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AAccstcrZ
De MeesterZ is het'clubblad van Schaakvereniging UVS (Uit Vrienden
Samengesteld). Het blad verschijnt vier maal per seizoen en wordt
gratis verstrekt aan leden en ereleden van de vereniging.

---......-

Bestuur UVS

Stefà n Brouwers (voorzitter)
Kees Fens (secretaris)
Rob Bisschops (penningmeester)
Frans Nijenhuis (wedstrijdl. intern)
Michiel de Kruijf (wedstrijdl. extern)

Redoctie
Stefàn Brouwers (hoofdr.)
Jan vd Westelaken (eindr.)
Maarten van Rooij
Ruud vd Plassche jr
Kop¡j bij voorkeur per email naar:
j. va n d eweste I a ken @ chel I o ; n I of
stefa n b ro u w e r44 @ h ot m a i l. co m .

Website UVS

uvs.ontheweb.nl
[of membersl.chello. nllj.vandewestelaken/uvs/]

Contributie

volledig € 75,00intern € 55,00extern € 55,00
studenten € 50,00
gironr 2800589 tnv penningmeester UVS
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dqctn@necil Van de Voorzitter

FEEST

ATSC}IEID

Stefân Brouwers

Als het goed is, krijgen veel leden dit blad onder ogen tijdens de
jubileumbarbecue ten huize van L.H., vleesetend UVS-coryfee te Groesbeek.
Wie die buitenkans aan zich voorbij heeft laten gaan, krijgt nog een kans
t¡jdens de slotavond op de Ganzenheuvel.

Vooral ¡n extern opzicht heeft UVS het 60-jarig bestaan luister bijgezet door
de promotie van maar liefst drie van de vijf externe teams, UVS 1 , 3 en 5.
Met name de promotie van UVS 1 naar de 2e klasse KNSB is een absolute
mijlpaal in de UVS-historie. Uiteraard wordt daarvan uitgebreid verslag
gedaan in dit nummer. Helaas hebben het vierde en het vijfde niet de moe¡te
genomen een verslag in te sturen.

Het clubkampioenschap is voor de vierde maal opgeëist door Anton van R'rjn,
die daarnaast ook met de hoofdprijs van de Schaaknacht aan de haal ging.
Helaas heeft de kersverse kampioen de redactie niet verblijd met een bijdrage
dienaangaande.

Naast de problemen van Peter Schut (dat zijn er nogal wat) legt dit keer ook
een aangeslagen Dennis Arts zijn niet geringe problemen op uw bordje. Een
problematische ontwikkeling. Sjoerd Sytema wijst u aan de hand van een uit
de Osbode overgenomen aftikel op het belang van de KNSB voor clubleden en
Klaus Wüstefeld beschrijft hoe hij na een externe wedstrijd door buitenaardse
wezens werd ontvoerd. Zijn haar is er grijs van geworden.

Nu ondergetekende in dit nummer als 'stalker' wordt getypeerd en men
kennelijk dermate aan mijn optreden gewend is geraakt dat een en ander
niet meer voldoende effect sorteert in termen van paginaopbrengst, is het
tijd geworden de püp aan Maarten te geven (mag ook een ander zijn) en het
redactiewerk definitief voor gezien te houden. Ik ben benieuwd wie mij in de
toekomst aan de kop gaat zeuren over het leveren van een bijdrage.

Prettige zomer,

Jan van de Westelaken,
ex-redacteur

IJVS 60 JAAR!! ! Hoeveel jaar heb ik hier eigenlijk zelf van meegemaakt? l0? Waarschijnlijk komt

het daar in de buurt. Ik geloof dat ik al wel [ã was tijdens het 50-jarig jubileum maar dat is

grot"nd""fr langs me h*" g"g;*. Ik kan dus wij wäinig over het verleden vertellen' Gelukkig zijn

ã" eminen""s gfises S¡emã eî van Rijswijk nog onder ons om het verleden levend te houden'

iã"i L À" U"p".rken tót dit jaar en d" io"kotntt. De meesten van u zullen dit lezen tijdens het -

¡ufileu*feest'in de riante tuin van Lambert Hofman onder het genot van een b-iertje' De zon schijnt,

een hartelijk weerzien met oude bekenden en de zenuwen over de kwartfinale Nededand - Zwúe¡'
Drie teamá zullen worden gehuldigd met het behaalde kampioenschap. De tweede klasse KNSB
wordt volgend ja¿¡ door ons eer$ãteam bestormd. Het doemscenario van vorig jaar dreigde even

(pro*ot¡Jin 1 zet missen) maar de eerste bordspeler van Voerendaal hielp een handje mee(zie de

ì'.i" u".rrug*¡. Daamaast is ¡yS 3 eindelijk gãpromoveerd. Een paar jaar lang waren ze de

gedooduer|de iampioen maar men wachtte tot t èt.¡ubileumjaar Over !re1 wel.en wee hiervan kunt

ilJ u".rfug leren .lran de onnavolgbare Marcel Verstappen. Ook LIVS 5, vorig jaar nog een

rorgenkindj-g heeft uitgehaald en gaat het volg*d_iuu. in de derde klasse proberen'
ln oirøe eigãn interne cõmpetitie hãeft Anton van Rijn duidelijk gemaakt dat met hem niet te

spott"n ui,. Openlijk werd er al aanzijn stoelpoten gezaagd door oude en nieuwe

ü*"p."ár¿"it"n. iufu- iedereen moet ondertussen weten dat Anton de eerste drie periodes maar

op r,uit. kracht speelt. Niemand kan ook maar in zijn buurt komen als het om het echie gaat-

Afscheid nemen doet altijd pijn en is soms frustrerend. In de eerste plaats v/illenlve melroull¡
Heesen veel sterkte toewensen na het overlijden van haar man. Afscheid nemen is gelukkig vaak

;;;;;". symbolische aard. Rob Bisschops bijvoorbeeld. Hij neemt afscheid als penningmeester'

In Harrie Berkers heeft het bestuur een góede opvolger gevonden. Aan de ALV om dit te

bekrachtigen. Soms valt een afscheid raú* opjè dak. Cees Fens zeg de schaakwereld (en daarmee

het secret"arisschap) vaarwel. Als schaker en als mens zullen we hem missen' Hij laat in ieder geval

ook een leemte aóhter in het bestuur. Natuurlijk zullen we mensen benaderen om secretaris te
worder¡ maar iedereen die zich geroepen voelt..'.
Tensloúe wordt de redactie gedJat¡Ëlof geheel) ontmanteld. Na twee seizoenen houdt in ieder

geval de eindredacteur het v-oor geáen'1heeft hij ambities om secretafis te worden?) en ook de

ñoofdredacteur twijfelt over zijriredactionele toekomst (al zijn ambities zijn al verwezenlijlrt)'
Mensen te over gewaagd. Er åjn genoeg leden die zich inzetten voor UVS maar in dezen wordt er

continuiteit gevraagd.

Hopelijk kunnen we volgend jaar met een frisse ploeg er tegenaan'
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Vierde periode yan de interne competitie seizoen 2003/2004 waar ligt precies het einde van een periode als spelers tot na de laatste speelavond hun partijen nog
kunnen spelen. (Ik ben zo eerlijk te bekennen dat ik dat toelaat.) Om het plezier van de regelmatige
schaker niet te bederven, zou dat persen in de slotronde eigenlijk verboden moeten worden.
Hoeveel spelers nog 2 ofmeer wedstrijden moeten spelen op de laatste avond, dat is eigenlijk deze
periode wel erg opvallend. Ik sta wel positieftegenover de inzet die ineens genomen wordt, zodat
het percentage gespeelde partijen ten minste stijgt. Maar negatiefis de oneerlijke concurrentie die
door de voorkennis van de stand van zaken bij het inhalen automatisch ontst¿utt. Een blik op het
rooster ka¡ de uitslag natuurlijk beïnvloeden.
Een commissie van wijze lieden*** gaat voor het komende seizoen sluitende regels opstellen. Voor
mij als wedstrijdleider stel ik het percentage gespeelde wedstrijden tot nu toe nog als winstpu.nt.
Dat staã wel ter discussie vanwege de oneerlijke competitie. Als ik een blik werp op het voofstel
tot verandering kan die wijheid van verlenging wel eens voorgoed voorbij zijn. Dat voorstel zal de
komende ALV aan bod komen. Het voorstel wil een definitieve streep trekken vari nog te spelen
partijen voor de slotspeelavond van een periode. Dat betekent dat de agenda al eerder dan 2 weken
voor het slot moet zijn vastgelegd.

Uit de bijgevoegde roosteruitslag kan afgeleid worden hoe de stand is.

Frans Nijenhuis

*Noot redactie: Kom nou Frøns, als je wat vaker de WS-site zou bezoeken, hadie htnnen zien
(onder Algemeen) dat het al Antons 4 kanpioenschq betreft.
**Noot redactie: Elite? Prutsers zul je bedoelen. Allemaal. Stuk voor sluk.
**#Noot IvdW'- Een ééwnanscommissie vanwijze lieden? Heeftwelwat.

In de laatste periode konden we Arton van Rijn al een week vóór afsluiting als kampioen
begroeten. Hij was al onbereikbaar voor zijn tegenstanders, speelde nog voor de volie winst tegen
Ruud van de Plassche en kan zich met 5 punten uit 5 voor de, ik meen tweede keeE clubkampiãen
van lfVS noemen*. Als hij de wisselbeker nu eens voor goed in zijn armen mocht sluiten" dan
konden we gelijk een nieuwe kopen. Dat is niet zq want in juni 2001 werd Knoop kampioen, in
juni 2002 werd Rob Bisschops kampioen en in 2003 en2004 is Anton kampioen. We moeten ons er
even ouer beraden wat 3 x scheepsrecht volgend jaar gaat betekenen. Komf de wisselbeker nog
terug in lJVS-handen?
De sluitpost voor groep A1 is Dennis Arts. Hij hield maar een half punt over om de A-groep gelijk
weer te moeten verlaten; daar waar hij ooit de A-groep voor de elite hield, is hij nu ineens veel
milder in zijn oordeel geworden.** Jammer dat hij die knakkers niet opzij heefi kunnen schuiven.
Op de laatste wedstrijd werd nog stevig gerekend wat de waarde van eèn remise zou zijn, maar het
mocht niet baten. Het verlies was onvermijdelijk.

KLÀSSEA I 2 3 4 5 6 par pT Wp SB

1 v Heeswijk
2 Knoop
3 v Rijn
4 R vd Plassche
5 E vd Plassche
6 Àrts

1 v Rooij
2 Bekkering
3 Spoorenbergr
4 Peters
5 Ten Bos
6 lfuestefeld

O0I415212
1014453
11 11155
o00 1152
\2ta00152
O 12 O O O 5 4

L2\2 3.50
t2 5.75
10 10.OO Kampioen
13 2-50
13 3 -25L44 1-50 D

De A2-groep trijgt dit jaar misschien ook een beker. Als de winnaar ten minste de moeite neemt
na¿r het slotfeest te gaaa. Ex aequo op de eerste plaats staa¡ Luuk Peters en René Ten bos met
hetzelfde aantal punten, 3. Voor lan Spoorenberg is I 72 punt te weinig en voor Maarten van Rooij
is 2vz door slechter wP en sB ook te weinig. Er gaan reglementair 2 spelers uit de A2.

KI.ÀSSEA2 I 2 3 4 5 6 Par PT TfP SB

0
4
o

724
L24
134
12
t2
l2r2

Voor de poules B t/m D kan op dit moment geen geldig resultaat gegeven worden. Dat heeft alles te
maken met het zesrondig rooster dat nu nog zijn inhaalavond kent' Zo vlak voor het slotfeest is de
hectiek kompleet. De reglementen zeggen dat een week voor de volgende periode de uitslagen
bekend moeten zijn. In feite kan u in de vierde periode nog de hele vakantie door blijven inhalen.
Maar op een gegeven moment moet de eindbalans wordenopgemaakt. Eerlijk gezegd sta ik op het
p_uft! !9 handdoek in de ring te gooien. soms levert een reglementair puntengekletter wat
duidelijkheid voor een wedstrijdleider. Maar remises makãn de uitgeipeelde spelers volstrelcr
kansloos. En toch blijkt dat in de slotweek veel spelers, behalve natuurlijk te scoren ofhet vege lijf
te redden, ook nog geihteresseerd zijn in de verbetering van hun Elo. Kortom, het spookbeeld van
de remiseschuiver is niet van toepassing. De sportieve speler speelt zijn partij tot op het la¿tst.
Ik wil er wel op wijzen dat er ook een grens bestaat aan inhalen in de laatste week .lnrcgel24 van
de reglementen staat dat spelers die aan het einde van de periode meer dan 3 ofmeer van hun
partijen niet hebben gespeeld, worden beschouwd als afhakers en automatisch degraderen. Maar
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lnterne ranglijst
1- 2 3 4 5 6 7 A 910Ll-f2 PæPT WP sB

4periode
ParK

seizoen 2OO3l2æ4
StR4 +l- Par SR1 +l-KT,ÀSISE B

1 Bi.sschops
2 cheung
3 Brouwers
4vNie
5 EÐs
6 gofman
7 ¡¡d Spæ]-
8 de l(ruyf
9 v cee].

10 vd Zwan
11 Rutjes
12 Verstappen

KT,ÀSSE C

1 Bijvank
2 Schut
3 de ,tong
4 v gulst
5 vd IùestèLaLer¡
6 v Laæen
7 Rozerrbèrg
8 vd Eoovæ
9 v Roosna].en

1O Kor¡deur
11 Nijenhuj-s
12 TijinJ<

KTÀSSE D

I sæijn
2 Klaaijsen
3 Boer
4 Berkers
5 Eæsen
6 Sytêna
7 v R1jswijk
I Kluitman
9 B vd vêèr

10 vd Broek
11 Lr.¡bbers
12 Dtûtr¡lt'
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6) E vd Plassche
7) v Rooü
8) Arts
9) Bisschops

10) Bekkering
11) Peters
12) Ten Bos
13) Spoorenberg
14) Cheung
15) Verstegen
16) v Nie
17) Willemsen
18) Brouwers
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21) Fens
22) vd Spoel
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24) vdZwan
25) de Kruyf
26) Schut
27) Verstappen
28) v Geel
29) Rutjes
30) v Hulst
31) de Jong
32) Krivec
33) vd Westelaken
34) vd Hooven
35) v Dijk
36) Belgers
37) v Laanen
38) kabbendam
39) Rozenberg
40) v Roosmalen
41) Komdeur
42) Charpentier
43) Nijenhuis
44) Schoppema
45) Klaaüsen
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46) Semeijn
47) Berkers
48) Tijink
49) Heesen
53) Boer
54) Kluitman
55) B vd Veer
56) Sytema
57) v Rijswijk
S) vd Broek
59) Lubbers

D
D
c
D
D
D
D
D
D
D
D

1509
1489
1476
147
1433
1418
f403
1392
1384
1365
1239

1495
1460
1478
1447
1463
'1406
1400
1429
1407
1394
1211
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-26o2
-30 6
123
35
-37 5
-23 4
-29 6
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1 3BB
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1386
1400
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1497
1523
1236

54 23
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46 21
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1862
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1783
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172A
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1617
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1604
1603
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1983
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1958
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UNIVERSELO

NAAM
periode 4 seizoen 2OO3|2OO4
ELO StR4 +I- sR01 +/- | Exo/oExPt

1) v Heesw'tjk
2) v Rijn
3) Knoop
4) E vd Plassche
5) R vd Plassche
6) vd Berg
7) v Rooij
8) Bisschops
9) Arts

10) Cheung
11) Spoorenberg
12) v Nie
13) Peters
14) Willemsen
15) Bekkering
16) Verstegen
17) Bijvank
18) Brouwers
19) Wuestefeld
20) Fens
21\ Ten Bos
22) vd Zwan
23) Hofman
24) v D'tjk
25) vd Spoel
26) Schut
27) de l(uyf
28) Rutjes
29) Verstappen
30) v Hulst
31) Krivec
32) de Jong
33) vd Hooven
34) v Geel
35) vd Westelaken
36) Belgers
37) Krabbendam
38) Charpentier
39) v Laanen
40) v Roosmalen
41) Rozenberg
42) Komdeur

2198 -32 20
21æ 54 22
2047 78 22
2070 27 20
2088 -17 20
2065 3 6
2AO4 -22 22
1968 -2 20
1936 24 22
1881 56 24
1993 -56 11
1979 44 23
1922 11 23
1866 52 11
1871 25 16
1846 16 12
1913 -54 20
1871 -25 23
1764 78 23
1832 4 24
1817 10 '13

1850 -55 25
1780 13 2A
1743 42 12
1782 1 23
173A 33 23
1680 81 23
1759 -7 24
1650 82 23
1679 49 24
1661 67 0
1715 12 23
1710 -'l 24
1750 44 12
1629 67 24
1650 46 0
1666 -3 19
1536 81 0
1661 44 24
1640 -26 23
1574 30 16
1573 30 20

0
0
0
10
10
0
o
9
0
I
10
0
9
7

2
0
0
8
6
7
4
0
7
7
0
8
11
0
7
9
7
7
6
b
2
6
I
5
7
6
0
2

0.0 -
0.0 -
0.0 -
7.5 0.8
4.5 0.5

4.5
5.0
0.0 -

4.O O.4
55 0.

