d4  

[Pf7 lijkt een betere zet! Red.] 25. 

Pe5; Lc8? [Ronald was hier wel 

tevreden over zijn stelling; ik ben 

niet onder de indruk…]  26. Lg2; 

Lb7?? [Ronald noemde dit een 

blunder en dat is ook zo!]  27. g5!; 

Pd5  28. Pd7; Dc7  29. Pxb8; Dxb8  

30. Pe4; Pxe4  31. Lxe4; Te7  32. 

Dg4; Dd6  33. Te2; Tf7  34. Tf1; 

Pe3  35. Lxe3; Lxe4  36. dxe4; 

dxe3  37. e5; Dd4!! [Met twee 

dreigingen, waarvan ik de tweede 

over het hoofd zag. Ik had nu 

gewoon, ordinair en banaal, op e6 

moeten slaan: dat wint!]  38. B3??; 

Lxe5 [Au!] 39. Dxe6; Lxf4  40. 

De8+; [Zinloos] 40…; Kg7  41. 



Kg2; Dd5+  42. Kg1?;  [Red: zijn er 

dan veel betere zetten?] Dxg5+  43. 

Tg2; Dh4 [Dankzij geknoei op de 

40
e
, 41

e
 en 42

e
 zet staat wit zomaar 

ineens zelfs verloren…of niet? Als 

iemand nog iets weet voor wit hoor 

ik dat graag! Misschien 44. Td1? De 

vrijpion wordt gevaarlijk, dodelijk 

zelfs.] 44. Dc6?; Lxh2+! 

[“Overbelaste koning”]  45. Txh2; 

Txf1  46. Kxf1; Dxh2  47. Dd7+; 

Kh6  48. Df7; Df2+.   Wit geeft 

op:  0-1. [Jammer, Wim!]. 
      (Commentaar: Wim Hoffenaar). 

[Op de website van de K.N.S.B. vonden wij begin deze maand het hieronder 

staande bericht.] 

De Bondsraad kiest voor verandering 

'U heeft de keuze', hield voorzitter Joop Roozeboom op zaterdag 10 juni de 

Bondsraad voor. 'Je hebt twee soort schakers. De schaker als sporter, die zijn 

wedstrijden met de klok speelt, en de schaker als speler, die zijn partijtje als 

recreatie speelt, zonder klok. Wilt u een bond zijn van schaaksporters of van 

schaakspelers? Als u kiest voor de schaker als sporter, dan is dat prima, maar 

dan moet u het ambitieniveau bijstellen en accepteren dat de schaakorganisatie 

zal terugvallen tot een harde kern van tien- tot vijftienduizend leden. Als we 

voor de schaker als sporter, maar tegelijk ook voor de schaker als speler kiezen 

dan kunnen we met tienduizend leden groeien.' 

Dat liet de Bondsraad zich niet tweemaal zeggen. Vrijwel unaniem werd ervoor 

gekozen om de schaakbond breed open te stellen. Natuurlijk werden er kant-

tekeningen gemaakt. 'We moeten de doelgroepen duidelijk omschrijven. Dit had 

al veel eerder moeten gebeuren. Zit de huidige schaakvereniging wel te wachten 

op recreatieve schakers', was er te horen. Maar de tendens was duidelijk: de 

schaakbond, de regionale bonden en de verenigingen gaan ervoor. 

Het bestuur beloofde de plannen verder uit te werken. De werkgroep marketing, 

die tijdens de bondsraad een korte presentatie gaf, zal de doelgroepen in beeld 

brengen en ook de manier waarop deze kunnen worden bereikt. Ook worden er 

plannen gemaakt voor een gedifferentieerd lidmaatschap. Daarbij kan worden 

gedacht aan schoollidmaatschappen, introductielidmaatschappen, lidmaat-

schappen voor mensen die niet aan alle activiteiten van een vereniging deel-

nemen, enzovoort.  

[ De redactie meent dat dit bericht allerlei vragen oproept en vraagt de lezers 

om over dit onderwerp een mening te formuleren en in dit blad te publiceren.] 



Voer voor beginners (deel III): dubbele aanval. 
           Joop Lambert 

Onderstaande partij werd gespeeld in de interne competitie  van Het Spaarne

Lambert, Joop (1250)- Bergshoeff, 

Bert (1452)   (2-febr.-2006) 

1.d4; Pf6 2.c4; g6 3.Pc3; Lg7 4.Pf3; 

d6 5.e4; Pc6 [Dit is het Konings-

Indisch. De laatste zet van zwart is 

echter niet correct. Zwart had moeten 

rokeren.] 6.d5; Pb4? Ter verdediging 

van onze geachte voorzitter wil ik niet 

onvermeld laten dat ik die avond eerst 

geen tegenstander had, maar dat Bert 

toch een potje tegen mij ging spelen 

hoewel hij die avond ook teamleider 

was vanwege de externe competitie. 

7.Da4+ De witte dame zet schaak en 

valt tegelijkertijd het zwarte paard aan. 

Dit is een voorbeeld van een dubbele 

aanval. Het zwarte paard gaat verloren. 

7...; Pc6 8.dxc6; O-O  9.Le2; e5  

10.O-O; b6 11.b4; Le6 12.b5; Ph5

13.Pg5; Pf4 14.Pxe6; Pxe6 15.Dc2; 

Pd4 16.Dd3; f5 17.Pd5; a5 18.Tb1; f4 

19.f3 Het staat inmiddels behoorlijk 

vast. 19...; Tc8 20.Lb2; Pe6 21.Lc3; 

Kh8 22.Le1; h6 23.g3; fxg3 24.Lxg3; 

Dg5 25.Kf2; Pc5 26.De3; Dd8 

27.Tg1; Tf7 28.Tbf1; g5 29.Ke1; Pe6 

30.Th1; Pd4 Het zwarte paard dreigt 

nu met een dubbele aanval op veld c2. 

