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Jaargang7 r nummer 15 r 31 augustus í995
LÍSB-competitie1995-1996
staan4 teams!!
Ingeschreven
We gaan proberenmet deze 4 teams een goede en sterkecompetitie te spelen.En als iedereenzijn schouderser onderzet lukt dit
best! Het paroolvoor dit jaar."Meedoenen niet afmelden".

Programma:
Geldigvoor alle teams
Zondag22 oktober1995,thuis
Zondag19 november,uit
Zondag17 december,thuis
Zondag 7 januari1996, uit
Zondag 4 februari,thuis
Zondag 3 maart,thuis !!
Zondag31 maart,uit
Belangrijke data in september en oktober 1995
Zondag24 september,"GeleenOpen"ons 8-tallentoernooi.
ExterneKO-beker,eind oktober
De opgavehiervoorzal begin septemberplaatsvinden
Dinsdag3 oktobernaar Tegelen.
Sportieveen gezelligeuitwisselingin het kadervan "Clubvan
het jaar". Ook Tegelenwas "club van het jaar" en vandaarde
Wij willenhier een
uitnodigingvoor dezedinsdagavond.
traditievan makenen zullendus de in septemberuitgeroepen club van het jaar volgendjaar uitnodigenom bij ons te
komenspelen3 oktobernaar Tegelen,met ca.2O personen!
Noteerde data voor de externecompetitieen noteerdan gelijkook
24 septemberen 3 oktober!
Th. Castenmiller,extern wedstrijdleider.
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24 Septemberin de Bak
Wie of wat zou er in de Bak moeten?
Nou ja, zo'n beetjealleswat Cors,Frans,Teun en Theo niet doen.
Of niet meer doen??
de jeugd en het cursuswerk,want dat "zit" nog niet in
Uitgezonderd
de Bak,al zou een beetjecursuswerkde Bak ook niet misstaan!
Een heel leuk pakketoverigens,dat "bakpakket".
U heeft met zijn allen nu toch wel in de smiezenwaar het over gaat?
De BAK of BAC is de BijzondereAktiviteitenKommissie.
De 'Jongens"van de Bak vindenzelf dat zij in de Bac zitten,niet
alleenom allerleivervelendeassociatie'smet een anderebak te
vermijden,maar ook omdatdie "C" chiqueris, ook veel mooier
klinkt,zeggenzij.
Hoe het zij, in de bak, niet voor de poes,maarwat doen die dan
daadwerkelijk
en wie zijn die "die"?
Wat ze doen? Het woordzegt het al, alleswat "bijzonder"is, zoals
o.a. GrootSchaakspelen - erg actueelnu juist - GeleenOpen!
Wie het doen? Dit leuke "bakwerk"wordt vooralsnoggedaandoor
de bestuursledenzonderexactetaken,zoals Lambert,Jeroen,Peter en Raf.
Vier man sterk(een viermansvoorhoede
dus),maarversterkingis in
deze tijd van "aanvallendschaak"zeker nog nodig.Dus vrijwilligers
voor aanvallendepositie's,meldtu aan!
Rapidschakenkunnenze al met zijn vieren,maardaarnaastis er
veel werk te {erzetten.
Een man helptal mle, dat is Rob. Robbie(voorzijn vrienden)doet
voor Geleen Open al het Computerwerk,dus op de dag zelf (24
septembermaarwie van ons Caissianenwist dat nou nog niet?)ziet
u Rob dus weer zwoegenin het Hubertushuis.
Robbiehielp ook al bij de adviseringover onze Caissacomputer.
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De geheleBac zal dus a.s. 24e septemberwel eens even laten zien
wat zij kunnen!Tenminstetwee Caissateamsmoetenzij op de been
brengen,want Caissamoet zelf uitstekendvoor de dag komen in
teamtournooivoor achttallen!
ons enigeechte internationale
"oÍ.lze
voor
deelnemingvan een Eisdenteam
Ronny"
Hopenlijkzorgt
de persoonlijkeuitnodiging
en wellichtzal ook Ubach-Palenberg
voor dezeseptemberhappeningaanvaarden.

Stiekemvragenwe de BacRemcoeen"helpendhandje"toe te
steken,wantde Clubis ermeegebaat(geBact)l
Kortom,Bachier,Bacdaar,we bakkener metzijnallennatuurlijk
gezelligseizoenvan!
weereenfijn,mooi,spannend,
Suksesallemaal!
De redactie.

Bent u ook al een beetjein spanning?En verlooru op 24 augustus
MarcelFrenken?
ook van onze clubkampioen,
De openingvan ons nieuweseizoenzit er al weer op nu. Geleen
Open komt eraan, iedersmedewerkinggevraagd,we laten de Éac
er niet mee zitten.

Schaak.
Een Paardzonderbenen,
een Paardzonderstaart.
je
Waar stal zo n beestievandaagnog,beiaard?

En was u al bij ons GrootSchaakspel?
Het beheerloopttot nog toe goed,er was veel toeloop.
En op 10 augustus- de ZomeravondKoopnacht- was het gezellig
met "snelschakenbij de gracht".Dat brachtook weer extra mensen
op de been en veel extra aandachtvoor het schaken.Een echte
promotievoor de schaaksportderhalve,maar ....volhouden,er
moetensteedsmensenzijn,die het beheerop een zatermiddag
willenvoerenI Zet hem op, Bac!!
Dat zij (de Bac)erin mogenslagen,deze toeloopom te zettenin
toeloopbij v.d. Wall, dat wenstelke rechtgeaardeCaissiaan.
Trouwens,deed u zelf al eens een poging"iemand"naar onze club
te "lokken"??
Nou, van de Bac (en het Bestuur,datspreektvoor zich) heeft
u toestemmingdaaraante werken.ls overigensde vraag of ledenwervingwel een taak van de Bac is. Het is toch niets "bijzonders"?
Of vindtu van wel?

Een kip zanderkop,
een kip zanderei.
Waarlegje zo'npronkstuktegenwoordignog bti?
.

Een viszonderwater,
een viszonderoog.
Waarhouje zo'n diertjein't hedennog droog?
Een blunderzonderweerga,
i'
kapitaalin de maak?
je
weerschaak!
Je liet nietlelden! Je (ver)speelde
tÀt<torCorvan.