0.0 -
4.5 0.5
5.0 0.7
0.0 0
0.0 -

3.5 0.5
5.0 0.7
0.0 -

'1905
1855
1 838
1798
1789
1789
1761
1774
1722
1737
1763
1738
1709
1720
1730

0.0
4.O
4.O
3.0
1-0
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4.O
6.0
0.0 -
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5.5
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z.o 1
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3.5
0.0 -
1.0 0-5
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0.6
0.6
0.5

1666
1705
1693
1680
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43)
44)
45)
46)
47)
48)
4e)
st¡
51)
s2)
53)
s4)
55)
56)

Schoppema
Klaaijsen
Nijenhuis
Boer
Semeijn
Tijink
Kluitman
Berkers
de Blaauw
Sytema
v Rijswijk
vd Broek
B vd Veer
Lubbers

1583
1557
1534
1522
1509
1499
1488
1482
1468
1467
14/.3
1429
14A6
1256

1561 22
1514 43
1U2 €
1528 6
1495 14
1502 -3
1464 24
1474 I
1468 0
1496 -29
1461 -18
1422 7
1400 6
1213 43

1596
1553
1504
1494
1455
1 500
1378
1427
1468
1414
1513
1477
1400
1 168

-13 0
423

30 25
2A 21
54 23
-1 22

7
6
0
3
0
0
4
4
0
3
3
4
0
5

3.0 0.4
3.5 0.6
0.0 -

3.0 1 0
0.0 -
0.0 -
+.o1 0

Problemen met schaken??
Schaakproblemen!!

110 18
55 18
00

53 22
-70 21
48 21

65
88 21

1.0 0.3
0.0 -

3.0 1 0
1.5 0.5
2.5 0.6
0.0 -
30 06

Mensen die het pure schaak een warm hart
toedragen en verder niets van problemen
en studies moeten hebben, kunnen beter
doorbladeren.
Mocht u toch door blijven lezen dan past
hier een woord van waarschuwing. Gaat u
na het lezen van dit artikel niet meteen een
normale schaakpartij spelen. Want dan is
een nederloog gegarandeerd!
Foeilelijke stellingen afgewisseld met
mooie matbeelden en minorpromoties
zullen u ten deel vallen

Pakt u er bord en shrkken bij! HPin5

Heeft u hem al opgelost? Mooi, dan maken
we het iets moeilijker nu.

SHM in 53

Dit is een serie-helpmat (SHM) in 53
zetten. Dit betekent dat wit 53 zetten achter
elkaar doet in deze stelling. Daama moet
zatar|'neeîzetwit mat zetten. V/it heþt
zwart dit te b€reiken. Wit mag zicbzelf niet
schaak zetten gedurende zijn 5 I zetten. En
er is vanzelfsprekend maar één manier.

SIIP in 13

Het volgende diagram is iets moeilijker.
Dit is een helppat in vijf zetten. Zwart
begint dit keer. En met wits vijfde zet staat
æ.taftpai. Wit en zwart zetten weer om
beurten.

Het derde diagram is een serie-helppat in
13 zetten. Zwart doet 13 zetten en dan mag
wit hem met één zetpú.zstten Wit mag
weer niet schaak gezet worden tijdens de
73 z:il¡aúe zßlteî. Zwart helpt wit! En er is
wederom maar één manier waarop dit kan
in 13 zetten.

Succes,
Dennis
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Het kampioenenjaar voor UVS in de externe competitie!

Het kan niemand zijn ontgaan, lijkt mij zo. Dit afgelopen seizoen heeft [fVS er voor gestreden
en maa¡ liefst 3 teams zijn ltt" geworden in hun klasse. Met de felicitaties ben je dan zo snel
nog niet klaar, allemaal proficiat natuurlijk. Het 1"t", 3d" en 5d" team zijn kampioen geworden.
Ook het 2d" en het 4d" team hebben er om gestreden, maar het is niet en net niet gelukt.
Voor [IVS1 bleek al snel dat iedereen de vorm van vorigjam nog steeds bezat. Als team werd

Overzicht prestaties in de externe competitie.

UVS 1
Klasse 3H

I'vS
voerendaal 2

Brunsslm
Dubbelschaak

MpBp t 2 3 4 5 6 '7

1440 x 4 4 4tt3\t4,
1342 4 x 4 5 3 5,
11 38 4 4 x 4Yz5 514

'97 10 40 3, 3 3h x 4 51'.

9I 10
4'
54
5U
5'
3
4'
3'
6

5

1

2

3
4

4r1 4, 6

4644h
2344
4b)
4r. 3, 4,
44r4'

er soed

',oãïe"

gespeeld en veelalwashet  %punten die de overwinning bezorgden. Soms met het
geluk zoals tegen de PION. Teamleider Erik van de Plassche zorgde ook voor een

uitstekend voorbeeld door op de hoogste borden maar liefst 7 uit 9 te scoren. In de 8r" ronde
kon I-IVS het kampioenschap al binnenhalen. In de uitwedstrijd naar Eindhoven 2 werd helaas
de eerste nederlaag geleden. Er moest dus nog een sparmende wedstrijd gespeeld worden bij
Voerendaal 2, de directe concurrent voor de ltr" plaats. Er heeft een spannende strijd plaats
gevonden met 4-4 als resultaat en dus het kampioenschap en een plaatsje in de 2o" klasse
KNSB voor volgendjaar.
IIVS 2 heeft dit jaar wat anoniem meegespeeld in hun poule, klasse 18 OSBO. De verlies- en
winsþartijen volgden elkaar op in het begin van het seizoen. De laatste rondes kwam iedereen
wat meer op gang maar de achterstand op de koploper was niet meer te overbruggen. Er
ontbrak misschien net dat beetje geluk wat UVS I wel had om steeds de volle winst biûren te
kur¡nen halen, Topscorer van UVS 2 is Ton van Dijk met 5 uit 7.
Het tweede kampioensteam is I-IVS 3. Misschien niet helemaal een verrassing. Vanaf het
begin van het seizoen op papier een van de sterkste teams in hun klasse 3H. Al snel werd de
leiding genomen in de poule en die is niet meer afgestaan. Alleen een plotseling verlies tegen
het team van Glazenburg (ly24yz) bracht de spanning nog even lerug. Maar na deze misstap
werd de draad al snel weer opgepakt. Alle verdere wedstrijden zijn met mooie cijfers
gewonnen. In de slotronde waren de zaken al wel duidelijk, de laatste partij tegen ASV 7
eindigde in  %-lt/z.lIVS 3 speelt volgend jaar weer 2d" klasse OSBO. Twee topscorers in het
team, Michiel de Kruyf op bord 1 en Willem van Hulst op bord 2, mel 5% \it 7 .

UVS 4 heeft laten zien dat ze goed kunnen samenspelen. Lange tijd werd er meegestreden
voor de eerste plaats. Tot in de vijfde rond de confrontatie met concurrent Dukenbwg
plaatsvond. Uit bij Dukenburg kwamen ze niet verder dan 2%pnten. UVS 4 kon het ene
matchpunt achterstand niet meer inhalen op Dukenburg. Die maakt in de slotronde geen
fouten meer door te wi¡nen. Zo eindigde het 4o" op de tweede plaats in hun poule. Een mooie
prestatie. Marcel Krivec is topscorer met 6 uit 7.
Dan nog UVS 5, ook nj zijn kampioen geworden doo¡ al hun wedstrijden te winnen en met
10 matchprmten uit 5 rondes I't" te worden. Een mooie score van het team. Het jaar begon met
een beetje tegenslag doordat bleek dat de eerste 2 wedstrijden niet gespeeld zouden wo¡den.
De poule, 4G, bestond ook nu maar uit 6 teams dit jaar. Harrie Berkers heeft als teamleider
alles goed rond gekregen, zodat het team niet de problemen van vorigjaar kende. Dit heeft
dus zijn vnrchten afgeworpen in de vorm van een 1r" plaats. Volgendjaar wacht de 3d"klasse
OSBO op hen. De topscorer is nieuwkomer in het team Walter Kluitman met 4 uit 4.
De externe competitie kan dus zeer feestelijk worden afgesloten ditjaar. Alles is het hele jaar
door ook prima verlopen. De slotronde die UVS organiseerde voor de klasse 3H OSBO was
niet echt een spektakel, maar is rustig verlopen. Promotie en degradatie waren dan ook al wel
bekend bij het ingaan van de laatste ronde. Hopelijk zal iedereen volgend seizoen weer
enthousiast spelen in zijn team, iets wat ik ook graag van iedereen wil horen. Als laâtste kan
iedereen nog even kijken naar de prestaties per team en individueel.

Michiel de Kruyf
Extem Wedstrijdleider.
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5. Eindhoven 2

6, veldhoven 2

7. PION Groesbeek
8. GESS

9. Geleen
10. DJc Stein

l-0 36 4\7

I 32r 3'
1 36* 3'
7 32r 3'
6 33\4 2

4293h

34x4
212'4 x
6 4 3]á4
442 4h3t
4 3 313'
242U5 34

5

24
4

t4
3\.

x
4

4

x

44

5x
234'

UvS is kanpioen
Geleen en DJc Stein zijn gedegradeerd

IIVS2
Klasse 18 Mp Bp
ASV4 1131 K
Schaakstad 4 I0 32t
Westervoort I 29t
velp I 264uvs2 7 28
ProN 2 6 294
VDS424D
PION3 2 23 D

lJVs3
Klasse 3H Mp
UVS 3 T2
Duiven 10
Elster Toren I
clazenburg 8
SMBT 6
Velp 2 5
ASVT 3
De Toren 5 2

tm1
Eri.k vañ de Plâssche
R.À. van de Plassche
lt.M.u. van Rooij
Jan Spoolenberg
R. Bisschops
K.S. Cheung
Luuk Peters
Stefàn B¡ouwe¡s
ReDe ten Bos
Th. flillemser

Klasse 3G Mp Bp
Dukenburg L2 26, K
ws 4 1-1- 26
ProN 4 I 23
Koningswaal I 22
HetÁasteetzb¿!
Àsv 6 5 !1'
Mill.ingen 4 75\4
sMB 6 2 l64D

1
2
3
4
5
6
1
8

1

3
4
5
6
1
I

1
2
3
4
5
6

\ata0
OJ.t2
114 -
1k1
k).\2
-0,

IJVS 4

UVS5
Bp Klasse 4G

UVS 5
Ede 4
ASV 9
Mook 2
SMB 8

Mp Bp
70 21- K
6 f5r.
4 75\1
414
4 12'

É
1w

4z
'7v

9z
4w

5t

NSS
2707
2106
20r0
1956
1980
7972
1856
1827
1806
18561e

1
2
3
4
5
6
1
8

29K
24'
t\
23
l7
19
20+
l0*D

Dukenburg 2 2 !7,

1.
2.
3.
4.

6.
1.
8.

10.

B9*
'7 '18

4' 50

L 2 3A 5 6 7

7 4 rU r *
0 0 40 I ,1 ,
O rá ,t, 1 - 7

01
,7
10
114
01

89
11
11
40
42,
0t7
4*

00

Àp
9

9

I
9

9

s
9

8

2
1

450
444
556

41á 50
450

1 100

lm krg
2276 7996
2044 2044
2004 2004
207A 2067
1993 1950
2080 1.939
't 944 7944
7874 7a'74

1708 1900
2081 1932

10
ul
11
00
-1
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Bp
4
0
?,
0

4567ÀP
1-106
00--2
40r07
,-0-2

¡J!¿s2
1 Th. l/lill-emsen
2 H. Bekkering
3 C.J.M. Fens
4 R.ten Bos
5 W. van Hulst
6 L.E.A.G. Hofman
7 M.de Kruijf
I A.A.M. van Dijk
9 K.L. Íiüstefeld
10 Ú.H.I,f . Verstappen
11 P. Schut
12 R.de Jong

W-We
1-932 +1,8
L864 +2t2
1660 +0,0
lqo? -1 ?
L662 -0,2
l-903 +1,5
1618
1611 -0,6

TPR34567À¡)BpRa
'a07II'7 5rf66'¡
,0rr77 5h1622
t--4-2 1 1650
,ro-r6 3 1750
7 0 I 1\1 7 4r2 f'745
-L1.4t16 5 1690
---1-1 1
1 0 0 - 1 6 3tâI196

4567
0-11-rr-
,rá-0
1-11
-101
11--
1111
1001

L23
1,4\â
orl
;--
000-roLrr
:::
010
,I'

Ra
1856

TPR
2032
1583
yt 94
L5'17
15 63
1,192
1515
1 970
1 857
1-538
1 636
1832

Ìl-We
+7,4

W-We

Afgesproken ?
;
0,
1
1
1

1

?

0
L

1
14

i.

0
0

34,
5
4
0

4'

7-7

1_7
06
01
L7
h1

1846
1806
r622
711 4
7667
1836
1859
1690
17 81
1122

-0,5
-0,6
-o ,2
+o ,2
+!,2
+0,0
-^a
-L, 3
+1, 1

Wie een bezoekje wil brengen aan een grootmeestertoernooi, doet er goed aan
daarvoor niet de laatste ronde uit te kiezen, In de regel hebben broodschakers
tijdens zo'n laatste ronde de gewoonte gezamenlijk de str'tjdb'tjl te begraven en
gebroederlijk 'Samen zullen we alles delen' te gaan zingen' De snelle
óuntendelingen zijn teleurstellend voor het publiek, maar begr'rjpel'rjk vanuit het
oogpunt van de spelers die hun toernooiprestat¡es veilig willen stellen.

Ook b'rj UVS is dit versch'tjnsel waar te nemen. Tegen het einde van elke periode
neemt de remiseneiging sterk toe bij lieden die zich daardoor verzekerd weten
van promotie of gevrijwaard van degradatie' (Sommige lieden hebben ongeacht
de stand in het rooster al een onbedwingbare remiseneiging van zichzelf, maar
dat terzijde.) Er zijn er ook die een avondje vluggeren in de bar veel
aantrekkelijker vinden dan een roosterpart¡j en alleen al om die reden vóór
negen uur de stukken weer in de doos doen.

Kwalijker wordt het wanneer spelers niet eens meer de moeite nemen om voor
een uitgestelde partij achter het bord te gaan zitten en simpelweg remise
afspreken, Soms is het gewoon niet meer mogel'rjk voor één of beide spelers om
een uitgestelde partij nog ¡n te halen en dan ligt zo'n oplossing voor de hand' Dat
hoort natuurl'rjk niet, maar bij navraag bl'rjken er bij UVS maar weinig spelers
rond te lopen die daar nooit eens mee hebben ingestemd'

De wedstr'rjdleider is dat een doorn in het oog. Als een ware Don Quichot trekt hij
ten strijde tegen uitslagen waar naar z'ljn idee een luch$e aan zit. Toen hij
eerder d¡t seizoen op zijn u¡tslagenl¡jst de uitslag Vz-1/ztegenkwam bij de
uitgestelde partU v Dijk - vd Westelaken, werd het hem teveel. Hij was ervan
overtuigd (waarom is mij een raadsel) dat die partij niet gespeeld was' Een dag
later bleek hij de regulier doorgegeven uitslag op eigen initiatief te hebben
veranderd in 0-0,

W¡e tegen windmolens vecht, loopt kans een klap van de molen te krijgen. Als
uitsluitend op basis van vermoedens een reguliere u¡tslag al kan worden omgezet
in 0-0, dan gaan we bU UVS heikele t'rjden tegemoet. MUn pogingen om de
wedstrijdleider te w'rjzen op de heilloze weg die hij hiermee was ingeslagen
waren aan dovemansoren gericht. Over de uitslag kon niet worden
gecorrespondeerd.