Dit zou verlies van de witte dame 

betekenen. 31.Dd2; Df8 32.h4; g4 

33.fxg4; Txf1+ 34.Txf1; Dg8? De 

zwarte dame moet een veilige plek 

zoeken, maar dit is geen goede zet. 

35.Pe7 Nu komt een dubbele aanval 

van het paard met winst van de kwa-

liteit omdat zowel de zwarte dame als 

de zwarte toren worden aangevallen. 

Een toren is [in de meeste stellingen 

(Red.)] meer waard dan een paard. Dit 

verschil in waarde wordt de kwaliteit 

genoemd. Zwart stond al een stuk 

achter en dreigt nu een hele toren 

achter te komen. Zwart gaf het daarom 

op. 1-0 

Analyse Joop Lambert 

SPEELDATA 

ZATERDAGCOMPETITIE 

Ons K.N.S.B.- team speelt volgend 

seizoen op de volgende data : 

23 september, 14 oktober, 11 

november, 16 december, 3 februari, 3 

maart, 24 maart, 21 april en 12 mei. 

Noteer deze data in de agenda ! ! 



Avontuurlijk rapidpartijtje 

Na afloop van de vergadering op 8 

juni j.l. kon er nog wat “recre-

atief”geschaakt worden. Natuurlijk 

wel met de klok: iedere speler kreeg 

een kwartier voor de hele partij. Ik 

vind rapidschaak altijd heel geschikt 

om gewaagde voortzettingen te pro-

beren. Je zet geen elopunten op het 

spel, meestal loop je ook geen kans 

om vette prijzen te verspelen en 

soms ontstaan er leuke stellingen. 

Zoals in het verloop van de volgende 

partij. 

Wit: Rob de Haan Zwart: 

Ronald Keizer.

1. e4; c6  2. d4; d5  3. e5; Lf5  4. 

Pc3; e6  [Wellicht is 4…; c5 beter] 

5. g4!?; Lg6  6.  Pge2; h5?! [Speelt 

wit in de kaart]  7. Pf4; Lh7 [Ook na 

7…;Pge7 verliest zwart een pion op 

h5, maar de ontwikkeling is er wel 

mee gediend. Nu slaat wit met het 

Paard]. 8. Pxh5; c5  9. Pb5 !?

[Provocerend!] 9…; a6  10. Pxg7+

[Ook na 10. Pd6+; Lxd6  11. Pxg7+; 

Kf8 12. Pxe6; fxe6 13. Df3+; Kg7  

14. exd6;  heeft wit enige compen-

satie, maar de partijvoortzetting laat 

zwart geen keus].  10…; Lxg7  11. 

Pd6+; Kf8  12. Pxb7; Dc7  13. 

Pxc5; Lxe5!? 

 [Ook zwart laat zich nu niet 

onbetuigd. Hij moet zo snel mogelijk 

actie ondernemen, 13…; Pd7 zou te 

tam zijn.] 14. Df3! [Met de dreiging  

15. Pxe6+ en uit]  14…; Pf6 [Na 

14…; Lf6 kan 15. Lf4 volgen].  

15.g5; Lxc2  16. dxe5 [16. gxf6 is 

minder goed, want na 16…;Lxd4 

heeft wit niets meer] 16…; Dxe5+

17. Le2; Pe4 [Wit lijkt in grote 

moeilijkheden. 18. Pxe4 kan natuur-

lijk niet] 18. g6! ; f6  19 g7! [Wit 

moet wel doorgaan en offert zijn 

pluspion] 19….; Kxg7  20. Dg4+; 

Kf7 21. Tg1; Pg5 [ Het witte Paard 

was dus onkwetsbaar!]  22. Lf4; Df5

[Misschien was 22….;Dxb2 beter. 

Wit speelt dan 23. Tc1]. 23. Lxg5; 

fxg5  24. Dg3 [Ook 24. Dxg5 kwam 

in aanmerking, maar ik kon het 

eindspel niet zo snel op waarde 

schatten. Er dreigt nu 25. Dc7+ en 

pion h2 wordt gedekt.]  24…; e5 25. 

Lg4; Df4 [Zwart dreigt het Paard 

met Db4+ op te halen als wit Dg2 

speelt]. 26. Lxe6+; Kf6  27. Lxd5; 

Txh2? [Nu doet de tijdnood zich 

ernstig voelen, en dat is natuurlijk 

wederzijds!:]. 28. Td1? [Wit kon 

gewoon op a8 slaan]  28…; Lxd1  

29. Lxa8; [Materieel is de stand nog 

steeds gelijk!] 29…; Dxg3  30. 

Txg3;  Lc2.  [Het Paard op b8 heeft 

nog niet veel van zich laten zien(!), 

maar het kan niet zo gemakkelijk 

worden opgehaald. Het eindspel 

staat gunstig voor wit, maar de rest 

van de partij kon ik later niet meer 

reconstrueren. Uiteindelijk won ik 

door tijdoverschrijding van zwart 

(1-0), echter juist op het moment dat 

zwart door een kruispenning op veld 

e4 een kwaliteit zou veroveren(!). ] 

          Rob de Haan. 

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE 

NUMMER S.V.P. INZENDEN 

UITERLIJK 1 AUGUSTUS  A.S. 