Tenslotteis wel iets bijzondersde aktie van (voor en door) Remco
Boks,om "zijn"jongerenderde op te zetten,te versterkenen er
kampioenmee te worden.Maar daaraanwerkt de Bac nu weer niet.
Remcowil het helemaalzelf doen!We zullenzien.
*i
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RoosÍeruerandering.
het
1995/1996,
speelrooster
In dit nummervindtu eenveranderd
let
u
daarop!l
roosteris daarmeevervallen,
vorigegepubliceerde
gesproken,
het Bestuur(in casude Technische
DeA.L.V.heeft
heefthet roosterbijgesteld.
Commissie)
is, de spanning,nu verdeeldoverhet gehele
De hoofdreden
waren!Goeddat er
seizoen(datwij daar zelfnog nietopgekomen
eenA.L.V.is!).
(A & B) vindénhun
Zoalsu ziet in het rooster,de bekerkompetitie's
en
(21december
evenalsde Snelschaakfinale
finalesin december
14 december).
de puntenkompetiis ook (nieuw)opgenomen,
Bijdezeverandering
is
tie. Omdater nogalwat schakersztjn,die nietgraagsnelschaken,
gebruikelijk
bij
....
zoals
En
ingevoerd.
dit nieuwefenomeen
weerprijzente
Geleen,er zrinook in dezekompetitie
S.V.Caissa
prijzenfestival,
zogezegd.
winnen!Eenextra
finalezit in hettweededeelvan het seizoen,net
De Rapidschaak
en veranderingen,
zoalsvorigjaardus.Doordezeomzettingen
schuifthet geheleroosterop als hetware.En ... op 30 mei96 kan
altesgelopenzijn.Mochtende PlayOffsuitlopendooromstandighete over,temeerdaarde
den,dan biedtjuni nog uitwijkgelegenheid
VRLKuitvalt,naarnu te voorzienis.
op dieA.L.V.,
is allesklaaren de prijsuitreiking
Voorde A.L.V.1996,
extern
metwat kampioenschappen
kandan volledigzijn(hopenlijk
te vieren!).
of i.d.meer,cleanen totaal
Bekerfinale
Geenoverblijvende
derhalvel
van allekompetitie's
afhandelen
dus,dit nieuwerooster,metalgeheleinstemming
Eenverbetering

enT.C.!
vanBestuur
II

in de eersteseizoenhelftl
Nu dus7 beslissingen
+ de finales,eersteschiftingen
plaatsingsnelschaak
Daaronder
Daardoordus direktallerlei
+ de Bekerfinales.
Rapidschaak
spanning,vanaf31 augustusal(eersteBekerronde)l
Geenlozeavondenmeer,der an! En ook nog6x de puntenkompetivaltl
tie gespeeldvoorg1.12,zodatookdaaral menigebeslissing
dan,direktde spanningvan 7 rondes
ln dietweedeseizoenhelft
volgtal op 28
GeleenOpenin januarien februari.ls dat afgelopen,
in de PlayOffsl
overde plaatsingen
maartde beslissing
Wat wilt u nogmeer?
in de
al 7 beslissingsmomenten,
Geeftde eersteseizoenhelft
daarbijGeleenOpen(7),
tweedehelftzijndat er wel 151Meegeteld
plaatsing+ finaleen alle kwart
Rapidschaak
de normalekompetitie,
en halveen helefinalesin de PlayOffsl
(18april)en
in de puntenkompetitie
nogde beslissingen
Bovendien
de plaatsing9/..in de gewonekompetitie.
Tot op de laatstespeeldagstrijden sensatiel
van onzeA.L.V.en dezeroosterwijzigingen
Geletop.deuitspraken
aande leden!
als gevolgdaarvan,nu dus het (schaak)woord
-Umoet het doen!
' Gegevendit nieuwerooster,maaker wat van! Daarbijwenstu
Bestuuren T.C.allesuksestoe!
De redactË @eldank

aan B.en TC voor de gegevens).
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van de clubkarnPioen
Simultaan
K. O. -beker. A+B-groep.
i nter ne cornP . 1
comP,2
Í nterne
+ guntencornpetl
tre
voorronde
1-ste
snelschaken
Geleen-OPen
Tearntournooi
comP. 5
i nterne
r nter ne cornP . 4
+ puntencompetltie
kwartfrnale
K..O.-beker.A+B-groep
+ puntencompetitie
voort-onde
2-de
snelschaken

ífl,!

ronde Extern
1-ste
camP.5
i nterne
comP.6
i nterne
r-r -S. B.
K.O. beker
reserveren
voorronde
eerste
rap r d comp. A+B-grQeo
i nter ne comP. 7
ronde Extern
2-de
+ puntencornpetrtre
K.O.-beker
hal.ve frnales
comP.8
i nterne
r nter ne comP. 9
+ puntencompetltte
finales
snelschaken
ronde Extern
3-oe
+ puntencompetitie
K.O.-beke6
Finales
jke wedstri-id
of vriendschappeli
simultaan
Geleen-Open.1
ronde extern
4-de
Z
Geleen-Open.
Geleen-Open.5
Eeleen-Open.4
Geleen-Open.5
ronde extern
5-de
t'aPrd Extern
reserveren
Geleen-Ooen. ó
GeIeen-Open.7
comp. 1O
i nterne
+
A+B-oroep
voorronde
raoi dschae.k-2e
ronde Extern
ó-de
i nter ne comp. I 1
12
ronde
intern
raP r d Exter n
reserveren
i3
ronde
intern
14
ronde
intern
Extern
ronde
7-de
+ Le ronde
play
offs
comp.15
Ínterne

puntencornpetitie

reSe rvere n
+ puntencompetitie
2 keer 4 spelers
rapidschaak
f:.nale
raP i d Exter n.
reserveren
+intern
16
ronde
pl.ry offs
ronde
1-ste
+intern
17
ronde
play
offs
ronde
1-ste
18
+intern
ronde
offs
finale-ronde
olay
+intern
19
ronde
play
offs
f:.nale-ronde
geen schakenHemelvaartsdag;
2CJ
+intern
ronde
play
off=
finale-ronde

?
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Dezevierzetten(u zoektzezelfevenop?)leidenallentot mat,
maarDe Limburger
moeter tochrekeningmeehouden,dat ook
proberen
goden
(schakers)
op te lossen!
dezeproblemen
mindere
zetten(2xzwarten eenmaalwit)is welwat
En drie(!)ontbrekende
veelvanhetgoede,bovendien,
nietelkebeginnervindtde oplossing.

