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Een goede start.
Bijna ongemerkt zijn we al weer 2 maanden volop aan de slag.
En er zijn in die tijd een aantal opmerkelijke zaken gepasseerd. Om te beginnen
hebben we een wisseling van de wacht m.b.t. het redacteurschap van de Digitale
Circulaire. Tom Smit heeft inmiddels het stokje van Jan Banga overgenomen en
zal in nauwe samenwerking met Albert Bootsman voor een regelmatige
verschijning van de circulaire zorg dragen. Wij vertrouwen erop,dat Tom zijn
persoonlijke stempel op dit communicatiemiddel weet te drukken. Jan Banga wil
ik nogmaals hartelijk bedanken voor het vele werk,dat hij samen met Albert
verricht heeft in de belangrijke opstartfase van de circulaire als opvolger van de
papieren edities.
Graag roep ik alle leden en jeugdleden op om de redactie regelmatig van kopij te
voorzien,zodat onze "clubkrant" het levend bewijs blijft van onze dynamische
vereniging.
Verder was de start van onze Osbo-teams flitsend. Prachtige overwinningen van
onze eerste 3 teams en ook het 4e team heeft aan alle verwachtingen
voldaan:namelijk een nederlaag in een buitengewoon gezellige sfeer. Maar alle
gekheid op een stokje,ook het vierde zal wel tot succesvolle optredens komen.
In de interne competitie vallen met regelmaat verrassende uitslagen te
vermelden. Een prima zaak;dat maakt het verloop onvoorspelbaar en daardoor
uitermate spannend. Opvallende rollen zijn daarbij in de eerste 2 maanden
gespeeld door onze jeugdige spelers,waarvan er 6 zich inmiddels bevinden bij de
15 hoogst geklasseerden. Volhouden,jongens;leg "de oude hap" het vuur na aan de
schenen!
Alles bij elkaar vind ik de start van het seizoen hoopgevend;in ieder geval wens
ik jullie een fijne voortzetting van het nieuwe schaakjaar toe.
Jan Blokpoel.

Van de redactie.
Dit schaakjaar zijn we goed gestart. Lees hiertoe het artikel van Jan Blokpoel
We willen allemaal beter presteren dan vorig jaar. Daartoe kunnen we les krijgen
van Carel de Vries. De OSBO-teams zijn goed uit de stratblokken gegaan.
Zie het verslag van Eip Janssen.
Ben Verduyn vertelt over de jeugdafdeling.
Als mijn pion tot dame promoveert zal ik, na het lezen van het artikel van Ben
Zee geen omgekeerde toren meer gebruiken.
Er zijn 2 vaste rubrieken waarvoor u stellingen kunt opgeven:
- Opgaven met meestal 4 opgaven, waarvan de oplossing in het volgende
nummer komt.
- Schoonheidswedstrijd. Hiervoor kunt u uw stelling opgeven en meedingen
naar de prijs. Voorwaarde is wel dat u de combinatie uitvoerde.
Veel leesplezier.
Tom Smit

____________________________________________________________

Het voormalig Corus schaaktoernooi is nu Tata steel schaaktoernooi geworden.
Een aantal leden van onze vereniging doen altijd mee aan het amateurtoernooi.
De meeste geven zich op voor de dagvierkamp 3 dagen ongekend schaakplezier
in de zaal met de grootmeesters voor velen een hoogtepunt!
Uiteraard ontbreekt een gezellig schaakcafe ook niet.
Ook iets voor u?

