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UIT HET ARCHIEF GEGREPEN
Historisch overzicht van 1932-2022
door Jan Grin; bewerking Cor van Dongen
In dit overzicht zetten we de geschiedenis van onze schaakclub, vanaf het oprichtingsjaar 1932 tot
aan 2022 (met de viering van het 90-jarig jubileum), voor u op een rijtje: een synopsis met
belangrijke schaakaangelegenheden en met diverse leuke bijzaken binnen onze vereniging.
Over de schaakgebeurtenissen van onze vereniging tijdens de oorlogsjaren van WO II beschikken we
over een schrift met jaarverslagen uit die periode. Wie deze verslagen wil lezen, kan contact
opnemen met de redactie.
Uit de jaren 1969-1976 is helaas weinig materiaal beschikbaar. Heeft u nog clubschaakgegevens uit
deze periode in uw bezit? We houden ons er zeer voor aanbevolen! (De meeste van de hieronder
opgetekende gebeurtenissen uit die tijd zijn nu afkomstig uit de jaarverslagen van de secretarissen.
Haha, secretarissen… wilt u in het vervolg iets duidelijker schrijven a.u.b.!)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historisch overzicht van 1932-2022
1932
De oprichting van schaakclub Krommenie
vindt plaats op 2 februari 1932.
1933
Op 11 november 1933 ondergaat de club een
naamsverandering. De club heet voortaan
‘Verenigde Schaakclub KrommenieWormerveer’.
1934
Er wordt een verzoek gedaan tot toetreding
tot de schaakbond.
Simultaanséance van de heer Felderhof.
(Zie afbeelding hieronder.)

1935
Er wordt een huishoudelijk reglement
gemaakt. Tevens vinden wij op dit moment
reeds promotiemateriaal om nieuwe leden te
winnen.
Het entreegeld is gesteld op vijftig cent en de
wekelijkse contributie op twintig cent.
1936
Max Euwe wordt wereldkampioen.
Het materiaal van onze vereniging bestaat uit
maar liefst zes houten borden.
1937
Thans beschikken we reeds over vijfentwintig
houten borden.

Het clublokaal is op dat moment Café Mantel
(Zie afbeelding in de kolom hiernaast.)
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Tegen Lasker Uitgeest wordt een massakamp
gehouden.
De heer Klooster treedt af als voorzitter.
In de Zaan wordt de Schaakkring ‘De Groote
Ban’ opgericht.
De contributie wordt verlaagd naar vijftien
cent per week.

moois is opgebloeid?! Wie kan ons daarover
nader inlichten?
1945
Zowel in dit jaar als in het volgende, komt
voorzitter Poel te laat op de jaarvergadering.
In beide gevallen luidt zijn excuus: een lekke
band!

1938
SC Krommenie-Wormerveer wint de ‘Groote
Ban-Wedstrijd’.

1946
De externe competitie komt weer op gang.
Overwinningen zijn er onder andere op Het
Witte Paard, De Pion en Westzaan.
Om het Clubkampioenschap van de
Zaanstreek moet Krommenie-Wormerveer
uitkomen tegen ZSC. De uitslag: 8-16.
In het kader van een sportuitwisseling speelt
men een correspondentiepartij tegen de
Battersea Chess Club. (Battersea is een
stadswijk van Londen.)

1939
De heren J. Hellenaar en J. Kramer worden
benoemd tot erelid.
1940
Ondanks de oorlog gaat het verenigingsleven
door. Wel ondervindt men tegenwerking van
de bezetter.
1941
Het demonstratiebord, tijdelijk uitgeleend aan
een andere vereniging, wordt in verband met
de toeloop van nieuwe leden teruggevraagd.
De wedstrijd tegen SC Lasker uit Uitgeest
wordt met 12-7 gewonnen.

1947
In het seizoen 1946-1947 is met De Pion
afgesproken om een thuis- en een uitwedstrijd
te spelen met als prijs een voorzittershamer.
Echter, de twee wedstrijden eindigen beide
onbeslist: 9-9.
Het tweede tiental wordt ongeslagen
kampioen van de derde klasse.
Wegens kolengebrek worden enkele
clubavonden afgelast.

1942
Onze vereniging besluit, vanwege de nieuwe
bepalingen, om zich aan te sluiten bij de
Nederlandse Schaakbond.
Tegen de heer N. van der Lijn, kampioen van
de Zaanstreek, wordt een simultaanséance
gespeeld.
Het erelid, de heer Hellenaar, is overleden.
In verband met de beroerde omstandigheden
– onder andere omdat er op zondag gespeeld
moet worden – wordt er niet deelgenomen
aan de externe competitie.
Krommenie-Lasker: 13½ - 9½.

1948
In dit seizoen wint Krommenie-Wormerveer
wél de voorzittershamer van De Pion. Waar is
deze hamer gebleven?
De heer Blanken wordt per 1 oktober 1948
secretaris.
De correspondentiewedstrijd tegen de
Battersea Chess Club wordt met 5½-4½
gewonnen.
De Pion nodigt ons uit voor een fusiegesprek.

1943
Krommenie-ZSC: 8½ - 6½, een belangrijke
overwinning, aangezien er van de ZSCcombinatie maar liefst acht spelers uitkomen
in de hoofdklasse.

1949
De inspecteur der belastingen vraagt aan de
vereniging of er loon wordt uitbetaald.
Het eerste tiental wordt kampioen van de
tweede klasse D en moet tegen teams van De
Uil en HSG promotiewedstrijden spelen.
HSB zal als winnaar uit de bus komen.
De spelers Mevrouw Klijn en de heren Kramer,
Klijn, De Boer, Booij en Schuitemaker doen het

1944
Amoureuze ontwikkeling naar aanleiding van
een simultaanséance van Max Euwe te
Alkmaar. Wij vragen ons af of hieruit nog iets
6

Schaakvereniging Krommenie 1932-2022
voorstel om te bedanken als lid van de KNSB:
ze vinden de contributie te hoog en zien dit
geld liever aan de club ten goede komen.

De snelschaakcompetitie tussen de vier
Zaanse teams wordt gewonnen door ZSC.
1960
Zaanstreek-Noord wil met De Pion via een
fusie tot een sterke vereniging komen. Echter,
dit plan stuit op vele bezwaren.
De heer Krijgsman wordt benoemd tot erelid.
Andere leden die tot dan toe als zodanig
waren benoemd zijn de heren Kramer,
Hellenaar en Poel.
De vereniging onderzoekt de mogelijkheid om
naar een ander clublokaal te verhuizen.

1950
Het eerste tiental wordt kampioen. Helaas, de
promotiewedstrijd wordt geen succes, echter,
door een verandering in het wedstrijdrooster,
spelen we toch in de eerste klasse.
1951
Ons zeer gewaardeerde lid de heer Besse
heeft last van ischias en kan geen externe
wedstrijden spelen. Het plan is om hem thuis
zijn bondswedstrijd te laten spelen.

1961
Zaanstreek-Noord is kampioen van de tweede
klasse A. Dat betekent promotiewedstrijden
tegen Oppositie en Kijk Uit 2. In een van de
partijen tegen Oppositie wordt een onjuiste
arbitrale beslissing genomen, zodat de
wedstrijd opnieuw moet worden gespeeld.
Uitslag 6-4 in ons nadeel, dus geen promotie.

1952
De heer Klijn is overleden.
1953
Mevrouw Klijn wordt kampioen van de eerste
klas van de Zaanstreek.
1954
Ons clubblad heeft de toepasselijke naam
‘Schaak de koning’ gekregen. (Dit ‘schaak de
koning!’ wordt altijd geroepen door het
oudste lid van de vereniging, de heer Kramer.)
Tussen Krommenie-Wormerveer en Saende
moet een beslissingswedstrijd gespeeld
worden om het kampioenschap van de
tweede klasse B. De wedstrijd wordt door
Krommenie-Wormerveer gewonnen.
De heer Blanken levert een prima prestatie
door derde te worden in het Kampioenschap
van de Zaanstreek.

1962
Door het afvallen van het team van Halfweg
spelen we tóch in de eerste klasse.
De Zaanse Kampioenschappen gaan dit jaar
niet door. De vereniging ZSC, die deze tot nu
toe organiseerde, vindt dat er te weinig
mensen aan deelnemen
De onderlinge competitie is een waardeloos
geheel geworden. De secretaris vindt het te
droevig om er nog langer bij stil te staan.
1964
Weer een poging tot fusie met De Pion.
Het eerste team speelt weer in de eerste
klasse.
De vereniging moet een nieuw clublokaal
zoeken. Het wordt de Jan Blankenschool.

1955
Het eerste team moet degradatiewedstrijden
spelen. Na diverse wedstrijden en arbitrage
delft ons team uiteindelijk het onderspit en
degradeert het naar de tweede klasse.
Ook het tweede team degradeert. Al met al,
een rampjaar voor de vereniging.
1958
Het voortbestaan van de club hangt aan een
zijden draad in verband met het geringe
aantal leden.
De heer Jan Kramer is overleden.
De vereniging verandert de naam in
‘Zaanstreek-Noord’.
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In de buitengewone vergadering van 10 maart
verzoekt voorzitter J.W. Peters de vergadering
om hem uit zijn functie te ontheffen; zijn
jarenlange pogingen om de schaakclub tot
bloei te brengen zijn zonder resultaat
gebleven.
Door het clubblad huis aan huis te
verspreiden, met name in de nieuwe wijken
van Krommenie, is er zowaar weer een
toename van het ledental. De heer Voster
probeert ook in Krommeniedijk leden te
winnen. [Anno 1992 kan ik zeggen: onze dank
hiervoor!]

schaakopkomst bezig: zevende in de
onderlinge competitie. Zijn schaaktoekomst?
Volgens een schrijver in ons clubblad zullen
we nog veel van deze benjamin horen of zien.
1967
De begroting van dit jaar is zeer zorgelijk. Er is
een tekort van fl. 81,50. De contributie wordt
verhoogd naar drie gulden per maand.
Het systeem Keizer doet zijn intrede in de
onderlinge competitie. Er volgt een brede
discussie over dit systeem, waarbij ook de
vraag aan de orde komt: ,,Wie is die heer
Keizer?’’ Het blijkt een wedstrijdleider uit
Enschede te zijn.
De heer Van der Velden heeft een wisselbeker
gewonnen, die hij beschikbaar stelt. Op zijn
verzoek wordt dit de Van der Lijn-beker, die
de komende jaren zal worden uitgereikt aan
de snelschaakkampioen.

1965
De club telt nu 33 senior- en acht juniorleden.
We spelen met twee tientallen in de NHSBcompetitie. Het eerste speelt in de eerste
klasse, het tweede in de vierde klasse.

1968
Het aantal jeugdleden is gezakt naar twee.
[Was Anneke soms nog geen jeugdleidster?!]
Helaas pindakaas, de Van der Lijn-beker was
na één jaar in zo’n vergevorderde staat van
ontbinding, dat er een nieuwe moest komen.
De heer Emmerig, Jan voor intimi, wordt
materiaalmeester. Zodoende bestaat een
schaakbord door zijn verftalent uit witte en
zwarte velden. Jan, dank voor deze geste!
Ook in dit jaar al verhitte discussies over het
aantal teams dat zal meedoen aan de externe
competitie. [Het lijkt 1992 wel…]

De burgemeester van Krommenie, Jan Provily
(op de foto staand, tijdens zijn installatie als
burgemeester in 1947), neemt afscheid.
Er wordt gevraagd of er belangstelling is bij de
leden om mee te lopen in de optocht.

1969
De heren Stallinga en De Jong komen de
vereniging versterken.
De heer Nennie vertelt dat hij op school al
officieel schaaklessen geeft.

1966
De Zaanse Schaakkring wordt opgericht en er
wordt een competitie georganiseerd voor
Zaanse teams (viertallen).
Omdat de Jan Blankenschool niet altijd
beschikbaar is, wordt soms uitgeweken naar
de kantine van linoleumfabriek "De Lum".
In de jaarvergadering vraagt de heer Poel of er
écht wel 33 klokken zijn, zoals de
materiaalcommissaris zegt. Hij kan ze namelijk
niet allemaal vinden.
De heer Grin sr. vindt dat hij te weinig punten
heeft gekregen in de onderlinge competitie.
De heer Grin jr. is dan al aan een opmerkelijke

1970
Na diverse malen te zijn gedegradeerd, is het
eerste nu kampioen geworden van de tweede
klasse.
Ook in dit jaar beschikken we weer over een
tweede tiental in de externe competitie.
De voorzitter, de heer Blanken, wordt nu voor
drie jaar gekozen.
In dit jaar kom ik de naam van mej. A. Grin
tegen; zij zal de wedstrijdleider “ontlasten”
[wat een raar woord eigenlijk!] van zijn werk.
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Het speellokaal van onze vereniging wordt
café-restaurant ‘Atlantic’ in de
Noorderhoofdstraat.

Blanken voor de zoveelste keer clubkampioen
wordt.
De heer S. Groot wordt snelschaakkampioen.
[L’histoire se répète: in het jaarverslag van
1992 zullen we lezen ‘snelschaakkampioen
voor de zoveelste keer’.]
Volgens de secretaris is ‘’ene heer Timman’’
(zie foto) grootmeester geworden.

De “vergrijzing” slaat nu al toe bij de
vereniging: de heer Bakker vraagt of de
verlichting verbeterd kan worden.
1971
Ons erelid de heer Krijgsman is overleden.
In het speeltuingebouw ‘Rosarium’ is een
jeugdafdeling in het leven geroepen, die onder
leiding staat van de heer Stallinga.
Is mevrouw Grin dit jaar getrouwd?

De contributie bedraagt nu 50 gulden per jaar.
1976
Het tweede achttal promoveert.
De heer T. Stallinga is clubkampioen; de heer
S. Groot snelschaakkampioen.
De jeugd schaakt nu in ‘De Snuiver’.
In de jaarvergadering wordt door de heer C.
Grootjen het voorstel ingediend om een
beperkt aantal Ieden van een andere club
gratis mee te laten spelen in de onderlinge
competitie.
Mevrouw Klijn en de heer Besse zijn beiden 45
jaar lid.

1972
Degradatie van het eerste team naar de
tweede klasse.
Aantal seniorleden: 30; aantal jeugdleden: 15.
Het plan is om met drie achttallen de externe
competitie in te gaan. [Wat een ellende.]
De achttallen spelen nu in de tweede klasse B
en de vierde klasse C resp. D.
1973
De moderne techniek doet haar intrede in de
schaakwereld: volgens de computer
beschikken we op 8 maart over 41 leden.
Clubschaaktoernooi met de Zaanse
verenigingen in Atlantic, de beker wordt
gewonnen door Het Witte Paard.
De heer Blanken treedt af als voorzitter. Hij
wordt benoemd tot lid van verdienste.

1977
IGM Ólafsson geeft een simultaanseance in
Atlantic.
Zaanstreek-Noord en De Pion maken plannen
om samen aan de externe competitie deel te
nemen.

1974
Na één jaar met drie achttallen te zijn
uitgekomen, nu weer met twee. Het tweede
achttal verliest een beslissingswedstrijd tegen
De Pion en promoveert niet.
De computer bliept nu 31 leden.
In het jaarverslag schrijft men dat de heer J.

1978
Drie teams in de externe competitie.
1979
In het voorjaarstoernooi van SC Purmerend
wint Zaanstreek-Noord met tien leden zowel
de eerste als de tweede teamprijs.
9
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Groepswinnaars zijn onder andere S. Groot, J.
de Jong, Mevr. Klijn en Novak.
1980
De voorzitter belooft binnen een maand de
nieuwe statuten naar de leden te zenden.
In een bondswedstrijd tegen K.T.V. (Kan Tegen
Verlies) slaagt de heer Stallinga erin om in een
totaal verloren stelling remise door pat te
forceren. De tegenstander is hierdoor zo
aangeslagen, dat het na de partij tot een
handgemeen komt. (De betrokken speler zou
later voor een jaar geschorst worden.)
1981
Het tweede team promoveert.
Het eerste team promoveert eveneens na
twee beslissingswedstrijden.
Bij een van deze wedstrijden gaat de
tegenstander van L. Goudriaan op de 36ste zet
door de vlag. Bij controle bleek de man slechts
35 zetten gedaan te hebben. De ongelukkige
had een zet voor zichzelf en voor Lex bedacht
en genoteerd, maar deze niet op het bord
uitgevoerd.
De club telt inmiddels ruim 30 jeugdleden.
De contributie is nu 105 gulden per jaar.
Mevrouw A. Schol-Grin neemt deel aan de
voorwedstrijden voor het Nederlands Dames
Kampioenschap.

NHSB brengt 1046 schakers bijeen in de
Kennemer Sporthal. Alles was volgens de
secretaris voorhanden om er een leuke
schaakdag van te maken.
(Lees: rook, lawaai, enz.)
Het derde achttal promoveert.
Externe competitie tegen het eerste team van
Koningsclub uit Bergen. De heer Pagel heeft
kosten noch moeite gespaard om een sterk
team op de been te brengen. De tegenstander
van P. Alberts, IGM Shamkovich, gebruikt zijn
vliegticket als onderlegger voor zijn
notatiebiljet! Het zal een historische wedstrijd
worden.

1982
Mevrouw Klijn is 50 jaar lid. Om haar te eren
wordt er een ‘Mevrouw Klijn-Beker’ in het
leven geroepen. Deze beker is bestemd voor
de speler met de hoogste percentuele score in
de externe competitie.
De heer Besse wordt benoemd tot erelid.
IM Hans Ree (zie foto in de volgende kolom)
geeft een simultaanseance.
De voorzitter belooft om de nieuwe statuten
bij de notaris te deponeren. In 1980 is dit ook
al toegezegd.
André Breedveld (ja, de broer van onze Erik!)
speelt in het Hoogovensschaaktoernooi en
promoveert naar groep 1 met de mooie score
van 6½ uit 9.

1984
Het tweede team wordt kampioen in de derde
klasse NHSB.
1985
Dankzij de nieuwe voorzitter worden de
statuten van de vereniging gedeponeerd bij de
notaris en wordt de vereniging op 8 juli 1985
ingeschreven in het verenigingsregister.
Het eerste team degradeert uit de
promotieklasse.
Simon Groot wordt voor de vijfde
achtereenvolgende keer snelschaakkampioen.
Men probeert het clubblad nieuw leven in te
blazen.
Er zal naar worden gestreefd om het blad vier
keer per jaar te laten verschijnen.

1983
De gezamenlijke competitiedag ter
gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de
10
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1986
Het jaarlijkse rapidtoernooi is weer een groot
succes. De verenigingsbeker gaat dit jaar naar
Het Witte Paard.
Simon Groot snelschaakkampioen.
Jan Schol wint de zomercompetitie en de
Mevrouw Klijn-Beker.
Jerrel Thakoerdien wint het Typhoontoernooi
om het Kampioenschap van de Zaanstreek in
de categorie tot 13 jaar.

verband met een onaanvaardbare zaalhuurverhoging van Atlantic.

1989
Het eerste promoveert naar de
promotieklasse.
Het tweede team moet degradatiewedstrijden
spelen tegen Oostzaan en De Pion, maar
degradeert uiteindelijk toch.
De snelschaakbeker wordt door Erik Breedveld
gewonnen. (Is de prijzenkast van S. Groot
soms nu al vol?)
Vier sterke spelers zijn teruggekomen bij de
vereniging en de situatie ontstaat dat spelers,
die hebben meegeholpen aan de
totstandkoming van de promotie, een jaar
later moeten meespelen met het tweede. Dit
is met recht een weelde voor de vereniging.
Het onderwerp ‘naamswijziging’ kwam eerder
– op 1 december 1987 – tijdens een extra
algemene ledenvergadering aan de orde nadat
even daarvoor, op 25 augustus tijdens een
“gewone” algemene ledenvergadering,
gebleken was dat een schriftelijke stemming
op dat moment in strijd was met de statuten.
Een naamswijziging betekent tevens een
wijziging van de statuten en dat kan alleen via
een algemene ledenvergadering.
Maar thans, vanaf 1989, heet de club dus
Schaakclub ‘Atlantic’.

Het eerste Joop Kee-Jeugdtoernooi wordt een
groot succes. Misschien een suggestie om dit
om de twee jaar te herhalen?
1992
Jan Grin clubkampioen; Simon Groot
snelschaakkampioen.
Rolf van der Sluis kampioen bij de jeugd.
Het rapidtoernooi wordt dit jaar gesponsord
door de Verenigde Spaarbank.
Het eerste en tweede achttal promoveren!
1992-1993
Het bestuur blikt terug op het 60-jarig
jubileum.
Simon Groot wordt voorzitter.
Het eerste team degradeert naar de 1e klasse.
Roken mag pas vanaf 22:30 uur.
Wij krijgen een drastische zaalhuurverhoging,
een tendens die de jaren daarna zal
aanhouden.
1993-1994
Geert Kingma komt de gelederen versterken;
hij blijkt het schaken niet te zijn verleerd.
Ons jeugdlid Tom Noom wordt in het blad
Schakend Nederland vermeld.
De interne competitie wordt versterkt met de
broertjes Vink.
Er is weer eens ruimte voor een derde achttal.
De heer Besse wordt 95 jaar én viert zijn 70jarig huwelijk.
De heer Bakker overlijdt.
Leo Zuiver geeft te kennen, na achttien (of
waren het er nu negentien?) jaar bestuurslid
te zijn geweest, te willen stoppen.
Simon Groot clubkampioen.
Simon van der Woude jeugdkampioen.

1990
Jan Grin clubkampioen. [Dit is niet correct,
Simon Groot valt die eer ten deel; Jan Grin.]
De vereniging heeft een positief saldo van fl.
2685,=.
Jerrel Thakoerdien wordt derde in het
kampioenschap van Nederland.
1991
Wederom een naamsverandering van de
vereniging, ditmaal in ‘Schaakvereniging
Krommenie’. Een en ander naar aanleiding van
onze verhuizing naar De Pelikaan (zie foto) in
11
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Degradatie van het tweede achttal is een feit.

Ed de Saegher maakt zijn comeback en eist
vrijwel alle titels op.
Het toernooi is een zachte dood gestorven.
Yong Hoon de Roover wint de
zomercompetitie.
Op de begroting staat onder ander een
computer met een schaakprogramma. Ed de
Saegher oppert om op de clubavonden tegen
“het ding” te gaan spelen, hetgeen bij een
zestal leden aversie oproept.
Introductie door de voorzitter van het
Huishoudelijk Reglement, met – voortvarend
als Kees is – een breed uitgewerkt concept.

1994-1995
Mark Vink, de oudste van de twee
getalenteerde broertjes, wordt clubkampioen.
Het jaarlijkse (eendaagse) rapidtoernooi zit, na
enige terugval, weer in de lift met 58
deelnemers.
1995-1996
Er is een batig saldo van 65 cent en dat
betekent dus contributieverhoging. Gelukkig is
er de Grote Club Actie.
Het eerste achttal vecht al enkele jaren voor
lijfsbehoud in de 1e klasse.
Ter afwisseling van de steeds gezapiger
wordende dinsdagavonden, worden de
rapidavonden in het leven geroepen.
Kees Takken ontvangt op het Nederlands
Kampioenschap Snelschaken een persoonlijke
prijs voor een 11 uit 13-score.
Nico Vink is clubkampioen, Remko Nagel
jeugdkampioen.
Jan Blanken (zie zijn foto uit 2013) wordt onze
eerste automatiseringsfunctionaris; Kees
Takken wordt benoemd tot voorzitter.

1997-1998
De nieuwe zaalopruimregeling werkt
uitstekend. Een ieder ruimt zijn eigen tafel,
stoel, bord, stukken en klok op, waar het
voorheen altijd een paar dezelfden waren die
dat na twaalf uur nog moesten doen.
Voor het eerst sinds tijden geen gevechten
met degradatiespoken.
Wederom ook een dieptepunt met het
overlijden van Simon Schildknegt.
Nu al is duidelijk dat de belangstelling voor de
rapid- en zomerschaakcompetitie gering is.
De jeugdafdeling floreert.
Voor het eerst sinds tijden is er ook een
feestavond, één die naar schakersmaatstaven
geslaagd mag worden genoemd.
Dankzij de jeugdleden is ook de Grote Club
Actie weer een succes; van de opbrengst is
onder meer een demonstratiebord gekocht.
1998-1999
De belangstelling voor de wintercompetitie is
op een dieptepunt beland. Secretaris Cees
Grootjen heeft berekend dat per avond 8,8
partijen worden gespeeld.
Door het wegvallen van Johan Kuijer moet de
bardienst door onze leden – in de persoon van
Vincent Klaver, Emiel Schol en Peter van ’t
Veer – worden verricht, waardoor deze geen
partij kunnen spelen.
Het E-jeugdteam wordt kampioen van NoordHolland en bereikt vervolgens op het
Nederlands Kampioenschap de elfde stek.
Simon Groot, voor de zoveelste keer,
clubkampioen!

1996-1997
Secretaris Jan Grin klaagt over een tekort aan
inzet en betrokkenheid bij de leden. Er breekt
brand uit in De Pelikaan, waardoor daar
geruime tijd geen activiteiten mogelijk zijn.

1999-2000
Jan Blanken wordt benoemd tot erelid!
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Erik Breedveld is clubkampioen geworden.
De bar wordt weer door De Pelikaan verzorgd.
De degradatie van het eerste team naar de 2e
klasse, met zes matchpunten en 27½
bordpunten, is een feit.
De Grote Club Actie levert fl. 1000 bonus op.

2002-2003
Het eerste promoveert naar de
promotieklasse met een 100%-score.
De laatste overwinning, uiteindelijk met 4½3½, komt mede tot stand doordat een
aanvankelijke nederlaag van Daan Vreeswijk
voor ons later reglementair gewonnen wordt
verklaard, als blijkt dat Daan van een nietgerechtigde speler heeft verloren.
Om het succes compleet te maken
promoveert ook het tweede achttal naar de
2e klasse.
De vereniging wordt doorgelicht door KNSBschaakconsulent Minze bij de Weg, die een
aantal nuttige tips heeft gegeven.
André Breedveld wordt clubkampioen.
Jan Schol leidt het Openluchtkampioenschap
Schaken van Krommenie.

2000-2001
Ledenwervingsacties, onder andere in het
nieuwe Plan Willis, alsmede geplande
schaakcursussen voor beginners en
huisschakers, moeten het ledental opvijzelen,
maar er komt vooralsnog niets van de grond.
Daan Vreeswijk start de SV Krommeniehomepage, maar ook hier nog geen grootse
vorderingen.
Simon Groot maakt een speciale internetsite
over de finalezeskamp, de payoffs voor het
kampioenschap. Uiteraard wordt hij zelf de
clubkampioen.
Anneke Schol slaagt voor het diploma
schaakinstructeur A.
Ten tweede male een bonus van fl. 1000 uit
de Grote Club Actie; ditmaal worden er
digitale klokken van aangeschaft.
Tjerk Stallinga wordt benoemd tot lid van
verdienste.
In samenwerking met Wijkbeheer Krommenie
en de Commissie Krommenie 750 jaar ziet een
openluchtschaakspel (zie foto) op de hoek
Zuiderhoofdstraat-Snuiverstraat het licht.

2003-2004
Het verblijf van het eerste achttal in de
promotieklasse is weer van korte duur,
evenals dat van het tweede in de 2e klasse.
Het bestuur is en blijft actief met activiteiten,
zoals met de Krommenieër Schaakdag en het
Open Zaans Rapidkampioenschap.
Simon Groot wordt derde met 5 uit 7 in de
hoofdgroep van het persoonlijk
snelschaakkampioenschap van de NHSB.
Jan de Jong wordt eerste in groep B van de
veteranen van Noord-Holland.
Chris de Saegher, inmiddels intern
toegetreden, wordt clubkampioen.
2004-2005
Nol Loose komt te overlijden.
Dreigende sluiting van De Pelikaan; Lex
Goudriaan beijvert zich voor het vinden van
alternatieve speelruimten.
Chris de Saegher is wederom clubkampioen.
Het eerste promoveert weer naar de
promotieklasse.

2001-2002
Het bestuur is succesvol met het binnenhalen
van subsidies.
De schaakcursus is van de grond; Anneke
Schol heeft de leiding en diverse prominenten
geven les.
Jan Grin scoort 7 uit 7 in de 2e klasse.
Het eerste promoveert weer naar de 1e
klasse. Jan Schol behaalt een TPR van 2038 in
een zeskamp in het Open Kampioenschap van
Nederland in Dieren.

2005-2006
Tjerk Stallinga is overleden.
De sluiting van De Pelikaan is voorlopig van de
baan.
Chris de Saegher alweer clubkampioen. Hij
stelt de beker beschikbaar voor hergebruik.
Het eerste degradeert weer. Het jaarverslag
wordt op deze manier een knip- en plakwerk
voor de secretaris.
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2006-2007
Het jubileumjaar (t.g.v. het 75-jarig bestaan)
gaat van start met een alternatieve
schaakavond op 9 januari, gevolgd door een
massakamp op 13 maart. Tijdens dit laatste
evenement krijgt Anneke Schol een koninklijke
onderscheiding uitgereikt door de wethouder
van sportzaken van de gemeente Zaanstad.
Chris de Saegher legt wederom beslag op de
titel: clubkampioen!
Het eerste zakt verder af, sinds lange tijd weer
eens terug naar de tweede klasse.
Het bestuur is weer druk in de weer met de
nieuwe beheerder van De Pelikaan, Flexus,
over de zaalhuur, die weer met sprongen
omhoog gaat.

dwingen, na een nek aan nek race met
streekgenoot De Pion.
Beide periodetitels, en daarmee dus het
clubkampioenschap, gaan naar Jan Grin.
Een teruggang van € 400 in kassaldo geeft de
nodige stof tot nadenken.
2010-2011
Met algemene instemming wordt er een
poging ondernomen om samen te werken met
Schaakclub Assendelft voor een aantal
activiteiten, waaronder rapid- en snelschaken,
openluchtschaakcompetitie, gecombineerde
huisschaakcursus, koppelschaak en random
chess.
Een nieuwe versie van het Huishoudelijk
Reglement is in voorbereiding, waarbij wordt
vermeld, dat het niet de bedoeling is dat de
vrijwilliger voor de bar het materiaal na afloop
opruimt.
Simon Groot wordt clubkampioen; de
snelschaakbeker gaat bij hoge uitzondering
niet naar Simon Groot, maar naar Jan Grin.

2007-2008
Het jubileumjaar wordt voortgezet met het
leden-aan-huis-toernooi. Hierbij spelen de
deelnemers afwisselend bij een aantal leden
thuis een (enkele) vierkamp.
Hoogtepunt is een simultaanseance van Loek
van Wely. Hij doet dit voor een vriendenprijsje
(pro deo?). Hiermee is de penningmeester
natuurlijk zeer in zijn sas, maar hoewel
hierdoor het jaar financieel gezond kan
worden afgesloten, dreigen er toch extra
kosten te komen, zoals substantiële
zaalhuurverhogingen.
Het tweede team eindigt voorlaatste en
degradeert.

2011-2012
Versterking! De voorzitter, Kees Takken, richt
zich in zijn welkomstwoord tot Alex Koelewijn,
André Breedveld, Cor van Dongen en Martijn
Moreel.
Op verzoek van Lex Goudriaan wordt
‘Sponsorkliks’ op de website geplaats, met als
doel om extra inkomsten te genereren voor
onze club.
Het derde is gepromoveerd en komt nu, net
als het tweede, uit in de 3e klasse.
In het kader van de samenwerking met
Assendelft gaat de voorkeur uit naar twee
avonden rapidschaakcompetitie.
Bart Weststrate is clubkampioen.

2008-2009
De vergrijzing wordt steeds meer zichtbaar, de
verjonging kenmerkt zich door een
uitstekende sfeer op de clubavonden en de
introductie van een gambietavond en een
random-chess-avond, aangekondigd als
“rondom-schaak”.
De clubtitel gaat naar Erik Breedveld.

2012-2013
Traditiegetrouw staat de club paraat met een
kraampje op de jaarlijkse braderie.
Het seizoen begint met het leden-aan-huistoernooi, een herhaald (en voor herhaling
vatbaar) succes
Ook dit jaar weer een Pleinschaak-competitie,
zoals te doen gebruikelijk op het Schaakplein
tegenover schoenhandel Groot.
Het clubblad (zie afbeelding op de volgende
pagina) is herboren, in lijvig papierformaat, en
wordt door de leden enthousiast ontvangen.

2009-2010
Het spook der vergrijzing doet de
ledentoeloop geen goed, dit in tegenstelling
tot de uitstekende sfeer en opkomst. De club
kent thans 32 seniorleden en 18 jeugdleden.
Zonder de inspanningen van onze onvolprezen
jeugdleidster Anneke Schol waren dat er
waarschijnlijk nog minder.
Mede dankzij de terugkeer van Simon Groot
weet het eerste team nipt promotie af te
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Aangezien het eerste team voor de externe
competitie uitkomt op de zaterdagmiddag,
wordt uitgeweken naar het clubgebouw van
de Odd Fellows in de Wederikstraat te
Krommenie. De (door de bond vereiste)
wedstrijdleider zorgt daarbij tevens voor de
inwendige mens.
Op Bevrijdingsdag 2015 spelen we in het Fort
bij Krommeniedijk een wijnschaaktoernooi,
met verplichte openingen als Italiaans, Spaans,
Frans, Hongaars en Hollands, onder het genot
van wijntjes en hapjes uit die landen.
De Mevrouw Klijn-Beker voor het beste
resultaat in de externe wedstrijden gaat naar
Simon van der Woude die 5 uit 5 (!) haalt.
Rapidkampioen is Cor van Dongen, hij krijgt
van Ronald Kraakman de Cor Besse-Beker
uitgereikt.
De Jan Blanken-Bokaal gaat naar
clubkampioen Chris de Saegher, die bovendien
de Tjerk Stallinga-Beker voor het
snelschaakkampioenschap in ontvangst mag
nemen.
De Runner-Up-Cup is dit jaar voor Emiel Schol,
voor zijn derde plaats in de interne
competitie. De Pleinschaak-Trofee wordt door
Cor van Dongen in de wacht gesleept.

Het tweede team is kampioen geworden en
promoveert naar de 2e klasse NHSB.
De eindspelcursus van Cor van Dongen is
mede door het groot aantal deelnemers een
groot succes.
Cor van Dongen is clubkampioen geworden,
met 7 uit 7 in het eerste team en 4 uit 5 in het
bekerteam. Desondanks géén Mevrouw Klijnbeker voor Cor, want die gaat naar Robbin
Neeft met 6½ uit 7 in het tweede team.

2015-2016
Bij de voorzitter, Kees Takken, wordt een
koffietuinhuistoernooi gehouden om de
malaise van drie maanden zomerstop te
verlichten. Geslaagde schaaklezingavond in
'De Springplank' te Assendelft, verzorgd door
Cor van Dongen en André Breedveld, met 22
deelnemers, voornamelijk van SV Krommenie
en SC Assendelft.
De Mevrouw Klijn-Beker gaat dit jaar naar Lex
Goudriaan, die een score van 83% heeft
behaald! De eerste prijs bij het snelschaken,
de Tjerk Stallinga-Beker, is voor Cor van
Dongen. De Cees Besse-Beker, voor de
rapidschaakkampioen, gaat eveneens naar Cor
van Dongen. De Jan Blanken-Bokaal, de beker
voor de clubkampioen, is voor Chris de
Saegher die daarmee zijn clubtitel heeft
geprolongeerd!

2013-2014
De club beschikt over 25 jeugdleden en 36
seniorleden.
Het speeltempo in de interne wordt
veranderd (conform het speeltempo in de 1e,
2e, 3e klasse van de NHSB): 1 uur en 40
minuten + een toevoeging (increment) van 10
seconden per zet bedenktijd.
Een elftal clubgenoten heeft aan in totaal zo’n
95 kinderen van De Hoeksteen, De Evenaar en
De Komeet schaakles gegeven.
Redacteur Cor van Dongen staat nog niet te
juichen over de schrijfbereidheid van de leden
om een aandeel (een artikeltje) te leveren in
het kerstclubblad. Club-, snelschaak- en
rapidkampioen wordt Cor van Dongen.

2016-2017
De voorzitter memoreert enkele mutaties in
ons ledenbestand. Zo heeft Cees Janssen
wegens gezondheidsproblemen als lid

2014-2015
De penningmeester meldt een financieel
gezond jaar.
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opgezegd; ook Bart Weststrate heeft als lid
bedankt. Blij zijn we met de komst van de
nieuwe (dubbel)leden Jan Koopman (die
extern voor de Pion blijft spelen), Jaap de Berg
(die extern voor het Witte Paard blijft
uitkomen), Robbin Neeft (herintreder) en
internet-/huisschaker Paul Sinterniklaas.
Het schaaktoernooi in Tauplitz (in het hotel
van clubgenoot Ko Scheurer), onder
begeleiding van Simon Groot en in mindere
mate Erik Breedveld, is geslaagd.
Simon Groot spreekt over een ideale
vakantieformule: overdag vakantie vieren in
de prachtige omgeving van Tauplitz, ’s avonds
(gemoedelijk) schaken in het hotel.
Chris de Saegher is clubkampioen en
rapidschaakkampioen.
Simon Groot snelschaakkampioen.

in de bekerwedstrijden. De Stallinga-Trofee
gaat naar snelschaakkampioen Cor van
Dongen, die de titel verovert na een
spannende barrage met Simon Groot.
De Cor Besse-Beker (voor de rapidschaakkampioen), wordt met grote overmacht
gewonnen door Simon Groot.
Clubkampioen tenslotte wordt Chris de
Saegher.
De privacywetgeving doet ook binnen de
schaaksport haar intrede.
2019-2020
De externe competitie wordt op 11 maart
vanwege de coronapandemie stopgezet.
Coronaclubkampioen, na een ingekorte
competitie met slechts 21 ronden, wordt Cor
van Dongen.
De Besse-Beker voor de rapidcompetitie krijgt
een andere naam, de Anneke Schol Award, die
als eerste winnaar de naam van haar broer Jan
Grin zal dragen. Snelschaakkampioen wordt
Chris de Saegher. Robbin Neeft ontvangt de
Mevrouw Klijn-Beker dankzij 4½ uit 5 in de
externe competitie.

2017-2018
Een moeizaam jaar voor ons eerste team, dat
veel invallers nodig heeft. Ondanks de inzet
van teamleider Erik Breedveld, moeten maar
liefst 18 schakers worden ingezet om iedere
keer met een compleet team op de proppen
te kunnen komen. Voorzitter Kees spreekt zijn
dank uit aan de invallers.
Positievere berichten kan hij melden over het
tweede team, dat op gelukkige wijze – een
van de spelers van tegenstander en
concurrent ZSC-Saende blijkt niet
speelgerechtigd zodat de NHSBwedstrijdleider een nederlaag van een van
onze spelers veranderd heeft in een
overwinning – kampioen is geworden.
Chris de Saegher clubkampioen, Cor van
Dongen rapidkampioen. Bekende namen…

2020-2021

2018-2019
Kees Takken memoreert heel kort het
overlijden van erelid Jan Blanken en dat van
Cees Janssen (die in het Zaanse schaakleven
actief is geweest als organisator en
bestuurder) en vraagt de aanwezigen om een
minuut stilte in acht te nemen.
De Runner-Up-Cup was, zo meldt
ceremoniemeester Erik Breedveld, is een strijd
geweest tussen Ruud Schavemaker en Roel
Boesenkool. Het salomonsoordeel van Erik
bestempelt Roel tot winnaar van de cup.
De Mevrouw Klijn-Beker is een prooi voor
Chris de Saegher, vooral door zijn hoge score

Wanneer de leden thuis moeten blijven, dan
viert de penningmeester feest – dit vanwege
een verminderde zaalhuurafdracht.
Vanwege de corona dit seizoen geen externe
competitie. En ook geen rapid- en snelschaken
en andere (schaak)festiviteiten.
Wel een interne competitie, zij het dat die
sterk wordt ingekort vanwege hernieuwde
beperkingen (lees: sluitingen van buurthuis De
Pelikaan).
Coronakampioen, na een luttele elf ronden
van de interne competitie, wordt Jan Grin, die
het beste het anderhalvemeterafstandsschaak
beheerst.
16

Schaakvereniging Krommenie 1932-2022

VIJFENTWINTIG JAAR VOORZITTER
Kees Takken blikt tevreden terug op een kwart eeuw voorzitterschap
Vijfentwintig jaar voorzitter: als ik op deze periode terugkijk, doe ik dat met een heel tevreden
gevoel. Immers, Schaakclub Krommenie is een leuke vereniging, waar de sfeer over het algemeen
heel goed is.

