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Van de redactie.
Als redactie zijn wij bijzonder blij en tevreden met de medewerking van
Bestuur en Leden voor de invulling van DIGI-CIRCULAIRE NR 1.
Menigeen heeft zijn best gedaan om ons clubblad opnieuw van de grond te
krijgen;"volledig geslaagd" naar onze mening.
Het was geen enkel probleem diverse leden copy voor het eerste nummer te
ontfutselen dan wel af te persen. Dat biedt perspectief voor het vervolg;
een zaak waar we derhalve dan ook al enige tijd druk mee bezig
zijn; het schiet echt op.
Wel willen wij graag reacties op ons werk,zowel instemmend als
kritisch; als het maar niet ingaat tegen Art. Zoveel van de grondwet. Laat
ons dus a.u.b. weten,wat jullie ervan vinden, welke suggesties je hebt
voor verbetering en wat het toevoegt aan je lidmaatschap van de CIRKEL.
En dan nog een ding; Zo hier en daar ving ik op dat men de
Digi-Circulaire opvat als een soort Nieuwsbrief die te-hooi-en-te-gras
nieuwtjes rondstrooit en zendt, die er op dat moment toe doen; dat is
niet de bedoeling; dat was de oude circulaire ook niet; en de
stijl van de papieren circulaire willen wij behouden; met opiniërende
en analytische bijdragen, met DE PEN en een bemoedigend woordje van de
VOORZITTER; met Schaak-verhalen en "andere onzin".Natuurlijk zijn wij
best bereid om er ook NIEUWS tussendoor te brengen,en dat zal dan zijn
in het kader van een NIEUWSBRIEF,,maar dat is wat anders dan de
DIGI-CIRCULAIRE. De DIGI_Circulaire blijft een uitgave van de
Redactie,die (als het even kan om de 2 of 3 maanden ) bij
jullie wordt thuisbezorgd via het Computerscherm. Daarover kunnen wij het
met z'n allen best roerend eens zijn.
De Eindredacteur.
Jan Banga

1 Uur van de 168 !
We hebben dringend behoefte aan meerdere mensen om ons team
jeugdschaakdocenten te versterken. Eigenlijk betekent ons verzoek niet meer dan op
dinsdagavond een uur eerder op de schaakclub te zijn. Nu zijn er ongetwijfeld
mensen,die een druk bestaan leiden. Alle begrip daarvoor. Wij doelen echter op
degenen,die over voldoende tijd beschikken en die wellicht best bereid zijn zich een
uur per week in te zetten voor onze jeugdleden.
We vragen geen grote schakers, mag wel natuurlijk,maar seniorleden, die het leuk
vinden de kinderen een stukje verder te helpen. En als we goed opleiden,bewijzen we
onszelf ook een dienst. Kijk maar eens op dinsdagavond hoeveel jeugdige schakers
inmiddels naar de senioren zijn doorgestroomd en hoe goed ze presteren. Hoe meer
we investeren in onze jeugd hoe hoger het rendement.
Met enig gevoel voor humor kan je zeggen:eigenlijk is een verliespartij tegen een van
die jonge gasten een toprendement!
Denken jullie over ons dringende verzoek nog eens goed na en vraag bv. Louis
v.d.Vos en Ben Zee over de gang van zaken.
We zijn benieuwd!

Vriendelijke groet,
Jan Blokpoel.
P.S. Uiteraard zijn ook schakende ouders van de jeugdleden zeer welkom.

Verslag OSBO-PJK 2008
Op 27, 29 en 30 december 2008 werden weer de jaarlijkse OSBO

Jeugdkampioenschappen in Apeldoorn gehouden. Dit jaar werd De Cirkel
vertegenwoordigd door maar liefst acht spelers: Ruben de Vries, Tim Evendijk, Lucas
de Vries, Milko van Golberdinge, Theo Pijkeren, Marco Hernandez, Jan Pijkeren en
Thomas Slijper.
In de E-categorie speelden Tim Evendijk en Ruben de Vries. In een spelersveld van
maar liefst 34 deelnemers wist Tim de achtste plek en een plaats voor het NK te
behalen. Een prestatie van formaat! Maar ook Ruben stond als één van de jongste
zijn mannetje: hij haalde 4,5 punt uit 10, waarmee hij eindigde als 22e in het
algemeen klassement, maar waarmee hij wel door mocht naar het NK in de Gcategorie!
Ook in de D-categorie werd de eer van De Cirkel hoog gehouden: Lucas de Vries wist
als vijfde maar liefst 31 spelers achter zich te laten en zich overtuigend te
kwalificeren voor het NK! Tevens werd hij de nummer één van zijn geboortejaar.
Milko van Golberdinge, 12e, viel helaas net buiten de prijzen, maar kan alsnog
terugkijken op een mooi toernooi.
In de C-categorie speelden Marco Hernandez en Theo Pijkeren voor het eerst mee.
Dat er veel tegenstand te verwachten viel, bleek al uit de indeling: van de 24
deelnemers had Marco de laagste en Theo de één na laagste rating. Toch verliep het
voor met name Marco helemaal niet zo desastreus. Marco eindigde gedeeld 19e en
Theo 23e. Marco maakte in feite de op één na grootste vooruitgang van de gehele Ccategorie! Hij won van de uiteindelijke nummer 11 en speelde remise tegen Theo en
Marike Koekkoek. Theo kon z’n draai in dit toernooi niet zo goed vinden. Na een paar
onnodige verliespartijen kreeg hij een bye en speelde remise tegen Marco. Toch kan
ook Theo, gezien de enorme tegenstand, terugkijken op een geslaagd toernooi.
In de B-categorie ten slotte overkwam Thomas Slijper in de 2e ronde iets vreemds.

