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Redactioneel
Een extra clubblad in een samenwerkingsverband tussen de in de colofon genoemde verenigingen. Derhalve
starten we dit keer niet met een “Van de voorzitter”, want welke van de voorzitters zou dat stuk dan moeten
schrijven. Een zoektocht op het internet leverde buiten veel gegevens over andere Willem Bors (onder anderen
een burgemeester van Utrecht rond 1535 en een keurslager in Opheusden) veel schaaksites op. Twee
uitzonderingen: op een website werd Willem vermeld als medewerker bij een geslaagde implementatie, de andere
is Willems LinkedIn site, waarvan ik de gegevens in zijn geheel overneem.

Willem Bor
various at Capgemini Consulting
Utrecht Area, Netherlands
Current
•

Projectmanager at USG People the Netherlands

Past
•

various at Capgemini Consulting

Education
•

Universiteit Utrecht

Industry
Computer Software
Willem Bor’s Summary
2006-2008 Service Delivery Manager - Rabobank ICT
2005-2006 Contract Manager - Vodafone International (location Dusseldorf)
etc. etc.
Willem Bor’s Specialties:
Projectmanagement, Service Management, Service Level Management, Service Delivery Management, ITILconsultant
Willem Bor’s Experience
Projectmanager
USG People the Netherlands (Computer Software industry) 2008 — Present (1 year)
various
Capgemini Consulting (Public Company; 10,001 or more employees; CAP; Management Consulting industry)
1988 — 2008 (20 years)
Willem Bor’s Education
•

Universiteit Utrecht
Mr. , Law, Notary , 1978 — 1984
Additional Information
Willem Bor’s Groups:
1987-1996 bestuurslid Schaakclub Utrecht (penningmeester, voorzitter)
1997-2000 bestuurslid Stichts Gooise Schaakbond (vice-voorzitter)
2000-2005 bestuurslid KNSB (kadervorming, breedteschaak, competitie)
Voor de liefhebbers van cijfertjes en statistieken volgen nu nog Willems elo getallen door de jaren heen:

6-9-2009. pagina 3

Willems elo-ratings
KNSB:

FIDE:
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(foto: Frits Agterdenbosch)
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Willems beginjaren in Ede

Willem in actie bij het rapid toernooi van Ede in 2002
(foto van de site van de Edese Schaak Vereniging)
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Uit “Achter de Toren”, clubblad van de Edese Schaakvereniging, 4e jaargang nr 1, augustus 1979

Interview
Edes kampioen
Arnhems kampioen
OSBO jeugd snelschaakkampioen
OSBO jeugdkampioen
Gedeeld
tweede
bij
het
Nederlands
jeugdkampioenschap
en zeer recentelijk derde bij het open Deens
jeugdkampioenschap
Na deze introduktie zal het iedereen wel duidelijk
zijn dat we deze keer een interview hebben
gevraagd aan Willem Bor, 19 jaar oud, 2e jaars
student rechten aan de Universiteit van Utrecht en
sinds september 1973 lid van E.S.V., het laatste jaar
als eerste bordspeler in het eerste tiental. Hij gaf de
volgende antwoorden op de vragen:
Het lijkt erop adt je definitief bent doorgebroken
naar het hogere schaak. Hoe kijk je daar zelf
tegenaan?
Eigenlijk ben ik elke keer weer zelf verbaasd over
dat het zo goed gaat. Waarschijnlijk komt dat toch
wel omdat ik niets te verliezen heb en daardoor erg
ontspannen kan spelen. Dat was bijvoorbeeld zo op
het Nederlands jeugdkampioenschap. Maar het gaat
inderdaad erg goed de laatste tijd.
In “Schakend Nederland”, het KNSB-blad werd je
een outsider genoemd tijdens de Nederlandse
jeugdkampioenschappen. Hoe zit dat?
Dat komt omdat niemand mij kende. De helft van
de deelnemers had al landelijke jeugdtraining gehad
en een aantal speelt zelfs in de hoofdklasse. Er
waren ook een aantal spelers die vorige jaren al
hadden meegedaan.
Wat zijn jouw plannen op schaakgebied voor
volgend jaar? Blijf je bij ESV?
Volgend jaar ga ik bij SV Utrecht spelen. Het eerste
team van deze club wordt zwaar gesponsord en jan
daardoor Sosonko, van Wijgerden en Hofland
aantrekken met de bedoeling te promoveren naar de
hoofdklasse. Ikzelf hoop een plaatsje in het tweede
team te krijgen dat momenteel 2e klasse KNSB
speelt. Dat geeft waarschijnlijk enige problemen,
omdat op dezelfde dagen gespeeld wordt als voor
de landelijke jeugdcompetitie, waarin ik met ESV 1
meespeel. Dat zal een kwestie van kiezen worden.
Ik blijf voorlopig nog wel lid van ESV. Op den
duur zal dat waarschijnlijk wel ophouden.
Heb je ideeën om ooit nog eens beroepsschaker te
worden? Of maak je liever je studie af?
Ik maak liever mijn studie af. Bovendien ben ik niet
goed genoeg om profschaker te worden. Voorlopig
wil ik eerst eens de hoofdklasse zien te bereiken.
Besteed je veel tjid aan het bestuderen van theorie?

Theorie bestuderen kost erg veel tijd, maar veel
gaat ook spelenderwijs. Vergeleken met sommige
anderen is mijn theoretische kennis niet erg
indrukwekkend. Ik heb er een hekel aan, diep
geanalyseerde hoofdvarianten die iedereen speelt in
mijn hoofd e zetten en te spelen. Van het Siciliaans
bijvoorbeeld weet ik vrijwel niets. Daarom speel ik
vaal onbekende variantjes, waar weinig theorie over
is. Deze diep ik voor mezelf dan verder uit.
Zodoende kan ik me voorlopig uitstekend redden
tegen theoretisch beter onderlegde spelers.
Uiteraard vinden we het jammer dat je ESV 1 gaat
verlaten. Denk je dat het eerste team het komende
jaar weer veel kans maakt?
Het zal ook wel zonder mij lukken. Het eerste team
is eigenlijk te sterk voor de 1e klasse, zeker als ze in
de noordelijke groep ingedeeld blijven. Sinds er wat
jongere spelers bijgekomen zijn is de kwaliteit
duidelijk verbeterd.
Ben jij het eens met de stelling dat het eerste team
als vlaggenschip gezien moet worden?
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Volgens mij komt
de club in een stroomversnelling als het eerste team
hoog speelt. Daar trek je beslist nieuwe leden mee.
En als ESV bijvoorbeeld KNSB zou spelen, zou dat
ook sterke spelers uit de omgeving trekken.

Hoe komt het dat een stad als Ede niet meer sterke
schakers heeft. Waar ligt dat aan?
Het eerste team van ESV speelt kwalitatief laag,
omdat vooral jeugdspelers steeds weer bij de club
weggaan, veelal omdat ze Ede verlaten. Ede heeft
namelijk best veel jeugdkweek, vooral op het
Marnix en op het Streeklyceum.
Je blijft nog wel in het eerste jeugdteam spelen.
Hebben jullie een kans om hoog te eindigen?
De KNSB-jeugdteams zijn meestal een verrassing.
Tegen de kampioenen van dit jaar zouden we
bijvoorbeeld best een paar punten halen. In ieder
geval moet je elke wedstrijd er weer fel tegenaan,
want er wordt volgens afvalsysteem gespeeld.
Wat vind je van ESV als club. Heb je het een beetje
naar je zin?
De sfeer is goed. Eigenlijk heb ik niet veel kritiek.
Het bevalt me bij ESV beter dan bij de
studentenclub Paul Keres in Utrecht, waar ik het
afgelopen jaar intern gespeeld heb. Het was daar
allemaal wat onpersoonlijker, onder andere door de
grote groep waarmee gespeeld werd en het grote
aantal mensen dat elke week afzegde. Ik vind de
Open Edese Kampioenschappen elke keer wel
teveel een ESV aangelegenheid en er moet iets meer
aandacht aan schoolschaak besteed worden.
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Willem Bor welke dame kent hem niet!!!!!
Ons best Willemke leerde ik kennen lang gelee.
Toendertijd was hij leerling aan het Streeklyceum te
Ede. Ik mocht het Marnix College bezoeken. Aldaar
de twee elkander op het schaak- en dambord heftig
bestrijdende middelbare scholen. Niks te min over
Willem. Echter het Marnix veegde het schaakbord
schoon met het Streek. Het was de tijd dat het
Marnix drie keer op rij nationaal middelbare
scholen snelschaakkampioen werd. Om nog een
naam te noemen: Matthijs Galesloot (ooit lid van
de Nederlandse jeugdselectie) speelde bij het
Marnix team 1. Ikke niet zo goed; team 2. Willem
leerde ik ook niet via het schaakbord kennen. Neen,
via de damse schijven.
Hij speelde daarin ook in Streek 1. Ik in Marnix 1.
In de damsport waren beide scholen meer aan
elkaar gewaagd. Al meen ik me te herinneren, dat
het Streek ter damming de velden toch net wat beter
bestreek.
De middelbare schooltijd ging voorbij. Welk een
vrolijke grappigheid om jaren later in ene Willem
Bor in het Utrechtse te mogen ontmoeten. Adressen
en telefoonnumers uitwisselen. We zagen elkaar
niet zo vaak. Onze Utrechtse ontmoeting heeft in
ieder geval dit memorabele gebeuren opgeleverd.
In Utrecht bezocht ik met grote regelmaat een niet
nader te benoemen kroeggelegenheid.
Aldaar vertoefde ook veelvuldig ene gewiekste
kroegschaker (woorden van Hans Böhm). Aan de
bar deden we vele woordspelletjes.
Komt me daar op een avond een vrolijk
vrouwspersonage naar me toe. Ze wist van mijn
aanwezige, edoch kleine schaakcapaciteiten. Een
maat van haar lag met een gebroken been thuis. Hij
schaakte ook. Of ik zijn gebroken benenlijke
treurnis niet een avondje kon verzachten middels
een partijtje schaak. Jawel hoor, dat wilde ik wel. In
mijn kleine hersentjes ontspon zich een vrolijk idee.
Ik zou Willem Bor en Eric Knoppert eens gaan
vragen, teneinde de brekebeen te verrassen met een
welgevulde
avond
doorgeefschaak.
Vanzelfsprekend gelardeerd met het nodige

smakelijke vocht. Ik de beide heren maar gecontact.
Jawel hoor, beiden waren daartoe bereid. Knoppert,
dan wel voor een keer dan.
Desbetreffende avond trokken we gedrieën naar de
breukemans. Het zeerlijke manneke wist niet wat
hem overkwam. Willem Bor, bijzonder gevestigd,
aanzienlijk
schaker.
En
Eric
Knoppert,
broodschaker en toendertijd 7e op het NK. En deze
peutermans met de nodige schaakspullen, en ook
nog wat van die dranken natuurlijk, in ene voor zijn
nederige
wooneenheid.
Open
die
deur;
doorgeefschaken!
Ik weet, het is te veel gezegd: hij kon bijna spontaan
weer lopen.
Willem bedankt , dat je dit hebt willen doen (Eric
ook hoor).
Zo is een stuk leven. Zo gaat een stuk leven.
Heren- , damesschakers ook ende de kinderen niet
te vergeten. Willem Bor heeft de 50 niet mogen
halen. Ik hoop en bid dat hij de Eeuwigheid wel
heeft mogen behalen in Jezus Christus, de Goede
Gods Zoon. Sorry , ongelovige medeschakenden. Ik
hoop in ieder geval, dat gij dit slotwoord in ieder
geval respecteert. Willem, hebben ze daar nou bier?
Ende schaakstukken (beetje damschijven, of is dat
teveel gevraagd?). Ik pröt er hier nog eentje op je.
Mooi,dat ik je heb mogen ontmoeten, als mens.
Groet Paulus van Gent.
Vooruit, nog eentje van PedeBe:
Willem Bor, welke dame kent hem niet.
Hij begeleidde ze over vele velden. Zoals
u zag.
Helaas, tijdelijk, is het schaakklok'leven. Nu,
niet meer ziet.
Wens hem Eeuwig schaak. Wel met een
straalglimlach.
(nog een muziekje? Clifford Brown).
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Uit “Achter de Toren”, clubblad van de Edese Schaakvereniging, 5e jaargang nr ?,??? 1980

Homburg 1980
Willem Bor en Teus Weijman hebben van 26 tot en
met 30 december meegespeeld in een open toernooi
in Homburg/Saar (West Duitsland). Het bleek
redelijk bezet met zes internationale meesters en
een aantal nationale meesters. In totaal waren er 212
deelnemers, waaronder zeven Nederlanders.
Internationaal meester Kestler (West Duitsland)
won met 7 uit 8. Tweede met 6½ punten werden
acht spelers en onder hen was Nederlands
internationaal meester Rob Hartoch. Hij kon in de
laatste ronde niet winnen van de Duitse meester
Wockenfuss en dat scheelde hem een gedeelde
eerste plaats en 1100 mark. Op 6 punten eindigde
onder anderen Rob Faasse, ooit nog eens een jaarje
eerste-bordspeler van ESV. Willem behaalde 5½ uit
8, goed voor een plaats bij de eerste twintig. Hij
speelde tegen acht Duitsers en overwon er vier,
speelde drie remises en verloor een partij. Een der
remises was etgen internationaal damesmeester
Barbara Hund, vorig jaar deelneemster aan het
interzonaal toernooi voor dames in Brazilië. Ook op
5½ punt eindigden de internationale meesters Honfi
(Hongarije) en Pytel (Polen) en de winnaar van
vorig jaar, Doncevic uit Koblenz.
Teus kwam in zijn eerste grote toernooi uit op 4 uit
8, waamee hij zeer tevreden was. Hij won en
verloor er drie en speelde twee remises. Zijn
tegenstanders
waren
vier
Duitsers,
twee

Oostenrijkers, een Fransman en een Belg. Teus
speelde enige openingstheoretisch interessante
partijen, die voor hem de komende tijd stof tot
studie leveren. Nog enige interessante zaakjes:
- Het toernooi werd gesponsord door
bierbrouwerij
Karlsberg,
die
een
rondleiding door de fabriek en een etentje
aanbood waar grote belangstelling voor
bestond. Het geheel werd opgeluisterd
door een heuse blaaskapel. Overigens,
Kestler was een toernooiwinnaar de
sponsor waardig, hij had waarschijnlijk de
grootste bierbuik van alle deelnemers.
- Na drie dagen ging Josef Klinger uit
Oostenrijk aan de leiding met 5 uit 5. Iets
bijzonders? Wel, het was een knaapje van
13 jaar met een lengte van hoogstens 1.50
meter. Na elke overwinning klonk een
daverend applaus van de omstanders.
Helaas bleek hij aan het eind van het
toernooi op 5 uit 8 geëindigd te zijn.
- In ronde vier zaten Teus en Willem naast
elkaar en kregen beide een positie van
toren en e- tot h-pion tegen toren en f- tot
h-pion op het bord. Beide wonnen vrijwel
gelijktijdig op zet 50. Enige dissonant:
Teus had wit, Willem zwart.

Uit “dE SVeer”, clubblad van de Edese Schaak Vereniging (Jaargang 15, Nummer 2, Augustus 2001)

Wat is er gebeurd met…
Deze keer hebben we iemand gevraagd die al wat langer weg is bij ESV, Willem Bor, om een stukje te schrijven.
Het is een zeer aardig stuk geworden, dus veel leesplezier hiermee.

Groeten uit Utrecht
Ik was van 1973 tot 1982 lid van ESV. En werd in
die periode clubkampioen bij de jeugd en de
senioren, met een ESV-jeugdteam vierde van
Nederland (met het Streeklyceum een keer derde)
en individueel gedeeld tweede bij het NK-jeugd. O
ja, en met Harry Harskamp ook Nederlands
kampioen doorgeefschaken. Ik volg ESV nog op
afstand. Door contact met een enkel lid en door af
en toe op jullie website rond te snuffelen.

(bleef mij in het clubkampioenschap een paar keer
voor), Haitsma (voorzitter en allesdoener), Van de
Weteringh (de vader van Hans), Nauta,
Ossenkoppele, enz. enz.

Zoals menig generatiegenoot werd ik in 1972
gegrepen door de match Fischer-Spasski. Als
brugklasser ging ik schoolschaken onder leiding van
mijn geschiedenisleraar Wout Punt. Een jaar later
werd ik lid. Mensen die ik mij uit mijn ESV-tijd
herinner zijn Jan van der Laan (mijn jeugdleider),
Rini Kreeft (hielp mij binnen de OSBO-jeugd op
weg), Jan van Woerden (schaakrubriek bij Victoria
Vesta waar ik wel eens wat won), Ronald Ekkel
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In 1978 ging ik studeren in Utrecht. En intern
schaken bij Paul Keres. Waar ik na twee jaar
ontdekte dat ik om verder vooruit te komen beter
naar SC Utrecht kon. Wat ik dus deed. Extern bleef
ik voor ESV spelen. Om met het eerste team naar de
KNSB-competitie te promoveren (niet gelukt) en
met het jeugdteam (mijzelf, Harry Harskamp, Teus
Weijman, Edwin Groen, Jaap Ozinga en captain
Haitsma) in de landelijke competitie te spelen.
In 1982 kon ik in het eerste team van SC Utrecht
gaan spelen en vertrok ik bij ESV. Mijn tweede
seizoen bij SC Utrecht beschouw ik als mijn beste:
4 uit 9 aan bord 2 van de hoofdklasse, met partijen
tegen toppers als Van der Wiel, Van der Sterren,
Ligterink en Zuidema (zie hieronder).
Na mijn studie moest ik in militaire dienst. Ik werd
na een opleiding in Ede geplaatst, waardoor ik bij
mijn ouders aan de Beatrixlaan kon slapen. Na mijn
diensttijd ging ik voor een IT-bedrijf werken en
weer in Utrecht wonen. Wat ik allebei nog steeds
doe. Nou ja, de naam van het bedrijf waar ik voor
werk (en waarmee ik de afgelopen drie jaar
Nederlands
kampioen
bedrijfsschaken
ben
geworden) is een paar keer veranderd. Ik houd mij
nu qua werk bezig met project management, ITarchitectuur en het inrichten en verbeteren van ITbeheer. En ik woon tegenwoordig vlakbij
schaakcafé Ledig Erf.
Qua schaken bekroop mij zoals zovelen op een
bepaald moment het gevoel dat ik niet meer vooruit
ging. Sommigen stoppen dan met schaken, ik ben
gaan besturen. Eerst 5 jaar penningmeester en 3 jaar
voorzitter bij SC Utrecht. Daarna 3 jaar vicevoorzitter van de regionale bond SGS. En nu sinds
ruim een jaar bestuurslid bij de KNSB, met als
taakgebied kadervorming. Als speerpunt zie ik naast
het herstructureren van de opleidingen en het
zorgen voor meer kaderdocenten vooral het komen
tot een lesmethode voor volwassenen. Ik zit ook in
een commissie die een E-Academy voorbereidt.
Waardoor iedereen via internet (beter) zal kunnen
leren schaken en misschien nog veel meer.
Bij SC Utrecht ben ik onplezierig vertrokken. Er
gingen zaken mis en ontevreden leden wendden
zich tot mij. Ik heb met het toenmalige bestuur
proberen te praten, maar die koos voor een klassiek
scenario: de kritiek werd genegeerd en de
boodschapper tot gemeenschappelijke vijand
gebombardeerd. Er werd zelfs een hoorzitting met
mij en nog iemand gehouden. Het ontnam mij het
plezier om nog langer lid te blijven.
Dat ze nog steeds niet alles op orde hebben zie ik
o.a. aan verhalen van jullie (bijv. Arno Braam
vorige keer in deze rubriek) over het Hypercube
snelschaaktoernooi. Waarvan ik de formule mede