Nu kunnen leden in het geweer komen tegen aanvechtbare beslissingen van de
wedstr'rjdleiding. Dat weet vrijwel niemand, schijnt het, maar als reglementist
was ik op de hoogte van onderstaand artikel uit ons Huishoudel'tjk Reglement:

L2.3

Tegen een door de wedstrijdleider genomen beslissing staat voor de
belanghebbende(n) beroep open op het bestuur. Het bestuur kan een beroep
op voorhand añruijzen, in geval naar haar mening onvoldoende is gepoogd om
het geschil met de wedstrijdleider zelf tot een oplossing te brengen.
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ws3
1 M.de Kruijf
2 !t. van Hulst
3 F- van den Hooven
4 A.L.M. van Geel
5 l¡.P.M. Krabbendæ
6 M.H.w. Verstappên
7 J.H.M.v/d Westelaken
I N. Klaaysen

LIvs4
1 J.H.M.v/d l¡estelaken
2 T. Belgers
3 M- Krivec
4 T. van Laanen
5 J.ïh. Komdeur
6 F. van den Hooven
? G. van Roosmalen
I R.M. Schoppena
9 T.A.G. Charpentier

trys 5
1 F. van den Hooven
2 ÍÍ.J. van Rijswijk
3 H.J.F. Berkens
4 B-J. Boer
5 fi.v/d Broek
6 s. sijtena
7 vl. Kluitman
I D. van Hoof
9 R. Lubbers

!2
11
11
1'
,1 ,
11
t,
t2
1-
-011
10
_:
1-
01
11

34567Àp
-----1110116\1I1-h!7
0r0r0'7
---h-2--r--7
101106

TPR
1869
L195
1896
15 91
1 634
l-568
\7 4r
]-552
2026

+2,6
+0,1
+0, 1
-0,1
+0. 9

+7, 4
100017
rr--45

BP
1
4
6
24
1,
3\1
3
44

På

1586
1565
15 81
1 650
1-642
1645
1553

AP BP Ra
3 2 1650
3 r, r6L2
4 'J. 1524
3 3 1-482
4 21 7525
3 3 1583
44
114 2 7245

123--'--u
--0
- -14
--1

-- 1
--1r

TPR
17 35
).542
138 0
18 60
r614
1856
1844
160 4
1,362

W-Yfe
-0,1
-0,'Ì
-o ,1
+0, 6
+0.5
+0,8

-0,1
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Het bestuur wijdde een deel van een bestuursvergadering aan mijn beroep. Na
enige t¡jd ontving ik van de secretaris een breedvoerig schrijven dat erop
neerkwam dat ik wel gelijk kreeg, maar het niet had. Ik kreeg alsnog het halve
punt, waarna alleen nog maar argumenten werden genoemd waarom ik dat niet
had mogen krijgen. Zeer bijzonder.

De lezer die zich afvraagt of die gewraakte part¡j nu wel of n¡et was gespeeld,
moet ¡k teleurstellen. Het antwoord op die vraag is namelijk niet relevant. Waar
hetpm gaat, is dat als je als club toestaat dat roosterpart'rjen buiten de deur
worden gespeeld, je geen andere keus hebt dan de doorgegeven uitslagen van
die partijen te accepteren, tenzij je met zekerhe¡d hebt kunnen vaststellen dat
een partíj daadwerkelijk niet is gespeeld. En dat is gewoonweg niet te doen. Een
wedstrijdleider die uitsluitend op basis van vermoedens links en rechts nullen
gaat uitdelen, richt meer schade aan dan dat h'rj goed doet, alle nobele drijfveren
ten spijt.

Dat neemt echter niet weg dat het hier om praktijken gaat die zoveel mogelijk
moeten worden tegengegaan, inzonderheid ná de laatste speelronde van een
periode. De kaarten zijn dan min of meer geschud en men kan aan de hand van
het rooster zelf uitrekenen wat de meest gunstige uitslag van een nog
openstaande uitgestelde part¡j ¡s. Vervolgens wordt de direct betrokkene
benaderd met een dienovereenkomstig voorstel en wordt de uitslag keurig
doorgegeven aan de wedstrijdleiding. Dat andere spelers in de groep daar
ernstig de dupe van kunnen worden en er van een eerlijke competitie zo weinig
overblijft, lijkt me duidelijk.

Uoorstel uoor de ALU

Om die reden heb ik op het terras van Camelot het volgende voorstel opgesteld:

7, Na de laatste reguliere speelronde ís er geen gelegenheid meer om in
te halen of om uitslagen door te geven, De laatste inhaalronde wordt
ingepland vóór de laatste reguliere speelronde.
2, Alle uitslagen van eerder uitgestelde partijen dienen vóór aanvang
van de íaatste reguliere speelronde te zijn doorgegeven aan de
wedstrijdleiding. Partijen van de laatste speelronde kunnen niet worden
uitgesteld en dîenen bíj voorzienbare verhindering vooruit te worden
gespeeld.

Prettige zomer,

Jan van de Westelaken,
reglementist
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10 MANTEREN OM EEN
JUBILÖM OP TE LUISTEREN
2004. Het jaar waarin UVS een mijlpaal
bereikt: nl. het 60-jarig bestaan is een feit.
Aanleiding om groots uit te pakken.
Hieronder 1 0 tips en suggesties voor het
bestuur om het jubilöm luister bij te zeflen.

l. Een jubilömboek schrijven. Maarja,
het vorige (van een halve eeuw jubilöm)
ligt nog zo vers in het gehögen, dat is
sönd van de moeite. Altematief is om
het onder het stofvandaan te halen en
het te acfualiseren.

2. Een jubilömwebsite inrichten met
jubilõmpagina's: beetje Oranje
inkleuren, feestversiering erbij,
knallende kurken.

3. In het kadervan het Europees
Kampioenschap een sponsortotootje in
elkaar draaien. Daarmee raakje de
schakers in hun gokkershart zouje
denken.

4. Een barbecue organiseren. Met bier
uiteraard, veel bier. En schaken, veel
schaken. En wie wee! ook nog een
beetje veel voetbal.

5. Je stamcaféuitbater op een rondje
Konincks laten tracteren-

6. Een jubilömpartij spelen die de tand
des tijds doorstaat en die met gemak
ha volgende jubilöm haalt (65? 70? of
toch pas 100? -in204r'.).
Zie par tijv er slag hie ronder.

7. Je clubgenoten uitdagen een pittige
analyse op deze partij uit te laten
voeren teneinde je jubilömpartij nog
meer eeuwigheidswaarde te bezorgen.

8. Een jubilõmcadeautje schenken.
Slechts weinigen zljn zo genereus en
attent om hieraan te denken: Rolfvan
Geel is echter zo'nzeldzame
uitzondering, waarvoor mijn dank...
Zi e partijversl ag hier onder.

9. "Langzalhet cluppie leve..." zingen.
10. Niets doen.

MV - Wesley van Nie
1. e4 962. Lc4 Lg7
3. f4 c6
4. Pc3 d6
5. Pf3 Pf6
6. e5 de5:
7. fe5: Pd5
8. d4 0-0
9. 0-0 Lg{
10. Pe4! Pd7
11. c3 h6
12. a4 Tb8
13. Dd3 Lfs
14- Ph4 Le4:
15. De4: e6
16. LÃ2 a5

JUBILÕMPARTIJ
24-mei-2004

Verleidt mij om het onvermijdelijke offer
te plegen.
17. Pg6:!? fg6:18. Dg6: De8
19. De4 Kh820. Ld3 Tfl:+21. Tfl: Pf822. Dh4 Pg623. De4 Pl824. Tf3 Pe725- Tf6 Pg8
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40. lg7:+
4l- Dh7:+
42. Dg6+
43. Dg5+

Kg7:
Kf/
Ke7

UVS AAN KOP DE WINTERSTOP IN!!
Met een verdiende, maar toch wat
benauwde overwinning heeft het eerste
van IJVS zich aan de kop van de derde
klasse H van de KNSB genesteld. Met één
matchprmt meer dan de concurrenten
Brunssum en Eindhoven 2 kunnen we
gaan overwinteren. En dat terwijl we op
ELO slechts nummer 8 van deze klasse
zijn! Hier past verdiende trots op ' mijn'
team.
Het was weer een lange autorit naar het
zuiden op l3 december waar we de
hekkensluiter DJC Stein moesten
bestrijden. Door middel van enig mobiel
gebel was iedereen op tijd in Cafe 't
Kempke waar we in een achterafzaaltje
met tafels op schragen de strijd aanbonden
tegen de familie err wienden Sirnenon.
Eén daarvan was de teamleider, die zich
niet eens aan mij voorstelde. Hoezo
verloedering van 'baarden en norrnen'?
Maar wel allemaal digitale klokken daar in
Stein!
Ze schaken daar een beetje slap in Stein.
Tweemaal werd de Van Geet opening op
het bord gebracht, maar dan niet 'in de
geest van' lijkt me. Stefan stond na 1. Pc3
d5 2. e4 c6 3. f4?l dxe4 4. Pxe4 Pf6 5.
Pf2?! Da5 al zeer prettig en Jan had na 1.
Pc3 Pf6 2. 93 à5 3.Ls2 e5 4. h3?! Pc6 5.
e4? d4 6. Pe2 d3 ! al een stevig overwicht.
Maar goed, de wedstrijd kabbelde rustig
voort. Maar dan wel in het voordeel van
IJVS. Ruud was bezig zijn tegenstander te
overspelen in een Draak, ikzelfgafeen
pion weg maar had voldoende
compensatie, Maarten stond een tikje
beter, Tsji: een onduidelijke Spanjaard,
Rob stond wat gedrukt maar dat komt
altijd wel weer goed en Luuk stond in tikje
beter in een Slavische stelling.
Stefan haalde als eerste het prmt binnen.
Daarna volgde een remise van Luuk en
mijzelve en verloor Tsji in een voor hem
dus 'te onduidelijke Spanjaard'. Een klein
dram4 want hij had een 1007o score!
Maar wel voorzitter van de Nijmeegse
allochtonencommissie - waar hij de derde
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emancipatiegolfgaat stirnuleren - dus dat
verzacht de pijn. Kortom, een2-2 stand. Ik
rekende op winst van Ruud en Rob ofJan,
dus minimaal 2/zpwrt- Maa¡ hoe anders
ging het weer! Als eerste verloor Ruud.
Een drama en dat is nog zacht uitgedrukt.
Hij speelde geniaal. Kijkt u maar:

I .e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5
Pc3 96 6. Le3 Lg7 7. f3 0-0 8. Dd2 Pc6 9.
Lc4 Ld7 10. 0-0-0 Tb8!? @en nieuwtje?
Zelfs Jan kende het niet.) I 1. Lb3 Pe5 12.
Lh6 b5 13. LxgT KxgT 14.h4 aí?l (Zwan
moet hier 14. .. h5 spelen. Nu beukt Ruud
er doorheen.) 15. h5! gxh5 (Want na 15. ..
a4 l6.lxg6 axb3 17. Dh6+ en 18. Pd5 is
het uit.) 16. Pd5 Px5 (Misschien is eerst
16.. Tg8 beter.) 17. Txh5! Pfó (De
dreiging was 18.. TxhT+ en mat.) 18.
Tahl! e6 (Enniet 18. .. Tg8 19. tlxf6+!
exf620. TxhT+ r¡a1.) 19. TxhT+!

(En hier dacht ik dat de zwartspeler wel op
zou geven. Maar nee, hij verzint nog iets.)
19. ..PyJÌ7 20. Dh6 Dg5+ (Een dame voor
een tempo!) 21. Dxg5 Tg8 22. Dh5 (Nog
sterker is 22. De7) en wit staat gewomen.
Hoe het verder gine? Ijq Ruud gafzijn
tegenslander viat kansjes; overzag een
aantal keren de winst; en tapte tenslotte in
een valletje waardoor hij dacht verloren te

JUBILöMCADEAUTJE

Verleidt mij om een tweede (kwaliteits)-
offer te plegen (met dank aan het loperpaar

Dh4! Lf6:

Rolf van Geel - MV
7-jvrlr:2004
l. e4 d5
2. ed5: c6
3. c4 Pf6
4. d4 cd5:
5. Pc3 Pc6
6. Pf3 Lg4
7. cd5: Lf3:
8. ,Df3: Pd4:
9. Dd3 e5
10. de6:ep Pe6:
11. Db5+ Dd7
12. Le3 a6
13. Db6 Td8
14. Tdl Ld6

efó:
Lh6:
Dh6:+
Le6
94
o{

h4
Dh5
Kh2
Le4
96
Kh3

26.
)1
28.
29.
30.
31.
32.
JJ.
34.
35.
36.
5t.
38.

DT?
Ph6:
Ph7
DgE
Td8
lrs
ba4:
Tf8
Td8
Td7
Db8+
Df4

Het wordt tijd om het af te maken.39. E7+ Te1:

Na deze lokzet heeft Rolf alleen maar oog
voor het nageslach! in zijn gedachten ziet
hij deze partij vereeuwigd worden op dit
papier, een partij waar voor altijd zijn
naam aan verbonden zal zijn, weliswaar als
schlemiel armex weldoener, maar toch. ..
15. Pbs?? Lb4+
16. KeZ Ddl+mat

r Marcel Verstappen
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staan. Verbijsterd gaf hij op. Maar het was
dus helemaal niet verloren. Later in de
kroeg ontdekte we dat het misschien zelfs
nog ger¡r'onnen was. Het schakersleven is
en blijft onrechtvaardig !

En dus: 3-2 achter en Maarten stond
vetloren, Rob gewonnen en Jan
orduidelijk. Maar dan komt de ware
kracht van I-IVS boven! Eerst won Rob
zijn lopereindspel met z'n pluspion.
Daama wist Maarten een remise voor de
poorten van de hel weg te slepen. Hij wist
zijn tegenstander in een toreneindspel te
lokken waarin Maarten slechts een toren
had en zijn tegenstander een toren en een
e- en h-pion. Dat is dus heel moeilijk te
winnen: Levenfish en Smyslov geven
twee winst- en twee remise stellingen. Dat

wordt weer studeren Maarten! Maar goed,
de tegenstander van Maarten bakte er niet
veel van- Hij gaf zijn e-pion op - de
waanzinnige - om met zijn h-pion door te
kunnen lopen, maar dat was wij
eenvoudig remise. En dan Jan nog?! Ij4
zijn tegenstander vergat - ongelooflijk
waarom niet op b3 werd gepakl - een pion
te pakken in een dubbeltoreneindspel.
Toen Jan eenma^l een pion op c4 en b3
had was het snel afgelopen. Enjawel:
alweer een minimale overwinning voor
I'VS.
'We 

staan nu bovenaan en kunnen met een
gerust hart de feestdagen in. Op 31 januari
wacht Geleen. Dat moet weer lukken!