Hieronder volgt zijn verslag van de partij Nick Baan vs. Thomas Slijper

Stelling na 54…Lc5. In deze stelling lijkt wit iets beter te
staan dan zwart. Wit zal zo snel mogelijk de koning naar het centrum moeten opspelen en hem daar laten
staan. In de partij ging het anders:
55.Kf3 Kf6
56.Ke4 g5
57.Kd3 Ke5
58.Kc4 Lf2
59.e7 Lh5

Zwart dreigt 60… Le2#. Wit ging hier de fout in door 60.Kb5?? te spelen, maar het verassende
60. Lf3!
houdt waarschijnlijk wel remise. Het stuk mag niet genomen worden wegens 61. e8D+ +-.
Voor zwart zit er dan niks anders op dan de loper terug te trekken naar e8. Het slechte 60…g4? Faalt op
61.Lxg4+- en 60…Lg6?? kan ook niet: 61.Kb5 en wit haalt a5+b4 op. Op andere loperzetten wordt of de
loper geslagen of er volgt 61.e8D+. Na 60…Le8= blijkt al snel dat dit remise is.
60.Kb5 Kxd5
61.Kxa5 Lc5
62.Ka6 Ke6
63.Kb5 Lxe7

64.Pb6 Le2+
65.Ka5 Ld8

Natuurlijk is het nu over en uit, de witte koning moet slaan op b4 waarneer zwart
het laatste paard van wit oppeuzelt, maar toen gebeurde er iets merkwaardigs: mijn
tegenstander stak zijn hand uit en ik nam zijn hand aan omdat ik ervan uitging dat hij
opgaf. Later bleek dat hij remise had aangeboden (wat ik niet had gehoord) omdat
hij ervan uit ging dat het pat was. Het bleef echter wel remise. Achteraf gezien had ik
natuurlijk naar de wedstrijdleider moeten gaan en het punt als nogbinnenhalen. Dit
heb ik uiteindelijk niet gedaan omdat ik doodop was naar 2 lange partijen van 4 uur
op 1 dag.
Jammer, maar niets aan te doen. Hij boekte toch nog een vooruitgang van 11 ratingpunten door met 3 uit 6
op de 13e plek te eindigen. Jan Pijkeren haalde ook 3 punten, maar had iets meer weerstandpunten
verkregen, waardoor hij op de 11e plek neerkwam. Met name het verlies tegen Armen Hachijan, de
uiteindelijke winnaar, leverde hem aardig wat weerstandpunten op. Desondanks verloor hij 5 ratingpunten,
vooral door het onnodige verlies in de 2e ronde tegen Remco Huzen.

Thomas Slijper en Jan Pijkeren

Tip voor de zomer?

De Cirkel 1 wint met 5-3 tegen Veendaal 3
In de 5e speelronde van de Osbo-competitie heeft De Cirkel uitstekende zaken gedaan
door met 5-3 te winnen van Veendaal 3.
Door dit resultaat staat De Cirkel inmiddels in de subtop.
De overwinning was overtuigend. Carel de Vries tekende het eerste wedstrijdpunt aan
door met wit in een Franse partij te winnen van Martien Rood, ook deelnemend aan
de interne competitie van De Cirkel. Veenendaal trok de stand gelijk, nadat Tom
Pronk moest capituleren tegen Henk Don. Hans van de Weteringh zette De Cirkel in
een goed gespeelde partij weer op voorsprong.
Daarna volgden twee remises van Peter van de Wijngaart en Jef van Swieten.
Beiden hadden aanvankelijk uitzicht op meer, maar ze lieten in het eindspel hun
voordeel uit handen glippen. De tussenstand werd in het laatste half uur uitgebreid tot
5-2 door goede overwinningen van Harold Boom en Ben Zee.
Met name Harold wist met een stukoffer zijn tegenstander Leer fraai te verschalken.
Albert Bootsman verloor als laatste zijn partij tegen Bosman.
De gehele partij moest hij opboksen tegen een aanval op zijn geïsoleerde d4-pion.
Uiteindelijk werd de belegering hem te machtig. Al met al een prima avond.
Ben Zee

Onbekende man speelt potje mee?!

CORUS
Aan het Corustoernooi in Wijk aan Zee deden dit jaar minder Cirkelaars mee
dan in de voorgaande jaren. Louis van de Vos, Albert Bootsman, Eip Janssen en
ondergetekende vormden het smaldeel van De Cirkel.
Eip Janssen werd in zijn groep met 2 punten uit 3 ongedeeld winnaar van zijn
groep. Hij promoveert daarmee van groep 7 naar groep 6. Louis scoorde met
twee remises een derde plaats in groep 8. Albert viel in groep 6 met 1,5 uit 3 net
buiten de prijzen (er waren twee prijzen per groep). Bij het ingaan van de laatste
ronde stond hij nog aan kop. Een nederlaag wierp hem terug naar de derde
plaats. Ondergetekende kwam met 1,5 uit 3 in groep 6 op een ongedeelde
tweede plaats terecht. De voorzitter was de laatste speeldag toeschouwer bij het
evenement. Er is veel te zien bij het Corustoernooi. Naast de honderden
amateurs spelen in dezelfde ruimte de grootmeesters en de meesters in de
invitatiegroepen A, B en C.
Bij de opening van het toernooi herdacht de organisatie dat in 2008 twee
belangrijke mensen waren overleden, Haggenburg en nog iemand van wie mij
de naam is ontschoten. Hun portretten waren groot afgebeeld in de speelzaal.
Een grote misser in dit verband was dat met geen woord werd gerept over het
overlijden van Berry Withuis. De grote betekenis van Withuis voor de
Nederlandse schaakwereld is uitstekend verwoord door Lex Jongsma in een
artikel in “Matten”, een uitgave van New in Chess. Het is algemeen bekend dat
de KNSB bepaald niet ingenomen was met zijn CPN-verleden.
Tijdens het toernooi kreeg ik in mijn partijen ik te maken met enkele bijzondere
schaakregels. In de eerste partij dreigde ik mat in één zet te geven. Dit was niet
op te lossen door mijn tegenstander, zij het dat de kans groot was dat hij kon
ontsnappen via eeuwig schaak. Ik probeerde daar aan te ontkomen. Ik ging aan
de wandel met mijn koning en kreeg toen het deksel op mijn neus. Ik verloor een
toren en daarmee de partij. In de tweede partij was sprake van een bijna
identieke situatie. Nu was ik wat behoedzamer en berustte ik uiteindelijk in
remise. Interessant was dat mijn tegenstander steeds schaak zei als hij mijn
koning aanviel. Ik attendeerde hem er op dat dat volgens de regels niet meer
mocht. Vroeger was dat een teken van hoffelijkheid. Thans wordt dit als
spelbederf opgevat.
In de derde partij noteerde mijn tegenstander zijn zet, voordat hij deze uitvoerde.
Dat is volgens de nieuwste regels verboden. Wat de zaak nog erger maakte was
dat hij bijna bij elke zet de met een potlood genoteerde zet uitstufte en een
nieuwe zet noteerde. Al met al wat schimmig, omdat je toch de neiging hebt te
kijken wat jouw tegenstander heeft opgeschreven. Ik heb niet geprotesteerd,
misschien ook niet omdat ik heel goed stond.