bedacht en de eerste negen jaar, toen het nog Rabosnelschaak heette, toernooidirecteur was.
Na mijn opzegging heb ik bijna een jaar alleen
schaakles gegeven. En daarbij o.a. Erwin l’Ami
voor stap 4 klaargestoomd. Een vriend haalde mij
daarna over te komen spelen bij SG Amersfoort, dat
twee teams in de 3e klasse KNSB heeft.
Waar bij SC Utrecht de nadruk op presteren ligt heb
ik bij Amersfoort de gezelligheid leren waarderen.
Er worden allerlei nieuwe activiteiten bedacht. En
ook uitgevoerd. Het afgelopen seizoen een grote
barbecue met aansluitend snelschaken, een
oliebollentoernooi en een extern nachttoernooi.
Regelmatig wordt er iets bij leden thuis gedaan. Er
is een mooie website met een actief forum en het
clubblad is het afgelopen seizoen 10 keer
uitgekomen, steeds minimaal 40 pagina’s dik. In het
voorjaar waren we met een schaakdelegatie op
bezoek in Liberec, de Tsjechische zustergemeente
van Amersfoort. Kortom: er gebeurt van alles.
En toch knaagt er iets. Ik heb meer ambitie en
hardheid dan de meesten. Het toeval wil dat Paul
Keres komend seizoen in Utrecht een speelzaal aan
de Oudegracht betrekt. Op kruipafstand van waar ik
woon. Hun eerste team speelt nu in de 1e klasse
KNSB en organisatorisch zijn ze goed bezig. Ik heb
mij maar weer eens als lid aangemeld, voorlopig
alleen voor de interne.
Sinds een paar jaar schaak ik met nog wat
Nederlanders ook in de hoogste klasse in België.
Bij Borgerhout, een sterke en toch gezellige club uit
Antwerpen. De wedstrijden zijn op zondag en het
etentje na afloop, met soms wel zes teams, is min of
meer verplicht. Ik ervaar het als een dagje uit. Het
afgelopen seizoen heb ik er o.a. remise gespeeld
tegen Rinie Kuijf en tegen drie leden van de
Belgische olympiadeploeg. Ik hoop met dit soort
uitslagen op mijn oude dag nog FIDE-meester te
worden. Een mens moet doelen stellen, nietwaar?
Gelieve niet mijn Nederlandse rating op te zoeken,
die is gekelderd.
Wat ik naast mijn werk en schaakactiviteiten aan
tijd overhoud besteed ik vooral aan spirituele zaken.
Om een indicatie te geven: aura’s, energie,
begeleiders in het leven, reïncarnatie, enz.
Sinds mijn ouders gescheiden zijn en naar elders
vertrokken kom ik weinig meer in Ede. Ik zie af en
toe nog een ESV-er. Teus Weijman, waar ik nodig
weer eens langs moet. En bij de KNSB-Bondsraad
Martin A.., eeeh, Roseboom. Ex-lid Jan Brandts
woont vlakbij in Utrecht. We organiseren samen
met een groepje af en toe een spelletjesdag. Op
jullie website herken ik nog flink wat namen. Heb ik
ooit les gehad van Nienhuis en Hartsuiker? Ik
geloof het niet. Van Renger zeker weten wel.
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Gevraagd naar eigen schaakpartijen kom ik altijd uit
op een tweeling. Miniatuurtjes uit één seizoen met
een gelijke eerste helft. De opening is mijn
lijfvariant, het Jänisch gambiet, waar ik al in mijn
ESV-tijd berucht om was. De eerste witspeler was
enkele jaren eerder kampioen van Nederland. De
tweede was nog jong, maar zou later ook een paar
keer aan het NK deelnemen.
KNSB-hoofdklasse, 17-9-1983
Wit
: C. Zuidema
Zwart : W. Bor
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 f5 4.Pc3 Pd4 5.La4 Pf6
6.0-0 Lc5 7.Pxe5 0-0 8.exf5 d5 (diagram)

WyyyyyyyyX
xCaEfAcGax
xbBbAaAbBx
xAaAaAdAax
xaAeBjHaAx
xKaAdAaAax
xaAjAaAaAx
xHhHhAhHhx
xiAkLaImAx
ZwwwwwwwwY

Interne Amersfoort, 18-5-2001
Wit
: P. Reedijk
Zwart : W. Bor
1. Pc3 f5 2. e4 fxe4 3. d3 Pf6 4. Lg5 e5 (of ook
4… exd3 5.Lxd3 e5) 5. dxe4 Lb4 6.Lc4 Lxc3+
7.bxc3 d6 8.Pf3 Pc6 9.0-0 De7 10.Ph4 Pa5
11.Le2 Le6 (veiliger was 11… 0-0 bijv. 12.Lxf6
Dxf6 13.Dd5+ Le6 14.Dxa5 b6 gevolgd door
Dxh4) 12.Pf5 Df7 13.f4 Pxe4 14.Ph6 (14.fxe5
Lxf5 15.Lg4 0-0 16.Lxf5 Pxg5 17.Lxh7+ Pxh7
18.Txf7 Txf7) 14… Dd7 15.Lh5+ g6 16.f5 Pxg5
17.fxe6 De7? (17… Dxe6 18.Lg4 Dc4 19.De1 Tf8
20.Dh4 is onduidelijk) 18.Pf5 Df8 19.Dg4 (ook
19.Dd5 Pc6 20.Db5 was erg sterk) 19… Pxe6
(diagram)
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9.Pf3 Lxf5 10.Pxd4 Lxd4 11.Pe2 (11.h3!?) 11...
Lg4 12.Kh1? (beter 12.c3 De7 13.Lb5 Tae8 of
12.De1 c6 13.c3 Te8 14.Ld1 Te6) 12... Lxe2
20.Lxg6+? (winnend was 20.Pd4 Pf4 21.Txf4
13.Dxe2 Pe4 14.g3 Dc8 15.c3 Dh3 16.Lb5 Lxf2
Dxf4 22.Dxe6+ en nu 22… Kd8 23.Lg4 met mat
0-1.
of 22… Kf8 23.Tf1 Dxf1+ 24.Kxf1 exd4 25.Lg4)
Weekendtoernooi Utrecht, 2-6-1984
20… hxg6 21.Dxg6+ Kd7 22.Pg7 Pf4 23.Dg4+
Wit
: L. Riemersma
Kc6 24.Pe6 Dh6 25.Txf4 (gaat op zoek naar
Zwart : W. Bor
eeuwig schaak) 25… exf4 26.Pd4+ Kc5 27.Pe6+
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 f5 4.Pc3 Pd4 5.La4 Pf6
Kc4 28.De2+ Kd5 29.Td1+ (na 29.Te1 is het
6.0-0 Lc5 7.Pxe5 0-0 8.exf5 d5 9.Pe2 (in die tijd
smalle pad 29… Dxh2+ 30.Kf1 Dh1+ 31.Kf2
veel gespeeld, maar volgens mij niet goed) 9... Dd6
Dh4+ 32.Kf1 Kc6 33.Pd4+ Kd7 34.De6+ Kd8)
10.Pxd4 Lxd4 11.Pf3 Pg4 12.De2? (ook 12.h3
29… Kc6 30.Pd4+ Kd7 31.Dg4+ Kd8 32.Pe6+
Lxf5! of 12.g3 Lxf2+ 12.Txf2 Pxf2 13.Kxf2 Lxf5
Ke7 33.Pxf4?! (en hier had zwart na 33.Pd4 nog
is niet fijn) 12... Lxf5 13.h3 Le4 14.Ld7
33… Dxh2+ 34.Kf1 Tae8! 35.Te1+ Kd8 36.Pe6+
(wanhoop; op zet 14 en al in tijdnood) 14... Txf3
Txe6 moeten vinden) 33… Dxh2+ 34.Kf1 Dxf4+
15.Lxg4 Tg3 0-1.
35.Dxf4 Taf8 36.Te1+ 0-1.
De partijen zijn inmiddels gedateerd. Daarom ook
een recente. Die dit jaar bij Amersfoort het
ESV was mijn eerste schaakclub. En zal daarom
clubkampioenschap besliste. Hij is niet perfect,
altijd een beetje speciaal voor me blijven. Wellicht
maar bracht de toeschouwers wel op de banken.
kom ik enkelen van jullie in de toekomst nog ergens
Wat ik tegenwoordig net zo belangrijk vind. De
tegen. Wees bijvoorbeeld niet verbaasd als ik ooit
partij illustreert bovendien mijn schaakmotto: het is
weer bij jullie jaarlijkse rapidtoernooi opduik. Waar
geen schande om slecht te staan, als je maar blijft
ik volgens mij lang geleden bloemen kreeg omdat ik
vechten. Het commentaar is een verkorte versie van
aan de eerste tien edities had meegedaan.
de analyse van zes pagina’s die de spelers samen
maakten voor het clubblad van Amersfoort.
Willem Bor
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Willem en het Jänisch-gambiet

(foto: Rene Olthof)
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(Uit het clubblad van Schaakclub Utrecht)

Speelman speelt Jänisch
Zaterdagmiddag 14 oktober 1989. De zevende
partij van Timman – Speelman. Timman heeft wit
en als hij wint in de match over. Op teletekst staat
1.e4. Is deze switch wel verstandig? Dan komen de
volgende zetten in één keer door: 1... e5, 2.Pf3 Pc6,
3.Lb5 f5. Ik val van mijn stoel. Het Jänisch-gambiet
is al van jongsaf mijn lijfopening Ik leg alles aan de
kant, haal mijn archieven uit de kast en wacht op de
dingen die gaan volgen. Dat Timman de
hoofdvaraint met 4.Pc3 gaat spelen staat vast. Dat
heeft hij altijd gedaan. Wat zal Speelman kiezen?
De variant die ik ook speel? Ben ik dan deze partij
nog wel voor Timman? Speelman heeft iets anders
voorbereid. Heb ik zelf ook wel eens gespeeld,
maar het beviel niet. Zwart moet voor remise
spelen. Ik maak me geen zorgen meer voor deze
middag. Timman gaat een eindspel uitmelken. In
het slechtste geval blijft hij een punt voor en moet
Speelman de laatste partij winnen. De zetten komen
langzaam door. Uit het commentaar begrijp ik dat
Timman al anderhalf uur bedenktijd heeft gebruikt
op het moment dat het nog theorie is. Inmiddels heb
ik gezelschap van Ise Douwes. Samen zien we
Timman in tijdnood achter elkaar verliezen. Roel
Meijer arriveert als het al te laat is. Gerrit Harmsen
belt uit het verre Twente hoe dit toch allemaal
mogelijk was. Timman is een sukkel, roepen wij de
rest van de avond in koor (een paar dagen later gaat
het wel weer).
Timman – Speelman, 7e matchpartij
1. e4 e5, 2.Pf3 Pc6, 3.Lb5 f5, 4.Pc3 fxe4, 5.Pxe4
d5, 6.Pxe5 dxe4, 7.Pxc6 Dg5, 8.De2 Pf6, 9.f4
Dxf4
Het Jänisch (sommigen noemen het Schliemann;
die bekeek echter met name 3... a6, 4.La4 f5) kent
verschillende bloeiperiodes. In de 19e eeuw speelde
men 4.d3. Dyckhoff introduceerde in 1902 de zet
4.Pc3, die al snel tot hoofdvariant werd, waarna de
populariteit van het Jänisch taande. In de 60-er
jaren kwamen uit Bulgarije mooie partijen met
4...Pd4 en uit de DDR met 7...dd5, en daarna
scoorde de Belg Jozef Boey, vooral met 9...Dh4.
Momenteel richt de aandacht zich vooral op 5...Pf6.
Boey is toch wel de grondlegger van de huidige
theorie. Nog steeds bruist hij van ideeën. Ik heb er
eens een van mogen introduceren (toen ik die
gewonnen stelling tegen Ligterink nog verloor,
degradeerden we op een half bordpunt uit de
hoofdklasse). Dat nieuwtje vond ik later tot mijn
stomme verbazing terug in het bondsblad van 1902,
maar dat is een ander verhaal.
Er kwam een beetje de klad in het Jänisch door
Timman – Böhm (jawel), Hoogovens 1980.
Timman weerlegde daarin het toen door iedereen

gespeelde 9...Dh4+ met 10.g3 Dh3, 11.Pe5+ c6,
12.Lc4 Lc5, 13.d3 Pg4, 14.Pf7 Lf2+, 15.Kd1 e3,
16.Df3 Ph6 (een voorstel n.a.v. Kavalek –
Ljubojevic, IBM 1975, waar 16...Pxh2 onvoldoende
bleek) 17.De4+ Kf8, 18.Lxe3! Lg4+, 19.Kd2 Te8,
20.Pe5 1-0. Ik sprak Timman er kort daarna over
aan. Hij had de weerlegging al bij Kavalek –
Ljubojevic gezien (hij deed zelf mee). Op mijn
naïeve vraag waarom hij dat niet aan zijn vriendje
Hans had verteld, zei hij dat deze er ook niet naar
gevraagd had. De tekstzet geldt al sinds jaar en dag
als iets beter voor wit.
10.Pe5+
De beste zet. Alternatieven zijn:
a) 10.Pax7+ Ld7, 11.Lxd7+ Kxd7, 12.d4 (of
12.Db5+ Ke6) 12... Dh4+, 13.g3 Dh3,
14.Db5+ Ke6, 15.De5+ Kf7, 16.Dxc7+
Kg6, 17.Dxb7 Ld6 en zwart heeft goede
kansen.
b) 10.d4 Dd6, (10...Dh4+, 11.g3 Dh3 is een
vluggertje Fischer-Matulovic, Herzegnovi
1970, waarin zwart werd opgeblazen met
12.Lg5 a6, 13.La4 Le6, 14.Lxf6+ gxf6,
15.Dxe4+ Kf7, 16.Pe5+ fxe5, 17.Tf1+
enz.) 11.Pe5+ c6, 12.Lc4 Le6, 13.Lf4
Lxc4, 14.Dxc4 Dd5 met gelijk spel.
10...c6, 11.d4 Dh4+, 12.g3 Dh5, 13.Lc4 Le6,
14.Lg5 0-0-0, 15.0-0-0 Ld6
Allemaal bekend. Wit zet zijn loper soms op f4
i.p.v. g5. Zwart zet zijn loper nog wel eens op e7
i.p.v. d6.
Voor Utrecht leuk zijn de spiegelpartijen 14.Lg5
Le7, 15.0-0-0 0-0-0 16.g4 Ld5, 17.Thg1 Lxc4,
18.Dxc4+ en wit won in 24 zetten, Maarten Etmans
– Gerard Verholt, Amsterdam 1969, en 14.Lg5 0-00, 15.0-0-0 Le7, 16.g4 Ld5, 17.Thg1 Lxc4,
18.Dxc4+ en wit won in 22 zetten, Evert Aalten
(Oud Zuijlen) – Buffat, Lugano 1984.
16.Pf7
Volgt de stampartij Judowitsch – Boey, wk corr.
1972/75. Een partij die Timman gezien de gebruikte
bedenktijd niet kende. Een andere poging is 16.g4
Lxc4 (Malanjoek – Juferow, USSR 1985) en nu
17.Pxc4 The8, 18.Pe3. Interessant is verder 16.Df1
uit Sax – Inkiov, Rome 1984. Sax was in London
een van Timmans secondanten. Na 16...The8,
17.Dxh3 Lxh3, 18.Pf7 Td7, 19.Pxd6+ Txd6, 20.Lf4
Td7, 21.The1 stond wit goed. Net als in de partij
heeft wit een loperpaar tegen loper/paard. Maar de
kleur van de zwarte loper verschilt. Die van Inkiov
lijkt me slechter dan die van Speelman.
16...Lxf7, 17.Lxf7 Thf8, 18.Lc4 Tde8
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19.d5?
Typisch Timman. Door zijn optimistische kijk
speelt hij vaak mooie partijen. Maar soms is rustig
spel wel zo efficiënt. In Judowitch – Boey volgde
19.Thf1 waarna de discussie er om gaat of zwart
remise kan houden of niet. Er volgde 16...h6,
20.Lf4 Lxf4, 21.Txf4 Td8?! (21...Te7, 22.d5!?),
22.c3 Tfe8?! (22...Kb8!?), 23.Lf7 Te7, 24.Lg6 en
zwart had ernstige problemen.
19...c5, 20.Thf1 Kb8,
Wits loper op c4 staat plotseling slecht. Zwart wil
deze loper verder ondermijnen, maar op direct
20...a6 komt 21.Lxa6.
21.Lf4 Td8, 22.Lg5
Geen wereldschokkende manoeuvre. Timman moet
hier het ongelijk van zijn 19e zet hebben ingezien.
Maar ach, hij staat een punt voor en remise is dus
ook mooi...
22...a6, 23.Lxf6 gxf6, 24.Dxe4 Dxh2, 25.Th1?!
Met 25.g4 was die remise eenvoudiger te bereiken.
Na 25...Tde8, 26.Df3 komt de loper via d3 weer tot
leven.
25...Dxg3, 26.Txh7 Tfe8, 27.Df5??
De beslissende fout. Na 27.Dh4 is er nog steeds niet
veel aan de hand. Nu verliest wit echter een stuk.
27...b5, 28.Lf1 Te1, 29.Dh5 Df4+, 30.Kb1 Dxf1 01.
Een paar vragen blijven me bezig houden. Waarom
kiest Speelman in een kritieke fase van de match,
het is per slot bijna zijn laatste kans, voor deze
variant? Het Jänisch kan ik me voorstellen, maar
waarom uitgerekend 9...Dxf4? Zwart komt gewoon
iets minder te staan. Of zocht hij alleen maar een

onevenwichtige stelling met kansen op fouten? Dat
is dan gelukt.
Ik herinner me mijn eigen partij met 9..Df4 . Het
was tegen Frans Cuijpers in onze interne en ik hield
de partij overeind. Na afloop keek Frans me wat
meewarig aan en vroeg of dat nou alles was wat ik
tegen de hoofdvariant had, want erg bijzonder vond
hij het niet. Ik moest hem gelijk geven, maar het
was een noodoplossing (9...Dh4 kon na Timman –
Böhm nou eenmaal niet meer). Inmiddels heb ik
tegen 4.Pc3 alweer enkele keren van variant
gewisseld. Ik klaag momenteel niet. Wie neemt de
uitdaging aan?
Terug naar Speelman. Hoe komt hij aan het
Jänisch? Hij vertelde later dat hij het samen met
zijn secondant Tisdall had bekeken. Hij was
eindelijk in een voorbereide opening gekomen
(hoezo? Timman speelde de hele match toch zijn
normale openingen?) en had het voorbereide nog
onthouden ook..
Speelman komt niet voor in mijn Jänisch-archief
voor en Tisdall ook niet. Wel John Nunn, die er
eens mee van Short won. Speelman en Nunn zijn
goede vrienden. Op de dag van deze partij had
Speelman een simultaan in Amersfoort afgesproken.
Omdat de match er tussen kwam, stuurde hij Nunn
als vervanger.
En dan Timman. Ik begrijp niet dat hij in zijn
laatste witpartij van 1.d4 afweek. Het
verrassingseffect? Het volgende weekend was ik op
bezoek bij ons oude lid Arjan Tissink. Ik las in zijn
regionaal dagblad dat Timman de partij expres
verloor om wat spanning in de match terug te
krijgen. Dat zal het geweest zijn, op misschien het
toppunt van je carrière, en met zoveel geld, roem en
rating op het spel!
Timman zei later dat hij twjifelde tussen
consolideren en het in één klap proberen uit te
maken. Maar op e4 kon hij een geheim wapen
verwachten. Toen dat kwam, speelde hij het lange
tijd op zijn best. Maar het kostte hem veel te veel
tijd. Hij ging dan ook aan een combinatie van
twijfel en tijdnood ten onder.
Ik heb er achteraf geen problemen mee. Dxf4 staat
terecht niet op mijn repertoire. De zwarte Jänischscore is vooruitgegaan (Ik houd dat allemaal bij;
zwart heeft ruim 48%, gebaseerd op een kleine
1000 partijen). En met Timman is het toch nog goed
gekomen.