Schaakprobleem.
jl.,
stondop maandag21 augustus
In mijnlijfblad,De Limburger,
Eenecht"probleem"!
schaakprobleem.
bijstaand
Op waarlijk betoverende
wijze kan de witspeler zijn
rivaal tot overgave
dwingen. De winnende
combinatie is zeer subtiel
en zal stellig elke schaker
boeien. Vooral de
inleidende zet en de
slotpointes stempelen dit
eindspel tot een triomf van
creativiteit.

Nogmaarweereenspleitenvooreen "echte"schaakredacteur
bij
"onze"de Limburger?
Want,in dezetijdvan inspraak,is een schaakclub
tochals een
"inspreker"
deskundige
aan te merken?
Doendus,De Limburger
binnenkort
meteen echteschaakmedewerkeraande slag.
Zullenwe metzijnallende redactievan De Limburger
eensbellen
omer de nadrukop te leggen?!!

Wat is aan de hand?
aan dit onoplosbare
De goeieschakerzal wel "ietsbijzonders"
probleemopgevallenzijn.De scribent(heeftaf en toe bestheel
"Stempeltdit
aardigeteksten)schreeuwtin zijnslotzincommentaar:
eindspeltot eentriomfvan creativiteit!".

De voorzitter,

Want;
Nou,creatiefmoetje wel zijnen zelfsop tweemanieren.
geconcipieerd
mettwee
eerstensis nog nooiteen schaakprobleem
(witte)Koningen(!!)
mijnlijfblad
en tweedens22 augustuspubliceert
(zonderwelkcommentaar
danook!)gewoonde oplossing:
SCHAKEN
Wit won als volgt: 1. Ke3+,
K b 3 2 . T h 5 : ! ,D f ? : 3 . T b 5 +
en zwart kan inpakken
(Lommer).

Dieoplossing
is dannognieteensvolledigen,alswe noueens
gewoonhaddenvernomen,
welkstukdie tweedewitteKoningdan
wel was,wantuit de oplossingbluktook dat niet!(Voorde beginner,
hetzou een Dame,maarook een Loperkunnenzijn).
De oplossingis nietcompleet,omdat,na wit'sTbS+,zwartmaar
liefst4(!) verschillende
zettenkandoen.
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VRLK, deelII
De vijfdesessieis die van C.vanVliettegenR.Wolfs.
de 15ezetvanwit
Natuurlijk
weere4,maardit keereensiciliaan.Na
links.
zwarl
echter
een
blunder
.
Zie
diagram
maakt

worden,gevolgddoorPd2)f4ll14.Pe5?
(watanders,Tc3 kannog
wel,maardan kanzwartookde drukopvoeren,metkeuzeuit beide
vleugelsdaarvoor!)
LxPeS!15.xle5xe3! 16.Kxe3
Txe5+en zwart
- pluspion!
heefteen winnende
Zie diagramrechtsboven.
Ton
wikkeltheelprofessioneel
af en wit kan (na nogOzetten)opgeven.
Wit speeltPe8??en verliestde kwaliteit.In dezepartuzit nogeen
aardigafmaakmoment,
na de 21ezet van zwart(ziediagramrechts)
Wit speeltl.Pge5lAls
zwafteAspeeltvolgt2.De3Kg73.PxPc6
LxPc64.Dxe6Dd75.De7+!DxDeT??(beterwas nogTfT)6.TxDe7+
en zwartverliesteen stukdirektopaT of ,naTf7 TxTfT+l{xTf7Pe5+
op c6. Zwartgaf het daaromhierop.

De laatstepartijgaattegenJ.vdBerg(J. vd Berg- C. vanVliet).
Eindelijkd4lZogezegdals toetjevan het tournooi!En - af en toespeeftvanVfiet,na LgS,weleensh6 en 95.Zo ook in dezepartij
Vd Bergoffertnieten na afruilenLIP is na 19 zetten,navolgende
stellingontstaan(ziediagramlinks).

En dande zesdetegenA. Meys(C.vanVliet- A. Meys).
Opnieuwe4 en de tweedejachtvariant,
maarTon Meyskenthet
beteren speelthet beter.Na eengroteafruilop d5, ontstaat
(ziediagramlinksvolgendepagina).
volgenderemisestelling
voorzwarlis,wit'sisolaniop d4. Hetging
Hetenigevoordeel(tje)
echterzo verder:1.Tfe1cG2.h3TadS3. Tadl Lg74. Kf1 PxLe3+
S.TxPe3TxTe36.xTe3fsl 7.Ke2(de standnogsteedsremise,maar
wit maggeenfout(je)maken!)h6 8.Td3Kf/ 9.Tb3b6 1O.a4Ke6
(hiergaatwit dus in de fout,de
11.Tb4Kds 12.b3Te8 13.Tc4??
drukop e3 en d4 wordtnu te groot,93 had gespeeldmoeten
co
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Eenslechteopstelling
vande witteKoningis kenmerkend,
voorts
beheerstzwartdiagonalen
en zwartspionnenstructuur
is beter.
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De partijgaatzo verder:
1.Tc2TacS2.Pb4a5 3.xb5?xbS?(waaromnietxPb4?)4.pc6?g4?l
5.Pxa5?xlf3! 6.Pxf3Le47.Tc3Pds8.Td3?Dc7!(ziediagram
rechtsbeneden
op vorigepagina)en wit geeft- na een paardikke
fouten hierop.
VanVlietscoordein 1980VRLKtweedekfasse,5 uit 7 en plaatste
zichvoorde eindronde.
Van de zevenpartijen,warener echter
slechtsdrieredelijktot goed,waarvanvanVlieter ook nogtwee
verloor.