OSBO teams
De OSBO teams zijn uitstekend gestart. De hoofdmacht, ons parade paardje, won toch wel
wat verrassend van Zutphen 1. Misschien kwam de winst wat 'gelukig' tot stand. Maar wie
maalt daarom. De volgende keer valt het kwartje de andere kant op. Tenslotte is Zutphen een
degradant uit de promotieklasse. Dit mogen we gerust bonuspunten noemen. Dit allemaal op
weg naar handhaving in de eerste klasse. Ons doel! Het tweede team is gezien de bezetting
sterk. Potentiële eerste teamspelers als Ben Zee, Thomas Slijper en Hans van de Weteringh
gekoppeld aan de 'talenten' Albert Bootsman, Hans de Groot en Wouter Havinga. Dit team
heeft als doel promotie naar de tweedeklasse. Dat zou heel mooi zijn voor de
verenigingsopbouw. Maar goed er is pas een wedstrijd gewonnen. Dus laten we de beer enz.
Ook het derde team startte in Ermelo met een zege. Het sterke VSG 4 werd met 3,5-2,5
verslagen. Teamcaptain Dick Wenning toonde zich na afloop een tevreden leider. Cirkel 4, het
gezelligste team in Ede en Omstreken, deed wat van hen verwacht mag worden. Zij hebben de
Olympische gedachte hoog in het vaandel staan. Toch ben ik er van overtuigd dat ook dit team
punten gaat pakken. Ik denk dat De Cirkel een heel mooi OSBO seizoen tegemoet gaat!
Interne competities
De interne competities zijn als u dit leest een week of negen onderweg. Ruim vijftig schakers
beleven wekelijks veel plezier aan een partijtje schaak. Ik probeer u daar wekelijks getuige
van te laten zijn. Daarom hier geen verslagen herhaling. Elke week minimaal 85% procent
van de spelers aanwezig. Dan mag je je een gelukkig wedstrijdleider noemen. Maar dat is
helaas niet elk moment van de dag het geval. Kort na achten een mailtje: 'waar blijft de
indeling. Of ben je mij vergeten? Maar wat is het geval. Op maandagavond 19.59 uur wordt er
nog afgezegd. Heb je net alles voor verzending klaar staan. Even mail checken. Ja hoor,
mister X is verhinderd. Mag het een 'uurtje' eerder voortaan.
De bekercompetitie heeft de eerste ronde ook achter de rug. Het kaf is van het koren
gescheiden. Een bekende uitdrukking die de bekerformule gelukkig geen recht doet. In de
tweede ronde een mix van ons deelnemersveld. Dat is de charme van bekeren. Iedereen heeft
kansen. Er wordt niet gewerkt met een geleide loting. Terecht krijg ik wel eens de vraag:
waarom geen openbare loting op de avond zelf. Dat zou ik ook wel willen. Maar het is soms
een hele klus alle partijen gespeeld te krijgen. Niet iedereen kan altijd. Er zijn OSBO
wedstrijden gepland. Daarnaast probeer je de interne competitie zo weinig mogelijk geweld
aan te doen. Kortom, ik houd de formule voorlopig zo. Maar wie weet kan dat in het seizoen
2011/2012 veranderen. Het woord is aan de leden!
Eip Janssen

HET PAARD
Rechtlijnig denkende mensen prefereren een loper boven een paard.
Toch moet het paard niet onderschat worden.
Zeker vlak bij de vijandelijke koning is hij sterk.
De stikmatcombinatie behoort tot mijn favoriete combinaties.
Bijvoorbeeld:

Hoewel zwart dreigt te promoveren, is er geen kruid opgewassen tegen Ph6.
Wegens de dreiging Pf7:, speelt zwart Tf8, maar dan volgt Tg8+ Tg8: en dan Pf7 mat.
Ook in het eindspel is het paard vaak sterker dan de loper.
Zie bijvoorbeeld:

De loper moet de pionnen dekken en verhinderen dat het paard via c2 naar e3 komt.
Als wit 1. La4 speelt volgt Pf3: en na gf3: promoveert pion g3. Als wit 1. Le2 speelt, volgt
Pc2 2. Lf1, Pe3 Wit dreigt de loper blijvend te kunnen dekken door heen en weer te gaan
tussen e1 en e2. Na 4 Ke1 is het simpel. Zwart speelt Kc1 5. Ke2, Pc2 6. Kd3, Kd1 en de
koning is uit de hoek verdreven. Moeilijker wordt het als wit vanuit de diagramstelling speelt
1. Le2, Pc2 2.Lf1, Pe3 3. Ke2. Zwart moet niet direct Kc1 spelen, maar een zogenaamd
koningsdriehoekje maken: Kc2 4. Ke1, Kc1 5. Ke2, Pc2 en de witte konig moet uit de hoek.
Wit moet dus in de diagramstelling met de koning spelen. Zwart wint ook dan. Zie “De kracht
van het paard” van Jan Timman.
Tom Smit