Willem Bor
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De paradoxale schaker
Je wordt ouder en verliest elkaar uit het oog, dat
komt maar al te vaak voor en dat had ik nou ook
met Willem Bor. Maar als je dan een toernooi als
toeschouwer bezocht, of meedeed aan een
Bedrijvenschaaktoernooi in Leusden, dan kwam je
de oude bekenden vaak weer tegen en natuurlijk
Willem ook.
Willem was als schaker gezegend met een enorme
wilskracht. Dat moet wel wil je de stellingen die hij
regelmatig met succes verdedigde kunnen spelen
zonder dat de tranen je in de ogen springen. Een
lastige tegenstander, en dat was hij, want achter die
defensieve facade smeulde de winstwil!
Opmerkelijk dat een speler met een primair
defensieve instelling zoals hij dat had, zijn hele
schakersleven Jänischgambiet heeft gespeeld, het
handelsmerk van de waaghals. En zijn karakter dan
? Willem had waar je hem ook tegen kwam altijd
een goed humeur, communiceerde vaak uitbundig
en beschikte over een eigen, soms plagerig gevoel
voor humor. Zelfspot was hem zeker ook niet
vreemd. Opmerkelijk genoeg kon hij dan ineens in
gedachten verzinken, en enige tijd schijnbaar
ongeïnteresseerd in zijn eigen wereld vertoeven, tot
hij even plotseling het gesprek weer hervatte.
Willem is al die jaren voor mij de paradoxale
schaker en mens geweest, maar vooral iemand
waarmee je graag weer eens bijpraatte als er weer
een paar jaar vervlogen waren en je was die dag
toevallig op dezelfde plaats..
Met Willem raakte ik voor het eerst in gesprek
tijdens een open Nederlands kampioenschap in
Velp 1977 - het toernooi werd niet altijd in Dieren
georganiseerd – maar of hij nu zelf meedeed of
alleen als toeschouwer aanwezig was dat zou ik niet
meer weten. Waarschijnlijk was het omdat ik dat
toernooi een belachelijke partij speelde met de
zwarte stukken tegen Peewee (toen nog Pieter
Willem) van Voorthuijsen. Een Spaanse partij, 1.e4
e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 f5!, waarin wit ongetwijfeld
gewonnen stond maar uiteindelijk met twee torens
meer remise moest accepteren. Vanaf de dag dat ik
Piet Roelen 3..f5 zag spelen heeft het Spaans
Jänischgambiet een grote aantrekkingskracht op me
uitgeoefend. Piet was de jeugdleider van
schaakvereniging V.O.J. in Eindhoven, die naast
3..f5 nog andere sporen achterliet bij de spelertjes
die onder zijn hoede zijn geweest (zoals 1.b4 en het
Boedapester gambiet). En vijf jaar later trof ik dus
in Velp een gelijk gestemde. Uiteraard was die
middag het Jänischgambiet onderwerp van gesprek,
en bleek er een schaker in Nederland te zijn die nog
meer dan ondergetekende was gegrepen door de
paradox van dit gambiet. Als het Koningsgambiet
maar net speelbaar is, waarom zou zwart zich dan
3..f5 tegen het Spaans kunnen permitteren ?

Dezelfde middag maakte ik overigens ook kennis
met Willem's aparte gevoel voor humor. Hij schepte
er bijvoorbeeld een satanisch genoegen in Erik
Knoppert te plagen (ook met zijn uitspraak :
"Knnoprrt.."). Erik was een uiterst fanatiek speler
maar had bij lange na nog niet de speelkracht die hij
later zou bereiken. Maar de praatjes had hij al wel,
en Willem stond voorop als Erik weer eens een
partij had verloren en wilde bewijzen dat hij
"natuurlijk" totaal gewonnen stond. Menigmaal
bracht hij Erik bijna tot razernij.
Bij diverse gelegenheden kwamen we elkaar tegen,
vooral bij het snelschaak wat we beiden fanatiek
bedreven, en uiteraard moest er na de
plichtsplegingen over het Jänischgambiet worden
gediscussieerd. Databases bestonden nog niet, en
geen van beiden beschikten we toendertijd over een
uitgebreide schaakbibliotheek, dus de kennis werd
geleidelijk, en soms met horten en stoten,
opgebouwd. Ik beschikte over een 3..f5 boekje van
de Hongaarse meester Florian, en via wat oude
schaakbladen eveneens over analyses van Jozef
Boey, de Belgische meester en "godfather" van het
Jänischgambiet. Willem was weer meer thuis in de
recente ontwikkelingen. Af en toe dan kwam er iets
aparts boven water en dat werd dan bij de volgende
sessie uiteraard intensief besproken. Na een
onderlinge partij in de 2e klasse KNSB liet Th.C.L.
Kok , wijlen de veteraan van schaakvereniging De
Dom Tuindorp en gelauwerd studiecomponist, eens
een eigen idee zien in het Jänischgambiet, wat hij
op zijn oude dag ook nog practiseerde. Dat verliep
als volgt :
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 f5 4.d4 fxe4 5.Pxe5 Pxe5
6.dxe5 c6 7.Pc3!..
7.Lc4 Da5+ verliest een pion, maar dit positionele
stukoffer had een goede naam gekregen nadat
grootmeester Robatsch er de Italiaan Contedini mee
versloeg
7..cxb5 8.Pxe4..
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Zwarts probleem is de ontwikkeling van het paard
op g8, en vandaar dat hier zonder uitzondering 8..d5
9.exd6 Pf6 wordt gespeeld. Maar ook dat lost niet
alle problemen op want zwarts koning komt niet
makkelijk uit het centrum weg en de pion op d6 is
een lastige doorn in zwarts stelling, zowel 10.Lg5
als 10.Dd4 waren lange tijd kritieke varianten. Het
was dan ook een grote verrassing dat de oude Kok
in de diagramstelling een eigen zet had gevonden.
Hij speelde :
8..Ph6!!
en ontwikkelde zodoende toch het paard. Als wit
niet reageert kan zwart ..Pf7 en ..Le7 spelen en zijn
koningsvleugel ontwikkelen, zodoende ligt
9.Lxh6.. voor de hand maar nu volgt 9..Dh4!! met
dubbelaanval op e4 en h6. Een buitengewone
vondst, al raakten zowel Willem als ik in de loop
der jaren overtuigd van het feit dat wit ook na
8..Ph6 goede compensatie voor het stuk blijft
houden, en zodoende het theoretische 8..d5
misschien toch wel verstandiger is.
De schaker Willem Bor was voor mij een volstrekte
paradox, zelden heb ik een speler gezien met een
meer defensieve instelling. Ik ben er nog steeds van
overtuigd dat hij misschien jeugdkampioen van
Nederland had kunnen worden (al meende hij zelf
stellig van niet) als hij ondernemender had
gespeeld. Maar hij was en bleef tevreden met de
overigens zeer eervolle tweede plaats die hij
behaalde. En toch, ondanks het gebrek aan agressie
in zijn spel leefde hij zich uit in de tactische
krochten van het Jänisch-gambiet..
Zoals gezegd een moeilijke tegenstander. Zelf had
ik de slechte gewoonte om mijn tegenstander vanaf
het begin van het bord te willen blazen en zeker in
het snelschaak raakte men wel ergens de draad kwijt
en lukten mijn snode plannen. Maar in tegenstelling
tot de gemiddelde opponent weigerde Willem om te
vallen, de meest verschrikkelijke stellingen hield hij
overeind, met de karakteristieke grijns op het gelaat.

Ik rekende mijzelf tot de sterke snelschakers, en
werd in 1978 jeugd-snelschaakkampioen van
Nederland met een enorme score en dito
voorsprong. Alleen Willem wist ik in de finale niet
te verslaan – hij redde een hopeloos eindspel - en
ook in andere evenementen liet ik bij hem relatief
veel liggen...
Toen het door de studie allemaal wat minder werd
met het (snel)schaken in de weekends kwamen we
elkaar natuurlijk niet zo vaak meer tegen als
tevoren. Om de discussie over het Jänischgambiet
voort te zetten is Willem toendertijd, zo'n 30 jaar
geleden nog enkele malen mijn gast geweest in
Eindhoven. We zochten alles wat we konden vinden
met het Jänisch-gambiet bij elkaar en wisselden dat
uit. Eén van de thema's was
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 f5 4.Pc3 fxe4 5.Pxe4 d5
6.Pxe5 dxe4 7.Pxc6 Dg5 8.De2 Pf6 9.f4 Dh4+
(In de jaren 70 populairder dan het achteraf veel
betere 9..Dxf4 10.Pe5+! c6 11.d4 Dh4+ 12.g3 Dh3
13.Lc4 Le6 += )
10.g3 Dh3 11.Pe5+ c6 12.Lc4 en in plaats van
12..Lc5 13.d3 Pg4!?, gespeeld in een legendarische
partij Kavalek-Ljubojevic, IBM toernooi 1975,
bekeken wij het belabberde 12..h5?!.
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Dit is onder meer gespeeld in de partij LiberzonWockenfuss, in het fameuze toernooi van Bad
Lauterberg 1976 en ik vraag me af of Willem
daadwerkelijk 12..h5 wilde spelen toen hij deze
dubieuze variant met 9..Dh4+ op het bord bracht
tegen de Zwitser Urs Rueetschi, in het ECI
jeugdtoernooi 1979, exact 30 jaar geleden. Zijn
opponent week af met 11.Pxa7+ en verloor
uiteindelijk een onvervalste koffiehuispartij.
De volgende partij kwam tijdens de bezoeken in elk
geval ook aan de orde, en deze herinner ik me nog
goed omdat Willem bij het naspelen de tranen over
de wangen biggelden van het lachen.
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Von Balla - Reti Budapest 1918
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 f5 4.d3 Pf6 5.0-0 Lc5
6.Lc4 d6 7.Pg5 f4! 8.Pf7 De7 9.Pxh8 Lg4 10.Dd2
Pd4 11.Kh1..

zwartspeler wist met zijn huisanalyse voldoende
compensatie aan te tonen. De tekstzet had een
slechte naam.
5.exf5! Pe7!!? TN

11..Pf3! 12.Da5 Pxe4! 13.g3 Pxf2+ 14.Txf2 Lxf2
15.Kg2 fxg3 16.hxg3 Lxg3!
(Achteraf kan ik me goed voorstellen dat deze
kaalslag komisch overkomt)
17.Db5+ c6 18.Db4 Dh4 19.Lf7+ Ke7 20.Dxb7+
Kf6 0-1

Een opgave voor de lezer overigens, waarom slaat
wit nu niet op e5 ? Twee uitroeptekens voor de
oorspronkelijkheid van dit idee van Jozef Boey,een
vraagteken omdat ik me toen en ook nu niet kan
voorstellen dat het echt de tand des tijds kan
doorstaan. Maar Willem speelde dit soort creatieve
zetten zonder vooroordelen. In bewust Liga
toernooi speelden we ook nog tegen elkaar, en wat
schetst mijn verbazing dat Willem na 1.e4 e5
glashard 2.f4 speelde. “Opa’tje krijgt tandjes”
placht wijlen Johan van Mil in zo’n geval te zeggen,
kreeg Willem’s spel met het klimmen der jaren
meer agressieve impulsen? Bij de eerste de beste
gelegenheid wikkelde hij naar een saai eindspel af
wat hij zonder al te veel problemen remise maakte.
Het Koningsgambiet als een schijnbeweging ? Toen
we elkaar precies een jaar later bij hetzelfde
evenement weer ontmoeten kwam Willem direct
met een krantenknipsel op me toe. Een rubriek van
de oude van Scheltinga met een bespreking van de
“Ezelsoor-opening” zoals de oude meester het
noemde. De schaakanarchist Michael Basman had
in het Brits kampioenschap opzien gebaard door al
zijn partijen met 1.h3 en 2.a3 dan wel 1..h6 en 2..a6
te openen, en had (desondanks?) een redelijke
klassering behaald. Vooral de snelle nederlaag van
een tegenstander genaamd Simon Bibby, kon
Willem wel bekoren. Of dat vanwege de partij was,
of vanwege zijn voorliefde om in zijn ogen grappige
namen vreemd uit te spreken (knnoprrt, vonn ballla
, bibbbie) durf ik niet te zeggen. In de onderlinge
partij speelde ik dus maar 1.e4 h6 2.d4 a6 en dat
bleek een gouden greep. Zich geroepen voelend
deze onzin met harde hand af te straffen vergat hij
zijn normale voorzichtigheid en ging ten onder.

WyyyyyyyyX
xCaAaGaAjx
xbBbAfAbBx
xAaAbAdAax
xaAeAbAaAx
xAaKdHbEax
xaAaHaAaAx
xHhHlAhHhx
xiJkAaIaMx
ZwwwwwwwwY

Niet alleen prikkelt de manier waarop de witspeler
van het bord wordt geschopt de lachspieren, ook de
naam van de witspeler helpt niet echt mee om
serieus te blijven als je dit naspeelt..
Op een gegeven moment houdt ook het
studentenleven
op,
en
komen
andere
verantwoordelijkheden op je af. We hadden allebei
de pech in een periode van extreme werkloosheid af
te studeren hetgeen a priori omscholing betekende.
Onze Jänischdiscussie verdroogde zodoende min of
meer.. Willem trok op een gegeven moment de
stoute schoenen aan en benaderde de grote kenner
Jozef Boeij zelf hetgeen hem weer voor jaren
inspiratie heeft gegeven. Bij de spaarzame keren dat
we elkaar nog spraken, meestal bij toernooien,
kwam het Jänischgambiet nog wel eens ter sprake.
Zo toonde hij mij bij het Liga toernooi in
Roosendaal (jawel, van de Liga-koeken) de
volgende variant :
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 f5 4.d3..
Een zet die door veel spelers als een automatische
reactie wordt gespeeld dus is het goed juist
daartegen scherp voorbereid te zijn
4..Pf6
Ook in de varianten na 4..fxe4 5.dxe4 Pf6 6.0-0 was
Willem goed ingevoerd, tegen Frans Cuijpers ging
het als volgt verder – 6..d6 7.Dd3 Le7 8.Pc3 0-0
9.Dc4+ Kh8 10.Lxc6 bxc6 11.Dxc6 Tb8 en de

WyyyyyyyyX
xCaEfGeAcx
xbBbBdAbBx
xAaAaAdAax
xaKaAbHaAx
xAaAaAaAax
xaAaHaJaAx
xHhHaAhHhx
xiJkLmAaIx
ZwwwwwwwwY
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Dat is allemaal bijna twintig jaar geleden, en ook de
die Willem eigenlijk vooral van vroeger kent, nooit
tussenliggende periode is voorbijgevlogen. Willem
met hem heeft geboerenbridget, en hem de laatste
Bor werd bondsofficial, verliet de schaakclub
tijd nauwelijks nog zag of sprak, een grote schok
Utrecht voor Paul Keres en Amersfoort , en steeds
om te moeten lezen dat hij op 49-jarige leeftijd is
vaker stak hij in net pak als je hem tegen het lijf
overleden. Volkomen overwacht nieuws met een
liep. En verdubbelde in mijn perceptie in omvang –
enorme impact voor allen die hem gekend hebben.
hij was vroeger eerder mager van postuur - en
Ik was liever nog een paar decennia de nummer 2
omdat ik hem nog maar mondjesmaat tegenkwam
van de Jänischgambiet-kenners in Nederland
viel het des te meer op. De humor en
gebleven.
vriendschappelijke manier van doen was echter
gebleven. Daarom was het ook voor een schaker
Gerard Welling

Willem heeft overigens eenmalig opgetreden als Sopper, wist je dat? Ik heb daar wat foto's van.
Het was op 26 juni 2005, bij het NK Schaakvoetbal! Hij redde ons door als keeper te willen optreden. En aan
het 4e bord werd hij ook nog schaaktopscorer dacht ik. Ik meen me overigens te herinneren dat hij op USF liet
weten wel mee te willen doen, en dat ik het slagvaardigst handelde :-)
Gert Pijl
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Willem bij Schaak Club Utrecht

(foto van de site van Schaak Club Utrecht)
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(Van de site van de Schaak Club Utrecht)
"Een organisatorische prestatie waar Willem
(terecht) trots op was, was het samenstellen van het
toernooiboek van het Cap Gemini Toernooi (1986).
Dit eenmalige toernooi was iets heel bijzonders. In
5 ronden werden actuele openingsstellingen onder
de loep genomen, waarvoor 6 bekende
grootmeesters en 12 sterke Utrechters werden
uitgenodigd. Idee was dat de Utrechters zich hierop
goed konden voorbereiden en dus niet kansloos
hoefden te zijn tegen Timman, Miles, Hort en
dergelijke.
Dat bleek aardig te kloppen. In elk van de
gevormde zeskampjes werden de GM's weliswaar 1
en 2, maar zeker niet zonder strijd en de amateurs
konden prima meekomen! Onder deze dappere
SCU'ers was ook Willem, die vocht voor wat hij
waard was en diverse spannende potten op het bord
zette. Hieronder hebben we, met dank aan de site
van
Schaakclub
Utrecht
(http://www.schaakclubutrecht.nl/capstart.html), de
partijen van Willem op een rijtje gezet:"

rol. Hoe veelbelovend dit nieuwe plan er ook uit
moge zien, mei 1991 liet Valery Salov tegen
dezelfde John van der Wiel zien hoe het wel moest:
20.c5 bxc5 21.Lb5 c6 22.Ld3 Lc8 23.Kh1 Thh6
24.e5 dxe5 25.dxe5 Dxe5 26.Pf5 en wit wint ofwel
de kwaliteit ofwel een dame tegen toren en paard,
hetwelk eindspel Salov straf wist te winnen.