Eentegenallenoftewel:
De simultaandooronze clubkampioen
Op donderdag24 augustusstarttehet seizoen95/96voor CaÏssa
namhet op tegende hele
meteengoedgebruik:de clubkampioen
uitdagingtoch,als we in ons achterhoofd
club!Eenbehoorlijke
seizoen93/94)niet
dat EduardEvers(kampioen
meenemen
"ongeschonden"
uit zijnsimultaankwamvorigjaarl
Maar... MarcelFrenkenis EduardEversnieten dus

In de finaleeengoedeklassering,
maarook nietom overnaarhuis
te schrijven.(Zijnschaakhuis
wastoenGESS;na vijfjarenDJC)
De redactie.
P.S.: Partijmateriaal,welwillenddoor de voorzitterter beschikking
gesteld.
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konom 20.10uurde eerste
mededelingen
Na'enigehuishoudelijke
zetwordengedaanaan het bordvanAdrie.We haddeneen nieuwe
speter:de lraneesFahradlbrahimen de reedsbij ons bekendeRob
19jaaris.
die nu inmiddels
Smeets,
gevolgddoor
Als eerstemoestRemcoBokszijnkoningomleggen,
dO3 d4 cxd4
Pf3
PascalLangen,die echterna de zetten1 e4 cS2
4 Dxd4!PcO5 Lbs Ld76 Lxc6tochnietzoveelzin haden lieverin
waarde bar is zijnheilzocht.Wat is dat nouvoor
het caféggdeelte
Pascal?Zo komenwe nietver!!!Daarnagingeneraf
een mentaliteit
MikeMeerts,PaulLaudy(watis dat nou Paul?),WernerRamakers,
voorMarceldus,datgingvaneen
TeunBeksen RobSmeets.T-O
25 zettengedaanen vonduw
leiendakje.Toenwarener inmiddels
het nodigom
, razendereporterter plekkeen tevensondergetekende
remiseaan te bieden.De stellingwastussende 15een 2Oezet
betervoorwit,maardaarnakreegzwarthet initiatiefen het remiseMarcelaccepteerde.
voorstelleek?wartdan ook gerechtvaardigd.
volgdePeterDaemenookalmeteen remise-voorstel,
Vervolgens
wat Marcelook aannam,8-1 dus.TheoKnópkeroffêrdeeentoren,
maarbleekgeenwinnendeaanvalte hebbenen verloor,mede
te latensnaaien,
doordathij eerderwit de kansgaf eencentrumpion
behoorlijkop
9-1 voorwit. De kingvan PeterWelzenwas inmiddels
de tochtkomente staan,êRdat liepdusfoutaf (voorzwart),10-1.
{{!-
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en boodook
MijoPericwasbelandin eendubbeltoreneindspel durfde'
nietaan
remiseaan,omdathijeen allesof nietspoging
Terecht,zoalsachterafbleek'1j'/'-1yl
poritiekook genoegkaas
Johanvriesemaheeftnaastverstandvan
maarMarcelwastocheen
gegetenvan het edeleschaakspel,
m a a t j e t e g r o o t , e e n n u | d u s ' S t a n d : 1 1 y " - 1 y " . zichzelÍ
boven
Adrievan de Bergspeerdeeen berepartijen steeg
en
vinden zo sleepte
uit.Marcelkongà"n aanknopingspunten
12-2'
Adrieer zeeruerdiendeen remiseuit,klasseAdriel
in de verdediging
RobVonckenwasdoorenkereminderezetten
Hijwas
maarkonzijnhoofdnet bovenwaterhouden'
gedwongen,
12%-2%'
remise:
duidelijkniettevredenover zichzellmaartoch
evennietmee'
gemak
(Marceltellenwe voorhet
Nog8 matadoren
wereld op dat
sorry)overen de vraag,die de gehelewestersegingverliezen?
partij
momentbezighield,was of Maróelwel een
En tegenwie danwel???En waarom?????
Fahrad
Sweikhuizen'
Onzelranesevrienduit het asielcentrum
hiiverloorher en derwat pionnen
lbrahimkon het nietbolwerken,
13%-2y''
en moestzijnmeerdereerkennenin onzeclubkampioen: tegende
KlaasHollanderhaddappergestredenmetaanvalskansen
14%-2%'
wittekoning,maarmoesttocËhet onderspitdelven:
wit metzijntorensop
sjaak Dorvarraaktewat houtjeskwijttoen hij
de b-lijn|ietbinnenkomen,en dusjammer:15%-2,/,.
en
aanvalsloegnietdooren wit namde aanvalover
Jac Lemaire's
16%-2%'
van Marcel.
een mooieoverwinning
zo wonwit materiaal,
hield:Jan
voormogelijk
wat niemandeigenlijk
En toengebeurde
achterde stukkenstaati'p'v' zit (omeen
Guffens,die regelmatig
een aanval'die
beteroverzichtoverde stukkente hebben?)had
gewonnengeven!
nietaf te stoópenwas.HiermoestMarcelzich
geredlll16%-3%'
kerel,je hebtonzesimultaan
Jan,gewetdig
was ergenseentorenkwijtgeraaktzonder
TheoCastenmiller
17%-3y''
en hela"r, oók hij moester aan geloven
compensatie
"
voortzetting
cors vanvliet hadmisschienergenseenwinnende je Jan Guffens
gemist,maarMarcerversraje niót zomaar(aileenars
moesthij nog nauwkeuheet!!!)en toencors zijnvoordeelkwijtwas
om niette verliezen'q
rigverdedigen
ll
./.

vielde eer
Remiseals terechteuitkomstdus, 18-4.RafaelReintjens
te beurtom als laatsteoverte blijven.Hij hadop het laatsttoren
pluspiontegenloper,paarden pion.Toenhij eenpaardwon voor
zijnpion,gaf hij zijntorenvoorde wittepionplusloper.Er restten
toentweekoningen:remisedus,en daarmeekwamhet eindresultaatop 18%-4'Aom 00:50uur.
7 maalen verloorer eentje.
Marcetwon 15 partijen,remiseerde
Marcel
Eenscorevan ruim80%in een bijzondersterkgezelschap.
en Caïssais trotsop onzeMarcel.
kantrotszijnop dit resultaat,
MarcelFrenken- RobbieZink
1 Pc3 PÍ6 2 93 gO3 Lg2 LgT4 e4
d6 5 d4 PbdT?(0:07)6 Pge20-0
7 0-0 e5 8 h3 cG9 Le3 De7
10 Dd3Te8(0:29)11f4 Phs?
12 fxe4dxeS13 dsl PcS??14 DeA
b6 (Lf8?15 d6!)15 b4?LaG(1:10)
16 Lxc5Lxc417 LxeTcxdSl
(dreigtd4)18 Pxd5Lxe219Tfel
Lc42OPcTTxeT (2.07)21 PxaS
LhO22.Kf2?Ld223 Ted1 Lxb4
24 Td8+ Kg725 Lf3 Lc3 (2:56)
met een remise-aanbod,gebaseerdop26 Tadl Ld4+ 27 Kg2Lxa2.
Het diagramgeeftde remisegegevenstandna 25.... Lc3.