Natuurlijk, net als bij andere verenigingen, zijn er ook bij ons wel eens problemen geweest, maar die
kwesties werden dan altijd snel – en op positieve wijze – uit de wereld geholpen. Opgelost!
En dan houd je een voorzitterschap van een kwart eeuw gemakkelijk vol, zeker als je je omringd weet
door bestuursleden waarmee het goed klikt.
Monument
Een paar (bestuurs-)leden, zonder anderen te kort willen doen, wil ik er hierbij uitlichten. Om te
beginnen Anneke Schol, ons erelid en ridder: vanaf 1983 tot op de dag van vandaag heeft zij de
coördinatie en leiding over onze jeugdafdeling.
Leo Zuiver, ons langst zittende bestuurslid: een clubmonument. Leo is vanaf 1975 onze
penningmeester, met een korte onderbreking van 1994 tot 2000. Met mekaar dus al veertig jaar!
(Die onderbreking vond plaats omdat Leo in die periode in Brussel werkzaam was; Richard van der
Laan heeft tijdens die periode het penningmeesterschap op zich genomen.)
Jan Grin heeft twee tijdens periodes het wedstrijdleiderschap vervuld, van 1996 tot 2002 en van
2005 tot 2013. Van zijn hand kwam het huidige indelingsprogramma. Daarnaast is Jan alweer vele
jaren als webmaster verantwoordelijk voor onze website.
Bij de secretarissen hebben we de meeste wisselingen gehad. Cees
Grootjen, Simon Groot, Lex Goudriaan en Vincent Klaver zijn allen
enige tijd secretaris geweest; nu is het alweer negen jaar geleden dat
Cor van Dongen het secretarisschap op zijn schouders nam.
Al deze bestuursleden ZEER BEDANKT voor de immer positieve
samenwerking.
Kurken waar de club op drijft
Naast deze bestuursleden wil ik graag nog een paar mensen
noemen, die er voor zorgdragen dat de vereniging zo goed draait.
Om te beginnen Jan Schol, die al vele jaren wedstrijdleiderschapextern vervult. Tevens werden de nodige toernooien op het
schaakplein door Jan geïnitieerd en gecoördineerd.
En dan Lex Goudriaan, niet alleen trouw teamleider van ons eerste
team, maar ook iemand die altijd meedenkt over bestuurszaken en
andere zaken die de schaakclub aangaan.
Last but not least noem ik Emiel Schol en Richard van der Laan, die
Anneke al vele jaren bijstaan bij het runnen van de jeugdafdeling.
Beste clubgenoten: allemaal hartelijk bedankt!
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BRUGGENBOUWER
Jubileuminterview met voorzitter Kees Takken
door Cor van Dongen
Half oktober 2021. Nadat Kees en ik zijn tuinhuisje, half verscholen in het herfstlover achterin de
aan de Crommenije grenzende tuin, een flinke lap grond, in gereedheid hebben gebracht voor de
eerste trainingsavond van onze schaakcursus (vier cursusavonden – openingen, middenspel,
tactiek en eindspel – voor een achttal clubgenoten die een schaaksteuntje in de rug wel kunnen
gebruiken), rennen we door de kletterende regen over het tuinpad naar het warme woonhuis aan
de weg. Kees gooit een paar houtblokken op het haardvuur. Mijn eerste vraag ligt voor de hand…
Jubileum?
Een dubbelzinnige vraag, in de verwachting dat de geïnterviewde zal inhaken op ons 90-jarig
jubileum… maar ik heb buiten de waard gerekend: Kees heeft de dubbele bodem doorzien.
Een klein ogenblik blijft het stil, maar dan glimlacht de geïnterviewde, déze vraag heeft hij verwacht!
,,Haha, toevallig heb ik het voor dit gesprek nog even opgezocht: in september 1996 ben ik
aangetreden als voorzitter, vorige maand 25 jaar geleden, acht jaar nadat ik lid van de schaakclub
was geworden. Toentertijd schaakte de vereniging in het etablissement van Atlantic [thans Grand
Café Atlantic]. In de krant had ik gelezen dat de IJslander Friðrik Ólafsson daar een simultaan zou
geven; ik schaakte hier nog niet bij een club, maar aan die simultaan wilde ik wel graag meedoen.
Het betekende mijn eerste kennismaking met onze schaakclub. Tot die tijd had ik altijd aan tal van
lichamelijke sporten de voorrang gegeven, in díe jaren waren dat badminton en hardlopen. Waarbij
ik diverse keren door m’n enkel ben gegaan. Ik belandde op de operatietafel van de orthopeed, die
me een ‘Van Basten-enkeltje’ in het vooruitzicht stelde als ik met sporten zou doorgaan. Het
betekende het einde van mijn ”actieve sportbeoefening”. Nel [Kees’ echtgenote] betreurde het in ‘t
geheel niet dat ik afscheid van al die sportverenigingen moest nemen; samen met onze drie
opgroeiende kinderen – een zoon (van 1980) en twee dochters (van 1982 en 1984) – vormden we
een jong gezin, met een druk leven, soms met de nodige beslommeringen (ik was ook nog secretaris
van het Dorpshuis hier op Krommeniedijk) en nu was ik dan eindelijk ‘s avonds weer eens thuis.’’
Het bleek het geëigende moment voor Kees te zijn om zich op het Krommeniese pad van de
schaaksport te begeven…

Op de padvinderij!

Padvinder
,,Terug naar het begin. Je wilt natuurlijk weten hoe het schaken in
mijn leven is gekomen. Ik moet een jaar of dertien, veertien
geweest zijn toen ik de schaakbeginselen van mijn twaalf jaar
oudere broer heb geleerd. Ik weet dat trouwens niet helemaal
zeker meer, maar ’t moet haast wel want mijn vader kon er
helemaal niks van. Nee, mijn moeder ook niet.
Ik ben sowieso een spelletjesmens. Vooral liefhebber van
denkspelen: altijd boeiend, altijd verrassend en ieder spelletje is
weer anders. Vroeger dammen, tegenwoordig, naast het schaken,
ook bridgen.
Van mijn achtste tot mijn tweeëntwintigste heb ik op de padvinderij
gezeten. Op kamp, in een tentje op een kampeerterrein, schaakte ik
urenlang met een vriend, soms wel dertig, veertig spelletjes achter
mekaar. Hele nachten zaten we tegen elkaar te schaken!
In Veenendaal, mijn geboorteplaats, ben ik nog een jaar of twee,
drie lid van de plaatselijke schaakclub geweest.
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Ja, dat moet zo rond 1972 geweest zijn. Veenendaal was toen nog echt een dorp, met een zelfde
soort “dorpsclubje” als het onze nu. Geregeld volg ik de prestaties van mijn eerste schaakclub nog op
het internet.’’
Uit nostalgie. Met mooie herinneringen aan zijn eerste stappen op het schaakbord, zijn eerste
schaakboekjes, maar ook met het fysieke ongemak van de sportblessure nog in het geheugen.
,,In die tijd zat ik op handbal. Ja, toen kreeg ik al last van mijn enkel.’’
Vademecum
Kees legt twee, aan het vergeelde papier te zien weinig recente schaakboekjes op tafel. ,,Mijn eerste
twee schaakboekjes; daar heb ik in die beginjaren veel aan gehad.’’
Het dikste boekje van de twee is ‘Wij schaken, de 1e Nederlandse encyclopedie over het schaakspel
en de schakers’ van H. Kramer, auteur in de jaren zestig, zeventig van de vorige eeuw van tal van
schaak(leer)boeken.
,,In ‘Wij schaken’ vind je de eerste beginselen van het schaken, de loop der stukken, een korte
bespreking van alle schaakwereldkampioenen, uitslagen en eindranglijsten van belangrijke
toernooien, heel summier worden er wat openingen behandeld, en diagrammen van eindspelen en
studies. Nee, nou je ’t zegt, gek genoeg géén partijen.’’
Het exemplaar van Kees bevat de nodige schaakknipsels: ,,Schaakopgaven, bijvoorbeeld mat in drie,
die ik heb uitgeknipt uit een ambtenarenblaadje dat mijn vader kreeg toegestuurd.’’
Het tweede boekje komt de interviewer erg bekend voor: ‘Openingenvademecum’ van F. Roessel.
Het boekwerkje biedt de beginnende schaker een globaal overzicht
van de diverse openingen in het schaakspel. Destijds, eind jaren
zestig, samen met ‘Handleiding schaakspel’ van Euwe, mijn
allereerste aanschaf op het gebied van schaakboeken.
‘De Leeuw’, de lievelingsverdediging met zwart van Kees, zul je
tevergeefs zoeken in dit openingengidsje. ,,Nee, van ‘De Leeuw’, van
deze opening, bezit ik een mooi openingsboek. Deze verdediging is
een beetje voor luie schakers, een opzet die je met zwart tegen
diverse opstellingen van wit kunt spelen. ‘De Leeuw’ speel ik heel
vaak, maar daar kleeft één nadeel aan: mijn tegenstanders kunnen
zich er op voorbereiden… en gemakkelijk opzoeken hoe je deze
verdediging het best kunt bestrijden. Ja, ’t moet gezegd, eigenlijk
komt mijn openingskeuze een beetje voort uit luiheid…’’
Anekdote
,,Wat de schaakstudie betreft, heb ik later, toen ik van Veenendaal naar Krommeniedijk verhuisd
was, veel gehad aan Simon Groot. Van origine een dorpsgenoot; Simon woonde in zijn jonge jaren
met zijn vader en moeder vlakbij het schooltje van Krommeniedijk.
Niet alleen bracht hij me veel van het schaken bij, maar daarnaast onderhielden we ook veel contact,
lekker samen een stuk fietsen bijvoorbeeld.
Partijen die ik gespeeld had, nam ik dikwijls met Simon door. Ik weet me een aardige anekdote te
herinneren, uit de tijd dat partijen nog afgebroken werden om op een later tijdstip uitgespeeld te
worden. Ik had een afgebroken partij tegen een behoorlijk goeie schaker. Een remiseachtige stand.
Simon en ik hadden er lang naar gekeken, veel geanalyseerd, tal van varianten bekeken, en bij goed
spel zou ik vrij gemakkelijk een remise moeten kunnen behalen.
Na de spelhervatting gaf ik op de tweede zet mijn dame weg…’’
Calculator
,,Wat ik voor de kost heb gedaan?
Na de ulo heb ik de MTS gedaan, afdeling Bouwkunde.
Om vervolgens, na mijn militaire diensttijd, bij diverse grote bouwbedrijven terecht te komen. Bij
aannemersbedrijf Bredero en Nelis Uitgeest (dat later is opgegaan in Aanneming Maatschappij J.P.
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van Eesteren). Grote jongens, waar ik als calculator werkzaam was. Met andere woorden, aan de
hand van het bestek en de bouwtekeningen moest ik voor grote bouwbedrijven uitrekenen hoe hoog
de kosten zouden uitkomen, de prijs van een project: hoeveel steen en beton waren nodig, hoe zat ’t
met de logistiek, hoeveel manuren zouden erin gaan zitten, het totale kostenplaatje, dat soort werk.
Zo’n 35 jaar heb ik als calculator gewerkt totdat ik op 61-jarige leeftijd met prepensioen mocht. Nu
ben ik 73.’’ Kees staat op en loopt naar de keuken. ,,Nog een bakkie, Cor?’’ Lekker.
Ondertussen, terwijl hij de koffie inschenkt, kan Kees alvast nadenken over mijn volgende vraag, hoe
hij eigenlijk van het ouderlijke, erg christelijke Veenendaal, een plaats waar zoals hij zelf zegt maar
weinig te beleven viel, in de Rooie Zaanstreek terecht is gekomen?

,,Door de liefde!’’ Met Nel op vakantie op de Galapagoseilanden.

Horizon
,,Door de liefde! Nel heb ik leren kennen tijdens een vakantie op Terschelling. In Dancing Wyb, in
Midsland, een bekende uitgaansgelegenheid waar je indertijd niet zo maar in een oude spijkerbroek
naar binnen mocht. Netjes gekleed, een zaak met cachet!
Nel werkte in het kleuteronderwijs; ze is begonnen in Krommenie, daarna in Achterberg, dat ligt een
paar kilometer ten zuiden van Veenendaal, en later opnieuw in Krommenie.
Na een jaartje trok ze bij me in, op een zolderkamertje – ik woonde al een tijdje op mezelf – in
Veenendaal. Daar hebben we drie jaar gewoond maar het ‘vlakke land’ bleef haar trekken. Ze kwam
oorspronkelijk uit Wormerveer, waar haar ouders woonden. ‘Ik moet de horizon zien’, zei ze altijd en
na onze drie “zolderjaren” kwam in 1975 het huisje van Oma, Nel d’r grootmoeder, op
Krommeniedijk ter beschikking. Oma verhuisde naar de Durghorst en wij trokken in haar huisje.
Er kwamen drie kinderen; Nel werkte twee dagen in de week, ik vier.’’
Kees gooit nog een blokje hout op het vuur terwijl de herfstregen buiten tegen het raam van de
voorkamer klettert. ,,Lange tijd heb ik gezegd: ‘Ze mogen me hier met de kist uitdragen’, maar daar
begin ik toch een beetje anders over te denken. Als ’t me hier te groot wordt, als er teveel
onderhoud aan huis, erf, tuin noodzakelijk is – hoeveel vierkante meter? Zo’n 3500 m2! – dan wordt
’t toch misschien een appartement. Nee, nu nog niet hoor, maar ‘t zou best kunnen in de toekomst.’’
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Alleen
,,Nadat de kinderen alle drie het huis uit waren, we hebben het dan zo’n beetje over de periode
tussen 2000 en 2005, werd Nel ziek. De borstkanker diende zich voor de eerste keer in 2006 aan. Het
leek enige tijd goed te gaan, het leek erop dat ze genezen was, maar een jaar of vijf, zes later – ik was
inmiddels al een paar jaar met pensioen – keerde de kanker weer terug. Met uitzaaiingen.
Tijdens Nel d’r laatste jaren heb ik veel zorg geleverd, gekookt, het huishouden gedaan, met haar tal
van bezoekjes aan het ziekenhuis gebracht. Gelukkig, dat heb ik altijd zo kunnen regelen, is mijn
schaken op de clubavond altijd gewoon doorgegaan.
In 2013 is Nel overleden en ja, toen stond ik er alleen voor…’’
Nieuwe relatie, nieuwe hobby
Inmiddels heeft Kees een nieuwe relatie
met Gina, een geliefde vriendin. De
weekenden brengt Kees meestal bij zijn
vriendin door en regelmatig trekken zij er
samen met de camper op uit, op vakantie.
‘Camperen’, noemt Kees dat, een grote
liefhebberij van hem.
‘Vakanties’ zijn soms ook ‘bridgevakanties’.
,,Ja, Gina woont in Alkmaar. Door haar ben
ik weer in het bridgen terechtgekomen. In
haar familie- en vriendenkring wordt veel
gebridged, Gina is daar tamelijk actief in en
zij heeft ook een heel behoorlijk niveau
bereikt in dit spel.
In mijn MTS-tijd, toen de sporthal van de
school een jaar lang niet beschikbaar was,
kreeg ik van de gymleraar de volgende
keuze voorgelegd: dammen, schaken of
bridgen. Dammen en schaken, dat kon ik al,
dus koos ik voor de cursus bridgen. Maar
daarna nooit meer wat mee gedaan.
Kees en Gina: GROOT SLEM!

In het begin nadat ik Gina heb leren kennen speelde ik tijdens haar familiebridgetoernooi voor
barkeeper, maar dat beviel me toch wat minder… ik wilde zelf graag meespelen en toen ben ik een
bridgecursus gaan volgen, hier in Krommenie, bij bridgeclub Sans Atout.’’
Voorzitter samen met oud-voorzitter
,,Een tijdje terug liep ik Dirk Roolvink tegen het lijf. (Vóór mij is Simon Groot drie jaar voorzitter van
onze schaakclub geweest en dáárvoor is Dirk een jaar of tien voorzitter geweest.) Dirk bridgede op de
woensdagavond maar dat beviel ‘m niet meer, in verband met de voetbalwedstrijden die vaak op
woensdag worden gespeeld. ‘Heb je zin om met mij op de maandagvond te gaan spelen in De
Pelikaan’, vroeg ik hem. Hij zei direct ja. Inmiddels bridge ik alweer een paar jaar met Dirk, leer d’r
veel van, Dirk is een veel betere bridger, maar hij maakt geen punt van mijn fouten.
Ook met Gina – ze bridget overigens stukken en stukken beter dan ik – doe ik zo af en toe aan een
bridgedrive, huis- tuin- en keukentoernooien, mee, en zo hebben we ook twee keer een weekje
deelgenomen aan een bridgetoernooi in het hotel van ons oud-schaaklid Ko Scheurer, in Tauplitz,
Oostenrijk. Ach, ik wil nog wel eens een foutje maken bij het bridgen… maar kritiek op mijn spel kan
ik hebben hoor!’’
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Iedereen aan boord
,,Wat ik belangrijk vind als voorzitter?’’ Al een kwart eeuw bekleedt Kees inmiddels het
voorzitterschap van Schaakvereniging Krommenie. Wat is zijn bestuursstijl, wat is zijn geheim?
,,Ik sta een club voor waarbij de interne competitie het belangrijkste is. Een sterke club, met een
sterk eerste team, staat bij mij niet voorop, maar ik hecht wel zeer aan leden die ‘sterke banden met
de club’ hebben. Dat vereist flexibiliteit, bij iedereen, bij het bestuur, bij de leden, bij de voorzitter,
bij het zoeken naar een balans tussen ‘de beste spelers opstellen in de externe competitie’ en ‘het
deelnemen aan de interne competitie en het meedoen aan (andere) clubactiviteiten’. Niet dat dat
altijd lukt, van tijd tot tijd komen er wel eens strubbelingen voor, en als club moet je ook flexibel zijn
met spelers die graag voor Krommenie uitkomen maar niet altijd de weg naar de clubavond weten te
vinden, maar dan probeer ik met de mensen te praten, ik ga bij ze langs of bel ze op, en zet alles in
het werk om problemen in der minne te schikken, met één uitgangspunt: iedereen aan boord
houden!’’
Een bruggetje naar Kees’ vakgebied, de bouwkunde, en zijn nieuwe hobby, het bridgen, ligt voor de
hand: veel clubgenoten beschouwen hem als een bruggenbouwer, iemand die als voorzitter altijd op
zoek is naar het compromis.
,,Ja… én ik ben niet te beroerd om zelf de handen uit de mouwen te steken bij het organiseren van
schaakactiviteiten op onze club.’’
Daarvan zetten we er een aantal op een rij, waarbij drie activiteiten er écht uitspringen: de ledenaan-huis-wedstrijden met de finaleronden thuis bij Huize Takken en de tuinschaaktoernooien in de
tuin van Kees en de – vrij unieke – Zaanse massakampen.
Zelf heeft Kees erg genoten van het wijnschaaktoernooi van een paar jaar terug, die mix van schaken
en wijnproeven – waarbij Franse, Italiaanse, Spaanse, Hongaarse en Hollandse wijnen werden
geschonken bij de gelijknamige, voorgeschreven schaakopeningen – in het Fort van Krommeniedijk.
Kroonjaar?
,,Nee, 90 jaar is natuurlijk niet écht een kroonjaar, zoals 50, 75 of 100, maar het 90jarig bestaan leek me toch een mooie gelegenheid toe om onze schaakclub in de
schijnwerper te zetten. Met een jubileumboekje, massakamp, het leden-aan-huisschaaktoernooi en met een feestelijke afsluiting bij Tante T. En hopelijk met een aardig
artikel over onze vereniging in de krant. Immers, de Zaanstreek kan op het gebied van
schaken wel wat stimulans gebruiken. Als je de Zaan vergelijkt met bijvoorbeeld een stad als
Haarlem, dan steken wij daar, op het gebied van club-overstijgende, club-samenwerkende
activiteiten, met name bij de jeugd, de schaaktraining voor kinderen, maar magertjes bij af.
Zo’n massakamp die we in het voorjaar gaan organiseren, voor schakers van alle Zaanse schaakclubs,
kan daarin een bindende factor zijn.’’
,,Mijn grote wens als voorzitter?’’
In ieder geval maakt Kees zijn huidige zittingsperiode af, maar in het gesprek laat hij wel
doorschemeren dat de club ”best eens” mag gaan nadenken over een opvolger voor het
voorzitterschap: na 26, 27 jaar wordt het zo langzamerhand toch echt tijd voor fris bloed!
,,Eigenlijk koester ik maar één wens: een gezonde club, qua ledental en wat betreft de spreiding van
speelsterkte over de gehele breedte van de club!’’
En dan, nog een belangrijke toevoeging:
,,Vijfentwintig jaar voorzitterschap houd je natuurlijk alleen maar vol als je goede medebestuurders
hebt, mensen waarmee het klikt... en daar mag ik zeker niet over klagen: fijne collega’s allemaal,
maar één medebestuurder wil ik er toch graag uitlichten: Anneke. Een topper. Zonder haar hadden
we nooit over zo’n leuke jeugdafdeling beschikt!’’
Boerenkool
Zo, het interview zit erop. Het gesprek liep gesmeerd, lekker brok speculaas bij de koffie, ik dank Kees
voor zijn medewerking.
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Buiten, als ik op het punt sta terug naar huis te fietsen, drupt ’t nog een beetje na, na de harde buien
van even daarvoor. Kees’ moestuin ligt er nat bij, met hier en daar een plasje.
,,Ook hobby?’’ vraag ik, met een blik op de struiken boerenkool. ,,Jij treft ’t maar, er gaat niks boven
boerenkool uit eigen tuin.’’
,,Ja’’, antwoordt Kees, ,,wél een hobby, maar tegenwoordig geef ik toch liever de voorrang aan het
eropuit trekken met de camper. En dan wil de tuin nog wel eens in het gedrang komen, maar dat
moet dan maar. Haha, jij vindt die boerenkool er mooi bij staan?
Helaas: helemaal aangevreten…’’

Kees in Queensland, het Land van de Dame…
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JEUGDCALEIDOSCOOP
door Anneke Schol
Van mij werd natuurlijk verwacht dat ik een stukje over de jeugdafdeling ging schrijven.
Om te kijken wie er sinds 2007 nog schaakt van de Krommenieër schaakjeugd, ben ik maar eens in
de kast gaan kijken. Daar vond ik het allerlaatste papieren clubblad uit 2006 met daarin de
eindstand van de interne jeugdcompetitie. Mooi om te hebben zo’n fysiek blaadje, want digitaal
gaat er veel verloren.
Een paar namen uit de eindstand in dit clubblad: Stefan de Dood werd tweemaal kampioen en
speelde een paar jaar mee in de externe. Stefan komen we nog wel eens tegen; hij schaakt nog
steeds, maar niet bij een club. Joost Leber, een groot talent, mooie prestaties bij NK’s, is helemaal uit
beeld. De derde, Robbin Neeft, vijf keer kampioen, hebben we gelukkig nog steeds in ons midden,
ondanks zijn verhuizing naar Heerhugowaard.
Dan sprak ik Mees Al nog afgelopen zomer op het schaakplein. Helaas, hij woont te ver weg, in Delft
waar hij met een groepje schaakt, dat wel. Maar de vraag of hij bekend was met de schaakclub
aldaar, moest hij met ‘nee’ beantwoorden. Zelfs het Delfts Kroegloperstoernooi, georganiseerd door
het Denksportcentrum, kende hij niet. De andere negentien jeugdleden uit de ranglijst zijn helemaal
uit beeld.

Jeugdschaakpartijen in de Pelikaan onder het wakend oog van jeugdschaakambassadrice Anneke (Foto: Emiel Schol)

Uit de stoffige hoek
Al met al blijft het ledental redelijk op peil. Door de constante aanwas vanuit de basisscholen, bloedt
de jeugdafdeling niet dood.
En… door de Netflixserie Queen’s Gambit is de schaaksport uit de “stoffige” hoek gehaald.
Bovendien zorgt de coronapandemie voor veel meer onlineschaak enerzijds, hoewel – anderzijds –
diezelfde pandemie de clubgebouwen gesloten dreigt te houden. En konden wij de scholen niet in
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om schaaklessen te geven. Online-lessen zijn voor de meesten van ons niet aantrekkelijk en kinderen
vinden het veel fijner om fysiek te schaken.
Lang Leve de Koningin
In het seizoen 2008-2009 is nog geprobeerd een dependance op te zetten in Saendelft, een
klaslokaal in OBS De Meander diende als schaakzaaltje. Daar kwamen in eerste instantie twintig
kinderen op af, maar al gauw bleek dat voor een deel van de groep een goedkope oppasplek. Tien
kinderen maakten het seizoen af en behaalden hun eerste stap. Mijn zin was er na vijfentwintig
middagen af.
In 2013-2014 hebben Cor van Dongen, Kees Takken, Lex Goudriaan, Leo Zuiver, Loek Hoff, Piet
Borgdorff en mijn persoontje zes middagen les gegeven op de Komeet en de Evenaar. Als afsluiting
werd de film Lang Leve de Koningin vertoond. Maar liefst 80 kinderen kwamen na schooltijd op de
schaakstukken af! Dat was hoopgevend… en halsreikend werd door ons uitgekeken naar de opkomst
in september het seizoen erop: maar liefst twee jongens kregen we zover! Wat een score…!?
Tot op heden hebben we aan deze schoollessen geen vervolg kunnen geven, bijvoorbeeld door met
een kleinere, meer gemotiveerde groep op de nieuwe Hoeksteen aan de gang te gaan. Om diverse
redenen (bouw nieuwe school en corona) is dat nog altijd niet gelukt.
Hofleverancier
In 2011 werd ik door Bart Hoffman en Martin Honkoop gevraagd schaakles te geven tijdens de
schooluren in nieuwbouwschool Het Koraal in Assendelft, net over het spoor. Hun kinderen zaten
daar op school en vooral Marc, Gilian en Stella hadden veel talent. Er werd een schoolteam gevormd,
waarvan de gebroeders Agib en de oudste zoon van Bart ook deel uitmaakten.
Deze school leverde niet alleen kampioenen, maar is tot op de dag van vandaag hofleverancier van
leden voor SV Krommenie. Maar liefst vijftien van de momenteel negentien kinderen komen van die
school! Eigenlijk is het beschamend dat er welgeteld maar één Krommenieër lid bij de jeugd is!?
Daarnaast komen drie jeugdleden uit Wormerveer.
De winnaars die doorgingen naar het Noord-Hollands schaakkampioenschap 2019: Onze “hofleverancier” Het Koraal, de
Bijenkorf en Westerkim. (Foto: Susan Rozemeijer; Stadsblad 14 maart 2019.)
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Coronakampioen
In het vorige jubileumnummer (ter gelegenheid van ons 75-jarig bestaan) was te lezen, dat Robbin
Neeft van plan was de eerste jeugdwisselbeker definitief in zijn prijzenkast te krijgen. Dat is hem
gelukt en daarna werd hij nog twee keer kampioen, zodat hij in totaal vijf keer de sterkste was.
Daarna komen we nog de naam van Max Gelderman tegen, twee keer, Tim van Pel ook tweemaal,
Tim die daarna plotsklaps stevige concurrentie kreeg van Max Geldof, slechts zeven jaar oud! Deze
werd zelfs nog vóór zijn grote broer eerste. En toen kwam de lockdown…
Max en Wouter verlieten Krommenie, omdat ze bij Kennemer Combinatie meer tegenstand hadden.
Au, au, au, dat deed zeer bij ons. In juni 2021 konden we nog twee avonden organiseren om de
zogenaamde “corona-kampioen” te benoemen. Door middel van vierkampen werd dat Suzanne
Azier; zij won de beslissende partij van Tim van Pel.

Richard van der Laan (hier op de rug gezien) volgt zijn pupillen aandachtig. Richard is al jarenlang een van de pijlers waar
onze jeugdafdeling op drijft (foto: Emiel Schol)

De dubbel
De Zaanse kampioenschappen werden voor het laatst gehouden in 2012. Door teruglopende
belangstelling en ouders die tegenwoordig steeds meer beiden werken en dus liever in de
kerstvakantie met hun kinderen op vakantie gaan, bleek het niet langer rendabel om een zaal te
huren en prijzen in te kopen voor een handjevol schakers. Bovendien heb je voor de organisatie
vrijwilligers nodig.
Zo werd Tim Azoulay in 2011 de laatste kampioen tot 12 jaar, de laatste die in dit kampioenschap de
eer van Krommenie hoog hield. Robbin Neeft veroverde in 2012 zelfs de “dubbel”: langzaam- en
snelschaakkampioen in de hoogste leeftijdscategorie.
Vanuit dat Zaanse kampioenschap kon men zich plaatsen voor het NHSB-kampioenschap, maar
inmiddels is dat niet langer noodzakelijk, er kan gewoon ingeschreven worden voor dat
kampioenschap. Immers, de bond vond dat er meer kinderen aan mee moesten doen.
Drukke bedoening
Dat had tot gevolg, dat er op meerdere plaatsen in Noord-Holland plaatsingstoernooien dienden
plaats te vinden en de Pelikaan alleen nog gebruikt zou gaan worden voor het grote
schoolschaakkampioenschap van Noord-Holland. En dat kwam de vaste jeugdvrijwilligersgroep van
Krommenie, te weten Richard van der Laan, Emiel Schol en mij, goed uit. Vanaf 1998 kregen we alle
toernooien van de NHSB plus de Centrale Trainingen te verwerken.
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Ook Chris de Saegher heeft heel wat jaren in de Pelikaan gewerkt, maar dan als “ceremoniemeester”.
Al die weekenden, per jaar, vielen niet op de vingers van één hand te tellen!
Het was hard werken in de keuken en achter de bar, waar ook moeders van onze jeugd meewerkten.
Er waren toernooien met wel 200 mensen in de ruimtes, als je de begeleiding meetelde. Best wel
lange dagen met veel opruim- en veegwerk. Maar wél een heel leuke tijd.
Verre reizen
Nog steeds wisten we viertallen op de been te brengen; alleen bij de pupillen lukte het om vijf keer
sinds 2007 een ticket te bemachtigen voor deelname aan het NK .
Twee keer naar Groningen, met z’n allen in de auto van de familie Gelderman, waar je met z’n
zevenen in kan, bestuurd door Paul de Munnick, bekend als zanger en musicus, maar voor deze dag
vader van twee zeer getalenteerde kinderen. Tweehonderd kilometer heen, deels nog schakend, en
tweehonderd kilometer terug, hetgeen uitmondde in het gooien met strips…
Het jaar daarna werd de auto bestuurd door moeder Gelderman, beter bekend als onze wethouder
Natascha Groothuismink. Ook heel gezellig, maar de terugweg was voor de kinderen wel “een
dingetje”: iedereen moe van al dat geschaak en gerij.
Dan was Barneveld een stuk dichterbij.
Talenten(jacht)
Voor de hoogste leeftijdscategorie heb je geen twee, maar vier talenten nodig om een kans te maken
om derde te worden en zo een keer mee te mogen doen aan een NK. Natuurlijk, die talenten, die we
regelmatig wel in huis hebben, moet je dan niet zien vertrekken naar de concurrent. Dáár, ik doel nu
op Kennemer Combinatie, beschikken ze over meerdere goed opgeleide trainers en dat trekt dus
meer talenten aan.
Ach, het is overal hetzelfde: mijn ambitie is groot, nog altijd, maar het belangrijkste is toch dat de
groep kinderen het fijn heeft.
Vanuit de scholen pik je de talentjes er zo uit. Je traint ze en vraagt ze op de club te komen. Als ze
onder de tien zijn, mogen ze nog uitkomen in het pupillenkampioenschap.
Tim Azoulay, Sem Bierhuizen en Max Geldof werden NHSB-kampioen en mochten naar het NK.
Max werd daar derde. Hij speelt nog steeds, maar nu dus bij Kennemer Combinatie.
Roet in het eten door corona
Max maakte samen met broer Wouter deel uit van het schoolteam Het
Koraal. Ook clubgenoten Justin Molenaar, Dante Langbroek en Samuël
Schagen speelden mee in het team, dat door de coronamaatregelen
genoodzaakt was online verder te gaan, na eerder Zaans
Schoolschaakkampioen te zijn geworden achter de fysieke borden.
Er werden landelijke voorronden gehouden en uiteindelijk bleven de beste
achttien scholen over. Een fraaie vijfde plaats was het resultaat. Op dit
moment van schrijven, zomer 2021, kan ik alleen maar de hoop uitspreken,
dat ik in het najaar weer toegelaten word tot de school. Zo langzamerhand
sijpelt alles door je handen…
Veiligheid voorop bij deze dame… (foto: Cor van Dongen)

Rust
Tot slot nog iets over de verandering van jeugdavond. Er bestond al een tijdje onvrede over de
ruimte waarin gespeeld moest worden: naast onze zaal werden saxofoonlessen gegeven, niet
bepaald bevorderlijk voor de schaaklessen en de -competitie. Je zag het niveau zakken.
De grote zaal, waar het rustig is, kon niet op maandag gebruikt worden, vanwege het bridgen.
Maar dinsdagavond, voorafgaand aan de seniorencompetitie, bleek wel te kunnen.
Na vier seizoenen is gebleken, dat de groep het door de rust beter is gaan doen. De doorstroom naar
de senioren zou beter kunnen, maar daaraan kan ook de pandemie debet zijn geweest?!
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SCHAAKNOSTALGIE
door Lex Goudriaan
Het zal in het najaar van 1973 zijn geweest dat ik mijn eerste stap zette in het clublokaal van onze
vereniging. Wij waren net van Amsterdam naar Krommenie verhuisd en hadden hier nog weinig
tot geen kennissen. Mijn vrouw las in een lokaal krantje dat de plaatselijke schaakclub nog wel wat
leden kon gebruiken en zei tegen mij: ,,Is dat niet iets voor jou?’’
Nou kon ik wel een klein beetje schaken en had weleens wat partijtjes tegen vrienden of bekenden
gespeeld, maar veel meer dan dat je paarden en lopers zo snel mogelijk moest ontwikkelen, wist ik
niet. Enfin, op een goede dinsdagavond maakte ik dus mijn opwachting bij restaurant Atlantic alwaar
de schaakclub was gevestigd, en daar speelde ik mijn eerste partijtjes.
Nicotineschaak
We speelden in een van de bovenzalen; in die tijd werd er nog keurig thee of koffie aan je tafeltje
geserveerd, of een ander drankje natuurlijk. Er werd destijds nog vrolijk en vooral stevig gerookt en
de rookdampen hingen dan ook in de lucht. Er heerste een gezellige en gemoedelijke sfeer.
Ik herinner mij nog dat Jaap Grin, de vader van Anneke en Jan, zich een keer al puffend tot Gerrit
Poel, het schoolhoofd van de lagere school, die een paar tafels verderop zat, richtte en met luide
stem zei: ,,Nou Gerrit, sta je al verloren?’’ Die antwoordde prompt: ,,Nee hoor Jaap, ik sta prima.’’
Van de toenmalige leden zijn er nog maar weinig overgebleven: Jan en Anneke Schol, Leo Zuiver,
Simon Groot, Jan de Jong en mijn persoontje.
Vechten tegen de bierkaai
Veel gebeurde er niet in die jaren, maar daar kwam
een kleine verandering in toen Viktor Kortsjnoj, na
het winnen van het IBM toernooi in Amsterdam, in
de zomer van 1976 hier politiek asiel aanvroeg. Zijn
vriend Walter Mooij had hem helpen ontkomen aan
de lange armen van de Russische ambassade in Den
Haag en sindsdien logeerde Kortsjnoj bij hem in
Westzaan, in het geheim. Waarschijnlijk om hem
toch aan wat centjes te helpen, regelde Dagblad De
Typhoon een schaaksimultaan in Zaandam, waarvoor
ik samen met een aantal andere schakers uit
Krommenie een plaatsje wist te bemachtigen. (Op de
foto, met snor, Erik Breedveld, geflankeerd door
Martin Oudejans.) Een van hen was de jonge Simon
Groot die besloten had het Wolgagambiet te spelen,
in de hoop dat hij het de grootmeester misschien wel lastig kon maken. Elke keer als Kortsjnoj voorbij
kwam en Simon zijn zet uitvoerde, antwoordde hij vrijwel onmiddellijk, soms zonder ook maar een
seconde na te denken. Het was vechten tegen de bierkaai en de uitslag laat zich dan ook raden.
Bad move
In de wetenschap dat ikzelf tegen de maestro natuurlijk eveneens geen enkele kans maakte, besloot
ik zo rond de zeventiende zet maar eens een stuk te offeren voor twee pionnen, in de hoop daarmee
wat spel te krijgen. Zo gezegd, zo gedaan: Kortsjnoj verscheen bij mijn bord, ik pakte mijn loper en
sloeg er een van zijn pionnen mee… Zonder enig nadenken sloeg hij mijn loper met een van zijn
pionnen, ik sloeg terug met een paard, waarop Kortsjnoj zijn dame op een veilige plek zette. Nu
dacht ik even na, waarop Kortsjnoj zijn armen spreidde, mij aankeek en op vragende toon zei: ,,No
more moves?’’
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Ik schudde mijn hoofd en antwoordde met ,,No, no’’. De grootmeester liep verder. Het duurde niet
lang voordat ik besefte dat m’n loperoffer volstrekt zinloos was geweest en enkele zetten later
besloot ik de partij op te geven. Toe hij weer bij mijn bord verscheen en ik hem de hand reikte ten
teken van overgave, zei hij: ,,Bishop move, bad move!’’ Daar kon ik ‘t mee doen.
IJslandse analyse
Een jaar later besloten we als club om zelf maar
eens een schaaksimultaan te organiseren. Via
Berry Withuis van de KNSB benaderde ik
grootmeester Friðrik Ólafsson, de latere
voorzitter van de FIDE, die in Nederland aan
een toernooi deelnam en die toestemde een
simultaan te geven.
In die tijd had De Pion een sterk, jeugdig team,
waarin onder anderen Simon Groot, Peter
Alberts, Ed de Saegher, Geert Kingma en Albert
Toby speelden. Toentertijd bestond er nog
zoiets als een ‘afgebroken partij‘ en toevallig
had Albert er een, met wit, waarvan hij,
ondanks urenlang analyseren, niet wist of hij
die zou kunnen winnen. Hij vroeg mij dus of ik
na afloop van de simultaanseance Ólaffson zou
willen vragen om even naar de partij te kijken.
Friðrik Ólafsson: ,,Yes, white wins!’’

Nou dat vond Ólafsson prima en terwijl hij een flinke uitsmijter aan het verorberen was en een groot
glas bier naar binnen werkte, bekeek hij de stelling. Even later zei hij: ,,Yes, white wins’’, en hij liet
meteen zien op welke wijze dat kon gebeuren. Toby liep rood aan; hier had hij nou urenlang naar
zitten kijken en die Ólaffson had binnen twee minuten de winstvoortzetting gevonden. Hij stamelde
nog: ,,Thank you, Mister Ólaffson, thank you very much’’, en met het bord en de doos met stukken
onder zijn armen wist hij niet hoe snel hij de zaal moest verlaten!
Nog een simultaan
Een paar jaar later hebben we ook nog Salo Flohr (1908-1983, een Tsjecho-Slowaakse grootmeester
die later voor de Sovjet Unie zou uitkomen), die in Amsterdam bij zijn grote vriend Max Euwe op
bezoek was, kunnen overhalen om bij ons een simultaan te geven. Aangezien hij de zeventig al was
gepasseerd en nogal angstvallig samen met Jan de Jong en mij de weg overstak, hadden we er een
hard hoofd in of hij de simultaan wel tot een goed einde zou kunnen brengen. Tot onze verbazing gaf
hij een geweldige speech in het Duits en zijn resultaat loog er ook niet om, ik meen 36 gewonnen en
4 remises! En dat op die leeftijd.
Een ware patser
Eind jaren zeventig woonde in Bergen een zekere Arnfried Pagel. Deze verwaande man was rijk
geworden door de octrooien op zijn uitvinding van sneldrogende betonmortel. Omdat hij bij de
plaatselijke schaakclub niet in het eerste team werd opgesteld, besloot hij “daarom maar” zijn eigen
club op te richten onder de naam Koningsclub Bergen. De regels van de KNSB schrijven echter voor
dat een nieuwe club onderaan de ladder dient te beginnen, ondanks het feit dat Pagel meesters en
grootmeesters had ingehuurd om zijn team zo snel mogelijk naar de nationale top te brengen. Dat
waren niet alleen Nederlandse schakers, maar ook grootmeesters uit
andere landen, zoals Rusland en Amerika, die werden overgevlogen
om hier in ons kikkerlandje een potje te schaken. Dat kostte
natuurlijk een fortuin, maar daarvoor beschikte hij wel over de
benodigde middelen.
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Pagel woonde in een gigantisch landhuis en had ook nog een huis aan de boulevard… slechts voor de
parkeerplaats. Hij had de onhebbelijke gewoonte om zijn consumpties altijd met briefjes van duizend
af te willen rekenen, een ware patser dus.
Geld speelt geen rol
Ieder jaar promoveerde het team en zo kwam het dat het Koningsclubteam in 1983 in de
promotieklasse belandde en bij ons in de poule terechtkwam. Op een mooie zaterdagmiddag was het
dan zover, een stelletje meesters en grootmeesters wandelde Atlantic binnen en nam plaats achter
de borden. Wetende dat geld geen enkele rol speelde, hadden we besloten om Pagel voor duizend
gulden over te halen om de wedstrijd in 5-5 te laten eindigen, maar daar ging Pagel niet op in!
Het liep zoals verwacht. Ik weet nog dat Peter Alberts tegen IGM Shamkovich, bekend van zijn
boeken, speelde en dat deze zijn zetten op de achterkant van zijn vliegticket noteerde. Zelf moest ik
met zwart aantreden tegen GM Sergej Kudrin die mij na een zet of twintig zodanig had vastgezet dat
ik geen zet kon doen zonder een pion of stuk te verliezen. Uiteindelijk verloren we met 9½-½ , alleen
Simon Groot wist een remise uit het vuur te slepen! Met Pagel is het niet goed afgelopen, in 1991
werd hij tot veertien jaar cel veroordeeld wegens drugssmokkel. Hij schijnt in 2015 te zijn overleden.
Gratis punt
In 1980 vond er een merkwaardig incident plaats. In een uitwedstrijd tegen KTV (Kan Tegen Verlies)
in Enkhuizen stond Tjerk Stallinga totaal verloren, maar bleef doorspelen. Ik stond naar de partij te
kijken en zag dat zijn tegenstander, een nog jonge man, hierdoor zichtbaar geïrriteerd raakte. Tot
overmaat van ramp wist Tjerk pat te forceren, dat hij met een grijns aankondigde: ,,PAT!!’’
De jonge tegenstander liep rood aan, smeet zijn stoel om, liep om de tafel en begon Tjerk te
schoppen. Gelukkig konden we hem na enkele ogenblikken vastpakken, waarna hij naar buiten
rende. Hiermee was de zaak nog niet afgedaan, want zo’n tien minuten later stormde hij weer de
zaal binnen en begon Stallinga opnieuw te schoppen. De NHSB heeft de KTV’er later voor een jaar
geschorst en als ik mij goed herinner heeft KTV zich voor dat seizoen met hun team uit de competitie
teruggetrokken. Dit voorval is bij diverse van onze leden wel bekend, maar wat bijna niemand weet,
is dat dit verhaal nog een staartje kreeg. In die jaren speelden Jan de Jong en Stallinga vrijdags bij De
Pion. Een aantal jaren later speelt De Pion een thuiswedstrijd tegen, jawel, KTV, met in de gelederen
dezelfde speler die een paar jaar eerder voor het “Stallinga-incident” was geschorst. De man zag
Stallinga aan een van de tafels zitten, draaide zich om, liep de deur uit om niet meer terug te komen!
Gratis punt voor De Pion.
Naast deze gebeurtenissen, die mij altijd
zijn bijgebleven, denk ik graag terug aan de
talloze keren dat we met een aantal leden
gezamenlijk een bezoekje brachten aan het
Hoogovens Toernooi. Sinds 1975 ben ik elk
jaar in januari met veel plezier naar Wijk
aan Zee getrokken, een van de gezelligste
uitstapjes die je maar kunt bedenken.
Altijd met veel genoegen genoten van
commentatoren als Lex Jongsma, Hans
Bouwmeester, Hans Böhm en af en toe ook
van de beminnelijke, uiterst grappige Vlastimil Hort.
Veel van onze leden hebben aan het toernooi meegedaan en doen dat nog altijd.
De leuke sfeer in Café De Zon (zie bijgaande afbeelding; bron: internet) en in dorpshuis De Moriaan,
de erwtensoep, de broodjes en de versnaperingen en het napraten over de partijen onder het genot
van een glas bier of wijn, zijn dingen waar ik altijd met veel plezier aan terugdenk. Helaas is het
tegenwoordig – met de coronaperikelen – niet altijd mogelijk om deze sfeer terug te halen, maar er
komt ongetwijfeld een tijd waarin dit wél weer kan… en daar wacht ik dan maar op!
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OCHTENDMENS
door Leo Zuiver
Een stukje over de financiën van de club, zoals mij als penningmeester werd gevraagd om voor dit
jubileumblad te schrijven, da’s zo’n saai onderwerp, dáár zie ik vanaf. Maar om niet als een dood
paard verder door het leven (?) te hoeven gaan, wil ik het graag hebben over iets dat mij mijn hele
schaakleven al bezighoudt.
Clubkampioen
Ik ben een ochtendmens.
Elke ochtend, ook al ben ik al ruim vijftien jaar met pensioen, sta ik
om ongeveer 6.00 uur op… en dan werken mijn hersens meteen voor
de volle 100%. Ja, zelfs het uurtje vóórdat ik opsta staan mijn hersens
al aan en heb ik de beste ideeën en speel ik de mooiste
schaakpartijen. Ik win dan regelmatig van een van de topspelers van
onze club, en ik ben zelfs al een keer clubkampioen geweest, geloof ik.