Op de 48e zet had ik met wit spelend Lg5xPf6 gespeeld, waarna de volgende
stand was ontstaan:

Met 48. Lg5xf6 lijkt wit een risico te hebben genomen, omdat zwart nu met
48… Dg6xh5 kan antwoorden. Anderzijds dreigt zwart 48…Pf6xh5 in het
voordeel te komen. Na 48…Dg6xh5 wint wit echter met 49. Lf6xe5.
a. Na 49… Tg8xg4+ 50. Kg2-f1 kan op straffe van mat in 2 de loper niet
worden geslagen. Ook 49… Dh5xg4 50. Df3xg4, Tg8xg4 51. Kg2-h3
helpt niet
b. Na 49…d6xe5 50.Kg2-g3 ontstaat een gewonnen eindspel voor wit.

Ben Zee

Paasbergschool bezit beste schoolschakers van Ede
Dick Wenning (L) heeft de beker aan het winnende team overhandigd.

EDE - De Paasbergschool heeft de strijd om het door BCM Ede Schoolboeken
gesponsorde Edes schoolschaakkampioenschap gewonnen. Uit de voorronde om
het Edese kampioenschap schaken, kwamen vier scholen boven drijven: School
met de Bijbel Wekerom, Oranje Nassau, ESV en de Paasbergschool. Zij hebben
afgelopen week gestreden om de fel begeerde titel. De Paasbergschool trad met
een zeer sterk team aan: Milko van Golberdinge, Lucas- , Hanna- en Ruben de
Vries. Dit allemaal onder de bezielende leiding coach Carel de Vries. Zijn
instructies waren duidelijk. “Niet te snel zetten hoor. Je hebt tijd genoeg!”. In de
eerste speelronde won De Paasbergschool overtuigend met 4-0 van Oranje
Nassau. ESV verloor met dezelfde cijfers van de School met de Bijbel. De
Paasbergschool won daarna de wedstrijden tegen ESV en School met de Bijbel
eveneens met de maximale score (4-0). Alle vier de spelers bleven zonder
puntverlies. Op de tweede plaats eindigde ESV (2 punten 5 bordpunten) voor
School met de Bijbel ( 2 punten 4 bordpunten) en ESV (eveneens 2 punten en 3
bordpunten). De Paasbergschool heeft zich geplaatst voor de binnenkort te
spelen districtsfinale. Of dit ook geldt voor de overige scholen wordt in een later
stadium pas bekend.

De Pen:

Ik was 18 jaar toen ik voor het eerst met schaken in aanraking kwam.
Ik kocht schaakboekjes van Hans Bouwmeester, die toen erg populair was in die tijd.
Ik was ongeveer 26 jaar toen ik voor het eerst bij de ESV kwam.
Mijn herinnering, in die tijd was, dat ik naast een dominee (de naam weet ik niet, dacht aan
Kors) aan het schaken was en een hartstilstand kreeg. Dat is iets wat ik niet snel zal vergeten.
Maar wat ik me ook herinner dat het er leuk en gezellig was. Ik probeerde ook de wekelijkse
opgaven van die de onlangs overleden Gerrit Ossenkoppele in de Edese krant zette op te
lossen.Na 2 ½ jaar moest ik voor de schaakclub bedanken wegens drukke werkzaamheden en
de studie aan de avondschool die ik volgde.
Omdat ik wel wilde schaken kocht ik een schaakcomputer die toen nog niet de sterkte had die
een schaakcomputer nu heeft. Soms was het eindspel om te huilen. Mijn tweede
schaakcomputer was een hele goede met een rating van ongeveer 1600 Elo punten.
Voor die tijd een behoorlijk niveau. Schaakcomputers hebben wel een voordeel tenopzichte
van de mens. Nooit hoofdpijn en altijd zin.Hobby’s heb ik altijd wel gehad: computers,
schaken, dammen, muziek en elektronica, en de soldeerbout. Sommige hobby’s oefen ik nog
steeds uit. Ik ben bij De Cirkel gekomen door Joop de Feijter. Elke keer als wij elkaar
ontmoeten probeerde Joop mij over te halen te komen schaken. In 2007 ging ik met de VUT.
Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ben tot schaakelite Tot op heden heb ik daar nog
geen minuut spijt van. Ik ga, als het meezit Tom Pronk nog wel eens verslaan (ha, ha, ha…)
Momenteel geef ik ook schaakles aan de jeugd. Een hele leuke bezigheid. Ik mag de pen
doorgeven aan…