MarcelFrenken- MijoPeric
1 Pc3eS2 e4 PcG3 Lc4 LcS4 Pf3
Pf65 0-0 dO6 d3 PaS7 Lb3 Lg4
9 Le3!
8 h3 h5!,eenstukoffer.
Lxf3
1
1
fxe3
Pxb310 axb3Lxe3
12 Dfr3 c6 13 d4 De7 14 dSTho
15 De2n4 16 dxc6bxc617 Dc4
DdT18 Ta6 Tc8 19 Tfal Tc7
20 Df1ïn5 21 Kh2Tg5 22 b4 Tg3
23b5 cxbS24Tad1!Tc625 Dxb5
Tc7 26 Db8+Tc8 27 DxdGDxd6

28 Tdxd6Txe329 TxaTPxe430 Pxe4Txe4en tot remisebesloten
(ziediagramop vorigepaginabeneden).
29 ...Phsverliestomdat
de manoevre
30 .. Pg331 ...Telen 32 ...Th1matte langduurt,wit
is dan al metzijntweetorensop de 7e rij en met zijn paardbeslist
hij dan de partij.Mijokoosdusterechtvoor dezeafwikkeling.
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Dantenslotteonzevoorzitter.
We komenerinna zwart's44 ....Th2.
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Zie het linkerdiagram.Er volgde45 Ld4c5 46 Lc3Tc2 47 La1eA
48 Tg1 Thz 49 Ld4Th5 50 Te1 Txfs51 TeTPÍ6s2TxaT Pe853
Ta8 Kf8 54 LxbGKe7 55 Ld4 Tg5 56 Tc8 Txg6en 57 TxeA,zie
rechterdiagramen hierbeslotenbeidestrijderstot remise.
van Jan Guffensen de overigeremises- van Peter
De overwinning
Daemen,Adrievan de Berg,RobVonckenen RafReintjens- krijgt
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Wat eenRut-zetll
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De vorige keer heb ik raten zien dat de druk van een groep
bij een teamwedetrijd
ongewild een eituatie
kan creeeren die
een "Rut-zeL"
kan opleveren:
een tot dan toe goed geepeelde
partij
wordt door een zeE volledig
te niet gedaan.
De ze ke er wil ik g h e w o o n e e n i n d i v i d u e l e
parti J
behandel en
uit onze interne
competitie.
zoals aI eerder aangegeven ie
v a a k e e n s pannende ti j d n o o d fa e e
e e n a a rdi g moment voor een
Rut-zet.
rn tijdnood
heb je dan allee op een rijtje
: je weet
preciee wat je wil doen ale de tegenstander
bepaalde zetten
epeelt, maar plotseling
gebeurt er iete onverwachte......
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een inetabiel
Pe4 mogelijk

veld
wordt.
Daarom ?71 27 .Tf 3 Pe2 28.Ke2 Ld5 ({?

een grote fout.
Zwart overziet
in
het 1e diagram dat Ld6 'loe'
etaat.
Orn d a t de laat et e
ze tte n h i e ro p
geb a se er d br ar en s t a a n o o k b i j
ze|26 vraagtekens) 29.cd5 Tc1 30.pe4
Tc2 31.Kd3 Tb2 32.Pd6 Kq8
(Ploteeling
ie nogal wat veranderd
: w i t heef t een k n o te v a n e e n
vrijpion,
de koning gtaat al waar
hij hoort in het eindspel
(centraal).
Deze etand moet
gemaakelijk
gewonnen zijn voor wit)
{1
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P a rti J
4 : Rut t c nr E
M u re c n rR I l r
Interne
competi ti e
\
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cd4 4.Pd4 Pf6 5.Ld3 (Een afwijking van
de gebaande paden. Normaal ie pc3, maar ik'had geen zin in
5)..,Lb4
6)e5,Pd5 7lDg4 etc wat me te moeilijk
ie. rk denk
trouweng dat Rene wel 5).. rPc6 gespeerd zou hebben) 5...Db6 (
Mij niet bekend) 6.pb3 d6 7.9-o e5 8.h3 Lez 9.Le3 Dc7 1o.pe3
a6 11.a4 Le6 12.Pd2 pbdT 13.f4 ef4 14.Tf4 pe5 15.Le2 o:o (Na
de e ch er m ut s elingen
i n d e o p e n i n g h e e ft zw art een eterk paard
op e5 en is een onduidelijke
positie
ontstaan)
16.De1 Tacg
17.Tc1 KhB 18.Pfl
(Achter de riniee worden de etukken
gema n o e v r eer d.
z w a rt z a l - e e n c e n tru m a c ti e
doordrukken,
terwijl
wit momenteel meer op de koningevleugel
gericht
ig)
L8...d5 (Daar ie ie alt)
19.ed5 pdS 2o.pd5 LdS 21.c4 Le6
22.Dq3 Lc5 (De witte Le3 is weligwaar nu nog niet erg
gevaarlijkr
maar kan dat wel sner worden via d4, f4 of h6)
23.Pd2 (Laat zwart maar slaap. Het paard wit naar e4 en dan
naar c5 of d6, bovendien wordt c4 nogmaale gedekt) 23...ps6
24.Tf3 Dg3 25.Tq3 Pf4 26.Kf1 Ld6 (ziet, er logiech uit, maar
zeE de loper
aangezien
c5