Links Willem Bor, rechts John van der Wiel.
RONDE 1
Willem Bor wist dit achter het bord niet te vinden,
en verloor het eindspel, dat duidelijk maakt hoe
DAME-INDISCH

gunstig het eindspel voor zwart kan zijn, en dat op
zichzelf instructief genoeg is om na te spelen. De

Het dame-indisch, samen met de Meraner één van

verdere zetten in BOR - VAN DER WIEL waren:

de betrouwbaarste verdedigingen tegen d4. Het

20.Te1 Tg8 21.Tf1 Txf4 22.gxf4 g3 23.fxg5 gxf2+

dame-indisch ontstaat doorgaans als wit 1.d4 Pf6

24.Txf2 Txg5 25.Pf3 Ta5 26.Tc2 Pf6 27.Pd2 Tg5

2.c4 e6 3.Pf3 speelt, waarop zwart met b6 begint

28.Tc1 h4 29.Tf1 h3 30.g3 Ta5 31.Ta1 c5 32.d5

aan het fianchetteren van de dameloper. En wie

Ta3 33.Pb1 Ta4 34.Pd2 Pg4 35.Lc2 Ta3 36.Lb3

dame-indisch speelt zal doorgaans ook het nimzo-

Pe5 37.Tf1 a6 38.Tb1 Lc8 39.Kf2 b5 40.cxb5

indisch op het repertoire hebben staan, dat na 1.d4

axb5 41. c4 La6 42.cxb5 Lxb5 43.dxe6 fxe6

Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 op het bord komt.

44.Lxe6 Kxe6 45.Txb5 Txa2 46.Ke1 c4 47. Kd1
c3 48.Pb3 Txh2 49.Pd4+ Kf6 50.Td5 Td2+

De startstelling ontstaat na 1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3
b6 4.Pc3 Lb4 5.Lg5 Lb7 6.e3 h6 7.Lh4 g5 8.Lg3
Pe4 9.Dc2 Lxc3 10.bxc3.
In WILLEM BOR - JOHN VAN DER WIEL kwam
zwart met een nieuwtje, namelijk ... h5, dat in het
toernooiboek het predikaat 'sterk' meekreeg. Na
10... Pxg3 11.fxg3 g4 12.Ph4 Dg5 13.Dd2 d6
14.Ld3 Pd7 15.0-0 h5 16.Tf4 Th6 17.Df2 Tf6
18.Tf1 Ke7 19.e4 Th8 is het idee van zwart is
gewoon de zware stukken af te ruilen en het
eindspel te winnen. De kwetsbaarheid van de
pionnen op c4 en a2 spelen hierbij andermaal een

51.Kc1 h2 52.Txd6+ Kg5 0-1.

Ronde
2
(http://www.schaakclubutrecht.nl/capgame11.htm)
Maarten Etmans - Willem Bor
Thematoernooi 1986, 2e ronde
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6
6.Lg5 e6 7.f4 Db6 8.Dd3 Dxb2 9.Tb1 Da3 10.f5
Pc6 11.Pxc6 bxc6 12.fxe6 fxe6 13.e5 dxe5
[13...Pd5 14.Pxd5 14.Tb3 Dc5 15.Pe4 Da5
16.Ld2 Dxa2 17.c4 dxe5 18.cxd5 cxd5 19.Pg5 Le7
met goede kansen voor zwart14...Dxd3 15.Pc7+
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Kd7 16.Lxd3 Kxc7 17.Tf1 met goed spel voor wit,
bv17...d5 18.Tf7+ Ld7 19.c4! d4 20.Le4 (Etmans)]
14.Lxf6 gxf6 15.Le2 Lc5 Zwart volgt argeloos een
aanbeveling van de Rus Gavrïkov in Informator 40.
Het eerste alternatief is 15... Lb4:
[15...Lb4 16.Tb3 Dc1+ 17.Ld1 a5 18.O-O
en wit heeft misschien wel compensatie; zwart
dreigt weliswaar La6, maar wit Lf3xc6.]
[Het tweede, vaker gespeelde alternatief is:
15... Le7:15...Le7 16.Lh5+ Kf8 en nu a)17.O-O e4
18.Dh3 f5 19.Kh1 Tg8 20.Tb3 Dc5 met voordeel
voor zwart, Van der Wiel - Gavrikov, driekamp
Londen 1985.]
[15...Le7 16.Lh5+ Kf8 b) 17.Dd2 Kg7
18.Tb3 Da5 19.O-O Tg8 20.Kh1 Kh8 met voordeel
voor zwart, Nunn-Kasparov, Brussel 1986.]
[15...Le7 16.Lh5+ Kf8 c) 17.De3 Tg8 Kg7
Dg3 18.Dh6+ Tg7 19.Tb3 Dc5 20.Pe4 Dxc2
21.Pxf6 Ld8 met voordeel voor zwart.]
16.Lh5+ Ke7 17.Dg3 Ld7 Andere mogelijkheden
zijn:
[a) 17...Td8 18.Dg7+ Kd6 19.Pe4+ Kd5
20.Pxf6+ Kd6 21.Td1+ Ld4 22.Pe4+ Kd5 23.c3 en
beslissend voordeel voor wit.]
[b) 17...Tg8 18.Dxg8 Dxc3+ 19.Kf1 of
Kd1 en zwart doet er verstandig aan eeuwig schaak
te houden.]
[c) 17...Kd8 (Td1 Ld4), met als idee Ta7,
en met voordeel voor zwart.]
18.Dg7+ Kd6 Hier besluit Gavrikov met "voordeel
voor zwart". Etmans vertrouwde dit oordeel terecht
niet.19.Pe4+ Er zat een directe winst in, gevonden
door Polgar:
[19.Td1+ Ld4 20.Txd4+ exd4 21.Dg3+
Kc5 21... e5 22.Pe4 of 21... Ke7 22.Pd5 verliest de
dame.22.Pe4+ Kb4 23.c3+! en zwart kan opgeven:
indien Ka4 Ld1 Kb5 c4, indien Ka5 Dc7 Ka4 Ld1
Kb5 Le2 Ka4 Db6 en een matnet, indien dxc3 Dd6
Ka4 Ld1 en gelijk damewinst.]
19...Kc7 20.Tb3 Da5+ Leter dan
[20...Dc1+ 21.Ld1 Ld4 21... Tg8 22.Dxf6
Ld4 23.De7 is ook lastig22.De7 22.Pxf6 Thd8
23.Tf1 Tab8 24.Tff3 Txb3 en voordeel voor
zwart22...Df4 23.Lf3 f5 24.Dd6+ en Pf6 met zeer
gevaarlijk spel voor wit.]
21.Ke2 Thg8 22.Tb7+ Leidt een reeks geforceerde
zetten in.22...Kxb7 23.Dxd7+ Kb6 24.Tb1+ Lb4
25.c3
[25.a3 Dxa3 of]
[25.Pd6 Dc5]
25...Db5+ Hier was 25... Dxa2 een duidelijker weg
naar de winst:
[25...Dxa2+ 26.Pd2 Txg2+ 27.Kf3 of
27.Ke3 a5.27...Txd2 28.Txb4+ Kc5 29.De7+ Td6]
26.Ke3 a5
[26...Lc5+? 27.Pxc5 Dxb1 28.Db7+]
27.cxb4
[27.Le2 Dd5]

27...axb4 28.Dd2 Tgd8 En hier had 28... Ta3
voordeel voor zwart behouden:
[28...Ta3+ 29.Kf2 Tga8]
29.Dxb4 Td3+ 30.Kf2 Txa2+ 31.Le2 Dxb4
32.Txb4+ Kc7 33.Pxf6 Het verschil met de variant
na 28... Ta3 is dat wit hier de pion op f6 wint. Wat
resteert is een ongeveer gelijk eindspel.33...Td4
34.Tb3 c5 Geeft wit onnodig een vrijpion; beter is
... h6, bv
[34...h6 35.Pg8 h5 36.Pf6 h4]
35.Pxh7 c4 Veel te optimistisch. Hierna staat zwart
verloren. Ondanks tijdnood had de keuze voor 35...
Th4 niet moeilijk moeten zijn, bv
[35...Th4 36.Pg5 36.Th3? Txh3 37.gxh3
c436...Txh2 37.Te3 (er dreigde 37... Txg2 met
directe remise) met voordeel voor wit.]
36.Te3 Kd6 37.g3 e4 Bluf, niets dan bluf.38.Pg5
Kd5 39.h4 Td3 40.h5 De laatste zet voor de eerste
tijdcontrole geeft een vol punt weg. Ook
[40.Pxe4 Kd4! is ook niet goed.]
[Maar 40.Txe4! c3 41.Te3! Txe3 41... Td2
42.Pe442.Kxe3 c2 43.Lf3+ Kc4 44.Kd2 Kb3
45.Le4 wint.]
40...Txe3 41.Kxe3 Ta3+ 42.Kf4
[42.Kd2? Txg3 43.h6 c3+ 44.Kc2 Tg2 met
stukverlies.]
42...c3 43.Ld1 e5+ 44.Kf5 e3 45.Pf3 Hardnekkiger
was
[45.h6 e2 46.Lxe2 c2 47.h7 c1=D Ta8
Lf348.h8=D Dc2+ 49.Kf6 Dxe2 en een lastig
eindspel.]
45...e2 46.Lc2 Ta1 47.h6 Tf1 En nu denkt (met
beiden nog een paar minuten op de klok) zwart het
weer subtiel te doen. Wel zo eenvoudig was
[47...e1=D
Ook
47...
Th1
is
voldoende.48.Pxe1 Txe1 49.h7 Tf1+ 50.Kg6 Th1
51.Kg7 e4]
48.Le4+ Kd6 48... Kc4 was na
[48...Kc4 49.h7 e1=D 50.h8=D Txf3+
51.Lxf3 c2 voldoende voor gelijk spel.]
49.h7 Th1 50.Ph4
[50.Kf6 had, verbijsterend maar waar, wit
een gewonnen stelling opgeleverd. Wit loopt
gewoon met de g-pion naar voren.]
50...e1=D 51.h8=D Df2+ 52.Lf3 Een tijdnoodfout
tot slot. Pa
[52.Kg4 De2+ 53.Lf3 Dc4+ 54.Kg5 Txh4
55.Df6+ Kd7 56.gxh4 c2 57.Lg4+ was het gelijk
spel door eeuwig schaak geworden.]
[Gulzig zijn met 54... c2 is niet
verstandig:52.Kg4 De2+ 53.Lf3 Dc4+ 54.Kg5 c2
55.Dd8+ Kc5 56.Da5+ Kd4 57.Pf5+ Kd3 58.Da3+
Dc3 59.Da6+ Kd2 Dc4 Le2 60.De2+ Kc1 61.Lxh1
Dd2+ 62.De3]
52...Dxf3+ 53.Pxf3 Txh8 54.Pe1 Th1 Wit geeft op.
Een spectaculaire partij met te veel fouten.0-1
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fxg5. Tevens moet men hier nog niet de spanningen
rond Pc4 oplossen: 19.Pe4 Txb5 20.Lxc4 Tb8
21.Lb3 Kh7 en de loper op g5 dreigt de doos in te
gaan. 19... Pge3 19...Pce3 20.exd6 Lxc3 (20... Pxd1
21.dxe7 Pxc3 22.Lxf7!) 21.Pxc3 Pxd1 22.dxe7
Pxc3 23.Lxf7 Kg7 24.bxc3 Db8 25.exf8D Dxf8
26.Le7. En na 19... Pge3 20.Td3 staat wit beter.
PHILIP DU CHATTEL - MEINDERT VAN DER LINDE
ging verder met: 20.Td3 Dd7 21.Txe3 Pxe3 22.e6
fxe6 23.Dxe3 Dc6 24.Pd4 Dxg2 25.Pxe6 Dh1+
26.Pd1 Td5 27.Lxd5 Lxb2+ 28.Kxb2 Dxd5
29.Pxf8 1-0
Ronde 3
De draak

WILLEM BOR - BAS VAN GAALEN ging verder met

In de derde ronde kwam een stelling uit de draak in

24.Pbc3 Pa5 25.hxg5 Pxb3+ 26.axb3 Ta5 27.Kb1

het Siciliaans op het bord. Het gaat om de stelling

Dd7 28.De4 De6 29.b4 1-0

20.Td3 d5 21.Txe3 f6 22.Td3 fxg5 23.Pxd5 Kh8

na de zetten 1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6
5.Pc3 g6 6.Le3 Lg7 7.f3 0-0 8.Dd2 Pc6 9.Lc4 Ld7
10.0-0-0 Tc8 11.Lb3 Pe5 12.h4 h5 13.Lg5 Tc5
14.f4 Pc4 15.Dd3 b5,

Ronde
4
(http://www.schaakclubutrecht.nl/capgame19.htm)
Anthony Miles - Willem Bor

De alternatieven voor 16.e5 hadden dus slecht voor
wit kunnen aflopen. Uitstellen van 16.e5 lijkt

Thematoernooi 1986, 4e ronde

weinig aan te bevelen, net zozeer als 16... Pg4 het

1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d5 4.cxd5 Pxd5 5.e4 Pxc3
6.bxc3 Lg7 7.Lc4 O-O 8.Pe2 c5 9.O-O Pc6
10.Le3 Lg4 11.f3 cxd4 12.cxd4 Pa5 13.Ld3 Le6
14.d5 Lxa1 15.Dxa1 f6 16.Tb1 Ld7 17.e5 De
nieuwste
mode.
Eerder
was
17.Lh6
gebruikelijk.17...fxe5 Alternatieven zijn:
[17...Le6 zie de partijen Veerman - Etmans
en Nunn - De Jong.]
[b) 17...Lf5 18.Lxf5 gxf5 19.exf6 Txf6
20.Pf4 b6 20... Tc8 21.Ld4 Tf7 22.Tb5 Dc7 23.Tc5
Dxf4 24.Txc8 met wit voordeel, Blees Tsjiburdanidze, Amsterdam 1984 21.Ld4 Tf7
22.Tc1 Dd6 23.Le5 Db4 24.h3 met goed spel voor
wit, Knaak-Gauglitz, Dresden 1985.]
18.Dxe5 Db8 19.Dxe7 Een voorstel van Knaak.
Bekend was nog
[19.Dd4 Dd6 20.Ld2 b6 21.Pc3 Df6
22.De3 Dd6 23.Dd4 Df6 24.De3 Dd6 25.Dd4 en
remise, Lukacs - Schmidt, Tmava 1986.]
19...Te8 20.Dc5 b6 21.Dc1 De5 22.Le4 Tac8
23.Dd1 Pc4 24.Lf4
[24.Ld4 Dg5 Ook na deze zetten staat
zwart zeer bevredigend. Het is de vraag of wit
voldoende compensatie heeft.]
24...Df6 25.d6 Kg7 Na 25... Tc5 staat zwart
goed.26.Dd5 Dreigt 27.Db7.26...Le6
[26...Lc6? 27.Dxc4 Lxe4 28.d7!]

beste antwoord is op 16.e5. Ook hier zijn andere
zetten gespeeld, namelijk 16.e5 Lg4 en 16.e5 Pd5.
Twee keer is het nieuwtje 16... Lg4 gespeeld. De
zet bleek ontoereikend te zijn; onder andere wordt
het zwarte steunpunt op c4 tezeer verzwakt. Het
merkwaardige is dat bij de voorbereiding drie man
(Nieuwenhuis, van Gaalen en van der Linde)
gezamenlijk naar deze zet gekeken hebben en
hoofdzakelijk

17.exf6

exf6

18.Te1

fxg5

onderzochten. Tijdens de ronde werd 16... Lg4 op
twee borden uitgevoerd en kwamen beide witspelers
onafhankelijk van elkaar tot de beslissing om de
kwaliteit te offeren voor de diagonaal a2-g8:
17.Pdxb5!
Er volgde 17.Pdxb5 Lxd1 18.Txd1 Pg4 19.De2
Wit moet de vork op f2 voorkomen. Er op inslaan
werkt in dit geval niet; men zie 19.Lxc4 Txc4
20.Dxc4 Pe3 21.Dd3 Pxd1 22.Pxd1 f6 23.Dxg6
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[26...Pe5 is duidelijk beter. Ook 26... De6
was beter. Nu krijgt wit weer voldoende
compensatie.]
27.Db7+ Df7 28.Pd4 Ld7
[28...Dxb7 29.Lxb7 Tcd8 30.Lc6 wikkelt
af naar een gelijke stelling. Nu had wit beter kunnen
komen te staan.]
29.Td1 Wit had met 29.Ld5 duidelijk beter kunnen
komen te staan:
[29.Ld5 Tb8 of 29... Dxf4 30.Pe6 Txe6
31.Dxd7 30.Lxf7 Txb7 31.Lxc4]
29...Tcd8 30.Lg5 Tb8 Ten onrechte wijkt zwart af
van zijn oorspronkelijke plan om de kwaliteit terug
te geven met
[30...Pxd6 31.Dc7 Pxe4 32.Lxd8 Pc5 en
ongeveer gelijke stelling.]
31.Dc7 Tbc8 32.Ld5 Txc7 Zwart moet alsnog de
kwaliteit terug geven. Een slechtere manier om dit
te doen is
[32...Dxd5 33.Dxd7+ Kg8 34.Lh6 De5
35.Pc6 Txc6 36.Dxc6 met duidelijk voordeel voor
wit.]
33.Lxf7 Pxd6 34.Lxe8 Pxe8 35.Te1 h6
[35...Kf8 was nauwkeuriger.]