Schaakvereniging

De

Cirkel
Jeugdafdeling
Beste schaakvrienden,
Het schaakseizoen 2010/2011 is alweer een paar weken oud.
In de zomer hebben we helaas wat opzeggingen moeten noteren, redenen hiervoor
waren enkele verhuizingen en het van betrokkenen niet meer passen in hun agenda
alsmede hun interesse verlegd naar een andere sport.
Jammer, maar het is niet anders. We hopen wel dat deze jeugdleden mettertijd weer
bij ons terugkomen.
Ook hebben we enkele nieuwe jeugdleden mogen begroeten t.w. Luuk Wolfs, Rens
Leendertz en Anne Jan van der Steen.
De twee laatst genoemde spelen inmiddels al mee in de in de interne competitie in
de subgroep.
Aan het begin van het seizoen hebben we in overleg met de jeugdtrainers het
volume van de topgroep naar boven bijgesteld.
Momenteel spelen 12 kids in de topgroep en 8 kids in de subgroep.
Onderstaand de standen per 24 oktober 2010:

Subgroep
Ranglijst bijgewerkt t/m
1 Rens Leendertz
2 Lesley van Ingen
3 Jochem van der Meer
4 Nils Kersten
5 Anne-jan van der Steen
6 Iwan Veenstra
7 Dagmar van der Meer
8 Jorrit Oppedijk

ronde
68,00
61,00
55,50
51,50
48,00
33,00
32,50
0,00

6:
19
18
17
16
15
14
13
12

4
6
6
6
3
6
6
5

3
4
3
3
2
2
2
0

0
0
1
1
0
1
1
0

1
2
2
2
1
3
3
5

Topgroep
Ranglijst bijgewerkt t/m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ruben de Vries
Tim Evendijk
Cisko Loos
Jeremy van den Heuvel
Jim Pronk
Martijn Treur
Berry Klarenbeek
Monyuan Cai
Marijn van den Akker
Tjeerd Bakker
Sander Rietveld
Bart van Stam

ronde
66,00
55,00
54,00
46,00
41,50
33,00
28,00
26,50
23,00
16,00
16,00
13,00

4:
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

2
4
4
3
3
4
4
3
3
4
2
4

2
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
1

Schaakvereniging

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
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3
2
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De

Cirkel
Jeugdafdeling
We werken bij De Cirkel momenteel met 7 schaaktrainers: Ben Zee, Jan Pijkeren,
Paul Numan, Thomas Slijper, Harold Boom, Martijn Bakker en Robert Degenhart.
Eip Janssen, Tom Pronk en Dick Wenning zijn bereid om bij ziektes in te vallen.
Louis van der Vos verzorgt bij de jeugd de interne competitie.
De weg die we vorig jaar hebben ingezet zullen we dit seizoen continueren.
Wekelijks ontvangen alle jeugdleden een nieuwsbrief, met uitslagen, standen en
overige info. Communicatie met onze jeugd, hun ouders en/of verzorgers staat bij
ons bovenaan, daarnaast willen wij ook geregeld onze senioren informeren, zodat
ook zij geïnformeerd worden hoe het met hun toekomstige tegenstanders gaat.
Zaterdag 29 januari 2011 is het Tinnen soldaat toernooi het z.g.n. IJSCO toernooi.
Noteer deze datum vast in uw agenda, zodat we ook dan genoeg vrijwilligers
hebben.
Beide toernooien worden georganiseerd onder de enthousiaste leiding van Dick
Wenning.
Zijn kennis is van groot belang om deze toernooien te laten slagen.
Zaterdag 23 oktober was de jaarlijkse jeugdleiderdag in Apeldoorn. De Cirkel was
opnieuw sterk vertegenwoordigd: Paul Numan, Harold Boom en Tom Pronk.
Tom Pronk heeft van deze dag onderstaand verslag gemaakt:

De jeugdleiderdag bestond uit twee workshops, beide met thema 'talentontwikkeling':
De eerste workshop was van Boris Friesen en ging met name over de
stappenmethode en de waarschuwing om niet te snel door de stappen heen te gaan.
Veel kinderen (en ook jeugdleiders) zien het als een wedstrijdje om zo snel mogelijk
zo veel mogelijk diploma's te halen.Het gevolg is dat je kinderen hebt die wel
bepaalde kennis hebben opgedaan, maar niet in staat zijn om het in de praktijk te
brengen. Boris lichtte dit toe aan de hand van een paar partijen (o.a. van het ONJK).
Partijen van kinderen in stap 5 en 6 die fouten maken op niveau stap 2 en 3. Het
advies is om kinderen pas over te laten gaan naar een
volgende stap als ze niet alleen het diploma hebben behaald, maar ook in de praktijk
hebben laten zien dat ze de stof beheersen. Ook raadde hij aan (net als Cor van
Wijgerden dat twee jaar terug deed) om ook de stof uit de plus boeken te behandelen
en kinderen die qua spelniveau nog niet toe zijn aan een volgende stap opgaven te
laten maken uit de extra werkboeken. Misschien moeten we hier in een klein groepje
eens over
discussiëren: ik herken de problematiek uit partijen op de club en de toernooien. Een
andere suggestie is om jonge kinderen niet met de klok te laten spelen. Ik denk dat
dit voor onze subgroep ook is aan te raden.
Mochten er dan om 19:40 uur partijen nog niet af zijn dan kun je er altijd nog een klok
bijzetten met 5 min. p.p. Er werd ook aandacht besteed aan een nieuw oefenboek
'vooruitdenken stap 2': het lijkt me dat we dit nieuwe oefenboek ook in een evt.
discussie
mee moeten nemen.
De tweede workshop was van Karel van Delft (psycholoog).
Hij behandelde in mijn ogen te veel stof in een korte periode waardoor het geheel
nogal rommelig overkwam. Hij heeft er ook een boek over geschreven (zie ook
www.kvdc.nl). Het was in mijn ogen vooral gericht op de grotere talenten en minder
op de 'gewone' jeugdspeler. Toch heb ik er nog wel het een en ander van
opgestoken, al denk ik niet dat dit direct toepasbaar is op onze club.

Schaakvereniging

De

Cirkel
Jeugdafdeling
Kort geleden ontving u van ons de info over het Basisschoolkampioenschap welke
op woensdagmiddag 24 november a.s. zal worden gehouden.
We vroegen u om ons op 24 november te komen assisteren.
Binnen 24 uur hadden we de benodigde aanmeldingen binnen!

Fantastisch, het bewijst maar weer dat de jeugdafdeling binnen De Cirkel
springlevend is.
Momenteel hebben we 28 jeugdleden waarvan er 7 bij de senioren spelen.
Op de laatste Algemene Ledenvergadering heeft u o.a. de begroting voor 2010/2011
goed gekeurd, waardoor er voor de jeugdafdeling de benodigde financiële middelen
zijn vrij gemaakt zodat we de gewenste activiteiten kunnen blijven organiseren.
Mede namens onze jeugdleden, onze dank hiervoor.
Omdat 5 december dit jaar qua dag (op zondag) wat ongelukkig valt hebben we
ervoor gekozen om het “Sint schaken” te verruilen voor “Kerstschaken” op dinsdag
21 december. Wat we gaan doen is natuurlijk een verrassing, we zullen u verslag
doen in een volgende circulaire.
Het externe jeugd schaken (OSBO) moet nog beginnen, ook hiervan in de volgende
circulaire uitgebreide info.
Laatste nieuws:
Tim Evendijk heeft vrijdag 22 oktober met een score van 7.5 uit 9 de 'Open' groep
van het Puttens jeugdschaaktoernooi gewonnen. Jim Pronk werd heel knap tweede.
Lucas de Vries deed mee in de hoofdgroep waar minder partijen met meer bedenktijd
gespeeld werden. Helaas viel hij niet in de prijzen evenals Ruben de Vries die in
dezelfde groep zat als Tim en Jim.
Pascal Losekoot was aanwezig om partijen met de kinderen te bespreken. Hierdoor
was dit interessanter dan een 'normaal' IJsco toernooi.
Door middel van deze bijdrage aan de circulaire bent u weer helemaal op de hoogte
van onze jeugdafdeling, mocht u desondanks nog meer willen weten kunt mij altijd
even bellen (0318-617912) of een mailtje sturen (ben0@hetnet.nl).
Met vriendelijke groet,
mede namens Ben Zee
Ben Verduyn

OPGAVEN
Deze keer 4 opgaven met het paard in de hoofdrol en een spelregelvraag.
De eerste opgave is een stelling van Eip Janssen met wit.
Opgave 1

Opgave 2

Wat speelt wit en wat mag zwart
niet antwoorden?