Leo clubkampioen!

Worstelpartij
Maar gedurende de middag gaat het werkzame gedeelte van mijn
hersens gestaag in een soort van slaapmodus. Als ik dan dinsdagavond
op de club verschijn – ik heb ‘s middags dan al een uurtje een tukkie
gedaan –, begin ik de partij vol goede moed en als het een spannende
partij is, kan ik, op adrenaline gedreven, het een tijdje volhouden.
Om energie te sparen ga ik, als ik niet aan zet ben, eventjes rondlopen
om niet aan allerlei varianten te hoeven denken… meestal doet m'n
tegenstander toch een zet die ik niet had verwacht.
Zo rond de klok van half tien, tien uur, begint mijn concentratie af te
nemen en bij een partij die op dat ogenblik nog in evenwicht is en een
beetje saai verloopt, stel ik dan remise voor. Zit er een ochtendmens
tegenover mij dan is het vaak: ,,Oké, doen we!’’ Maar zit er een
avondmens aan de andere kant van het bord, dan krijg ik dikwijls te
horen: ,,Ach, het is nog vroeg, ik speel nog even door.’’
Licht teleurgesteld worstel ik dan verder.

Voorstel voor de ALV
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij
ochtendmensen de hersens ‘s ochtends om 9.00 uur het
meest actief zijn en dat bij avondmensen dat ‘s avonds
om 21.00 uur het geval is! Kunnen we niet op de
Algemene Ledenvergadering eens voorstellen om de
clubavond op dinsdag om 8.00 uur in de ochtend te laten
beginnen?
4370%!
Goed, om toch maar te eindigen met een financieel weetje: in 1945 bedroeg de contributie 0,20 cent
(we hadden toen nog de gulden) per week. Bij dertig schaakavonden is dat 6,00 gulden per jaar. In de
huidige valuta zou dat vandaag de dag € 2,64 per jaar zijn.
De contributie voor volgend jaar bedraagt € 118,= en dat is, vergeleken met het contributiebedrag in
1945…
een stijging van 4370%!
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MIJN EERSTE SCHAAKHERINNERINGEN
door Andre Breedveld
Ik leer schaken omstreeks 1967, het jaar van Sgt. Peppers. Dit doe ik op de school voor Leer- en
Opvoedingsmoeilijkheden, waaraan ik enkele jaren later zal promoveren. De ideale omgeving voor
een schaker in de dop, voor wie enig afwijkend gedrag een aanbeveling is.
Vriend Bart, die mij onderricht, is de vigerende jeugdkampioen van Schaakvereniging Saende.
Achteraf kan mogelijk wel enigszins aan het niveau van de Saende-jeugdcompetitie getwijfeld
worden, want we slaan gemoedelijk elkaars koning en spelen door alsof er niets aan de hand is. Wel
zo leuk eigenlijk.
Waarschijnlijk ben ik bloedfanatiek. Op de nieuwe school ga ik bijna op de vuist met een klasgenoot,
die de onheilspellende voornaam Ronnie heeft. Deze Ronnie waagt het om een natte spons midden
op het schaakbord waaraan ik in het klaslokaal zit te spelen, te gooien.
Grijs gedraaid vinyl
Ik denk dat ik in 1972 lid word van ZSCSaende, de nieuwbakken fusieclub waarin
het deftige en sterke ZSC in het huwelijk is
getreden met de speeltuinvereniging
Saende.
Schaken is op dat moment onvergelijkbaar
populair: we schrijven het jaar van de
Match van de Eeuw in Reykjavik, tussen de
Sovjet-wereldkampioen Boris Spasski en het
geniale enfant terribele Robert James
Fischer uit Amerika.
Een prachtige tijd eigenlijk.
Nooit zal het op rockgebied beter worden –
het leidt geen enkele twijfel dat Lex dit
onmiddellijk zal beamen! – met tal van
bands op het hoogtepunt van hun power,
zoals The Rolling Stones, Deep Purple,
Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Black
Sabbath, Jethro Tull en The Who.
Vileine schaakregel
In mijn eerste seizoen word ik afgetekend laatste; ik denk dat ik in de historie van de club de enige
speler ben die zowel laatste als clubkampioen is geworden.
De eerste partij verlies ik omdat de vileine en passant-regel mij onbekend is. In een eindspel speel ik
vrolijk mijn pion vanuit de beginpositie twee velden naar voren. Het volgende moment mept mijn
tegenstander die van het bord en wandelt onbedreigd door naar dame.
In het tweede seizoen word ik opgesteld in het zevende achttal. Bij aanvang vraag ik Bart om mij de
spelers aan te wijzen die in het eerste team spelen. Ik neem ze heel goed in me op. Zoals
gearriveerde vedetten als Cor en Philip (die een paar jaar later clubkampioen zal worden).
,,Waarom wil je dat weten?’’ vraagt mijn vriend. ,,Over een jaar ga ik van ze winnen,’’ zeg ik zonder
enig spoor van twijfel in mijn stem. De eerste partij tegen een eerste teamspeler verlies ik overigens.
Nu nog weet ik dat het een Draak was en de tegenstander Cor. Gekker nog, ik kan nu nog de plaats in
de zaal aanwijzen waar we zaten. Om maar te illustreren wat voor een invloed deze gebeurtenis op
mij had. Als ik aan zet ben richt zijn collega uit het eerste zich tot mijn tegenstander: ,,Speel je
vanavond mee in de jeugdcompetitie Cor?’’ Ik zal hem dat niet vergeven.
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My hero
Ik neem geen halve maatregelen. In de zomervakantie zit ik weken achtereen achter het schaakbord
en bestudeer vooral partijen van Bobby. In het vervolg verwaarloos ik overigens enige tijd de
schoolstudie, want schaken heeft bezit van mij genomen.
Gedurende een aantal jaren bezoek ik iedere dag het IBM-toernooi in de Glazen Zaal van de Nieuwe
Rai in Amsterdam. Als ik op een dag Tigran Petrosian het gebouw zie verlaten, volg ik hem op enige
afstand. Gewoon om te zien hoe een legendarische schaakkampioen zich over straat begeeft.
Al snel moet ik de achtervolging opgeven als hij ijskoud een rood stoplicht negeert en ik, huiverig
voor het aanstormende verkeer, halt houd.

There goes my hero
Watch him as he goes
There goes my hero
(My Hero, The Foo Fighters)

Verbaasde hoofden
Bij de start van het derde seizoen zie ik een groepje eerste-teamspelers rondom een bord staan,
waarop hun maat een partij demonstreert. Niet zonder enige schroom gluur ik mee. Dan vraagt een
van de schakers: ,,Kent iemand eigenlijk de naam van deze opening?’’
Het blijft even akelig stil en dan kan ik me niet langer inhouden en roep: ,,Dit is de Archangel-variant
van het Spaans.’’ [1 e4 e5 2 Pf3 Pc6 3 Lb5 a6 4. La4 Pf6 5 0-0 Nu wordt dikwijls 5.. b5 gespeeld.
5.. Lc5 is de Archangel-variant.]
Verbaasde hoofden draaien een kwartslag. Ongezien maak ik mij uit de voeten. In dat seizoen bind ik
inderdaad een paar vlaggenschipspelers aan mijn zegekar.
Het eerste slachtoffer draagt de titel ‘dr.’ voor zijn naam en het tweede ‘drs.’ Dat noem ik
gerechtigheid. Nummer twee had overigens nog wat van mij te goed. Hij was degene die de grap
maakte over de jeugdcompetitie. Weer later zal ik hem verslaan in een match om de clubtitel.
(NB: Het vermelden van een universitaire titel voor de naam van een schaakspeler, heb ik altijd
beschouwd als een wel heel verwerpelijke
vorm van snobisme en heeft bij mij de
uitwerking van een rode lap op een stier.
Oké… graag wil ik een uitzondering maken
voor Prof. dr. Max Euwe en dr. Siegbert
Tarrasch.) (Zie foto. Van links naar rechts: Max
Euwe, Tigran Petrosjan, Siegbert Tarrasch.)
Drie schaakhelden op een rij...
Steenkolenengels
Ik realiseer me dat diverse (schaak)ervaringen, opgedaan in de eerste jaren dat ik kennismaakte met
schaken, nog opmerkelijk helder op mijn netvlies staan gebrand.
Zoals de trip naar Folkstone met een aantal schaakvrienden van ZSC-Saende en Het Witte Paard.
Wat niet bepaald meehelpt is het niveau van mijn Engels, in die dagen ronduit belabberd.
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Schaaktripje naar Folkestone: “Een prachtige tijd eigenlijk!”

In plaats van poached eggs, gepocheerde eieren,
bestelde ik bijvoorbeeld poisoned eggs. Een klein
verschil, een wonder dat ik nog besta…
Net zo gemakkelijk vroeg ik trouwens om apple-zep.
Nooit zal ik mijn schaakpartij tegen Kevin of the
Teachers vergeten. Ongetwijfeld was hij lid van de een
of andere sekte en hij leek zowel stoned als verdacht
veel op Catweazle.
Op enig moment biedt hij remise aan (,,I offer you a
draw.”).
Dat begrijp ik dan nog wel, maar ik voel er niets voor.
Echter, hoe moet ik het aanbod in fatsoenlijk Engels
afwijzen…?

Kevin of the Teachers: ,,I offer you a draw!’’

Nee, ik geef op!
…Minutenlang begin ik panisch in mijzelf naar juiste
antwoord te zoeken.
Plotseling valt het kwartje, als ik mij het woord uit een
schaakblad meen te herinneren: ,,No, I resign,’’ zeg ik
afgemeten.
Hierop schiet Kevin zo onbedaarlijk in de lach, dat
omstanders even voor zijn leven vrezen…
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SPANNENDE TIJDEN
door Annie Groot (Beheer Buurthuis De Pelikaan)
Al vele jaren mogen wij op dinsdagavond de leden van de schaakvereniging welkom heten.
Alle reden om namens Buurtcentrum De Pelikaan met plezier een bijdrage te leveren aan dit
jubileumnummer van Schaakvereniging Krommenie.

Allereerst zijn de jeugdleden aan de beurt, die onder de bezielende leiding van Anneke Schol de fijne
kneepjes van het edele schaakspel krijgen aangeleerd. Het is altijd weer een genot om te zien met
hoeveel plezier de kinderen bezig zijn tijdens de schaaklessen. Complimenten aan de medewerkers
van de jeugdafdeling, die Anneke ondersteunen bij de diverse activiteiten!
Een bijzonder moment voor het buurtcentrum en mijzelf vond plaats op 13 maart 2007. Op deze dag
mocht Anneke in De Pelikaan haar welverdiende koninklijke onderscheiding ontvangen.
Na de jeugd zijn op dinsdagavond de seniorleden aan de beurt, die trouw wekelijks hun
schaakpartijtje komen spelen. Daarbij valt de grote opkomst tijdens de clubavonden op. Een mooie
afspiegeling van de geweldige inzet van het bestuur om het florerende verenigingsleven gaande te
houden. Dit alles natuurlijk mede mogelijk gemaakt door de geweldige inzet van voorzitter Kees
Takken, die onlangs, zeer terecht, het erelidmaatschap van Schaakclub Krommenie kreeg toegekend.
Met vlag en wimpel
Vanuit het buurtcentrum vinden wij het belangrijk dat de activiteiten in ons buurthuis laagdrempelig
zijn. Aan die voorwaarde wordt door de schaakvereniging met vlag en wimpel voldaan.
Spannende tijden breken aan voor het buurtcentrum. Inmiddels zijn wij bezig met de planning van
een nieuw buurtcentrum in het centrum van Krommenie. Dat zal nog enkele jaren gaan duren, maar
wij hopen ook dan een mooi onderdak te kunnen bieden aan de schaakvereniging!

VERFLIXTE FEHLER
door Piet Borgdorff
Ik heb me altijd geïnteresseerd voor valletjes in de opening
van het schaakspel. Heb er zelfs in een vakantie het boekje
‘Verflixte Fehler’ voor doorgenomen. De mooiste zijn die,
welke tot mat leiden. Alleen… mijn tegenstanders op de club
werken nooit mee. De opening van mijn
partijen tegen hen is altijd anders dan ik
graag zou zien. Ik wacht bijvoorbeeld al
lang op de volgende opening als ik met
wit speel:
1 d4 b6 2 e4 Lb7 3 Ld3 f5 4 exf5 Lxg2 5
Dh5! g6 6 fxg6 Pf6 7 gxh7 Pxh5 8 Lg6++!!
(Zie diagram.)
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HET SCHAAKTOERNOOI IN WIJK AAN ZEE
door Jan Schol
Het kost mij moeite de naam van Tata aan het door ons zo geliefde toernooi te koppelen. Tata, aan
de ene kant de sponsor van dit unieke toernooi, aan de andere kant een bedrijf dat er een potje
van maakt. De uitstoot van vervuilende stoffen is gigantisch, met grote gevolgen voor de
gezondheid van de omwonenden. Dat moest ik even kwijt, ook al om de naam boven dit artikel te
verklaren. Niet om ons een schuldgevoel aan te praten.
Jaren terug, het toernooi heette nog gewoon Het Hoogoventoernooi, kwam ik op straat een
clubgenoot tegen. Heel enthousiast vertelde ik dat ik de volgende dag zou beginnen aan de
tienkampen. Mijn enthousiasme deelde hij zeker niet; hij was ontslagen bij weer een reorganisatie bij
de Hoogovens... Toch heb ik toen een prima tienkamp gespeeld, je bent uiteindelijk schaker!
Maar genoeg over dit onderwerp, anders dreig ik nog een beetje een soort van Freek de Jonge van
het schaken te worden. Ik heb helemaal niks tegen hem, maar dit is een artikel voor ons schakers.
Erudiete troubadour
De jaren met de grote tent, het paviljoen op de
dorpsweide vond ik het leukst. Vooraf aan de vele
tienkampen die ik gespeeld heb, kon ik het
commentaar in die grote ruime tent volgen. Door
inspirerende grootmeesters, zoals Genna Sosonko,
John van der Wiel of Jan Timman. Of door de
gifkikker Cor van Wijgerden, die een foutvoorgestelde zet genadeloos afbrandde. De
persoon in kwestie durfde de rest van de middag
geen zet meer te roepen. De aimabele Vlastimil
Hort die, in Duits, prachtige schaak-anekdotes kon
vertellen. En natuurlijk niet te vergeten Lex
Jongsma. (Zie foto.) Met zijn mimiek, bijzondere en
vaak geestige verhalen wist hij zelfs een saaie
ronde boeiend te houden. Een ‘erudiete
troubadour’ las ik op de schaaksite, op zoek naar
het jaar waarin hij overleden is: 2013.
Ook werd in het paviljoen het tweede weekend een rapidtoernooi gehouden voor schakers die niet
deelnamen aan de tienkampen en toch een toernooitje wilden spelen. Anneke, Joyce en Ivana Ineke
hebben hier een aantal keren aan deelgenomen. Ivana heeft zelfs nog een keer een aardig bedrag, de
eerste prijs in de B-groep, gewonnen.
Snert
De snertmaaltijd daar was een traditie; alle
grootmeesters, de arbitrage en de tienkampers aan de
“pea soup”, een goed verzorgde maaltijd en bovendien
erg gezellig. (Snertfoto: internet.)
Vaak trof je aan tafel tegenstanders waar je tijdens
toernooien tegen gespeeld had.
Aan het eind van de maaltijd werden de prijzen voor de grootmeestergroepen uitgereikt. Tenslotte
hield de winnaar van de hoofdgroep een toespraak, toespraakje, afhankelijk van de winnaar.
En dan de zaal uit naar de gang met de tafels. Internet was nog niet allesbepalend. Op de tafels lagen
kopieën van de resultaten per tienkamp groep met de TPR-scores. Voor sommigen, niet alleen de
spelers met de hogere ratings, belangrijk...
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Schaaksfeer
Vanaf 2014 verscheen het paviljoen niet meer op de dorpsweide. De snertmaaltijd voor de amateurs
verdween en werd een besloten aangelegenheid. Geen rapidtoernooi meer in het tweede weekend.
En het commentaar, dat gelukkig nog steeds werd gegeven, verhuisde naar verschillende locaties.
Naar het basisschooltje in de duinen, een vreselijk krappe bedoening. Later naar een ruimere zaal in
Heliomare. In de achterzaal van Café De Zon heeft het ook plaats gevonden. Een kleine zaal, je moest
er ver voor het begin zijn. Tijdens het commentaar waren alle stoeltjes bezet en stonden daar nog
tientallen mensen achter. Heel krap, maar toch ademde ‘t daar een boeiende – ook een beetje
afhankelijk van degene op het podium – schaaksfeer.
Op grootmeesterniveau
In 2019, daar in dat zaaltje, kwam een bijzondere winst van Anish Giri aan de orde. Genna Sosonko
de commentator had uit alle partijen van die middag ook de partij Giri – Shankland gekozen.
(Zie diagram 1.)
Vlak voor de tijdnoodfase was het zwarte paard van
Shankland verdwaald, maar met een witte pion op b6 zou
zwart nog altijd remise houden!
En die zet speelde Anish 45 b6. Tot Giri’s verbazing stak
Shankland zijn hand uit. Waarna Giri voor alle zekerheid nog
even vroeg of hij opgaf. Dat was inderdaad het geval.
In de daarna volgende analyse werd de Amerikaan duidelijk
gemaakt dat hij in remisestelling had opgegeven! Kijk maar:
45.. Kd6 46 Kg4 Kd7 47 Kxh3 Kc8 48 Lf4 Dit bleek de zet te zijn
waarom Shankland had opgegeven. Zonder deze loperzet was
Kb8 duidelijk remise. Maar na 48.. Kd8 49.Kg4, Kc8 50 Kf5 Kd8
51 Ke6 Kc8 komt wit niet verder, want na 52 Ke7 is het pat.
(Na 52 Lg5 Kb8 met remise en na 52 Lc7 pat.)
Op grootmeesterniveau was dit een schoolvoorbeeld van oppervlakkigheid. In het zaaltje van De Zon
kwamen deze varianten op het demonstratiebord.
Verbluffende zet
Dit jaar speelde alleen de hoofdgroep in Wijk aan Zee fysiek; geen tweede grootmeestergroep en
geen amateurs. De onderstaande partij uit de negende ronde was een zeer opmerkelijke.
Wojtaszek – Caruana (Wijk aan Zee, 2021)
1 c4 Pf6 2 Pf3 d6 3 d4 g6 4 Pc3 Lg7 5 e4 0-0 6 Le2 e5 7 0-0 Lg4
8 Le3 Lxf3 9 Lxf3 exd4 10 Lxd4 Pc6 11 Le3 Te8 12 Dd2 Pd7 13
Tad1 (Zie diagram 2.) Caruana speelt hier de verbluffende zet
13.. Lxc3. Hij gaat ervan uit dat zijn paarden sterker zijn dan
het loperpaar en dat de verzwakte zwarte velden op zijn
koningstelling geen probleem geven.
14 Dxc3 Df6 15 Dc1 kost een tempo, 15 Dc2 was beter.
15.. Pc5 16 Db1 De6! wint een pion.
17 Tfe1 Dxc4 18 b3 Dc3 19 Ld2 Df6 20 Lc1 h5 21 Lb2 Pe5 22
Le2 h4 23 Dc1 g5! 24 Lb5 Te7 25 Te3 Dg6 26 Le2 Tae8 27 Dc2
Pe6 28 f3 Pf4 wit is volkomen overspeeld.
29 Lf1 c6 30 Df2 Te6 31Tc3 d5 32 g3 hxg3 33 hxg3 dxe4! 34
gxf4 gxf4+ 35 Dg2 exf3! 36 Dxg6 Txg6+ 37 Kh1 of 37 Kf2 Tg3 38 Ld3 Pg4+ 39 Kf1 Ph2+ 40 Kf2 Tg2 mat
37.. f2 38 Lh3 Pc4! 39 Txc4+ Te1+ en wit gaf op. Een fraaie partij van Caruana.
“Echt schaken”
Ter afsluiting spreek ik de hoop uit dat in januari 2022 in Wijk aan Zee weer “echt geschaakt” kan
worden. Door zowel grootmeesters als amateurs!
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VAN DE DRUP IN DE MILDE REGEN
door Jaap de Berg
,,Dat had ik zeker vijf jaar eerder moeten doen!’’ Je hoort het de vrouw uitroepen wier knie
vernieuwd is, en de man die zojuist z’n laatste sigaret heeft uitgedrukt.
Kan ik het ze nazeggen sinds ik van Het Witte Paard overgestapt ben naar Krommenie?
Ongetwijfeld, maar wel met twee kanttekeningen. Eén: voor de KNSB-competitie ben ik Het Witte
Paard trouw gebleven. En twee: zonder gemengde gevoelens verlaat je de interne niet van een club
waarbij je je vijftig jaar geleden hebt aangesloten en die je dierbaar geworden is.
Eén schaakgeschrift
Bij m’n aantreden in de Zaandijkse Honig-kantine, in 1971 de
speelzaal van een florerend Witte Paard, was ik 33. Geschaakt,
maar niet als clublid, had ik al sinds mijn schooljaren, vooral met
een van mijn broers, jeugdlid van een nu weg-gefuseerde
vereniging in Rotterdam-Zuid.
Naast bord en stukken hadden we thuis één schaakgeschrift:
Euwe en Hans Kmochs toernooiboek van Groningen 1946 (1.
Botwinnik, 2. Euwe).
Uit de krant speelde ik soms partijen na van
wereldkampioenschappen en vooral van het kandidatentoernooi
anno 1953, dat door Smyslov gewonnen werd. Uit die bronnen
was zo ongeveer alle openingskennis afkomstig waarmee ik in
1971 achter het bord verscheen.
Walhalla
Niet veel later begon Het Witte Paard aan een indrukwekkende
opmars in de KNSB-competitie. Begin jaren 80 wist het eerste
team één seizoen door te dringen tot het walhalla van de hoofdklasse. Kort daarop hielden het
eerste en het tweede, waarin ik met beperkt succes uitkwam, elkaar gezelschap in de eerste klasse.
Haar reputatie als dé topclub ten noorden van het IJ had de vereniging vooral te danken aan sterke
en zeer goede spelers die op den duur allemaal vertrokken, de een wat schielijker dan de ander: van
Manuel Bosboom en Dimitri Reinderman tot de gebroeders Klarenbeek en Roebers, en niet te
vergeten Cor van Dongen die, evenals bijvoorbeeld Jan Grin, Krommenie verkoos boven Zaandijk.
De sterkste die standhield, was Chris de Saegher, maar hij heeft wel afgeleerd op één paard te
wedden.
Lokroep
In onze eeuw begon de leegloop van Het Witte Paard zorgwekkende proporties aan te nemen.
Anderhalve man en een paardenkop mocht je weliswaar nog niet letterlijk nemen als typering van
het wekelijkse bezoekersaantal, maar veel scheelde het op den duur niet. Dat had één voordeel. Je
trof zo vaak dezelfde tegenstander dat je aan een flink deel van zijn mogelijke zetten geen rekenwerk
hoefde te verspillen. Je wist dat hij die zetten toch niet zou doen.
Echter, de nadelen overwogen en de lokroep van de competitie in buurtcentrum De Pelikaan werd
met de maand krachtiger.
Jarenlang heb ik er weerstand aan geboden. De medeleden in Zaandijk waren je dierbaar geworden,
het bestuur met Jan Rot, Mr. Witte Paard, voorop. Maar allengs slonk je verzet tegen wat je
aanvankelijk nog voor desertie hield.
De spoeling in Zaandijk werd al te dun.
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Verademing en dankwoord
Spijt van de overstap heb ik geen moment gekregen. De drup van Zaandijk was de milde regen van
Krommenie geworden. Weer in een goed gevulde zaal tegen een vrij grote groep van wisselende
opponenten te kunnen spelen, was een verademing. Vooral in het begin werden mijn zwakten vaak
genadeloos blootgelegd. Dat viel des te gemakkelijker te verdragen omdat de schuldigen zonder
uitzondering – ik heb de strooppot voor deze gelegenheid niet aangesproken – sympathiek waren.
Wat de clubsfeer voor mij nog verhoogde, waren extra initiatieven van bestuursleden en anderen
waarvoor in Zaandijk om alleszins begrijpelijke redenen geen ruimte meer was.
Ik denk aan toernooien, met catering, in de tuin van de voorzitter en een zomercompetitie bij leden
thuis waarvoor in huize Schol de basis werd gelegd. Kortom, alle reden om deze bijdrage te besluiten
met een welgemeend dankwoord.

Actiefoto met onder anderen Jaap (uiterst links) tijdens een van de tuinschaaktoernooien (foto: Kees Takken)

TWEE VERMAKELIJKE VOORVALLETJES
door Jan de Jong
Ik herinner me een van onze clubavonden, dinsdagavond. Ik speelde tegen Cees Grootjen. Rond de
klok van elven viel me op het bord iets bijzonders op: ,,Waar is mijn paard gebleven?’’ vroeg ik aan
Cees. Die droog antwoordde: ,,Dat heb je anderhalf uur geleden weggegeven!’’
Voor het tweede voorval gaan we verder terug in de tijd. Met z’n drietjes, Mevrouw Klijn, de heer
Grin en ik (als chauffeur) waren we op weg naar een schaakwedstrijd. Mevrouw nam altijd – altijd! –
koekjes mee naar een schaakwedstrijd.
Helemaal niet meer aan gedacht. Later kwam ik de koekjes tegen bij het schoonmaken van de auto.
Totaal verkruimeld, de lekkere koekjes waren tot kruimels vermalen…
Jullie krijgen allemaal de groetjes van me!
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EEN ZENUWSLOPENDE SCHAAKDROOM
door Andre Breedveld
In de interne speel ik tegen Piet Kerssens, als we worden opgeschrikt door een oude, zingende,
vrouw. Ze zit bij de deur die naar de bar leidt. Piet en ik worden hierdoor hevig gestoord in onze
concentratie. Uiteraard accepteren wij dit niet en besluiten terstond poolshoogte te nemen…
,,Dit is onze partij niet!’’
De dame, die wordt omringd door een stel haveloos geklede kinderen, herken ik niet. De andere
schakers, in diep gepeins verzonken en gebogen over de stukken, lijken er geen last van te hebben.
Op enige steun hoeven Piet en ik dus op voorhand niet te rekenen.
Op hoge toon, waarbij met name Piet zich niet onbetuigd laat, sommeren we de vrouw om de ruimte
direct te verlaten. Zonder protest vertrekt ze en de kinderen volgen haar gedwee.
Als we bij het bord terugkeren wacht ons een vervelende verrassing. De stukken staan in de
beginstelling. Er ligt gelukkig nog wel één notatiebiljet; bij iedere zet die ik daarvan op het bord
uitvoer, verslechtert – tot mijn grote afgrijzen – mijn positie, tot er slechts een bouwval rest. Ik
schreeuw wanhopig: ,,Dit is onze partij niet!!’’
Verlatingsangst?
De echte biljetten zijn kennelijk ontvreemd, ieder spoor
ontbreekt en in de zaal zie ik niemand met een schuldbewust
uiterlijk. Sportief beaamt Piet mijn conclusie. We besluiten om
de partij te reconstrueren, maar blijken ons geen zet meer te
kunnen herinneren. Ik informeer dan bij mijn opponent of hij
misschien iets wil drinken. Nou en of!
Piet noemt een biersoort met een exotische naam. Gelukkig
blijkt de dame achter de bar op de hoogte. Eindelijk een
meevaller! Ze pakt een bierglas met de omvang van een emmer
en verdwijnt naar achteren.
Terwijl ik geduldig wacht, zie ik vanuit een ooghoek een man in
mijn beeld verschijnen. Hij houdt de hand van een dame vast. Er
kan geen twijfel over bestaan dat meneer ons probeert te
koppelen. Dit begint intussen behoorlijk ingewikkeld te worden…
Gelukkig reikt de barjuffrouw even later mij het glas aan, dat ik
slechts met de grootste moeite kan tillen.
De rest van de droom zoek ik tevergeefs naar Piet.
Een droom die volgens deskundigen wijst op verlatingsangst,
maar op dat moment schiet ik met die kennis niks op.

Zingende dame
Wat een toeval, de daaropvolgende avond word ik daadwerkelijk
ingedeeld tegen Piet! Met de slaap nog in de ogen houd ik
vanzelfsprekend de hele avond de deur bij de bar angstvallig in de
gaten. Maar de zingende dame met de kinderen zal zich niet meer
vertonen. En ditmaal wordt mijn notatieformulier gelukkig niet
ontvreemd.
Helaas kan ik niet achterhalen of Piet in werkelijkheid een liefhebber is
van exotisch bier in een bijpassend glas, want er wordt alleen koffie en
thee geschonken…
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OEFEN DE STAPPEN
door Anneke Schol
Bij het doorbladeren van een stapel oude clubbladen, op zoek naar iets bruikbaars voor een stukje
in het jubileumnummer, kwam ik in een nummer uit het jaar 2000 de rubriek ‘De partij van de
maand’ tegen, een onderdeel in het clubblad dat door Erik Breedveld werd verzorgd.
In dat jaar had ik Sara gezien en dan ga je anders tegen de dingen aan kijken. Dat beïnvloedde mijn
schaken positief.
Ik ben toen de cursus schaaktrainer A gaan volgen en omdat die cursus ‘s avonds in Voorschoten
plaatsvond, was Emiel met me meegegaan, want we moesten met de trein.
Crescendo
De cursus was heel leerzaam en was een belangrijke ondersteuning om, zoals in mijn geval, de jeugd
op een goede manier het schaken bij te brengen door middel van het stappenplan.
In die periode ging het – misschien mede door het volgen van die cursus, waarin je zelf moest
oefenen met schaakpuzzels – crescendo en daar kwam dan ook een mooie schaakpartij tegen Simon
Groot uit voort.
Anneke Schol - Simon Groot
19 september 2000, tweede ronde van de interne
competitie
(De analyses zijn van Anneke.)
1 Pf3 Pf6 2 d4 g6 3 c4 Lg7 4 Pc3 0-0 5 e4 d6 6 Le2 c5 7 0-0
cxd4 8 Pxd4 Pc6 9 Le3 a6 10 h3 Ld7 11 Dd2 Tab8 12 Tac1 b5
13 cxb5 Pxd4 14 Lxd4 axb5 15 b4 Lc6 16 Lf3 Dd7 17 Tc2 Ta8
18 Tfc1 Ta3
(Zie diagram 1.)
19 Le3 Met het idee een eventueel Txf3 te voorkomen.
Na 19 Pb1 Txf3 20 Txc6 Pxe4 21 De2 werd het voor mij te
onoverzichtelijk.
19.. Ta6 Simon vond deze zet de beslissende fout, maar naar mijn idee was het kiezen van de a-lijn al
niet zo gelukkig. Maar ook na 19.. Txc3 20 Txc3 Lxe4 21 Lxe4 Pxe4 22 Tc7 Pxd2 23 Txd7 Pc4 24 Txe7
Ta8 25 Tb7 heeft zwart geen compensatie voor de kwaliteit.
20 Dd3 Tfa8
(Zie diagram 2.)
21 a4! Lb7 Op 21.. bxa4? volgt
natuurlijk 22 b5!! 22 a5 Nee,
geen 22 Pxb5, want de a-lijn
moet dichtgehouden worden.
22.. Tc6 23 e5 Txc3 2 Txc3 Pe8
25 Lxb7 Dxb7 26 Tc6 Lxe5 27
Tb6 Dd7 28 Dxb5 Df5 29 Tb8
Txb8 30 Dxb8 Kf8 31 Lh6+ en
zwart gaf op.
1-0.
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TERUGBLIK OP MIJN SCHAAKLEVEN
BIJ SCHAAKVERENIGING KROMMENIE
door Simon Groot
Het jubileum van schaakvereniging Krommenie is voor mij aanleiding om eens
terug te blikken op mijn lange schaakcarrière. Het edele schaakspel leerde ik
pas kennen op 14-jarige leeftijd op de middelbare school tijdens de
studielessen. Het spel raakte mij direct.
Na het leren van de basisregels mochten de scholieren onderling tijdens de studielessen tegen elkaar
spelen. Al snel oversteeg ik het niveau van mijn klasgenoten en besloot ik lid te worden van een
schaakclub. Ik werd lid van de W.S.C. De Pion waar ons oud-lid Cees Janssen bestuurlijk actief was.
Schaakhonger
Ik speelde mee in de onderlinge competitie op de vrijdagavond en mocht al snel deelnemen aan de
externe competitie, eerst in de lagere achttallen maar al vrij snel kreeg ik een vaste plaats in het
eerste achttal dat destijds jarenlang uitkwam in de Eerste Klasse NHSB. Ook Peter Alberts, Simon
Dekker, Paul Boerma, Albert Toby, Simon Mantel en Geert Kingma speelden toen mee.
Om mijn schaakhonger te stillen werd ik al snel ook lid van Schaakclub Zaanstreek-Noord, want zo
heette onze club destijds. Toentertijd speelden we in de achterzaal op de eerste verdieping van CaféRestaurant Atlantic. De wedstrijdleider besloot het nieuwe 17-jarige jeugdlid maar meteen voor de
leeuwen te werpen en mij met wit in te delen tegen regerend clubkampioen Jan Blanken.
Om wat openingenkennis op te doen heb ik in die tijd gebruik gemaakt van Prismaboekje 10 van
Hans Bouwmeester dat geheel gewijd is aan de schaakopeningen. Ik leerde daar de doorschuifvariant
van het Frans kennen en tevens een leuk valletje…
Mijn debuut bij onze schaakvereniging in het seizoen 19731974 begon als volgt.
Simon Groot – Jan Blanken
Interne competitie 1973-1974 Schaakclub Zaanstreek-Noord
(datum onbekend)
1 e4 e6 2 d4 d5 3 e5 c5 4 c3 Pc6 5 Pf3 Db6 6 a3 c4 Tot mijn
genoegen speelde de heer Blanken de opening precies zoals
ik had geleerd uit het boekje van Bouwmeester. Met de
laatste zet voorkomt zwart de geplande pionzet b4.
7 Le2 Ld7 8 Pbd2 Pge7? Ik kon mijn ogen niet geloven! De
clubkampioen trapt in het elementaire valletje dat ik net had
geleerd in het boekje van Bouwmeester. Deze zet maakt een
mooi stukoffer mogelijk! (Zie diagram 1.)
Diagram 1, stelling na 8.. Pge7?

9 Lxc4! dxc4 10 Pxc4 Dc7 11 Pd6+ Kd8 12 Pxf7+ Ke8 13 Pxh8 Uiteindelijk eindigde de partij door
gebrek aan wedstrijdervaring mijnerzijds in remise, het paard op h8 slaagde er niet in te ontsnappen.
Halverwege het seizoen 1973-1974 merkte ik bijgaand artikel op in het huis-aan-huisblad De
Krommenieër! (Zie het krantenknipsel op de volgende pagina.)
Gezellige tijden
Dankzij de WK-match Fischer – Spasski in 1972 kreeg het schaakleven in Nederland een flinke boost.
De clubavonden van onze schaakvereniging kenden dan ook een goede opkomst in die jaren, net als
tegenwoordig trouwens!
42

Schaakvereniging Krommenie 1932-2022

David trotseert Goliath…?

Ik herinner mij nog goed dat er al snel werd verhuisd naar de
grote zaal op de eerste verdieping, waar de consumpties tijdens
de clubavonden keurig werden geserveerd door de altijd
onberispelijk geklede kelner Folkert, steevast in een keurig pak
met vlinderdas.
Het was ook de tijd dat er flink werd gerookt tijdens de
clubavond! Opmerkelijk is dat er toen al veel leden waren, die
nog altijd lid zijn. Ik denk daarbij aan Cees Grootjen, Jan Grin,
Jan en Anneke Schol en Leo Zuiver.
Oudere leden zullen zich markante mensen als Tjerk Stallinga,
mevrouw Klijn, de heren Voster, Poel, Besse, Blanken, Loose en
Grin sr. zeker nog herinneren.
Atlantic speelde ook een belangrijke rol in ons uitgaansleven in
de vele jaren die volgden. Op zaterdagmiddag werd er steevast
gebiljart door Cees Grootjen, Erik Breedveld en Peter Alberts en
vaak was er daarna ook nog ruimte om te snelschaken, waarbij
ik zelf in actie kon komen.
Uitbater Toon van de Klugt – steevast door ons Ome Toon
genoemd – toonde zich altijd een goed gastheer; zijn vrouw
Corry Jak en eerdergenoemde Folkert vormden het bedienend
personeel. Dat waren nog eens gezellige tijden!

Briefjes van duizend
In de jaren die volgden speelde ik voor diverse clubs. Aanvankelijk voor De Pion, maar het wilde maar
niet lukken om te promoveren naar de Promotieklasse. Ik herinner mij een seizoen waarin we op het
punt stonden te promoveren. Voor de laatste wedstrijd tegen Castricum gingen we gezellig als team
uit eten, maar daarna bleek dat de copieuze maaltijden geen gunstig effect hadden op ons spel. Het
team verloor kansloos en viel daarna vrij snel uiteen. Diverse spelers verlieten de club.
Vervolgens ben ik een paar jaar uitgekomen voor onze vereniging, die inmiddels wel kon uitkomen in
de Promotieklasse. Ik herinner mij Arno Sprinkhuizen als drijvende kracht, en verder spelers als
Simon Dekker, Jan Grin, Peter Alberts, Cees Grootjen, Erik Breedveld, Tjerk Stallinga, Lex Goudriaan
en Jan Wiarda.
’t Was exact dit team dat op 6 november 1982 de historische
wedstrijd tegen De Koningsclub van Arnfried Pagel uit Bergen
speelde. Ik herinner mij dat Ome Toon mij later die dag vertelde dat
hij halverwege de wedstrijd werd aangesproken door Herr Pagel, met
het verzoek een paar briefjes van 1000 gulden te wisselen, zodat hij
zijn spelers kon uitbetalen.
Peter speelde toen nog een goede partij tegen grootmeester
Shamkovich die zijn ticket als onderlegger gebruikte voor zijn
notatiebiljet. Wij verloren de wedstrijd uiteindelijk met ½-9½. Alleen
ondergetekende speelde remise!
De wedstrijden in de Promotieklasse werden destijds op zaterdag
gespeeld en na afloop van de wedstrijden gingen we meestal gezellig
chinezen bij Kang Wah.
Terug op het oude nest
Enkele jaren later kreeg ik de kans in de KNSB-competitie te gaan spelen bij Het Witte Paard. Ik
herinner mij een seizoen dat er met twee teams werd uitgekomen in de Eerste klasse KNSB en dat
het eerste team wist te promoveren naar de Hoofdklasse van de KNSB. Destijds het enige
amateurteam in die klasse, waarin onder anderen ook onze eigen Cor van Dongen uitkwam.
Ik speelde zelf in het tweede team, met – als ik het mij goed herinner – ook Chris de Saegher.
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Eind jaren tachtig kwam het schaken op een lager pitje te staan vanwege een deeltijdstudie
Wiskunde Eerstegraads, de opvolger van de oude Wiskunde MO-B. Ik keerde voor de externe
competitie weer terug op het oude nest van onze schaakvereniging. In 1992 studeerde ik af en begon
ik te werken op het Bertrand Russell College in Krommenie.
bAAS boven baas
Ik heb altijd een sterke voorkeur gehad voor het spelen van externe wedstrijden op zaterdag.
Schaakvereniging Krommenie degradeerde destijds uit de Promotieklasse. In die tijd kreeg ik via mijn
goede schaakvriend Rob Lathouwers een plaats aangeboden in Kennemer Combinatie 3; we
speelden toen Derde Klasse KNSB.
Een aantal jaren later volgde de overstap naar AAS, de Alternatieve Aalsmeerse Schaakvereniging.
Oprichter Ben de Leur wilde namelijk aanvankelijk mee gaan spelen in SC Aalsmeer, maar kreeg geen
plaats aangeboden in het eerste team. Met een aantal schaakvrienden richtte hij toen AAS op, de
Alternatieve Aalsmeerse Schaakvereniging met als motto ‘AAS, AAS, AAS, we zijn ze allemaal de
bAAS!’ Met AAS 1 speel ik nu al heel wat jaren afwisselend in de Eerste en Tweede Klasse KNSB.
In de Schaakbond Groot Amsterdam (SGA) speel ik nu ook al weer een aantal jaren in de Hoofdklasse
bij schaakvereniging De Raadsheer. Voorzitter Olaf Cliteur speelde destijds ook bij AAS en vroeg of ik
ook in de SGA wilde gaan spelen. Het team is dit seizoen versterkt met niemand minder dan IM
Manuel Bosboom! De SGA-competitie is extra interessant doordat verenigingen als VAS, Caïssa,
Amsterdam West en ENPS ook hun KNSB-spelers inzetten, iets wat een aantal jaren geleden niet
mocht!
Pensionado
Aangezien ik sinds 1 oktober jongstleden mijn vroegpensioen heb opgenomen heb ik nu ook weer
tijd om met veel plezier deel te nemen aan de onderlinge competitie van schaakvereniging
Krommenie. Daarmee is de cirkel weer rond! Onlangs speelde ik tegen Peter de volgende leuke
miniatuur.
Simon Groot (2050) - Peter Alberts (1784)
Interne competitie Schaakvereniging Krommenie, achtste ronde, 2 november 2021
1 e4 e5 2 Pf3 Pc6 3 d4 exd4 4 Pxd4 Pf6 5 Pxc6 bxc6 6 e5 De7 7 De2 Pd5 8 c4 Pb6 Hoewel speelbaar
geldt 8.. La6 als iets nauwkeuriger.
9 Pc3 g6? 10 Pe4! Lg7? Natuurlijk kan zwart pion e5 niet nemen vanwege Pf6+ met damewinst, maar
na deze zet komt wit in het voordeel.
11 Lg5! Dxe5?? Dit verliest direct. Zwart had nog 11.. Db4+ of 11.. De6 kunnen proberen.
12 Lf6!! Da5+ 13 Pc3+ en zwart geeft op. 1-0.
(Zie diagram 2.)
Hoewel de slotzet voor de hand ligt, blijkt Pd2 nauwkeuriger.
Een vrij geforceerde variant is:
13 Pd2+!! Kf8 14 De7+ Kg8 15 Dd8+ Lf8 16 Lxh8 Lb7 17 Lc3!
de pointe!!
17.. Dxc3 18 Dxf8+ en wint. Merk op hoe subtiel de zet 15
Dd8+ is! Als wit in plaats daarvan 15 De8+ speelt, kan hij in
deze variant geen 17 Lc3 spelen wegens Txe8+! Vergelijk
deze variant met:
13 Pc3+ Kf8 14 De7+ Kg8 15 De8+ Lf8 16 Lxh8 Lb7 17 De5
Dxe5 18 Lxe5 Te8! 19 f4 f6 20 Pe4! Lg7 21 c5 Pd5 22 Pxf6+
Lxf6 23 0-0-0 Lxe5 24 fxe5 Txe5 25 Lc4! (+-)
Met duidelijk voordeel voor wit.
Gaf Peter te vroeg op in diagramstelling 2?
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SHOOT-OUT AT CORAL ATLANTICA
door Simon Dekker
HG: ,,Ja, ik weet het nog goed. We kwamen daar aan en er was
geen plek om onze paarden te stallen.’’
RH: ,,En toen we eindelijk binnen waren... Die barman!’’
PR: ,,Ja, die vent met dat rossige haar.’’
RH: ,,Keek ons met een valse glimlach aan en wees naar een deur.’’
FT: ,,Ik had meteen al een verkeerd gevoel.’’
PR: ,,Er was nog niemand, maar we namen alvast onze posities in.’’
RH: ,,Gegil buiten, muziek stopte en...’’
HG: ,,Daar waren ze: de mannen in de zwarte jassen.’’
FT: ,,Gewapend met Sveshnikovs.’’
RH: ,,Ik scheet bagger.’’
HG: ,,Het was een kansloze missie, neem Andretti, klaar voor een genadeschot tegen S.’’
PR: ,,Ja, voordat hij de trekker kon overhalen klonken er vijf knallen, en het was over.’’
HG: ,,Het was een slachtpartij.’’
RH: ,,Gelukkig was er een vriendelijke zuster die ons hielp met de gewonden.’’
FT: ,,Ja dat was Corry. Maakte onze wonden schoon met alcohol.’’
RH: ,,Véél alcohol.’’
HG: ,,De paarden brachten ons thuis, op de automatische piloot.’’
RH: ,,Prima beesten, geen witte…’’
FT: ,,Nee die zijn van een andere coral. Maar dat is een ander verhaal...’’