Groep 1

36.Ld8 Na 36.Lf4 staat wit ietsje beter.36...Tb7
37.Te7+ Kg8 38.Pb5 Kf8 39.h4
[39.Th7 Kg8]
39...Pg7? Een grove fout in tijdnood, die een stuk
kost. Nodig was
[39...a6 40.Pd4 Pg7 waarna zwart met zijn
damevleugel eerder beter staat (41.g4 b5 42.f4
Lc8).]
40.Pd6 Pf5 41.Tf7+ Kg8 42.Txf5 Lxf5 43.Pxb7
De rest is niet serieus meer. 43...Lb1 44.a3 Kf7
45.Pd6+ Ke6 46.Pb5 Kd7 47.Lf6 Ld3 48.Pc3 Kc6
49.Ld4 a6 50.Kf2 b5 51.Ke3 Lf1 52.g4 a5 53.Lg7
Kc5 54.Pe4+ Kc4 1-0
Ronde 5
Willem Bor - Jan Veerman
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 g6
6.Le3 Lg7 7.f3 0-0 8.Dd2 Pc6 9.g4 Le6 10.0-0-0
Pxd4 11.Lxd4 Da5 12.a3 Tfc8 13.h4 Tab8 14.Pd5
Dxd2+ 15.Txd2 Pxd5 16.Lxg7 Kxg7 17.exd5 Ld7
18.h5 h6 19.c3 g5 20.Td4 Tc5 21. Ld3 b5 22.Te1
Kf8 23.Kd2 ½ - ½

Groep 2

Groep 3

1. Miles, 4,5 punt

1. Nunn, 4 punten

2. Van der Wiel, 4 punten

2. Timman, 3,5 punt

3/4. Veerman en Bor, 2,5 punt

3. Van der Tuuk, 3 punten

5. Van Gaalen, 1 punt

4. De Jong, 2 punten

6. Etmans, 0,5 punt

5. Schenk, 1,5 punt

1. Hort, 4 punten
2/3. Polgar en Schwartz, 3
punten
4/5. Du Chattel en Duistermaat,
1,5 punten
6. Van der Linde, 1 punt

6. Nieuwenhuis, 1 punt
(Van de site van de Schaak Club Utrecht)

yyyyyyyyX
xAaAaAaAax
xaAaAaAeAx
xAgAaAaAax
xaBaHaAaAx
xAaAaAaAbx
xaAjMaAaAx
xHaAaAaHax
xaAaAaAaAx
ZwwwwwwwwY

Een mooi voorbeeld van de strijdlust is de partij
Etmans - Kox uit de wedstrijd tegen Strijdt met
Beleid (Nijmegen). Een achterstand van 5 - 4 en de
afgebroken stelling van het diagram, links in beeld.
Zoiets moet je winnen en daar heb je dan Bor voor.
De rustige, onopvallende, sterk schakende en
'Utrecht' zeer trouwe Bor, die als geen ander in onze
vereniging het geduld heeft om alle varianten in
zo'n stelling uit te pluizen. In deze partij volgt:
71.Pe4 Lh6 72.Ke2 b4 73.Kf3 Kb5 74.Kg4 Kc4
75.d6 Lf8 76.Kf5 Lxd6 (op 76... Kd5 volgt
77.Kf6) 77.Pxd6 Kc3 78.Kg4 Kb2 79.Pe4 Kxa2
80.Pc5 Kb2 81.Pd3 en 1-0.
Erik Olof
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Borren
Ik moet Willem voor de eerste keer bij de SC
Utrecht hebben ontmoet. Dat was toen de club nog
in Lombok zetelde. Hij was toen waarschijnlijk nog
voorzitter en altijd makkelijk aanspreekbaar.
Ik noem hem nu Willem, maar dat kwam pas later.
Wij noemden hem Bor, omdat er meerdere Willems
rondliepen en misschien nog meer omdat het zo
lekker bekte.
Hij gebruikte dat volgens mij zelf ook graag. Een
uitdrukking in het Boerenbridge voerde hij zelf in
of adopteerde hij; Borren. Het betekende, nadat je
je eigen slagen had veilig gesteld, het spel zoveel
mogelijk in de war schoppen zodat niemand verder
het juiste aantal slagen haalde.
Ik vond het altijd vreemd, dat iemand die in eerste
instantie zo zachtaardig leek, zo fanatiek was in
spelletjes, want dat was hij wel. Gelukkig op zo’n
manier dat het verliezen van hem niet al te pijnlijk
was, ook al was het soms irritant om in het eindspel
langzaam weggetikt te worden.

kampioenschap boerenbridge. Als ik het goed heb,
organiseerde hij dat. Het was een veredeld open
Utrechts kampioenschap, maar het fanatisme was er
niet minder om. Ik overleefde enkele ronden om
vervolgens o.a. door Bor uitgeschakeld te worden.
In die tijd kwam ik er ook achter dat hij schuin
tegenover mij woonde. Onze levens waren toen nog
zo verschillend dat wij elkaar op de
Amsterdamsestraatweg nooit tegenkwamen. Ik
fietste vaak pas bij het licht worden weer naar huis
en hij moet toen al serieus aan het werk zijn
geweest.
Een andere uitdrukking van Willen was; “de wraak
van de paaltjes”. Als iemand de score van 111
haalde, zou dat hem vervolgens lang afremmen.
Willem geloofde, denk ik, graag in een plotselinge
omslag in het spel.
Sinds mijn vertrek uit Utrecht heb ik hem nog 1
maal gezien. Amersfoort kwam op bezoek in
Zaandam. Hoewel dikker en ouder, won Willem
karakteristiek, regelmatig, bijna moeiteloos van een
jeugdtalent van ZSC.

Bor was medeverantwoordelijk dat half SC Utrecht
begin jaren 90 verslaafd was aan boerenbridge.
Eerst werd er alleen op de club gespeeld, maar
plotseling was er het open Nederlands
Jan-Bart Abcouwer
Lieve Willem,
Nauwelijks kan ik mijn tranen bedwingen, als ik
begin aan deze brief. Ik ben nog niet bekomen van
de schrik, en dus schrijf ik met tegenzin deze brief
aan jou. Ik hoop dat je ergens bent waar het goed
met je gaat, het gemis is er helaas niet minder om.
Er is mij gevraagd iets te schrijven over jou. Ik
begon mijn brief met ‘lieve Willem’. Misschien een
beetje vreemd, maar ik gebruik uitdrukkelijk dit
woord omdat ik je zo het beste wil herinneren.
We hebben heel wat jaartjes meegemaakt in het
Utrechtse in de Remise. Regelmatig trakteerde je
me op broodjes kroket, hamburger, biertjes en
dergelijke. En als we bij jou thuis waren, konden we
ook maar aan eten, chinees en wat we nog meer
wilden.
Je leerde ons boerenbridgen –ik herinner me nog de
9, dat was de bor-. Kijken of iemand hem wilde
hebben, de ja of de nee. Je leerde me
communiceren. Iets wat ik vanaf mijn vijftiende pas
deed. Je leerde me breder denken dan welk straatje
dan ook.

zich had. –voor de mensen die het niet kennen, 0302312340 was het nummer-. Ook had je ooit een
vriendinnetje in het land wonen, waarvoor je afslag
23 moest nemen. Ik dacht jou door te hebben. En
toen ik een keer uit het hoge noorden kwam, kon ik
je vertellen dat je vriendin in Staphorst woonde.
Waarop jij verbaasd antwoordde, dat ze uit NoordBrabant kwam... Een hele ontdekking voor mij dus,
dat de wegen van Nederland uit allemaal afritten
bestaan, ze hebben een eigen nummer, maar er zijn
vele afritten dus met hetzelfde nummer!
Ook als het getal voorkwam in de tafel van 23, dus
2 x 23 is 46 vond jij dat leuk, maar daar weet ik op
het moment niet echt een voorbeeld van. Van mij
had je overigens wel 92 mogen worden. Want als ik
jou tegenkwam, meestal in Bunschoten tijdens SGSwedstrijden groetten we elkaar, en vonden we het
leuk om nog een keer af te spreken. Ook al kwam
het er niet van, ik voelde zeker een verbondenheid.
De laatste keer dat ik je zag spelen was de externe
wedstrijd van Amersfoort tegen Soest. Je speelde
tegen Roderick Loeber. Nu is het opgehouden, ik
moet het accepteren, lieve Willem. Kan ik alleen
nog maar zeggen, bedankt voor wie je was....!

Je had ook een geluksgetal, 23. Je was er blij mee
dat je telefoonnummer twee keer deze combinatie in
Hartelijke groet, Marijke Kok
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P.S. Wat vond ik het frappant, om op jouw
afscheidsdienst te horen van een vrouw die de 2e
laag van een film had ontdekt. Ze was hier trots en

meldde dit aan jou. Waarop jij haar vroeg of ze ook
de 3e laag had ontdekt! Over geluksgetallen
gesproken...

(Uit het cluublad van SC Utrecht, juni 1995)

Interview met Marijke Kok
Stel jezelf eens voor
Hallo, ik ben Marijke. Ik ben een te gekke meid die
altijd lacht en vooral overal woordgrapjes over
bedenkt. En ik heb een fotografisch geheugen voor
telefoonnummers. Ik heb drie zussen. De oudste is
getrouwd en heeft een kind van 3, Seth, mijn grote
vriendje.
Je bent op de schaakclub meestal heel druk. Ben je
echt zo?
Moeilijke vraag. In het echt ben ik iets rustiger. Ik
vind het belangrijk om te kijken hoe mensen
reageren. Ik kan wel een voorbeeld noemen.
Afgelopen donderdag vroeg ik toen ik tegen Roel
Meijer moest schaken in het openbaar: “Wie is Roel
Meijer”. Terwijl iedereen hem kent dus.
Zit je nog op school?
Jazeker. Op het Trajectum College in Utrecht. Dat
is 7 minuten lopen van mijn huis. Het is een
volwassenenschool, dus ik ben vaak thuis.
Waarom een volwassenenschool?
Ik wil niet meer bij echte kinderen op school. En ik
heb een hekel aan gym. Ik vind het onnodig
tijdverlies en ik kan het niet. Voor
volwassenenonderwijs moet je 18 jaar of ouder zijn.
Ik zit nu in 5 VWO. Ik vind het trouwens stom dat
ze me nog niet toelieten toen ik 17 was.
Wat wil je later worden?
Dat vind ik een enge vraag, want daar kun je me aan
houden. Ik zal maar geen huisvrouw zeggen. In
ieder geval wil ik in Utrecht Rechten gaan studeren.
Maar niet omdat iedereen dat doet, zoals ze altijd
zeggen.
Waarom dan wel?
Het lijkt me een mooie studie, midden in de
maatschappij. En ik werd erg gestimuleerd door de
executie van Johannes van Damme.
En daarna?
Advocaat, denk ik.
Hoe ben je gaan schaken?
Ik was 6 jaar, toen leerde mijn vader het me. daarna
heb ik ook veel met de buurman gespeeld. Middag
na middag. Ik won geleidelijk meer. En toen bracht
diens buurjongen me naar een schaakclub, De Dom
Tuindorp.

Vond je jezelf een talent?
Haha. Ja, zeg ik. Want ik deed mee aan de SGSkampioenschappen. Ik werd direct twee keer tweede
achter het zelfde meisje, Astrid Brands. Het derde
jaar won ik van haar en toen kwam ik haar
plotseling tegen in het NK meisjes in Nijmegen tot
14. “Wat doe jij hier”, vroeg ik aan haar. Ze bleek
mee te doen omdat ze vorig jaar Nederlands
kampioen was geworden.
Hoe ging je schaakcarrière verder?
Hmmm. Even kijken hoor. In de NK’s werd ik drie
keer tweede. Dat vond ik wel mooi. Ik ben een paar
keer van club verhuisd. Eerst naar Soest, waar Rob
van Aurich mij persoonlijk vroeg te komen. Ik
kreeg erg veel trainers. Waaronder altijd Rob
Brunia, die mij een flike basis heeft gegeven. Later
ging ik naar de Schaakclub Utrecht erbij. Ik schaak
nu minstens twee avonden per week.
Wat vind je tot nog toe het hoogtepunt in je
schaakloopbaan.
Ah. Dat vond ik de eerste keer dat ik aan het NK
deelnam. Toen won ik van Marisca Kouwenhoven,
later meermalen kampioen van Nederland, en van
meer grote namen. Over de laatste ronde staat in het
toernooiboek: Marijke Kok beschikte over de
sterkste zenuwen, zodat ze tweede werd op een half
punt van de winnaar (Laura Jonker, het zusje van
Marc). Later realiseerde ik me dat ik een reisje naar
Buenos Aires gemist had. De winnares speelde in
de eerste ronde haar beste partij tegen mij. Ik wist
niet eens dat ze vorig jaar kampioen was. Ook
hoorde ik mensen in de hal op de deelnemerslijst
kijken en vragen wie Marijke Kok was. De grote
onbekende dus, dat vond ik leuk. Leuke vraag.
Heb je nog een doel in het schaken?
Ik wil nou eindelijk wel eens KNSB spelen.
Zit dat er in?
Ik wil er wel voor gaan, ja. Ik heb in de laatste drie
toernooien ongeveer 100 ratingpunten gewonnen. In
he NK, Soest en het OKU. Ik heb trouwens
gedroomd dat ik in het derde zat, achter Ronald
Gouma.
Wanneer ben je het meest vooruit gegaan?
Bij de jeugdtraining van Utrecht vorig jaar van Ber
den Boer. Hij leerde me zodat ik het goed vatte. Ik
mocht ook bij hem thuis komen als ik iets
uitgevoerd had. Dat heb ik ook gedaan. Het is gek
als je merkt dat dat een goed idee is. Ik dacht er zo
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iets intensiever over na. Het bevorderde het
zelfstandig denken. Ik kan wel schaken.
Hoe vind je het om bij een schaakclub met
voornamelijk mannen te spelen?
Ik vind het leuk om, zoals ik al eerder zei, met ze te
geinen. Bovendien mag ik dingen doen die mannen
niet mogen. In buiken slaan en om consumpties
vragen en zo. Aan het bord probeer ik ze gewoon te
verslaan. Ik hoop het met die mannen op de
schaakclub nog 80 jaar uit te houden. Dan ben ik
dus 99.
Hoe vind je het dat een ander lid, Petra
Schuurman, vrouwenprijzen weigert, laatst nog 100
gulden voor de beste dame in het weekendtoernooi
in Soest, en uit principe aan geen enkel
vrouwentoernooi meedoet.
Ik ben niet als Petra. Er zijn vrouwentoernooien,
dus doe ik er aan mee. Ik vind het niet erg om in een
gewoon toernooi als vrouw gezien te worden. De
vrouwenprijzen win ik trouwens niet. Petra eindigt
altijd boven me. Ik heb overigens niet meer plezier
in een vrouwentoernooi dan in een mannentoernooi.
Het is net hoe het uitkomt.
Doe je nog veel aan openingstheorie?
Hahahaha. Ik zal het maar verklappen. Ik heb sinds
jaar en dag twee openingen. Met wit wil ik Spaans
tegen hebben en toevallig als ik e4 tegen krijg doe
ik ook Spaans. Tweetalig dus. En op d4 altijd
Koningsindisch. Wee degene die dit misbruikt!
Haanvogel (red: bedoeld is Eric de Haan) vraagt
elke keer: “Hoe veel partijen heb je nu al uit je boek
over het Koningsindisch bestudeerd?”. Het
antwoord is: 4. Terwijl er wel 60 in staan of zo. En
ik heb het boek al 3 jaar.
Mijn vader knipt al jaren schaakstukjes uit de
zatedagkrant, uit Trouw van Herman Grooten en uit
het UN, die ik dus bestudeer. Ik heb een gesigneerd
exemplaar van ‘Al dat geschaak’ van Bert
Kieboom. Ik ben gewoon op hem afgestapt op een
journalistenmaaltijd bij de Hoogovens. Ik zat met
mijn moeder en zusje toevallig in het zelfde
restaurant.
Doe je nog aan andere sporten?
Eh. In het begin van het jaar had ik nog de moed om
hard te lopen. By the way, Frans Konings was hier
samen met zijn vriendin getuige van en hij vond het
erg leuk. Verder houd ik er van om naar tennis te
kijken. Er staat een racefiets voor de deur. Die
gebruik ik één keer per week. Ik ben uit Utrecht een
keer naar Haarlem en een keer naar Den Haag
gefietst. Tijdens mijn laatste NK in april heb ik
ontzettend veel getrimd en gefietst.
Nog meer hobbies?

Jazeker. Ik speel piano. Elke zondag in Haarlem in
de kerk van de Evangelische gemeente. Soms zowel
in de ochtend als in de avond. Ik ben dit jaar nog
maar drie keer niet geweest. Ik heb één keer per
twee weken op maandagmiddag les. En iedere week
speel ik bij een christelijk tienerkoor. Dat van Elly
en Rikkert, waar overigens een cd van komt.
Ben je zo christelijk?
Volmondig ja. In tijden van blijdschap en tijden van
nood, wie kent ze niet, de goede tijden slechte
tijden, kan ik altijd kracht putten uit de wetenschap
dat de Here God bij mij is.
(Er volgt een lange discussie over de bijbel die wij
voor ons zelf zullen houden. Over dus naar de
volgende vraag).
Waarom vlecht je altijd je haar?
Ja, dat is wel een leuke schaaktechnische vraag. Ik
ben verslaafd. Echt wel. Heeft met zenuwachtigheid
en concentratie te maken. Ook als ik niets te doen
heb, dan blijf ik vlechten. Als ik thuis t.v. kijk of
een boek lees, dan doe ik het ook. Zelfs voor een
rood stoplicht doe ik het.
Wat is je lievelingseten?
Macaroni met gehakt en saus. Verdere ingrediënten:
ijsbergsla, komkommer, tomaat, veel ui, paprika,
tomato ketchup (de echte), slasaus en geraspte kaas.
Maak je dat zelf klaar?
Ja. Dat kook ik op woensdag. Liefst voor zes
personen, want dan heb ik nog twee porties over
(voor donderdag en vrijdag).
Je schijnt ook nogal broodjes kroket te lusten.
Graag! Of vroeg je niet of ik er één wilde? Het is
een lekker tussendoortje op de donderdagavond.
Verder eet ik ze niet veel en ik denk ook niet aan
m’n lijn.
We hebben al een tijd geen KOKrubriek meer in het
clubblad gezien.
Alles op z’n tijd. De readcteuren wachten lang op
mij. Maar misschien komt hij voor maandag af.
Welke krant lees je, en waarom?
Haha. Ik heb al verteld over de zaterdagschaakrubrieken. Ik lees tegenwoordig niet echt een
krant. Vorig jaar een tijdje, in opdracht van school
.Nu vind ik het wel interessant, maar ik heb er geen
tijd voor. Ik lees wel schaakblaadjes zoals
Schaaknieuws.
Van welke muziek houd je?
Vooral muziek die ik zelf improviseer. Verder
luister ik naar gospelmuziek, geen speciale
voorkeur. En naar Eric Clapton, The Beatles en
Elvis Presley. O ja, ik luister ook veel naar Radio
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Noordzee, en ‘Dingen die gebeuren’. Ken je dat?
Dat is zo leuk. Van de KRO. Dan gaan ze volgen
wat iemand gedaan heeft en laten ze ergernissen van
mensen horen en zo. Een gevarieerd programma.
Daar luister ik naar terwijl ik computerspelletjes
doe. Ik speel verder nog gitaar, blokfluit en orgel. Ik
heb een muzikale familie. We spelen allemaal
instrumenten. Te veel om op te noemen.
Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt.
De kip die over de soep vloog. Moest ik lezen voor
school. De schrijver ben ik al weer vergeten, maar
het was Nederlandse literatuur.
Je rijdt al auto.
Ik had een luxe probleem: wel een auto, maar geen
rijbewijs. Dat is gelukkig opgelost. Weet je hoe veel
mensen ik inmiddels al naar huis gebracht heb.
Sinds mijn rijbewijs voel ik mij veel zekerder.
Daarvoor was ik erg afhankelijk. Mijn ouders
haalden me steeds op. Waarvoor dank.

Ja, maar dat ga ik niet vertellen, want ik ben bang
voor chantage-middelen. Maar ik ben voor iets
concreets echt bang. Goede vraag trouwens. Wist je
dat of zo?
Wil je het echt niet vertellen?
Nee.
Wat wil je bereiken in het leven.
Poeh. Hallo. Ik ga weer even op de bank zitten. Ik
wil goede relaties opbouwen met mensen. Ik
probeer van mensen te houden en war ze van mij
vinden maakt me niet uit. Echt waar. Dat komt ook
omdat ik jaren lang op school gepest ben.
Bovendien, er is een God die om me geeft.
Eigenlijk wil ik wel een leuke baan, maar ik vind
het ook niet erg om een goede huisvrouw en moeder
te zijn. Gek he?
Wil je aan het eind van dit interview nog iets kwijt?
Jawel. Ik wil graag Joop en Wil feliciteren met hun
25-jarig huwelijk.