Paul Numan

Bijdrage van Joop
Graag wil ik mijn bijdrage leveren aan een ‘doorstart’ van onze
“Circulaire”
Ik zal niet putten uit eigen ervaring , mijn eigen vorm van
schaakvermaak.
Ik kan wel putten uit een doos met krantenknipsels , die ik in de
loop van
de jaren verzamelde .
Het zijn meest opmerkelijke zaken in de schaakwereld die mijn
aandacht trokken.
Dié schaakstellingen die waarschijnlijk iedere schaker wel boeien heb
ik apart opgeslagen , om daar eventueel iets mee te doen , zoals nu ,
voor de Circulaire.
Helaas zie ik nog geen kans om schaakdiagrammen in mijn artikel te
verwerken , maar misschien weet de redakteur daar wel raad mee.
Wat ik nu aan jullie kwijt wil haal ik uit een artikel van Hans Bohm
die gekunstelde schaakstellingen doorgaf , niet direkt om daarmee een
puzzel aan zijn lezers voor te leggen , maar meer om de heftige
bewegingen op het schaakbord te laten bewonderen en daarvan te
genieten.
Wie mij op de club een beetje kent weet dat ik op vuurwerk op het
schaakbord
aanstuur met zetten die mogelijk winstgevend zijn , maar vooral een
leuk avontuurlijk spel beloven.
Dus , mensen , pak een bord , en plaats de stukken als volgt :
Wit : Kh2 ,Db1 , Tg8, Tc5, Lf7 , pi h5
(6 stuks)
Zwart :Kh7 , Lc2 , pi a2 , b3, c4, d5, e6, g7, h6 (9 stuks)
Wit wint geforceerd met een amusante reeks zetten :
1. Th8+ Kxh8 2.Tc8+ Kh7 3. Lg8+ Kh8 4.Lxe6 en de loper eet na
eerst een schaakje op g8 alles op van e6 tot a2 en eindigt met 14.
Lb3+ Kh7
15. Lxc2+ Dxc2 16. Txc2 en wint nu uiteraard.
Misschien een volgende keer weer zoiets .

Cirkelaar Jan Pijkeren wint sterk bezet jeugdschaaktoernooi
EDE – Cirkelspeler Jan Pijkeren uit Ede heeft het door de schaakvereniging De
Cirkel uitstekend georganiseerde ‘Tinnen Soldaat‘ jeugdschaaktoernooi
gewonnen. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Pijkeren scoorde evenals
Jan van Dorp (sv De Toren) 4,5 punt uit zes partijen. Een barrage was nodig om
de winnaar te kronen. Jan Pijkeren: “ In de poulefase eindigde onverwachts in
‘pat’. Ik vergat in grote tijdnood mijn paard te verzetten”. De barrage partij werd
er ook één om nooit te vergeten. Jan vervolgt: “Een snelschaakpartij is soms net
een loterij. Het ging lang gelijk op. We verbruikten beiden ongeveer evenveel
bedenktijd. Met allebei nog ongeveer 55 seconden op de klok kreeg ik de
mogelijkheid met mijn paard - via een aftrekaanval op zijn koning - zijn stelling
binnen te komen. Hij ( Jan van Dorp, red) zag echter alleen dat mijn paard zijn
koning aanviel. Maar ook mijn loper pende de koning met schaak. Hij zette mij
‘schaak’ in plaats van eerst zijn eigen koning te bevrijden. Helaas een
onreglementaire zet. Dat betekent in het snelschaken dat ik de winst kon
claimen. Een wat jammerlijk einde van een spanende barrage maar ik ben
bijzonder blij met deze zege”. Jan Pijkeren won daarmee het zesde IJSCO
toernooi, waarvan er in totaal twaalf binnen de Oostelijke Schaakbond worden
afgewerkt. Het besloot een prachtige schaakdag in Edes onvolprezen
denksportcentrum de Open Hof. De critici die te vaak vinden dat schaken geen
‘sport’ is kwamen bedrogen uit. Bijna honderd jongelui kruisten de degens. Het
betekende dat het jeugdschaaktoernooi als een ware zegetocht voor de
schaaksport de boeken in kan.
Het jeugdbestuur van De Cirkel heeft de datum van het volgende toernooi
(6 februari 2010) alweer vastgelegd.

Topgroep
EDE – In de hoogste groep (A) zijn de zes op basis van hun rating beste
schakers ingedeeld. Op het bord met de 64 velden is te zien dat het schaakniveau
hoog is. De speeltijd is 20 minuten per persoon. Dat lijkt voldoende voor een
kwalitatief goede partij. Na het verlaten van de openingstheorie worden hier en
daar wat foutjes gemaakt. Foutjes afgedwongen door een ver doorgerekende zet
waarop niet is gerekend. Het ‘zout in de pap’ zullen we maar zeggen. Meespeelt
de druk van de klok, de poulestand en de te nemen risico’s. Het drukte de pret
overigens niet. Naast Jan Pijkeren is ook Edenaar Maurice van Eijk, spelend

voor sv De Toren en voormalig Cirkellid aanwezig. De Edese concurrenten
ontmoeten elkaar in de eerste ronde. Jan Pijkeren: “Een bizar partijverloop. Het
einde kwam snel. Maurice van Eijk pende met zijn Dame mijn paard, maar zag
over het hoofd dat ik daardoor een dodelijke aftrekaanval kon plaatsen die hem
zijn Dame kostte. Maurice gaf onmiddellijk op.” Van Eijk eindigt als uiteindelijk
als derde.
Al ver van te voren druppelen de deelnemers binnen. Er wordt ingeschreven en
men snelt naar de speelzaal. Nog even wat openingstheorie doornemen. Op de
lijsten kijken wie de tegenstanders zijn. Het is net een reünie. Ze komen elkaar
regelmatig op toernooien tegen. Organisator Dick Wenning begrijpt het en houdt
de opening kort. Nauwelijks galmen zijn woorden weg of de klokken zijn al
ingedrukt. Minuten duren voor de schaakjeugd soms uren.
De jeugd geniet met volle teugen. Per groep verschilt de aandacht. Wordt er in
de ‘top’ zeer serieus gespeeld. In de lagere regionen vliegen hier en daar de
stukken als het ware in het rond. Zo snel wordt er gezet. De klokken staan er dan
wel bij, maar zelden is dat attribuut beslissend. De zaalleiding kent weinig
problemen. Er valt dan ook geen wanklank. Henk Buys wint overtuigend groep
2. Regionaal succes in groep 5. De Cirkelaars Tim Evendijk en Rik van Hoef
worden 2e en 3e achter winnaar Luka Gobac. In groep 9 wordt Cirkel speler
Ruben de Vries winnaar. Slechts de als tweede eindigende Gerben Lukkezen
weet Ruben te verslaan. In het geval De Vries is het spreekwoord: ‘de appel valt
niet ver van de boom’ zeker van toepassing. Vader Carel de Vries leidt de dans
bij de interne competitie van De Cirkel. Zus Hanna (groep 10) werd in het
‘mannen geweld’ netjes derde. Het door de Tinnen Soldaat ( Soembalaan 12
Ede ), gesponsorde toernooi zijn de overige winnaars : Poule 3: Frank van
Hoorn . Poule 4: Bas Koster. Poule 6: Man Hiem Cheung. Poule 7: Lodewijk
van Lookeren Campagne. Poule 8: Bart Borm. Poule 10: Anna-Jan van de Steen.
Poule 11: Jaco van Hoef en Poule 12: Rens van Beek.