Andretti – S.
De laatste zet van wit was Lf2-g3 (zie diagram 1).
Zwart geeft mat in vijf zetten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZES KNALLEN
Naschrift door Cor van Dongen

Andretti – S.
Stelling vóór Lf2-g3??, wit is dus nu aan zet (zie diagram 2).
Wit geeft mat in zes zetten. Haha, ik denk dat die Andretti net
iets te lang heeft getreuzeld met zijn genadeschot…
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FEESTNUMMER
door Cor van Dongen (die dit jaar twee jubilea viert)
Exit, uitgang, way out: door schade en schande wijs geworden is het eerste wat ik tegenwoordig bij
het betreden van een feestzaal doe – u kent ze wel, van die bedompte, naar verschaald bier
riekende dorpslokaliteiten voor jubilea, feestjes en ‘bruiloften & partijen’ (bij uitstek dus níet
geschikt voor schaakpartijen) –, het zorgvuldig in kaart brengen van de groenverlichte neonbordjes
voor de (nood)uitgangen, om bij de eerste muzikale tonen van het tweemans-bandje-teropluistering-van-de-feestvreugde het vertrek ijlings te kunnen verlaten. Haha, jullie kunnen veel
van me zeggen, maar niet dat ik een feestnummer ben…
Ik heb er vaker over geschreven, het 40-jarig jubileum van het Witte Paard in 1979. Een mijlpaal.
Veertig jaar: dát moest gevierd worden! Een van de bestuursleden kende nog wel een leuk bandje.
Op zaterdagmiddag, na afloop van de derde ronde van het Witte Paard Toernooi, vijf ronden Zwitsers
in een weekend, werd de speelzaal, de grote bovenzaal van de Lindenboomschool in Koog aan de
Zaan, in gereedheid gebracht voor de feestavond. Te beginnen met een gezamenlijke broodmaaltijd.
Knus, schakers-plus-aanhang onder elkaar! Ondertussen zag ik diverse langharige, shag rokende
mannen grote, zware kisten met geluidsapparatuur richting het podium versjouwen. Direct bij dit
binnendragen van de eerste luidsprekers en versterkers door de crew van de band bekroop me een
kriebelig gevoel van onbehagen: hebben we hier wel goed aan gedaan?
De enorme batterij aan geluidsapparatuur werd het toneelpodiumpje van de bovenzaal van de
school opgehesen. Ondertussen in de zaal, overgebleven na de soep en de sandwiches: een man of
twintig, vijfentwintig, veel meer zullen ‘t er niet geweest zijn. Met de nadruk op ‘man’. Slechts een
enkele vrouw, jongedame, echtgenote vergezelde haar man of vriend, maar voor het merendeel
bestond het aanwezige publiek, het jongere ledenbestand van de schaakclub, uit vrijgezellen. Allen in
afwachting van de eerste liedjes, de nummers, de aardige melodietjes van het popbandje.
Dag des Oordeels
Keurig op het afgesproken tijdstip, half negen ’s
avonds, zette de band – de naam van de groep heb ik
verdrongen – het eerste nummer in, en… een massieve
muur, een downburst van geluid uit de luidsprekers,
apocalyptisch zwarte boxen, blies de aanwezigen
richting garderobe. Wall of sound!
En het ergste moest nog komen. De voorzitter werd
geacht het “bal” te openen… en die voorzitter… dat
was ik. Tja, hoe dans je als voorzitter van een
schaakclubje op heavy metal(cover)nummers als War
Pigs van Black Sabbath? (Bron afbeelding: internet.)
Treating people just like pawns in chess
Wait ‘till their judgement day comes, yeah!
Headbangen leek niet bevorderlijk voor de nog resterende twee ronden van het toernooi. Ik héb ’t
overleefd, vraag niet hoe, samen met mijn slachtoffer, de echtgenote van de penningmeester, maar
ik wist niet hoe gauw ik me na mijn onbeholpen, harkerige pas de deux naar de garderobe moest
spoeden, om me te midden van de jassen en paraplu’s met enkele andere dappere, de herrie
trotserende schaakmartelaren op het spelen van een paar oorverdovende snelschaakpartijen toe te
leggen. Gezellig?
Nou, niet bepaald.
Het zou voor mij deze avond zeker geen latertje worden…
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Kabelslot
Een sprongetje in de tijd, naar 1999, het jubileumjaar ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van
ZSC-Saende. Wijselijk – het Witte Paard-feestavondje had een pikzwart brandmerk op mijn tere
schakersziel achtergelaten – had ik me (als bestuurslid, maar zonder enig recht van spreken na het
muzikale schaakdebacle in de Lindenboomschool) niet bemoeid met de organisatie van de
festiviteiten.
Op een zondagmiddag, in de restauratieruimte van het bowlingcentrum van Zaandam, een
schemerachtige ruimte met een deprimerende, naar zweetvoeten riekende ambiance, vond de
receptie plaats. Tine en ik belandden samen met enkele oud-leden van ZSC-Saende – dooie pieren,
géén praters – aan een tafeltje, een lange middag leek in het verschiet.
Na de gebruikelijke, obligate openingswoorden van de ceremoniemeester deed het daaropvolgende
onderdeel mij de wenkbrauwen lichtelijk fronsen: de tombola! Goedbedoeld hoor, en dat niet alleen,
d’r zal heel wat werk in gestoken zijn om de plaatselijke middenstand over te halen om een prijsje
beschikbaar te stellen, maar zo’n verloting blijft toch een kneuterig, oubollig gebeuren. Natuurlijk
ging de door mij felbegeerde leverworst van slagerij Schoen, een culinaire lekkernij, mijn slakkenneus
voorbij en moest ik mij tevreden stellen met een loodzwaar kabelslot voor de fiets, een ketting van
het soort (met zo’n loden kogel eraan) waarmee Cromwell in 1540 in de kerkers van de Tower of
London werd vastgeklonken, vlak voordat hij wegens verraad en ketterij zou worden onthoofd.
Hoogste tijd voor een drankje. Misschien zou dat de tongen van mijn metgezellen aan tafel een
beetje losmaken…?

De hoogste tijd
Edoch, nauwelijks had ik een slokje van mijn pilsje genomen of het tweemans-bandje, keyboard,
percussie en zang, zette het eerste nummer in, daarbij puttend uit een rijk repertoire dat het gehele
spectrum van het Hollandse lied bestreek, van het liederlijke ‘Beestjes’ van Ronnie en de Ronnies
(“Weet je wat ik zie als ik gedronken heb?”) tot het erudiete ‘Shalalie shalala’ van Gert & Hermien.
Uit mijn ooghoeken zag ik diverse clubgenoten met hun eega de dansvloer opstormen voor een
wervelend walsje: wát een contrast met het hengstenbal, twintig jaar eerder, bij het Witte Paard.
Eventjes heb ik overwogen om ‘Huilen is voor jou te laat’ van Corry en de Rekels aan te vragen, maar
beter leek het me om in plaats daarvan een ingehouden schopje onder tafel te geven, tegen de
schenen van Tine, onder een gefluisterd: ,,Kom, we gaan, ’t lijkt me de hoogste tijd…!’’
Schielijk zijn we weggeslopen, richting het groene neonbordje EXIT, precies op tijd, nét voordat de
muzikanten met ‘Vluchten kan niet meer’ een nieuwe evergreen van eigen bodem wilden inzetten…
Zware terugtocht naar huis, met een acht kilo zwaar kabelslot in de zijtas…
Format
Mijn lijst van voorbeelden is veel langer hoor, maar de conclusie moge nu reeds duidelijk zijn:
schaakjubilea en schrijver dezes, ’t lijkt een tot mislukken gedoemd huwelijk. Wellicht in dit kader
illustratief: mijn subsidieaanvraag bij de gemeente, voor een geringe financiële bijdrage aan de
schaakactiviteiten die we in dit jubileumjaar ter gelegenheid van ons 90-jarig bestaan willen
ontplooien.
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Ik was van plan een vriendelijk verzoek in te dienen, een bondige aanvraag die ik vergezeld wilde
laten gaan van een korte samenvatting van onze festiviteiten: jubileumboekje, massakamp met alle
Zaanse schaakverenigingen, leden-aan-huis-schaaktoernooi, schaakactiviteiten voor de jeugd,
feestelijke afsluiting met een ineengevlochten rapidschaaktoernooi en high tea bij Tante T.
‘Beste gemeente: Schaakvereniging Krommenie is een kleine doch actieve club, met een aardig
jubileumprogramma waarvoor we, met name voor het laten drukken van het jubileumboekje, een
bescheiden financiële ondersteuning goed kunnen gebruiken’, zo luidde zo’n beetje de strekking van
mijn subsidieaanvraag, ingeklonken tot een half A4’tje.
Mis!
Het begon met de ontdekking op de website van de gemeente dat slechts 25-, 50-, 75-, 100-jarige
feestvarkens in aanmerking komen voor subsidie. Tja. Het dan maar, op telefonische aanwijzing van
een welwillende ambtenaar van Zaanstad, onder het kopje ‘evenementen’ geprobeerd; een kwestie
van “knippen & plakken” van mijn halve A4’tje, een makkie met de computer. Bijna was ik klaar met
het (desondanks tijdrovende) invullen van het formulier, toen ik, helemaal onderaan (handig hè?),
vermeld zag staan dat een subsidieaanvraag via een daartoe bestemd format dient plaats te vinden.
Ter verhoging van de feestvreugde doe ik een kleine, willekeurige greep uit de gedownloade
vragenlijst.
Wat wilt u bereiken, experiment, vernieuwende activiteiten? Wordt de activiteit uitgevoerd binnen
een maatschappelijk thema? [Ja! Rapidschaak: serious gaming1!] Sluit u met uw thema aan bij de
traditie van ambacht, innovatie [openingsnieuwtje?], erfgoed of culturele/industriële tradities?
Waarop baseert u het verwachte bezoekersaantal? [2800 schakers bij de massakamp!] Hoe
organiseert u kaartverkoop, beveiliging [door onze wedstrijdleider-intern, een man met autoriteit],
wegafzettingen [ja, laten we op de Tante T-zaterdagmiddag de Noorderhoofdstraat afsluiten!] en
parkeergelegenheid? Heeft u doelstellingen geformuleerd ten aanzien van het beperken van
milieubelasting, het gebruik van papier voor promotie? [Notatiebiljetten met b7-b8D?]
Pfff, de moed zonk me al gauw in de schoenen. Ik ben gestopt, beste clubgenoten, jullie moeten ’t
me maar niet euvel duiden, dan maar geen subsidie…
Schemerspel
Schaakjubilea en schrijver dezes, een tot mislukken gedoemd huwelijk?
Zeker, in de regel wel… maar er zijn natuurlijk uitzonderingen op de
regel… Laten we de bovenzaal van de Lindenboomschool en de
schemerachtige, naar zweterige bowlingschoenen riekende
restauratieruimte van de bowlingbaan even vergeten en laat mij u
meevoeren naar de Laugardalshöll, het beroemde sportcomplex in
Reykjavík waar in juli en augustus 1972 de Match van de Eeuw tussen
Spassky en Fischer plaatsvond. Nu, in ons jubileumjaar 2022, 50 jaar
geleden: een magnifiek jubileum!!
De herinneringen aan dit absolute hoogtepunt in mijn schakersleven
kwamen onlangs allemaal weer bovendrijven bij het lezen van de
spannende thriller ‘Schemerspel’2 van de IJslandse detectiveschrijver
Arnaldur Indriðason. (Zie boekomslag; bron afbeelding internet.)
‘Zomer 1972. Reykjavík is in rep en roer. In de Laugardalshal zal het wereldkampioenschap schaken
beginnen en in de stad wemelt het van de buitenlanders. De Koude Oorlog is op zijn hoogtepunt en
vertegenwoordigers van oost en west begeleiden hun mannen, Spassky en Fischer, naar het
schaakbord. Terwijl de voorbereidingen in volle gang zijn, wordt een jongen in de bioscoop het
1

Serious gaming is het aanleren van (professionele) vaardigheden en kennis middels het spelen van een videogame. Serious
gaming wordt vaak gezien als iets voor het bedrijfsleven, maar de trend omvat ook educatieve games voor het onderwijs.
(Bron: internet.)
2
De hierna volgende cursief afgedrukte citaten, drie in getal, zijn uit ‘Schemerspel’ afkomstig.
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slachtoffer van een brute aanval. De politie heeft het buitengewoon druk. Toch wil Marion Briem, die
het onderzoek van de zaak leidt, er hoe dan ook achter komen welke tweekamp hier, met een
mensenleven als inzet, wordt uitgevochten.’
Afgebroken brommeravontuur
De zomer van 1972, oh wat een heerlijke, onbekommerde maanden. In juni slaagde ik (na het jaar
daarvoor als een baksteen gezakt te zijn vanwege belangrijkere zaken… de schaakstudie) voor mijn
HBS-examen. Samen met een paar bevriende buurjongens ondernam ik begin juli een avontuurlijke
brommertocht door het zuiden van Nederland, door de Ardennen, richting Frankrijk. Overnachtingen
in jeugdherbergen. Ik herinner me vooral bloedhete nachten, in broeierige slaapzalen met krakende
plankieren. Slappe stapelbedden en harde snurkers, wat een vreugde.
Parijs zouden we niet halen; ergens in het uiterste noorden van Frankrijk, net onder het Belgische
Chimay, maakten we rechtsomkeert. Ik moest en zou terug, coûte que coûte wilde ik op 11 juli bij de
explicatie van de eerste matchpartij door grootmeester J.H. Donner – voor mij een grootheid – in het
gebouw van het Psychologisch Laboratorium in Amsterdam aanwezig zijn.
Het zal me door mijn buurjongens niet in dank zijn afgenomen…
11 juli 1972: mijn geheugen laat me thans, bijna een halve eeuw na dato, flink in de steek, maar het
zou me geenszins verbazen als ik juist op die dag, de laatste dag van onze brommervakantie, in één
ruk van het Belgische Turnhout naar Zaandam ben gestoven, jachtig thuis het avondeten naar binnen
heb geschrokt, om stante pede weer op de brommer te springen om af te reizen naar de hoofdstad.
Op naar Donner!
Op naar Spassky-Fischer, de eerste matchpartij!

‘De pagina’s van de dagbladen waren gevuld met berichten over het schaaktoernooi, dat eindelijk
was begonnen. Schaakliefhebbers en allen die er maar enigszins toe deden waren in de Laugardalshal
aanwezig en zagen hoe de twee grootste schakers ter wereld elkaar voor de ogen van alle mensen de
hand schudden en aan het schaakbord plaatsnamen.’
Simpele reden
‘De eerste partij werd, na een keer te zijn afgebroken, gewonnen door Spassky. Als er tijdens de partij
iets niet naar zijn zin was werd Fischer steeds nerveuzer en was hij niet te genieten. Nadat de partij
was voortgezet verdween hij voor een half uur van het toneel, terwijl zijn klok liep. Hij klaagde over de
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tv-camera’s die in de zaal rondom het podium waren opgesteld. Ook de verlichting deugde volgens
hem niet. Bij de zesenvijftigste zet gaf hij op en wilde dat de partij ongeldig werd verklaard. Het was,
zei hij, maar een oefenpartij die hij helemaal niet had willen spelen. De buitenlandse media begonnen
Fischer steeds feller te bekritiseren. Spassky won ook de tweede partij, om de simpele reden dat
Fischer afwezig was.’
Een onvergetelijke, enerverende avond! Met een paar honderd man zaten we aan het begin van de
avond opeengepakt in een van de zalen van het Lab. Alle stoelen bezet, je durfde nauwelijks naar de
wc te gaan, bang om je plaatsje te verliezen aan een van de toeschouwers die zich in drommen in de
deuropening van het auditorium stonden te verdringen. Om een uur of zeven, zo had de eerste
matchpartij geleerd, zouden de eerste zetten binnendruppelen. Om 20.00 uur: nog altijd géén zet…
Meer dan een uur lang keken we naar een van de meest
indrukwekkende stellingen uit de schaakgeschiedenis, de
begin- en tevens eindstelling van de tweede matchpartij.
Mijn lievelingspartij, mijn lievelingsstelling! (Op één na dan:
het allermooiste diagram komt uit de Onsterfelijke
Zetdwangpartij, de slotstelling van de partij SämischNimzowitsch, Kopenhagen 1923, een diagram dat ik door
mijn moeder op een kussen heb laten borduren.)
De communicatiemogelijkheden – tja, wat had je toen, telex
en telefoon – waren destijds beperkt, lang nog niet zo
geavanceerd als tegenwoordig, en gedurende een uur of
tweeëneenhalf, drie – en níemand die de aula durfde te
verlaten – bleven we totaal in het ongewisse van de ware
toedracht van het uitblijven van zetten.
En Donner…? Donner praatte de hele avond vol, onvoorbereid en uit het hoofd, de ene sappige
anekdote aaneenrijgend aan de ander, het ene humoristische verhaal na het andere, de ene
fantastische schaakpartij uit zijn geheugen opdiepend na de andere.
Nimmer heb ik zo genoten van een voordracht.
Rond de klok van half twaalf – inmiddels was wel duidelijk dat de partij ‘om de simpele reden’ dat
Fischer niet was komen opdagen, geen doorgang had gevonden – trok het publiek huiswaarts,
gelaafd door de meest memorabele, fascinerende schaakpartij ooit.
De benzine in de tank van mijn brommer was op een haar na op, toen ik even na middernacht in
euforische staat het tuinpaadje van mijn ouderlijk huis opreed…
Als een lopend vuurtje
Een paar weken later zou ik meespelen in Dieren, niet in de grote groep spelers die zouden strijden
om de titel van Open Schaakkampioen van Nederland, nee, daar schaakte ik – ondanks mijn ambities
– nog veel te slecht voor, maar ergens in de catacomben van het tienkampentoernooi, groep H of iets
dergelijks. Waarschijnlijk, maar het is te lang geleden om me het met zekerheid te kunnen
herinneren, heette het toernooi toen nog het Reinbouwschaaktoernooi, naar het sponsorende
bouwbedrijf. (Zelfs bij het alwetende Google gaat geen enkel lampje branden, op twee oude
krantenknipsels na, als je op het toetsenbord van je computer ‘Reinbouwschaaktoernooi’ intikt.)
Wat ik me echter nog wel scherp voor de geest kan halen, waren de grappige gebeurtenissen tijdens
de avond van de officiële opening, een avond vol verwarring... verwarring die ik zelf, samen met een
clubgenoot van ZSC-Saende die in het complot zat, – met opzet – gezaaid had.
We schrijven eind juli, op een avond dat in Reykjavík een van de matchpartijen tussen Spassky en
Fischer op het programma stond. Fischer had zijn 2-0 achterstand inmiddels omgebogen in een
kleine voorsprong. Laten we voor het gemak even aannemen dat het de dinsdagavond van 25 juli
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1972 was, stand in de match 3½-2½ in het voordeel van Fischer. (Maar het zou best kunnen dat de
opening van het toernooi een paar dagen later plaatsvond, op donderdag 27 juli, tijdens de achtste
matchpartij, bij een tussenstand van 4-3.)
Een van de aanwezigen in de zaal, het nerveuze warhoofd C., totaal bezeten van schaken, jarenlang
een gerenommeerd hoofdklasseschaker van BSG uit Bussum. ,,Laten we een grapje uithalen’’, stelde
ik mijn toenmalige clubgenoot Ben van den Bergh voor, die daar direct voor te porren was.
Middenin de mensenmêlee in de zaal zochten we C. op en gingen we vlak naast hem staan. ,,Heb je ’t
laatste schaaknieuws al gehoord, geweldig hè…?’’ zei ik met lichte stemverheffing tegen Ben. Ik zag
C. de oren spitsen.
,,Ja’’, zei Ben, ,,knap hoor van Spasski, hij heeft vanavond geen spaan heel gelaten van Fischer, ik
hoorde ’t net op de radio. Een daverende overwinning in een luttel aantal zetten.’’
,,Wát? Wát zeg je nou, heeft Spasski vanavond gewonnen?’’ De ogen van C. puilden uit zijn hoofd.
Na hem gevoed te hebben met enkele sappige details – Siciliaanse opening, 18 zetten, schitterende
slotcombinatie – zagen we C. de zaal instormen om iedere bekende aan te klampen met dit
sensationele nieuws.
Hooguit een minuut of twee duurde het voordat het “nieuws”
ons bereikte. ,,Zeg, hebben jullie ’t al gehoord van Spasski
vanavond?’’
Veel later die avond, op de wereldontvanger, hoorden we de
werkelijke uitslag van de partij. Remise, of winst voor Fischer,
ik weet ’t me vandaag de dag, bijna een halve eeuw later, niet
meer met zekerheid te herinneren, in ieder geval géén
winstpartij voor Spasski… (Foto: Wikipedia.)
Kromme tenen
Een klein jaar later, in mei 1973, bestond de KNSB 100 jaar.
Voor de viering van het eeuwfeest waren alle schaakclubs in
Nederland uitgenodigd om met een (bestuurs-)delegatie het
feestje mee te vieren. Samen met enkele bestuurs-bobo’s van
ZSC-Saende mocht ook ik van de partij zijn.
Om de festiviteiten extra glans bij te zetten had de KNSB Seth
Gaaikema gevraagd een conference te geven. Het zou een
pijnlijke performance worden; met kromme tenen hoorde het
schaakpubliek de flauwe schaakgrapjes van de cabaretier aan,
geestigheden voor de leek, voor mensen die geen paard van een loper kunnen onderscheiden, en
totaal niet toegesneden op de rechtgeaarde schaker.
Als één ding me toen al duidelijk is geworden, is dat de ware schaker op dergelijke frivoliteiten
helemaal niet zit te wachten, die wil maar één ding: SCHAKEN!!
En dát, waarde clubgenoten, is precies wat we dit jaar in het kader van ons 90-jarig bestaan gaan
doen: snelschaken (gelardeerd met de uitreiking van het jubileumboekje), een massakamp met onze
Zaanse schaakvrienden, het huis-aan-huis-schaaktoernooi voor leden en, als bekroning en ter
afsluiting van het jubileumjaar, een high tea-rapidtoernooi bij Tante T.
En dit allemaal – bovendien – in de hoop dat u veel leesplezier moge beleven
aan het jubileumboekje, waarvoor ik met genoegen dit stukje heb geschreven,
een boekwerkje dat ik graag zou willen betitelen als…

FEESTNUMMER!
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,,MEESTER, IS DIT MAT?’’
door Richard van der Laan
Eens in de zoveel tijd word ik op de zondagmorgen bruut wakker van een wekker die mij eraan
herinnert dat ik mij in al mijn enthousiasme weer eens heb laten verleiden om mee te gaan naar
een jeugdtoernooi. En hoewel dat op het genoemde moment een slecht idee lijkt, verlaat ik mijn
warme bed en het aangenaam verpozen, omdat ik een man ben van mijn woord en er op mij
gerekend wordt.
Maar ook de wetenschap dat een dergelijke dag vrijwel altijd een tevreden gevoel tot
gevolg heeft, maakt het opstaan iets makkelijker. En dat gevoel van tevredenheid heeft
te maken met het plezier dat mijn geliefde denksport teweeg kan brengen bij kinderen
die het spel nog amper onder de knie hebben. Schaken is een spel dat je op verschillende niveaus kunt spelen en de magie ervan komt op elk van die niveaus tot uiting.
Bonus
Dat onze vereniging een jeugdafdeling heeft, zal niemand zijn ontgaan, zeker nu de
kinderen weer op dezelfde avond hun partijtjes afwerken als de senioren. Edoch, de
wereld van het toernooischaak voor de jeugd speelt zich voor de meeste leden ver
buiten hun waarneming af.
Een relatief kleine groep jeugdleiders van diverse clubs in de regio en andere
enthousiastelingen organiseren al sinds jaar en dag deze festiviteiten. Ouders worden
opgetrommeld om als chauffeur te fungeren, een aan de club gerelateerde sponsor
zorgt voor een leuk dingetje om na afloop uit te delen, er worden mensen gevonden
die bereid zijn om tosti’s te maken en cola te schenken en er zijn tafelleiders die de
resultaten van alle duels noteren en daar waar nodig het wedstrijdverloop in goede
banen leiden. Die laatste taak is mij op het lijf geschreven.
Het liefst heb ik een groep met jonge onervaren kinderen zodat ik mijn handen vol heb.
Het is onmogelijk om drie, soms wel vier partijen tegelijk in de gaten te houden maar ik
probeer het toch. En ondertussen probeer ik vragen te beantwoorden als : ,,Meester, is
dit mat?’’ of ,,Meester, kan ik nog een prijs winnen?’’ Om aangesproken te worden met
‘meester’ is uiteraard een bonus.
Folklore verloren gegaan?
Aan een gemiddeld jeugdtoernooi doen meestal tegen de honderd kinderen mee, soms
zelfs meer, in verschillende leeftijdscategorieën en van verschillende spelniveaus. De
deelnemers worden onderverdeeld in groepen van acht, die allemaal een keer tegen
elkaar spelen. Dat onderverdelen moet goed gebeuren, om te voorkomen dat een kind
veel te laag of veel te hoog wordt ingedeeld. Geen van beide is leuk.
Vroeger was de gebruikelijke procedure dat na het sluiten van de inschrijving een
voorlopige indeling bekend werd gemaakt, waarna alle jeugdleiders van de diverse
verenigingen zich bij de organisatie meldden om hun pupillen in hogere, dan wel lagere
groepen te krijgen. De chaos die dat tot gevolg had, kon soms lang duren en toernooien
begonnen dan ook vrijwel nooit op tijd.
Met de komst van het Grand Prix-systeem is daar een eind aan gekomen. Alle
toernooien binnen een regio zijn gekoppeld aan dit systeem dat bijhoudt hoe een kind
presteert in de diverse toernooien door middel van een rating. Op grond van deze
rating is de indeling een kwestie van een druk op de knop geworden.
Bijkomend voordeel is dat voor aanvang de voorlopige indeling al bekend is aan de
hand van de voorinschrijvingen en dat deze geen grote verschillen vertoont met de
definitieve indeling. Zodoende kunnen de kinderen zich gemakkelijk bij de juiste groep
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aanmelden als het toernooi begint. Scenes waarbij iemand honderd kindernamen door
een microfoon opdreunt in een luidruchtige speelzaal waar kinderen verdwaasd op zoek
zijn naar hun groep, horen hiermee tot het verleden. Er zullen wellicht mensen zijn die
vinden dat hiermee een stukje folklore verloren is gegaan, maar persoonlijk ben ik hier
niet echt rouwig om.
In rabiate vaart
Bij dergelijke toernooien is het de bedoeling dat aan het eind van de dag in elke groep de
nummers een, twee en drie een prijs in ontvangst mogen nemen, meestal in de vorm van
een beker, trofeeën van verschillende omvang, waarbij de grootste uiteraard voor de nummer een is.
Vrijwel zonder uitzondering kiezen de organisatoren voor een georganiseerde prijsuitreiking, waarbij
van het publiek wordt verlangd dat iedere winnaar met even groot enthousiasme wordt onthaald op
applaus. Maar voor het zover is, dienen eerst alle partijen te zijn afgewerkt. In de
hogere groepen is dat meestal een proces dat in alle rust verloopt. De twintig minuten
speeltijd die elke speler per ronde krijgt toegewezen, wordt over het algemeen prima
gebruikt en de spelregels wordt meestal geen geweld aangedaan.
Hoe anders is dit bij de lagere groepen. In rabiate vaart vechten de deelnemers hun
strijd uit waarbij stukken soms routes afleggen die niet in de schaakregels beschreven
staan, waarin koningen rustig een aantal zetten schaak kunnen blijven staan en waar
het verlies van de dame bepaald geen reden is om een partij te verliezen. Net zo min
als een dame overhouden reden is om een partij te winnen want mat zetten is een
kunst die deze kinderen lang niet allemaal beheersen.
Sportieve plicht op de eerste plaats!
Dat je een stuk moet spelen nadat je het met je vingers beroerd hebt, is ook al zo’n lastige regel.
Maar wel een leuke regel om je tegenstander aan te herinneren als deze een fout dreigt te maken.
Dan zijn er natuurlijk ook de conflicten over de positie van de stukken, niet zelden op het moment
dat een der spelers iets belangrijks lijkt te verliezen. Zoals ik al eerder vermeldde: ik kan lang niet
alles in de gaten houden al doe ik mijn best. Bovendien is de stelregel dat spelers hun problemen in
eerste instantie onderling dienen op te lossen. Pas als dat niet lukt, mag ik ingrijpen, eventueel zelfs
met de hulp van de toernooischeidsrechter. Het is echter vaak mijn rechtsvaardigheidsgevoel dat mij
er toe brengt om deze regel te negeren. Er zijn nu eenmaal timide kinderen en kinderen met meer
overtuigingskracht, en ik blijf van mening dat je persoonlijkheid geen doorslaggevende factor mag
zijn in een dergelijke situatie. Ook waar het gaat om het gebruik van de klok, vaar ik mijn eigen koers.
Ik benadruk dat iedere speler de sportieve plicht heeft om zijn/haar tegenstander er op te wijzen dat
deze vergeten is zijn/haar klok in te drukken en ik deel opzichtig complimenten uit aan degenen die
deze plicht vervullen. Maar ik druk ook zelf heel veel klokken in, vooral in het begin van
het toernooi als de meeste kinderen nog moeten wennen aan dit fenomeen.
Wekker
Het is voor mij vrijwel onmogelijk om te omschrijven hoe het is om bij een dergelijk
toernooi een rol te mogen vervullen. Ik heb het nog niet gehad over ouders die het niet
kunnen laten zich met de partijen te bemoeien, over kinderen die buiten nog druk aan
het spelen zijn als de volgende ronde al op punt van beginnen staat, over de tranen na
alweer een verliespartij of het mislopen van een beker. Maar ook nog niet over het
tussentijds aan slachtoffers van het herdersmat uitleggen hoe je dit valletje kunt voorkomen of, na
afloop van een partij, oefenen hoe je mat moet zetten met de dame of de toren.
En het allerleukste: het zichtbare plezier dat de kinderen hebben en de complimentjes en bedankjes
van ouders na afloop. Niet zelden doe ik tijdens een seizoen een aantal toernooien en zo kwam ik
eens een jongen tegen die ik bij een vorig toernooi in de groep had gehad. Hij kwam zich melden bij
mijn groep en vroeg of ik zijn tafelleider was. Toen ik bevestigend antwoordde was zijn reactie:
,,Yesss!’’ Daar denk ik dan maar aan als zondagochtend die wekker gaat…
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MIJN GROOTMEESTERLIJKE VERLEDEN
door Andre Breedveld
Ergens in de jaren tachtig speel ik mee in het ijzersterk bezette Open Schaaktoernooi van Bad
Worishofen. Eigenlijk valt er in Bad Worishofen niets te doen, of het moet zijn het inademen van
zuivere lucht. En laat dat nou net de bedoeling zijn!
Het toernooi vindt (nog altijd) plaats in de prachtige zaal van het plaatselijke casino van Bad
Worishofen, een kuuroord in de goede Germaanse traditie. Er zijn verschillende standbeelden
opgericht om priester en genezer Sebastian Kneipp3 eer te bewijzen; gemotoriseerd verkeer is in het
centrum verboden en tussen de verschillende apotheken vinden we restaurants die exclusieve
kuurmaaltijden serveren, overigens ook exclusief geprijsd.
Fris als een hoentje
Iedere morgen ga ik met mijn schaakmakker bij ZSC-Saende, Hans Galjé, midgetgolfen. De baan,
gelegen middenin een aan het stadje grenzend bos, is in die periode eigenlijk gesloten maar gek
genoeg wil de eigenaar voor ons wel een uitzondering maken. En zo kunnen we ons, als
voorbereiding op de middagpartij, in alle rust uitleven op het gravel.
Fris als een hoentje plaats ik me iedere ronde achter het majestueuze Bundesliga-bord. Mijn
eindscore van 6 uit 9 zou me in deze tijd een enorme TPR opleveren.
Zo win ik van Jens Uwe Maiwald, op dat moment de jeugdkampioen tot 20 jaar van de
communistische DDR. Een heerlijke Konings-Indische Mar del Plata partij, waarin ik nonchalant
minimaal twintig zetten theorie uit de mouw schud en meedogenloos toesla als ‘Der Jens’ zich
vergist. Met een vuurrood hoofd maakt hij zich na opgave van de partij uit de voeten, waarschijnlijk
vrezend voor een reprimande van de Stasi. Maiwald zal overigens later (in 1993) wél de
grootmeestertitel behalen.
Tegen de Hammer of the Gods
Enkele ronden later ligt een nog veel grotere uitdaging op de
loer. Echter, in dit geval weet ik mij bij voorbaat geplaatst voor
een kansloze onderneming tegen een tegenstander die je, bij
het handen schudden voor het begin van de partij, eigenlijk het
liefst wil feliciteren met de verdiende overwinning. Diep
vanbinnen voel je ook schaamte: je beseft dat je het eigenlijk
niet waard bent om tegen deze Hammer of the Gods te spelen,
beslag te leggen op diens kostbare tijd. Tot overmaat van ’s
mans schaakcapaciteiten lijkt hij er ook nog overweldigend
intelligent uit te zien. In dit geval is het aldus uiterst legitiem om
last te krijgen van mijn minderwaardigheidscomplex.
GM Lutz Espig, DDR, neemt die middag schijnbaar ongeïnteresseerd plaats achter het bord,
waarschijnlijk met zijn gedachten al bij de kuur – en de menukaart. Ik kan hem geen ongelijk geven.
Lutz leerde schaken op 9-jarige leeftijd en studeerde af op de Universiteit van Halle in Wiskunde en
Fysica. Nog intimiderender is het ratingverschil van ongeveer 600 punten en, een niet onbelangrijk
detail, het feit dat Herr Espig enkele maanden vóór Bad Worishofen in een toernooi boven de
beroemde Hongaarse wonderkinderen, de Polgar-meisjes, is geëindigd.
Kortom een klassiek gevalletje van ‘over & sluiten’; ach, de wereld vergaat niet, gewoon blijven
lachen, morgen wachten ongetwijfeld nieuwe kansen.
3

Sebastian Kneipp (Stephansried, 17 mei 1821 - Wörishofen, 17 juni 1897) was een Beiers katholieke priester en een van de
grondleggers van de natuurgeneeskunde. Hij is vooral bekend om de door hem ontwikkelde "Kneippkuur", een vorm
van hydrotherapie, die op verschillende manieren gebruikmaakt van water, temperatuur en druk. Bron: Wikipedia.
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Het Heilige Vuur
Aan de tafel naast ons, midden in de arena die is gereserveerd voor de koplopers, neemt super-GM
Rafael Vaganian plaats, op dat moment een van de sterkste schakers van de Sovjet-Unie, als het al
niet van de godganse wereld is. Ik voel mij steeds kleiner worden, wat doe ik hier in hemelsnaam?
Nadat de arbiter mijn klok in werking heeft gezet, behandel ik de opening tot overmaat van ramp
werkelijk erbarmelijk slecht.
Op enig moment schuift de grootmeester schijnbaar achteloos een pionnetje naar voren, een zet die
hij ongetwijfeld al vele zetten eerder heeft opgemerkt. Zeggen dat ik erdoor verrast ben is een
eufemisme. Spontaan breekt het zweet me uit, als het tot mijn stoffige brein doordringt dat ik een
stuk ga verliezen in ruil voor een waardeloze pion. Wat een afgang.
Ik voel zijn priemende blik, een blik die mij vertelt dat ik moet opgeven… maar dat doe ik niet.
Oh nee! Van het ene op het andere moment ontbrandt in mij het Heilige Vuur. Genoeg is genoeg.
Ik kijk hem brutaal in zijn slimme ogen, recht de rug, en weet iets te componeren dat met enige
fantasie lijkt op een koningsaanval…
Geslagen hond
Het berust allemaal op pure bluf, maar het zal zijn uitwerking niet missen.
De ineenstorting van de GM kan ik nog altijd niet goed verklaren, mogelijk is hij alle belangstelling
voor de partij verloren. Maar dat lijkt enigszins onwaarschijnlijk: die heeft hij namelijk nooit gehad.
Serieuzer is de theorie dat de Oost-Duitser zich ergert om nog langer tegenover die hopeloze kneus
te moeten bivakkeren.
Espig ontgaat zowaar een listig zetje dat hem een paar pionnen kost. Ik ben me ervan bewust dat hij
van het ene op het andere moment in een staat van hevige paniek verkeert. Vaganian werpt een blik
op het bord, die notabene enige interesse verraadt. Ik wikkel af naar een
bijzonder gunstig eindspel, dat tegen een clubspeler gemakkelijk gewonnen is.
Maar helaas ontwaakt op dat moment de grootmeester in mijn tegenstander.
Hij tovert met een paar stukken en weet op het nippertje remise af te dwingen.
Dan besef ik dat voor de eerste keer in mijn leven een GM mij iets vraagt.
Hoor ik het goed?
Geen twijfel mogelijk... perplex informeert GM Lutz Espin naar mijn rating!
Na mijn antwoord lijkt hij even in huilen te willen uitbarsten en beent
vervolgens als een geslagen hond het casino uit.
Het spelen tegen een grootmeester (maar ook tegen een IM) heb ik altijd beleefd als een bijzondere
ervaring. Neem bijvoorbeeld mijn partij in het Spaanse Badalona tegen Mihail Marin, een Roemeense
top-GM, op dat moment gezegend met een duizelingwekkende 2600+ rating. Hij trainde de Polgardames en heeft veel schaakboeken geschreven, met name over varianten die volgen na de begin-zet
1 c4. Ik zit die partij aan bord 1, op het podium in een tropisch warme zaal.
Mijn eerste zet is psychologisch bedoeld: 1 c4. Rond de tijdcontrole heb ik een prachtige stelling
opgebouwd en ben – met recht – bijzonder met
mijzelf ingenomen. Helaas kost een moment van
onoplettendheid mij alsnog de hevig
transpirerende kop.
De volgende dag loop ik door een drukke
winkelstraat, gescheiden door een autobaan.
Aan de overkant zie ik Marin lopen. Onze blikken
kruisen elkaar even. Dan rent de grootmeester,
met gevaar voor eigen leven, de weg over en
schudt mij lachend de hand. Uitbundig
complementeert hij mij met mijn ‘excellente’
spel!
Marin in zomerse outfit (foto: Andre Breedveld)
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Géén denksport
Fantastisch zijn de paar schaaksimultaantournees die, ook in de jaren zeventig, worden
georganiseerd door V&D. Ik leef daar weken van tevoren al naar toe. Daar beleef ik van dichtbij hoe
sommige grootmeesters gewoon langs de borden snellen, om ogenschijnlijk achteloos de ene na de
andere clubschaker, zonder veel gepeins, te vloeren, en daarmee mijn theorie ondersteunen dat
schaken in hoofdzaak géén denksport is.
Mijn inmiddels overleden schaakvriend Anton heeft mij ooit verteld over de simultaan van Michail
Talj, de briljante ex-wereldkampioen (1960), in Zaandam. Hij was er getuige van dat de Tovenaar van
Riga de ene krachtzet na de andere als het ware op de borden smeet, zonder zijn sneltreinvaart ook
maar een moment te verminderen.
Ik kan het niet genoeg herhalen: weten is essentieel, wie denkt heeft een probleem!
De stemming zit er goed in
Het staat mij nog altijd helder voor de geest, dat V&D-evenement met wereldtoppers als Jan
Timman, de Duitser Robert Hübner en de Tsjechoslowaak Vlastimil Hort. Laatstgenoemde vedette
kijkt niet meer dan een paar seconden naar onze stelling, offert een vol stuk en jaagt mijn koning
naar het midden van het bord, waarna mat onontkoombaar is.
Het blijkt dat J.H. Donner problemen heeft met het openbare vervoer. Na een uitstel van een half uur
later wandelt de boomlange grootmeester uit Amsterdam de zaal in, getooid met een fantastische
hoge tovenaarshoed.
Mijn vader houdt namens B&W de openingsspeech. Naast mij zit een ongeduldig heerschap dat na
een minuut snauwt: ,,Ouwehoer toch niet zo vent, ik wil schaken.’’
Kortom, de stemming zit er goed in.
Haat-liefdeverhouding
Goed beschouwd voel ik met simultaans een haat-liefdeverhouding. Bijvoorbeeld gewonnen van de
toenmalige wereldtopper Ljubomir Ljubojevic (met morele steun van dirigent Jaap van Zweden, die
naast mij zit), en de Nederlandse toppers Hans Ree en Gert Ligterink.
Eervol zijn de vechtremises die ik in het voormalige Typhoon-gebouw in de Westzijde behaalde tegen
reus Victor – ‘De Verschrikkelijke’ – Kortsjnoj, vlak nadat hij politiek asiel in Nederland heeft
aangevraagd en zijn ex-secondant, Genna Sosonko.
Maar enkele keren word ik er ook, nagenoeg als eerste en
opmerkelijk kansloos, uit gekegeld, zoals tegen John van der Wiel,
Loek van Wely (in De Pelikaan!) en Manuel Bosboom.
Op fluwelen techniek verlies ik van Max Euwe, die op
indrukwekkende wijze de meerderheid op de damevleugel
verzilvert. Er zijn onverlaten die Euwe beschouwen als de zwakste
wereldkampioen aller tijden. Laten zij zich vooral héél diep schamen!
Dikke in ruitjesjas
Eenmaal heb ik de eer gehad om tegen J.H. Donner te mogen spelen,
een van mijn schaakhelden van het eerste uur. Na de ‘periode Max
Euwe’ is hij jarenlang de sterkste schaker van Nederland. Maar zijn
faam verdient hij toch vooral vanwege zijn fabuleuze 'pen'.
‘Bovendien maande de manier van spelen van mijn tegenstander, als
ook diens uiterlijk voorkomen tot grote voorzichtigheid. De persoon
Velimirovic: fretachtige verschijning
van Velimirovic is van een klein gebouwde, fretachtige verschijning.
Hij heeft de blik van een jachtluipaard of een cheetah in de ogen en zijn korte rukken in het
achterhoofd en aan de onderkant van de nek, waar deze in de schouders overgaat, zijn tics die een
alles verwoestende agressiviteit verraden. Dit uiterlijke beeld van ongenuanceerde woede wordt nog
verhoogd door een vroegtijdige kaalheid.’
56