wit heeft nog
33.Pc4 Tq2 34.d6 b5 (Begin van de tijdnood,
zo'n 5 minuten) 35.ab5 ab5 36.Pe5 (Ziet U nog iete tegen d7
e n P c 6 o f P f 7 i n h e t 2 e d i a g r a m ? ? Dit , is een aar dig m om ent
Víit staat
voor een reflectie.
gew onnen ma ar heef t noq 2 m inut en
Het fijkt.
voor 4 zetten.
gemakkefijk 37)d7 8)Pc6 39)dBD'TdB
maar ls
en 40)PdB tiJdnood voorbiJ'
heÈ dan gewonnen? Paar d en loper
van
meer. Ik kr eeg aI visloenen
,
daar
paar
d
en
loper
,
met
matzetten
ben ik niet zo sterk in. Tevene
niet
moet i k de pion b5 nat uur lijk
vergeten alhoewel die nog wel ver
$reg etaat en event ueel m et Tf 1 noql
tege.ngehouden kan wor den.
na
zag ik nog varlanten
Ploteeling
37)d7 gevolgd door Pf7 misechien lc
M aar eer et m oet
dat w el zeet et er k.
zwart nog een zeb doen) 36. '.b4 37.d7 b3 (Daar gaat dle plon.
N u moeet i k heel har d r ekenen m et Pf 7 , de Tf 3 m oet ook nog
naar fl om de pion t egen t e houden.
: 38lPf7 tbz 39)Ph6r9h6 40lTf8'K97 41)Tf8,Kg7
Een variant
38 ) Tf 7 ' TdB 39 ) Te7
Een ander e var l- ant :
42 ) TbB en wit wint .
maar ln tlJdnood niet leuk om oP
aimpel allemaal,
Eigenlijk
i n te gaan, daar om wor dt het ander e plan opgepakt )
zLe 3e diagram.
38.Pc6 To6 ( t t TotaaL overzlen,
litet 10 eeconden oP de klok
Dreigt Td5'en het wordt moeilijk.
gewoon het plan epelen) 39.dBD (??)
39...Td8 40.PdB Td6 41.Kc3 TdB
42 . K b3 TcB ( Rem iee over eengekom en.
zet 39 htas de
origeloof lijk,
wint Pe7 in 1
RUT-zet. NatuurliJk
zet have en goed van zwar t . Echt er
op zijn plan en
wit was gefixeerd
fout dat het
Tg6 ig zo ongelooffijk
zet b f i j kt te
toch de redd&tde
zí1n. liÍussen had irt' het vuur van
l{e
het epel P e7 ook niet gezien.
uit trekken
kunnen hier wel lering
: ale je toch verloren etaat kun Je
van een tegenet,ander
in tijdnood
wel
dit, eoort zelfmoordechwindele
eens proberen. )
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Watin Indiabegonalshetoorlogsspel
tsjatoeranga
wordt
tegenwoordig
doormiljoenen
mensen
beoefend:
het
schaakspel.
OphunlangewegnaarEuropa
veranderden
voetvolk,
olifanten
enstrijdwagens
in pionnen,
lopersen
torens.
ll nOersdan de boekdrukkunst,de teleFl Íoon of de ritssluitingis het schaakspel
niet uitgevondendoor éen geniaalpersoon. Het schaakspel- het bord, de stukken en de regels- is langzaamgegroeidin
een geschiedenisvan bijnaveertienhonderd jaar. Dank zij de mogelijkheiddat partijen genoteerdkunnen worden, heeft het
schaakspeleen eigen literatuurontwikkeld,
die ouder is dan de literatuurvan de Nederlandsetaal.
Slechtsweinigschakerszullenzich realiseren dat in de loop der eeuwen maar weinig in het schaakspelonveranderdis gebleven. Neem bijvoorbeeldzoietsvoor de
hand liggendsals de witte en zwarte velden van het bord. Na een praktijkvan duizend jaar met louter witte velden heeft men
pas omstreeks1600 n. Chr. het zwart-wit
geblokte bord ingevoerd.En dan hebben
wij het nog maar niet over de heftigediscussies die nadien zijn gevoerd over de
vraag oÍ het nu zwarte, bruine , groene of
rode velden moestenzijn.
Zelfs de koning,de centralefiguur in het
schaakspel,is in al die jaren niet onaangetast gebleven.In sommigevan de oudste
versies van het schaakspelkreeg de bedreigdeen alleenstaandekoning plotseling
de extra kracht van een paard en begon hij
als'eenbezeteneover het bord te springen. Het mat zetten was dan bijzonder
moeilijken de kunst bleek nu te zijn niet
alle vijandelijkestukken uit te roeien,maar
de koning vergezeldte latenvan een onbed uid e n d ep i on.
Het i s d e En gels ehis t or ic u sH . J . R , M u rray geweest, die op een overtuigendewijze
heeft aangetoonddat het schaakspelrond
600 n. Chr. in India moet zijn ontstaan.
Over de oorsprong van het schaakspel
doen tientallenlegendende ronde. De
meest bekende is die van de hooghartige
lndischekoning Sassa,die al zijn onderda-

nen verachtte.Ook toen zijn volk opstandig werd. wilde hij niet naar raadgevingen
luisteren.Tenslottebeslooteen ÍilosooÍ
aan het hof de monarchin een verhulde
vorm een lesjete geven.Hij schiep het
schaakspelen al spoedigwas de koning
geheel in de ban van deze uitvinding
Daaroptrad de filosoof naar voren en zette
hij zijn vorst uiteendat de koning weliswaar het belangrijkstestuk was, maar dat
hij zonderde hulp van de anderestukken
nietzou kunnenoverlevenen triomferen.
Uit dankbaarheidvoor deze wijze woorden
gaÍ de koningte kennendat de filosoofeen
beloningnaar eigen keuze mocht uitzoeken. De Íilosoofhad nu een tweede lesjein
petto en vroeg slechts één graankorrelop
het eersteveld van het bord. Voor het
tweedeveld wilde hij twee korrels,voor het
derdeveld vier korrels,vervolgensacht,
z e s ti e n ,u i tmondendi n een seri evan
steedsverder gaandeverdubbelingen.De
koning werd in eersteinstantiewoedend,
want hij meende dat de filosooÍ zichzelÍ
wel op een heel bescheidenwijze had beloond. Maar toen hij aan het rekenenging,
bemerktehij dat hij op het 64e veld 264-1
korrels,oftewel 1 844 67 44073709551615
korrelsmoest neerleggen.Die toezegging
zou zijn ondergang betekenen,aangezien
dit aantal de gehele aarde met een 27 centimeterdikke laagvan graankorrelszou
bedekken.
ln de literatuurwordt het schaakspelvoor
het eerst onder de naam tsjatoerangabeschrevendoor de Indischedichter Bana,
die leefdevan 604 tot 647 n. Chr. Tsjatoeranga was zoalsde naam duidelijkmaakt
een oorlogsspel,want tsjatoer betekende
'.
,,v i e r"e n ,,anga"betekgnde,,l eger' "In
het schaakspelworden dan ook de vier onderdelenvan het toenmaligeIndischeleger
uitgebeeld:het voetvolk,de ruiterij,de olifanten en de strijdwagens.De aÍmetingen