Ben je nog ergens bang voor?
Willem Bor
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Uit het clubblad van SC Utrecht 1989/1990-6

De kwestie Knoppert
Het schaakwereldje maakt zich druk over
het feit dat Erik Knoppert bij ons
meespeelt, terwijl hij eerder dit seizoen al
voor de Koningsclub uitkwam.
Erik speelde dit seizoen voor Koningsclub Bergen.
Dat rommelde het flink en in de 6e ronde kwam men
niet op. Er was sprake van dat de club opgeheven
was. Omdat Erik al jaren lid van onze club is, leek
er een mogelijkheid om hem voor de rest van het
seizoen op te stellen. Een speler mag in één seizoen
niet voor meerdere clubs uitkomen. Maar als een
club uit de competitie wordt teruggetrokken en al
haar uitslagen vervallen, dan vervalt volgens ons
ook dat een speler voor die club heeft gespeeld.
Gerrit Harmsen heeft er de KNSB over gebeld. De
wedstrijd bleek opnieuw te zijn vastgesteld. Bij
weer niet opkomen van de Koningsclub zou het
KNSB-bestuur zich er over buigen. Ons standpunt
zou dan ook besproken worden.
De Koningsclub bleef weg en werd uitgesloten. Het
KNSB-bestuur ging accoord met onze uitleg. Erik is
toen gevraagd of hij voor ons wilde spelen. Met
Gerrit, han en Maarten zijn afspraken gemaakt over
het inpassen van Erik in het eerste. En zo speelde
hij mee tegen Watergraafsmeer. Mede dankzij zijn
winst aan het eerste bord tegen Goldstern werd het
een gelijk spel.
Watergraafsmeer diende een protest in, dat door de
KNSB werd afgewezen. De kwestie ligt nu bij de
commissie van beroep. Deze kent zeven leden,
waarvan er per geval drie beslissen. Eén van de
zeven is Hans Bartels. Hij hoeft niet aan de bak. En
terecht: als lid van SMB en Utrecht zou hij om
meerdere redenen gewraakt kunnen worden.
We hebben twee verdedigingen: 1. Koningsclub
heeft met terugwerkende kracht nooit bestaan; 2. de
competitieleider heeft ons dispensatie verleend.
In beide argumentaties staan we sterk.
Ad 1: Dit argument werd enkele jaren geleden
gehonoreerd toen Nico Kuijf (Leiden) na 4
invalbeurten nog in een lager team opgesteld werd.
Een van deze invalbeurten werd vervallen
verklaard, omdat tegenstander Koningsclub (!) zich
had teruggetrokken.
Ad 2: De commissie toetst uitsluitend aan de
reglementen van de KNSB. Daarin staat dat de
competitieleider dispensatie kan verlenen. Op welke
gronden wordt niet omschreven. Hij heeft daarin
dus beleidsvrijheid.

Inmiddels hebben allerlei mensen hun mening
gegeven. Piet Peelen (Amstelveen) spreekt in
Schaaknieuws van competitievervalsing en noemt
het dom van de KNSB dat die dispensatie is
verleend. De teamleider van Watergraafsmeer ziet
het principieel: het gaat om de vraag of Erik
speelgerechtigd is of niet. Hij vindt van niet. Hij
toont zich minder principieel als hij vertelt dat hij al
tijdens de wedstrijd duidelijk maakte dat mocht
Utrecht winnen of gelijkspelen hij in dat geval een
protest zou indienen. Hij vindt verder de Polgarzusjes ook competitievervalsing, maar op een
gelegaliseerde manier. Maar, beste meneer, dat
geldt ook voor Erik. Natuurlijk krijgen onze
tegenstanders een zwaardere dobber dan die ervóór.
Maar het is helemaal binnen de regels.
Als er al schuld of competitievervalsing is, dan
moet je die bij de gesponsorde clubs zoeken. Ook
Utrecht heeft daar om beurten veel last en een
beetje voordeel van. Zo degradeerden wij enkele
jaren geleden op een half bordpunt. We werden in
de laatste ronde afgedroogd door Volmac. Dat was,
hoewel al kampioen, voor de eerste keer compleet
(Timman, Kortsjnoj, Van der Wiel, Piket …).
Iedereen was op het kampioensbuffet afgekomen.
Verder rommelde het ook toen bij Koningsclub en
één van onze concurrenten kon in de laatste ronde
ontsnappen tegen een Koningsclub op halve kracht.
En dan de Polgar-zusjes. Die doen voor een ton drie
ronden mee bij Hilversum (Van Oosterom). Hebben
daarvoor trouwens dispensatie gekregen, want er
mogen per ronde maar twee buitenlanders in een
team meedoen. Wij lieten tegen een Polgar-loos
Hilversum een gelijkspel lopen. SMB, ook nog niet
veilig, trof het minder. De Polgars leverden in elk
geval een leuke verspreking op in een verslag van
Rudy Douven: “Het Hilversums Schaakgenootschap
moest aantreden met drie invallers en dat heeft in
grote mate de uitslag beïnvloed. Van de drie vaste
spelers moet Paul Boersma verstek laten gaan
wegens ziekte en Richard Meulders en Henk
Weenink hadden verplichtingen ten aanzien van het
tweede team.” (SNS 163).
Grappig is dat Watergraafsmeer nu een probleempje
heeft. Zij zijn nog niet veilig en kunnen Piet van der
Weide opstellen, die lid is, maar eerder dit seizoen
voor Koningsclub uitkwam. Hoe principieel is
Watergraafsmeer?

Willem Bor
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Uit het clubblad van SC Utrecht 1993/1994-4

Volmac neemt revanche, Utrecht verdienstelijk zesde N.K. snelschaak voor clubteams 1994
Op 14 mei vond dit zoals elk jaar weer plaats in de
sporthal van Beverwijk. Vroeger was het
snelschaakkampioenschap voor clubteams altijd een
happening, maar de belangstelling is een beetje
tanend. Misschien is het de tijdgeest, individualisme
en zo. Door gebrek aan animo, waaraan ook het
hoge inschrijfgeld wel niet vreemd zal zijn, hadden
ze de formule met twee A-groepen en finales laten
varen. Er was nu één A-groep met 16 teams.

Ik kreeg met zwart tegen Gozewijn van Laatum
(Dordrecht) de volgende stelling op het bord:

WyyyyyyyyX
xAaAaAaAax
xaAaAaAaAx
xAaGkAmBax
xaAhAaAhEx
xAaAaAaAhx
xaAaAaAaAx
xAaAaAaAax
xaAaAaAaAx
ZwwwwwwwwY

Cap Volmac haalde met Jeroen Piket, Victor
Korchnoi, Manuel Bosboom en Bruno Carlier met
overmacht de titel binnen met 52½ punt. Tweede
werd De Variant met ons geachte lid E.K. aan het
eerste bord met 43, voor Het Witte Paard 42½,
Philidor Leeuwarden 39, Amstelveen 38½ en
Utrecht met 34. Zesde dus, iedereen boven de 50%,
en dat met nog niet eens het sterkste team. Een
prima prestatie.
Ons tweede speelde in groep B2. Direct onder de Agroep, want B1 bestond niet. Maar er was wel meer
waar ik me over verbaasde. Wedstrijdleiders
bijvoorbeeld (zie hieronder). We werden vierde,
achter Tal, Dordrecht en Fischer Z. Ons derde werd
in groep B4 achtste. Winnaar werd hier Em. Lasker
voor DSC en GZ/De Eenhoorn.
Na afloop ben ik, nadat we eerst wat
cultuurbarbaren op het station afgezet hadden, met
Paul vdH via een gratis pont (waar vind je dat nog)
langs het kunstwerk ‘Klimwand en Schijf’ geweest.
Hadden we op onze ongelukkige heenroute zien
staan. Een enkeling zal het herkennen van de Krasse
Knarren op de zondagavond. Nieuwsgierig gemaakt
door de laatste aflevering beklommen wij de lange
trap. Koot had gelijk, het is vreselijk! Voor wie het
ook wil bekijken: Spaarnwoude, bij de
kunstskibaan.
Nog meer wedstrijdlijders…
Artikel 5A van de wedstrijdregels in Beverwijk
luidde:
Indien een speler tijdsvoordeel tracht uit te
buiten door zinloos heen-en-weer geschuif,
dan kan de tegenstander via de
wedstrijdleider remise opeisen.

Mijn koning pendelde al een tijdje tussen c6 en d5.
En als de witte koning erbij kwam begon mijn loper
tussen h5 en d1 te bewegen. Na uitgebreid om een
wedstrijdleider roepen klonk eindelijk: “Ja die staat
hier al een tijdje”. Ik moest doorspelen, want er
stonden nog pionnen op het bord. En wie weet of ik
per ongeluk op het verkeerde moment een loper zou
zetten. En meer van die onzin. Dus om de
hoofdscheidsrechter gevraagd. “Dat kunt u wel
doen, maar die zit te eten”. Terwijl hij die toch ging
zoeken liet ik mijn tegenstander het artikel lezen.
Had hij niet gezien, hij gaf gelijk remise.
Wedstrijdspelers snappen tenminste de inhoud van
een artikel.
Ik geef toe, wedstrijdleider zijn is een hondebaan.
En dit soort artikelen is een moeizame bedoening.
Maar deze man zat me na afloop uit te leggen dat
hij zelfs in de A-groep, jawel, de eer had gehad
koning-toren tegen koning-toren door te laten
spelen. Zal best, maar zet dan niet zo’n apart artikel
in je reglement.
Bij ons RABO-toernooi hebben we ook zo’n
bepaling en bij ons zou dit geval er zonder meer
onder vallen. Maar stel nu eens iemand staat een
dame achter en weigert vanwege de klok een
remise-aanbod. Is dat doorspelen op vlag?

Willem Bor
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Willem als bestuurder

(foto: Ab Scheel)
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Willem Bor, een onderschatte schaakbestuurder
Willem kwam niet lang na mij in het KNSB-bestuur
terecht, als verantwoordelijke voor Kadervorming.
Ik kende hem op dat moment nog niet, mijn netwerk
binnen de schaakwereld was nog vrij beperkt. En ik
had hem ook op een andere manier gekend kunnen
hebben, want al snel bleek dat Willem en ik
jarenlang collega’s waren geweest. We hadden
beiden bij het grote Volmac gewerkt. Ik heb
inmiddels veel andere stappen gezet, Willem niet,
die was bij de roots gebleven. Misschien was hij
wel veel te loyaal om weg te gaan.
Binnen het bestuur was hij een constructieve
collega. Iemand die stond voor de schakers, die
goed oog had voor de belangen van beide kanten als
er bijvoorbeeld weer eens een discussie was over
breedteschaak ten opzichte van topschaak. Hij kon
zich in beide kanten prima verplaatsen. Daarnaast
had Willem een hoog energieniveau en was niet te
beroerd om dat in te zetten. Hij zat in nogal wat
werkgroepen en commissies, zelden deed iemand
tevergeefs een beroep. Ook al zat hij voor zijn werk
maandenlang “diep” in Duitsland.

de organisatie die hem benoemd had. Van
profileringsdrang had hij geen last, maar daardoor
kreeg hij niet altijd de waardering die hij verdiende.
Daarnaast, misschien wel bovenal, was Willem een
fijne vent. Iemand die erg sociaal was, goed kon
luisteren naar gesprekspartners. Die een heel brede
belangstelling had, en een hoog IQ koppelde aan
een hoog EQ.
In april had ik ’s-avonds om een uur of 9 een
telefoongesprek met een klant. Iemand die actief
schaakt, en waar ik van wist dat hij Willem goed
kende. Hij excuseerde zich voor het late tijdstip dat
hij belde “maar ik zit nu pas in de auto naar huis, ik
heb na mijn werk eerst nog even aan Willem mijn
laatste partij laten zien”. Zo iemand was Willem
dus.
Ik heb Willem jarenlang niet meer gezien of
gesproken, tot 10 april van dit jaar, toen ik bij een
klant over de gang liep en ik Willem in een van de
kamertjes zag zitten. We hebben toen de halve
afspraak gemaakt elkaar binnenkort even te bellen.
Helaas, daar is het niet meer van gekomen.

Willem had een verfrissende inbreng. Deed de
dingen niet omdat ze nu eenmaal al jarenlang zo
Willem, je hebt de wereld een klein beetje mooier
gedaan werden, maar had een eigen kijk en was
gemaakt.
continu bezig dat te vertalen naar werkbaar beleid.
Was nooit met zichzelf bezig, maar dienstbaar aan
Harrie Muhren
zeer betreurd. Dat had Willem niet verdiend, en het
Willem zat van 1997 tot 2000 in het SGS bestuur
siert zijn klasse dat hij vervolgens niet heeft
als vice-voorzitter. Hij was de gedoodverfde
nagetrapt naar de KNSB..
opvolger van de toenmalige voorziter Arnold
Willem kreeg weer meer tijd voor het schaken in
Peperkamp. Zijn taken in het bestuur waren
zijn helaas laatste levensjaren. Hij vertrouwde mij
kadervorming en vereningsondersteuning, zeg maar
een keer toe in de lunchpauze van een een
de portefeuille Eddy Sibbing. In 2000 heeft mijn
bondsraadvergadering. dat hij zelfs na zijn vertrek
broer Herman ( toen KNSB voorzitter) Willem
bij PK, heeft getwijfeld tussen Zeist en Amersfoort,
gevraagd voor het KNSB bestuur ( zelfde
maar helaas voor Zeist uiteindelijk voor Amersfoort
portefeuille)
heeft gekozen. Nog maar enkele weken voor zijn
en heb ik Willem opgevolgd in het SGS bestuur en
dood sprak ik Willem bij de wedstrijd DBC-Zeist 2,
ben in 2003 voorzitter geworden, de functie die
voor Amersfoort van belang in verband met
eigenlijk voor Willem klaar lag.
promotie van Amersfoort 2, ik was als teamleider
Toen ik Willem opvolgde is hij bij mij thuis
van Zeist 2 bezig te trachten Zeist voor degradatie
geweest en heeft zeer zorgvuldig alle onder hem
zijnde papieren aan mij doorgegeven. Hoewel wij
te behoeden. Dat lukte uiteindelijk en zowel Willem
als ondergetekende hebben na afloop een pilsje
beiden inmiddels "bobos " waren geworden bleef de
gedronken op de goede afloop voor onze beide
liefde voor het schaakspel tellen en kwam het bord
verenigingen.
Niemand
kon
op
dat
bij mij thuis natuurlijk op tafel waarbij hij mij bij
moment vermoeden dat wij enkele weken
het snelschaken, overigens na interessante partijen
later voorgoed afscheid van Willem moesten
met 5-1 kansloos liet.
nemen. Willem was naar mijn mening zowel een
In de Bondsraad heb ik Willem lang meegemaakt en
uitmuntend bestuurder, persoon, en ook op het
veel gesproken en heb ziijn gedwongen afscheid als
schaakbord een geduchte, sportieve en uitnemende
bestuurslid van de KNSB, na een zeer onheuse
bejegening door toenmalig voorzitter Roozeboom
schaker. Zijn overlijden is een heel groot verlies
voor onze schaakgemeenschap.
Gerard Hamers
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Uit het clubblad van schaakvereniging “Paul Keres”

SCHAAKBOKSEN: een kijkje vanuit de ring
Het werd in de diverse media vooraf behoorlijk
aandacht aan besteed. En na afloop nog meer. We
praten over het eerste wereldkampioen-schap
schaakboksen, vrijdagavond 14 november in
Paradiso. Hier-onder volgen de belevenissen van
de arbiter van het schaakgedeelte.
Hoe bedenk je het. Om beurten 4 minuten schaken
en 2 minuten boksen. Met als combattanten Iepe the
Joker (werkelijke naam Iepe Rubingh, elo 1575,
schakend bij Kreuzberg Berlin) en Luis the Lawyer
(Jan-Louis Veenstra, elo 1550, Caissa Amsterdam).
Mat, knock-out of opgeven beslist de match. Bij een
schaakremise beslissen de bokspunten. Omlijst met
het Duitse en het Nederlandse volkslied; 2 rapduo’s
die de boksers tijdens een rondje van de deelnemers
en hun begeleiders om de boksring introduceren;
rondemissen die voor elke ronde tijdens het aan- en
uitdoen van de bokshandschoenen en het in- en
uittillen van het schaakbord met een rondebord door
de ring zwieren; in de lucht achthoekige tvschermen met beelden uit de ring, van de
schaakstelling, introductiefilmpjes en zo meer. Als
voorprogramma een schaakpartij tussen de dames
Bensdorp, een bokspartij tussen twee Amsterdamse
zwaargewichten, een pers-conferentie, en een match
met dezelfde afwisseling als de hoofdact, maar dan
met aparte schakers (Karel van der Weide en
Dimitri Reinderman) en boksers (twee dames die in
hun gewichtsklasse 1e en 3e van Nederland zijn).
Het idee was van Iepe Rubingh. Die eerder de
wereld verraste met projecten als het afzetten van
kruispunten in Japan, het laten wenen van Berlijnse
bomen. Een kunstproject dus, dat overigens
gaandeweg
toch
richting
sportwedstrijd
opgeschoven was.
Ik zou er heen op een KNSB-kaartje. En had het
Bondsbureau gevraagd of ik ook nog iets namens
hen zou moeten doen. Twee dagen tevoren vertelde
de directeur me dat de KNSB nog een schaakarbiter
zocht. Enkele grootheden waren benaderd, maar
niemand had nog bevestigd. Of ik back-up kon zijn
voor de partij Dimitri-Karel. Nou heb ik (terecht)
geen naam als arbiter, maar ik ben wel
wedstrijdleider-A, en ach, als ik de KNSB uit de
brand kan helpen vooruit dan maar. Eén dag tevoren
telefoon van het Bondsbureau dat ik inderdaad aan
de bak moest, en gelijk ook maar voor alle
schaakonderdelen. Het begon om 20.30 uur, zaal
open 20 uur en graag een beetje op tijd zijn. Op de
dag zelf om 11.30 uur opnieuw telefoon van het
Bondsbureau. Er was net weer contact geweest met
de organisatie en het was toch echt hoogst gewenst
dat ik er al om 17 uur was voor de generale