Schaakvereniging Krommenie 1932-2022

‘Het is eigenlijk een zielige bedoening met het Nederlandse schaak. Het zijn allemaal mensen, waar in
Nederland vrij hoog van wordt opgegeven, maar die in feite een allertreurigst troepje mensen
vormen.’
Als Hans Ree in Canada de eerste plaats deelt met Boris Spasski schrijft Donner het geweldige
’Bestaat Canada?’
‘‘Hein!’ riep mijn lieve huisgenote , vlak na de nieuwsberichten van één uur, ‘ze zeiden zojuist, dat Ree
in een toernooi in Amerika aan de kop staat met een heleboel punten.’
‘Ha ha ha’ lachte ik vrolijk vanuit mijn warme bed, ‘en in Siberië zijn vliegende schotels geland, waar
allemaal groene mannetjes uitkwamen, hè malle meid.’
Even verderop twijfelt Donner aan de berichtgeving van het ANP.
‘En vermoedelijk is het ook niet Ree, maar de in het buitenland nog weinig bekende Canadese schaker
Plee. Dat soort dingen heb ik te vaak meegemaakt, om me er verder druk over te maken.’
Met dit soort teksten lokt de Amsterdamse grootmeester heerlijke polemieken uit. Hans Ree noemt
hem in een reactie ‘Die dikke in zijn ruitjesjas’ en een ‘Authentieke praatjesmaker’.
Auteur Tim Krabbé publiceert een overzicht van partijen, die Donner binnen twintig zetten verliest.
Opmerkelijk genoeg bevinden zich daaronder een aantal partijen waarin hij, in dezelfde positie,
precies dezelfde blunder maakt.
Mijn partij tegen deze ketting-rokende grootheid duurt niet lang. J.H.
Donner blundert en geeft een vol stuk weg. Wanneer hij, nog niets
vermoedend, terugkeert bij mijn bord, zeg ik, inwendig genietend van het
moment: ,,Meneer Donner, u verliest een stuk. U mag uw laatste zet best
terugnemen hoor!’’
Mismoedig schudt hij zijn bebaarde, karakteristieke hoofd, en werpt dan
resoluut de witte koning om.
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Graag wil ik tot slot een partij tonen waarin de grootmeester mij geruisloos wegschuift in een partij
met klassiek speeltempo.
GM Normunds Miezis - Andre Breedveld
BSG toernooi in Bussum, 2004
1 c4 c5 2 Pc3 Pc6 3 g3 e5 4 Lg2 g6 5 d3 Lg7 6 h4 h5 6.. Pf6!?
7 a3 a5 Zoals ik het geleerd heb. Maar de computer vindt Pf6 beter en is blijkbaar niet bang voor een
wit b4. Na een penning met Lg5 speelt zwart onmiddellijk .. h6.
8 Pf3 d6 9 Pg5! Dit idee kende ik niet. Het paard lonkt niet zozeer naar veld e4, hetgeen ik, niet
gehinderd door mijn gebrek aan kennis, dacht, maar is bezig met de grote oversteek naar de
damevleugel. Niet onbelangrijk is dat de diagonaal voor de witveldige loper wordt geopend.
9.. Pge7 10 Pge4 Pf5 Schijnbaar actief. Ik denk dat ik beter veld d5 kan blijven controleren. Gewoon
0-0 ligt voor de hand. Motto: speel gewoon de zet die je toch moet doen.
11 Pd5 Dat bedoel ik dus.
11.. f6 12 Ld2! Deze zet verraadt oneindig veel kennis, hetgeen ik mij, vrij traag van begrip, pas een
paar jaar na de partij realiseer. Miezis speelt dan ook al zijn hele leven consequent 1 c4. Verder dan
het zinloze sjabloon ‘hij verbindt zijn torens’ kwam ik niet. Het werkelijke nut van dit zetje zal later
blijken.
12.. Le6 13 0-0 0-0 14 Tb1 Wit richt zijn pijlen op de
damevleugel.
14.. Tb8 Uit de diagonaal van de loper en met dekking van
pion b7.
15 Pec3 Zie hoe methodisch dit paard vanaf veld f3 naar het
gebied is verplaatst waar het gaat gebeuren…
15.. Pfe7 16 Pxe7 Pxe7 17 b4 axb4 18 axb4 b6 19 Da4 Ld7
Niet de handigste misschien, maar je gaat gekke dingen
doen als je wel denkt… maar niet weet waarover. Er waren
ook andere zetten mogelijk maar wit staat al duidelijk beter
vanwege de overmacht op de damevleugel.
20 Da6 Dc7 21 bxc5 bxc5 22 Pd5 Pxd5 23 Lxd5+ en ik gaf op.
1-0.
Diagram, slotstelling: hogeschoolschaak
(Zie diagram.)
Deze demonstratie van hogeschoolschaak draait eigenlijk om de slotstelling: mijn capitulatie is het
enige moment in deze partij waarop ik tenminste nog blijk geef over enig inzicht te beschikken.
Na 23.. Kh7 volgt vernietigend 24 La5 waarna zwart de dekking van d6 moet loslaten. En dat verklaart
mede het uitroepteken achter de twaalfde zet van wit. De computer waardeert het witte voordeel op
+ 3.00. Zwart heeft als de typische amateur gespeeld. De zetten zijn zondermeer reglementair,
waarmee echter ook alles mee is
gezegd.
Maar dan wit. Hoe instructief. We
zien volmaakte coördinatie. De
opening en het middenspel vloeien
naadloos in elkaar over.
Zo heeft de bescheiden
openingszet Ld2 bijvoorbeeld een
beslissende functie in het
middenspel. Dát illustreert het
ware grootmeesterlijke inzicht!
Normunds Miezes: grootmeesterlijk inzicht!
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NIEUWE INZICHTEN IN CORONATIJD
Anneke Schol speelt een thuiswedstrijd
Hoe kwam het toch dat ik hetzelfde fiets- of wandelrondje in coronatijd anders beleefde dan
anderen? Natuurlijk miste ik iedereen die je normaal gesproken wekelijks op de club of maandelijks
op toernooien treft. Zo langzamerhand kon je zelfs van jaarlijks gaan spreken.
Ik bedacht dat dat te maken zou kunnen hebben met het spelen van schaakpartijen op internet. Want
dat deed en doe ik nog steeds met veel plezier. Ondanks dat ik er elke morgen vroeg mee opsta,
verveelt het nog steeds niet, geen enkele partij is immers hetzelfde!
Zeven dagen bedenktijd
Ik prijs me gelukkig het spel ooit als kind geleerd te hebben, zodat het me toen van goed van pas
kwam, en nu, zeker in coronatijd, helemaal: je kunt met de hele wereld schaken, van snelschaken tot
partijen met zeven dagen bedenktijd.
Die laatste mogelijkheid komt mij goed uit, want dan hoef je niet steeds op het scherm te blijven
kijken. Rustig op een groot bord, wanneer je zin en je tijd hebt.
Als de partijen klaar zijn, kun je ze naspelen en wijst de computer op fouten en verbeteringen.
Iedereen op zijn eigen niveau, bij chess.com kun je dat instellen.
Een gezonde geest in een gezond lichaam
Daarnaast is het belangrijk dat je je brein fris houdt, en dus gaat fietsen, wandelen, zwemmen, noem
maar op, en dan zul je vaak datzelfde rondje doen, maar met als doel om weer tot nieuwe inzichten
te komen, om te kunnen genieten van onze mooie denksport!
Coronamatch
Nu wordt er vaak gedacht, dat ik samen met Jan wel veel serieuze partijen zal spelen. Dat hebben we
vóór corona wel eens gedaan, maar dat beviel mij niet zo. Het bleef bij het spelen van wat potjes
rapidschaak.
Maar vanwege het feit dat we nu ineens buitenshuis geen wedstrijden meer konden spelen,
veranderde er iets bij mij: ik miste het schaak waarbij je dieper moest nadenken en vóór corona had
ik die behoefte minder, was ik er te druisterig voor.
Zo kwamen we op het idee om een “coronamatch” te spelen. Elke week, bij voorkeur op
dinsdagavond, namen we plechtig plaats achter het bord, de bedenktijd op de schaakklok net zo
ingesteld als op de club.
Een van die partijen wil ik graag publiceren in dit jubileumnummer.
Anneke – Jan
1 Pf3 d5 2 g3 e6 3 Lg2 f5 4 0-0 Pf6 5 d4 Ld6 6 b3 De7 7 Lb2 00 8 Pbd2 b6 9 Tc1 Lb7 10 c4 c6 11 Pe1 Pbd7 12 Pd3 c5 13 e3
e5 14 dxe5 Pxe5 15 Pxe5 Lxe5 16 Lxe5 Dxe5 17 Pf3 De7 18
cxd5 Lxd5 19 Dc2 g6 20 Tfd1 Db7 21 Pe1 Lxg2 22 Pxg2 Pe4 23
Pf4 Pg5 24 Dc4+ Kg7 25 Dd5 De7 26 Dc4 (Zie diagram.)
26.. b5 27 Dxb5 Pf3+ 28 Kh1 De4 29 Dd7+, Kh8 30 Dd5 Tad8
31 Dxe4 Txd1+ 32 Txd1 fxe4 33 Pe6 Tc8 34 Td5 c4 35 bxc4 h5
36 c5 Tb8 37 Td8+ Zwart geeft op. 1-0.
Echter, ondanks deze verliespartij, heeft Jan de “match” met
een wat beter resultaat afgesloten. De tel zijn we
kwijtgeraakt, mede doordat we de partijen in diverse
notatieboekjes hebben opgeschreven.
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DE TOREN
Hoe zetten we de toren in? vraagt Emiel Schol zich af
Stel nu eens dat we een hele rare droom hebben.
En dat in die droom iemand zegt dat het schaakspel op
de schop moet. (Ja ik zei al, het is een eigenaardige
droom.) Wat dan te doen?
Stel je voor, in de droom wordt beweerd dat het spel op
de een of andere manier aan een herinrichting toe is.
En daarvoor zijn stemmen nodig, stemmen van ons
schakers. Vlak voor onze neus krijgen we een enquête
voorgelegd, waarin de vraag wordt gesteld: welk stuk
zou mogen verdwijnen uit het spel?

Hoe zetten we de toren in?

Gedachtenexperiment
Om het wat preciezer te maken: we mogen daarbij kiezen uit het afschaffen van het paarden-, loperof torenpaar, dan wel afscheid nemen van de dame.
In werkelijkheid is de kans dat men tot een dergelijke aanpassing besluit natuurlijk verwaarloosbaar
klein. Sterker, eerder zijn onder grootmeesters al suggesties gedaan om juist een stuk toe te voegen.
Maar goed, als gedachtenexperiment is het best eens de moeite waard om eventjes stil te staan bij
het omgekeerde. Dus, als er toch in het hout gesneden moet worden: welk stuk mag dan wijken en
waarom?
Als ik die vraag even laat landen en daarbij afga op mijn eerste gedachten, dan zet ik waarschijnlijk bij
het torenpaar een kruisje. Want ik denk dat ik die torens het minst ga missen en wel om de reden dat
ik geen schaker ben die uit is op het gebruikmaken van open lijnen en de zevende rij. Althans, ik
geloof niet dat dit de aspecten zijn geweest waarom ik destijds het schaakspel leuk ben gaan vinden.

Opponerende torens. Vis-à-vis. Vis noch vlees. (Alle foto’s in dit artikel: Emiel Schol.)
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Een vervelende eigenschap van de toren is ook dat hij je de pas kan afsnijden. Mooi als je zelf het
stuk zodanig geposteerd hebt., dat de vijandelijke koning niet van zijn lijn af kan wijken, maar het
voelt als buitengewoon lafhartig als de tegenstander jou deze hak zet. Daar sta je dan aan de zijlijn
geplakt! Net nu je als koning je steen zou willen bijdragen aan het spel en daarvoor het ruime sop
wilt kiezen. Maar nee! Regels! Steek de lijn niet over. Oh, zou je die toren niet (opheffen)!

De meest dolle toren van Amsterdam. Nog afgezien van het kunnen draaien van de bovenste verdieping,
kun je besluiten om op zestig meter hoogte op de schommel plaats te nemen…

Schommelen met een dame
Maar waarom ik hier voor de toren kies, heeft eerlijkheidshalve meer te maken met het vervullen
van opdracht voor dit jubileumnummer; ik zocht namelijk een raakvlak tussen mijn twee hobby’s,
fotograferen en schaken, zodoende kwam ik uit bij de toren.
De kans op het tegenkomen van torens in de openbare ruimte is immers vrij behoorlijk… voor lopers
geldt dat toch een stuk minder. Ik had uiteraard ook het paard kunnen nemen maar daar ben ik niet
zo handig mee: kom er maar eens op en – vooral – blijf er maar eens op! Voor dames idem dito.
Mooi hoor die dame(s), maar een zéér lastig stuk!
In de Amsterdam-Toren vond ik een geschikt object.
Aanvankelijk was het ook de bedoeling om naar
boven te gaan en op de schommel plaats te nemen
naast een schone toerist – voor een dolle rit – maar
dat heldhaftige plan had ik bedacht bij aangename
zomerse temperaturen en niet bij een gure wind die
je naar erwtensoep doet verlangen. Dus dat komt
nog.
Die vergezichten en die mogelijke schommelpartij
zal ik in een apart document nog wel eens een
andere keer voorbij laten komen…
Grijp die toren maar. Mij te rechtlijnig!
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DE DUUR VAN EEN SCHAAKPARTIJ
Prediker 3:11: (..) hij heeft zelfs eeuwigheid in hun hart gelegd (..)
door Jan Grin
In de periode rond 1980 kocht ik regelmatig het schaaktijdschrift ‘Sjachmaty v
SSSR’, in het Nederlands vertaald met ‘Schaken in de USSR’, bij de boekhandel
Pegasus in de Leidsestraat in Amsterdam. Ik heb ze allemaal bewaard, en ooit
wilde ik daaruit een artikel bespreken dat handelt over de verwachtingsduur van
een gemiddelde schaakpartij.
Niet enerverend, zullen jullie zeggen…
In de waarschijnlijkheidstheorie is het begrip ‘willekeurige variabele’ bekend. Als wij een munt
opgooien, dan weten we niet aan welke kant hij zal vallen. Wanneer we de tv aanzetten, dan weten
we niet wanneer hij het zal begeven.
Willekeurige variabele
Het ligt voor de hand dat het aantal zetten van een beëindigde schaakpartij ook als een willekeurige
variabele kan worden beschouwd. Immers, dit is van vele factoren afhankelijk, zoals de instelling van
de spelers, hun vorm en de gekozen opening, waarvoor in de meeste gevallen geen strikt
kwantitatieve beoordeling voorhanden is.
Toevallige gebeurtenissen hebben echter een zekere waarschijnlijkheid van optreden als het erom
gaat in welke fase zij optreden. Zo is het waarschijnlijk dat een televisie het eerder zal begeven na
1000 keer aanzetten dan na 100 keer.
Kansberekening
Hoewel de gebeurtenissen op zich toevallig zijn, is de kansverdeling ervan aan
een zekere wetmatigheid gebonden. Zo gaat de inslag van een meteoriet op
aarde volgens een exponentiële kromme, maar de inkomensverdeling van
een gezin volgens een logaritmische schaalverdeling.
In de waarschijnlijkheidstheorie zijn vele soorten kansverdeling bekend. Aan
welke daarvan ligt de waarschijnlijkheid ten grondslag van het beëindigd zijn
van een schaakpartij na het doen van een bepaald aantal zetten?
Als basis voor de uitkomsten van dit onderzoek waren 25 delen
‘Schaakinformator’ gebruikt. Het verwerken van de informatie en het staven
van de hypothese gebeurde met een speciaal hiervoor ontwikkeld
programma op een IBM-mainframe.
Het leven als een schaakpartij
Cervantes zei: ‘Het leven is als een schaakpartij’. Overigens is ook de duur van een mensenleven een
willekeurige variabele die ondergeschikt is aan de zogenaamde Gompertz-Makeham Wet van
sterfelijkheid.
Moet misschien, op basis van dezelfde formule uit de demografische statistiek, de waarschijnlijkheid
van het beëindigd zijn van een schaakpartij na het doen van een bepaald aantal zetten ook hiertoe
gerekend worden?
Er werden ongeveer 100 verschillende varianten berekend, waarna deze hypothese moest worden
verworpen. Daarentegen kon worden vastgesteld dat het aantal zetten in een partij ondergeschikt is
aan de wet van Weibull4. (In sommige gevallen blijkt deze dicht bij de logaritmische normale
verdeling te liggen.)
4

Waloddi Weibull (1887-1979) was een Zweeds ingenieur en wetenschapper die zich veel heeft beziggehouden met de
belastbaarheid van materialen, met name de blootstelling aan explosieven.
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De parameterwaarden van de verdeling veranderen afhankelijk van de opening die in een partij
gespeeld wordt. Als bijvoorbeeld het Spaans was gespeeld dan zou F(n) de waarschijnlijkheid hebben
voorgesteld van de uitkomst na n zetten volgens de volgende formule:

•
•
•
•

Het getal e is het grondtal van de natuurlijke logaritme, waarin e=2,728 (bij benadering)
45 = het gemiddelde aantal zetten in een schaakpartij
3 = parameterwaarde voor de vorm5 van de verdeling
F(n) = de waarschijnlijkheid dat na het hebben gedaan van n zetten de partij beëindigd is.

In onderstaande grafiek is de functie weergegeven van de verdeling van het aantal zetten van alle
partijen waarin het Spaans werd gespeeld (streepjeslijn), en afzonderlijk voor partijen met winst of
verlies (streepjes-en-puntjeslijn) en partijen die in remise zijn geëindigd (ononderbroken lijn).

Op de x-as: het aantal zetten in de partij.
Op de y-as : de waarschijnlijkheid dat de partij beëindigd is.
De verdeling van Weibull wordt vaak gebruikt bij technische toepassingen en voornamelijk in de
betrouwbaarheidstheorie. Kunnen we dan stellen dat alleen de wet van Weibull hierbij bepalend is?
Dat is een ingewikkeld vraagstuk, waar meer onderzoek voor nodig is. Er bestaan factoren als
blunders, salonremises et cetera.
Hoezeer uit dit artikel ook mag blijken dat ons mensenleven qua duurzaamheid overeenkomsten
vertoont met een schaakpartij of zelfs met een televisie of wasmachine, toch zal een mens zich niet
zo gemakkelijk neerleggen bij het idee dat ook zijn leven aan eindigheid onderworpen is.
Om met een citaat van Mulisch te besluiten: ‘Het wijst erop dat je geen échte zorgen hebt, als je je
zorgen over je leeftijd maakt.’
5

Zie https://nl.annonces-tunisiennes.com/article/how_to_check_parameters_on_a_shape

63

Schaakvereniging Krommenie 1932-2022

MARTINS BOEKENHOEK JUBILEUMEDITIE
door Martin Oudejans
Beste schaakvrienden! In het weekend vlak voor de herfstvakantie van 2021 landde een e-mail van
Cor van Dongen, onze onvolprezen secretaris, in mijn mailbox. Of ik er opnieuw, na ruim 4 jaar6,
iets voor voelde een artikel te schrijven voor de jubileumuitgave ter gelegenheid van het 90-jarig
bestaan van de schaakclub, een artikel met enkele schaakboekrecensies? In zijn wervende e-mail
deed Cor mij gelijk maar enkele suggesties aan de hand. Ik besloot zijn prijzenswaardig initiatief
met een volmondig ‘ja’ te beantwoorden.

De enige, ietwat lastige factor bij het schrijven van zo’n artikel was de factor tijd. Weliswaar
resteerden mij vanaf het moment van mijn toezegging tot de uiterste aanleverdatum nog twee
maanden, maar op dat moment was ik ook bezig met de laatste twee maanden van mijn werkzame
leven als docent Nederlands voor anderstaligen.
Ik diende dus met enige regelmaat tijd voor het schrijven van het artikel vrij te maken. Wel,
uiteindelijk is dat toch gelukt! Op het moment dat u dit artikel onder ogen krijgt, geniet ik van mijn
laatste maanden op weg naar mijn pensioen (dat september van dit jaar ingaat).
6

Destijds, ten behoeve van de eenmalige uitgave Zaansch Bord (Kerst 2017), besprak ik een vijftal boeken van en/of over
Botwinnik, Keres, Fischer, over eindspelstudies en over de werking van het schaakbrein.
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Persoonlijke favorieten
Lang verhaal kort: de keuze van de te recenseren titels is louter gevoelsmatig gemaakt. Er kan dus
van alles op afgedongen worden, al dient wel gezegd dat ik goed op de hoogte ben van de nieuw
verschenen schaakboeken.
Mijn keuze bestrijkt acht categorieën; van elke categorie bespreek ik een persoonlijke favoriet.
Het betreft de volgende categorieën met bijbehorende titels.
1. Verhalen & Curiosa
Peter Boel: Drie Paarden, schaakverhalen. Uitgeverij Nieuwe Druk Arnhem 2017, paperback, 158 blz.
2. Openingen
Tony Rotella: The Killer Sicilian. Uitgeverij Everyman Chess 2014, paperback, 464 blz.
3. Middenspel
Robert Ris: Crucial Chess Skills fort he Club Player vol. 1 en 2. Uitgeverij Thinkers Publishing resp.
2018 en 2019, beide paperback, resp. 239 en 390 blz.
4. Eindspel
Nikolay Minev: A Practical Guide to Rook Endgames. Uitgeverij Russell Enterprises 2004, paperback,
114 blz.
5. Eindspelstudies
Staudte/Milescu: Das 1 x 1 des Endspiels, ein Lehr- und Lesebuch der Endspielkunst. Uitgeverij
Joachim Beyer Verlag 2007, gebonden, 227 blz.
6. Biografieën
Mohr/Mikhalchishin: Forgotten Genius; the Life and Games of Grandmaster Albin Planinc.
Uitgeverij Thinkers Publishing 2021, paperback, 439 blz.
7. Toernooien en Matches
Sergei Voronkov: Masterpieces and Dramas of the Soviet Championships vol. 1 (1920–1937).
Uitgeverij Elk & Ruby 2021, gebonden, 534 blz.
8. Oeuvreprijs
Andrew Soltis: Smyslov, Bronstein, Geller, Taimanov and Averbakh; a chess multibiography with
220 games. Uitgeverij Mc. Farland 2021, gebonden in linnen kaft A4-formaat, 379 blz.
De boeken in detail
1. Verhalen & Curiosa
Peter Boel: Drie Paarden, schaakverhalen.
Peter Boel, de coauteur van de in het najaar van 2021
verschenen biografie over de ons allen welbekende Zaanse
Internationaal Meester Manuel Bosboom, schreef dit leuke
boek met schaakverhalen ruim vier jaar geleden. In een
veertigtal, veelal korte verhalen laat de auteur niet alleen
doorsneeverhalen het daglicht zien, neen, hij is ook
uitdrukkelijk op zoek naar bizarre gebeurtenissen en dito
wendingen.
Dit boekje kan natuurlijk door schakers worden
geconsumeerd, maar het is ook een aanrader voor nietschakers (bijvoorbeeld voor onze partners!?).
Het langste verhaal betreft de ronduit sensationele zege die
invaller Manuel Bosboom in het op 28 januari 1999
georganiseerde snelschaaktoernooi tijdens een rustdag van
het Hoogovens Schaaktoernooi in Wijk aan Zee behaalde op
niemand minder dan toenmalig wereldkampioen Garry
Kasparov!
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Boel beschrijft uitvoerig hoe beiden elkaar in ronde 10 ontmoetten.
‘Manuel had als invaller uit de eerste 9 ronden 2,5 punt weten te verzamelen. We weten natuurlijk
dat hij een genie is op snelschaakgebied, maar vergeet niet dat hij hier tegen de toenmalige absolute
wereldtop speelde: naast Kasparov waren dat Anand, Kramnik, Topalov, Svidler, Ivanchuk, Timman,
Sokolov, Piket, van Wely, Kasimdzjanov, Yermolinsky en Reinderman. Als invaller voor de op het
laatst afgevallen Shirov (vermeende problemen met zijn gebit!?) was Manuel natuurlijk de te kloppen
man. Garry Kasparov heerste tot dan toe en gaf die eerste 9 ronden slechts 1 remise tegen Kramnik
af. Hij zal ronde 10 dan ook niet op enorme weerstand gerekend hebben en startte de partij uiterst
rustig. Zijn tegenstander zou vanzelf wel breken. Wel, dan kwam hij bedrogen uit!’
Hier de partij, een partij die de wereld over ging.
Garry Kasparov - Manuel Bosboom, snelschaaktoernooi Wijk aan Zee (18-01-1999), ronde 10.
1 e4 c5 2 Pf3 d6 3 c3 Pf6 4 Ld3 Lg4 5 Lc2 g6 6 h3 Lxf3 7 Dxf3 Lg7 8 0-0 0-0 9 Dd1 Pc6 10 d3 Tb8 11
Pd2 b5 12 a3 Pd7 13 Pf3 Pde5 14 Pxe5 Lxe5 15 Le3 Db6 16 Kh1 Lg7 17 f4 a5 18 Dc1 b4 19 La4 Tfc8 20
Tb1 Da6 21 c4 Pd4 22 Dd2 Tb6 23 f5 Db7 24 Lxd4 Lxd4 25 Lb5 e6 26 f6 Kh8 27 Dg5 Dc7 Manuel geeft
geen krimp!
28 Tbe1 Dd8 29 Te2 Df8 30 a4 Td8 31 b3 h6 32 Dh4 Kh7 33 Tf3 d5 34 e5 dxc4 35 Lxc4 Lc3 36 Te4 Td4
37 Tff4 Tb8 38 Txd4 Lxd4 De zwartveldige loper wordt sterker en sterker.
39 Te4 Td8 40 Df4 Lc3 41 h4 h5 42 g4 hxg4 43 Dxg4 Dh6 44 Kg2 Td4 45 h5 Dd2+ 46 De2 Dg5+ 47 Kf1
gxh5 48 Txd4 Lxd4 Wit krijgt geen kans meer, Manuel ruikt de winst!
49 De4+ Kh6 50 Da8 Dg1+ 51 Ke2 De3+ 52 Kd1 Dg1+ 53 Ke2 Dh2+ 54 Kd1 Lc3 En Garry Kasparov gaf
op, feliciteerde Manuel en verliet vervolgens even de zaal. 0-1.
Kasparov won het toernooi met een score van 10½ punt uit 13 partijen; Manuel behaalde in dit veld
een zeer verdienstelijke 5½ punt. Hij was de enige die Kasparov een nederlaag wist toe te brengen…
Mijn finale oordeel: zeer lezenswaardig boek, 4 sterren uit een mogelijke 5 sterren-score.
2. Openingen
Tony Rotella: The Killer Sicilian.
Een openingsboek zoals een openingsboek volgens mij dient te zijn:
✓ Een overzichtelijk repertoire (1 e4 c5 2 Pf3 Pc6 3 d4 cxd4 4 Pxd4 e5!?), met zowel positionele
als agressieve variantenkeuzes;
✓ Duidelijke strategische doelen, helder toegelicht;
✓ De hoofdvarianten met sleutelposities worden uitgebreid belicht;
✓ Ook de zijvarianten komen gedegen aan bod en leveren interessante alternatieven op;
✓ Indien wit een anti-Siciliaanse optie kiest, worden aan zwart passende varianten aangereikt;
✓ Elk hoofdstuk is voorzien van vele nieuwe analyses en ideeën;
✓ Een uitgebreide inleiding schetst de historie en het ontstaan van deze variant, compleet met
pionnenstructuren en strategische ideeën.
Hieronder de partij die mij ooit deed besluiten deze variant in mijn
zwarte repertoire op te nemen.
John Nunn – Igor Nataf, Franse teamkampioenschap 1999.
1 e4 c5 2 Pf3 Pc6 3 d4 cxd4 4 Pxd4 e5 Deze opening wordt ook wel ‘De
Kalasjnikov’ genoemd.
5 Pb5 d6 De zet 5.. a6 leidt tot de bekende klassieker McDonnell –
Labourdonnais, match 1834.
6 c4 Een van de twee hoofdvarianten, de andere hoofdvariant gaat
verder met 6 P1c3 a6 7 Pa3 b5 8 Pd5 etc.
6.. Le7 7 P1c3 a6 8 Pa3 f5 De “normale” variant gaat verder met 8..
Le6.
9 Ld3 f4! 10 g3 Pf6! Krijgt een uitroepteken van John Nunn in zijn
eigen boek ‘Understanding Chess move by move’ uit 2001.
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Nunn was zo sportief om deze partij in een boek met 30 eigen partijen op te nemen, en dat siert hem
natuurlijk zeer!
11 gxf4 exf4 12 Lxf4 0-0 13 Lg3 Pg4 (Zie diagram 1)
14 Le2? Hier geeft Rotella, zelf een zeer ervaren
correspondentieschaker, docent, analist en openingentheoreticus uit Ohio USA, de zet 14 f4! als versterking. De zet
versterkt het centrum en voorkomt de volgende combinatie.
Ook houdt 14 f4! de velden e5 en g5 onder controle.
John Nunn vermeldt zelf nog de zetten 14 Dd2?, 14 h3?, 14
Tf1 en 14 0-0. De laatste zet krijgt van Nunn de voorkeur.
Vreemd genoeg vermeldt hij de zet 14 f4 helemaal niet. Nu,
na de tekstzet, barst het onweer boven de witte stelling los:
14.. Pf2x!! Dit kwam voor Nunn als een complete verrassing!
15 Dd5+ De enige zet, want direct slaan op f2 zou tot een
gunstige stelling voor zwart leiden, waarbij hij het stuk
terugwint met een gewonnen stelling als resultaat. Nu is het veld g5 in ieder geval gedekt.
15.. Kh8 16 Lxf2? Veel beter was 16 Tf1 Pg4 met licht zwart voordeel.
16.. Pb4 Zo wint zwart veld g5 terug voor zijn dame.
17 Dh5 Txf2! 18 Kxf2 Lh4+ 19 Kg2 g6 20 Df3 En geen 20 Dh6?? vanwege 20.. Lg5 met damewinst.
20.. Dg5+ 21 Kf1 Lh3+!! Het hoogtepunt van de aanval, een veldruimingscombinatie!
22 Dxh3 Tf8+ 23 Lf3 De3 24 Dxh4 Pd3!! Nataf brengt ook zijn laatste stuk in de aanval.
25 Pd5 Dxf3+ Het enige smetje op een voorbeeldig gespeelde partij: 25.. Txf3+ is mat in 7.
26 Kg2 Pf2 27 Kf1 Dxh1+ 28 Ke2 Dxa1 En een geheel overspeelde Nunn stopte de klok: 0-1.
Het eindoordeel: zó dient een openingsboek geschreven te worden! ***** Vijf uit vijf sterren!
3. Middenspel
Robert Ris: Crucial Chess Skills for the Club Player vol. 1 en 2.
De Nederlandse Internationaal Meester Robert Ris (1988) onderzoekt de essentiële elementen van
praktisch spel voor elke clubschaker. Deel 1 reikt drie onontbeerlijke elementen aan:
✓ Tactische elementen in het middenspel;
✓ Positioneel schaak in het middenspel:
✓ Toreneindspelen.
Door deze drie elementen, die niet echt met elkaar
verbonden lijken maar samen toch de sleutel vormen voor
een beter begrip van het totale middenspel, kan de
ambitieuze clubschaker een belangrijke impuls aan zijn
begrip van het middenspel geven.
In deel 2 worden elementen van praktisch schaak verder
uitgediept: de rol van de koning in het eindspel,
lopereindspelen van gelijke en ongelijke kleur, loper
versus paard, de kracht van de zware stukken, dame
versus 2 torens, 2 lichte stukken versus 1 toren, het
kwaliteitsoffer en het stuk versus pionnen. In de ruim 600
bladzijden, over twee delen verdeeld, ligt het accent op de
juiste verhouding tussen instructie via tekst en de zetten
van de partij(fragmenten). Kortom, een cursus die ijverige
studenten helpt om alle facetten van het middenspel
onder de knie te krijgen. Het volgende fragment komt uit
deel 1 en heeft als thema: gebrek aan harmonie en
samenwerking.
Onderstaande partij (op de volgende pagina) laat zien dat het ontwikkelen van een initiatief het
resultaat is van een gebrek aan harmonie tussen de stukken van je tegenstander, oftewel, nog
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simpeler, vanwege misplaatste stukken op de verkeerde flank van het bord. Deze factor, in
combinatie met een vrijpion, maakt de opgave van de zwartspeler tot een (té) lastige.
Robert Ris (IM, 2427) – Ljubomir Ftacnik (IGM, 2557), Duitsland 2014.
1 d4 Pf6 2 c4 g6 3 g3 Lg7 4 Lg2 d5 5 cxd5 Pxd5 6 e4 Pb4 7 d5 c6 8 a3 Da5 9 Pc3 cxd5 10 Lf4 P4c6 11
exd5 Pd4 12 h3 0-0 13 Pf3 Pxf3+ 14 Lxf3 Pa6 15 Kf1 e5 16 Le3 f5 17 Kg2 Ld7 (Zie diagram 2.)
Hier start het commentaar van de witspeler: ‘Op het eerste
gezicht doet de stelling denken aan een normale Grünfeldpositie waar de d-pion ofwel een kracht of een zwakte
betekent. Gedurende de partij was ik optimistisch gestemd.
Ik ben namelijk geen fan van de coördinatie tussen de zwarte
stukken.
18 h4! Met het idee om via h4-h5xg6 de h-lijn te openen. De
zet verdient een uitroepteken, want hij dwingt zwart tot een
reactie.
18.. h5! Zie bovenstaande opmerking. De zet 18.. f4 19 gxf4
exf4 20 Ld4! geeft wit na loperruil een duurzaam voordeel.
De witte dame op d4 plus de gecentraliseerde torens maken
de vrijpion op de d-lijn steeds sterker, terwijl zwart geen
voordeel uit wits verzwakte koningsvleugel kan halen.
19 Tc1 Tac8 20 d6 Voordat je de vrijpion in beweging zet, dien je jezelf wel tweemaal af te vragen of
deze niet van de andere stukken wordt gescheiden. In deze specifieke stelling werkt de zet in het
voordeel van wit, omdat hiermee de diagonaal h1-a8 voor de loper wordt geopend. Bovendien, en
zeker zo belangrijk: veld d5 wordt voor een van de witte stukken vrijgemaakt.
20.. e4 21 Le2 Le6 Wellicht het beslissende moment van de partij. Zwarts lopers zijn geactiveerd en
nemen een aantal belangrijke velden van de witte stukken weg. Bovendien dreigt zwart d.m.v. de zet
Tfd8 de pion aan te vallen en te elimineren. Tijd voor actie dus!
22 b4! Dxa3 Op 22.. De5 volgt 23 Lf4 Dd4 24 Pb5 met groot wit voordeel.
23 Pd5 Txc1 23.. Lxd5 faalt op 24 Dxd5+ Kh7 25 Txc8 Txc8 26 Dxb7+- en ook 23.. Tcd8 loopt slecht af:
24 Lxh5! gxh5 25 Pe7+ Kf7 26 Dxh5+ Kf6 27 Ld4 mat.
24 Lxc1 Da2 25 Pe7+ Kh7 26 Lxh5 Lf7 Want op 26.. gxh5 is het mat na 27 Dxh5+ Lh6 28 Dxh6x.
27 d7?! Ik dacht door het inruilen van een positioneel voor een materieel voordeel mijn voordeel
eenvoudig te kunnen verzilveren. Het is echter vaak beter om de materiele balans nog even te
handhaven en te trachten de druk nog verder op te voeren. Tegen dat licht bezien verdiende de zet
Le2! met de dreiging h4-h5 de voorkeur.
27.. gxh5 28 d8D Txd8 29 Dxd8 De6? We naderen de tijdscontrole. Zwart probeert zijn gehavende
stelling bijeen te houden, maar had hier beter 29.. Pxb4 kunnen spelen, hoewel wit na 30 Pf5x
voordeel behoudt. Het is echter niet erg duidelijk: wits koning is kwetsbaar en zwarts lopers
verdedigen de koning (30 Dd7? De6!). 30 Td1! Pxb4 31 Td6 Dc4 Misschien was het centreren van de
zwarte dame d.m.v. 31..De5 een stuggere verdediging. Het beste lijkt dan 32 Dd7 en zwarts positie
stort na pionverlies op veld f5 in. 32 Dd7! Ik was tevreden over deze gevonden zet in tijdnood. Het is
in dit soort stellingen echt belangrijk om de druk op je tegenstander aan te houden en deze geen
hoop op redding in een inferieur eindspel te verschaffen.
32.. Pd3 33 Dxf5+ Kh8 34 Td8+ Lf8 35 Txf8+ Kg7 36 Lh6+ Zwart gaf op, het loopt mat. 1-0.
Mijn finale oordeel: veel ideeën en tips die het begrip fors zullen verbeteren! Vier uit vijf sterren!
4. Eindspel
Nikolay Minev: A Practical Guide to Rook Endgames.
Er zijn de laatste decennia veel boeken over toreneindspelen op de Nederlandse markt verschenen.
Denk dan aan boeken van Cheron, Averbach, Smyslov & Levenfish, Keres, Kortsjnoj, Flear, Emms,
Grivas, van Perlo, Silman, Dvoretzky en de la Villa.
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Toreneindspelen! Verbeter je begrip en spel van deze zeer belangwekkende eindspelen. En wel door
dit fijne boekje van een van de meest respectabele schaakinstructeurs van de eeuw te consumeren.
Zoals bekend mondt 50% van alle eindspelen in een toreneindspel uit. Dit boekje dient derhalve
gekoesterd te worden. Het uiterst voorzichtig onderzoeken, bestuderen en eigen maken van de
gekozen voorbeelden, om deze aansluitend volledig te begrijpen, is een voorwaarde.
Het boek valt uiteen in twee delen:
✓ Strategie en tactiek van toren- en pionneneindspelen;
✓ Basis van toren- en pionneneindspelen.
Zeer amusant is het verhaal dat Yasser Seirawan, Amerikaans grootmeester en schrijver van het
voorwoord in dit boek, vertelt.
Hij verhaalt dat Internationaal Meester Minev, die in het midden van de jaren ’80 vanuit Bulgarije
naar Amerika emigreerde, zijn buurman werd in Seattle. Nadat zij al snel vriendschappelijke
betrekkingen aanknoopten, zaten zij elke vrijdagavond tussen zes en zeven uur bij elkaar en genoten
eerst van hun gezamenlijke “andere” hobby: bokswedstrijden
kijken via ESPN, alvorens over te gaan op het bestuderen van
schaaktheorie. Seirawan vertelt dat dit patroon vijftien(!) jaar lang
werd aangehouden.
Het boek is een uitgave die oorspronkelijk in het Bulgaars
verscheen en later naar een veel verkochte, succesvolle Russische
versie werd vertaald. De westerse schaakwereld bleef lang
verstoken van dit meesterwerk, tot uitgeverij Russell Enterprises
besloot dit boek begin deze eeuw in een Engelstalige editie op de
markt te brengen.
Seirawan vertelt verder dat hij in 2002 betrokken was bij de
schaakmatch Rusland tegen de Rest van de Wereld, in Moskou, als
trainer en co-captain van het wereldteam. Ondanks het
ratingverschil in Russisch voordeel, slaagde het team van captain
Seirawan er zeer verrassend in de match te winnen. Onmiddellijk na de match nodigde Garry
Kasparov Seirawan uit om zijn flat in Moskou te bezoeken. Na enige tijd kwam het schaakbord op
tafel en werd er gesnelschaakt. In een van de vele partijen kwam een eindspel op het bord en
probeerde Seirawan lange tijd een minuscuul voordeeltje te verzilveren. Plotseling stond Kasparov op
en riep: ,,Remise!’’
Seirawan was het daar niet mee eens, het voordeel was in zijn handen.
Garry Kasparov verdween enkele ogenblikken en kwam even later terug met een boek over
toreneindspelen, een boek in het Russisch. Binnen enkele seconden had hij de exacte stelling van
hun partij in het boek gevonden. Hij liet Seirawan de analyse
zien en riep uit: ,,Minev! Wat heb je daarop te zeggen?’’
Seirawan was voorbereid om de uitdaging op het bord tegen
de schaker met de hoogste rating aan te gaan, maar, zo
vertelde hij, hij was er geenszins op voorbereid om Minev uit
te dagen. De stukken werden dan ook in de startpositie gezet
en een volgende partij werd gestart.
Twee voorbeelden uit deze bundel:
Seybot – Lebedev, Sint Petersburg 1895. (Zie diagram 3.)
Wit speelt en houdt remise. (De oplossingen van beide
eindspelen geef ik u aan het einde van dit artikel.)
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Eberle – Navarovszky, Boedapest 1959. (Zie diagram 4.)
Wit speelt en houdt remise.
Na het vinden of zien van de oplossing van de stelling uit
diagram 3 is deze opgave relatief eenvoudig...
Mijn eindoordeel: koester dit kleine, maar o zo mooie
eindspelboekje!! Vijf sterren uit vijf!