Zwart aan zet geeft mat in 3.

Opgave 3

Opgave 4

Wit aan zet.
Wit aan zet geeft mat in 3.
Spelregelvraag van Eip Janssen:
Het betreft de laatste periode in een partij. De witspeler doet een (reglementaire) zet waarmee
de tegenstander mat wordt gezet. Voordat de witspeler echter zijn klok heeft kunnen
indrukken valt zijn vlag. Wat is nu de uitslag?
a. Zwart wint, want wit overschrijdt de tijd.
b. Is niet te zeggen. Als zwart bijv. alleen nog maar een kale koning heeft, is de partij remise
c. Wit wint, want mat beslist de partij onmiddellijk.
Oplossingen in de volgende circulaire.

SPEL MET 4 PAARDEN
Wit Anton Spronk zwart Tom Smit interne competitie 21 september 2010
1. e4
c5
2. Lc4 Pc6
3. a3
Pf6
4. Pc3 e6
5. d3
d5
6. ed5: ed5:
7. La2 Le7
8. Pf3
Lg4 dreigt ..,d5 9. Pd2, Lf3:
9. h3
Lh5
10. Lg5!
Op ..,d5 volgt 11. Lf6:, Lf6: en 12. Pd5
Pe5!?
11. g4
gedwongen, maar sterk omdat het paard ontpend wordt
en nu 2 stukken in staan. Overigens hoeft zwart niet te vrezen dat pion
d5 valt na Pf3:+, Df3:, Lg6, Lf6:, Lf6:, Pd5:, omdat hij na Pd5: pion b2
kan pakken.
Zie onderstaande stelling die tijdens de partij, maar ook bij de analyse achteraf moeilijk te
beoordelen was:

4 mogelijkheden moeten onderzocht worden.
A pion g4 slaan met paard f6
11.
Pfg4:
12. Pe4: nu zijn er 2 mogelijkheden. A1 wild met een fraai dameoffer Pf2:
A2 rustig Pe4:
A1:
12
Pf2:
13.
Dh5:
dreigt mat
13.
g6
helpt niet
beter is 0-0, maar 14. Tg1 is ook geen pretje.
14. Ld5:!
Een fraai dameoffer waarop zwart 3 antwoorden heeft:
A1a
14.
gh5:?
15. Lf7:+
Kf8
16. Lh6 mat
A1b

14.
Dd5:
15. Pd5:
gh5:
16. Le7:
Ph1:
17. Lf6Tg8 (dreigt Tg1, maar het is te laat)
18. Pc7+
Kf8
19. Pd7 mat.
A1c
14.
Lg5:
15. Lf7:+
Kf8
16. Df3
Ph1:?
17. Lg6:+
en zwart loopt mat.
A2:
12
Pe4:
13. Le7: Ld1:
14. Ld8: Lc2:
15. Lc7

en zwart heeft onvoldoende compensatie voor het stuk achterstand.

B pion g4 slaan met paard e5
11
Peg4:
12 hg4: Lg4:
13 De2!
Nu dreigt pion d5 wel te vallen.
d4
14. Pe4
en wit staat beter.
C pion g4 slaan met de loper
11.
Lg4:
12. hg4:

Pfg4:
En zwart staat goed omdat na 12 Le7:, De7: een dubbelschaak op f3
dreigt.

D Pf3:+ (de partijvoortzetting)
11.
Pf3:+
12. Df3:
d4
13. Lf6:
Lf6: beter dan dc3: 14. Lc3:
14. Pe4
Lg6 beter was Da5+ 20. Pd2 en niet 20. b4 om een loper te winnen, want
dan volgt cb4: 21. gh5:, b3+.
20 zetten later moest ik opgeven.
Tom Smit

