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Van de redactie
Deze keer een stuk van de voorzitter over toernooien en gehandicapte
sport. Ben Zee vertelt over zijn partij tegen Jef van Swieten.
Dat je jeugdspelers niet moet onderschatten is ook te lezen.Dat schaken je
hart sneller kan laten kloppen is bekend.
Paul Numan heeft 4 opgaven met mat in 2.Ook is te lezen dat het tweede
team kampioen is geworden.
We zijn benieuwd of jullie de combinaties kunnen vinden die Ben Zee en
Wouter Havinga op het bord toverden. Zie hiertoe opgave 65 en 66.
Veel leesplezier.

Albert en Tom

Van de voorzitter.
We zijn in tegenstelling tot veel schaakverenigingen een groeiende vereniging en
hebben inmiddels 72 leden. We komen met 4 teams uit in de regionale competitie en
onze leden presteren goed in de diverse toernooien. Zo heeft Martijn Bakker zeer
goed gespeeld in het Noteboom-toernooi waar hij onder andere won van een Fidemeester.
Het bestuur vraagt zich af of het niet tijd wordt dat wij een toernooi gaan
organiseren.
We hebben daartoe een commissie aangesteld die dit gaat onderzoeken. Die
commissie bestaande uit Thomas Slijper, Herman van den Akker, Dick Wenning, Eip
Janssen en Louis van der Vos is voortvarend te werk gegaan en waarschijnlijk komt er
volgend jaar een toernooi. Daar wordt u te zijner tijd over geïnformeerd.
Verder is in de laatste bestuursvergadering een verzoek behandeld van de gemeenten
Ede, Barneveld en Scherpenzeel om een aantal proeflessen aan te bieden aan mensen
met een beperking.
Wij hebben daar positief op gereageerd en staan inmiddels vermeld in het boekje
“Kies je aangepaste sport” dat onder scholen, instellingen, woongroepen enzovoort
verspreid wordt. Als hier belangstelling voor is, worden deze lessen in de maanden
april en mei gegeven op dinsdagavond van 7 tot 8.
Tom Smit

ANALYSE (6)
In de 19e ronde van de interne competitie had ik het genoegen uit te mogen
komen tegen Jef van Swieten. Jef zit al lang en breed gereed achter het bord,
nippend aan een glas wijn. Ik moet me een beetje haasten, na nog wat
jeugdzaken te hebben afgehandeld. Ik kijk een beetje jaloers naar Jef, die
ontspannen op mij wacht. Bij dit beeld zou ik gaarne een goede sigaar willen
opsteken. Maar ja dat zijn lang vervlogen tijden.
De partijen tussen Jef en mij staan in het algemeen niet te boek als kwalitatief
hoogstaande positionele gevechten. Daarmee is niet gezegd dat de partijen saai
zijn, integendeel! Jef is de man van het betere duw- en trekwerk.
De partij ontwikkelt zich naar mijn gevoel in een voor mij positieve richting.
Na ca 25 zetten geeft Jef vol gas om tegenkansen te creëren. Ik moet alle zeilen
bijzetten. In de eindfase overspeelt Jef in een verloren stelling zijn hand en
verliest een paar stukken, waarna hij de vlag strijkt.
Op mijn vraag om de partij daarna te analyseren reageert Jef tot mijn
teleurstelling afwijzend. Jef prefereert een plek aan de bar. Geen dwaas
alternatief overigens!
Ik kon echter niet nalaten in een kort gesprek de partij nog even te bespreken.
Op mijn opmerking dat ik na 21 zetten met een pluspion een dijk van stelling
had, reageerde Jef dat hij met een pionoffer had aangestuurd op die stelling om
daarna op de koningsvleugel een koningsaanval te beginnen.
Ik was natuurlijk niet overtuigd en besloot thuis de hulp van onze vriend Fritz in
te roepen. Ik speelde tenslotte wel tegen het fenomeen van Swieten.

Ben Zee – Jef van Swieten na zet 22 van zwart.

Zonder een grondige sterkte-zwakteanalyse toe te passen kan toch wel worden
gekonkludeerd dat wit de touwtjes stevig in handen heeft. Fritz geeft zelfs
+3,60. Maar Jef ziet mogelijkheden langs de half-open h-lijn.
En eerlijk is eerlijk ons fenomeen speelde de volgende fase als een terriër.
Veteranen onder ons weten nog wel dat in 1950 Heerenveen in de wedstrijd
Heerenveen-Ajax in het laatste half uur een 5-1 achterstand omboog naar een
6-5 overwinning!
Ik moest bijzonder goed op mijn tellen passen. Voeg daarbij nog de
spreekwoordelijke tijdnood, waarmee het verhoogde adrenalinegehalte bij mij
is verklaard.