Erik van de Plassche

DE KRACHT VAN EEN TEAMLEIDER
Ik zal het maar bekennen - het mag nu we drie punten los staan va¡ de concurrenten
Brunssum en Voerendaal - : het succes van het eerste team van IJVS wordt veroorzaalft door
de teamleider. Akkoord, velen spelen dit seizoen nog vaster dan het vorige; voor de eerste en
eventueel tweede tijdcontrole wordt weinig weggegeven. Maar nee, onze eerste plaats - en de
promotie kan ons niet meer ontgaan - hebben we - en velen gaven mij daar al gelijk in - te
danken aan een teamleider die UVS I telkens met vaste ha¡d na:u- de 4t/z-3t/z overwiming
leidt. Meer dan een halfpunt verschil vindt hij overbodige luxe: het ga¿t om de twee
maichpunten en je moet je tegenstander ook weer niet teveel - denk aan een groot wielrenner
als Indurain - vemederen. Dan doen ze namelijk ook nog eens v¡at terug: zie de ruime
overwinning van PION op concurent Brunssum! Succesfactor: rotsvast geloof in de
overwinning en nooit te snel remise rìannemen.
Zatadag2T maart was weer zo'n gedenkwaardige dag. Thuis zou GESS eraan moeten
geloven. De opstelling van onze tegenstanders was tactisch: ELO 2300 speler Renet op bord
4?! Onze topborden zouden dus moeten winnen. Maa¡ hela¿s, ikzelf en broer Ruud - zelfs
met drie kwartier meer op de klok tegen een Limburgse laatkomer - faalden en speelden
remise tegen schakers met zeker 200 ELO punten minder. Toen Jan zoals verwacht verloor
zaghet er somber uit. Gelukkig won Luuk met een fraaie combinatie zodat minstens een
gelijk spel ons deel zou zijn. Renee (invaller voor op de hei brainstormende Tsji), Maarter¡
Rob en Stefan waren nog over, mriar op geen der borden was van enig voordeel sprake. Renet
bood dan ook 4-4 a.at\ mail dit werd dus vanzelfsprekend geweigerd door onze tearnleider.
En vervolgens voltrok zich het wonder: Maarten kreeg in een eindspel met ongelijke lopers en
nog één toren op het bord remise aangeboden. Op de waag van Maarten of hij deze remise
aan mocht nemen volgde een uiterst kortaf: 'Nee!!". En ziet: Maarten keert terug nan het bord
en een aantal zetteîlater meent zijn tegenstander zijn loper te kunnen offeren voor een
promoverende pion op h8. Helaas, Maarten neemt de loper trekt zijn toren terug naar b8 en
wint zo simpel een stuk. Hierna kunnen enkele citaten van Donner volgen over schaken als
gelukspel en het genot van een dergelijke overwinning, maar dit terzijde. Renee schoof
vervolgens zijn toreneindspel remise zodat Stefan en Rob overbleven. Rob kon nog een beetje
mieren en zieken maar z4n stelling was echt potremise. Bleefover Stefan die paard en toren
had met de zwarte stukken met aa¡ de andere kant toren en loper. Nog wat pionnen op dame-
en koningsvleugel en inderdaad: er is nog van alles mogelijk! De schrik sloeg ons de keel - of
iets dergelijks - toen Stefan zijn damevleugel pionnen op de a- en b-lijn offerde voor vage
a¿nvalskansen op de koningsvleugel. Vooral toen zijn tegenstander zijn toren schijnofferde op
97 leek het gedaan met onze voorátter. Maar nee, Stefan had verder gekeken. Met een fraai
torenzetje dwong hij eeuwig schaak a!, of- en dat moest zijn tegenstander natuurlijk doen -
kwam hij zelfs beter te staan met zwarte wijpionnen op de h- en g-lijn. Na de fweede
tijdcontrole nam Stefan het zekere voor het onzekere: met een zet naar voren met zijn koning
offerde hij zijn paard - dat genomen moest worden - waama hij eeuwig schaak kon geven.
Ongeloofop vele gezichten uit Sittard en een zelfuoldane glimlach op het gezicht van onze
teamleider.

Nu het tweede team van Eindhoven nog op de slachtbank leggen en dan is het volbracht:
promotie naar de Tweede Klasse, een laatste wedstrijd die er niet meer toe doet en SMB-ers -
en anderen - die met hangende pootjes bij ons aankloppen voor een plekje in het sterrenteam
van I-IVSI

Erik van de Plassche
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fNascbrift redactie:. bovenstaand verslag is al een halfjaar oud, maar is nooit in de
MeesterZ Íerecht gekamen, eenfoutje dat we bij dezen goedmaken.)
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De makkelijkste weg naar remise... 49
50
5l
52
53
54
55

Kf6
Ta6 Txg2+
Khl TÐ
Lg3 Txf3
Txa6+ Kf5
Lc'I Txh3
Kgl 94

c

De opdracht van de teamleider was simpel: hou dit even remise. De uituoering is natuurlijk
even simpel: niets doen (zoh beetje). Eén probleem: in het dagelijkse leven doe ik niets liever
maar achter het bord doe ik (bijna) alles wat ik in het dagelijkse leven niet doe.... Deze waag
vraagt dus om een creatieve oplossingl

42
43
M
45
46
47
48
49

ß Kg6
LÐ, Td2
Lg3 Td3
b4 Tb3
Ld6 Pd5
Tb8 Tbz
TxbT Pe3
TxgT ...

(deze toren hoort gev/oon op de 7d" ri¡ te blijven)
Wie had dit verwaclrt na de 49r" zet van wit? Mede- en tegenstanders duidelijk nia. Ik moet
zeggen, indachtig de wijze woorden van onze teamleider, dat ik vanaf dit moment niet naar
winstvarianten heb gekeken.'Aan de liefhebbers van eindspellen om deze stelling tot winst te(ten aanval!)
voefen.

56
57
58
59
60
61
62
63

Kfz Tß+
Kez Pd5
Ta5 Ke4
Tc5 Te3+
KfZ Tß+
Kgl Ta3
a5 Kß
Txd5 %-Yz

Pionnen zijn nog even niet belangrijk. Er moet een remise behaald worden! Misschien ook
een beetje teamleider pesten?

Steån Brouwers
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HET WONDER VAN VOERENDAAL

A lovely Dryad rang'd the Thracian wild,
Her air enchanting and her aspect mild:
To chase the bounding hart was all her joy,
Adverse from Hymen and the Cypriøn boy:
O'er hills and valleys was her beautyfam'd,
Anùfair Caßsawas the datnsel nam'd.

O muze! O nimfl Gij zijt weer verschenen!
Na het gedicht van Jones uit 1763, nu op
15 mei in het Limburgse bronsgroene
eikenhout! Met den boordcomputer van
onze vijfde bordspeler Tsji zochten wij U
langs wegomleggingen bü den
Napoleonsbaan en nabij files op den 42,
maar dachten U niet gevonden te hebben!
Maar ziet, in de allerlaatste speelminuten
verscheen U aan den ongelovige UVS-ers.
Ook onze fundamentalistische atheïst Ruud
van de Plassche heeft zich nu bekeerd en
asch uit den sigaren van Rob Bisschops
over zijn hoofd uitgestort. Vr'ant U bent de
ware luchtbrugbouwster! Niet over den
vierde m¿ur over de vijftle dj !

Duizendmaal loven en prijzen wij U dat
den Voerendaler tot twee maal toe den
torens niet ruilde! Alleen U heeft hem zand
in den ogen gestrooid! Ontferm U over ons
in den Tweede Klasse!

De stelling op bord I @- van de Plassche -
B. Merx) met nog allebei een minuut of
twee op de klok na bijna 6% uur spelen:
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Wit heeft zojuist l. Tf5-h5?? gespeeld. En
zie: nu voltrekf zich tot twee maal toe het
wonder y¡1 l,r6s¡g¡da¡1. Zwart speelt l. ..
Thl-g1?? 2. Th5-g5?? Tgl-hl+?? 3. Kh6-
g6 eîzr¡aú gaf op. Vervolgens maakt zich
een diepe blijdschap meester van de
schrijver dezes en wordt hij overladen met
handdrukken, schouderklopjes en een zoen
van Rob!

Hoe slecht zag het eruit na een uur of twee
spelen. Maarten had verloren, Ruud stond
erg slecht en van de overige lfVS-ers stond
niemand beter. Maar het verlies van
Maarten legde meteen de zwakte van
Voerendaal bloot: angst. Want meteen
daama begonnen ze allemaal remise aan te
bieden. Dus ook in betere stellingen!
Kortom: Jan, Tsji en Luuk kegen en
n¿rmen - ze moesten wel - remise. Ruud
weigerde echter enjawel hoor: in tijdnood
weet hij zuî tegenstander te
'beschwindelen'! Na de eerste tijdcontrole
was de stand dus:2Yz-2/z- Rob, Stefan en
ondergetekende vr'aren nog over. De stand
van Rob was potremise. Mijn tegenstander
stond iets beter, waardoor de tegenstander
van Stefan zijn klok een halfuur liet lopen
na een remiseaanbod van Stefan! Toen het
duidelijk was dat mijn tegenstander in
ieder geval niet zou winnen speelde hij
door. Stefan maakte achter elkaar een paar
fouten en verloor. Dus moest ik winnen.
En dat gaat dan zo:

Zwart heeft zojuist 46. .. Pxb5 gespeeld.
Het vervolg: 47. Ta6 Tc7 (47 . .. Tc6 48.
Ld5 Td6 49. Ta8) 48. Txb6 Pd6 49. Ld5
(na 49. Lb3 Tb7 is het potremise) 49. ..
Tc2 50. Ta6Tc7? (na 50. .. TxÐ 57.Ta7+
heeft wit wel wat compensatie, maa¡ nooit
genoeg om te winnen! Zwart weigert nu
telkens de pion op f2 te veroveren.) 51.
Ta8 Pe8 52. Ta2 Pd6 53. Tal Pe8? (Hier
is 53. .. Tc2 toch de enige zet,maar ar,¡art
ziet de switch naar de hJijn niet.) 54. Tht
Tc2 55. Th7+ Kd6 56. Lf7 Pc7 57. Kxf6
Txf2+ 58. Kxg5 Pe6+ 59. Lxe6? (Na 59.
Kg4 is de winst wij eenvoudig. Het
toreneindspel is remise.) 59. .. Kxe6 60.
Thó+ Kfl7 (De tweede tijdcontrole is
voorbij. Allebei nog een kwartier erbij en
uitvluggeren. Ik zie dat ik de winst
verspeeld heb. Er is maar één kans: de e-
pion offeren om met de g-pion door te
kunnen lopen.) 61. Ta6 Tß 62. Kgí Tf2
63. Ta3 Ke6 64. Kg5 Tfl 65. Kg6 Tf6+
66. Kg7 Tf7+ 67. Kg8 Tf2 68. Ta6+ Ke7
69. T96 Tf3 70. 94 Tf4 71. gS Txe4 72.
Ta6 Tg4 73. 96 Tgl 74. g7 en hier houdt
mijn notatie op omdat we de laatste 5
minuten ingingen. Zwart weigerde met zijn
e-pion te gaan lopen, ik win de e-pion en
dan moet alleen het bruggetje nog
gebouwd worden! Maar hij is kapot
gespeeld!

En da¡ de partij van broer Ruud:

Dat ik mij als verstokt heiden bekeerd zou
hebben, zoals Erik schreef, gaat wat ver,
maar de metaforische goden waren ons
inderdaad welgezind. Ziehier hoe ik mijn
tegenstander fleste.

Luuk Zimmermann - Ruud vd Plassche

Mijn tegenstander speelde een mij wijwel
onbekende variant van het vierpaardenspel:
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Pc3 Pf6 4. d4 (een
soort vierpaardenspeÌ-middengambiet)
exd4 5. Pds Pb4 (ik meende mij te
herirmeren dat dit goed was) 6. Prd4
Pbxd5? (volgens mljn Encyclopedie heeft
zwart na 6 -Pxe4 7. Pf5 c6 8. Pxb4 LxM+
9 c3 Df6! (overzien) al groot voordeel) 7.
exd5 Pxd5?! (dit is natuurlijk wel de
goden verzoeken, bij wijze van spreken
dan) 8. Pf5 Pe1 9. LgS f6 10. Lxf6 (wit
moet wel, als hij niet zonder compensatie
een pion achter wil komen te staan, maar
het is natuurlijk een sterk stukoffer).

10. - gxf6 11 Dh5+ Pg6 12 0-0-0 d5 (mijn
tegenstander vertelde me na de partij dat
d6 de gebruikelijke zet is. Blijkbaar is hier
dus nog theorie over. De zet d5 leek mij
echter wat actiever, al kost het natuirlijk
eenpion.) 13. Ph4 Lgl (ðe enige) 14 Txd5
De7 15 Lül Ld7 16 Lxg6 hxg6 17 Dxg6
KE lE Dg3 Txh4 (hoewel het er er erg
link uitzie! was misschien in plaats van de
kwaliteit tegen het paard geven ook 18 -
Le8 mogelijk geweest om veld 96 tegen
die versch¡ikkelijke paardvork te dekken.

!

25



Wit moet dan maar bewijzen dat hij iets
heeft voor de materiële achterstand. Maar
ik dwfde het niet aan.) 19 Dxh4 Lc6 20
Td3 De6 2f Kbl... En op dit moment vond
plaats wat Erik al beschreef: omdat
Maarten had verloren begonnen alle
Voerendalers remise aan te bieden, dus ook
mijn tegenstånder. Nadat ik de borden was
lange gelopen en had gezien dat we
nergens goed stonden en Stefiín zelfs min
of meer verloren stond, besloot ik dat ik in
deze heikele stand een wanhoopsaanval
moest wagen. 21. - Lds 22. a3 f5 (opent
een diagonaal voor de aanval) 23. Thdl c6
24Db4+

En hier besloot ik om niet met 24. -De7 af
te wikkelen naar een eindspel met
wederzijdse kansen, maar om met een
ailes-of-niets-aanval alle schepen achter
me te verbranden;24 - Kg8?! (r'raagteken
omdat de zet gewoon tot een slechte
stelling leidt, uitroepteken omdat hij
kansen creëert) 25.Dxb7 Td8 26. fi (haalt
Le4 uit de stelling) De7 27. c3 Tb8 28.
DxaT Kh7 (om Lc4 te kunnen spelen
zonder dat wit onmiddellük met Td8+ de
toren ruilt, want dan zou mijn aanval weg
zijn en zou het vanwege de materiële
achterstand voor mij zijn afgelopen) 29.
h3? (dat is wel heel erg bang gespeeld. Na
29 Te3l kan ik weliswaar op met de dame
op h2 staan, maar neemt wit met Te7 de
aanval over en uiteindelük is het voor mij
dan vermoedelijk hopeloos.) 29 - Lc4 30.

31. Td2? (opnieuw slap
b4! haalr alles eruit) 31 -

wedstrijd tegen Eindhoven 2. De wedstijd
waarin we het eigenlijk hadden moeten
beslissen en waar nog lang ove¡ nagepraat
ts.

E. van de Plassche - H. Bosscher
1. d4 Pf6 2. c4 c5 3. d5 e5 4.Pc3 d6 5. e4
Le7 6. Pf3 PbdT 7. Le2 h6 8. Ld2 PfB 9.
Dcl P6h7 10. 0-0 Pg6 11. a3 0-0 12.b4b6
13. Tbl Pg5 14. Pxg5 Lxg5 15. Lxg5 hxg5
16. 93 Lh3 l7,Tel f6 18. bxc5 bxc5 19.
Tb7 Lc8 20- Tbz Pe7 21. Dd2 Kh7 22.
Tebl Dd7 23.Lf7 La6 24.Pbs Lxb' 25.
Txb5 Tfc8 26.Tb7 Tc7

27. Lh32 TxbT 28. LxdT Txbl+ 29. Kg2
Tab8? 30. De2 Kg6?l 31. Dg4 Td9 32. h4
Tb7 33. Lf5+ p¡¡5 34. Dxf5+ Kh6 ? 35. h5
1-0

Erik van de Plassche

Ten slotte hier dus nog mijn (Ruuds) partij
tegen Eindhoven II.

Erik Wisman - Ruud van de Plassche

1 Pf3 f5 2 e4 e5!? (J4 daar schrikken ze
van, die Pß-spelers, opeens Lettisch en dat
kennen ze niet. Mijn tegenstander speelde
het echter uitstekend.) 3. Lc4 fxe4 4. Pxe5
d5 5. Dh5+ 96 6. Pxg6 Pf6 7. De5+ Le7 B.
Lb5+! c6 9.Pxe7 DxeT 10. DxeT+ KxeTll. LeZ Tg8 12. 93 (Mijn tegensrander
heeft de hem onbekende opening
uitstekend gespeeld. Wit heeft nu een

pluspion en zwart enige compensatie. De
theorie geeft wit hier klein voordeel.) 12. -Lfs 13. d4 exd3 e.p. 14. Lxd3 Lxd3 15.
cxd3 PbdT 16. d4 c5 (ik moet een vrijpion
creëren voordat wits zijn meerderheid op
de koningsvleugel mobilieert) 17. Le3 c4
18. Pc3 a6 19. 0-0 b5 20. Tfel b4l? (wit
komt nu weliswaar met zijn stukken
binnen, maar de zwarte pioonen zijn al ver
opgerulr) 2l Lf4+ Kf7 22. Pa4 TacS 23.
Ld6 a5 24. Te7+ Kg6 25. Tacl Tc6 26.
LcSTg7 27.Txg7 KxgT 28.f3Kfl 29 94

1j4 hoe kom ik nu verder ? Ik moet een
beetje opschieten, r¡¡ant wit begint met zijn
pioruren te lopen. Ik besluit een lange
paardmanoeuvre te beginnen, om het paard
uiteindelijk op b5 te posteren zodat ik met
c3 verder kan oprukken. Dat blijkt, dankzij
fouten van mijn tegenstander, een winnend
plan.29. -PeE 30. Tel Pxc5 31. Pxc5 Pc7
32.Pb7? (dreigt even een vorþ maar kost
alleen maar tijd.) 32. - Kf6 33. Pc5 Pb5!
34-Pd7+? (maar deze aanval is niet goed.
Wit dirigeert nu beide sh¡kken naar de
zwarte koning, maar die aanval kan nooit
lukken terwijl de zt¡arte c-pion doorloopt.)
34.-Kg7 35. Te7? Kg8 36. Pe5 Tc8 37.
Pd7 c3 38. Pf6 KfB 39. Td7

Te3 Dbs
gespeeld. 31
Db3

Ik heb uiteindelijk ten koste van twee
pionnen wel iets bereikt en de zwarte
aanval lijkt gevaarlijk, maar simpel 32
Kc1! haalt alles eruit waama wit een riante
piorurenvoorsprong heefr en zwart een kale
koning. Nu blijkt echter het voordeel van
kansen creëren, want mijn tegenstander
besluit uitgerekend in deze positie eindelijk
zelfte gaan aanvallen, waarna het meteen
uit is: 32 Te7?? Da2+ 33. Kcl Dal+ 34.
Kc2 Txb2 mat.