SCHAKEN ALS SCHOUWSPEL
In het algemeen wordt door de massa het schaken niet als een boeiend gebeuren
beschouwd. Saai is vaak het trefwoord in dezen. De clubschakers weten
natuurlijk wel beter. Er is al veel over gezegd en geschreven. Als
voetbaljournalisten bij het WK-voetbal opmerken dat de wedstrijden niet om aan
te gluren zijn en de associatie met het schaken wordt gemaakt schiet dat
natuurlijk niet op. Veel initiatieven om het schaken te bevorderen worden
zodoende gefrustreerd. Het grote publiek veert pas op bij de publiciteit van de
randverschijnselen, zoals bij Fischer, het toiletbezoek van Kramnik en de
omkoopschandalen van onze FIDE-president. In essentie heeft het schaken geen
slecht imago. In films wordt bijvoorbeeld de matzet van een acteur op een
schaakbord vaak ge(mis?)bruikt als het ultieme bewijs voor de superioriteit van
zijn strategisch gedrag
Het spelen van een potje schaak is natuurlijk het leukste om te doen. Maar
kijken naar partijen, vooral in eindfase, kan ook heel enerverend zijn.
Dat je op de hoogte moet zijn van de rechten en de plichten spreekt vanzelf.
Dat niet iedereen de Fideregels kent is bekend. Wedstrijdleider Eip Janssen
heeft hier veel ervaringen mee en regelmatig over gerapporteerd.
Zelf heb ik natuurlijk vele jaren ervaring opgedaan bij de jeugd, waarbij in
extreme situaties beide koningen schaak staan en rustig wordt door geschaakt.
Ook bij de senioren kan soms sprake zijn van vermakelijke situaties.
Zo was is ik in de 8e ronde van de interne competitie op een gegeven moment
getuige van de partij Nagel-Bakkenes. Met a2-a1 zet Bakkenes zijn a-pion aan de
overkant (promotie dus). Er gebeurt een behoorlijke poos niets. Na verloop van
tijd zie ik dat Nagel (met wit spelend) de zwarte pion op a1 verwijdert en er een
omgekeerde zwarte toren op plant. Bakkenes, rustig achteroverleunend, sloeg dit
alles in opperste tevredenheid gade. Hier gaat dus van alles mis, nog afgezien van
de vraag of Bakkenes na de promotie van de a-pion zijn klok had ingedrukt.
Aannemende dat de klok nog niet was ingedrukt, moeten we aan nemen dat
Bakkenes de hulpvaardigheid van Nagel welwillend heeft aanvaard.
Nagel speelde met de stukken van Bakkenes! Nadat Nagel voor Bakkes op a1 een
omgekeerde toren had geplaatst, riep ik:illegaal! Niet zozeer omdat Nagel dat
deed, maar omdat er een omgekeerde toren op a1 staat. Dat is in het schaakspel
een onbekend “stuk”. Beide spelers keken mij onverstoorbaar en niet begrijpend
aan. Ik kreeg geen boze reactie, wat ze wel hadden kunnen doen. Ik mag me niet
met de partij bemoeien. Ik bied daarom met terugwerkende kracht alsnog mijn
excuses aan voor mijn interventie. Hierna kreeg de partij een normaal vervolg.
Nagel sloeg met zijn witte toren de omgekeerde zwarte toren op a1, waarna

Bakkenes met zijn zwarte toren op a8 de witte toren op a1 sloeg. Hij had dus een
toren gewonnen. Dat had Bakkenes natuurlijk allemaal al gezien.
Wat nu als Nagel Bakkenes te hulp was geschoten door de pion op a1 te
veranderen in een zwart paard (minorpromotie)? Zou Bakkenes dan ook zonder
blikken of blozen de partij hebben voortgezet?
Wilt u van mij aan nemen dat ik dit voorval met alles er om heen als
topamusement heb ervaren op dinsdagavond?
Ben Zee
PS.
Uit nader onderzoek heb ik begrepen dat een omgekeerde toren een toren is met
een wat afwijkende vorm. Gebruik als dame is dus in ieder geval uit den boze.
____________________________________________________________

SCHOONHEIDSWEDSTRIJD
Stelling 1 De vergiftigde pion.

Tom Smit – Roelof van der Meer (ESV) massakamp 23-9-2010
Na 13. … Db6
Zwart dacht met zijn laatste zet een val uit te zetten. Wat speelt wit?
Oplossing:
14. e5. De val wordt met een tegenval beantwoord.
Zwart speelde Te5:? En kwam van een koude kermis thuis: 15 Pa4
Stelling 2

Ben Zee – P Ypma OSBO 12-10-2010
Hierbij de analyse van Ben:
Wit staat een pion voor en dreigt Tc7 met dame winst. Eerst moet wit het schaak oplossen. 38.
Kf1 en Kg1 komen in aanmerking. Na 38.Ke2 gaat wit mat na
38… Lb7xf3 39. Ke2xf3, Dd7-b7 40. Kf3-e2, Dg2 (ook na Kf3-f4 gaat wit mat)
Wit kiest voor 38. Te1xe3 voor een torenoffer. Zwart aanvaardt het torenoffer terecht niet. Er
volgde in de partij:
38….Lc6 39. Te3xe6, Te8xe6 40. Dd1-c2 waarna tot remise werd besloten.