Foto's Tinnensoldaat-toernooi 2009

Dick Wenning (L)

Jan Pijkeren (L)

De Sponsor: Tinnensoldaat

Groep 2
Met dank aan allen die medewerking hebben verleend.

Carel de Vries - Joost Hoogland Schaakmaat 2 Apeldoorn, 14.11.2008
In de opening heb ik een pion geofferd om een actievere stelling te krijgen. Toch staat het redelijk
gelijk maar ... na een afruil op d4 komt er een onverwachte zet:

16.g2-g4!!
En opeens heeft het zwarte paard geen vluchtvelden meer en wordt zwart gedwongen zijn stelling te
verslechteren:
16. ..., h6 17.gxf5 exf5 18.Pd6 hxg5 Zwart heeft 2 dubbelpionnen voor z’n Koning en pion f7 is zwak.

19.De2-h5! Ik besloot na ampele berekeningen tot de aanval, hoewel niet zonder risico omdat ook
pion f2 zwak is.
19...Lxf2+ 20.Kf1 Lc5 21.Pxf7 Txf7 22.Dxf7+ Kh7 De zwarte koningsstelling is ernstig verzwakt en
met een fraai torenoffer maakte ik het uit.

23.Td1-d6!! (1-0)

Mijn vakantie in India,

Bij vakantie denk ik aan doen en laten, wat ik leuk vind. Dat was hier niet het geval.
Het was meer ervaringen opdoen in heel groot land, dat zeer rijk is aan cultuurschatten, maar
de eerste dagen waren het meer cultuurschokken. ’s Nachts kwamen we aan op het vliegveld
in Delhi. 41/2 uur later dan de Nederlandse tijd. En ’s morgens weer op tijd er uit voor de
busreis naar de roze stad Jaipur. Die busreis vergeet ik dus niet meer. Het straatbeeld gaf de
indruk, dat het land net gebombardeerd was. De bestrating leek overal kapot te zijn, dit was
vooral te merken achter in de bus vanwege het hevige gehobbel. We reden nota bene op de
high way, maar overal zag je mensen op fietsen en riksja’s en vee, zoals koeien en honden
zonder eigenaar en soms zelfs varkens of een kar trekkende kameel. De buschauffeur laveerde
behendig en al toeterend om al dit leven heen en we belanden na een lange dag in de stad.De
huizen langs de weg waren maar zelden van behoorlijke structuur en leken vooral verveloos
en kapot te zijn, Maar men leeft in deze chaos toch buitenshuis. En dan al het getoeter van al
die auto’s. Op de achterkant van elke vrachtauto staat “blow Horn” dus blijkbaar moet dit
toeteren om een aanrijding te voorkomen. Overigens heb ik ondanks de vele buskilometers en
het chaotische verkeer géén enkel ongeval gezien. Eindconclusie is, dat het woord chaos niet
op zijn plaats is, je kunt beter spreken van een georganiseerde chaos.
Om een lang verhaal wat kort te maken. Hoogtepunten waren het bezoek aan het “red fort”
(per olifant met Tiny, mijn partner, op de keienweg omhoog). Alsook het bezoek en
bezichtiging van de werkelijk prachtige moskee van Taj Mahal. En dan niet te vergeten de
plaats Varenassi aan de Ganges, alwaar de lijkverbrandingen plaats vinden. We reden per
riksja naar deze plek en gingen dan in een grote sloep de Ganges op. Het was al avond en we
zagen diverse brandstapels branden. “Gemiddeld”, vertelde de Indiase gids, “vinden er op die
plek bij de Ganges 210 verbrandingen per dag plaats en men verbruikt bij elke verbranding
300kg hout”. Er staan alleen mannen om de brandplaats heen, die geen geluid mogen maken.
Even verderop stonden hindoe priesters met veel ceremonie en muziek uit geweldige
lawaaiige luidsprekers een soort dansritueel ut te voeren.Je moet het zèlf gezien hebben om de
sfeer goed te kunnen omschrijven.Een indrukwekkende ervaring.
We waren nooit op het idee gekomen naar India te gaan als we niet betrokken waren bij een
scholenproject in de stad Jabalpur in India. Afgelopen winter hebben we als parochie in
Veenendaal de renovatie bij elkaar verzameld voor een kleine basisschool welke onder leiding
staat van de Norbertijner pater, Father Bipin als schoolhoofd. Het was een goede ervaring
deze geweldige enthousiaste nog jonge kerel te ontmoeten.We werden, zoals gebruikelijk in
India, met bloemenslingers omhangen en de 87 kinderen zongen een lied voor ons, waarbij
zijzelf voor het applaus zorgden. We hebben balpennen en ballonnetjes aan deze blije
kinderen uitgereikt.
Wat heeft dit verhaal met schaken te maken? Welnu, de wereldkampioen schaken,
Viswanathan Anand is geboren en getogen in India. Hoe deze man in India tot een dergelijk
grote hoogte heeft kunnen komen is mij een volkomen raadsel. Zover ik heb kunnen nagaan
schaakt men in India niet. Het enige wat ik van schaken heb gezien zijn de prachtige borden
met schaakstukken in een souvenirwinkel. Dit zijn schaakspelen, die je alleen maar
tegenkomt in huizen, waar mensen wonen, die zelf niet kunnen schaken. Ze showen ermee als
teken van intelligentie.
Martien Rood