De scores na dit prachtige seizoen:

1. E. van de Plassche
2. R. van de Plassche
3. M. van Rooij
4. J. Spoorenberg
5. R, Bisschops
6. T. Cheung
7. L. Peeters
8. S. Brouwers
9. T. Willemse
10. R. ten Bos

7uit9
4%nit9
4uit8
4uit9
5uit9
5% uit 8
4%lrt9
3%ùit8
luitl
%trt2

Als eerbetoon aan De Familie nog twee
partijen. Want het blijkt toch altijd weer:
standvastigheid loont! Allebei uit de trieste
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Wit heeft zijn hoop gevestigd op een
eeuwig schaakmechanisme (Ph7+, Pf6+,
enz.), maar æyart kan dat et zeel
eenvoudig uithalen door het witte paard
veld f6 te ontnemen : 39 - Tc6 40. bxc3
bxc3. Wit geeft op. De pion is niet meer te
stoppen.

Eeruvouo, DE wEc NAAR
GELUK

\Mlt: M. Sormans
Zwart: M. van Rooij
Zuid-Limburg, 15 mei 2004
Bord 3

Ruud van de Plassche . Een eenvoudig partijtje. Jammer dat ík met de
zwafte stukken moesf spe/en. AIs je zo snel zo
verloren úaat heb je als teamspeler maar een
doel: tüdrekken. Bij wijwel elke zet heb je een
zeer beperl<te keuze. Dus over schaken hoef je
niet na te denken. Tüd genoeg om enigszins
depress¡ef genoegens en ongenoegen te

It
overdenken,

Onder de volle maen, op het zachte
slrandzand, metje hoofd tegen een krât b¡er.
Flarden wolken jagen door het bleke
maanlicht. lk weet niet of de weemoed naar
boven ¡s gekomen door de drank of door de
nacht die door de woeste warme w¡nd steeds
helderder wordt. Weemoed. Etwas
Unbelimmtes kriegt durchs Fens'ter hinein, zei
Rilke al.

En de boer hü ploeterde voort - ziet hoe hij
slaafi en graafr en draaft-.. Verlangen naar iets
beters? Maar beter dan wat dan? Eigenlijk
gaat het toch prima. Geen vu¡ltje âan de lucht
- no problemo.

Het stukje van Rob

Aan bord 6 speelde ik met ztvart tegen J.
Fober en stond na de twaalftle zet van wit
er zo voor:

gedwongen, waama wit een prachtig
centrum overhoudl ofeen actieve
meerderheid op de damevleugel.

t2. ....,Pb6. Volgens mij is het dekken
van pion c4 hier beter dan het opschuiven
ervan. Wit kiest voor het laatste. 13. c5?!,
Pd5! 14. Pd5:, ......Wellicht was Pe2 een
optie. Het is niet goed te zien, hoe wit niet
een mooi centrum kan opbouwen en een
overwicht behoudt. 14,,,.., 15 cd5:.. La3,
Te8 16. cd6 :?... Opent wijwillig de c-
lijn, welke minimaal gelijkspel betekent
voor zwart, gezien het vervolg. 16. .....,
Dd6: 17.Dd3,LfIl l8.Tb3,Dd7 19. b5,
Tec8 20. Lf8:, Kfll:. Zwart staat minimal
gelijk, ook al lazt deze in het vervolg een
betere voortzetting na. Na 55 zetten eindigt
deze partij in remise.

(st¡l en betekenisloos)

I
Spleen! Zou dal het dan z¡jn? Het vochtige
strandzand schuurt aangenaam. Op zee
wiebelt in de verte een baken. De lichten van
een schip verdwijnen stil en betekenisloos in
de horizon-(etwas

I
Op een gegeven moment knal je met je kop
tegen een betonnen muur. Een muurdie
eigenlûk niks anders is dan weemoed. Een
verlangen naar -.- naarwat eigenlük- Het
zeewater bruist in een perpetuum mob¡le over
het strandzand. Een eenzame hardloper volgt
de vloedlijn - geluidloos, hoe verder weg hoe
dichter nâar bewegingloosheid. St¡l - sland.

Wit staat wat beter vanwege het
ruimteoverwicht. Opdracht was: niet
verliezen.
Zwart houdt het liefst . . . . .e5 in de stelling,
wat nu faalt op ( ) fe5:, de5: en ( ) d5!.
Pion c6 wordt tot een verklaring

R. Bisschops
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een (de vuurtoren werpt.-.)

Welke einder is het waard om bewonderd te
worden. Waarom iets bewonderen, wat niets
anders is dan wat het is. Het bestaat. Nou en?
Alles wat je ¿et en voelt bestaat toch ook? De
gevoelloze leegrte van een platgereden pad die
nauwel¡jks nog begonnen was aan zijn
zoektocht naar de toekomst van zijn soort. D¡e
pad beslaat ook. En beslond.

De l(wal was bijna u¡tgedroogd. Eigenl¡jk voelt
het besl wel lekker onderje blote voeten. Maar
omdat je weet dat het een kwal is, kun je niet
anders dan snelje voet optillen- Een rilling
onderdrukkend sprint je naar de vloedlijn.
Waar l¡gt dat geluk ook alwee¡?

De dood is geen begin. De dood ¡s
betekenisloos, zinloos. N¡ets. De rat in de berm
moet zich een behoorlijk stuk door het gras
hebben gesleept. Of is gewoon meters verweg
gestuiterd. Niets vredigs aan de half
afgescheurde kop te ontdekken. Geen zin"
Geen betekenis. Niets.

De maan is een anker. De flarden jagen.
Langzaamaan worden de flarden dunner. De
stenen verschijnen. De poolster als eersle.
Laag. Net boven de horizon. De horizon die
zwart van zwart scheidt. De vuurtoren werpt
regelmatig witte lakens over hel flikkerende
water. Noo¡t ¡s het st¡|. Altûd kabbelt het water
Zacht, ruisend, lokkend. Het geluk ligt daar.
Ergens bû de weemoed. lk weet het zeker.

van
waren

Ook de vezengende hitte van een midzomer
zon kan de weemoed niet verdrijven. Je ogen
dichtgeknepen tegen het felle zonlicht toveren
duizenden dansende slenetjes voorje ogen.
De nacht midden op de dag. Blakerend, st¡l en
geduld¡g dreigend- Geel. De kleur van
weemoed is geel.
En de zeemeeuw glijdl geluiclloos voorbij.

En aan het eind van de rit liggen de duinen.
Gras en zand. Klimmen kosl geen energie,
want aan de andere kant ligtt het e¡ndeloze. Het
bew¡js van onze nietigheid. Geluk l¡gt daar. Bû
het zilte waler, de z$,angere lucht, de
aÂloegende zon en het zilveeouden zand.
Daar l¡gt het, ¡k weet het zeker.

Tweeëndertig zijn het er. Neen, waren het er.
Er is nu bijna niets meervan over. De
b¡erflesjes liggen als schaakstukken naar een
onverdiend verloren partij verspreid in het
zand.

Alles is ver weg deze nacht. En iedereen.
Ontelbaar de zandkonels in je hand-
Onmetelijk de stille verte. Onbeschrifelijk de
z¡lte geur die aantÍekt en afstoot tegelük.
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De muziek dreunt ritmisch. Daar houdt het ook
mee op. Ritmisch. Harde technodreun. Uit de
voorbijgl¡jdende auto joelt opgeschoten
hangvolk. ln een psychopathologische
infemale schokschoudertrance slampen zij -
koningen van de nacht. Zo nu en dan verl¡cht
door oranje lantaamschijnsel.
ln de verte lijkt het te gloren. Zo is het alt¡jd.
Altijd gloort erwel iets in de verte. Soms is het
weemoed, soms is het verlangen en alt¡jd
gloort wel ergens het geluk. lk weet het-.-

Eindspelpsychologie

GRANDE

Na diverse blikken, vragen, eisen en
smeekbedes van de bij UVS'ers
welbekende stalker Jan v/d W had ik toch
maa¡ weer besloten geen stukje te
schrijven. Één keer instemmen zou immers
zijn stalkgedrag belonen. Rustig een
sigaretje roken in de bar, mijn partij
overdenkend, zou dan helemaal verstoord
worden door een stemmetje ver weg (waar
blijft dat vervolgstuk van jou?). Maar
tijdens een telefoongesprek met Ruud, die
eerst de lofuompet stak over de prestatie
vari het eerste team ("Een hoogtepunt in de
UVS-historie') waardoor ik natuurlijk in
een euforische stemming kwam, stemde ik
pardoes in met het schrijven van een
terugblik op het mooie seizoen. Een
tactisch sterke aanpak van Ruud.
Het eerste wat ik vervolgens heb gedaan is
even alle oude partijen doorkijken. Het viel
me meteen op dat ik bij gebrek aan
theoretische kennis een heel multicultureel
repertoire heb laten zien. Hieruit volgde
dan aI vaak een middenspel waarbij de
"logische ideeën vanuit de opening"
volstrekt aan mijn neus voorbij gingen.
Mijn 4,5 uit 9 score is dan ook
voomamelijk te verklaren vanuit het
eindspel. Tijdnood, spanning, publiek en
ontwikkelingen op andere borden speelden
hierbij een belangrijke ro1. Tijdnood
speelde bij alle gevallen een rol, van de
andere drie invloeden geef ik u mijn
voorbeeld.

De verlaten slraten weerkaatsen de lege
voetslappen. Geen ferme slap, geen zacht
geschuifel. Leeg. En toch goed hoorbaar. En
de warmte maaK alles comfortably numb. Of
was dat de drank? Een krijsende kat, een
schreeuwende meeuw. De geur van volle
asbakken, sigarenpeuken en verschaâld b¡er.
De kroeg is d¡clrt. Al lang.

Mijn tegenstander beareek vervolgens
onder de spannìng en speelde Kc4??
waama 94! remise bracht. Later,
ontspannen in de kroeg met een glas bier
erbij, werd de toch vrij simpele winst
gevonden. Ziet u hem ook?
Ontsparmen......

Publiek:

Spanning:

Dit was de stand (zie diagram 2) waarbij
wij 3-3 gelijkstonden tegen Pion en Rob
naast mij straal verloren stond. Ik had nog
welgeteld 3 minuten op de klok, was niet
geheel meer ontspannen en kon mij gezien
Rob's pionnentekort ook niet beroepen op
ontwikkelingen van andere borden. Alleen
publiek was nog voor handen! Bij deze
stelling brak er dan ook sponta¿m een
polonaise uit, de bij sommigen welbekende
tearnleider van Pion liep wat ongelukkig de
zaal uit, kortom: het was afgelopen. Mijn
tegenstander en ik waren meteen overfuigd
en na zijn opgave en een patstelling bij
Rob wisten wij de gewenste 4 % - 3 Y,
weer te behalen!

Dit was de sta¡¡d na wat heen en weer
geblunder (wit gaf de winst r¡ieg r¡/aama
zrvart prompt remise \¡/eer weg gaf) bij een
4-3 stand (tegen Veldhoven 2) voor IIVS.
Wit staat staal gevr'ormen.
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Rob was de enige die later met de zet *
110...Td8 op de proppen kwam. Tsj4
analyseren dan maar. Vele analyse-uurtjes
later is er toch een winstvariant gevonden
(zwart ståat immers in de verkeerde hoeþ
en die ging als volgt: 1ll Ta2 Tb8 112
La6! Tb6 113 Ld3 Tc6+ 114 Lc4 Tb6
1 15 Tc2+ Kdl 116 TÐ,
Maar goed, met 2 minuten op de klok...

Ontwiklælingen op andere borden
Helaas heb ik geen notatieformulier bij de
hand maar het geval was dat ik in de laatste
ronde in een minder eindspel terecht
kwam, Ik kon weinig en de enige met spel
was mijn tegenstander. Doordat echter op
dat moment Voerendaal vóór stond (2-1)
en zijn leam aan de winnende hand was,
werd er door mijn tegenstander tot mijn
verbazing terecht remise geclaimd (3 keer
dezelfde stelling).

Voordat ik echter overtuigd was van zijn
gelijk waren de ontwikkelingen al weer zo
veranderd, dat remise waarschijnlijk niet
genoeg was. Tot verdriet van mijn
tegenstander was zijn claim terecht.

Tot slot nog even de leermomenten op een
rijtje: blijf ontsparuren, laat je niet negatief
beïnvloeden door het publiek maar huur
desnoods eenjuichende massa in en laatje
niet betrvloeden door ontwikkelingen op
andere borden. Eindspelen met belang en
tijdnood worden door veel andere dingen
bepaald dan vakkundigheid. Ha ultieme
voorbeeld met enorm belang is dan ook de
laatste wedstrijd van Erik, ongetwijfeld
elders in dit blad. Belangrijke eindspelen
worden beslist tussen de oren, maar vaak
niet in het gebied van bmisend
schaaktalent!

Luuk Peters

IIoe 1 witbier bijna tot de ondergang leidde

Mochten er spelers uit de lagere regionen zijn die nog nooit tegen een speler van het eerste hebben
gespeeld en op de clubavonden bewonderend kijken naar het hoge niveau dat tentoongespreid wordt
ãoor deze vedetten , dan zal door het behaalde kampioenschap de idolatie naar ongekende hoogten
stijgen. Ik verwacht zelfdat bij het eeuçfeest van IJVS deze prestatie tot mytheachtige proporties
uit zal groeien.

Maar hoe zit het nu eigenlijk met het niveau in de derde klasse KNSB? Is dat alleen weggelegd voor
de groten onzer club olk* i"d".""tr dit niveau bereiken? Laat ik het voorbeeld geven van oÍve
kampioenswedstrijd. Met zwart had ik me al snel in de problemen gewerkt. Mijn openingskennis
schoot weer eens te kort (terwijl ik het daar toch van moet hebben). Je kent die boeken wel:
honderden pagina's theorie en nog een laatste lullig hoofdstukje met afuijkingen op de tweede of
derde zet van wit. Na uren, dagen of maanden zrvoegen heb je daar echt geen zin meer in. Dat
overkwam mij natuurlijk in de laatste wedstrijd. Voerendaal had zijn nummer 4 opgeofferd om op
bord 8 het p¿nt binnen te halen. Na de opening -waar z1ÌaÍl dus de mist in ging- koerste mijn
tegenstandèr met vaste hand naar de overwinning. Na 24 zetten ontstond de volgende stelling
waarbij ik natuurlijk in tijdnood ben (zie diagram I ). Diagram 2 net er heel anders uit (zeg maar na
mijn tijdnood). De zwarten zijn weer kiplekker en het is wachten tot mijn tegenstander in remise
berust. Volgt u de vermakelijke zetten.