Na de 39e zet van wit was onderstaande stelling ontstaan:

Ben Zee – Jef van Swieten na zet 39 van wit

Zwart heeft voor de pion inderdaad een behoorlijke druk langs de open h-lijn
ontwikkeld. Maar de aanval slaat niet door. Fritz geeft zelfs nog +2,69 voor wit.
Jef gooide er nog twee stukoffers tegen aan, maar dat mocht allemaal niet
meer baten.

Ben Zee

Cirkel 2
vlnr: Ben Zee, Hans de Groot, Tom Smit, Peter van der Wijngaart, Albert Bootsman, Herman van den Akker
invallers niet op foto: Timon Huizinga, Bart Koeweiden, Cisko Loos

De Cirkel 2 kampioen
Met nog één ronde te gaan is het tweede team van De Cirkel kampioen geworden in de derde klasse
van de OSBO.
Hier het verslag van de laatste drie rondes:
14 januari De Cirkel2- Wageningen 6.

De 5 ½ - ½ overwinning werd geopend door Tom Smit.
Met een Dame op c3 en een Toren op g3 was mat op g7 alleen te voorkomen door
Dameverlies op f6. Zwart gaf terecht op.
Albert Bootsman speelde vervolgens remise. Beide spelers hadden 2 lopers, een dame en 7
pionnen.
Zowel Hans de Groot als Herman van den Akker stonden op dat moment beter.Herman stond
een stuk tegen een pion voor. Daarna won hij de kwaliteit door een paardvork en kon hij
daarna mat zetten.Intussen had Peter van der Wijngaart een eindspel Loper en pionnen
tegen Paard en pionnen bereikt.

Hij kon met zijn pionnen knap doorbreken en won.
Cisko Loos snoerde zijn tegenstander in, won 2 pionnen, daarna de kwaliteit en de partij.
Aan bord 1 was het bijzonder spannend.
Hans de Groot stond eerst een stuk voor, maar verloor daarna de kwaliteit.
In het eindspel had hij Paard plus Loper en 4 pionnen tegen Toren en 5 pionnen.
Dit won hij knap.
20 februari ASV 9 – De Cirkel 2:
Albert Bootsman kwam al snel een pion voor en won als eerste.
Zijn voorbeeld werd gevolgd door Herman van den Akker.
Tom Smit won in een mataanval.
Toen stonden we met 3-0 voor, maar de overige 3 borden stonden zorgelijk.
Timon Huizinga kwam een kwaliteit achter en moest opgeven.
Ben Zee kon het eindspel van Dame, Loper en 7 pionnen tegen Dame, Paard en 7 pionnen
niet houden.
Ook Peter van der Wijngaart leek te verliezen, maar toen zijn tegenstander verkeerd afruilde,
kwam hij gewonnen te staan.
Zijn tegenstander bood remise aan, wat in het clubbelang aangenomen werd.
Zo was de winst van 3½ – 2½ verzekerd.
11 maart De Cirkel2 – SMB 3
De eerste partij werd remise. Herman van den Akker kon er niet doorkomen tegen de
Indische verdediging van zijn tegenstander.
De eerste winstpartij was van Peter van der Wijngaart. Met zwart won hij in de Franse
doorschuifvariant.
Vervolgens won Tom Smit. In het eindspel stond zijn koning beter.
Ben Zee stond goed, maar moest toch in het eindspel in remise berusten.
Albert Bootsman won gedecideerd. Het eindspel met een pion meer, kende voor hem geen
problemen.
Hans de Groot kwam een kwaliteit achter en moest opgeven.
Daarmee kwam de eindstand op 4-2.
In april moeten wij tegen ESV2.
Hoewel we al kampioen zijn, zijn we het aan onze stand verplicht om deze derby te winnen.
“Noblesse oblige”.
Tom Smit

ONDERSCHATTING
In het kielzog van Karpov waren veel Russische schakers naar het schaakfestival in Groningen
gekomen. Ik moest tegen de zevenjarige (!) Russische jongen Larichev Prokhor spelen. Hij was jonger
dan mijn oudste kleinzoon. Het is bekend dat jeugdspelers vaak sterker spelen dan hun rating
aangeeft. De partij verliep als volgt:
Larichev Prokhor – Tom Smit
1 e4

,e5

2 Pf3

,Pc6

3 Lb5

,a6

4 Lxc6

De afruilvariant van het Spaans.
Je kunt op 2 manieren slaan. In beide gevallen hoef je niet bang te zijn voor
Pxe5, want je hebt het antwoord De7 of Dg5. Ik besloot voor bxc6 met als
argumentatie: een sterk centrum met aanvalskansen na f7-f5.
,bxc6

5 0-0

,d6

6 Pc3

,Le7

7 Te1

,f5?