Wit staat weliswaar gewonnen met twee vrijpionnen op de damevleugel, maar gezien de
tijdnood en de stand 4,5-0,5 voor De Cirkel was dit aanvaardbaar.
Nu de vraag hoe het zou kunnen gaan als het torenoffer van wit wel zou worden geaccepteerd.
(…38 Te6xe3). Wit speelt dan natuurlijk 39. Tc5-c7.
Zwart kan kiezen voor
A. 39..Dd7xc7 40.Pb5xc7 en wit houdt de beste kansen met twee
vrijpionnen.
B. 39… Te3xf3+, 40. Dd1xf3, Lb7xf3 40. Tc7xd7, Pf6xd7 41. Pb5-d6+ en
wit heeft goede winstkansen in het eindspel.
C. 39…. Te3xd3? 40. Dd1xd3
Stelling 3:

Roel Bor – Ben Zee interne competitie 7e ronde.
De analyse van Ben:
Zwart heeft weliswaar een pion meer, maar zwart heeft een moordende druk over de c-lijn. De
directe dreiging is a4 en vervolgens b5, waarna het over is voor zwart. Of de toren op c8 gaat
verloren en/of de witte toren komt binnen op c7.
Zwart had hier 26…Pc6-e7 moeten spelen. Enerzijds kan hierdoor zwaar materiaal worden
geruild, anderzijds wordt een eventuele penning van de zwarte dame voorkomen.
Een mogelijke voortzetting: 27. Tc3-c7, Tc8xc7 28. Dc2xc7, Th8-d8 29. Dc7-b6, Td8-c8 en
zwart houdt gemakkelijk stand.
In plaats van 26…..Pc6-e7 speelde zwart 26…Pc6-d4?
Wit antwoordt met 27. Tc3xc8, Pd4xc2. Vervolgens had wit
28. Tc8xc2 moeten spelen. Hij heeft dan een toren+paard voor de dame, maar wat
belangrijker is, de binnenval met de toren op c7 is niet tegen te houden, waarna wit in elk
geval een stuk meer over houdt.
In plaats van 28 Tc8xc2 speelde wit 28. Tc8-c7?
Hierna komt zwart in een gewonnen eindpel terecht na 28…Dd7xc7
29. Ld6xc7, Pc2xa3
De schoonheidsprijs voor een combinatie kan alleen toegekend worden als de combinatie ook
daadwerkelijk gespeeld is (dus geen analyse achteraf. Regel 5).

Nog even de regels:
1. Ieder seniorlid van De Cirkel kan met een stelling uit de interne of externe competitie
of de bekerwedstrijd of de massakamp van het seizoen 2010/2011 meedoen. De prijs
geldt niet voor een hele partij, maar voor een partijfragment.
2. De stelling wordt bij voorkeur binnen 2 weken aldus opgegeven aan mij of gemaild
naar t-smit@hetnet.nl :
- wit: K.., D.., T.., T.., P.., P.., L.., L.., pionnen: .., .., .., .., .., .., .., …
- zwart: K.., D.., T.., T.., P.., P.., L.., L.., pionnen: .., .., .., .., .., .., .., …
- naam witspeler: (eventueel vereniging)
- naam zwartspeler: (eventueel vereniging)
- datum
- aan zet wit/zwart.
- mat/wint materiaal/behaalt voordeel/pat in … zetten.
- De gespeelde zetten.
3. Ik maak hiervan een schaakdiagram en publiceer deze in de digitale circulaire of
verspreid deze via de mail.
4. Vanaf 1 juli tot uiterlijk 1 augustus 2011 kan elk seniorlid een punt toekennen aan de
stelling die volgens hem/haar de schoonheidsprijs verdient. (liefst per mail).
5. De schoonheidsprijs gaat naar diegene die de combinatie uitvoerde bij de stelling met
de meeste punten.

Onze gezellige speelzaal