(diagram l) (diagralll.2)

25
26
27
28
29
30
3l
32
33

a3 Tf2
Tele2 Tfl+

34 Tf3xf4 (de teruggave van de kwaliteit is het doel van
wit, het moment alleen ongelukkig...)

wf4
35 Td4 Pxe6! (gemist)
36 Te4 Txa3
37 Kd2 Te3
38 Txe3 fxe3
39 Kxe3 Kf6
40 Lf3 Pd8 (diagram 2)
4l Kd4 Pe6+r

35

Kc2 Lf4
b4 Tcl+
Kb2 Tdl
Tf2 Td3
b5 Pd8Tf3 Tdz
Kc3 Ta3
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Schaakproblemen (oplossingen elders)

Remise aangeboden en wachten maar. Mijn tegenstander wilde eerst de ontwikkelingen afi¡¿achten
op de twee andere borden. Tijd voor een biertje en veel sigaretten. Dat Limburgse witbier in die
grote karaffen was mij al eerder opgevallen maar nu wilde ik hiervan ook genieten als kroon op
mijn onrnavolgbare trucs achter het bord. Even vergeten dat mijn laatste maaltijd al weer even
geledefi was.... Na een half uur was er toch beweging gekomen in mijn tegenstander. De andere
stellingen waren niet meer in het voordeel van Voerendaal en er moest doorgespeeld worden. Zijn
eercte zet was 42.Kd5. Een lichte beneveling maakte zich van mij meester. Wat was ook al weer de
makkelijkste manier naar remise? Hoe ruil ik de pionnen op de koningsvleugel af? Op het bord was
ondertussen de grote schemering ingetreden die zich met grote gretigheid probeerde uit te shekken
naar mijn hoofd. Koning naar voren? Koning naar achteren? Paard naar voren oftoch naar
achteren? Pionzetten? Dit is zwaar klote. Ik ben al niet goed in het eindspel en nou dit. Als we geen
kampioen zouden worden zou dat aan mij liggen. Op hoop van zegen vloeide er een paar zetten uít
mijn hoofd die uitgevoerd werden. De verkee¡de natuurlijk! Negen zetten na mijn zo goed als
zekere remise is mijn stelling geruineerd (diagam 3).

L wit aan zetwint 2. witaan zet wint

(dia$am 3 : zrrart aan zet)

3. wit aan zetw'utt 4. wit aanzetwint

Wat is de moraal van dit verhaal? Het lijkt soms onbegrijpelijk wat voor zetten de "toppers" soms
produceren maar laat je niet misleiden! Het blijven allemaal kneusjes.

Steñn Brouwers

36
5. wit aan zet wint
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UVS 2 klasse. In de strijd tussen PION en Schaakstad vlogen in tijdnood de blunders van bord naar
bord en bleek uiteindelijk de eindstand 4-4.
Gevolgen:
ASV kampioen, wij 5 e en PION 2 zesdeen daarmee zij in de wachtkamer van de
degradatiepretendenten. (overigens zal PION 2 volgend seizoen wederom in klasse I spelen.)

Voor de lieftebbers van een totaaloverzicht van de ¡esultaten van lfVS2:

LIVS 2 klasse lb OSBO

Captain IIVS 2

39

vóór de laatste ronde in Groesbeek zijn er nog 4 teams met promotiegevaar en nog 5 teams
met degradatiekansen.
Uiteraard behoort lrVS 2 bij beide groepen!! We spelen ten slotte ook voor een goed verhaal
voor ons nageslacht.
'Wat is er aan de hand: de stand bij het ingairn van de laatste ronde is als volgt:
1-$phaakstad 9pnr 2.ASV9pnt 3.VelpSpnt 4. IrvSTpnt 5.rvestervoort 6pnt 6.
PION2 5 pnt 7. PION3 2 pnt 8. VDS 2 pnr. ( 7 en 8 zijn al zeker)
MIN scenario :
Wij spelen tegen ASV en bij winst met 5,5 -2,5 of meer zijn we ze voorbij. Als dan
schaakstad gewoon flink van PION 2 verliest en Velp niet wint, dan promãveren we.
PLUS scenario:
UVS 2 verliest van ASV , westervoort v erriest niet vanyelp, pIoN 2 wint van schaakstad,
dan eindigen we als rn 6.
Met plaats 6 hangt degradatie afvan de prestaties van de OSBO teams in de 3d" klasse van de
KNSB: degraderen er minimaal 2 teams naar de promotieklasse dan volgt er versterkte
degradatie in de hele OSBO competitie.
op de speelavond staan er 4 osBo+eams op degraderen. Als er 2 teams degraderen dan
degradeert ook de slechtste n¡ 6 van beide eerste klassen van de osBo. Alsã 3 teams
degraderen gaan beide nrs 6 van de eerste klasse naar beneden en in het ergste geval als er 4
degraderen dan gaat ook de slechtste rn 5 eruit. In de andere 1" klasse zal ãe nr-5 maximaal 6
punten kunnen halen dus als we m 5 blijven, kunnen we niet degraderen.
Het zag er dus bij aanvang erg (on)g'nstig uit voor ons: 12 % kans te promoveren en 9 oá
kans te degraderen: in beide gevallen zijn we zeer afhankerijk van velå anderen.
De avond zelf.
westervoort wint tegen veþ, waardoor velp niet meer kan promoveren en westervoort niet
mee¡ kan degraderen- Voor ons werden daardoor zowel de promotie- als de degradatiekansen
sterk vergroot!! PION 2 leek op een grote overwinning afæ gaan, waardoor pioN 2 ook
boven ons zou gaã| eindigen als wij gingen verliezen. Maar het betekende ook dat Schaakstad
onder ons zou eindigen als wij de winst zouden pakken. Bij de genoemde grote winst was
promotie dan een feit. zodat naar ongeveer 3 uur spelen we er vanuit gingðn dat we volgend
seizoen weer gewoon PRoMOTIEKLASSE zouden spelen. we stondenãr even niet bij stil
dat de kans op promotie en de kans op degradatie ongèue"r even groot was. (ongeve o 1o v"¡.
Onze strijd:
Na 3 uur spelen was invaller Marcel v reeds anderhalf uur aan de pils en had met groot
gemak en een geweldige blunder een 0 uit het vuur gesleept. (Ten minste iemand di'e zich in
ons team snel thuis voelt). Klaus had zijn eerste 0 van het seizoen veroverd en Kees had met
zijn vlotte verlies er voor gezorgd dat hij toch nog onder de 50 o/o score kon blijven. Als de
rest positief zou scoren zoudenwe waarschijnlijk met ASV (onze tegensønderil) moeten
loten wie niet naar de promotieklasse hoefcle. Doordat Ton, peter en Lambert *ál *on r"r¡
was de stand om 1l uur 3-3. Bij verlies zouden we zeker 6e worden. Bij 2 winstpartijen loten
voor de promotieklasse.
we hadden dat allemaal niettegeÌ Thomas moeten zeggen, want dan was hetnog spannend
gebleven' Thomas schrok duidelijk van het promotieklÁse-vooruitzicht en stondï korte tijd
na het vememen van het bovenstaande geheel verloren! om de spanning weer op te voeren
besloot Ron zijn betere stelling gewoon remise te geven, waardoor we niet eersæ maar
waarschijnlijk zesde gingen eindigen, wat goede kansen gafop degradatie naar de tweede
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Wat doet de KNSB voor haar leden

Competities, kampioenschappen en toernooien
De KNSB organiseert elk jaar een aantal kampioenschappen, competities en toernooien. De
belangrijkste hiervan zijn:. De KNSB competitie voor clubteams. De KNSB bekercompetitie voor clubteams. Hgt Nederlands Kampioenschap algemeen en dames. De Halve finales NK algemeen en dames. Het Open NK + bondswedstrijden in Dieren
Hiernaast ondersteunt de KNSB diverse toernooien, waaronder het Open NK snelschaken, het NK
snelschaken voor teams, het Open NK rapid, het NK senioren en veteranen, het NK bedrijfsschaak,
het NK studenten en het NK Lightning Chess; en in mindere mate ook het CORUS toernooi, het
Cultural Village Toernooi en de diverse SO-ON toernooien
Voor al deze en nog heel veel andere toernooien en evenementen wordt de wedstrijdkalender
bijgehouden.

Competities, kampioenschappen en toernooien voor de jeugd
Voor de jeugd worden er aparte kampioenschappen, competities en toernooien georganiseerd en
ondersteund. De belangrijkste hiervan zijn:. De Jeugdclubcompetitie en het NK clubs E. Het NK jeugd tol20116114 jaar
. Het NK jeugd lol12 jaar
. Het NK jeugd tot 10 jaar (de nationale pupillendag)
. Het Open NK jeugd in Hengelo
Hiernaast ondersteunt de KNSB diverse jeugdtoernooien, waaronder het NK rapid jeugd, het NK
snelschaken jeugd, het Open NK rapid jeugdteams, het NK scholen, het Huttontoernooi tussen
regionale bonden, het Open NK voor jeugdclubs en het Mevr. Vinketoernooi.

lnternationaal topschaak
Bij een aantal internationale evenementen wordt Nederland vertegenwoordigd door teams of
individuele spelers:. Naar de tweejaarlijkse Olympiade gaan een heren- en een damesteam. Naar het tweejaarlijkse EK landenteams gaan een heren- en een damesteam. Voor het EK individueel ondersteunt de KNSB de deelname van een aantal topspelers
Naast en ter voorbereiding op deelname aan internationale evenementen organiseert de KNSB
trainingen voor de topspelers:. Training nationale team mannen. Training nationale selectie mannen. Training nationale damestop. Training nationale selectie dames

Rating
. Voor alle leden die wel eens in een competitie of toernooi meespelen wordt de KNSB rating

bijgehouden
' Voor alle jeugdleden die wel eens in een competitie of toernooi meespelen wordt de KNSB

jeugdrating bijgehouden. Voor de leden die in nationale en internationale competities en toernooien deelnemen wordt
informatie voor de FIDE rating bijgehouden. En alle bijbehorende correspondentie

Talentontwikkeling
. De talentvolle jeugd krijgt training op diverse niveaus: allereerst bij de verenigingen, dan regionaal

in de vijf Servicepunten en tenslotte landelijk in de Centrale Training in Utrecht en in de Jong
OranTÞ selecties.. Voor de jeugdtop worden diverse uiÞendingen plus begeleiding naar internationale
jeugdtoernooien (waaronder EK en WK) georganiseerd. .! ^,

' V9-91 de opleiding van alle jeugdschakers ondersteunt de KNSB de Stappenmethode (een
officiële leermethode van de KNSB) door het maken van examens en het leveren van
examinatoren. Ook wordt oefenmateriaal onder trainers verspreid.

' Jaarlijks is er daarnaast de Leo van de Kar sportweek op Papendal en de uitwisseling met deDuitse Schaakbond (pulvermühle).

Kadervorming
om training te geven aan jeugd en volwassenen worden er regelmatig cursussen aangeboden voor:. Jeugdschaakleider. Schaaktrainer A. Schaaktrainer B. Schaaktrainer C
Om leiding te kunnen geven bij wedstrijden en toernooien worden er cursussen aangeboden-voor:. Scheidsrechter. lndelingsdeskundige. Wedstrijdleider. Nationaal arbiter
Voor de gediplomeerde trainers is er verder een l¡cent¡esysteern opgezet met databank enregelmatige bijscholingen- B-innen de Servicepunten is oe ka¿ermèñtor actief bij het ondersteunen vancursisten en beginnende trainers. En tenslotte worden stages gecoördineerd vo'or aankomend kader.

Breedteschaak en verenigingsondersteuning
' ln.elk Servicepunt is een verenigingsconsulent werkzaam die de clubs op alle gebieden vanadvies en informatie kan voorzien.
' Voor de verenigingen is een keur aan informatie beschikbaar: documenten, programma,s,

promotiemateriaal, elektronische formulieren, reglementen, etc..
' Voor diverse doelgroepen fieugd, meisjes, slechÞienden, etc.) worden stimuleringsprojecten

georganiseerd.

Communicatie en publiciteit
' Alle leden (vanaf 12 jaar) ontvangen 6x per jaar het blad schaakmagazine.. Jeugdleden (tot 12 jaar) ontvangen 4x perjaar het blad Voorloper.
' Op de website van de KNSB (www.schaakbond.nl) kan iedereen volop informatie vinden over deKNSB, het Nederlandse schaakleven en de verrichtingen van de Nedärlandse top.
De KNSB probeert op allerlei ¡.a1i9re1 zoveel mogelijk aandacht voor het schaken te genereren,
zowel door het maken van publiciteit als door het orgãniseren van activiteiten.

Algemene organisatíe
om al haar activiteiten mogelijk te maken worden de volgende organisatorische taken vericht:
' Beleidstaken zoals het opstellen van beleidsplannen, subsidiãaanvragen, projectvoorstellen,jaarverslagen, etc.. Ledenadministratie. Financièleadministratie. lnformatie voorziening per telefoon, mail en post naar leden, niet-leden, verenigingen,

instellingen, etc.
' Contacten met externe organisaties zoals diverse sportorgan¡sat¡es, overheden, subsidiegevers,

sponsoren, etc.
' Bestuurstaken zoals bepalen beleid en controleren van de uitvoering, advisering door diversecommissies, vertegenwoordiging bij FIDE en ECU, overleg met regiónale bondãn, representatieve

taken, etc.

Schaakacademie
logr d9 verspreid¡ng van het schaken via internet heeft de KNSB de Schaakacademie opgezet. Op deSchaakacademie kunnen kinderen en volwassenen individueel of in groepsverband schaken leren.ook bestaat de mogelijkheid via een schaakserver te schaken tegenätraãr en de rest van de wereld.

SBS schaakmaterialen
Via de sBS winkel verkoopt en verhuurt de KNSB diverse schaakmaterialen.
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Hoe zit de organisatie van de KNSB in elkaar
Opbouw organisatie
De KNSB is een democratiscl opgebouwde organisatie. Het hoogste democratische orgaan is deBondsraad' Die bestaat uit afgevaãrdigden variregionale bonderildíe ¿ã 

"iro.-u-.rt"genwoordigen dieweer hun leden vertegenwoordigen) eñ van bijzonãere bonden.De Bondsraad kiest het bestuur en'bepaalt net uele¡¿-Het bestuur ontwikkelt het beleid en isverantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De uitvoering rigt voor een gr.ài ;".ii" n"nden van de
X:f:,¡1".::iî,tîf :?l o: KNSB, hér Bondsbureau lsevästlso te HaarrËm¡.um olcnler ot¡ de verenigingen en leden te kunnen opereren zijn er in heí lano vijf servicepunten actiefop de gebieden verenioinosonde.rsteuning, kadervorming..en tárentontwikketinl deugotraining).Bij de organisatie van ãe ãctiviteiten onoe"isteuni àn wår¿t net Bondsbureau ondèrsteund doortoernooiorganisaties, regionale bonden, sponsoren en diverse .o6¡.üã.lräJö veelat zeer veelvrijwilligers actief zijn.
De regionale bonden hebben daarnaast hun eigen toernooie¡, competities en act¡viteiten en dat geldtook weer voor de verenigingen. op haar beurt ñraakt ãe rNsB weer deel ,¡t'uåñ än groter geheel,de internationale schaakweield en de FIDE (wereldschaakbond) en de ECU (Europese schaakbond).
Financiering
De KNSB financiert haar activiteiten uit diverse bronnen:
Conhibuties van de leden
Subsidies (van de overheid)
Bijdragen van sponsoren
Eigen bijdragen van deelnemers aan allerlei activiteiten

Oplossingen van de schaakproblemen
De problemen zijn ontleend aan: Irving Chernev, Practical chess endings

Diagraml: 1.Le5+ Kxe5 2.97 Tb8 3.Lb3Txb3+ 4.Pf3+ Txf3+ 5.Kg2.

Diagram2: l.Tf5+ KeB 2.Te7+ Kd8 3.Td7+ Kc8 (Ke8 faaltop 4. Ta5 T96+ 5.Kc7
endaarnamatopaS)4.Tc5+ Kb8 5. Kb5+ Ka8 ( opKc8volgt6.TcT+ endaamaTbS
mat ) 6. Kc7 Tg3-g5 7. Td8+ Ka7 ( op TxdB volgt Txg1 wazrnamvartzijn toren verliest
omdatmatopa5dreigt)8.Tb7+ Ka6 9.Td6+ Ka5 t0.Ta7+ Kb5 lt.Tb6+ Kc5 12.Ta5
mat.