5. Eindspelstudies
Staudte/Milescu: Das 1 x 1 des Endspiels, ein Lehr- und Lesebuch der
Endspielkunst.
Beide auteurs zijn erkende eindspelstudiecomponisten.
In dit bijzondere boek laten zij de lezer kennismaken met een aantal
eindspelstellingen waar vervolgens passende voorbeelden uit de praktijk
van de eindspelstudie aan worden gekoppeld. Op deze wijze wordt de
lezer ingewijd in de belangen die eindspelstudies voor eindspelen
hebben en de motieven in beide stellingen die met elkaar verbonden
zijn.
Het boek verscheen oorspronkelijk reeds in 1964, maar werd indertijd
nauwelijks opgemerkt.
De derde druk verscheen in 2007.
Een voorbeeld uit deze fantastische verzameling: Gligoric – Liberzon, Moskou 1963. (Zie diagram 5.)
Zwart is aan zet. In de partij volgde:
1.. Kg5 2 Kg3 Dreigt mat met h2-h4
3.. Th6 En de partij eindigde in een vreedzame remise! Terug
naar de diagramstelling: na afloop vroeg men zich tijdens de
analyse af of 1..Tb6, om de vrijpion te ondersteunen, niet
beter zou zijn geweest. Zou wit na 2 Ld4 (ook na 2 Lb2 heeft
zwart uitzicht op de winst) 2.. b2 niet verloren zijn geweest?
Men ontdekte de fantastische zet 3 Lxb6!! Nu bevindt de
zwarte monarch zich in een matnet, waaruit zwart zich
slechts door ‘t prijsgeven van de vrijpion op b2 kan bevrijden.
Dus: 3.. Kg5 Er dreigde immers mat op veld d8.
4 h4+! Kh6 Want op 4.. Kxh4x? volgt 5 Ld8 mat en na 4.. Kf6
wint wit met 5 Ld4+ de b-pion.
5 Lc5! Nu dreigt er opnieuw mat en zwart lijkt niets beters te hebben dan 5.. Kg7, waarna wit met 6
Ld4+ de b-pion en de winst binnen handbereik ligt. Of toch niet???
5.. Kg7 Haha, dus toch! 6 Ld4+ Kh6 7 Lxb2x en zwart staat pat. Remise!
De volgende eindspelstudie van de beroemde Russische eindspelstudiecomponist Leonid Kubbel
(1891-1981, Sint Petersburg) wordt aan bovenstaand partijfragment gelinkt.
In mijn boekenkast staat een prachtige bundel met ruim 600 studies van deze Kubbel, die ook een
zeer behoorlijk bordspeler was en een aantal malen deelnam aan de halve finales van het Russisch
schaakkampioenschap. Het betreft een studie die exact één eeuw(!) geleden, in 1922, door hem
werd gecomponeerd. (Zie diagram 6 op de volgende pagina.)
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Leonid Kubbel, Schachmatny Listok, 1922.
Wit speelt en wint.
Wat, vragen we ons af, heeft deze stelling nu gemeen met
bovenstaand partijfragment?
1 Pc6 Dreigt 2 Pa5 en het paard houdt de pion tegen.
2.. Kxc6 Gedwongen
2 Lf6 Kd5 3 d3 Je vraagt je af hoe wit deze stelling nog naar
zijn hand kan zetten.
3.. a2 4 c4+ Kc5 5 Kb7!! Plotseling dreigt wit mat te geven!
5.. Kd6 6 Lxd4 En wit wint!
Nu kunnen we de overeenkomsten duidelijk waarnemen: in
beide stellingen dreigt wit de tegenstander met de meest
bescheiden middelen mat te zetten. Op deze wijze wordt
duidelijk dat soortgelijke dreigingen ook in een reguliere eindspelstelling kunnen ontstaan. Het feit
dat deze situatie geenszins als standaard beschouwd dient te worden, betekent dat het koppelen van
deze twee stellingen tot extra inzicht in de mogelijkheden leidt. Dat leidt dan weer tot een beter
begrip van het eindspel en… daarmee is de cirkel rond!
Rest nog mijn definitieve oordeel: een aanwinst voor eenieder die een serieuze studie van het
eindspel wil maken! Vier uit vijf sterren!
6. Biografieën
Mohr/Mikhalchishin: Forgotten Genius; the Life and Games of
Grandmaster Albin Planinc.
Een biografie over een enorm schaaktalent dat binnen een
tijdsbestek van één decennium de harten van vele toeschouwers
stal en een plaats bij de beste tien schakers van de wereld
veroverde.
Albin Planinc werd op 18 april 1944 geboren, dus tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Zijn opvoeding door zijn moeder, een
simpele, niet opgeleide vrouw, was van armoede doordrenkt.
Toch slaagde hij erin om zich met de hulp van zijn docent op de
lagere school (tegenwoordig basisschool geheten) de regels van
het schaakspel eigen te maken. Zijn licht autistische inslag,
gekoppeld aan de grote belangstelling voor het spel, zorgde
ervoor dat hij in relatief korte tijd grote vorderingen op de 64
velden wist te maken.
Via regionale en landelijke jeugdkampioenschappen in het toenmalige Joegoslavië (thans Slovenië)
wist hij zich voor het nationale kampioenschap te plaatsen.
In 1965 werd hij Internationaal Meester, in 1971 volgde de grootmeestertitel.
Wij kennen Planinc in Nederland vooral van de vier toernooien die hij in 1973 en 1974 in ons land
speelde: twee keer in Wijk aan Zee (in het toenmalige Hoogovens Schaaktoernooi) en twee maal in
Amsterdam (in het IBM-toernooi).
In korte tijd werd hij buitengewoon populair, dit ondanks het feit dat hij in deze toernooien veelal
gehakt van de Nederlandse deelnemers wist te maken: Donner, Enklaar, Ree, Langeweg, Hartoch en
Timman werden allen aan zijn zegekar gehangen. Laatstgenoemde speelde in deze vier toernooien
een soort minimatch van drie partijen tegen Planinc met de Franse verdediging en werd door Planinc
genadeloos met 3-0 aan de kant gezet. (Timman, toen nog een jonge, veelbelovende schaker, zou
pas enkele jaren later definitief doorbreken.) Planinc speelde in deze toernooien zijn allerbeste
schaak: scherp, soms té scherp, vaak onberekenbaar. Precies het spektakel dat de vele toeschouwers
destijds wilden zien!
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Na de jaren ’70 verdween Planinc helaas van de toernooivelden en verviel hij in armoede en
zelfdestructie. Hij overleed in 2008 na een wispelturig leven met veel diepte- en een aantal
hoogtepunten. Onderstaand een partij uit zijn “Hollandse periode”.
Jan-Hein Donner - Albin Planinc, Wijk aan Zee 1973.
1 d4 Pf6 2 c4 c5 Een handelsmerk van Planinc, corresponderend met zijn agressieve speelstijl.
3 d5 e6 4 Pc3 exd5 5 cxd5 d6 6 Pf3 g6 7 Pd2 Een ietwat minder gebruikelijke variant die gelijk de
zwakste schakel bij zwart, pion d6, op de korrel neemt. Dit systeem werd lang geleden door niemand
minder dan de befaamde Aron Nimzowitsch, de vader van het hypermoderne schaak, bedacht. In de
eerste partij met deze variant, Nimzowitsch – Frank Marshall, New York 1927, besloot de zwartspeler
met 7.. Pbd7 8 Pc4 Pb6 te reageren, maar na 9 e4 verzuimde Marshall op veld c4 te ruilen. Na het
wat roekeloze 9.. Lg7 volgde 10 Pe3! Met het idee a2-a4-a5. Wits positie verdient de voorkeur en
Nimzowitsch won de partij in grootse stijl. Nu spelen de zwartspelers het anders.
7.. Lg7 8 Pc4 0-0 9 Lf4 b6!? Deze zet kwam als een verrassing, niemand had deze zet tot dan toe
gespeeld! Planinc negeert de aanval op veld d6 en gaat voor een snelle ontwikkeling, in de hoop op
het met rente terugwinnen van de geofferde pion, geheel passend bij zijn speelstijl.
10 Lxd6 Donner was nooit bang voor een uitdaging en vertrouwde op zijn intelligentie en
rekenvaardigheid. Hij besloot op het pionoffer in te gaan, want zwart dreigde immers La6. Zie
bijvoorbeeld 10 e3 La6 11 Pxd6 Ph5 12 Lxa6 Pxa6 13 Df3 Pxf4 14 Dxf4 g5 15 Dg3 f5! met een sterk
zwart initiatief.
10.. Te8 11 Lg3 Pe4 12 Pxe4 Txe4 Zwart heeft het initiatief: Planinc is happy met zijn stelling.
13 e3 b5 14 Pd6 Tb4 15 Lb5 En opnieuw vertrouwt Donner op zijn berekeningen.
15.. Lf8 Wát een positie na 15 zetten: diverse stukken hangen indirect. Donner speelde snel het al
eerder door hem berekende:
16 Lc6 Andere mogelijkheden waren 16 Pxf7, 16 Pe8 of 16 Pxc8. Donner blijft echter bij zijn eerste
ingeving.
16.. La6!? Zeer moedig, maar twijfelachtig van aard. Wat volgt lijkt op een wildwestfilm...
17 Lxa8 Txb2 18 Da4?? Donner begaat een fatale fout. Geboden was 18 Pe4! Da5+ 19 Pd2 Lg7 20 Tc1
Txa2 21 Lxb8 Lc3 22 d6 en de stelling eindigt mogelijk met een zetherhaling. Vanaf nu gaat het hard!
18.. Df6! Dreigt een dodelijk schaak te geven op veld c3… het is uit.
19 Tc1 Lxd6 Over en uit! Zwart staat (slechts) een kwaliteit achter, maar kijk eens naar de prijs die wit
daarvoor heeft moeten betalen: zijn koning staat in het midden, ontsnappen is onmogelijk.
20 f4 Df5 21 e4 Te2+ 22 Kd1 Dh5+ en Donner gaf gedesillusioneerd op. 0-1.
Slotconclusie: een fantastisch mooie biografie, met 85 partijen. Mag in geen enkele serieuze
schaakboekenverzameling ontbreken! Vier uit vijf sterren (één sterretje in mindering vanwege de
uitvoering: een dergelijk uniek boek dient in mijn ogen gebonden te zijn).
7. Toernooien en Matches
Sergei Voronkov: Masterpieces and Dramas of the Soviet
Championships vol. 1 (1920–1937).
Een van de belangrijkste historische uitgaves over het Russische schaak
van de afgelopen decennia. In dit lijvige, met vele (170) oude zwartwitfoto’s en cartoons verluchtigde document doet Sergei Voronkov, de
Russische schaakhistoricus en coauteur van het bekende boek ‘Russians
versus Fischer’, op levendige wijze verslag van de in de vergetelheid
geraakte geschiedenis van de Russische Kampioenschappen tussen
1920 en 1953.
Deel 1 beschrijft de eerste tien kampioenschappen tussen 1920 en
1937, alsmede de titelmatch tussen Michael Botwinnik en Grigory
Levenfish (die later samen met Smyslov het bekende boek ‘Rook
Endings’ zou schrijven).
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Andere bekende namen als Aljechin, Bogoljubov, Romanovsky, Rabinovich, Makogonov, Rauzer en
Ragozin komen in dit overzicht ruim aan bod; hun afbeeldingen en partijen zijn het aanzien en
naspelen meer dan waard.
Je kunt dit boek op verschillende wijzen tot je nemen; ik som een aantal zienswijzen op:
✓ Het doorspelen van de zorgvuldig geselecteerde collectie van 107 van de beste partijen uit
die eerste periode met commentaar van de spelers zelf;
✓ Het consumeren van de gedetailleerde en subtiel beargumenteerde sociale geschiedenis van
de Russische Schaakschool, alsmede van de discussie hoe de schaakscene zo’n belangrijke rol
in het dagelijks leven kon spelen;
✓ Een discussie over hoe de Russische schaakwereld zijn onafhankelijkheid verloor en verwerd
tot een instrument van de Communistische partij;
✓ Een portret van Nikolay Krilenko, die als hoofd van de regering de opdracht vervulde om een
complete lichting schaakspelers te vervangen door spelers te selecteren die geen vrije
geesten waren zoals hun voorgangers, maar die te allen tijde loyaal aan De Staat zouden zijn;
✓ Een nadere studie naar hoe de autoriteiten hun doelen verlegden: van het gebruiken van de
schaaksport en de schakers om daarmee de cultuur van de massa te verrijken tot de
gedachte en de wens om het schaken te gebruiken om daarmee de morele superioriteit van
de Russische manier van leven aan de rest van de wereld te bewijzen;
✓ Tot slot de tragische, soms humorvolle geschiedenis van uiterst getalenteerde personen die
in de verkeerde tijd terechtgekomen leken, omdat zij slechts hun passie, schaken, wilden
beoefenen.
Uit dit magistrale boek, dat je de ogen opent en de lezer heel veel over die periode leert, komt
onderstaande partij. De witspeler is tweevoudig Russisch kampioen (in 1920 en 1927); ten onrechte
geniet hij hier in het westen geen grote bekendheid. (Hij schreef ook een fameus boek over het
middenspel, dat vertaald werd vanuit de originele versie in 1960: ‘Soviet Middlegame Technique’,
uitgeverij Quality Chess, 2013.)
Peter Romanovsky – Abram Rabinowich, eerste Russisch
Kampioenschap Moskou 1920, ronde 5.
(Met commentaar van de witspeler.)
1 e4 e5 2 Pf3 Pc6 3 Lc4 Pf6 4 d4 exd4 5 0-0 Pxe4 6 Te1 d5 7
Lxd5 Dxd5 8 Pc3 Dc4?! (Zie diagram 7.) De zwarte dame kan
ook naar de velden d8, h5 en f5. De zet 8.. Da5 was de keuze
van Paul Johner (1887-1938), een schaakmeester uit
Zwitserland. In ‘Bologan’s Black Weapons’, een bekende set
van twee lijvige openingenbijbels over het complete Spaans
(deel 1) en al de overige varianten na 1 e4 e5 2 Pf3 Pc6 –
anno nu – met onder andere het Italiaans, het Schots, het
Koningsgambiet, dit alles vervat in het tweede deel, geeft de
bekende IGM Victor Bologan aan deze zet de voorkeur.
Op het moment echter dat deze partij gespeeld werd (langer
dan een eeuw geleden!) was geenszins duidelijk welke zet de
voorkeur verdiende. Nu weten we dat de dame op veld a5 de
beste papieren heeft.
De tekstzet (8.. Dc4) zul je in geen enkel openingsboek
aantreffen. Misschien wél na het zien van deze partij?!
9 Pxe4 Op 9 Txe4 volgt 9.. Le6 10 Pxd4 0-0-0 11 Le3 f5 12 Txe6 Pxd4!
9.. Le6 10 Lg5 Lb4 Het wordt tijd om aan de veiligheid van de zwarte koning te denken, bijvoorbeeld
door 10.. h6 11 Lh4 g5 12 Lg3 0-0-0.
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11 b3 Da6 Beter was 11.. Dd5 (11.. Db5? 12 Pxd4! Pxd4 13 Dxd4 met het idee van Dxg7 met een
enorme witte aanval) een zet die wit beantwoordt met 12 c3 waarna hij op zijn minst de pion terug
verovert na 12.. La5 (immers, op 12.. dxc3? volgt 13 Pf6+ met damewinst en na 12.. Lc5 13 c4 Df5
volgt 14 Ph4 met stukwinst) 13 Lf6 etc.
Ten slotte: de zet 12.. f5! zorgt verrassend genoeg voor gelijk spel na bijvoorbeeld 13 Pd6+! Lxd6 14
c4 Lxh2+ 15 Pxh2 Dd6 16 De2 Kf7 17 Lf4 Dd7 18 Dh5+ Kg8 etc.
12 Pxd4! 0-0 Indien 12.. Lxe1 dan volgt 13 Pc5 Db6 14 Pxde6 Lxf2x! 15 Kxf2 fxe6 16 Dd7+ Kf8 17 Kg3!
Dxc5! 18 Tf1+ Df5 19 Txf5+ exf5 20 Dxf5+ Kg8 21 De6+ Kf8 22 Le3! Te8 23 Lc5+ Pe7 24 Df5+ Kg8 25
Lxe7 Txe7 26 Dc8+ en wit wint, een briljante, veertien zetten diepe variant. Zelfs Fritz slaagde er
onlangs niet in om verbeteringen te vinden!
13 Pxe6 fxe6 14 c3 La3 Het was relatief beter om onder opgave van een pion terug te keren naar veld
d6. Ook na 14.. La5 15 b4 Lb6 16 a4 lijkt zwart een stuk te verliezen.
15 b4! Tf5 16 Db3 Pe5 Het is onmogelijk om het stuk te redden. Zwart probeert het stuk onder de
best denkbare omstandigheden te “retourneren”. Indien 16.. Te8 dan 17 Pc5 Txc5 ( 17.. Pa5 18 Dxa3
Dc6 19 Le3) 18 Txe6! Txe6 19 Dxe6+ Kf8 20 Te1 met winst voor wit.
17 b5 Pf3+ 18 gxf3 Txb5 19 Dd1 Lb2 20 Tb1 Lxc3 21 Txb5 Dxb5 22 Te3 La5 23 Td3 c5 24 Td7 c4?
Zwart besteedt eventjes geen aandacht aan het witte plan.
25 Lh6! Dh5 Indien 25.. gh6x dan 26 Pf6+ met mat op de volgende zet!
26 Lxg7 Dg6+ 27 Kf1 Ld8 28 Lc3 Lh4 29 Dd4 Zwart gaf op: 1-0.
Na deze winstpartij speelde Romanovsky de rest van het toernooi heel sterk en streed hij zelfs met
de befaamde wereldkampioenskandidaat Alexander Aljechin om de eerste plaats.
Eindoordeel: WAT EEN FANTASTISCH BOEK, HET LAAT ZICH SOMS BIJNA LEZEN ALS EEN ROMAN!
Vier uit vijf sterren (nét geen vijf sterren, slechts vanwege het ontbreken van een index!).
8. Oeuvreprijs
Andrew Soltis: Smyslov, Bronstein, Geller, Taimanov and Averbakh; a chess multibiography with
220 games.
Andrew Soltis, de befaamde Amerikaanse grootmeester die
nog tegen Fischer speelde, schrijver van onder andere het
befaamde boek ‘Why Lasker Matters’ (een overzicht met 100
van Laskers beste partijen, dat in 2005 bij uitgeverij Batsford
verscheen). Volgens ex-Weenink coryfee Hans Nuyen het
allerbeste schaakboek dat ooit is verschenen!
Ook schreef Soltis eerder twee boeken die bij Mc. Farland
verschenen. Maar met dit boek overtreft hij zichzelf!
We kennen Mc. Farland als de uitgeverij die zonder enige
twijfel de fraaist vormgegeven en historisch gezien
interessantste schaakboeken op de markt brengt: in groot A4formaat, altijd voorzien van een prachtig gebonden linnen kaft
in een fraaie kleur, doorspekt met tal van fraaie, historische
zwart-witfoto’s en toernooimatchtabellen.
Onderwerpen zijn veelal biografieën van oude
schaakmeesters zoals Henry Bird, Louis Paulsen, Wilhelm
Steinitz, Amos Burn, Henry Blackburne, Emanuel Lasker, Frank
Marshall, Aron Nimzowitsch, Raoul Capablanca, Alexander
Aljechin, Michael Botwinnik, Samuel Reshevsky, Reuben Fine en vele anderen.
Maar ook de geschiedenis van het blindschaak of de vroegste geschiedenis van het ontstaan van het
Westerse schaak wordt beschreven. Neem – een prachtig voorbeeld – het verslag van de fameuze
tweekamp tussen Labourdonnais en McDonnell in 1834.
Stuk voor stuk prijzige boeken, maar sieraden in de boekenkast van de serieuze schaakliefhebber!
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In deze ”multi-biografie” verschaft Soltis de lezer veel, nooit eerder gepubliceerde informatie over de
vijf grootmeesters Smyslov, Bronstein, Geller, Taimanov en Averbakh, de tijd waarin zij opgroeiden,
de weerstanden die zij dienden te overwinnen en de vele successen die zij allen behaalden.
Ook de Russische combines tijdens diverse toernooien krijgen in dit boek een plaats. Boeiend om te
lezen en vooral belangwekkend om de partijen (220 stuks in dit boek) na te spelen!
Onderstaand een fantastische partij uit een trainingsmatch, een partij die mij onbekend was.
Yefim Geller – Vasily Smyslov, Trainingsmatch 1952 Moskou.
1 d4 Pf6 2 c4 e6 Nimzo-Indisch?
3 Pf3 b6 Neen, Dame-Indisch!
4 Pc3 Lb7 5 e3 Le7 6 Ld3 c5 7 0-0 0-0?
(Zie diagram 8.)
Niet de laatste keer dat Smyslov een dergelijke positionele
fout tegen Geller zou begaan. Een betere zetvolgorde was
6.. 0-0 7 0-0 d5 8 b3 c5. Geller profiteert gelijk.
8 d5! exd5 9 cxd5 d6 Of 9.. Pd5 10 Pxd5 Lxd5 11 Lxh7+ Kxh7
12 Dxd5 Pc6 13 e4 met aanhoudende druk tegen de
achtergebleven d-pion en tevens aanvalskansen op de
koningsvleugel.
10 e4 Pbd7 11 Pd2 Pe5 12 Le2 Zwart moet proberen zijn
zwartveldige loper op de lange diagonaal te krijgen met zetten als Pe8 en Lf6, of zelfs later met Pd7
en Lf6.
12.. a6 13 a4 Te8 14 f4 Pg6 15 Ld3 Lf8? 16 Df3
Lc8 17 Pc4 Ta7 Smyslov erkent dat hij de
opening slecht heeft gespeeld. Geller (links op
de fotocollage) kon nu met voordeel het
centrum openbreken via 18 e5! dxe5 19 Lxg6
en 20 fxe5. Er volgde echter: 18 Ld2 Tae7 19
Tae1 Smyslov panikeert in opkomende
tijdnood met:
19.. b5? 20 axb5 axb5 21 Pxb5 Ph4 22 Dg3
Smyslov gaf zich gewonnen. 1-0.
Het is uit, want 22.. La6 verliest voor zwart na
23 La5 Dd7 24 Pxd6.
Epiloog plus gelukwens!
Dit brengt mij vrijwel aan het einde van dit
artikel. O ja, u heeft de twee oplossingen van
de schaakstudies nog tegoed.
Oplossing Seybot – Lebedev, Sint Petersburg
1895. (Zie nogmaals diagram 3.)
Wit speelt en houdt remise.
1 b6!! axb6 2 Ta5!! bxa5x Wat anders?
3 a7 Tf5 4 a8D+ Ke7 5 De4 Te5 6 Dxh7 Kf7 en
remise. Tactische motieven hielpen wit om een lastige stelling te redden.
Oplossing Eberle – Navarovszky, Boedapest 1959. (Zie nogmaals diagram 4.) Wit speelt en houdt
remise. 1 c6!! bxc6 2 Tb5!! axb5 De b-lijn wordt sowieso geblokkeerd. 3 b7 Ta5 4 b8D+ Kd7 5 Db7+
Kd6 en remise. Ook hier tactische motieven die wit helpen om de veilige remisehaven te bereiken.
Ik wens Schaakclub Krommenie nog een lang en vruchtbaar bestaan toe!
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TWEE PARTIJEN
John Meijers analyseert twee partijen die hij tegen jeugdlid Tim van Pel speelde
Tim werd, alweer enige tijd geleden, door de coach van de jeugdafdeling van Schaakclub
Krommenie goed genoeg bevonden om in de onderlinge competitie van de senioren mee te spelen.
Wij analyseren een partij uit 2018 en een uit 2021. Is Tim in die drie jaar goed vooruit gegaan of
niet…?
John Meijers - Tim van Pel, interne competitie Schaakvereniging Krommenie, 20 november 2018
1 e4 e5 2 Pf3 Pc6 3 Lc4 (Zie diagram 1.)
Zonder lang nadenken antwoordt de zwartspeler met het
logische 3.. Lc5 Het scherpste antwoord op 3 Lc4 is echter de
Two Knights Defence: 3.. Pf6 waarna wit drie goede
mogelijkheden heeft:
a. 4 d3 met een rustige opbouw en ontwikkeling van de
stukken;
b. 4 Pg5 met een duidelijke dreiging tegen f7, zwarts
zwakste plek;
c. 4.d4 eveneens een scherpe voortzetting.
Wit antwoordt met het opbouwende 4 c3 De Giuoco Piano.
Rustig, maar niet echt! Spannender kan het ook met 4 b4, het
Evansgambiet, zoals in de clubcursus van seizoen 2021-2022
werd aanbevolen.
Diagram 1, stelling na 3 Lc4

Verder met de partij. 4.. d6 4.. Pf6 heeft bij veel spelers de voorkeur. Chess engine Stockfish vervolgt
dan met 5 d3 d6 6 0-0 a5 7 Te1 0-0 8 Pbd2 h6 9 Pf1. Wit staat dan iets beter.
5 d4 Lb6 Volgens Stockfish is 5.. exd4 6.cxd4 Lb6 7 h3 Pf6 8 0-0 Pxe4 9 Te1 0-0 10 Txe4 d5 hier ook
goed.
6 d5 Beter was 6 dxe5 dxe5 7 Dxd8+ Pxd8 8 0-0 (Of 8 Pxe5 Pf6)
6.. Pce7 7 Lg5 Zwart kijkt weer naar het bord en zet meteen: 7.. Lg4
Stockfish rekent hier uit, dat na 7.. h6, op de 27e (!) zet, uit een pionnenmeerderheid op de
damevleugel, een vrijpion ontstaat die de zesde rij bereikt heeft. Maar zover kunnen wij gewone
stervelingen toch niet vooruitdenken? 8 Le3 f5 9 exf5 Lxf5 10 Le2 Pf6 11 c4 Lxe3 12 fxe3 c6
vind ik al heel ver. Iets voor de top van onze vereniging…?!
8 Le2 Deze zet is te passief en een beetje in het voordeel van zwart. (Volgens Stockfish is 8 a4 a5 9
Pbd2 Ld7 wat beter.)
Beide spelers hebben hun ontwikkeling nog niet voltooid. Wit
heeft meer ruimte, pent zwarts paard op e7, zoals de loper
van zwart het witte paard op g4 pent. De witte loper op g5
bemoeilijkt tevens de ontwikkeling van het zwarte paard op
g8. De andere witte loper doet bijna niets. De zwartveldige
loper van zwart staat op f2 gericht.
8.. Pf6 Iets beter is 8.. h6 dat de hinderlijke loper van het veld
g5 verwijdert: 9 Lxe7 Pxe7. En nu kan zwart zo dadelijk
rokeren.
9 Ph4 Pxe4? Vooral niet te lang nadenken, meteen die pion
pakken. Met een dubbele aanval op f2. Slim... op het eerste
gezicht. Het alternatief van Stockfish: 9.. Ld7 10 Dd3 Pg4 11
Lxg4 Lxg4 12 a4 ziet er beter uit.
(Zie diagram 2.) 10 0-0??
Diagram 2, stelling na 9.. Pxe4?
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Wit let niet goed op en laat het paard ongemoeid. Stockfish geeft hier 10 Da4+ Ld7 11 Dxe4 met
stukwinst.
10.. Lxe2 Zwart is weer helemaal bij de les. En dan zie je wat hij kan, want het voor de hand liggende
10.. Pxg5 was een zwakkere zet geweest. 11. Lxg4 0-0 12. Pf5 en zwart staat beter.
11 Dxe2 Pxg5 12 Dxe5?? Maanden te vroeg voor een
sinterklaascadeau.
12.. dxe5 13 Pd2 Pxd5 Met de dreiging Ph3+!
14 Pdf3 h6 15 Tad1 Pent het paard.
15.. 0-0 16 c4 (Zie diagram 3.)
16.. e4! Zwart begint zich te concentreren!
17 Pxg5 Het volgende is ook goed: 17 Txd5 Pxf3+ 18 Pxf3
Dxd5 19 cxd5 exf3 20 gxf3 Tfe8
17.. Dxg5 18 Txd5 Dxh4 19 b3 Tae8 met het idee ..e3.
20 g3 Dh3 21 b4 c5 Volgens Stockfish was 21.. e3 beter. Na
22 Tdd1 heeft zwart met 22.. e2 een mooie pionvork. Een
mogelijke voortzetting is dan 23 Tfe1 Lxf2+ 24 Kxf2 Dxh2+ 25
Kf3 exd1D+ 26 Txd1 De2+ 27 Kf4 De4 mat.
Diagram 3, stelling na 16 c4

22 bxc5 La5 23 c6 Een aftrekaanval die wit geen voordeel
oplevert.
23.. Lc3 24 cxb7 Tb8 Goed opgelost. Zwart begint zich te
concentreren.
25 Tb5 Tfe8 Zwart gaat mat geven.
26 Tb3 Ld4 27 Tbb1 e3 28 Kh1 e2 29 Tfe1 (Zie diagram 4)
29.. Txb7!! Mooi.
30 Tbc1 Lxf2 31 Tg1 Lxg1 32 Txg1 e1D en het is het mat in
twee. Zwart heeft het karwei prima afgemaakt. 0-1.

Diagram 4, stelling na 29 Tfe1

Voordat we aan onze partij van september 2021 beginnen, vraag ik Tim of hij ook al een
coronavaccinatie gehad heeft. Gelukkig wel. Voor mij een hele opluchting. Ik hoef er nu alleen nog op
te letten, dat ik mijn mondkapje afzet voordat ik een slok thee neem...
Inmiddels zijn we dus bijna drie jaar verder dan in de bovenstaande partij uit 2018, een partij met
dezelfde spelers. Tim heeft aangegeven, dat hij zich graag in schaakopeningen verdiept.
Tim van Pel – John Meijers,
Interne competitie Schaakvereniging Krommenie
(eerste ronde), 7 september 2021
1 d4 d5 2 c4 e5 Het Albins Tegengambiet. In plaats van het
betere 3 dxe5 speelt wit 3 Pf3
De partij gaat verder met 3.. e4 4 Pfd2 (Zie diagram 5.)
4.. Lf5 Dit lijkt een logische, op het centrum gerichte
ontwikkelingszet, maar 4.. c6 versterkt de bais van de
pionnenketen en anticipeert op slaan op d5.
Mogelijk vervolg na 4.. c6: 5 Pc3 Pxf6 6 cxd5 cxd5.
5 e3 Pf6 5.. c6! houdt de partij in balans.
6.Pc3 Eindelijk.
6.. c6! Überdeckung van pion d5.
Diagram 5, stelling na 4 Pfd2
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7 Le2 Lb4 Vervolg bijvoorbeeld met 7.. Le7 of 7.. a6 en zwart kan nu rokeren.
8 a3 Volgens Stockfish is 8 Db3, waarmee het veld d5 drie keer wordt aangevallen, beter: 8.. De7 9
cxd5 0-0 10 h3 Td8 11 g4 Lg6 12dxc6 Pxc6
8.. Lxc3 8.. La5 was een betere keuze geweest.
9 bxc3 Da5 Zwart had hier beter gerokeerd.
10 Db3 Dekt c3, valt b7 en vervolgens de toren aan. Zwart
speelt veel geconcentreerder dan 3 jaar geleden!
De voorkeur van Stockfish ging overigens uit naar 10 Tb1 Lc8
11 cxd5 cxd5 12 c4 0-0 13 0-0 dxc4 14 Pxc4 Dc7
(Zie diagram 6.)
10.. Dc7 11 c5 11 a4 ruimt het veld voor La3
11.. Pbd7 12 c4 Tb8 13 cxd5 b6? 13.. Pxd5 14 Dc2 0-0 biedt
meer weerstand.
14 Dc3? Dit is in het voordeel van zwart. Veel beter is 14 dxc6
Pf8 15 Db5
14.. 0-0 15 Pc4? Beter is 15 cxb6 Dxb6 16 Dxc6 (16 dxc6 Tbc8)
Diagram 6, stelling na 10 Db3

15.. cxd5 16 Pd6 Lg6 17 a4 bxc5 18 La3? Tfd8?? Inderdaad
een blunder. 18.. Dxd6 19 0-0 Dc7 voorkomt de volgende
ramp…
19 dxc5 Pb6? (Zie diagram 7.)
20 0-0? Stockfish geeft de volgende mooie variant: 20 Pb5
Pxa4 21 Dd4 Txb5 22 Lxb5 Da5+ 23 Db4 Dxb4+ 24 Lxb4
20..Txd6 21 Da5 Tc6 met de bedoeling 21.. Pc4 te spelen.
22 cxb6 axb6 23 Db4 Lf5 24 Tab1 Ld7 25 Tbc1 Txc1 26 Txc1
De5 27 Tb1 Lg4? 27..Tc8 en zwart is veilig.
28 Lxg4 Pxg4 29 g3? 29 Dd6 29.. De8 30.h3 Pe5 31.Dxd5 zou
het voordeel hebben behouden.
29.. Dc7?? 29.. Df5 30 Db2 Pe5 31 a5 Pf3+ 32 Kg2en zwart
heeft weer kansen. (Zie diagram 8.)
Diagram 7, stelling na 19.. Pb6

Na een paar minuten geconcentreerd nadenken, weer een
prima zet van wit: 30 a5 Dc2 31 Tf1 h6? 31.. Dc8! en zwart
hoeft zich geen zorgen te maken.
32 axb6? Niet goed. Na 32 Dd6! Dc8 33.Tc1 was het gebeurd
met zwart.
32.. f5? Zwarts kruit lijkt verschoten. 32.. Dc6 brengt de
balans meer in evenwicht.
33 Dd6 Dc8 Met 33..Te8 34 b7 Db3 35 Dc6 Pf6 loopt het ook
niet goed af voor de zwartspeler; wit heeft zijn zaakjes al
goed voor elkaar.
34 Dc7? Jammer: 34 Tc1 Db7 35 Lc5 is beter voor wit.
34.. Db7 Een gemiste kans om met 34.. Dxc7 35 bxc7 Tc8
weer wat leven in de brouwerij te brengen.
Diagram 8, stelling na 29.. Dc7??

35 Ld6 Stockfish geeft hier aan dat wit duidelijk aan de winnende hand is. (Ja, dat hadden wij ook al
gezien…)
35.. Dxc7 36 Lxc7 Tb7 36..Te8 37 b7 37 Ta1 Pf6 38 Ta7 Zwart geeft het op. 1-0.
,,Een leuke opening is dat,’’ zegt Tim, na afloop. Ik beaam dat.
Mijns inziens heeft Tim zijn overwinning vooral aan zichzelf te danken, aan het geconcentreerd
spelen. Een hele vooruitgang met drie jaar geleden!
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ZILVEREN SCHAAKTROFEE TERUG IN DE ZAANSTREEK
Peter Roggeveen duikt in de historie van een zilveren schaaktrofee
Jarenlang stond het zilveren huisje – 10 centimeter lang, 7 cm breed en 8 cm hoog – als
schaaktrofee te pronken op de schoorsteenmantel van Bertus van der Velden (1898-1972) uit
Krommenie. Hij ontving het huisje in de zomer van 1941 als wisselprijs voor zijn tweede plaats op
het Schaakkampioenschap van de Zaanstreek, georganiseerd door de Zaandamse Schaakclub.
Via Zaandam, Krommenie, Leiden en
Amsterdam kwam het zilveren huisje in
2013 weer in Zaandam terecht. Een
bijzonder kleinood dat als schaakprijs in
1941 werd vervaardigd door de joodse
zilversmedenfamilie Vet, amper een half
jaar voordat de familie zich op last van de
Duitse bezetter in Amsterdam moest
melden. Geen van de zeven familieleden
overleefde de oorlog.
Royale gift
Dat de tweede plaats van Bertus van der
Velden beloond werd met een wisselprijs is
opmerkelijk; gebruikelijk in de sportwereld
is dat alleen de winnaar een wisseltrofee
ontvangt.
Opmerkelijk is ook dat het huisje beschikbaar werd gesteld door de directie van de firma Albert
Heijn. Het waarom van de royale gift van het kruideniersconcern is onduidelijk, evenals de status van
de wisselprijs, want Van der Velden heeft het huisje nooit hoeven inleveren. Zeer waarschijnlijk is
daar de oorlog debet aan die het schaakleven lamlegde, waardoor pas in 1946 het Zaans
Schaakkampioenschap weer een vervolg kreeg. Overigens pakte Bertus van der Velden in dat jaar wel
de Zaanse titel. In de bewaard gebleven notulen van de organiserende Zaandamse Schaakclub is
echter niet te vinden welke trofee hij kreeg uitgereikt als herinnering aan zijn Zaanse titel.
Erelijst
Het Zaans kampioenschap kende in 1939 zijn eerste editie. Een bijzonder evenement om de leden
van de Zaanse verenigingen de gelegenheid te bieden te bepalen wie zich de beste schaker van de
streek mocht noemen. De Noord-Hollandse Schaakbond gaf zijn zegen aan deze wedstrijd en stelde
een zilveren molen als wisselprijs beschikbaar. H.J. Hommes veroverde de titel en de zilveren molen.
Een jaar later, in 1940, ging Bertus van der Velden met de eer strijken en kwam de zilveren molen in
zijn bezit. In 1941 raakte Van der Velden de zilveren molen weer kwijt aan N. van der Lijn en kreeg hij
als nummer twee het zilveren Czaar Peterhuisje, eveneens een wisselprijs. Waar de zilveren molen is
beland is tot op heden een raadsel.
De erelijst van Van der Velden mag er zijn. Als speler van de Zaandamse Schaakclub won hij in 1928
en 1930 de clubtitel en na zijn verhuizing naar Schaakvereniging Krommenie veroverde hij zowel in
1950 als in 1951 de titel van clubkampioen.
[In het historisch overzicht van de hand van Jan Grin (elders in deze jubileumuitgave) valt bij het jaar
1967 het volgende te lezen: ‘De heer Van der Velden heeft een wisselbeker gewonnen, die hij
beschikbaar stelt. Op zijn verzoek wordt dit de Van der Lijn-beker, die de komende jaren zal worden
uitgereikt aan de snelschaakkampioen.’; redactie.]
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Schaaktrofee in tuin begraven
Kleinzoon Bert van der Velden, woonachtig in Leiden, kreeg het huisje jaren geleden via zijn ouders in
bezit. ,,Het huisje stond op de schoorsteenmantel bij mijn grootouders. Mijn opa heeft het in de
oorlog in de tuin begraven om het uit handen van de Duitsers te houden. Weer later kreeg ik het in
bezit. Omdat het flink was ingedeukt heb ik het laten restaureren. Daarna verdween het in een kast.’’
Schaken doet Bert echter niet, zeilen des te meer. ,,Mijn zeilvereniging kreeg wel eens trofeeën uit
vroeger tijden aangeboden die vervolgens een plek kregen in een vitrine. Dat bracht mij op het idee
om het huisje te schenken aan de Zaandamse Schaakclub, de club die in 1941 het kampioenschap
organiseerde.’’
Omdat een zoektocht naar de Zaanse club, in 1972 gefuseerd tot ZSC-Saende, niets opleverde, kwam
hij terecht bij het Max Euwe-Centrum te Amsterdam dat vervolgens weinig moeite had om de Zaanse
schaakclub te traceren.
Zilveren erfgoed
Daarna ging het balletje echter rollen, ingegeven door de expositie ‘Zilver van Vet, een joodse
zilversmedenfamilie’, in 2012 gehouden in het Honig Breethuis te Zaandijk met voorwerpen uit de
eigen collectie, aangevuld met objecten uit particulier bezit.
De familie Vet, gevestigd aan de Gedempte Gracht 16 te Zaandam, maakte in opdracht tal van
miniatuurmodellen van onder meer het Havenkantoor, de Bullekerk, molen Het Pink, de eerste
winkel van Albert Heijn en de Noordervermaning in Westzaan. Zo ontving koningin Juliana op 24 april
1908 tijdens haar bezoek aan Zaandam van het gemeentebestuur van Zaandam een model van de
Bullekerk in de Westzijde. Tsaar Nicolaas II werd in 1910
verblijd met een zilveren model van het Czaar Peter-huisje
dat burgemeester Elias persoonlijk in Sint Petersburg kwam
afleveren.
Tal van jubilea van bedrijven en instellingen werden in zilver
herdacht met nauwkeurig replica’s. De expositie in het Honig
Breethuis leidde weer tot nieuwe informatie over door de
familie Vet vervaardigde voorwerpen, hetgeen conservator
Hester Wandel van het Zaans Museum dankbaar gebruikte bij
haar inventarisatie van het zilveren erfgoed van de joodse
familie.
Het werk van de firma Vet & Zonen is te verdelen in twee
facetten: voorwerpen gemaakt in opdracht en vrij werk, zoals
tafelzilver in Art Deco-stijl in de vorm van schaaltjes, vaasjes,
servethouders en ander fraais, versierd met hamerslag. Het
werk is te herkennen aan het meesterteken van de firma Vet:
een zeshoek met daarin S.2.V.
Roofwoede
Nadere bestudering van het zilveren huisje van Van der Velden leerde dat het object is voorzien van
het meesterteken S.2.V en dus inderdaad vervaardigd is door de Zaandamse firma. Een opmerkelijke
vondst. Bijzonder ook, gezien de periode waarin het huisje tot stand kwam, in de zomer van 1941.
Een half jaar later, op 17 januari 1942, moest de familie Vet zich met vele andere Zaandamse joodse
families melden in Amsterdam. Op last van de Duitse bezetter had Zaandam de twijfelachtige eer als
eerste gemeente in Nederland ‘jodenvrij’ te worden gemaakt. Slechts een koffertje met de hoogst
noodzakelijke benodigdheden mochten ze meenemen. Bij het inleveren van de huissleutels en het
opmaken van de bezittingen werd de waarde van de meubels en het interieur door de Duitsers
geschat op 1286 gulden. Wat er met de bezittingen is gebeurd is niet bekend. Zeer waarschijnlijk is
de voorraad zilveren voorwerpen door de Duitsers buit gemaakt en omgesmolten. Een klein deel is
ontsnapt aan de roofwoede dankzij de grootvader van een winkelbediende van de firma.
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De historie van de familie Vet als zilversmeden te Zaandam gaat terug tot 1832 en eindigde in
1943/1944. Alle zeven leden van de Zaandamse familie Vet werden in de Duitse concentratiekampen
om het leven gebracht: Arnoldus Vet, zijn vrouw Betty Weinberg in 1943 in Auschwitz, hun dochter
Julie Rika Vet in 1943 in Sobibor. Sara van Thijn-Vet, dochter Gontje van Thijn in 1943 in Sobibor.
Engeltje Vet-Weinberg en Susanne Vet in 1944 in Auschwitz.