ANALYSE
Nadat Anton Spronk en ondergetekende in de 12e ronde van de interne
competitie omstreeks 23.30 uur remise overeen waren gekomen, maakten wij
aanstalten om de partij na te spelen. Nadat we de stukken in de beginopstelling
hadden geplaatst passeerde wedstrijdleider Eip Janssen onze tafel om te
informeren naar de uitslag. Remise antwoordde ik. Ik hoor nog wel wie er na de
analyse heeft gewonnen, voegde Eip ons lachend toe, terwijl hij zich richting bar
spoedde. Wellicht meende Eip dat, als je met Zee gaat analyseren, je voorlopig
nog niet naar huis kan. Deze opvatting van Eip is juist. Het lijkt mij
vanzelfsprekend dat je nieuwsgierig bent naar het hoe en waarom van elke
gedane zet. Het voedt de interesse in het spel en scherpt de zelfkritiek aan.
In het algemeen gesproken is dit laatste aspect door allerlei maatschappelijke
veranderingen niet bijster ontwikkeld. Nederland verbommelt las ik onlangs in
een interview met een eminent natuurkundige. Hij gaf daarmee aan dat te veel
mensen de mentaliteit van Olivier Bommel imiteren. Onze heer van stand laat
niet na luid en duidelijk te verkondigen hoe goed hij wel niet is. De enkele Tom
Poes kan daar niet zo veel aan veranderen. Holle vaten klinken het hardst.
Analyseren is daarbij niet aan de orde.
Ook de voorzitter heeft meermalen getracht mij te dollen als ik ver na
middernacht na noeste arbeid - al dan niet met mijn tegenstander, die soms had
moeten afhaken- de speelzaal had verlaten om mij nog enige tijd onder de
resterende Cirkelaars te begeven.
Ik kan me overigens de meewarige houding van onze voorzitter in zo’n situatie
heel goed voorstellen. Hoewel hij een man is van de nuance, beseft hij mijns
inziens terdege dat het analyseren van een schaakpartij voor hem zonde van de
tijd is. Anders dan zijn houding suggereert, beseft hij ook heel goed dat het
analyseren van de gespeelde partij voor mij waardevol is. Ik denk dat dat voor
de meeste schakers geldt. Het hangt ook een beetje af van het resultaat van de
partij. Iemand met een mooie overwinning op zak zal in een euforische
stemming eerder geneigd zijn de partij te analyseren dan iemand die totaal
verbrijzeld is na een nederlaag, nadat hij eerder huizenhoog gewonnen had
gestaan. Zo iemand baant zich een weg, daarbij bloembakken omver lopend. Hij
is iemand die in het trapgat van een flatgebouw dreigt te verdwijnen. Hij is
voorlopig niet bij zinnen.
In dit verband heb ik genoten van de wijze, waarop Martijn Bakker enkele
weken geleden het verlies tegen koploper Carel de Vries wist te verwerken.
Nadat hij Carel totaal had overspeeld en een geslaagde aanval op de koppositie
van Carel leek te hebben ingezet, moest hij in de tijdnoodfase toch nog
capituleren. Heel wrang. Manmoedig verwerkte Martijn zijn verlies.
Aan de bar bij Hans zette Martijn de stukken op het bord en speelde onder de
belangstelling van velen met een biertje in de hand de partij na. Het leek op
zelfkastijding van Martijn. Herhaaldelijk riep hij uit: “Sukkel die ik ben”.

Het ach en wee roepen van de toeschouwers was bij het uitvoeren van elke zet
niet van de lucht. Zienderogen groeide de sympathie voor de underdog. Dat
moet een schrale troost zijn geweest voor Martijn. Tijdens de analyse kwam bij
mij de vraag op - mede naar aanleiding van mijn dramatische partij tegen Carel
een aantal weken eerder - of we er bij De Cirkel een nieuw fenomeen bij hadden
gekregen. Jef van Swieten is toch het enige echte fenomeen van de Cirkel?
Ik kom na ampele overwegingen tot de conclusie dat het niet langer
gerechtvaardigd is dat Jef hierop het monopolie heeft. Misschien doet het
bestuur er goed aan een commissie in te stellen, die moet beoordelen welke
schakers zouden mogen toetreden tot het Genootschap van fenomenen binnen
De Cirkel. Maar een belangrijke voorwaarde voor de toekomstige leden van de
commissie is wel dat ze over voldoende analytische vaardigheden dienen te
beschikken!
Ben Zee

De Cirkel D in de OSBO-topcompetitie
Op de eerste speeldag heeft het Cirkel D-team in de OSBO-topcompetitie op 7
februari in Apeldoorn 5 wedstrijden gespeeld. Hiervan werden twee wedstrijden
gewonnen tegen De Toren Arnhem D3 en Pallas, beide met 2,5-1,5. Tegen De
Toren D4 werd met 2-2 gelijk gespeeld. Verloren werd in de eerste ronde tegen
ASV met 2,5-1,5 en in de tweede ronde met dezelfde cijfers tegen Mook.
Helaas werd in de eerste ronde tegen ASV een aanvankelijke overwinning met
2,5-1,5 omgezet in een 2,5-1,5 nederlaag door een reglementaire nul vanwege
een opstellingsfout. Na de eerste speeldag staat ons team in de middenmoot en
wordt de plaatsing voor de Meesterklasse van de KNSB een moeilijke klus gelet
op het programma op de tweede speeldag op 21 februari in Deventer.
Het team bestond uit Milko van Golberdinge, Lucas de Vries, Jim Pronk en
Tjeerd Bakker.
Milko en Lucas scoorden met 4 uit 5 uitstekend. Jim Pronk deed het met 3 uit 5
ook heel goed. Tjeerd, nog uitkomend in de E-categorie en invaller, verloor
helaas al zijn partijen. Hij speelde volgens zijn zeggen goede partijen, maar
kwam nog enigszins tekort. Hij heeft wel veel ervaring opgedaan.
Ben Zee
Coördinator D-categorie