+t

van het bord waren geen toeval: BxBwerd
beschouwdals een heiligerelatieen niet
zelden werden de stratenvan een stad ook
volgensdit principegebouwd.De opstelling der stukkenkwam voort uit een militaiie wijsheid,die nog tot in de Tweede
Wereldoorlogheeftgegolden:snelheidop
de flankenen kracht in het midden.
In het centrumzeteldeinderdaadde rajah
of koning,die één veld in horizontaleof
verticalerichtingmocht. Naasthem stond
de mantri,ook wel de raadsmangenoemd.
De mantriwas aanvankelijkeen zwak stuk,
dat nooit verder mocht dan één of twee
velden in diagonalerichting,Toch zou juist
de mantriduizend iaar later uitgroeientot
het machtigstestuk van het schaakspel:de
koninginof dame. Hoe preciesdeze seksuele gedaanteveranderingvan raadsman
naar dame tot stand is gekomen,weet
eigenlijkniemand.Er ziin verschillende
thóorieën,die alle aanvechtbaarziin.
Volgenssommigenis het een kwestievan
verkeerdvertalen,tijdensde gang die het
schaakspelheeft gemaakt van India,via
Perziëen Arabië, naar Europa.De Perzen
gaven de mantride naam van Íarzin,die
óoor de Arabierenwerd veranderdin ferz.
Dezeferz lijkt weer op het Fransevièrge,
dat maagd betekent.Een andere, minder
waarschijnlijketheorieis die van Silbermann,die meent dat de invoeringvan de
danïe samenhangtmet de opkomst en ondergangvan Jeanne d'Arc. Inderdaadis
de actieradiusvan de dame plotselingtoegenomenna 1431, het jaar waarin Jeanne
d'Arc op de brandstapelterechtkwam,
maar toch is zijn bewijsvoeringwat al te
veel op speculàties@baseerd,
lets verder van het midden stonden twee
olifanten,de voorlopersvan het stuk dat
wij de loper noemen.Ook de olifantwas
een stuk met een beperkte invloed.Al
mocht het over anderestukkenheen springen, het kwam in diagonalerichtingnooit
verder dan twee velden. Het gevolg was
dat het traditioneleschaakspeltrager en
saaierwas dan de moderne versie en dat
er heel wat moest gebeuren,alvorensde
remisemargewas overschreden.Ook bij
de olifantheeÍtde taalkundigegeschiedenis een rol gespeeld.Via rajah (lndisch)
^,
i