Foto van de familie Vet achter hun woonhuis op Gedempte Gracht 16. Circa 1939.
Achter, v.l.n.r.: Betty Vet-Weinberg, Nol (Arnoldus) Vet, Engeltje Vet-Weinberg, Wolf Vet en Trijntje
IJff (verkoopster). Voor: Julie Rika Vet.
Bertus’ wisselprijs in Zaans Museum
Gezien het bijzondere verhaal achter het huisje vond de schaakclub ZSC-Saende in 2012 dat het
object een museale status verdient en beter tot zijn recht komt in de collectie van het Zaans Museum
of in een vitrine van het Czaar Peterhuisje dan in de met bekers gevulde prijzenkast van de
schaakvereniging. Conservator Wandel van het Zaans Museum was ingenomen met de schenking en
ook de gulle gever Bert van der Velden vond het een prima oplossing. ,,Als ik weer eens in Zaandam
kom ga ik zeker kijken bij het Zaans Museum.’’
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QUARANTAINESCHAAK
door Cor van Dongen
Het 89ste levensjaar van onze club, de prelude van ons jubileumjaar, zal de boeken ingaan als een
uiterst merkwaardig verenigingsjaar. Zónder externe wedstrijden, geen rapidkampioenschap,
zonder oliebollensnelschaaktoernooi, met slechts elf ronden binnencompetitie op de teller, een
klein dozijn interne partijen waarbij de spelers, alvorens bord en stukken met ontsmettingsspray
grondig van alle ziektekiemen te hebben gereinigd, zich in witte pakken dienden te hullen,
uitgerust met mond- en spatmaskers, om dan op een veilige afstand van een meter of vier van
elkaar plaats te nemen achter grote plexiglazen spatschermen, ieder met een eigen, gesteriliseerd
schaakspel voor de – gedesinfecteerde – neus. Communiceren verboden!
Op 5 december, een onwelgevallige sinterklaassurprise, voelde ik me niet helemaal senang. Beetje
koppijn, beetje landerig in het lijf. Die nacht, de nacht van zaterdag op zondag, waande ik me
beurtelings in de woestijn, badend in het zweet, en in het hoge noorden, huiverend van de kou.
Koorts.
‘s Maandags voelde ik me weer als een jonge god, ondanks de uitslag van de test: positief, corona.
Tien dagen in quarantaine. Misschien speelde ik in die dagen nog een enkel snelschaakpartijtje op de
computer, quarantaineschaak, echter, zonder tegenstander van vlees en bloed tegenover je, is het
spelen van een schaakpartij tegen al die met flauwe schuilnamen getooide schaakfreaks – dag in dag
uit achter het digitale schaakbord te vinden – maar een geestdodende bezigheid. Gauw mee gestopt.
Intervalschaak
Met veel voorpret wandel ik doorgaans op dinsdagavond, onze clubavond, naar het clublokaal,
edoch, de interne van het afgelopen seizoen, een soortement van intervalschaaktraining, vond ik met
al die onderbrekingen écht helemaal niks. En dat kwam niet alleen door het gebrek aan regelmaat,
nee, het gemis aan (gezellige) interactie met je tegenstander en de andere aanwezige clubgenoten
(lees: na afloop nog even de zojuist gespeelde partij evalueren, een potje vluggeren om snel de
herinneringen aan al die gemiste kansen uit te wissen of, onder het ophalen van zoete
schaakherinneringen aan een ver verleden, een schaakdigestief te gebruiken aan de bar), speelde
voor mij daarbij de boventoon.
Partij klaar? Gauw het witte pak weer aan, mond-niqaab weer op, de besmette stukken voor een
weekje ter isolatie in de zuurkast (onze materiaalkast), met de staart tussen de (ontsmette) benen
door de nooduitgang naar buiten, tijd voor een ferme teug frisse lucht.
Lopend naar huis, in m’n uppie: géén lift in de Oude Schicht van Lex, niet effies lekker samen
ouwehoeren. OH-en: misschien heb ik dát nog wel het meest gemist!
En weten jullie wat het eigenaardige is? Ik begon er eigenlijk heel snel aan te wennen, aan die
schaakpartij-loze dinsdagavonden. Écht missen deed ik het niet, het schaken, en in het begin van de
coronacrisis, gedurende een periode van vele maanden, raakte ik geen schaakstuk aan…
Naweeën
Een kleine twee weken na de positieve testuitslag – ik voelde me weer prima; ‘als dat alles is, dan
stelt ’t gelukkig allemaal niet zoveel voor’, dacht ik in een vlaag van misplaatst optimisme – verloor ik
van het ene op het andere moment mijn smaak en geur. Koffie, pindakaas en pepermunt, deze
eerstelevensbehoeften vielen heel vagelijk nog wel met de neus te detecteren, maar mijn
reukorgaan bleek op slag ongevoelig voor de meest pregnante geuren als die van ammonia,
bleekwater, 8x4-deodorant en David Beckham-parfum.
(Clubgenoten die nu enige geurovereenkomst veronderstellen tussen bleekwater en de aftershave
van David Beckham, hebben misschien wel een punt.)
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Nog altijd – ik schrijf dit artikeltje aan de vooravond van ons nieuwe schaakseizoen – ben ik nagenoeg
geheel verstoken van smaak en geur. En dat is lastig, zeker als chef de cuisine in Huize Van DongenVan Harlingen…
Buikjes vol
Ergens in het voorjaar, tegen het einde van het versoepelingsinterbellum tussen twee coronapieken,
kreeg ik Erik en André te gast. Hapje mee-eten? Vanzelfsprekend, smulpapen als ‘t zijn!
Uiteraard wilt u weten wat ik mijn beide schaakvrienden voorzette?! Fusion. Een oosterse mix.
Om te beginnen een hors d’oeuvre van gegrilde garnalen in een knoflooksausje, gevolgd door een
romige Koreaanse wortelsoep met shiitakes en een gebakken eitje. De hoofdmaaltijd bestond uit
mals-gekruide Thaise biefstukreepjes met paksoi en een pittige Goa-garnalenstoof. Met rijst en
noedels, en met mango lassi als blusmiddel. Als dessert, mijn specialiteit, een pavlova met roomijs,
slagroom en bosvruchtencompote van eigen makelij.
Smullen voor iedereen, Tine en de broertjes Breedveld, behalve voor mij… De gepeperde
garnalenschotel had ik gerust nog met een potje sambal-oedang kunnen verrijken of met een
handjevol Madame Jeanettes, ik zou er niets van hebben geproefd.
Na afloop van het etentje, iedereen de buikjes
vol, liep André even de kamer uit, om vrijwel
direct weer, breed glimlachend, aan tafel terug
te keren, met een fraai ingepakt pakje in zijn
handen. Een cadeautje, als dank voor het diner
en het gezellige samenzijn!
(En ik had André en Erik nog wel zo
uitdrukkelijk verboden om iets mee te nemen.)
Coronachesscheckapp
Het schitterende gebonden schaakboek dat ik
cadeau kreeg, ‘World Chess Championship
1948’ van Paul Keres (uitgegeven bij New in
Chess), heeft me door mijn coronaschaakcrisis
heen geholpen. Bijna iedere dag, zeg maar
‘nippend’, als bij het savoureren van een mooie
wijn, speelde ik een stukje van een van de in
het boek besproken partijen na, hooguit een of
twee bladzijden met analyses. En dat zijn stuk
voor stuk schitterende analyses, heel leerzaam.
Als ik nóu geen jubileumclubkampioen word…?

Beste schaakvrienden,
Ergens in de afgelopen weken (juli 2021) heb ik in de
coronachesscheckapp een bepaald niet-alledaagse QR-code
gedownload, het hiernaast afgedrukte code-diagram.
Laten we hopen dat we met, liefst zonder natuurlijk, dit
soort QR-codes spoedig (met name in ons jubileumjaar)
op ouderwetse wijze onze schaakpartijen kunnen spelen!
Wie herkent trouwens de afgedrukte schaakstelling…?
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HOE STERK IS DE EENZAME KONING?
door Andre Breedveld
Het is altijd weer een feest als Martin, tijdens een bezoek, zijn ”nieuwe aanwinsten” op de tafel
uitstalt. Deze keer verrast hij me echter: géén indrukwekkend voorraadje schaakboeken waar een
paard de hik van krijgt, maar slechts een minuscuul stukje papier waarop – in een kennelijke staat
van paniek – wat schaakzetten, zijn gekrabbeld. Martin lijkt de wanhoop nabij…
,,Jouw schaakprobleem heeft me 45 uur gekost! En ik weet niet eens zeker of ik de oplossing wel heb
gevonden!’’ Ik kan hem snel geruststellen, de oplossing blijkt helemaal correct.
Hulpeloze of vitale monarch?
Zelf ben ik nooit veel bezig geweest met schaakproblemen of -studies, hoewel ik regelmatig best blij
verrast word door de geniale creativiteit van de componist. (Een mooi voorbeeld in dit
jubileumnummer is het tweepaardenmat van M. Michailov, 1955: ronduit sensationeel!)
Als ik dan toch mijn voorkeur mag uitspreken, is dat voor
studies waarin de schijnbaar hulpeloze koning met de eer
gaat strijken. Bij voorkeur moet de stelling ook (verraderlijk)
eenvoudig lijken.
Mijn eerste kennismaking daarmee ligt alweer ver in het
verleden. Toen zag ik voor het eerst het Retí probleem.
(Zie diagram 1.) Wit speelt en houdt remise!
Om Siegbert Tarrasch aan te halen: ,,De schellen vielen van
mijn ogen.’’ Hoewel de positie onder schakers vrij algemeen
bekend is, mag die hier niet ontbreken: de compositie
behoort tot ons cultureel erfgoed! Bovendien is zij ongemeen
instructief omdat het de ongelooflijke veerkracht van de oude
baas aantoont.
Diagram 1: De schellen vielen van mijn ogen!

De vitaliteit van de koning komt gewoonlijk tot uiting in flink uitgedunde stellingen waarin de zware
stukken van het bord zijn verdwenen en het matgevaar ontbreekt. Maar hier wil ik niet vals spelen en
wat betreft enkele posities (zie verderop) opmerken dat de kracht van de dame niet altijd overschat
mag worden.
Zeker in de “echte partij” komt het zelden voor dat de koning in het middenspel excelleert; een
bekende uitzondering op deze regel is bijvoorbeeld Short - Timman, Tilburg 1991.
Eitje, dit probleem…
Dit is het “eenvoudige” probleem waar Martin oorlog mee
had. Waarschuwing: de rol van de witte koning is even
bescheiden als subtiel en beslissend.
Lukt het jou om het probleem ook te kraken, wie weet nog
wel sneller dan Martin? Binnen 30 uur moet mogelijk zijn!
Tip: probeer niet allerlei zetten uit, zoiets is tot mislukken
gedoemd. Voor alles is het essentieel een dieper begrip van
de stelling te vergaren, om daarmee ‘Het Idee’ te ontdekken.
Als je daarin slaagt, is de rest een fluitje van een cent.
En om ieder misverstand uit te sluiten: wit speelt naar boven,
de zwarte pionnen ruiken de promotie.
Opgave: wit aan zet wint in drie eenvoudige zetten.
Diagram 2: wit aan zet wint. Eitje!
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De smaak te pakken?
Ongetwijfeld heb je nu, na het ontdekken van de oplossing,
voldoende de smaak te pakken om je in het volgende
probleem vast te bijten!
Dit probleem toonde de jonge Bobby Fischer aan de andere
deelnemers in een Amerikaans jeugdkampioenschap in 1957.
Wit aan zet dwingt op simpele wijze in enkele zetten remise
af, luidt de opgave, maar wat te denken van de zwarte reus
op e3? Die loopt toch ongestoord door naar dame?
Ook hier is het idee heilig!

Diagram 3, wit speelt en houdt remise

Hoe sterk is de eenzame koning? vraagt Andre Breedveld zich af

Nog een kleine appendix bij de klassieker die de beroemde Hongaar Richard Retí (zie onderstaande
foto) in 1925 componeerde. (Zie nogmaals diagram 1.) De meer ervaren spelers onder ons zijn er
allang mee bekend. Maar voor de minder gevorderde schakers zal het plaatje onbegrijpelijk
voorkomen. Dat kan toch niet waar zijn? Hoezo houdt wit aan zet remise? Loopt de zwarte pion op
veld h5 dan niet gewoon door naar het promotieveld h1, terwijl de zwarte koning zich veilig in het
kwadraat van pion c6 bevindt?!
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MIJN SCHAAKJEUGDJAREN
door Jan Grin
Onze – ik spreek over Anneke en mijzelf – vader schaakte. Dat had hij rond zijn dertigste geleerd,
van wie weet ik niet, maar hij schaakte wel zo nu en dan met Kramer, een sterk lid van onze
vereniging en meerdere malen clubkampioen.
Kramer kwam op zijn klompen – hij was boer – naar de club, toen nog bij café Mantel.
Ik speelde thuis tegen Anneke, was toen ongeveer een jaar of negen, en kon slecht tegen mijn verlies
en gooide dan met de stukken, althans, zo is mij verteld.
Spelen
Onze eerste clubervaring was bij Zaanstreek Noord, zo rond mijn tiende denk ik, in de Jan
Blankenschool, vernoemd naar de voormalig wethouder van Krommenie en vader (of opa?) van onze
Jan Blanken. Ja, vader. Van de jeugdleden die daar toentertijd speelden herinner ik er mij een paar:
Erik Pardoen, Jos van Arkel en Gerrit van Houts, en mijn zus Anneke natuurlijk. Onder het “spelen”
moeten wij ook ‘het kruipen onder de tafels’ en ‘het elkaar achterna zitten’ rekenen. En vals spelen,
meestal door de jongens. Ook hadden wij wel eens een teamwedstrijd, doch niet in
competitieverband. Het was altijd tegen ZSC (toen nog zonder Saende), en ik altijd tegen Wim Punt.
[Wim Punt is eind 2021 op 71-jarige leeftijd overleden; redactie.]
Barre tocht
Van de seniorleden die onze schaakkennis zo nu en dan testten
herinner ik mij de heren Mittertreiner en Voster. Mittertreiner
probeerde mij altijd een beetje bang te maken met, in
dreigende taal en in plat Amsterdams, ‘dat is mat in één zet’.
Van Voster kreeg ik altijd een flesje Joy sinasprik.
Rond mijn twaalfde mocht ik invallen in, jawel, het eerste
tiental. Anneke, die aanvankelijk gevraagd was, had haar plaats
aan mij afgestaan, en zo kwam het dat ik mee mocht naar het
verre Den Helder. Kennelijk was toen al niet iedereen bereid om
die barre tocht te ondernemen, opgepakt met z’n tienen in twee
auto’s. En, hoe gretig ik ook was om dit avontuur te beleven, er
moest wel eerst een tabletje tegen wagenziekte worden
toegediend, want Jantje kon niet tegen alles wat vier of meer
wielen had en in bochten kon sturen.
De teamwedstrijd verloren wij. Mijn partij werd aanvankelijk
afgebroken in een voor mij wat mindere stelling, maar mijn
tegenstander was coulant en bood remise aan, wat ik maar al te
graag accepteerde. Niet voor niets mijn eerste succes, toch?
Eerste succes
De clubavonden in de Jan Blankenschool werden in die tijd opgesierd door de familie Lieshout,
waarvan de moeder altijd met een breiwerkje achter het doorgeefluik zat. Haar twee voor het oog
niet onaardige dochters, Marijke en Simone, deelden de koffie en drankjes in de zaal rond, en de
vader (die daar de conciërge was) kwam aan het eind van de avond met een lange stok de
bovenramen openen om te luchten.
Mijn eerste succes in de interne competitie was tegen A. Roos, op dat moment de clubkampioen.
Mijn dame op a5 was onopvallend gericht op een op e1 ongedekt staande toren; mijn tegenstander
overzag de dreiging en wipte van zijn stoel omhoog, waarna ik vervolgens hellend met mijn hele
jongenslichaampje over het bord de volle toren met mijn dame van het bord griste.
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Schoolschaakteam
Toen ik naar de middelbare school ging, het Zaanlands Lyceum in Zaandam, leerde ik Jaap Caro
kennen. Hij woonde op het Vlietsend in Krommenie, ik speelde vaak bij hem thuis. Hij kwam ook op
de club en samen speelden wij in het eerste tiental.
Ook op het Zaanlands Lyceum werd geschaakt met een schoolteam van zes scholieren tegen teams
uit de regio. Henk de Wilde, een van de topschakers van Witte Paard, maakte deel uit van het
schoolteam van het Zaanlands, en omdat hij eindexamen deed en het team dus ging verlaten, vroeg
hij mij, of ik zin had om mee te doen in het schoolteam. En zo kwam het dat er een team ontstond
met daarin Cor van Dongen, Jaap Caro, Wim Büdgen, Rein Bervoets, Klaas Osinga en ikzelf.
Ik herinner mij een wedstrijd tegen een sterke school uit Beverwijk, waarin verscheidene topspelers
van Weenink zaten, zoals Peter Uylings en Henny Koopman. Weliswaar verloren wij die wedstrijd,
maar Klaas, die opgeofferd werd aan het eerste bord tegen Peter Uylings, wist een remise uit het
vuur te slepen.
Op appel
‘Gelokt door het grote geld’ maakte ik op zeker moment de overstap naar het Witte Paard om daar
op KNSB-niveau te kunnen spelen, met wisselend succes overigens. Wel heb ik daar vele nieuwe
schaakvrienden leren kennen. En daar begonnen ook de eerste schaakvakanties naar het Open
Nederlands Kampioenschap in Dieren en Velp, het Reinbouw Schaaktoernooi.
In groepjes gingen wij op de fiets, tent achterop, naar onze schaakcamping. Daar was dan een grote
Zaanse afvaardiging aanwezig. De
Zaanse schaakresultaten werden
dagelijks aan de krant
doorgegeven.
Ook werden er andere sportieve
evenementen georganiseerd. Zo
kon het gebeuren dat om zes uur
’s ochtends Ruud van der Linden
met scheidsrechterfluit in de
mond voor onze tent stond, en
wij op het appel moesten
verschijnen om drie kilometer
door het Veluwse bos te gaan
rennen, of dat wij de Posbank, de
Jan in hoger sferen, uitgeput na de fietstocht van Krommenie naar Dieren
Veluwe-col van de hoogste
categorie, moesten proberen te bedwingen. Dit allemaal ten behoeve van ‘een gezonde geest in een
gezond lichaam’. En om het in de avonduren genuttigde vocht er weer uit te zweten…
Wordt vervolgd…
Uiteindelijk is dit verloren schaap toch weer tot de Zaanstreek-Noord-kudde teruggekeerd.
Mij (en enkele anderen) daartoe over te kunnen halen, heeft Lex Goudriaan wel wat nachtelijke
uurtjes in café ‘De Roemer’ en bij hem thuis gekost, maar het resultaat was dan ook een NHSBHoofdklasse-waardig team. En dat kon natuurlijk niet de naam Zaanstreek-Noord dragen.
Toon van der Klugt, de baas van Atlantic, wilde ons wel sponsoren, maar dan wel onder de naam van
zijn etablissement. Om onze status meer aanzien te geven, werd bovendien een rapidtoernooi onder
dezelfde naam georganiseerd. Schakers uit de wijde omtrek kwamen op de prijzenpot af. Zij brachten
hun eigen twaalfuurtje mee, door ome Toon oogluikend toegestaan, mits ‘men de korstjes brood niet
op de grond liet vallen’.
Een volgende keer zal ik jullie verder vertellen over mijn reilen en zeilen tijdens onze roemrucht
jaren.
Voor nu is dit even genoeg...
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ZUIPCLUB ZAANSTREEK-NOORD
door Peter Alberts
Allereerst mijn complimenten aan onze secretaris: Cor heeft een absolute niet-schrijver toch aan
het schrijven gekregen! Onze voorzitter is in het zonnetje gezet, en terecht, vanwege zijn heel
lange inzet voor de club, maar wat zou onze club moeten zonder Cor? Wat doet die man veel voor
onze club.
Van mij hoeven jullie geen schaaktechnische dingen te verwachten, die laat ik graag over aan onze
echte schaaktalenten. Ik ga het meer hebben over de manier waarop ik met het schaken in aanraking
ben gekomen en het verdere randgebeuren.
Bulderende leraar
Ik zat op de MAVO in Wormerveer, toen er een nieuwe leraar Frans en geschiedenis op onze school
kwam. Dat was Cees Janssen. Cees was vooral wat betreft het vak geschiedenis een heel goede
leraar, met prachtige verhalen over de oudheid.
Hij stond echter ook bekend als de bulderende leraar. Klassen verderop kon je hem horen, als-ie
tekeer ging tegen een van zijn leerlingen. Dat gebeurde echter nooit tegen mij… omdat ik mij bij zijn
schoolschaakclubje had aangemeld. Op dat moment was ik qua sterkte een redelijke huisschaker.
Cees heeft mij het schaken verder bijgebracht en hij heeft mij overgehaald om lid te worden van
Schaakclub De Pion, de club waarvan hij voorzitter was.
Talentvolle jongeren
Door allerlei boeken over schaken te kopen, dacht ik mij verder in het schaken te bekwamen. Helaas
ben ik een wat luie schaker, die niet van studeren houdt. De schaakboeken bleven merendeels
ongebruikt op de plank staan. Uiteindelijk heb ik ze dan ook maar aan de club gedoneerd.
Bij de Pion hadden we een leuke groep met “talentvolle” jongeren, waaronder Ed de Saegher, Simon
Groot, Simon Dekker, Geert Kingma, Stephan Paternotte, Hans Kottman, Albert Toby en
ondergetekende. Met het eerste team stonden wij in een bepaald seizoen steeds bovenaan, op het
punt om te promoveren naar de promotieklasse van de NHSB. Helaas verloren we de laatste
wedstrijd en liepen we promotie mis. Hierdoor verlieten een aantal spelers de club en viel het eerste
team uit elkaar.
Simon Groot, Simon Dekker en ik kozen ervoor om bij ‘Zaanstreek-Noord’ te gaan spelen. Ons werd
verweten, dat clubliefde omgeslagen was in clubhaat voor de Pion.
Drinkebroers
Zaanstreek-Noord speelde in de bovenzaal van café Atlantic. Je kan het
je nu niet meer voorstellen, maar toen mocht er nog gerookt worden.
Dikke duikers en vele pakjes Chesterfields werden er weg gepaft. Luid
blaffend verkeerden sommige leden tijden op het toilet, om daarna
door de mist weer terug te keren naar hun bord.
Zelf schoof ik mijn partij het liefst zo snel mogelijk naar remise om
daarna aan de bar een fors aantal glazen bier naar binnen te werken. Zo
heb ik ook de naam van betonschaker gekregen, onder andere met het
zogenaamde “Franse bijltje”, de schaakverdediging waarmee ik haast
nog een grootmeester een halfje heb afgepakt. We speelden tegen
Koningsclub Bergen, de schaakclub van betonmiljonair Pagel. Ik moest
tegen de door hem opgeroepen Sjamkovitsch. Ik hield stand tot één zet
voor het afbreken. Toen maakte ik echter een blunder, die mij gelijk de
partij kostte.
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Ik had nog moeten zien, wat er gebeurd zou zijn als ik die blunder niet gemaakt had en de partij wél
zou zijn afgebroken.
Als Atlantic rond een uur of één dicht ging, gingen de echte drinkebroers nog door naar café De
Roemer en alsof dat nog niet genoeg was, gingen we daarna nog enkele alcoholische versnaperingen
nuttigen bij Lex thuis, én om een potje Monopoly te spelen. Leuk hè Lex?
Over de doellat
Normale schakers spelen in volkomen stilte,
zonder gebruik van alcohol. Wij dachten
daar iets anders over. Als mijn ouders weer
eens waren vertrokken, nodigde ik mijn
schaakvrienden bij ons thuis uit om te
snelschaken. Onder het genot van
oorverdovende hardrock en vele kratten
bier werden de potjes gespeeld. De muziek
stond zo hard, dat je het een paar straten
verderop kon horen: ja, zo leer je je wel
concentreren, met veel herrie om je heen.
De schaakvakanties in Dieren en/of Velp
waren ook berucht. We stonden dan met
tenten op een voetbalveld. Overdag werd
er geschaakt en ’s avonds werd er weer tot
diep in de nacht feest gevierd. De
beheerder kwam regelmatig naar ons toe,
met dreigementen dat we verwijderd
zouden worden, als we niet stil zouden zijn.
Ed de Saegher moest toen zo nodig zeggen:
,,Bent u moeder-overste?”, waarna ík haast
verwijderd werd, omdat ze dacht, dat ik ’t
was geweest die de vraag had gesteld.
Er gebeurde daar verder van alles. Neem
nou bijvoorbeeld die Zaanse schaker die
met zijn dronken kop over een doellat
probeerde te lopen. De volgende dag zat-ie
met zijn been in het gips achter het bord...
Een liederlijk alias
Zo gebeurde het dat wij, door het alcoholgebruik van de jongere leden van het eerste team,
“Zuipclub Zaanstreek-Noord” als bijnaam kregen toebedeeld.
Dat wij toch wel iets van talent in ons hadden, bleek uit het feit dat wij onder de bezielende leiding
van Karel Benjamens met ons schoolteam van ‘t Bertrand Russell Noord-Hollands kampioen zijn
geworden. De leden van dat team: Simon Groot, Ed de Saegher, Geert Kingma, Gert-Jan Teer en ik.
Helaas werd onze eerste wedstrijd in de strijd om het Nederlands kampioenschap, helemaal in
Terneuzen, geen succes.
Heimwee!
Toen ik een jaar of 25 was, kwam ik met bridge in aanraking en heb ik het schaken een aantal jaren
vaarwel gezegd. Na een jaar of tien kreeg ik toch weer heimwee naar het leuke schaakspelletje en
ben ik toen weer lid geworden. Omdat ik inmiddels het resultaat wat minder belangrijk vind dan het
spelletje zelf, probeer ik mijn partijen wat leuker op te zetten dan voorheen. Dit resulteert wel in
nullen, maar ook in overwinningen waar ik veel voldoening van heb!
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In februari 1995 publiceerde ik in Haver, het clubblad van Het Witte Paard, de allereerste
aflevering van mijn A Tempo-column, een rubriek over schaken & muziek. Muziekschaakartikelen
die de lengte van de column overschreden, bracht ik uit onder de benaming A Tempo-special.
In dit speciale jubileumnummer mag een aflevering van deze rubriek natuurlijk niet ontbreken.
De tot op heden laatste aflevering van mijn A Tempo-column, nr. 54, verscheen in het eenmalige
schaakmagazine Zaansch Bord, Kerst 2017, met de fameuze cellist Gregor Piatigorsky in de hoofdrol,
die in zijn latere leven een belangrijk schaakmecenas werd, onder andere door samen met zijn vrouw
Jacqueline (een Frans-Amerikaans schaakster) diverse supersterke dubbelrondige schaaktoernooien
om de Piatigorsky Cup te sponsoren, ergens halverwege de zestiger jaren van de vorige eeuw.
Mijn meest recente A Tempo-special dateert van een jaartje eerder; onder de titel ‘Una partita a
scacchi’ schreef ik in ons – helaas een zachte dood gestorven – kerstclubblad over schaken en opera,
over de jonge schaker Jack Puccini en diens naamgenoot, operacomponist Giacomo Puccini.
Het klappen van de zweep
De afleveringen van de A Tempo-rubriek bestrijken een breed terrein, van schakende musici tot
musicerende schakers, van trivia en interessante wetenswaardigheden uit de muziek- en
schaakwereld tot spitsvondige overeenkomsten tussen deze, door mij zo geliefde specialismen van
mijn hartsvriendinnen Euterpe, de muze van de muziek, en Caïssa, de godin van het schaken.
De titel ‘A Tempo’ was een mooie vondst, passend gekozen: in de muziekleer betekent de term ‘in de
juiste maat’ en wij schakers gebruiken de benaming als we een zet van de tegenstander onmiddellijk
met een tegenzet beantwoorden, met andere woorden: als we ‘a tempo zetten’.
Zo ergens rond het jaar 2010 zag de 50-ste A Tempo-aflevering het licht, in de Matiak, het clubblad
van ZSC-Saende… en niet lang erna stond ik een beetje met de ogen te knipperen van verbazing toen
een drietal mij niet geheel onbekende schakers een blaadje uitbrachten, een ‘maandelijkse, literaire
uitgave voor de muziek- en/of schaakliefhebber’. De titel van het magazine laat zich raden: A Tempo.
‘A Tempo is Peter Boel, Martijn Boele en Eric van Reem’ stond onder het kopje ‘redactie’ vermeld.
Ho ho! Ho even, ‘A Tempo is Cor van Dongen’, schreef ik (althans qua strekking) in een e-mail aan
Peter Boel, waarin ik de redacteuren er vriendelijk op wees dat de naam van hun schaak- en
muziekblaadje al een jaar of vijftien door mij werd gebruikt voor een gelijksoortige rubriek over
schaken & muziek. In de bijlage sloot ik een aantal lang niet onaardige afleveringen (al zeg ik het zelf)
van mijn serie bij, ter illustratie, stukjes die ik vergezeld liet gaan van het aanbod om zo af en toe ook
een bijdrage te leveren voor dat, mij op zich niet onsympathieke blaadje, in ruil voor het gebruik van
de naam ‘A Tempo’.
Peter Boel schreef voor schaakbladen als Schaaknieuws en Schaakmagazine en was voormalig
perschef bij het NK-schaken. In die laatste hoedanigheid kende hij natuurlijk het klappen van de
zweep van een goede communicatie: op onwelgevallige e-mails, net als op herinneringen,
aanmaningen, simpelweg niet antwoorden…
Procederen
Na een maand of twee vergeefs op antwoord van deze communicatiemedewerker te hebben
gewacht, besloot ik de telefoon ter hand te nemen. Helaas is het mij thans onmogelijk om, een dozijn
jaar na dato, nog een juiste weergave van het gesprek te geven, maar de teneur van het telefonische
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onderhoud, te beginnen met een mondelinge herhaling van mijn coöperatieve aanbod, gevolgd door
de lompe reactie van Peter Boel, staat mij na al die jaren nog helder voor de geest: ,,Je bekijkt ’t maar
met jouw A Tempo, wij gaan gewoon door met ons blad.”
Procederen? Procederen!
Desnoods doorprocederen tot aan de Raad van State.
Tja, Bram Moszkowicz – destijds nog niet geschrapt van het tableau van de Nederlandse Orde van
Advocaten – leek me in principe de juiste man om dit klusje voor me te klaren. ’s Nachts zag ik de
koppen in De Telegraaf al voor me: Drie ton schadevergoeding in de Zaak Van Dongen versus Boel.
Maar toen ik ’s morgens, na een half-doorwaakte nacht, badend in het zweet, uit een onrustige slaap
wakker werd, besloot ik het er dus maar bij te laten zitten: het sop leek me de kool niet waard, om
maar eens een versleten cliché uit de kast te halen. Of leuker: gewoon de Boel de Boel te laten.
Inmiddels is die ‘maandelijkse, literaire uitgave’ van die plagiarissen allang ter ziele gegaan; het
blaadje heeft het amper vier seizoenen volgehouden. Om het verscheiden heb ik geen traan gelaten
en ondertussen ben ik onverdroten verdergegaan met mijn A Tempo-rubriek die onlangs dus haar 25jarig jubileum beleefde…
Keurige types!
Twee schaaktoernooien waaraan ik in het verleden, doorgaans samen met een aanzienlijk contingent
Zaanse schaakgenoten, vele malen heb meegedaan, steken voor mij qua schaakplezier een flink stuk
boven de 64 maaivelden uit: het jaarlijkse Paastoernooi in het Engelse Folkestone en het Open
Kampioenschap van Nederland in Dieren of omstreken. Beide toernooien zullen voor mij (bij leven en
welzijn) tot in lengte van dagen onlosmakelijk verbonden blijven met twee legendarische popalbums.
In april 1977, een maand voordat ik Hare Majesteits wapenrok (een benauwend korset met strakke
baleinen) moest gaan dragen bij de Luchtdoelartillerie, LUA lichting 77-3 (een vreselijke, volkomen
nutteloze tijd, die militaire dienstplichtperiode, een knauw in mijn elorating ten gevolge, een daling
die ik nooit meer te boven ben gekomen), deed ik mee, nog redelijk onbekommerd over de donkere,
legergroene zestien maanden die me te wachten stonden, aan het Paastoernooi in Folkestone,
tezamen met de fine fleur van het toenmalige Zaanse schaakleven. Van links naar rechts op de foto:
Adonis C., Hans Galjé, Cor Roet, André en Erik Breedveld. Keurige types hoor!
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Vitrine
Na al die jaren beginnen de diverse Folkestone-bezoekjes bij mij een beetje door elkaar te lopen; van
de ‘77-editie herinner ik me vooral een opulente, daarna nooit meer overtroffen maaltijd bij een
Indiaas restaurant tijdens ons tripje naar Londen (voorafgaand aan het toernooi in Folkestone), een
bezoek van Erik en Hans aan de toen net opgerichte heavy metal band Saxon… én de vitrine van een
platenwinkeltje in de toentertijd lichtelijk verpauperde binnenstad van Folkestone. [Folkestone
ademde anno 1977 nog de sfeer van vergane glorie. In later jaren, nadat Folkestone het begin- en
eindpunt van de Kanaaltunnel was geworden, stootte de plaats weer op in de vaart der volkeren.]
Ruim een maand eerder, eind februari, had Peter Gabriel, het voormalige creatieve brein van de
symfonische popgroep Genesis, zijn eerste soloalbum uitgebracht en de gehele etalage, alle
winkelruiten, alle wanden binnenin de platenzaak waren geheel volgeplakt met vele honderden
platenhoezen van dit schitterende album, geen vierkante centimeter was onbedekt gebleven.

Het blad Rolling Stone prees het album als ‘een indrukwekkend rijk debuutalbum’; ik wist niet hoe
gauw ik na thuiskomst de elpee moest aanschaffen… (Afbeeldingen beide albums: bron internet.)
Ooo, who, who
Twee jaar later, de zomer van 1979. Reeds een paar dagen voor aanvang van het toernooi – ik heb
het over het Open Schaakkampioenschap van Nederland, waaraan in de hoogtijdagen van het Zaanse
schaak soms wel meer dan twintig streekgenoten meededen – reisde ik met een select gezelschap
92

Schaakvereniging Krommenie 1932-2022
schaakvrienden op de fiets naar Dieren, om tijdig een geschikt plekje op het tot schaakcamping
getransformeerde voetbalterrein te bemachtigen. Ieder jaar trouwens weer een crime, om je in de
met macaroni en andere etensresten verstopte doucheruimtes in de kleedkamers te moeten wassen.

Maar goed, daar stonden we dan, op een zaterdagavond, met een man of zeven, drie of vier tentjes,
aan de rand van een verder nog totaal verlaten sportveld. Een discotheekachtige bar werd gauw
gevonden. Pilsje, biertje, nog maar een glaasje, zo’n fietstocht maakt dorstig. Niet helemaal meer in
staat om de laatste schaaknieuwtjes in de Archangelvariant van het Spaans, een specialiteit van
André, op hun juiste merites te beoordelen, verlieten we een uurtje na middernacht de gelegenheid
onder de klanken van Sympathy for the Devil van The Rolling Stones. Volgens mij waren het vooral Ed
de Saegher (hoewel ik me daarin kan vergissen) en Erik die tijdens de gehele terugweg op de fiets de
nachtelijke stilte verstoorden met hun gillende uithalen: Ooo, who, who! Zingende schaakvandalen…
Het schijnt dat de onlangs overleden Charlie Watts dit ooo-who-who-gegil op het album (Beggars
Banquet) voor zijn rekening heeft genomen. Ik heb ’t altijd – en terecht – bij The Beatles gehouden.
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TARRASCH EN DE WIJZE RAAD VAN EEN
SLIMME ZUIGELING
door Andre Breedveld
‘Ik kwam reeds als bijzonder mens ter wereld, ik was namelijk tot niet geringe ontzetting van mijn
ouders met een horrelvoet behept, die mij echter niet verhinderde snel vooruit te komen. Op mijn
vierde jaar leerde ik lezen en schrijven, en op mijn zesde las ik reeds alle boeken van de vaderlijke
bibliotheek die mij in handen vielen, en niet zonder begrip.’
Siegbert Tarrasch, ‘Dreihundert Schachpartien’1

‘Ik denk één zet vooruit: de beste!’
Aldus dr. Siegbert Tarrasch, de Leermeester van Duitsland. Volgens de leer van Tarrasch is een zet
goed of slecht. Daartussenin bevindt zich het Volledige Niets. Persoonlijk vind ik dat een geweldig
inzicht, hoewel wellicht niet bijzonder praktisch.
Dogmatist?
Tarrasch was onvergelijkbaar uitgesproken. Zo is er maar één correcte speelwijze na 1 d4, namelijk
1.. d5 2 c4 e6 3 Pc3 c5! (Uitroepteken Tarrasch. In het vervolg kan zwart het paard naar het enige
juiste veld, c6, ontwikkelen.)
In de visie van de arts uit Neurenberg zijn c3, f3, c6, f6 de natuurlijke velden voor de paarden en is
het enige plausibele antwoord op 1 d4 de zet 1.. d5 en na 1 e4 is 1.. e5 het enige juiste.
Vaak wordt hij weggezet als een dogmatist, maar dat is weinig respectvol is en doet ook geheel geen
recht aan deze grote speler. Denk bijvoorbeeld aan zijn diepzinnige, verre van dogmatische idee om
na 1 e4 e6 2 d4 d5 de paardzet 3 Pd2 – en dus helemaal niet 3 Pc3 – te spelen, in onze tijd nog altijd
een razend populaire strijdwijze tegen de Franse verdediging.
Kies een vijand die jij wilt kastijden
Siegbert Tarrasch zal altijd worden herinnerd vanwege zijn dispuut dat hij met de aanvoerder van de
“Hypermoderne School” voerde, de Deen Aaron Nimzowitsch.
Dat twistgesprek begint op het moment dat Siegbert zijn jonge tegenstander tijdens de post mortem
streng tot de orde roept: ,,Zo mag je nooit spelen!’’
Dit wekt de toorn en achterdocht bij Nimzowitsch, die geen geloof wenst te hechten aan de
opvatting over het “correcte schaak” van de autoriteit tegenover hem.
In een gedenkwaardige partij in 1904 speelt Nimzo na 1 d4 d5 2 c4 het dubieuze 2.. Pc6.
Dit wekt de hoon op van de ‘Praeceptor Germanae’, die zich duidelijk geprovoceerd voelt.
Na tien zetten kruist Tarrasch de armen voor zijn borst en roept: ,,Nog nooit in mijn leven heb ik na
tien zetten zo verschrikkelijk gewonnen gestaan.’’
Later zal Tarrasch schrijven dat Nimzowitsch een ‘voorliefde voor lelijke openingszetten heeft’.
(En dat zijn , notabene, de openingszetten van onze voorzitter Kees: 1 e4 d6 2 d4 Pf6 3 Pc3 Pd7.)
Na een matige zet van de Deen noteert Siegbert: ‘De consequentie van het voorafgaande: een bok
van ongekende omvang.’ Een gepikeerde Nimzowitsch zal de rest van zijn leven verkondigen dat de
schaker die progressie wil maken een ‘vijand moet kiezen die hij wil kastijden’.
De vraag wie zijn vijand was hoeft niet meer beantwoord te worden…
Op deze plaats wil ik aandacht vragen voor een verhaal dat Siegbert Tarrasch optekende in 1903, het
jaar waarin hij voor een toernooi in Monte Carlo verbleef, waar hij, de ‘Praeceptor Germanae’, aan
een sterk bezet grootmeestertoernooi deelnam.
1

‘Dreihundert Schachpartien’ is een schaakleerboek voor gevorderden. De eerste druk verscheen rond 1907.

94

Schaakvereniging Krommenie 1932-2022
Zuigeling met commandostem
Tarrasch (de latere winnaar van het toernooi) beschrijft hoe hij iedere
avond bord en stukken opstelt om de (afgebroken) partij van die dag te
analyseren. Daarbij houdt de rustige hospita en weduwe (al drie jaar),
met een ‘zuigeling van net één jaar op schoot’, hem onveranderlijk
trouw gezelschap, soms wel urenlang.
Tarrasch benadrukt hier ‘uitdrukkelijk’ dat er geen enkel andere motief
in het spel was dat hem naar haar kamer lokte: ‘hetgeen de waarde
lezer zou kunnen veronderstellen, die uitsluitend bekend is met mijn
‘tadellose Korrektheit’ [onberispelijke correctheid] achter het
schaakbord.’
Mismoedig plaatst Tarrasch op deze bewuste avond de afgebroken
stelling tegen de legendarische Amerikaan Frank Marshall op het bord.
Gezien de toernooistand is een zege de enige optie.
Frank Marshall – Siegbert Tarrasch, Monte Carlo 1903
(Zie diagram.) De opgave luidt: zwart aan zet verbetert zijn
stelling optimaal. Hoe doet-ie dat?
Weliswaar bezit zwart een pion meer, maar dat lijkt
onvoldoende voor winstkansen. Als zwart de koning wil
activeren via Kg7 (gevolgd door Kg6 en Kf5), dan speelt wit
onmiddellijk Td7! en de pion op a7 gaat verloren.
Juist als Siegbert moedeloos de stukken wil opbergen laat de
zuigeling, die alles ‘met zijn intelligente ogen volgde’, van zich
horen. Met een ‘commandostem’ krijste hij meermalen
achter elkaar ‘A’. De bezorgde moeder draagt hierop de baby
naar een andere kamer. Tarrasch schrijft hier dat zij het
kennelijk niet had begrepen. ‘Ik echter begreep wel wat het
slimme kind mij had willen vertellen. De schellen vielen van
Hoe zet zwart voort? A, A, A, krijste de baby... mijn ogen.’
Ik ga jullie niet vragen wie de vader van het kind was! Maar wel: welke raadgeving, welk winstgevend
plan fluisterde de slimme baby onze Siegbert Tarrasch in?
Wie op de hoogte is van de ‘Tarrasch-regel’ zal hier weinig moeite mee hebben.
(De oplossing wordt elders in het jubileumnummer vermeld).
Grootheden!
Laat ik, ter afsluiting van dit
anekdotische stukje over
Tarrasch, een van mijn
schaakhelden, besluiten met een
foto van enkele van de
kopstukken van het fameuze
Schaaktoernooi St. Petersburg
1914.
Links zien we Emanuel Lasker
zitten, en rechts zit Siegbert
Tarrasch.
Staand, van links naar rechts:
Alexander Aljechin, Raul José
Capablanca, Frank Marshall.
Schaakgrootheden!
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DILEMMA
Schaken of bridgen? vraagt Kees Takken zich af
’t Is ondertussen alweer zo’n zes jaar geleden dat ik, naast het
schaken, ben gaan bridgen.
Leuke bijkomstigheid: mijn bridgepartner is Dirk Roolvink, oudvoorzitter van onze schaakclub.
Wat zijn zoal de verschillen tussen beide denksporten? Wat zijn, als ik
het schaken met het bridgen vergelijk, nu de voor- en nadelen van
beide denksporten?
Als voordeel van het bridge zie ik dat het iets minder stress geeft: als
je bij het schaken een foutje maakt, dan is dat dikwijls direct dodelijk.
Foutje? Partij verloren! Avond verpest!!
Bij bridge speel je 24 partijen. Een blunder kan snel in het volgende spel weer rechtgezet worden.
Dat geeft toch meer ontspanning. En bij bridgen kun je al een aardige wedstrijd spelen zonder dat
daar al te veel studie aan te pas komt. Terwijl er bij schaken zoveel openingsvarianten zijn dat het
veel studie vergt om een betere schaker te worden. Natuurlijk, hoe meer je jouw biedsystemen bij
het bridgen verfijnt en ingewikkelder maakt, hoe beter je wordt.
Het voordeel bij schaken is, dat als je een blunder maakt, je dat alleen jezelf aandoet; bij bridgen
benadeel je tegelijkertijd ook je partner. Daarom spelen vele gehuwde partners niet met elkaar: te
veel onenigheid na afloop?
Tja, maar om nu te zeggen, de ene denksport is leuker dan de andere….?!
Nou nee, ik houd ’t dus maar op beide!