Een gedenkwaardig schaakbord

Het schaakbord dat op mijn kamer staat is ongeveer 60 jaar oud.
Het is door mijn vader eigenhandig gemaakt toen hij als tbc-patient in het
sanatorium in Appelscha verbleef.
Toen ik zes jaar was openbaarde zich bij hem voor het eerste die ziekte. Die was
er de oorzaak van dat hij eerst een longoperatie moest ondergaan – in de
begintijd van zijn ziekte waren er nog geen medicijnen voor tb - en vervolgens
met tussenpozen, maar al met al wel gedurende acht jaar, in het Sanatorium
moest worden opgenomen. Mijn moeder stond in die tijd alleen voor de zorg
voor haar gezin met drie jonge kinderen.
Al met al is mijn vader zestien jaar ziek geweest. Op 49-jarige leeftijd is hij
gestorven.
Tijdens zijn Appelscha-periode heeft hij het schaakspel geleerd van een
medepatiënt en heeft hij, vakje voor vakje inleggend, het genoemde schaakbord
gewrocht.
Toen ik, eenmaal op de middelbare school, van tijd tot tijd hem op
zaterdagmiddag bezocht na een fietstocht van Coevorden, waar we woonden,
naar Appelscha – geld voor de busreis kon er niet af – bracht mijn vader mij de
eerste beginselen van het schone schaakspel bij en speelden we al gauw een
partijtje. Op dat bord.
Hoewel de sporen van de tand des tijds er duidelijk op zichtbaar zijn maak ik er
nog steeds regelmatig gebruik van. Ook speel er ik vaak mijn op de club
gespeelde partijen op na. En telkens als ik erachter zit roept het bij mij
bijzondere herinneringen op.
Als ik het te koop zou aanbieden, zal blijken dat het geen cent meer waard is.
Voor mij is het echter van onschatbare waarde.
Hans Pasveer

Een waar verhaal.
Het gebeurde op een dinsdagavond in de open hof;je raadt het al;het wordt een
schaakverhaal
Van onze oorlogscorrespondent.
Al meerdere jaren leefden beide landen –Witland en Zwartrijk- als naties naast
elkaar in een soort gewapende vrede ;echte vrienden zouden het nooit
worden,maar op dit moment gunden ze elkaar het licht in de ogen en de frisse
adem in de longen.
Over Witland regeerde koning Witte de Wit (nog een verre nazaat van Johan de
Witt, die indertijd in de lage landen aan de Zee zo jammerlijk om het leven werd
gebracht,ten onrechte ;ook dat nog. De Koningin heette naar de beroemde figuur
uit het sprookje:Sneeuwwitje (nee,niet naar een glas limonade met een scheut
bier erdoor;stel je voor!!)
Ook in het Zwartrijk ontbrak het niet aan gezag; Koning Zwartkijker en zijn
echtgenote Zwartjakje woonden in een prachtig optrekje,het Zwarte Huis
genaamd,en regeerden daar over hun rijk met vaste hand.
Tot het mis ging….!
Wat er mis ging zal ik nu uit de doeken doen:
Koningin Sneeuwwitje was zo onverstandig om van de jurk van koningin
Zwartjakje te zeggen dat” zij daar van de overkant van de grens die japon vast
wel zwart had gekocht,met witgewassen geld natuurlijk”. Dat was meteen tegen
het zere been .
Zwartjakje was woedend en Zwartkijker direct daarna ook; ja ,wat wil je;hij kon
toch ook niet anders?
En prompt brak de oorlog uit.
Zwart dreigde met geweld als de belediging door Sneeuwwitje niet meteen weer
werd teruggetrokken en met vele excuses enigszins zou worden goed gemaakt.
En Wit peinsde daar niet over en deed vlot daarop de eerste oorlogshandeling;
Koning De Wit gaf de eerste-de-beste soldaat die hij zag (vlak voor zich) het
bevel om maar spoorslags twee enorme stappen voorwaarts-mars te maken,naar
een plek,die bij het internationale kadaster bekend staat als Kavel e4;”ziezo,die
zit”,dacht De Wit
En nu kon je meteen zien waar koning Zwartkijker z’n roots lagen;
ja,inderdaad : op Sicilië ,bij de Maffia aldaar. Hij posteerde zijn C-soldaat –dat
was dus een zandhaas-infanterist met een echt Calvinistische inslag van hard
werken en weinig genieten en rechtlijnig denken ,maar betrouwbaar t/m) ;hij
commandeerde dus die C-knaap als kanonnenvoer op kavel c5 en riep naar de
overkant:”Kom maar op,Witkop!”
Na ampel beraad wist Koning De Wit het wel;dit wordt menens; dit is geen tijd
voor “pappen-en nathouden”;hier is daadkracht vereist. En wat deed hij ? Hij
sleepte in eén klap z’n halve cavalerie erbij ,namelijk de tanks die hem het naast
stonden, met het commando:”Opstomen naar kavel f3 ,als de weerlicht “ En zo