werd het pil (Perzisch)en alfil(Arabisch),
waarnahet in Europatwee vormen kreeg,
die van delfinooÍ dauphin,hetgeenverwijst naar kroonprins,raadsheerof boodschapper,- en die van Íol of Íou, wat hoÍnar betekent.Inderdaadnoemende Fransen de loper nog steedseen fou, een gek.
Naastde oliÍantis het strijdrosopgesteld,
het paard,het stuk dat in de loop der eeuwen de minsteveranderingheeftonder
gaan. Nog altijdspringthet volgenséen
verticaalen een diagonaal.Ook wat wij nu
de toren noemen,heeÍtveel van zijn oude
elan weten te bewaren.De rukha oÍ strijdwagen was oorspronkelijkhet enige stuk
dat het gehele bord mocht oversteken.
Toch is men het er nog altijd niet over eens
wat de rukha bij de Indiërsheeftvoorgesteld.Rukha(de Engelsensprekennog altijd van rook, in plaats van tower) betekent
in het Sanskr iet, , schip".De r ukhagaat
ook zoalseen schip: in een rechte lijn.
Zeilbotenkunnen immersniet volgenseen
krommingvaren. De discussietussen historici over de vraag of rukha nu strijdwagen dan wel schip betekent,woedt nog altijd voort.
Tenslotteis er het armzaligevoetvolkvan
de pionnen.Zij kunnenslecht svoor uit ,
klaar om opgeofÍerdte worden. Deze inÍanteristengaan rechtuit,maar slaandiagonaal.Dat was volgensde oude Indiêrs
logisch,want in het gevechthakt men het
hoofd van de tegenstanderaÍ middelseen
zijwaartsehaal van het zwaard.Een dappere pion kon, als hij aan de overkant
kwam, promoverentot een mantri.Een
mooie toekomst,maar men moet daarbij
wel bedenkendat de m ant r idest ijds
een officier was in de laagste rang.
Tegenwoordigneemt men vrij algemeen
aai dat het sChaakspelis begonnen als
een spel vgor twee spelers.Langetijd is er
discussie
op dii puni echter eerËuitvoerige
gbweest, aangezienook het zogenaamde
Íierhandenschaak zeer oud is. Bij het vierhandenschaakworden de stukken- zonder witte en zwarte velden - opgesteldvolgens diagraml. De twee tegenoverelkaar
geplaatstespelersvormen een team.
Wordt de koningvan een van hen uitgeschakeld, dan neemt de partner het com-
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mando over van de resterendestukken.
In de zevendeeeuw na Christuskwam het
schaakspelin Perziëterecht.Volgensde
legende heeft een lndische delegátiehet
spel naar het hof gebracht van de perzische koning Chosroës,die leefdevan 532
tot S78._Daarbij
werd een aÍspraakgemaakt. De regels van het spel wareÀ alleen
bekend in Indië.Mochtende perzen erin
sfagen op eigen gezag de regelste ontsluierendan zouden de Indië?sverplicht
zijn een schatting aan de perzen te betalen. Slaagdende Perzendaar echter niet
il, 9"^ waren zij op hun beurt belastingplíchtigaan de Indiërs.Het spreektvanlelÍ
dat de Perzischewijzen druk aan het filosoferen sloegen en na acht dagen stelden
zij de regelsop, die tamelijkgo-eOovereenkwamen met die van het tója[oeranga.Bij
de Perzenwerd de naam gajah veránderd
in sjah, hetgeenal dicht in db buurt komt
van onze woorden schaak,schach,scacchi en sjaak.
Een eeuw later werd het spel overgenomen door de Arabieren.Weliswaarwerden
de stukkengestileerdtot houtencilinders,
omdat de Koran verbood dat er afbeeldingen van mensenen dierenwerden gemaakt, maar de regels bleven in hoofdzaak
ongewijzigd.De Arabieren waren spoedig
verzot op het spel. Kaliefenorganiseerden
toernooien en verleendentoelagenaan de
sterkstespelers.De beroemdsteschaker
uit die tijd was de historicus-dichter
asSuli, van wie gezegd werd dat zijn spel
mooier was dan de tuinenvan de Sultanen
alle wonderenvan de wereldtezamen.AsSuli was de eerste schaaktheoreticusen
van hem is ook de eerste opgetekende
schaakpartijuit de geschiedenis.Wanneer
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het oog houdendat pionnenslechtséen
veld voorwaarts mochten en dat olifanten
(lopers) het recht hadden over andere
stukkente springen,mits niet verder dan
twee diagonalevelden. De partij dateert uit
970 na Christus: 1. 92-93 g 7-g6 2. 93-94
f7-f6 3.e2-e3 e7-e6 4. Pgl -e2 d7-d6 5.
Thl -91 c7-c6 6. f2-t3 b7-b6 7. f3-f4 a7-a6
8. f4-f5 g6xf5 9. g4xf5 eixfí 10. Lf 1-h3
PgB-e7 11. Tgl -f 1 ThB-gB 12. Pe2-93 Tg895 13. Lh3xf5 h7-h6 14. Lf5-h3 Pb8-d7 15.
d2-d3 d6-d5 16. c2-c3 Dd8-c7 17. b2-b3
TaB-a7 18. c3-c4 LfB-d6(Hier staat de moderne spelerwel even met de ogen te knipperen, maar deze zet is legaal,omdat de
oliÍantover zijn eigen stukkenheen mag
springen.) 19. Pbl -c3 Lc8-e6 20. c4xd5
c6xd5 21 . d3-d4 Ld6-f8 22. Tf 1-f2 Dc7-d6
23. b3-b4 Ta7-c7 24. Kel -d2 b6-b5 25.
Lcl -a3 Pd7-b6 26. La3-c5 Pe7-c6 27. a2a3 Ke8-f7 28."Dd1-c2Le6-c4 29. Tal -f 1
T95-96 30. Pg3-h5 Kf7-eB(OÍ: 30. ... Kg8
31 . PÍ6x + KhB 32, PÍd5xPd5x33. TÍBx +
Kg7 34. Pd5x ! en wint) 31. Phxf6+ KeBdB 32. Pf6xd5 Tc7-b7 33. Tf2xf9+ Kd8-d7
34. Lh3-f5+! Kd7-e6 35. Pd5-f4matl
Zie diagram ll. Wonderlijk.De zwarte koning staat mat, omdat de oliÍant op c5 het
veld e7 bestrijkt!
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bepaaldemetwelkstuker gespeeldmoest
worden.Enjuistdit elementvankanswas
in de ogenvan de proÍeeteenongeoorlooÍdspelenmethet lot.Geheelin deze
geestgeredeneerd,
heeÍtde Ayatollah
jaarhet
Khomeinynog hetaÍgelopen
in lranverbodenlDatwil overischaakspel
gensnietzeggendat er in lrannietmeer
wordtgeschaakt;
zijnalleen
de schakers
gegaanen spelennu hun
ondergronds
partijenbij kaarslicht,
opdathunburen
maarnietsvan dezeverbodenbezigheid
zullenzien'
Tekst;victor voger
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De rubriek U is
eenpodiumvoor lezers.
Bijdragenover actueleonderwerpen
zijn welkommits bondig
geformuleerden ondertekendmct
naamen adres.
Tc langebrievenw.ordeningekort.

ik haalde 2 variarrten door elkaar.

{( ik verwisselde ? zetben
)& H i j h a d e e n n i e u w t j e d a t i k n i e t k e n d e .
t( H i j b l i e s d e r o o k m i d d e n i n m ' n g e z i c h t .
t< Hij smakte vreselijk met zuurtjes.
*€ I i < k a n g e w o o n n i e t t s o c h t e n d s o m 1 0 u u r s p e l e n ( T i m m a n )
* M'n vlag viel zeker een halve minuut te vroeg.
{( H i i z e t i e z t n h o o r a p p a r a a t g e w o o n u i t ( H u b n e r e n K o r t s j n o j
)F
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SMOFZENVAN SCHAKË|Ë tÍAAROf"lZt': VERLORENHF-BBEN
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De Arabieren brachten het schaakspel
naar Europa, maar dat is een verhaal
apart. Wie de vroegstegeschiedenisvan
het schaakspelbestudeert,wordt eigenlijk
nog het meest getrofÍen door het Íeit dat
het schaakspeltegen de verdrukkingin altijd heeftstand gehouden.Dikwijlswerd
het spel gezienals een goddeloosvermaak,vermoedelijkomdat er ook een vorm
van schaken was waarbij een dobbelsteen
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over Petrosjan).
Ik had rnevoofbereid op de verkeerde tegenstander.
Hij maakte me baliorig door te lang door te spelen.
In
biunder (afgebroken partij).
Mtn seconcjantenmaakten
Ik volsde pen aanbeveling van Bent Larsen, maar die h:leek
te hebben-overzien dat 17. f6 meteen veriiest.
Het bord was te'groot (te klein).
Het bord glom.
De stukken waren te klein (te groot).
ï
Hij zette voortdurend zijn stukken scheef neer.Het was te koud (te warm) in de speelzaal.
Ik was zo stom in zijn tijdnood snel te gaan speien.
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