repetitie. Ik zat toen op mijn werk in Leeuwarden en
zou me ook nog in Utrecht moeten omkleden
(devies van de organisatie: hoe sjieker hoe beter!),
maar ach, als ik de KNSB uit de brand kan helpen
vooruit dan maar.
Bijna op tijd arriveerde ik in Paradiso. En maakte
kennis met een mij onbekend type DGT, hoorde
waar ik wanneer moest staan en wanneer en hoe ik
de boksring in en uit moest klauteren. En nog veel
meer waardoor ik later die avond precies kon
volgen wat er vooral met de techniek niet goed
ging. Zoals een spreekstalmeester die het
codewoord gebruikt om een filmpje te laten starten,
maar …. geen filmpje dus. Ik maakte ook een
praatje met de boksarbiter. Die verzekerde mij dat
het geen knock-out zou worden, hij zou lang
daarvoor ingrijpen. Wat mijn geweten suste. Ik
kreeg er nog een aanpassing op de schaakregels
doorheen. Het FIDE-reglement zou gelden. Maar
gezien
de
bedenktijd
was
dat
het
snelschaakreglement
en
verliest
een
onreglementaire zet. Iepe was maar moeilijk te
overtuigen dat het niet bestond dat ze daardoor
misschien helemaal niet zouden hoeven te boksen.
We spraken af dat ik in plaats daarvan bij iets
onreglementairs naar voren zou springen en snel de
andere klok weer indrukken. Ook niet fraai, maar
een arbiter naast een snelschaakpartij is sowieso al
vreemd. Ach, het ging toch ook een beetje om de
show. En ik moest dan in ieder geval nog elke 4
schaakminuten bij de gong de DGT aan- en
uitzetten. En nog wat meer beslissingen nemen,
zoals zou blijken.
Na een stukje pizza begon het publiek binnen te
stromen. Uiteindelijk stond het beneden tsjokvol en
ook de eerste verdieping was goed bezet. Begonnen
werd met een partijtje van 10 minuten p.p. tussen
Marlies en Laura Bensdorp. Ik hoefde behalve de
klok aan- en uitzetten en braaf naast het bord staan
niets te doen. De dames maakten er een spektakel
van. Laura kwam goed uit de opening, een paar
stukoffers en een opgejaagde koning verder stond
Marlies met een grote fles champagne in haar
handen. De partij werd van deskundig commentaar
voorzien door de GM’s Harmen Jonkman en Dennis
de Vreugt. Die voor de niet-schakers een paar heel
vreemde vergelijkingen van schaakbegrippen met
meer wereldse zaken hadden voorbereid. Doordat
de dames met koptelefoons speelden zouden ze er
niets van kunnen horen. Na afloop toch even aan ze
gevraagd waarom ze om alle grappen van de heren
hadden moeten lachen. De techniek zou proberen
dit voor het vervolg te verhelpen. Is ze niet gelukt,
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wat de GM’s niet belette het publiek meermaals
wijs te maken dat de schakers echt niets hoorden.
Goeie jongens.
De bokswedstrijd tussen de zwaargewichten is een
beetje aan me voorbij gegaan. Waarna een
persconferentie van een half uur volgde, waar flinke
delen van het publiek niets van verstonden.
Voorgezeten door Rocky Tuhuteru van Langs de
Lijn. Iepe en Luis jutten elkaar op. Een professor in
de bewegingswetenschap las zijn tekst voor van een
papiertje. Dimitri Reinderman verzon hoe je als
bokser het beste een schaakwedstrijd in kan. En
kreeg bijval van Arnold Vanderlyde, die onder het
mom van reageren een zijn eigen verhaal afstak en
een sterk PR-man bleek.
Hierna was het tijd voor Karel en Mandy tegen
Dimitri en Emina. De heren was verteld dat ze in
partjes van 4 minuten een partij van 12 minuten p.p.
zouden spelen. Gelukkig snapte uw arbiter toen de
dames slechts 4 ronden gingen boksen dat hij de
DGT beter op 10 minuten p.p. kon zetten (men
begon met schaken, en zou daar eventueel ook mee
eindigen). In de eerste 16 minuten schaken en de 4
ronden boksen viel geen beslissing. Dus kwam het
op de laatste ronde schaken aan. Waarin uw arbiter
constateerde dat de vlag van Dimitri 1 seconde
eerder viel dan die van Karel. Dat de
spreekstalmeester eerst het andere paar tot winnaar
verklaarde en dat corrigeerde met de opmerking dat
het hem verkeerd was doorgegeven heb ik hem
vergeven.
Na een korte pauze was het tijd voor de hoofdact. Ik
kroop elke tweede ronde na een rondemiss de ring
in. Terwijl de heren hun bokshandschoenen
uitdeden en een schaaktafel via een speciaal
mechaniek en twee sterke jongens de ring in werd
gehesen. En na 4 minuten weer omgekeerd. De
schaakpartij begon met 1.e4 Pf6 2.Pc3 d6 3.d4 g6.
Waarna het als een Pirc verder ging. Iepe verloor
een kwaliteit en wat pionnen. Ik moest steeds
oppassen waar ik in de ring ging staan. Van
fotografen trok ik mij weinig aan, maar als ik in de
baan van een tv-camera stond werden er mensen
heel boos (SBS was er, evenals AT5, een Spaanse
ploeg maakte zelfs een hele documentaire). Tijdens
de eerste ronde hadden de heren van de gong nog
niet door dat ze ook voor het schaken de tijd
moesten bijhouden. Dus heb ik na ruim 4 minuten
de klok op eigen initiatief stilgezet. Na weer eens
een ronde boksen lag er bij het terugplaatsen van
het bord een pion op de grond. Uw arbiter wist
duidelijk te maken dat die al geslagen was. Luis
gooide een pion van het bord en keek vragend op of
die op h3 of op h4 had gestaan.
Doordat zijn stelling bij het schaken verslechterde
ging Iepe bij het boksen forceren. De
boksscheidsrechter had mij al na de eerste
boksronde toevertrouwd dat in zijn discipline het
eind niet gehaald ging worden. Wat niet bleek te

kloppen, Luis sleepte zich met wat afklemmen en
2x tellen door alles heen. En dus kwam het op de
laatste 4 minuten schaken aan. Luis had een stuk
meer, maar nog maar 1 minuut, tegen Iepe 3.
Laatstgenoemde sloeg met zijn koning een gedekte
pion. En mocht blij zijn dat ik die
spelregelwijziging had voorgesteld. Luis speelde
door de geïncasseerde boksslagen en hevig zweten
(het bord stond na elke schaakronde half onder
water) doelloos verder vanuit een stelling die ik mij
ongeveer zo herinner:

WyyyyyyyyX
xDaAaAaAax
xhAaAaGhAx
xAaAaJaAax
xaAaAaAaAx
xAaAkAaAax
xaAaAaAhAx
xAaAaAaAax
xaAaAaAmAx
ZwwwwwwwwY

En ging dus door zijn vlag. Iepe in de touwen,
spuitende champagne, dankwoorden, een spontaan
partijtje rap-schaken door de rapduo’s die op
punten werd gewonnen door de Nederlanders (iets
over suffe brilletjes en behoefte aan pilletjes).
Daarna een nieuwe persconferentie met Iepe en
Luis. Waar onder meer vragen werden gesteld over
die onreglementaire zet. Ondertussen werd de
boksring afgebroken en daarna barstte een groot
discofeest los. Waar ik niet lang gebleven ben, ik
was zoals dat heet moe maar voldaan. Het was een
leuke avond geweest. Niet meer en niet minder.
Op de dag dat ik dit schrijf valt de nieuwste New in
Chess in de bus. Met een stukje van Hans Ree over
het evenement. Hij heeft zich net als ik vermaakt.
Op één van de foto’s zie ik mezelf terug. Wat dat
betreft, diverse collega’s kwamen maandag
enthousiast naar me toe. Ze hadden me wel twee
seconden op tv gezien bij Hart van Nederland.
Hoed je ook voor de voorkant van het komende
SchaakMagazine.
Na een borrel in Amsterdam een week later voor de
hele crew wordt er nu serieus gebroed op een
vervolg. Mij is gevraagd mee te denken over de
schaakregels daarvoor. De voortgang zal te volgen
zijn op de internetsite van de WCBO, oftewel de
World Chess Boxing Organisation. Hun motto is
‘Fighting is done in the ring and wars are waged
on the board', en hun site: www.wcbo.org.
Willem Bor
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Afscheid van een topbestuurder
Van 2000 tot 2005 was Willem Bor bestuurslid van
de KNSB. In zijn portefeuille zaten onder andere
kadervorming,
verenigingsondersteuning,
bondscompetitie en opleidingen. De manier waarop
hij in 2005 uit het bestuur werd gezet, was bizar en
volkomen onterecht. Willem leed daaronder, het
had ook invloed op zijn motivatie om nog in de
schaakwereld actief te blijven als bestuurder of zelfs
als speler. Toch smeet hij de deur niet achter zich
dicht, hij keek om zich heen of het wel goed ging
met zijn eveneens afgezette collega-bestuurders en
vroeg zich af of het wel goed zou komen met de
schaakbond. Nadat ik op Schakers.Info uitgebreid
over de bestuurscrisis had gepubliceerd, stuurde
Willem me een paar aanvullende feiten. Hij wilde
niet met modder smijten, maar wilde wel dat ik wist
hoe het gegaan was. Willem vertrouwde erop dat ik
het juiste moment wist te kiezen om daar nog eens
over te schrijven. Ooit, later. Later is helaas nu
geworden.
Nieuwe voorzitter
Willem had in zijn bestuurstijd het tij niet mee, de
KNSB kampte met grote problemen. De
Schaakacademie, een ambitieus project om kinderen
via het internet aan het schaken te krijgen, was
volkomen mislukt en had tonnen gekost. De
financiële cijfers waren ondoorzichtig, vond de
bondsraad. Het bondsbureau had te veel personeel
en was dus te duur. Over dat alles heen hing de
voortdurende terugloop van het ledental. Tel die
omstandigheden bij elkaar op en je ziet een schip op
ramkoers. In november 2004, toen al deze zaken
weer eens in de bondsraad werden besproken, trok
de penningmeester zijn conclusies en stapte op,
vooral vanwege de ondoorzichtigheid van zijn
cijfers. Voorzitter Ernst Enschedé, pas kort in
functie, legde zijn functie ook neer.
Een commissie van wijze mannen vond,
merkwaardig genoeg via een advertentie in de
Volkskrant, na bijna een jaar een nieuwe voorzitter:
de 54-jarige Joop Roozeboom. Zijn enige band met
het schaken was dat hij iedere zondag een partij
tegen zijn beste vriend speelde, zo vertelde hij
direct. In zijn jonge jaren had hij gerugbyd en
recentelijk had hij als voorzitter van de rugbybond
meegemaakt
dat
het
bondsbureau
werd
gereorganiseerd en dat het ledental weer toenam.
Dat klonk de wijze mannen als muziek in de oren.
Roozeboom had prima plannen op het gebied van
organisatie, public relations, financiën et cetera.
Voor wat betreft het schaken zelf vond hij dat er op
clubs meerdere competitievormen moesten komen,
bijvoorbeeld voor schakers die niet op de vingers
getikt willen worden als ze een keer praten. Ook
wilde hij speciale aandacht voor de doelgroep
‘masters’, mensen van 45 tot 65 jaar. Het tweede is

inmiddels door het KNSB-bestuur opgepikt, het
eerste heeft aandacht van clubbestuurders.
Roozeboom maakte een prima entree in de
schaakwereld en maakte ook indruk in zijn eerste
vergadering met de bondsraad.
Mannen met mooie netwerken
Op die vergadering werden vier nieuwe
bestuursleden
voorgesteld,
drie
zittende
bestuursleden stapten op: Willem Bor, Wim Arns
en Harrie Muhren. Zij maakten graag plaats voor
zwaargewichten, zo was de boodschap naar buiten.
Maar zo was het niet gegaan, vertelde Willem me
later.
In zijn eerste bestuursvergadering had Roozeboom
gezegd dat hij bestuursleden wilde die ‘op nationaal
niveau politiek en/of in de sportwereld waren
ingevoerd, dan wel vaktechnisch of beroepsmatig
direct een bijdrage konden leveren aan het streven
van de KNSB’. Dat was kennelijk zo’n mooie
omschrijving, dat de bestuursleden zich lieten
overbluffen en allen toezegden te zullen aftreden als
Roozeboom een kandidaat van die categorie had
gevonden.
Intussen speelde ook nog iets anders, er waren in
het bestuur twee kampen ontstaan inzake de
houding tegenover bestuurslid Sytze Faber. Hij ging
over het onderwerp ‘topschaak’, maar had bijna alle
topschakers tegen zich in het harnas gejaagd. Faber
gedroeg zich aan de bar niet altijd als een waardig
bondsbestuurder, laat ik het daarbij houden. Het trio
Bor,
Arns,
Muhren
sprak
hem
in
bestuursvergaderingen daarop aan. Roozeboom
erkende het probleem, want gaf Faber later een
waarschuwing (“Bij het volgende incident lig je
eruit”), maar bleef hem in eerste instantie steunen.
Dat is ook niet gek als je Roozebooms doelstelling
kent. Faber was oud-lid van de Tweede Kamer
(CDA), oud-burgemeester van Hoogeveen, oudhoofdredacteur van het Friesch Dagblad en
voorzitter van het CDA-Leeuwarden. Hij voldeed
dus voor honderd procent aan het bovengenoemde
profiel, Faber had een enorm interessant netwerk,
om in Roozeboom-termen te spreken.
Klap in het gezicht
De afgetreden penningmeester was vervangen door
Erik Both. Hij deed goed werk door de cijfers
inzichtelijk te maken, dus het probleem op te lossen
waarover zijn voorganger was gestruikeld. Both had
zijn baan opgegeven voor een sabbatsjaar, een jaar
lang leuke dingen doen. Het werd een jaar lang
ploeteren voor de KNSB, dat zal niet zijn geweest
wat hij bij dat sabbatsjaar in gedachten had. Op een
bestuursvergadering waarin voornoemd trio Faber
op hoge toon aansprak, ergerde Both zich dusdanig
aan ‘het geschreeuw’, dat hij na afloop tegen
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Roozeboom zei: “Zij eruit of ik eruit.” Alleen Faber
rekende hij niet tot ‘zij’. Willem en zijn twee
kompanen kregen dus een zware ploeg tegenover
zich: de door hen aangevallen Faber, Roozeboom
die Faber niet wilde laten vallen en Both die zich
ergerde aan de ruzies.
Willem voelde zelf de bui niet hangen. Hij had aan
Roozeboom het gevraagde commitment gegeven,
dat hij zou opstappen als er een betere kandidaat
zou zijn. Maar niets menselijks was Willem vreemd,
uiteraard dacht hij dat dat hem niet zou overkomen.
Sterker nog: Roozeboom had hem gezegd met hem
verder te willen.
Op een ochtend in oktober 2005 op zijn werk in
Düsseldorf kreeg Willem een telefoontje van Harrie
Muhren. ’s Avonds zouden beiden naar een
bestuursvergadering gaan. Harrie vroeg Willem of
hij de mail van Roozeboom al had gelezen. Nee, dat
had hij niet. Het was een klap in zijn gezicht, want
in de mail stond dat die avond Willems aftreden op
de agenda stond. En Willem wist van niets! Een
citaat uit de mail van Roozeboom: “Wim Arns en
Willem Bor verzoek ik hun portefeuille per 19
november beschikbaar te stellen. Daarmee wil ik
absoluut niet zeggen dat ik hun verdienste niet op
waarde schat. Hier geldt echter andere tijden,
andere eisen. Voor het overige wil ik deze stap
nemen omdat de scheiding van geesten binnen het
bestuur een publiek geheim is. Dit is slecht voor het
aanzien van het Nederlandse schaken en belemmert
de voortgang. Erik Both voldoet naar mijn mening
wel aan de vereisten voor een toekomstige KNSB.
Zo ook Sytze Faber.” En verderop: “Uiteraard
realiseer ik mij terdege wat ik u vraag. Dit kan zelfs
betekenen dat ik u in uw liefde voor de schaaksport
beschadig. Toch doe ik het omdat ik weet dat dit
goed is voor de schaaksport in Nederland.”
De laatste drie zinnen zijn wel heel wrang, verderop
zal ik laten zien in hoeverre Willems liefde voor de
schaaksport inderdaad werd beschadigd. De zin
over ‘scheiding van geesten’ slaat ongetwijfeld op
het Faber-kamp versus het Bor-kamp. En andere
tijden, andere eisen? Dat werd spoedig duidelijk.
Rotary aan de macht
Roozeboom vond al snel opvolgers voor Arns en
Bor en de iets eerder opgestapte Muhren. Daarvoor
hoefde hij niet ver te zoeken, ze kwamen toevallig
alledrie uit zijn vriendenkring en waren geen van
drieën
clubschaker.
Een
advocaat,
een
marketingdeskundige en een financieel interimmanager. Maar de financiën waren toch net op orde
gebracht? Jawel, maar en passant liet Roozeboom
zijn vertrouweling Erik Both, die zoveel gedaan
had, ook als een baksteen vallen. In een interview
dat ik met hem had voor Schakers.Info zei
Roozeboom: “Erik heeft fantastisch werk
afgeleverd. Maar toen hij de cijfers inzichtelijk had
gemaakt, bleek dat er meer werd uitgegeven dan er

binnenkwam. Er kwamen financiële lijken uit de
kast. En om dat op te lossen vond ik Dirk-Jan
geschikter dan Erik.”
Dirk-Jan, dat was de man van wie Roozeboom in
zijn allereerste interview had verteld dat hij iedere
zondag een potje met hem schaakte. Het was alsof
de rotary van Haarlem (Roozebooms woonplaats)
de macht had gegrepen in het KNSB-bestuur.
De operatie-Roozeboom werd geen succes. Zijn
financiële man was ongetwijfeld deskundig, maar
verscheen niet op vergaderingen en had geen tijd
om vragen van de Financiële Advies Commissie te
beantwoorden. De marketingman kwam met een
Strategisch Marketing Plan (SMP), waarover
Willem woedend was. Willem had namelijk in een
commissie gezeten die samen met een deskundige
van NOC*NSF een soortgelijk plan had opgezet en
daar intensief aan had gewerkt. Willem later in een
mail naar mij: “Het bestuur zegt nu dat het een
aanzet gegeven heeft voor een SMP, maar wij
waren een halfjaar geleden al verder.” Ook dit
bestuurslid kwam nauwelijks op vergaderingen en
zijn plan leunde sterk op het voorwerk van Willem
en consorten. Het drama rond de Schaakacademie
duurde voort. Roozeboom kreeg ruzie met Kees
Schrijvers, mededirecteur van de Schaakacademie
en belangrijk schaaksponsor. Willem daarover in
een mail aan mij: “Joop geeft er opnieuw blijk van
niet te weten welke mensen in de schaakwereld er
wel en niet toe doen.” Daarmee doelde hij niet
alleen op Schrijvers, maar ook op Cor van
Wijgerden, naar wie Roozeboom in een
mailwisseling een flinke portie modder smeet.
Zware wonden
Kern van het verhaal: Willem Bor, Wim Arns en
Harrie Muhren waren uitstekende bestuursleden met
voldoende kennis van zaken. Erik Both ook. Zij
werden
vervangen
door
mensen
met
indrukwekkende cv’s, die echter geen tijd hadden
om op vergaderingen te komen. In oktober 2006
capituleerde Joop Roozeboom, zijn positie was
onhoudbaar geworden. Zijn vrienden vertrokken
uiteraard met hem. Als voorzitter werd hij (voor een
jaar) opgevolgd door Sytze Faber, die als enige alle
bestuurscrises overleefde en bij zijn afscheid werd
benoemd tot lid van verdienste van de KNSB
vanwege
‘negen
jaar
uitstekend
bestuurslidmaatschap’. Ook dat ervoer Willem (en
niet alleen hij) als een klap in zijn gezicht.
Roozeboom liet een bestuur achter met naast Faber
alleen nieuwkomers die alles weer vanaf de grond
moesten opbouwen. En hij had zware wonden
geslagen. Ik sluit af met een belangrijk fragment uit
een mail van Willem aan mij. In dit hele verhaal
heb ik een paar namen weggelaten, dat doe ik ook
in dit mailfragment. Het gaat namelijk niet om die
mensen persoonlijk, het gaat erom hoe Willem leed
onder wat er in de schaakwereld gebeurde. En als
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dit soort dingen gebeuren, kan het forum van
Utrechtschaak ook hard aankomen, zo blijkt. Hier
het slotwoord van Willem:
“Als we elkaar weer eens aan een bar ontmoeten
dan klets ik wel verder. Kans is op korte termijn
alleen klein, want ik schaak even niet meer. Zal
waarschijnlijk bijtrekken, maar ik merkte naast een
drukke baan dat te veel leuke hobbies en
activiteiten bleven liggen omdat ik alsmaar met
schaken bezig was. Terwijl schaken me relatief
weinig plezier gaf. Nasleep van mijn KNSBbestuursperiode was één reden. Heb ik er daarvoor
zoveel energie in gestopt? Maar misschien kun je je

als USF-watcher voorstellen dat het gescheld
tussen mensen die ik ken en het afgeven op KNSBbestuurders er ook inhakt. Heb ik er daarvoor
zoveel energie in gestopt? Allemaal half belangrijk,
mijn drive voor het schaken is even weg en ik ga
eerst een paar inspirerende cursussen doen op een
heel ander gebied.”
Normaal citeer ik niet zonder toestemming uit emails, maar er zijn veel mensen die zich afvragen
hoe Willem de laatste tijd tegen het schaken
aankeek. Hij heeft ongetwijfeld vele mooie
schaakjaren beleefd. Het is heel bitter hoe die tijd is
geëindigd.