Diagram3: 1.Ta4+ Kg5 2.Tc5+ Kf6 3.Ta6+ Ke7 4.Tc7+ Kd8 5.Th7 Dg2 (naÐxh7
wint wit de dame met Ta8+ en daarnaTa'l+ enTxhT ) 6. Ta8+ ¡l¡¿g 7. Th8+ en dit wint
ook de dame-

Diagram4: l.Th5+ Ke6 2.Lb3+ d5 3.Txd5 Dxfz 4.d4 (dreigtTes+ Kd6 Te6 mar)
f5 5. e4 Dxb2 ( na fre4 Td8+ moet de koning naar de f-lijn en na Tf8 volgt dan
damewinst ) 6. Td6+ Kxd6 7. e5 Kc6 8. d5 mar.

Diagram 5: l.b7 Kf7 ( a Lxd6 2. Ta8 Kf/ 3. Lxd6 DxbT 4. Tf8 mat, b DxbT 2. ð7+
Kfi 3. d8 Paard en wint de dame ) 2.Ta8 DxbT 3. Tf8+ KxfS 4. d7+ Kfl 5. dg paard +
Ke8 6. Pxb7.

Diagram6: 1.Tc8 Da3 2.Pd4+ Kb6 3.TbB+ Kc5 4. Tb5+ Kd6 5. Td5+ Ke7 6.Ta5
Dxa5 ( Dd6 Pf5 wint de dame ) 7.Pc6wint ook de dame.

Peter Schut
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Waarom lid worden van de KNSB
van een aantal activíte¡ten van de KNSB profiteert elk lid direct. Van een aantal andere activiteiten ishet directe belang voor elk lid minder zichioaar. iåcn z¡n aile activiteiten 

"ãn J"Ïr.¡sa gericht op een
?ls"Tg,"n belang: hetorganiseren, ondersteunenLn bevorderen van een zo rrk en gevarieerdmogelijk schaakleven in Nederland.
Elk deel binnen de schaakwereld draagt hier op eigen wijze aan bij. De organisatie als geheel maaktzeer veel mogelijk!
Een vereniging maakt het sch.aken mogelijk en st¡muleert het door een band met haar leden op tebouwen middels de organisatie van "ei ¡ri"r"ìåmpãt¡t¡e, toernoo¡er, Ëffinå;, jeugdwedstrijden,
De vereniging en de regionale bond bieden samen weer extra mogelijkheden: externe competitie,regionale toernooien, persoonr¡jke kampioenschappán, scr¡oot- en jeugdwedstrijden, regionaletoptrainingen, publiciteit, etc.
De vereniging, de regionale ggF gn de ra¡derijke bond, de KNSB, bieden samen een noguitgebreider scala aan moqelijkhede.n: landeli¡käcornpetities (voor senioren en jeugd), Nederlandsekampioenschappen lseniJren, jeugd, snerschäãr,, s"üol"nl, toernooien en trainingen (ieugd entopschakers), een schaakbrad vooi ar haar bd;;;;;;p"rt brad voor de jeugdige schakers,uitzendingen van toppers naar internatio.n"rc r.ãnipiããn..happen, een actuele sòhaaksite metallerhande schaakinformatie, het bijhouden 

"n 
u"*ãit .n van rat¡ngs, het opreiden vanwedskijdleiders en schaaktrainers,'etc.

De bond kan nog sterker worden en nog meer doen voor haar reden, ars zich nog meer schakersaansluiten' Een actieve oroanisatie is aãnkekketijk uoãr.lr" ".rräI[. ;"';ä;iJrne¡r van de sporrwordt bepaald door wat de-gehele organisatie erian maakt.Schaker - vereniging - regionate ¡onã _ XNSB: ;* ónio.rn"r"t¡k geheell

voor alle leden nn UVS die mn mening ãjn dat zij het clubschaak wer zonder eenoverkoepelende organisatie zoaþ KNsÈ en oa,r,eéteqre Bond kunnen ñr"n"n.Ov-erçnomen uit de OSBOde Nr. 569 ì¡an 14 mei2æ4.S.Sytema Iz



Een nachtmerrie
Er was eens... Zo beginnen de meeste sproo$es. Deze niet. Tot u spreekf een verslagen mens.
Van God verlaten bevind ik mij op de tweesprong van realiteit en illusie. Twijfel maakt zich
van mij meester. Ik leef nog, want ik voel het bloed stromen door mijn opgezwollen aderen.
Het zweet breekt me uit. Ik begin te duizelen. Ik zoek naar enig houvast. Maa¡ het enige dat ik
zie zijn rme tekens: Pxb5?, c4?,Lg4?, c3?,Tcl2 Overmand door emoties voel ik de tranen
opwellen. En ik schreeuw dat ze weg moeten garm. Maæ ze gaan niet weg. Nee, ze blijven in
mijrfgedachten hangen. Zoals een beul achtervolgd wordt door de gezichten van zijn
slachtoffers. Tot aan het einde der tijden.

Deze vreemde tekens zullen door u gelezen worden en u zult denken dat het schaakzetten zijn.
Dat zal ik ook niet ontkennen, maar de diepere betekenis ervar¡ is veel schrijnender. Laat ik
beginnen met Pxb5? Toen ik deze zet speelde was ik in mijn nopjes. Ik had een prettige
stelling en een uw meer op de klok. Ik had mijn tegenstander na gedegen voorbereiding
verrast op zijn eigen terrein. Had ik echter Pb3 gespeeld, dan had ik het punt binnengehaald.
Nu werd het een halfie. Baal, baal, baal.
De tweede zet is een heel ander verhaal. Na een voor mij bekende opening mag ik bogen op
een plus. Maar na c4 stort het in als een kaartenhuis en is het punt foetsie. Ja, interessante
analyse maar niks geleerd wat ik al niet wist tijdens de partij.
Zet nummer drie betekende het begin van het einde van die partij. Ik wilde niet langer
verdedigen, maakte een rekenfout en de stelling werd onhoudbaar. Door nog een pseudo-
actieve zet blies ik mijn eigen koningsstelling op en werd daama fraai opgebracht. Wederom
een interessante analyse.
De vierde zet doet het meest pijn van allemaal. Nadat ik mijn tegenstander had overspeeld,
vergat ik het afte maken. En 'out ofthe blue' sta ik ineens verloren. Erg treurig... Analyse
ging weer bijzonder leuk... 'En.. Dennis??' Als je dan tien keer aan allerlei randdebielen moet
gaan uitleggen dat je verloren hebt, kan je wel eens pissig worden hè... Mijn tegenstander
wist ook niet of hij nou een blij of serieus gezicht moest opzetten. Maar goed, ik had verdiend
verloren.
Zetvijf was de meest dramatische... ln wederzijdse tijdnood choke ik compleet en geef een
stuk weg. Waar is de goede oude tijd gebleven dat ik er nog 40 fatsoenlijke uitramde in 30
seconden?? Word ik oud? Nou dus dat was mijn vierde nul. Lekker is dat. Daar waar ik
eindelijk naam wilde gaan maken geef ik 3 gewonnen stellingen weg waaruit ik een half punt
scoor. Ik verknal ook nog een plus in partrj 4 en verlies er ook nog een omdat ik niet de
discipline kan opbrengen om de hele partij te keepen.
Ik zag, ik speelde en werd met beide benen terug op aarde gezet. Nimmer had een cyclus een
dergelijke wrange nasmaak. Nooit verloor ik zoveel partijen in een cyclus. Gloort er nog hoop
voor mij?

Badend in het zweet word ik wakker gemaakt door mijn vriendin. Nou j4 wiendin is ook
weer zo'n groot woord. Ze is rood, is heel warm en komt lief tegen me aan liggen. Ik begin
haar zachtjes te aaien en krijg als dank een lieve blik en een zacht veelbelovend gekreun...
Maar aangezien ik geen voorkeur geniet voor sex met dieren duw ik haar van me af. Ze
springt van het bed afalsofze wil zeggen: nou, zoek het zelfmaar uit dan. Ik sta op en loop
naar de badkamer an gooi een plas water in mijn gezicht. Weer komt ze lief tegen me aan
staan. Ik open een blik whiskas en geefhaar wat te eten. Ik kijk in de spiegel en moet lachen
om mezelf. Met mijn slaperige ogen realiseer ik me wat ik zojuist heb gedroomd.
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Gelukkig is het al eenjaar geleden en denk ik er niet al te vaak meer ¿nn. Ik loop terug naar
mijn kamer en kijk nog eens lachend naar mijn bureau. Precies midden op de tafel staat een
bokaal. Het opschrift luidt: UVS Clubkampioen Seizoen 2004-2005.
Ik ga in bed liggen en val tevreden in slaap.

Antwoorden van de opgaven:

Opgave l: Opgave 2:

Het is niet meteen duidelijk waar de witte
koning mat gezet kan worden met een zet.
De witte pion op h7 moet enig houvast
geven. Dit is namelijk een blokkade snrk.
De witte koning moet naar h8. Maa¡ daar is
hij nog ver van verwijderd in de
beginstelling- Eerst moet wit de toren op f6
pakken. Daama terug om het paard op B te
pakken. Dan weer terug naar de toren op
95. Daama de pion op e5. De diagonaal
moet open. Daama het paard op h8. Dan
kan zwart met c3-c2 mat zetlent-

De toren op f6:

Khl -g2-fl -e2-d 1 -c2-bl -a2-a3 -a4-a5-a6-
a7 -b8 -c7 -d8-e7 -f6 (17 zetten)

Het paard op ß
Kf6-e7 -d8 -c7-b 8 -a7 - a6 -a5 -a4 - a3 - a2-b | -c2-
dl-e2-B (15 zetten)

De toren op 95:

Kf 3 -e2 -d I -c2 -b I - a2 - a3 - a4 -a5 - a6 - a7 -b8 -c7 -
d8-e7-f6-g5 (16 zetten)

Het paard op h8 via e5:

Kg5-f6-e5-f6-g7-h8 (5 zetten)

Dit maakt samen 53 zetten. Nu kan zvyart
mat zetten met het subtiele c3-c2.

Het driet¿l zwarte pionnen lijkt veel
problemen op te leveren. De sleutel zet is
niet makkelijk te zien. Ook het patbeeld is
nog niet duidelijk.

1....,blT! 2.Kg6, KW 3.Kf5,Kcl
4.Ke4, Lal 5.Kd3, b2 6.Lb3 pat

Opgave 3 :

De dubbele 'penning' valt meteen op. De
zwade koning en loper kururen niet spelen
want dan staat wit schaak.

Zwart speelt achtereenvolgens:
1.Da92.Ka23.Kb3 4.Kc4 5.Kd5 6.Ke4
7.KB 8.Kg2 9.Kfl

Nu staat de loper niet meer gepend.

l0.Le3 l1.Tg1 l2.Dhl 13.e2

Nu kan wit zwart pat zetten met Lxe3!
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De onderlinge competítie
Zijn er verbeteringen mogelijk ?

We kunnen (dacht ik ) redelijk teweden zijn over de manier,waarop de onderlinge
competitie momenteel verloopt. Ik wil desondanks even relaxed nadenken over een paar
probleempjes bij de onderlinge competitie , die misschien de aandacht nodig hebben..

Nlet dat ik wil oproepen tot veranderingen, maar aanleiding voor een verandering kururen
punten in het hele gebeuren van de competitie zijn, welke als minder prettig worden
aangevoeld , ergemis oproepen ofvaker dan éénmaal tot problemen kunnen leiden.
Er is eigenlijk maar één ding belangrijk :

narnelijk dat de schakende UVSer
hetJíjn vindt om te schaken,

het gaat om het schaakple¿ier . .-.
Nu zal de één het schaakplezier anders
beleven dan de ander. Er zijn echter twee
punten, die toch wel vaker onderwerp van
gesprek zijn:

(l) i.v.m promotie in de groepen.
(2) i.v.m. het niet kunnen spelen .

Wøt is o.ø- nodig voor Schaakplezier 7
l.Aantrekkelijke schaak-omstandigbeden (zaal enz.)
2.Een inzichtelijk schaaksysteem , dat prettig speel-

baar is en dat een redelijke ranglijst oplevñt, waar-
bij ieder zich qua sterkte op de juiste plaats voelt.

3. Bij toevallige problemen, bijvoorbeeld her op een
avond niet kunnen spelen , moet er een oplossing
zijn, welke voor alle partùfl acceptabel is en recht
doet aan het eerlijke schaakgevoel.

De añrezige speler wil wel spelen, maar moet ik mijn persoonlijke planning veranderen om
de niet opgedaagde speler alsnog een kans te geven ? Kortom : het is niet echt bevorderlijk
voor een prettige schaaksfeer.

Je speelt de partij níet: ('waÍ doe je met de punten "?
Dan is er de "puntenkwestie ". Moetje een relatiefzwak speler (die altijd kan schaken ) laten
winnen tegen een sterkere, die door persoonlijke omstandigheden niet kon schaken ? Kunnen
schakers zonderte spelenYz-\/z afspreken ? Ofmoet dat 0-0 worden, waarbij beiden
onredelijk gestraft worden voor een ongelukkige samenloop van omstandigheden ?

Een aantal gedachtes over de competitie
gedachtes over kleine veranderingen, waarbij ook plaats is voor het niet spelen van een partij
l.Standaard poules vøn 6 (met 5 rondes)

'Waarom zou je de poules kunstmatig vergroten, zoals dat nu gebeurt ? Daar zijn geen
overtuigende argumenten voor. Voorstel: maak poules van bijvoorbeeld 6, die via een
ouderwets programma en paringssysteem spelen . Elke speler speelt dus tegen alle anderen in
de poule. Omdat het totaal aantal deelnemers niet altijd een veel-voud van 6 is, moet het
huidige poule-systeem, zoals het nu goed werkt , eventueel in de laatste groep (oflaatste twee
groepen) wel nog toegepast worden Bijvoorbeeld een groep van 10 met ook 5 rondes.

2.Je zou de ínhaaldøtums kunnen øfschaffen : na 5 rondes is het dan einde pertode
De ratingpunten worden ook zoals nu gewoon berekend en er wordt gepromoveerd (1 of 2
personen ?) en gedegradeerd ( 1 of2 personen? ) . Als er geen inhaal-avonden zijn
houden we meer datums over voor een extra periode ofvoor andere leuke dingen.
Het weghalen van de inhaalavonden is echter niet noodzakelijk,maar volgens mij wel nuttig.

3.Het niet uitspelen : geen verplíchting tot afzeggen,fictieve waardering voor ile partíj.
Als de partij niet gespeeld kan worden, dan is dat omdat één speler niet aanwezig is of
misschien allebei niet aanwezig zijn. Er volgt dan een fictieve waardering, waarbij de uit-
slag gewoon op dezelfde wijze telt alsof de wedstrijd gespeeld is ( I -0 of 0-l of %- %)..

a) Er is één speler aanwezig ( of de bereídheid te spelen is bekend )
De speler, die op de avond wil spelen, winl. Maar het wordt remise indien deze 50 tot 100
ratinpnnten minderheeft dan de speler, die niet kon spelen. Heeft hij meer dan 100
punlen minder , dan zou deze speler, ondanks zijn bereidheid te spelen, toch moeten
verliezen. Misschien kan bij dit soort verlies zijn bereidheid om op de speelavond te
spelen beloond worden met 5 ratingpunten ? Dus alleen bij verlies !

b) Beide spelers kunnen niet spelen en/of zijn afwezig.
ln principe wordt er alleen gespeeld op de speelavond. Zoniet, dan komt er een
fictieve uitslag Is de rating-afstand bijvoorbeeld niet meer dan 60 ratingprmten

dan wordt het ¡emise. In alle andere gevallen wint de speler van de hoogste rating.
c) Niet op de geplande datum, maarop een andere datum spelen ?

Er is iets geregeld voor een fictieve uitslag, Niemand is dus verplicht de speelavond anders
te plannen, maar als men dat toch $¡il, dan moet men de onderlinge afspraakzeker een
weeh tevorcn aan de wedstrijdleider bekend maken .Indien er geen exûa ínhaalavonden
zijn, zijn er wel externe avonden, waarop men beide wij heeft. In alle andere gevallen
(ook als er iets mis gaat ) gaat punt -b- in werking (fictieve waardering).

Misschien is er iets met al deze gedachtes te doen . Het kan zijn , dat onderdelen hiervan
interessant lijken om uit te werken . Er kunnen ook nadelen aan de "fictieve"waardering
zitten. De voordelen kunnen goter zijn. Hoe het ook zij, het is in ieder geval denkstof.