geschiedde.
“Ha,ha “lachte Zwartkijker, “wat hij kan,dat kan ik ook;en nog dreigender ;want
die van mij hebben de kleur van donderwolken;en dat schrikt goed af,als je ’t
mij vraagt.”
Zo werd een heel eskadron paardenvolk met rijdend zwaar materieel op c6
geposteerd ;”wie doet me wat “
“Wie me wat doet”dacht De Wit; “Ik doe je wat ,als je dat maar weet “ en gooide
er manmoedig een heel peloton infanteristen tegenaan, ook twee stappen
voorwaarts,zij-aan-zij met het eerste contingent ;en daar stonden ze ,op e4 en
d4,als rotsen in de branding,centraal als een huis;het kon niet beter.
“Dat had je gedacht” dacht de zwarte vorst;”Ik sla meteen hard toe;dat zal “m
leren mijn geliefde Jakje zo te vernederen;ik wil bloed zien “ en met één klap
hakte hij een heel peloton op d4 in de pan.”Zoezo,opgeruimd staat netjes.”
Maar Vorst De Wit, ook niet mis ,had dit al zien aankomen en veegde
slagvaardig met zijn dappere ruiterij die hele zwarte bende op d4 van het bord ;
(om hier voor de aardigheid maar even een schaakterm te gebruiken).
Enigszins beduusd gooide de andere kant het toen maar over een andere boeg en
zette voorzichtig geworden zijn eigen lijfwacht één klein stapje vooruit ;”Dat
geeft lucht “meende de domoor.
Zoals een goede vorst betaamt ging koning De Wit te rade bij zijn raadslieden en
in goed overleg met hen werd een van hen als vooruitgeschoven post ,maar ook
weer niet al-te-ver ,het veld ingestuurd tot de grens, die lag bij veld f4. Daar zat
hij vrij veilig en kon toch veel overzien.Ja,die Witte Koning was niet gek,al kun
je vinden dat hij z’n vrouw beter in de hand had moeten houden,want dit hele
oorlogsgeweld kostte toch maar menig mensenleven ;maar ja ,die ander was
toch maar begonnen,nietwaar.
Zwart zat ondertussen niet stil en dacht :”Wat nu ; weet je wat;de helft van mijn
cavalerie wordt bedreigd ;daar moet ik toch wel wat tegenover stellen en me ook
weer niet laten kisten;hupsakee;jongens deruit met de geit”;en hij ging het ene
paard dekken met het andere (ja,zo gaat dat in de paardenwereld.)Het g-paard
werd het hok uit gebonjourd;dan doet ie in ieder geval iets beters dan alleen
maar zich dik vreten uit de krib.
Maar oh,wat had hij –die zwarte rakker van een vorst- buiten de waard (of het
paard) gerekend; in plaats van dat eerste vijandige paard dan toch maar te
overmeesteren koos Koning De Wit voor een machtige zijsprong –een geniale
manoeuvre zou deze beweging later in de krijgskunde worden genoemd- en liet
hij zijn strijdros landen op kavel b5;hoe gaaf!!!
Wat toen als antwoord daarop de zwarte koning heeft bewogen om het
paardenstuk ,dat hem het naast aan het hart lag weg te halen en naar kavel g6 te
dirigeren zal wel altijd een raadsel voor ons blijven.
Want wat kwam er toen op de mat? Ja,geen wonder dat dat wondermooie paard
een tweede prachtsprong maakte en gesteund door die raadsheer van zoëven een
levensbedreigende aanval op de Zwarte Vorst himself richtte. Oh,oh, wat had die

man zich toch vreselijk in de nesten gewerkt ;er restte hem maar een enkel
kamertje waarin hij zich nog kon verbergen; wat een erbarmelijk gezicht is dat
toch:een vluchtende vorst, op de hielen gezeten door zijn belagers.
Hij dus in arremoede naar zijn voortuin,in de hoop dat daar het struikgewas hem
zou kunnen redden.
Maar helaas ,ook daar bleek hij totaal niet veilig te zijn;Koningin Sneeuwwitje
in eigen persoon ging zich ermee bemoeien ;ja,ook zij was niet voor de
poes,deze Kenau;toen ze hoorde dat Zwartkijker z’n tuin was ingevlucht vloog
ze hals-over-kop op kousenvoeten de deur uit en kwam pas tot stilstand toen ze
vlak voor hem als uit de lucht kwam vallen. En weet je wat ze toen tegen Zijne
Zwarte Majesteit zei? Ze zei:”Jij druiloor;waarom in vredesnaam moest zo’n
kabaal maken over een onschuldig grapje; jij,jij en je wijf,jullie hebben geen
humor;alleen maar zwartgalligheid;en daarom is dit je verdiende loon;wegwezen
!!”
Ontzet huiverde de Koning en week huilend uit naar f6,weg van zijn mooie
paleis en zijn beminde Jakje;dit was het enige dat hij nog kon doen.
Maar tevergeefs;het zelfde edele ros,dat hem al meerdere malen het leven had
zuur gemaakt,deed opnieuw van zich spreken,nam een aanloop en landde perfect
op d5 en veegde Zwartkijker daarmee finaal van de MAT ,waarmee de strijd per
direct was gestreden.Stil werd Zwartkijker in z’n kistje gelegd en bijgezet in een
stalen archiefkast;daar kon hij dan in alle rust tot zichzelf komen.
Of er nog een kop koffie werd gedronken weet ik niet .Wel weet ik dat de figuur
achter Koning De Wit ,-laten wij hem Raspoetin noemen en er en-passant bij
vertellen dat deze Raspoetin, op 10 januari 1869 geboren in een dorp in
SIBERIË,
in St.Petersburg de geheime raadsheer was van Tsaar Nicolaas II en Tsarina
Alexandra, en deze beiden allerhande lagen en listen heeft ingefluisterd en in de
loop der geschiedenis de “gekke Monnik “werd genoemd,-dat dus deze figuur in
de loop van de avond voldaan huiswaarts is gekeerd,naar zijn geliefde
godin,‘zijn Thea.
Aldus onze Oorlogscorrespondent.
Zo zie je maar weer dat op zo’n gewone Dinsdagavond van alles kan gebeuren
in “de open hof “in Ede.En het fraaie is ook nog dat ieder lid van de CIRKEL
deze oorlog zelf kan- naspelen op z’n eigen schaakbord.
Jan Banga