Larichev Prokhor – Tom Smit na 7 …,f5?

8 exf5

Met enkele krachtzetten weerlegt wit mijn strategie.
,Lxf5

9 d4!

,exd4

van mijn “sterke” centrum is niets meer over.

10 Pxd4,Ld7

10 …,Dd7 11 Df3 is ook niet fijn.

11 Lg5

,Pf6

12 Lxf6 ,gxf6
13 Te3

,h5

om 14 Dh5 te voorkomen.

14 Dd3 ,Kf7

voorkomt 15 Dg6

15 Tg3 ,

Tg8?

Na afloop gaf Larichev nog de volgende variant:
Lg4 16 h3, Dg8 17 hxg4, hxg4 17 Txg4, Dh6 en zwart wint verrassend
na 18 Kf1, Dh1 19 Ke2 en Dxa1 maar wit heeft natuurlijk beter.

16 Dh7+

Zwart geeft op.

Ik troost me maar met de gedachte dat hij over 20 jaar misschien een vooraanstaand grootmeester is

Tom Smit

Schaken en hartslag
Volgens de hartstichting moet je elke dag een halfuur je hartslag verhogen.
Als je elke dag schaakt voldoe je daaraan, want als je dreigt te verliezen of een stukoffer wilt plegen,
gaat je hartslag behoorlijk omhoog. Even nalezend op de site van de hartstichting, blijkt dat dit
bereikt moet worden met licht intensieve beweging. Het optillen en verplaatsen van schaakstukken
valt daar volgens mij niet onder. Ik denk dat de combinatie denksport en fysieke sport ideaal is. Wat
dat betreft geeft de nieuwe wereldkampioen, Magnus Carlsen, het goede voorbeeld. Hij doet
behalve aan schaken onder andere aan voetbal. Dat is niet zo verwonderlijk want in zijn jeugd werd
hij getraind door de Noorse grootmeester Agdestein. Die was naast schaker ook profvoetballer en
vertegenwoordigde zijn land zowel in het schaakteam als in het nationale voetbalelftal. Ik denk dat
niemand anders zijn land in 2 disciplines heeft vertegenwoordigd. Ik ben benieuwd naar de hartslag
van Carlsen toen hij de positie van onderstaand diagram bereikte. Hij wist dat hij wereldkampioen
zou worden als deze partij remise zou worden. Is de stelling geforceerd remise als hij pion h6 neemt,
wat hem een paard kost na gxf4 gevolgd door Kg7?

Carlsen – Anand 10e matchpartij
Wereldkampioenschap 2013
na 46 … Kf8

De partij ging als volgt verder:
47 Pxh6

,gxf4

48 gxf4 ,Kg7
49 Pxf5+
50 Kb6 ,Pg2

,exf5

51 Kxb7

,Pxf4

52 Kxa6,Pe6
53 Kb6 ,f4
54 a6

,f3

55 a7

,f2

Beide pionnen promoveerden en op de 65e zet toen er nog maar 2 koningen en een paard dat
geslagen kon worden, op het bord stonden was de remise een feit en was Carlsen de nieuwe
wereldkampioen.
Tom Smit

Opgaven
De oplossingen van de vorige keer.
Opgave 61
Na 1….Dxb4 en 2Dxd8 volgt stikmat..
Dxd4+ 2. Kh1 Pf2+ 3. Kg1, Ph3++ 4. Kh1,Dg1+ 5.Txg1, Pf2 mat.
Opgave 62
1. .., Dg1+ 2. Kxg1, d1(D)+ 3. Dxd1, e2+ enz.
Opgave 63
1. Db3!!, Dxb3 2. Tg7+, Kh8 3. Txh7 en Tag7 mat.
Opgave 64
1. Ja. Op Kxe2 volgt toerenwinst met Db2 en op de tussenzet Te8+ Kh7 volgt op Kxe2
Db5+ met winst van de andere toren.
Nu 2 nieuwe opgaven van stellingen van De Cirkelspelers.

Opgave 65

C van Ingen – B. Zee interne competitie
Zwart heeft een toren en 4 pionnen voor 3 stukken
Hoe kan zwart wit in enkele zetten mat zetten?

Opgave 66

Willem de Wilde – Wouter Havinga
De Cirkel 1 – ESV 1
Zwart aan zet wint.

Auteurs bedankt voor uw bijdragen!