Klaus Wüstefeld
Naschri/i redactie: voor het redigeren van dit artikel ontbrak helaas de tíjd.
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Het promotieprobleem in de groepen.
ín de hogere groep dreígt een øfslachting
Toevallig werd ik zelf onlangs geconfronteerd met het probleem van de promotie. Tot mijn
grote verbazing speelde ik in de tweede groep zó goed, dat ik dreigde te promoveren.
Een promotie kan dreigenil zijn , niet alleen omdat men in de hogere groep zou kunnen

wotden afgeslachf,maar ook in dat geval de ratingpunten onevenredig zulten kelderen .Dit
kelderen op de ranglijst is na de promotie een strafvoor de prestatie , die in de vorige periode
verricht werd. en is daarom onredelijk. Vooral in de laatste periode kan dat bijvoorbeeldje
plaaß kosten in het externe team, waann je eigenlijk thuishoort.
Het is tegenje schaakplezier om expres slechÍ te spelen om promotie te verhinderen.
Een mogelijke oplossing voor dit promotieprobleem zou het invoeren van een bonus kururen
zijn. Iemand, die promoveert zou dan bijvoorbeeld een bonus kunnen krijgen van þak weg)
30 ratingpunten , waardoor het promoveren een stuk aantrekkelijker wordt en het
schaakplezier er ingehouden wordt..

Het niet kun¡ren spelen van een partij
Een percoonlij k probleem,
AIs je niet kunt spelen ontstaan er persoonlijke problemen : je hebt problemen en je moet
ook nog (al dan niet met een smoes) melden ,dat je niet kunt spelen en je moet een datum
afspreken, datje wel speelt. Kan lastig zijn, vooral als de tegenstander , die welkon spelen ,
op de uitspeeldatums weer niet kan..wat dan ? Tussendoor spelen ? Dat kan ook niet altijd.
Er kan van ¿llss aan ds hand zijn: : de speler is misschien vergeten, dat hij moet spelen of
heeft een vergissing gemaakt. Het probleem rekf zich verder uit, als andere inhaaldatums ook
niet kunnen. wie heeft er dan het gelijk, wie kan er claimen ? Konden beide niet spelen of lag
de schuld bij één van beiden ? En dan is er ook de sportieve gewetensvrâag, of je de winst
kunt claimen, als de spelerniet komt opdagen: Je hebt bij wijze van spreken ( in theorie) nog
wel een andere dag om te spelen, maar je hebt dan andere dingen gepland.
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srijr

Het is zaterdagavond 19 juni. De wedstrijd
Nederland - Tsjechie is ten einde.
Advocaat ligtbij Sportzomer enVilla BVD
stevig onder vuur. Volkomen terecht. Maar
de basis van de nederlaag lag mijns inziens
nieçin de wissel. Ook niet in de
overwegend slechte kwalifi catie-
wedstrijden. Het probleem zit hem in de
stijl. Je zou het kunnen vergelijken met
een schaker die van rustige openingen
houdt en het advies opvolgt om eens een
gambietje te spelen. Of een Shirov die in
een ofandere laffe va¡iant van de Caro-
Kann verzeild raakf. Een schaker speelt
pas goed warmeer hij met stijl speelt. In
zijn srijl. Zo moest Dick zich ook gevoeld
hebben. Een defensief ingestelde
bondscoach die met een lading topspitsen
op de bank zit. Als een dove die de
complete Frans Bauer-collectie wint met
een prijsrraag. Of een astmapatiént die
mee mag doen met Parijs-Dakar. Zo
bezien is het dus ook heel wreed om Dick
bondscoach te laten zijn. Misschien was
Co wel de man of viel er gewoon niet
tegen de slechte arbitrage op te coachen.
Eén voordeel: de spanningen die we op het
jubileumtoernooi voelen zijn die van de
snelschaakpartijen. De ontroering komt
niet van een pa¡tr maandjes ploeteren van
Dick maa¡ van zestigjaar aanvalsschaak.

Lambert Hoûnan - Pieter van der Zwan
Datum: I7-05-2004

1 b4 e5 2 Lb2Lxb4 3 Lxe5 Pf6 Ook 3 ...
f6 behoort tot de mogelijkhed en. 4 c4 Pc6
5 Lb2 Pe4! (zie diagram l)- De gedachte
achter dit pionoffer is heel concreet: wit
heeft na zeven zetten (indien er genomen
wordt) maar liefst vijf maal de loper
gespeeld! 6 Pf3! Wit gaat terecht niet in op
de varianten die na 6 LxgT ontstaan. Zwart
gaât dan ve¡der met 6 ... Tg8 7 Lb2 d5!? (7
...Dh4? 8 93 Fxg3 9 fxg) Txg3 l0 hxg3
Dxhl ll PB Ld6 12 d3 Lxg3f 13 Kd2
Dh6T 14 e3 Lf2, 15 De2 r+-) 8 cxd5 Dxd5
9 Pc3 Pxc3 l0 Lxc3 Txg2!? en zwart heeft
in ieder geval zijn pion terug. Wellicht is
10 ... Lxc3 11 dxc3 Da5 12Dd2Ld7
actiever. 6... 0-0 7 e3 d5 8 Dc2 8 cxd5
Dxd5 9 Le2 Td8 met ongeveer gelijke
kansen. 8 ... Lfs 9 Ld3 Te8 l0 Pc3 Of 10
cxd5 Dxd5 1 I 0-0 b5 om Lc4 te
voorkomen. 10 -. Lxc3 ll Lxc3 dxc412
Lxe4 Lxe4 l3Db2 (diagram2)

fó 14 0"'0 Uitera¿rd moet wit van de b-pion
afblijven: 14Dxb7? Pd4.14 ... Lxf3 15
gxfJ lld5 16 DxbT!?? Nu lijkt het wel te
kunnen. De witte koningsvleugel krijgt het
echter zwaa¡ te verduren. Een optie is 16
..- b5 (16 Êl Dß is ook kansrijk) l7 Tabl
TabS l8 a3 a5 met groot voordeel voor
m¡art. 16... Ikf3 l7 DxcT Ook 17 TSI
TadS l8 Da6 Dg4t 19 Kfl De4 is goed
voorzwart. l7 .-Te4'!.lE h3! Pe5!? f9

Tabl?? De enige manier om nog tot
verlenging te komen is 19 Lxe5 Txe5! 20
Dxc4l (2oDb7 Tgal21KlaTg2f)20 ..
Kh8 21 ?? Na de tekstzet is het mat in vijf.
19 ... Tgaf 20 hxg4 Ðxg4! 2l Kh2 Pl3T
22 Khl Dh3 23Dh2Dxg2l.

Pieter van der Zwan

UVS Schaaknacht 2004

Het moest de nacht van 27 lJJei zijn. Dat is uiteindelijk bij een aantal mensen goed door
gekomen en zo kwam het dat 24 mensen het tegen elkaar op gingen nemen. Uit de 3
voorrondes werd al snel duidelijk wie er allemaal gezellig samen in de sterke A-poule terecht
zouden komen en dat de rest het in de B-poule moest zien te rooien. Na een lange strijd over
1l rondes is het Anton van Rijn die I't" is geworden. Lange tijd heeft de Joost Retera op de
eerste plaats gestaån. De onderlinge partij tussen Anton en Joost eindigde in remise. Daama
liet Joost nog enige half es liggen terwijl Anton zijn laatste padijen won en zo uiteindelijk een
half punt meer scoorde. Ook dit toernooi kan hij dus weer aan zijn lijst met overwinningen
toevoegen. In de B-poule waren er 5 mensen die allemaal een goeie kans maakten om daar de
eerste plaats te veroveren. Het bleefdan ook een spannende strijd tot de laatste ronde. Het was
dan ook een verrassend resultaat toen bleek dat er drie mensen 7% punten hadden gescoord.
Onderling resultaat moest daarom ook plaats 1,2 en 3 uitmaken.
De schaaknacht is gemoedelijk en gezellig verlopen, alleen jammer dat de belangstelling wat
uitbleef. Voor volgendjaar zal er geprobeerd worden het toemooi wat op te vijzelen, zodat het
weer drukker bezocht zal worden.

Michiel de Ituuf

Uitslagen UVS Schaakna cht 200 4

Poule A Poule B

1. Anton van Rijn 8%
2. Joost Retera 8
3. WouterKnoop 6%
4. Wouter van Rijn 6Yz
5. Otto Wilgenhof 6
6. Hans Eshuis 5
7. GeonK¡ol 4
8. Rob Bisschops 3
9. Wilbert Surewaard 3
10. Maarten Toll 3
11. Leo Rieweld 1%

1. Ruudvande Spoel
2. Bram Semijn
3. Patrick van Waardenburg
4. JesperSmeenk
5. Michiel de Kruyf
6. Marcel Lever
7. Onno Marres
8. Leo Koolhoven
9. Valentijn Phijffer
10. Erik Kastermans
11. Ewout Aalheid

7Y2
7%
7t/2
7
7
5/2
4
4
3%
t%
0
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Een schokkende treinreis na een wedstrijd tegen Velp
Het harl bonsde ons in de keel, we verkeerden in opperste verwarring.
Hel gebeuren slaat me nog steeds scherp voor ogen, het was le opwindend om ooit le
vergeten. Wat ons overkwam, is niet met een pen te beschrijven. AIs ik spreek over
builenaardse of over merkwaardige fusieke lcrachten, dan klinkt dat belachelijk Feit was døÍ
we verward waren en niet wisten hoe we het hadden.

HJel veel details over de schaakavond zelfben ik vergeten, maar ik zal er niet ver naast zitte4
als ik zeg dat het 1996 was en dat het ging over ons tweede team, dat die avond tegen Velp
moest spelen. Toevallig waren er niet voldoende auto's aanwezig, zodat een gedeelte van
onze ploeg met de trein moest. Iedereen was aanwezig, zodat de wedstrijd tegen Velp kon
beginnen. Ik zelfwist in ongeveer een kwartier mijn tegenstander heel gemeen mat te zetten.
Ik herinner mij de partij nauwelijkq maar probeer toch een reconstructie: 1. d4,Pf6 2.c4, e5
3. e5x, Pe4 4.P8, Pc6 5.Pbd2, Pc5 6. a3,De7 6.b4.... (àe diagram 1). Wit jaag het paard
n¿uìr een minder preuig veld e¡r verovert daa¡door zelf meer ruimte. Maar wat doe de
zwartspeler? 6. . ., Pe5x?! (zie diagram 2). De Velpenaar (waarschijnlijk leed hij aan een
tijdelijke geestverduistering) denkt dat ik een blunder maak en pakt à tempo rnjnpazrd. 7.
c5x waarna ik hem pardoes malzet: 7..., Pe6 + en mat (ne diagram 3 : de eindstand).

díryrm 1(lVir=Veþ ãagrm 2 (na 6...., Peíx?!)

Díagøm3: eìndstndmøt
nadât wit het pâafd op c5 pakte

Nadat ik mijn partij beëindigd had, ging ik zeer relaxed
aan de bar een pilsje drinken en realiseerde mij dat ik
nog ruim 4 uur zou moeten wachten. Toen ik daar
gewoon wat gezellig zat te babbelen en stomme
grappen zat te maken met een paar toevallige
aanwezigen en met de dame achter de balie, voegde
zich John Stþer bij mij. Mijn geheugen zegt mij dat
het John Stigter was. Ook deze teamgenoot was wij
vlot (na 3 kwartier?) klaar met zijn partij.
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Gezamenlijk kwamen we op het idee, dat onze solidariteit met het team niet zo ver hoefde te
gaan dat we nog bijna 4 uur zouden moeten vr'achten. De teamleider had immers treinkaartjes
en we konden dus heel goed al direct naa¡ huis gazn. Zo gezegd, zo gedaan.

De conducteurfloot en onze trein vertrokvan het station Velp!!
We spoedden ons naar het nabijgelegen station Velp en hadden het geluk de trein te halerq die
een paar minuten later naar Amhem (Nijmegen) reed. Wij stapten irL namen plaats en
hoorden duidelijk hoe op het perron de conducteur floot- De bekende geluiden van een
vertrekkende trein. Het in beweging komen van de trein en het langzaam verdwijnen van het
station en huizen die voorbij gingen. We reden. Er was niets wat op het tegendeel wees. '

Otuetreinvertroh ontegenzeggelijk van het station Velp. Eindelijk zaten we dan nrstig, nadat
we wd gejaagd naar het station gerend waren om nog op tijd voor de trein te zijn.
Eindelijk hadden we dan de tijd om onze emoties kwijt te kunnen. We hadden immers beide
zeer korte en enerverende partijen achter de rug, We gingen zeer op détails in, niet alleen op
orøe pafüjen zoals ze verlopen warerL ma¿ìr ook op andere varianten zoals we die ooit eerder
in andere partijen hadden meegemaakt. 14 door die paar pilsjes aan de bar, maar ook door de
opwindende en geslaagde partijen verkeerden we in een soort enthousiaste roes. De omgeving
en orìze medereizigers zagenwe niet meer,...zo warenwe met onze partijen bezig.

Opperste verwqlT ing door een onbegrijpelijke situatie

Plotseling (na 25 minuten?) werden we opgeschrikt, alsof we uit een droom ontwaakten. De
treinintercom werd ingeschakeld en de stem van de conducteur weergalmde door de wagon.
'Velp, station Velp' nep hij heel duidelijk. 'Hé, wat roept hij nou?'was onze reactie. Dat kon
onmogelijk Velp zijn. Je stapt in de trein je rijdt een stuk, stopt, en dan blijk je wéér in Velp te
zijn?!? Plotseling zagenwe ook andere reizigers ziïen. Zewarenheel gewoon en rustig.
Sommigen trokken hun jas aan. Wij uoegen wat de conducteur omriep en over welk station
het ging. 'Velp', zeiden ze en reeds stopte de trein. Duidelijk zagen we op het station het bord
Velp staan .Twee psychisch redelijk normale mensen stappen op station Velp in de trein, ze
vertrekkendaar,rijdeneentijdenhetvolgendestationis.....wéérVelp?Danwordjetoch
even niet goed. .. alsof we speelbal waren geworden van mysterieuze lcrachten. We moesten
snel beslisserq ofwe zouden uitstappen ofblijven zitten, want de trein zou spoedig verder
rijden. 'Laten we uitstappeq dan moeten we de reis maar opnieuw maken', was onze
conclusie. Wij stapten uìt en vielen van de ene verbazing in de andere. Aan het einde van het
perron troffen we een trap aan die er eerder bij ons vertrek nog niet geweest was. We gingen
die trap afen ook buiten zag alles er verbazend anders uit da¡ toen we eerder op de avond het
station binnengingen. 'Waar zijn wij in terecht gekomen? Dit is absurd, dit gelooft niemand,
als we het navertellen!" Zouden we teruggaannaar de schaakzaal? Durftlen we nog wel met
de trein? We woegen iemand hoe je met de trein naar Arnhem kon gaan. Men wees ons een
heel vreemde en wij lange weg. . . hield men ons voor de gek ?

Reconstructie van het buitenaardse gebeuren

Toen we voor de tweede keer richting Arnhem reden, bleven we klaarwakker en letten op
alles wat er gebeurdg want we wilden niet opnieuw in een onbeheersbare situatie terecht
komen. Het was eigenlijk een simpel verhaal. Toen we de eerste keer naar A¡nhem v/aren
gereden, hadden we daar moeten uitstappen . Dat hadden we dus niet gedaan. Door onze
wederzijdse opwinding over die schaakpartijen was het ons ontgaan dat de t¡ein in Arnhem
was gestopt en ì¡/eer weggereden. A¡nhem was eindpunt en de stoptrein ging toen dezelfde
route weer terug . Het eerste station daårna was dus opnieuw Velp. We begrepen niets van de
situatie en beseften dus ook niet, dat we op een ander perron (aan de andere kant van het
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$ation Velp ) aankwamen met een vreemde trap ôn €en uitgang die op een geheel ander deel
l-an het Velperplein uitkwar4 wa¿rdoor onze verwarring alleen maar groter we¡d Je moest
uiteìndelijk via een omweg weer bij het andere perron komen.
Dit was dus het wel'kelijk gebeurde verhââl van een wel heel weemde ervaring.

Klaus Wûstefeld

Naam Ädres Postcode Plaats Telnr,
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Bezoek ook eens de
UVS-website
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