SCHAAKMEMOIRES VAN EEN OUD-VOORZITTER
door Dirk Roolvink
Of is het beter om, zo vraag ik me af, te zeggen: ‘Schaakmemoires van een oude voorzitter’?
In ieder geval zal de lezer begrijpen dat ik diep heb moeten graven, aangezien het inmiddels zo’n
vijfendertig jaar geleden is dat ik de voorzittershamer aan Simon Groot heb overgedragen. Maar,
zie hier, het onderstaande resultaat…
Van kind af aan was ik al gefascineerd door het schaakspel, eigenlijk heb ik het thuis met de paplepel
ingegoten gekregen.
Kers op de taart
Toen ik een aantal jaren in Krommenie woonde, heb ik mij als lid aangemeld bij
de schaakclub die toen nog in Atlantic speelde.
Na enige tijd kwam Stallinga, die toen jeugdleider was, bij mij met het verzoek
om hem te assisteren. Later heb ik Stallinga met veel plezier opgevolgd. We
leidden op voor het Pionnen-, het Toren- en het Koningsdiploma.
Als kers op de taart werd bij ons op de club het 1000ste Koningsdiploma van de
Schaakbond uitgereikt. Ons jeugdlid Jenzo Timmer was de gelukkige, wat een
eer!
Bij mijn vertrek als jeugdleider heb ik Anneke Schol – die mij toen al dikwijls met raad en daad
terzijde stond – gevraagd mij op te volgen. Achteraf gezien is dat een gouden greep gebleken!
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Geanimeerde vergaderingen
In het seizoen 1984-1985 nam ik het voorzitterschap over van Piet van Wees, voor wie het
bezwaarlijk werd om wekelijks naar Krommenie te komen aangezien hij in Haarlem woonde.
Onze bestuursvergaderingen vonden over het algemeen bij de voorzitter plaats. Onder het genot van
een hapje en een drankje-met-toebehoren verliepen deze vergaderingen meestal geanimeerd.
Onze eerste opdracht – als nieuw bestuur – was om verenigingsstatuten op te stellen en deze ter
goedkeuring te deponeren bij een notaris, zodat wij deze statuten konden laten inschrijven in het
verenigingsregister – hetgeen daadwerkelijk op 2 juli 1985 plaatsvond.
In verband met diverse locatiewisselingen hadden inmiddels meerdere naamswijzigingen van de club
plaatsgevonden.
Bij nacht en ontij
In die tijd hebben wij de eer gehad dat een paar schaakgrootmeesters een simultaanseance kwamen
geven. De animo voor de simultaans was groot. Gebeurtenissen waarmee we de krant haalden en
waarmee de schaakclub “op de kaart werd gezet”.
Het waren de jaren dat we over drie vaste achttallen in de externe competitie beschikten. Soms
liepen deze wedstrijden zo uit, dat we bij nacht en ontij pas aan de terugreis konden beginnen.
En als je pech had, kon je nog een keer terug… om je afgebroken partij uit te spelen.
Succes verzekerd!
Ook namen we met een vast groepje deel aan externe toernooien. Een lid van ons groepje dekte zich
van te voren in door zelf alvast een prijs te kopen, zodat hij nooit met lege handen thuiskwam… en
hij een volgende keer van het thuisfront weer mocht meedoen: succes verzekerd!
Weet je nog wel (J) oudje?
Tja, mijn schaakperiode zit er alweer enige tijd op. Ter vervanging BRIDGE ik nu… en weten jullie met
wie? Ja, met jullie huidige voorzitter: ‘oud & jong’ gaan heel goed samen, al is het op een ander vlak.
Voor de toekomst wens ik jullie vele gezellige denkuurtjes toe! Hartelijke groet aan een ieder! Dirk.

Een geanimeerd "denkuurtje" schaken en bridgen, met oud-voorzitter Dirk Roolvink (links) en huidige voorzitter Kees Takken
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DE TOVENAAR VAN DE ZAANSE SCHANS
Martin Oudejans bespreekt ‘Chess Buccaneer’, het boek over Manuel Bosboom
Schaakpiraat! Het boek verscheen juist nadat ik mijn ‘Boekenhoek-bijdrage’ al
had afgerond, maar het mag in deze jubileumuitgave niet ontbreken.
Onderwerp is onze streekgenoot en Internationaal Meester Manuel Bosboom,
een Zaankanter pur sang, die zijn hele leven lang de eer van de Zaanstreek op
de 64 velden heeft hooggehouden.
Manuel is een uitermate aimabel, sympathiek persoon, dat zal iedereen die hem ook maar enigszins
kent, gelijk bevestigen. Tijdens zijn bijna 40-jarige schaakcarrière hield hij er een bijzonder leven op
na. Kernwoorden in dat leven zijn totale vrijheid, plezier, oorspronkelijkheid, maar ook geldzorgen en
het gebruik van drugs. Zijn leven, dat voor uw recensent neigt naar “een struggle for life”, wordt naar
mijn bescheiden mening in dit boek wel iets teveel uit de doeken gedaan. Liever had ik wat extra
partijen, partijfragmenten of enkele van zijn favoriete, fantastische eindspelstudies – hij kent er bijna
100 uit ‘t hoofd! – gezien. De link naar zijn schaakstijl is daarmee overigens wel snel gelegd: de
gebaande paden vermijdend, origineel (denk aan zijn patentzet g2-g4!? in diverse stellingen, scherp,
altijd bereid om ‘ergens’ te offeren, zo kent de schaak-aficionado hem vooral. Maar vergis je niet…!
Via deze biografie leren we Manuel ook kennen als een positioneel speler, een speelstijl die je van
hem niet zo snel zou verwachten, maar die af en toe óók wordt toegepast.
In het boek vindt de lezer een zestigtal partijen, waarbij een aantal grote scalpen, alle van
grootmeesters, werden veroverd: Garry Kasparov (in een blitzpartij, maar toch!), Peter Leko, Vassily
Smyslov (oud-wereldkampioen), Zoltan Almasi, Kiril Georgiev, Johan Hjartarson, Boris Gulko, Ivan
Sokolov, David Howell en de Nederlanders Jeroen Piket, Loek van Wely, Sergei Tiviakov, Paul van der
Sterren en Sipke Ernst. Voorwaar geen misselijk lijstje!
Onderstaande partij beschouwt Manuel als een van zijn beste ooit.
Manuel Bosboom (IM, 2410) - Igor Khenkin (IGM, 2575)
AKN Open Kampioenschap weekendtoernooi Haarlem 1997, tweede ronde.
1 d4 d5 2 c4 c6 3 Pc3 dxc4 4 Pf3 4 e4 en 4 e3 zijn de hoofdvarianten van deze speciale variant van het
Slavisch. Maar u begrijpt het al, daar is onze man niet op uit. 4.. b5 5 a4 b4 6 Pe4 Dd5? Een uiterst
ongelukkige zet die tot een verloren positie leidt. 6.. Pf6 7 Pxf6+ exf6 leidt tot een speelbare stelling
voor zwart. 7 Peg5! Verschaft wit een moordend initiatief. 7.. f6 geen fraaie zet om te spelen, maar
er was niets beters. 8 e4 Da5 9 Lxc4! Dit positionele stukoffer vereist nauwelijks enig rekenwerk.
Zwart blijft met teveel zwaktes in zijn stelling zitten 9.. fxg5 10 Pxg5 Ph6 11 0-0 wit heeft zijn
ontwikkeling vrijwel voltooid, terwijl zwart nauwelijks weet waar te beginnen. 11.. La6 12 Le6! De
inzet wordt verhoogd: het stukoffer wordt nu een torenoffer, resulterend in totale dominantie bij
een bord vol stukken 12.. Lxf1 13 Dxf1 Da6 14 Dd1 Wit heeft geen haast.
14.. Pd7 15 Lf4 g6 16 Tc1 Wit heeft de laatste stukken nu ook in het spel gebracht. 14.. Lg7 eindelijk
kan zwart enkele stukken ontwikkelen, maar dit alles komt te laat. 17 Lc4! Imponerende
herpositionering van deze aanvalsloper ten faveure van het witte paard. 17.. Da5 18 Pe6 de
harmonie in wits positie bereikt perfectie, zwart kan nu niet langer groot materieel verlies vermijden.
18.. Kf7 19 Df3 en nog meer dreigingen worden toegevoegd alvorens geoogst wordt. 19.. Dh5 20
Lxh6+ Dxf3 21 Pxg7+ Wint twee stukken op rij terug.21.. e6 22 Lxe6+ Ke7 23 gxf3 De partij is beslist.
23.. Tac8 24 e5 Tc7 25 Lb3 Pb6 26 Lg5+ Kd7 26 Le6 mat. 1-0. ‘De arme stakker werd volkomen
weggevaagd’, zo schreef IM Rini Kuijf indertijd in het Eindhovens schaakweekblad ‘Schaaknieuws’.
Mijn eindoordeel: 4 van de 5 sterren. Eén ding is jammer: zo’n Nederlands schaakicoon verdient een
gebonden uitgave!
Chess Buccaneer; the Life and Games of Manuel Bosboom, door P. Boel en M. van Delft. Uitgeverij New In Chess 2021 –
paperback – 283 blz.
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EEN MIJLPAAL IS BEREIKT!
door Erik Breedveld
Een Tweede Wereldoorlog, Korea, Vietnam, de Cubacrisis en het
Landskampioenschap van Feyenoord hebben niet kunnen verhinderen dat S.V.
Krommenie alle zware tijden heeft doorstaan en 90 jaar bestaat. Sterker nog, onze
club bloeit als nooit tevoren.
Alle mogelijke vormen van COVID gooien af en toe roet in het eten, maar ons
doortastende bestuur heeft nu al sensationele plannen voorbereid om na de
pandemie een opzienbarende inhaalslag te maken op schaakgebied. Wij laten ons
niet muilkorven! Op al die feestelijkheden kan ik me nu reeds verheugen.
Die goeie oude tijd
We laten dan alles achter ons en maken een nieuwe start, die over 110 jaar nog met weemoed
gememoreerd zal worden. Is dat heftige verlangen naar die goeie ouwe tijd nu ook op zijn plaats?
Hoe waren de omstandigheden in 1932? Toen werd er nog gezellig gerookt achter het bord. Sterke
spelers hadden vaak een eigen bord, waardoor de tegenstander al met een psychologisch nadeel
begon. Hoe dat werd opgelost, als twee kanjers tegen elkaar waren ingedeeld, weet ik niet.
De zandloper was nog maar net verdwenen; schaakklokken moesten nog opgewonden worden;
schaakstukken waren in lood gegoten en aan de onderkant van groen vilt voorzien.
Tegen Meesters en Grootmeesters werd enorm opgezien. Die hadden ook allemaal bijnamen. ”De
Fret” bijvoorbeeld, voor een schaker uit Joegoslavië – ja, dat land bestond nog – die als een roofdier
zijn prooi besprong en verscheurde, of neem Viktor “De Verschrikkelijke” Kortsjnoj, die met zijn
blikken al kon doden en enigszins paranoïde was. Als afvallige Rus vermoedde hij door een
parapsycholoog ingestraald te worden tijdens een WK-match. Gekleurde brillenglazen moesten
soelaas bieden en verkeerde prikkels tegengaan. Het mocht niet baten, want hij verloor toch van
Karpov.
Verleden tijd…
Die heerlijke tijden zijn voorbij. De enorme spanning die er heerste voor en tijdens de WK-match
tussen Fischer en Spassky bijvoorbeeld, of de intimidatie van Kramnik door Topolov, die hem ervan
verdacht goede zetten in de yoghurt geserveerd te krijgen. Die heerlijke psychologische
oorlogsvoering vooraf, die al in de tijd van de oude meesters volop gepraktiseerd werd… het is
verleden tijd. Tegenwoordig reizen WK-finalisten naar een land, waar gigantisch veel betaald wordt
en waar het schenden van mensenrechten tot de dagelijkse folklore behoort. Al het commentaar is
gebaseerd op de bevindingen van de schaakcomputer. Zelfs de meest middelmatige schakers weten
zo, waar Nepo het beter had kunnen doen en waar hij de beslissende fout maakte. Ze proberen door
te laten schemeren, dat zij de grote kenners zijn, die zelf sensationele zetten hebben gevonden en
vervolgens vernietigende kritiek kunnen uiten op de gespeelde partij.
Op weg naar de 100!
Hoe kunnen we de romantiek
terugbrengen in de schaakwereld? Kunnen we een parallelle samenleving inrichten, waarin het
schakers ten strengste verboden is digitale hulpmiddelen te gebruiken, of zijn er andere oplossingen
denkbaar om het avontuur terug te brengen? Te vrezen valt eerder, dat toekomstige mensen als
robots voorgeprogrammeerd worden en op die manier alleen maar uitstekende eigenschappen
bezitten. Je wordt dan als schaker geboren, of als Minister van Volksgezondheid die het hele OMT en
alle dansschoolleraren in zich verenigt. Zijn of haar besluiten zullen onaanvechtbaar zijn. Hoewel, in
Nederland weet je het nooit. Er is dus nog hoop en die begint bij onszelf. Laten we de gezelligheid
koesteren en tien vreugdevolle jaren beleven, op weg naar ons honderdjarig bestaan!
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ENIGMAVARIANTEN
Raadsels, puzzels en breinbrekers rond de 64 velden
door Cor van Dongen
Hoewel ik pas aan het begin van mijn puberteit de schaakregels leerde kennen (en op slag totaal
gefascineerd raakte door het spel), mag – met enige overdrijving – rustig worden gesteld dat het
“schaakdenken” (lees: het oplossen van raadsels en puzzels; weliswaar in den beginne nog niet op
de 64 velden) bij mij eigenlijk altijd al aanwezig is geweest, reeds vanaf mijn vroege kinderjaren.
Toen ik vijf jaar oud was belandde ik met een ernstige nierziekte in het ziekenhuis. Ik plaste zwart
bloed. Uit voorzorg werd ik in quarantaine geplaatst. Nooit zal ik het moment vergeten waarop mijn
vader en moeder (met tranen in de ogen) voor een tijdje afscheid van me moesten nemen (net nadat
ik door een van de nonnen van het Johannesziekenhuis, een regelrechte afstammelinge van de
Hertog van Alva, in afzondering was geplaatst in een piepklein kamertje met één raampje dat uitzicht
bood op een van de galmende stenen gangen van het penitentiair cellencomplex), zij tweetjes aan de
ene kant van het vensterglas, ik aan de andere kant.
Twee dingen heb ik het allerergst gevonden van het verblijf in het hospitaal. Iedere avond werd mijn
hoofdkussen door een van de Verpleegsters van de Inquisitie in beslag genomen en moest ik maar
zien hoe ik zonder hoofdsteun, plat en hard met mijn hoofd op het laken, een ware crime, erin
slaagde de nacht door te komen.
Het tweede pijnpunt was minstens zo erg: de achterstelling bij de andere kinderen op de afdeling, die
iedere avond voor het slapengaan werden verwend met een snoepje van Zuster Caligula, een
lekkernij waar ik ze smakelijk op zag zuigen. Ík werd consequent overgeslagen… wist ik veel dat mijn
katholieke lotgenootjes dagelijks een hostie kregen uitgereikt…

Chess Jigsawpuzzle (1000 stukjes) van fabrikant Heye (Afbeelding: internet)
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Wraakgodinnen in verwondering
Om de verveling – ‘alleen op de wereld’ dekt de lading aardig – te verdrijven maakte ik een legpuzzel.
Vijfhonderd stukjes, de afbeelding is voor eeuwig op mijn netvlies gebrand: een helblauwe lucht,
geen wolkje aan de hemel, een hagelwit tropisch zandstrand met één palmboom. Zo’n tweehonderd
stukjes kobaltblauw, rond de tweehonderd spierwitte stukjes en een honderdtal stukjes bruingroen.
Meermalen legde ik de puzzel, die ik na verloop van tijd wel kon dromen. Dus besloot ik de lat een
stukje hoger te leggen, een kwestie van puur lijfs- en vooral geestbehoud, en maakte ik de legpuzzel,
tot grote verbazing van de verzamelde Erinyen van het St. Jan, met de onbedrukte, blanco kant naar
boven. De ultieme legpuzzel!
Het puzzelen schonk me veel voldoening…
En nee, die doos met gebak die mijn vader bij de nonnen aanbracht toen ik na een paar weken uit
het ziekenhuis werd ontslagen om thuis verder te herstellen, zeg maar ‘als dank voor mijn
aangenaam verpozen’, die geste had van míj echt niet gehoeven…
Enigma
Na de legpuzzels volgden de stukjes, schrijfsels in primitief geheimschrift (A=N, B=O, C=P enz.), van
mijn cryptocorrespondentie met een klasgenootje van de lagere school. Een psychiater-van-dekoude-grond zou hier mijn latere fascinatie voor het kraken van de Enigma-codeermachine mee
kunnen verklaren. De Enigma-code (die iedere nacht werd veranderd en waarvan het onmogelijk
werd geacht dat-ie ooit gekraakt zou worden) werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de
Duitsers gebruikt om berichten mee te versleutelen.
‘Enigma’, een van mijn lievelingsfilms, een spionagethriller met Kate Winslet, biedt ons een spannend
(doch sterk geromantiseerd) inkijkje in de keuken van de codekrakers van het Engelse Bletchley Park.
Zeker zo goed is ‘The Imitation Game’, een film met Benedict Cumberbatch in de hoofdrol, als de
briljante wiskundige Alan Turing, werkzaam bij de Britse crypto-analytische dienst, die erin slaagt de
Duitse code te ontcijferen.
Maar wie ‘Enigma’ zegt, zegt (voor mij) Elgar. Componist Edward Elgar (1857-1934) schreef zijn
‘Variations on an Original Theme for orchestra, Op. 36 (Enigma)’, bij ons beter bekend als de
‘Enigmavariaties’, aan het eind van de negentiende eeuw. Het geheim van het stuk begint al met de
cryptische aanduidingen van de (veertien) variaties op een thema. Zo is de eerste variatie getiteld
C.A.E., de tweede H.D.S.-P., de derde R.B.T., enzovoorts.

De variaties bleken muzikale karakterschetsen te zijn: zo zijn C.A.E. de intialen van Caroline Alice
Elgar, de vrouw van de componist, staat H.D.S.-P. voor pianist Hew David Steuart-Powell en zijn
R.B.T. de beginletters van schrijver Richard Baxter Townshend.
Elgar droeg het stuk op aan ‘zijn vrienden die erin geschetst worden’, en verwees met zijn variaties,
veertien muzikale portretten, naar mensen uit zijn vriendenkring.
Nee, dat was toch niet een al te pittige opgave, het zien te achterhalen van die namen…
Edoch, een héél stuk lastiger om op te lossen, het échte enigma, is het muzikale thema dat Elgar
(volgens zijn eigen zeggen) in de variaties heeft verborgen.
Tot op de dag van vandaag is men, ondanks vele pogingen, deze ‘geheimzinnige melodie’ nog altijd
niet op het spoor gekomen.
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Montuur
Elgars Enigmavariaties blijven voor mij onlosmakelijk verbonden met de volgende gebeurtenis. Op
een vrijdagavond, ik schaakte nog bij ZSC-Saende, kwam ik rond kwart voor een thuis van de
clubavond. Om half vijf zou onze taxi voorrijden, die ons voor een vliegvakantie naar Schiphol moest
brengen. Ik besloot – ach, voor die paar uurtjes – niet naar bed te gaan en bleef in de huiskamer op
de bank liggen, de adrenaline van de schaakpartij nog in het lijf, met de hoofdtelefoon op om naar de
radio luisteren. Zo rond de klok van tweeën werden de Enigmavariaties gedraaid, in een werkelijk
elektrificerende uitvoering – ik lag languit op de bank, maar zat figuurlijk op het puntje van m’n stoel.
Nadat de laatste noten waren weggestorven realiseerde ik me dat ik nooit eerder naar zo’n geweldig
concert van dit werk had mogen luisteren. Een gelukzalig gevoel… totdat Tine, luttele seconden later
– nog midden in de nacht, amper twee uur voor vertrek – uit de badkamer de trap af kwam spurten…
met een kapotte bril in haar handen. Het montuur in twee stukken…
Bij Pearl, Specsavers, Eye Wish en Metselaar Optiek werd de telefoon niet opgenomen en ook de
bouwmarkten (voor een tubetje secondelijm) bleken nog gesloten. Wil je ‘ns een keertje een beroep
doen op onze veelgeroemde 24-uurseconomie… Uiteindelijk heeft een oude reservebril nog enig
soelaas geboden, maar de glans was eraf, van ons vakantiereisje.
Oplossend vermogen
Jarenlang (inmiddels is de rubriek ter ziele) schreef Max Pam, mijn oud clubgenoot bij Het Witte
Paard, een wekelijkse schaakcolumn in Het Parool. Elk jaar was ik een trouw deelnemer (én inzender
van de oplossingen) aan de kerstpuzzel die iedere editie uit zes schaakopgaven bestond, van mat in
drie, wit speelt en wint tot vreselijk moeilijke eindspelstudies.
Tientallen uren moet ik me met de opgaven vermaakt hebben;
meestal slaagde ik er wel in de oplossingen te vinden en in al die
jaren ben ik – vooral natuurlijk vanwege het geringe aantal
deelnemers/inzenders aan de schaakpuzzels – een aantal keren in
de prijzen, doorgaans mooie schaakboeken, gevallen. Topper: Tony
Miles: ‘It’s Only Me’. England’s first chess grandmaster.
Een mooi anagram… een puzzel op zich…
Eén keer is de rijke kerstdis vanwege een van de opgaven, een
prachtige eindspelstudie, wit speelt en wint, geheel aan me voorbij
gegaan. Weliswaar had ik een fraaie remisewending voor wit
gevonden, maar ik slaagde er maar niet in om de winstvariant te
ontdekken. Bij het hors d'oeuvre bedacht ik een alternatieve
koningswandeling, bij de soep probeerde ik enkele op het oog totaal
onlogische pionzetten, bij het hoofdgerecht tolden alle varianten die
ik de afgelopen dagen op het bord had gehad door m’n hoofd, bij
het dessert hamerde er één mantra door m’n kop:
“Nagerecht? Eindspel!”
Ook de volgende dagen, de laatste dagen van het jaar, boden geen soelaas, geen oplossing, geen
verlossing… zodat ik op oudejaarsavond in arren moede de pen oppakte en een SOS (Spaar Onze
Schaakzielen) aan Pam deed uitgaan: Hoi Max, ik kom er écht niet uit, weet je zeker dat er geen
foutje de opgave is ingeslopen, en zo ja – ‘k kan me haast niks anders voorstellen – kun je daar dan in
een van je volgende columns melding van doen, de inzendtermijn voor de puzzels is immers pas
ergens in februari?!
De zaterdag erop, en de daaropvolgende januarizaterdagen, spelde ik de schaakcolumn van A1 tot
H8, maar géén rectificatie. Blijkbaar schoot mijn “oplossend vermogen” gewoonweg tekort.
In februari kwam het verlossende woord… tussen neus en lippen schreef Pam: o ja, de opgave had
moeten luiden ‘wit speelt en houdt remise’… en de winnaars van de kerstpuzzels zijn…
Ik heb die slotzin verschillende malen gelezen, telkenmale met een allengs mistroostiger en
misnoegder gemoed, maar hoe ik ook tuurde en speurde, mijn naam stond niet in het rijtje
prijswinnaars vermeld! Een regelrechte schande!
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Gevallen koning
Een van de leukste schaakpuzzels (niet echt een schaakprobleem of eindspelstudie, maar een rasecht
schaakraadsel) heb ik altijd de volgende stelling gevonden. (Zie diagram 1.)
De opgave luidt: de witte koning is van
het bord gevallen, zet ‘m – als een
echte Sherlock Holmes – weer terug
op het bord op de plek waar-ie móet
hebben gestaan. ’t Is even piekeren…
[ Over deze puzzel heb ik nog eens een
C“schaakdetectiveverhaal” (‘Het mysterie van de gevallen
i koning’) geschreven in de Matiak, het clubblad van ZSCt
Saende, met André in de hoofdrol, die destijds voor de 378ste
e
ekeer met schaken wilde gaan stoppen, maar in het verhaal
r zoveel voldoening putte, zoals het een echte schaakspeurder
hbetaamt, uit het oplossen van het probleem… dat hij toch
i
maar besloot om als lid van de schaakclub aan te blijven.
e
r
Pure denkkracht
u
w
’t Is inmiddels meer dan veertig jaar geleden
– onze schaakclub heette nog ‘Zaanstreek Noord’ – dat
b
ik als toenmalig schaakkampioen van Noord-Holland mee mocht doen aan de voorwedstrijden voor
r
het Nederlands Kampioenschap in Eerbeek.
Na een voortvarend begin, ik meen dat ik met 2½ uit vier
o
uit de startblokken was geschoten, moest
ik
met zwart tegen Frans Borm, een sterke
n
hoofdklassespeler die in latere jaren de. meestertitel zou behalen. Aan het begin van het middenspel
]
kwam ik voor een moeilijke keuze te staan,
een pion offeren met kansrijk spel, óf de pion behouden

ten koste van het initiatief. Ik koos, behoudend, voor het laatste… en kwam er in de partij eigenlijk
niet meer aan te pas. In de analyse bleek dat ik na het pionoffer een totaal winnende aanval zou
hebben gekregen. Geknakt. Weinig meer van gebakken in de rest van het toernooi.
Om me een beetje op te beuren gaf Borm me in de treincoupé, vlak na het
verlaten van de trein van station Apeldoorn, op de terugweg naar Amsterdam,
een raadsel op dat ik altijd onthouden en gekoesterd heb.
In een klein dorpje wonen kabouters (hoeveel wordt niet vermeld) met witte
en met rode puntmutsen op. Iedere kabouter kan de puntmutsen van al zijn
soortgenoten zien, maar de eigen (kleur van de) puntmuts niet. Van belang is:
het zijn, stuk voor stuk, zéér intelligente kabouters, allemaal met hetzelfde,
enorm hoge IQ, die, om erachter te komen wat voor kleur muts ze zélf dragen,
iedere ochtend om 08.00 uur stilzwijgend (er mag absoluut niet
gecommuniceerd worden, niet verbaal of via gebaren of anderszins) in een
grote kring gaan zitten, kriskras door elkaar, telkens op een willekeurige plek,
elkaar vervolgens gedurende een paar minuten goed observeren, om dan weer
terug te keren naar hun hutje, om er thuis, via pure denkkracht, achter zien te
komen wat de kleur is van hun eigen puntmuts. In de kaboutervoorschriften
staat, dat áls ze hun eigen kleur eenmaal hebben achterhaald, ze dan ’s
morgens niet in de kring gaan zítten, maar blijven stáán.
Op een gegeven dag blijven alle rode kabouters (logisch, alle kabouters zijn
even intelligent) staan. Blijkbaar zijn ze er, ieder voor zich, via hun kolossale
denkvermogen achter gekomen wat voor kleur muts (rood dus) ze op hebben.
Hoe, beste schaakpuzzelaars, hebben ze dat voor elkaar gekregen?
Vlak voordat de trein het Centraal Station van Amsterdam binnenreed, had ik het raadsel opgelost.
Goed gevoel over?
Nou nee, het verlies van de schaakpartij woog vele malen zwaarder dan de kortstondige euforie van
het oplossen van dit pittige kabouterraadsel.
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Raadselachtige bonusvraag
De schaakquiz die ik als slotstuk van het schaakseizoen 2018-2019 had samengesteld, was natuurlijk
veel en veel te moeilijk. Met ridicule vragen als ‘Welke componist schreef de muziek voor de
balletsuite Checkmate?’ Natuurlijk mocht ik van te voren met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid veronderstellen dat alle quizdeelnemers het antwoord schuldig zouden blijven op
deze vraag. Ha, ha, in feite wilde ik natuurlijk ook helemaal niet weten wie het antwoord wist op de
vraag wie de componist is van dit zesdelige “schaakwerk” (dat uit de delen Dance of the Red Pawns,
Dance of the Four Knights, Entry of the Black Queen, The Red Knight’s Mazurka, Ceremony of the Red
Bishops en de finale: Checkmate bestaat), maar was mijn – ja, ik blijf een schaakmuziekmissionaris in
hart en nieren – werkelijke intentie van deze quizvraag om de in schaken en muziek geïnteresseerde
schaakgenoten ertoe te bewegen dit vrij onbekende pareltje van de Britse klassieke muziek
(antwoord: van de hand van Sir Arthur Bliss (1891-1975)) eens een keertje te gaan beluisteren,
bijvoorbeeld via een van de vele muziekstreamingsdiensten.
Na de laatste van de 64(!) schaakvragen (van wie is de
uitspraak: ‘Indien Tal een stuk offert: neem ’t aan! Indien ik
een stuk offer: denk dan goed na of je ’t aanneemt of niet.
Indien Petrosjan een stuk offert: geef de partij dan maar op!’)
maakte ik de antwoorden bekend, maar om nu te zeggen dat
er een euforische stemming bij de deelnemers heerste over
hun grote aantal juiste antwoorden, nou nee. Des te
frappanter was ‘t, dat een groot aantal van de toeschouwers
bleef zitten toen ik aankondigde dat ik voor de ware diehards
nog een raadselachtige bonusvraag in de aanbieding had, een
zogenaamd retrogade-probleem (waarbij vastgesteld dient te
worden hoe de diagramstelling is ontstaan): welk schaakstuk,
zwart of wit, staat er op h4? (Zie diagram 2.)
Slechts één boek…
Dinsdagavond 10 november 2009 wandelde ik even over zevenen ’s avonds op m’n gemak naar het
nabijgelegen huis van mijn goede schaakvriend Peter Heyboer. Ik zou met hem meerijden naar het
clubgebouw van ZSC-Saende waar ik die avond een schaaklezing zou houden. Peter was een
schaakliefhebber pur sang, weliswaar niet achter het schaakbord – bloed- en bloednerveus speelde
hij zijn partijen, zo zenuwachtig was hij, dat dit het spelen van een goede en plezierige partij hem
danig in de weg stond – maar met veel plezier deed hij aan schaaktrainingen mee, volgde de actuele
grootmeesterpartijen op de computer, bezocht toernooien, legde een prachtige schaakbibliotheek
aan, knipte alle schaakcolumns uit de krant en bond – boekbinden, naast schaken en muziek
(minimal music), was een van zijn grote hobby’s – schaaktijdschriften in.
Ik belde aan, maar er werd niet opengedaan. Niks voor Peter. Snel liep ik terug naar huis, om de fiets
te pakken om naar het schaakclubgebouw te rijden. Ook hier: géén Peter. Vreemd.
Een dag later hoorde ik wat er gebeurd was. Op de bibliotheek waar hij werkte was hij onwel
geworden en naar het ziekenhuis gebracht.
Al snel werd duidelijk, dat er iets zeer ernstigs met hem aan de hand was: er werd een hersentumor
geconstateerd.
Een dik jaar later, op 12 december 2010, overleed Peter aan de gevolgen van de tumor. Tijdens de
crematieplechtigheid heb ik nog enkele dierbare herinneringen aan deze vreselijk aardige man
opgehaald. Kort daarna werd ik door Irene, zijn vrouw, opgebeld: als ik wilde mocht ik al die
prachtige boeken uit Peters schaakbibliotheek, geheel gratis en voor niks, overnemen.
Ik heb dat niet gedaan; ik heb Irene aangeraden om de verzameling te verkopen, dat heeft ze ook
gedaan, en uit al die schitterende schaakliteratuur heb ik één boek gekozen… een eenvoudige
paperback met, qua inhoud, de meest schitterende eindspelstudies die je je maar kunt voorstellen.
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Eén boek… maar wat voor een boek!
Endgame Challenge is een verzameling van 250 briljante eindspelstudies, bijeengebracht door de
Engelse grootmeester John Nunn, een boek dat me zeer dierbaar is. Het proberen op te lossen van
de (soms razend moeilijke) studies heeft me al vele uren van plezier geschonken. Plus een enorme
voldoening als je erin bent geslaagd de geheimen van een eindspelcompositie te ontrafelen (of, niks
mis mee, als je gespiekt hebt bij de oplossingen achterin het boek, om achter de verborgenheden te
komen), en een enorme bewondering voor de bedenkers van al dit moois.
Het valt me niet licht om uit zoveel schoonheid te kiezen.
Oké, deze dan maar. Tot mijn favoriete studies behoort de
volgende opgave: wit speelt en wint. (Zie diagram 3.)
Wat me vooral aanspreekt in de studie, een waar
schaakenigma, is de natuurlijke beginstelling (die zó uit een
van onze eigen partijen afkomstig zou kunnen zijn), een op
het oog volkomen logische – elementair, niet waar, Watson?
– zettenreeks, en dan die waanzinnig mooie slotstelling.
M. Michailov, eerste prijs Shahmatna Misal, 1955
Wit staat een stuk achter maar beschikt over twee ver
opgerukte vrijpionnen.
1 g7! Pxg7 2 f6+ Kf8 3 Pc5! De pointe. Wit dreigt 4 Pcd7+
gevolgd door f7+ en promotie.
3.. a2! De enige verdediging
4 Kxa2 4 Pcd7+? Kg8 5 f7+ Kh7 6 f8D a1D biedt wit geen
voordeel.
4.. Pc3+ Geforceerd , 4.. La3 5 Kxa3 leidt tot niets voor zwart.
5 Kb3 La3! De pointe van de zwarte verdediging, de loper
bestrijkt het promotieveld f8.
6 Kxa3 Pb5+ 7 Kb4 Pd6 met controle over het veld f7, maar
desondanks is zwart reddeloos verloren…
8 Pcd7+ Kg8 9 f7+! Pxf7 10 Pf6+ Kf8 11 Pg6 mat.
(Zie diagram 4.)
Ongelofelijk hè, dit fabelachtige slotdiagram?!
Oplossingen en cliffhanger
Die van het bord gevallen koning uit het eerste diagram?
Zwart staat schaak met de loper van a4. Maar wat is dan de
laatste zet van wit geweest? Om vanzelfsprekende redenen
kan de loper niet van b3 of c2 gekomen zijn. Misschien met
de koning op b3? Nee, dat druist weer in tegen het
dubbelschaak van de witte koning, met de zwarte toren op
b5 en de zwarte loper op d5. En toch is er een constructie,
een opstelling, te bedenken die al deze mitsen en maren
neutraliseert. (Zie diagram 5.)
1.. Ld5+ 2 c4 bxc3 e.p.+ 3 Kxc3+ en we hebben het mysterie
opgelost: de witte koning die van het bord is gevallen hoort
op het veld c3 te staan!
Vraag nr. 64, wie deed die uitspraken? Botwinnik, oud-wereldkampioen! Voor de oplossing van de
retrogade-vraagtekenpuzzel verwijs ik de nieuwsgierige puzzelaar naar ‘The Chess Mysteries of the
Arabian Knights’ van puzzelkoning Raymond Smullyan, gratis te downloaden op het internet.
Resteert het kabouterraadsel. Ik beloof u, de oplossing zal ik bekendmaken in het jubileumboek ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van SC Krommenie. Dus nog eventjes geduld a.u.b.!
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OPLOSSINGEN
Vorstelijke wandelingen in de kroondomeinen
door Andre Breedveld
Ja, hoe sterk kan een koning wel niet zijn, op zijn eenzame wandeltochten door de
kroondomeinen? De oplossingen van de drie opgaven uit ‘Hoe sterk is de eenzame koning’ heeft de
lezer nog van mij tegoed. Maar laten we beginnen met het antwoord op de opgave uit ‘Tarrasch en
de wijze raad van een zuigeling’, een oplossing die ik graag vergezeld laat gaan van een bijsluiter…
Frank Marshall – Siegbert Tarrasch, Monte Carlo 1903
(Zie diagram 1.) De opgave (zie pagina 95) luidde: zwart aan
zet verbetert zijn stelling optimaal. Hoe deed-ie dat?
Als Tarrasch de hint van de zuigeling heeft begrepen, wordt
hij overvallen door emoties: ‘Er bekroop mij het gevoel dat
Pythagoras moet hebben gehad, toen hij zijn beroemde these
had gevonden. Alleen ging dit bij mij samen met een gevoel
van schaamte, dat het een kind was dat mij op het correcte
idee bracht.’
36.. Tc1+ 37 Kf2 Ta1! Dit bedoelde de baby dus met 'A'!
Volgens de ‘Tarrasch-regel’, uitzonderingen daargelaten,
moet de toren in het eindspel achter de eigen vrijpion
Hoe zet zwart voort? A, A, A, krijste de baby... worden geplaatst of achter die van de tegenstander.
In dit geval is pion a4 geen vrijpion, maar het effect is er niet minder om. De zwarte toren valt de
pion aan en bindt de witte collega aan de dekking.
Zeker minder ervaren schakers kunnen hiervan en van het vervolg het nodige opsteken.
Pas nadat wit tot enige passiviteit is gedwongen, kan de zwarte koning zich onderscheiden. Oftewel:
eerst moet je de juiste voorwaarden scheppen voor het activeren van je koning.
Op zichzelf hoeft een pion-plus in het toreneindspel niet van beslissende betekenis te zijn. Twee
andere elementen spelen namelijk eveneens een belangrijke rol: de positie van de torens en die van
de koningen. Max Euwe beschouwt een toreneindspel als gewonnen als de ene partij beschikt over
een vrijpion-plus, gecombineerd met zowel een actievere koning als toren. Hij noemt dit de
(beslissende) ‘Plus 3-regel’.
38 Kg3 Kg7 39 Kh4 Kg6 40 g4 Dit wordt afgekeurd door de zwartspeler, die opmerkt dat wit slechts
de keuze heeft tussen matige en slechte zetten.
40.. hxg4 41 Txg4+ Kh6 42 Tc4 e5 43 Kg3 f5 44 Kf2 Kg6 45 Kg3 Ta3 46 Kf2 f4 Zwart dreigt nu 47.. f5,
Te3, e4, met twee verbonden vrijpionnen. Intussen voldoet de positie van zwart aan de ‘Plus 3-regel’.
47 h4 Kh5 48 Tc7 Ta2+! 49 Ke1 Kxh4 50 Txf7 Kg3 51 Tf5 Kxf3 52 Txe5 Txa4 53 Tf5 Ta1+ 54 Kd2 Ta5
55 Kd3 en wit gaf op, immers 55.. a6 is beslissend.
Ja, de oude Meesters leerden ons al hoe wij het eindspel moeten behandelen.
Bijsluiter
In het eindspel moet al je aandacht gericht zijn op de rol van jouw koning. En het mag wat kosten als
de monarch erin slaagt zijn optimale kracht te etaleren!
Hier kan ik het niet laten om dit te illustreren met een bijsluiter. Plaats van handeling: Hotel Anabel,
tijdens het Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Linares Internationaal.
V. Topalov - A. Shirov, Linares 1998, zwart is aan zet. (Zie diagram 2 op de volgende pagina.)
De witspeler, de Bulgaar Veselin Topalov, kennen wij voor alles als de agressor in de ‘Toiletgate’ (de
verwikkelingen tijdens de door schandalen overwoekerde WK-match tussen Kramnik en Topalov).
106

Schaakvereniging Krommenie 1932-2022
Maar bovenal herinneren we ons de Bulgaar als het lijdend
voorwerp in de beste partij ooit van Gary Kasparov (Wijk aan
Zee 1999), mogelijk de beste partij aller tijden, en last but not
least, als de betreurde co-componist van één van de grote
zetten uit de schaakhistorie.
De zwartspeler, Alexei Shirov, is een ware aanvalskunstenaar,
bekend van de boekenreeks ’Fire on the Board’. In de
diagramstelling bezit Shirov twee pionnen meer, maar wordt
hij geconfronteerd met de typische problematiek van het
eindspel met lopers van ongelijke kleur. De weg naar de
respectievelijke promotievelden a1 en d1 is, op z’n zachts
gezegd, problematisch, omdat de loper van de witte velden
geen enkele ondersteuning wordt geboden.
Welke zet tovert zwart uit de hoge hoed?

De velden a1 en d4 worden gecontroleerd door de witte loper van de zwarte velden. Het plan van wit
is om zijn koning naar het veld e3 dirigeren en dan is er voor zwart geen doorkomen meer aan. Maar
zie wat de zwartspeler uit de hoge hoed tovert…
47.. Lh3!!! 48 gxh3 48 Kf2 Lxg2 is teveel van het goede.
48.. Kf5 49 Kf2 Ke4! De pointe: nu bereikt wit e3 niet meer. Een stukoffer in ruil voor tempowinst.
50 Lxf6 d4! Blokkade. Zwart dreigt met de a-pion door te lopen naar dame.
51 Le7 Kd3 52 Lc5 Alles verliest. Wit kan niet zowel de a- als de d-pion de doorgang beletten. De
zwarte koning is de absolute heerser.
52.. Kc4 53 Le7 Kb3 0-1. Immers 54 Ke2 Kc2 55 Lb4 d3 56 Ke1 a3
Koningswandelingen
Diagram 3 (‘Hoe sterk is de eenzame koning’, pagina 84/85).
Hoe leerzaam!
Richard Retí demonstreert de magie van het kwadraat en de
ongelooflijke dynamiek van de koning. De witte koning
combineert de dreiging van het inrekenen van de zwarte pion (!)
en het controleren van promotieveld c8.
Een paar varianten:
1 Kg7 h4 2 Kf6 h3 3 Ke6 of 3 Ke7 En op de volgende zet
controleert wit met 4 Kd7 het promotieveld.
Andere variant: 1 Kg7 h4 2 Kf6 Kb6 3 Ke5! Wit dreigt Kf4 als ook
Kd6 en Kd7, waarna de c-pion promoveert.
Ten slotte: 1 Kg7 Kb6 2 Kf6 h4 3 Ke5 h3 4 Kd6 h2 5 c7 en remise.
Diagram 3: De magie van het kwadraat!

Diagram 4 (‘Hoe sterk is de eenzame koning’, pagina 85).
De koning is een sterk stuk dat zichzelf goed kan verdedigen.
1 Pe7+ Kh7 1.. Kf7 2 Pc6! e2 3 Pe5+ Ke6 4 Pf3 Kf5 5 Kb3 Kg4 6
Pe1 Kxg5 is remise.
2 g6+ Kh8 3 Kb4! e2 4 Kc5! e1D 5 Kd6! Dit is de bedoeling!
Remise. De zwarte dame kan niet op steun rekenen van haar
koning en is in haar eentje niet in staat om mat af te dwingen.

Diagram 4: Hoe houd je de reus op e3 tegen?
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Diagram 5 (‘Hoe sterk is de eenzame koning’, pagina 84/85).
Wit aan zet wint, de “eenvoudige” opgave waar Martin
oorlog mee had. De oplossing? Ik geef het woord aan Martin:

Diagram 5: Eitje?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagram 6 links. (‘Shoot-out at Coral Atlantica’, pagina 45.)
Andretti – S. (Zwart aan zet geeft mat in vijf zetten.)
1.. axb2+ 2 Txb2 Txa2+ 3 Txa2 b2+ 4 Txb2 Ta8+ 5 Ta2 Txa2++

Diagram 6: Vijf knallen, met zwart aan zet…?

Andretti – S. Zie diagram 7 rechts.
(‘Zes knallen’, naschrift, pagina 45.)
1 Dxh7+ Kxh7 2 g6+ Kh6 2.. Kh8 3 Th1++
3 Le3+ Kh5 4 Tg5+ Kh4 5 Th1+ Dh2 6 Txh2++

’t Kan ook met zes knallen, met wit aan zet!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wie herkent de afgedrukte schaakstelling, was de vraag bij
deze bijzondere QR-code (‘Quarantaineschaak’, pagina 83).
Slotstelling van de fameuze ‘Onsterfelijke Zetdwangpartij’
tussen Sämisch en Nimzowitsch, waarin wit een stuk voor
staat maar opgaf omdat hij “geen zet meer kan doen”.
Mijn moeder borduurde de stelling voor mij op een kussen.
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