Johan Hut

Willem bij de Borgerhoutse schaakkring

De ploeg die bij het begin van het daaropvolgende seizoen voor het eerst aantrad in de hoogste Belgische
Interclub-afdeling (na de promotie die mede door Willem werd bewerkstelligd).
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Kan dat allemaal maar zo?
Een verslag van een wedstrijdvoorbereiding annex theoretisch overzicht
In de voorbereiding op de Belgische interclubs heb
ik mij onlangs een beetje laten meeslepen. Ik heb
ten koste van andere voornemens een flink deel van
een zaterdag en een zondagochtend op een obscuur
variantje geanalyseerd. Om daarna te moeten
beslissen dat ik het niet durfde te spelen.
Het begon allemaal met een mailtje van Richard
Vedder op zaterdagochtend 19 oktober dat hij de
dag erna wegens familieomstandigheden niet mee
zou schaken. Waar Belgie een verplichte
bordvolgorde kent betekende dit automatisch dat ik
naar bord 3 op zou schuiven en wit kreeg. Eén van
de mogelijke tegenstanders daar was Marc
Lacrosse. Die had ik op vrijdagavond al voor zwart
aan bord 4 bekeken, waarbij ik in Chessbase in één
van mijn openingen oner meer ook een winstpartij
van hem tegen onze eindredacteur was
tegengekomen uit het Gent Open 1998. Toen ik
hem nu voor wit besnuffelde bleek hij tegen het
Koningsgambiet een ongebruikelijke variant te
spelen. Zekerheid dat ik tegen hem moest had ik
volstrekt niet. We zijn allebei aan bord 4
opgegeven, dus ook zij zouden bovenin precies één
uitvaller moeten hebben. Toch intrigeerde de
variant mij zo dat ik in de rest van mijn
voorbereiding hier aan besteed heb.

ook geïnspireerd om iets van dit alles in zijn
repertoire op te nemen. Ook dat verneem ik dan
graag, en ook of dat dan voor wit of voor zwart is.
1.e4 e5 2.f4 Pc6
Wordt weinig tegen het Koningsgambiet gespeeld
en heeft voor zover ik kan nagaan ook geen aparte
naam.

WyyyyyyyyX
xCaEfGeDcx
xbBbBaBbBx
xAaDaAaAax
xaAaAbAaAx
xAaAaHhAax
xaAaAaAaAx
xHhHhAaHhx
xiJkLmKjIx
ZwwwwwwwwY
3.Pf3

Dit artikel begon als een verslag van deze
wedstrijdvoorbereiding, ter lering ende vermaak en
tevens als vastlegging voor mezelf, en is gaandeweg
ook een theoretisch overzicht geworden. De variant
werd vanaf zet 5 voor het eerst uitgebreid
geanalyseerd in NIC Yearbook 38 door Matthias
Wahls. Die uitgave heb ik niet, maar wel behoorlijk
wat boeken over het Koningsgambiet (ongeveer 15)
en de recente grijpen allemaal op Wahls terug. De
meeste steun had ik aan Die Logik des abgelehnten
Königsgambits van Alexander Bangiev (waarvan de
titel me een beetje tegenstaat) en handig was
daarnaast vooral ook The King’s Gambit for the
Creative Agressor! van Thomas Johansson
(waarvan de titel me bevalt, maar ik me weer stoor
aan het tweetalig commentaar, d.w.z. Engels met
steeds direct erna de Duitse vertaling). Daarnaast
heb ik zoals tegenwoordig gebruikelijk op internet
gezocht (in Chessbase en Chesslab; het nieuwe
NicBase Online moet ik nog uitproberen) en
stellingen aan Fritz gevoerd. Misschien heb ik
ondanks alles belangwekkende zaken gemist of
zitten er lekken in mijn analyses. In dat geval
verneem ik dat graag. Misschien raakt een enkeling

De principiële zet. Als wit alles wat hierna volgt wil
ontwijken dan kan hij in plaats hiervan 3.Pc3
spelen. Er ontstaan dan stellingen die in de theorie
soms via het Koningsgambiet en soms via het
Weens (1.e4 e5
2.Pc3 Pc6
3.f4) worden
behandeld, en in het laatste geval dan soms weer
naar het Koningsgambiet terugverwijzen (na 3…
exf4 4.Pf3). Volgens de huidige stand van de
theorie heeft zwart er niet veel van te vrezen.
3… f5!
De nieuwste mode voor zwart. Eerder bekende
alternatieven zijn niet echt aan te bevelen:
a) 3… d5 4.exd5 Dxd5 5.Pc3 De6 6.Lb5! exf4+
7.Kf2 (Bangiev geeft 7.Pe5 Pge7 8.Pc4 Db4
9.d4 Pd5 10.De1+ Loe6 11.Ld2 Pxc3 -11…
f3!?
12.gxf3 onduidelijk12.bxc3 De7
13.Lxc6+ bxc6 14.0-0 met licht voordeel voor
wit) 7… Le7 (7… Pe7? is Blackburn-Ledger,
Glasgow 1882, en nu 8.d4 met voordeel voor
wit) 8.Te1 Dh6 9.d4 Ld7 10.Pd5 met voordeel
voor wit.
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b) 3… Lc5 4.fxe5 (4.Pxe5 De7) 4… Pxe5 (4…
d6 5.exd6 Dxd6 6.c3 Lg4 7.d4 0-0-0 8.Le3
f5 9.Dc2 Lxf3 10.gxf3 Lb6 11.Pd2 met
voordeel, Chavski-Ivanov, Leningrad 1971)
5.Pxe5!? (5.c3 is een alternatief; 5.d4 Pxf3+
6.gxf3 Dh4+ 7.Ke2 Lb6 8.Pc3 d6 9.Le3 is
onduidelijk) 5… Dh4+ 6.g3 Dxe4+ 7.De2
Dxh1 8.d4 (8.Pg6+ Pe7 9.Pxh8 kan ook) 8…
Le7 (8… Lxd4 9.Pc6+ Kf8 10.Pxd4 d6
11.Dg2 Dxg2 12.Lxg2 met voordeel) 9.Le3
d6 10.Pf3 Lh3 11.Pbd2 Lxf1 12.Pxf1 Pf6
(12… 0-0-0 13.0-0-0 dreigt 14.Lh3+) 13.0-00 0-0
14.P1d2 met voordeel voor wit,
Kleinschroth-Hertlein, 1990; zie voor enkele
pagina’s met aanvullingen over 3… Lc5 het
boek van Bangiev.
c) 3… d6 4.Lb5 Pf6 (4… Lg4 5.0-0 a6 6.Lxc6+
met licht voordeel; 4… exf4? 5.d4 g5 6.d5 a6
7.Dd4 Df6 8.Da4) 5.Pc3 Ld7 6.d3 exf4
7.Lxf4 Le7 8.0-0 0-0 9.d4 Le8 10.Dd2 Pd7
11.Tae1 Lf6 met voordeel voor wit (Kortsjnoj).
d) 3… exf4 (voor de ontdekking van 3… f5 de
voornaamste mogelijkheid) 4.d4 d5 (4… g5
5.h4 g4 6.Pe5 is een voor wit voordelige
variant van het Kieseritzky-gambiet: 6… Pxe5
7.dxe5 d6 8.Lxf4 Lg7 -8… De7 9.Lb5+ c6
10.exd6 Dxe5+
11.De29.Pc3 dxe5
10.Dxd8+ Kxd8
11.0-0-0+ Ld7 12.Le3
gevolgd door Lc4) 5.exd5 (5.Pc3 Pf6 6.exd5
Pxd5 7.Pxd5 Dxd5 8.Lxf4 Lg4 9.Lxc7!?;
5… Lb4) 5… Dxd5 en nu:
d1) 6.Pc3 Lb4 7.Lxf4 Da5 8.Kf2 (8.Ld2!? en
9.a3) 8… Pf6 (8… Lxc3 9.bxc3 Dxc3? 10.d5
dreigt 11.Le5) 9.Pb5 en zwart moet oppassen,
zie bijv. 9… Pf5 10.a3 Le7 11.b4 (11.Ld2)
11… Db6 12.c4 Pxf4 13.c5 en wit wint.
d2) 6.De2+ Le7 7.Lxf4 (7.Pc3 Df5 8.Pb5 Pb4! is
onduidelijk) 7… Pxd4 8.Pxd4 Dxd4 9.Le5
Dh4+ 10.g3 Dg5 11.h4 met onduidelijk spel.
d3) 6.Lxf4 Lg4 7.Pc3 (7.Lxc7 Lxf3 8.Dxf3 Dxf3
9.gxf3 Pxd4 is goed voor zwart) 7… De6+
(7… Lb4 8.Lxc7!?) 8.De2 0-0-0 (8… Lxf3
9.Dxe6+ fxe6 10.gxf3 0-0-0 11.Lc4 Pd4
12.0-0-0 is zetverwisseling; 8… Pxd4 9.Pxd4)
9.Dxe6+ fxe6 10.Lc4 Pxd4 11.0-0-0 Lxf3
(11… Pc6 12.Tde1; 11… c5?! 12.Pxd4 cxd4
13.Pb5; 11… Pxf3 12.gxf3 Lf5 13.Pb5;
11… Lc5 12.Le5) 12.gxf3 a6 13.Le5 Pc6
14.Lxe6+ Kb8 15.Txd8+ Pxd8 16.Lxg8
Tzxg8 17.Pd5 met wit eindspelvoordeel, bijv.
17… Ld6 18.Lxd6 cxd6 19.Te1 of 17… Pe6
18.Te1 Kc8 19.f4 (Bücker).

WyyyyyyyyX
xCaEfGeDcx
xbBbBaAbBx
xAaDaAaAax
xaAaAbBaAx
xAaAaHhAax
xaAaAaJaAx
xHhHhAaHhx
xiJkLmKaIx
ZwwwwwwwwY
4.exf5

Volgens alle moderne bronnen de enige serieuze
manier om 3… f5 aan te pakken. Alternatieven zijn:
a) 4.Pc3 fxe4 (4… exf4 5.exf5 -5.d4 fxe4
6.Pxe4 De7 7.De2 d5- 5… d5 6.d4 zie via
4.exf5) 5.Pxe5 en nu:
a1) 5… Pxe5 6.fxe5 De7 7.Lc4 (7.d4 exd3 8.Lf4
Db4 9.Dc1 dxc2 10.Ld3 Dd4 11.Le4 d5
12.exd6 Lxd6) 7… Dxe5 8.0-0!? (zo zien we
het graag!) 8… Lc5+ (8… Dd4+ 9.Kh1 Dxc4
10.Dh5+ g6 11.De5+ Pe7 12.d3 Dg8 13.Pxe4
Dg7 -13… Kd8 14.Lg5 d6 15.Txf8+ Dxf8
16.Lxe7+ Dxe7 17.Dxh8+ wint- 14.Dxc7 Pf5
-14… Pd5 15.Txf8+!- 15.Lg5 Le7 16.Lxe7
Dxe7 17.Txf5! gxf5 18.Pd6+ Kf8 19.Pxc8
De6 20.Dxb7 Dc6 21.Db4+ met voordeel
voor wit) 9.Kh1 Pf6 10.d3 e3 (10… d5?
11.Lf4 De6 -11…Df5 12.dxe4; 11… Lg4
12.Lxe5 Lxd1
13.Taxd1 dxc4 14.Lxf612.Pxd5 Pxd5 13.Dh5+ -of ook 13.dxe4 Pxf4
14.Lxe6 Pxe6 15.Df3- 13… g6 14.Dxd5
Dxd5 15.Lxd5 exd3 16.Lxc7 met voordeel
voor wit) 11.Df3 Kd8 (11… d6 12.Lxe3 Lxe3
13.Tae1 Pg4 met voordeel voor zwart, De WitRoest, 1996; beter is 12.Pd5 Pxd5 13.Lxd5
Tb8 14.Lxe3 Lxe3 15.Tae1 met voordeel voor
wit) 12.Te1 Te8 (Bangiev analyseert 12… d5
nog wat door tot licht voordeel voor wit)
13.Lxe3 Lxe3 14.Pd1 Df4 15.Pxe3 Dxf3
16.gxf3 d6 met gelijk spel.
a2) 5… De7 6.Pd5!? (interessant is ook 6.Dh5+ g6
7.Pxg6 Df7 8.f5 of 8.Pb5) 6… Dd6 7.Lc4 b5
(7… Pxe5 8.fxe5 Dxe5 9.De2 Ld6 10.d4
exd3 -10… Dxd4 11.c3 De5 12.Lf411.Dxe5+ Lxe5 12.0-0 met aanvalskansen)
8.Lb3 Pxe5 9.fxe5 Dxe5 10.De2 Ld6 11.d4
exd3 (11… Dxd4 12.Ld2 plan 13.Lc3 of ook
13.0-0-0) 12.Dxe5+ Lxe5 13.0-0 Tb8 14.Lg5
Ld4+ (14… Pf6
15.Tae1)
15.Kh1 d6
16.Tae1+ met voordeel voor wit (Bücker).
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a3) 5… Pf6 (het beste) 6.d3 (6.Lc4 d5 7.Lb5 7.Pxd5 Pxd5
8.Dh5+ g6
9.Pxc6 gxh5
10.Pxd8 c6- 7… Ld7 8.d4 -8.Lxc6 bxc6 9.d3
Lb4- 8… Ld6 9.Le3 0-0 10.Dd2 Pe7 11.Le2
a6 12.0-0-0 b5 13.g4 b4 14.Pb1 Lb5 15.h4
Lxe2 16.Dxe2 De8 17.c4 dxc4 18.Dxc4+
Pfd5 19.f5 Db5 onduidelijk, Balzar-Neidhardt,
corr 1994) 6… exd3 (6… De7!? Kortsjnoj)
7.Lxd3 Lc5 8.Pe4 (8.Pxc6 bxc6 9.De2+ Kf7
en zwart staat goed; 8.Lc4 De7 9.Lf7+ (9.De2
Pd4) 9… Kf8 10.Pd5 Pxd5 11.Lxd5
(11.Dxd5 d6 12.Tf`1 dxe5 13.fxe5 Dxe5)
11… Pxe5 12.fxe5 Dxe5+ 13.Kf1 Df6+ met
voordeel voor zwart) 6… Pxe5 (8… Pxe4
9.Dh5+ g6 10.Pxg6) 9.Pxc5 (9.Pxf6+ Dxf6
10.Dh5+ Kd8) 9… Pxd3+ 10.Dxd3 b6 (of
10… De7+ 11.De3 Dxe3+ 12.Lxe3 d6
13.Pd3 Pd5 14.Ld2 0-0 15.0-0-0 met een
gelijk eindspel)
11.De3+ (11.Pb3 De7+
12.De3 Dxe3+ 13.Lxe3 Lb7 14.0-0 0-0) 11…
Kf7 12.Db3+ Kf8 13.Pd3 De7+ 14.Kd1 d6
15.Ld2 (15.Te1? Lg4+ 16.Kd2 Pe4; 15.h3
De4!?) 15… Lb7 (15… Lg4+ 16.Kc1 De2!?)
16.Te1 Df7 met goed spel voor zwart,
Westerinen-Liiva, Parnu 1996.
b) 4.d4?! fxe4 (4.exd4!?) 5.Pxe5 d6 6.Pxc6 bxc6
7.Pc3 Pf6 8.d5 cxd5 9.Pxd5 c6 10.Pxf6+
Dxf6 11.c4 d5 12.cxd5 Lb4+ 13.Ld2 Dxb2
14.Lxb4 Dxb4+ 15.Dd2 Dxd2+ 16.Kxd2 cxd5
17.Lb5+ Ld7 met voordeel voor zwart,
Schaack-Klein, 1993.
c) 4.Lc4 Lc5 (4… fxe4 5.Pxe5 d5 6.Lb5 Pge7 is
onduidelijk) 5.Pc3 Pf6 6.fxe5 Pxe4 7.d4 Lb6
8.Le3 Pa5 9.Pxe4 Pxc4 10.Lg5 fxe4 11.Lxd8
exf3 12.Lg5 fxg2 13.Tg1 Pxb2 en zwart won
snel, Menon-Skoberne, Nova Gorica 1997.
d) 4.d3 d6 5.Le2 Le6 6.0-0 fxe4 7.dxe4 fxe4
8.Lxf4 Dd7 9.Lb5 0-0-0 10.Pc3 Pf6 11.Pd4
d5?! 12.e5 Pe4 13.Pxe4 dxe4 14.Pxc6 Lc5+
15.Kh1 met gelijk spel, Sundqvist-Fahad, 1996.
e) 4.fxe5? fxe4.
4… e4
Met 4… exf4 kan zwart volgens sommige van mijn
bronnen redelijk soepel naar gelijk spel afwikkelen.
Andere bestrijden dat. Een samenvatting:
a) 5.d4 d5 6.Lxf4 (over 6.Ld3 spreken de diverse
bronnen elkaar nogal tegen; 6… De7 7.Kf2
Pf6 8.Pc3 Pg4 9.Kf1 geeft dan licht voordeel
voor wit, maar na 6… Ld6 7.0-0 Df6 8.Pc3
Pge7 geeft Bücker 9.Pe2 met licht voordeel
voor wit, terwijl Bangiev 9.Te1 0-0 goed voor
wit vindt, bijv. 10.Pxd5? Pxd5 11.Lc4 Dxf5,
en hij ook wijst op 9.Pb5 Lxf5 10.Pxd6+ Dxd6
11.Lxf5 Pxf5 12.Te1+ Pfe7 13.Pg5 0-0
14.Dh5 Dg6 15.Dxg6 Pxg6 16.c3 Tae8 met
licht voordeel voor zwart, Forgacs-Kaeser,
Sankt Augustin 1990; interessant is verder

6.Lb5 Ld6 7.0-0 Lxf5 8.Pe5 Pge7 9.Dh5+ g6
10.Dh6 Lxe5 11.dxe5 Lxc2 12.Dg7 Tf8
13.Lxf4!? en niet zo goed is 6.c4 Lxf5 7.cxd5
Lb4+ 8.Pc3 Dxd5 9.Lxf4 0-0-0) 6… Lxf5
7.Lb5 (en hier is volgens Wahls 7.Ld3 weer
een goede mogelijkheid, bijv. 7… Lxd3
8.Dxd3 Ld6 9.Lxd6 Dxd6 10.0-0 0-0-0
11.Pg5 Ph6 12.c3 Tde8 13.Pd2) 7… Ld6
8.Lxd6 (8.Lg5 Pf6 9.0-0 plan Pe5 of ook 8…
Le7 9.De2 lijkt wit spel te geven; het beste
voor zwart lijkt daarom 8… Pe7 9.Pc3 h6
10.Lh4 g5 11.Lg3 Lxg3+ 12.hxg3 Dd6
13.Lxc6+ Pxc6 14.De2+ Pe7 15.0-0-0 0-0-0
16.Pe5 met gelijke kansen; 9.Lxc6+ bxc6
10.Lxd6 cxd6 is ook gelijk) 8… Dxd6 9.0-0
Pge7 10.Ph4 (10.Pbd2 0-0 11.c3 Tae8 is
gelijk) 10… Ld7 11.c3 (11.Pd2 0-0-0 -beter
11… Db4 en zwart staat goed- 12.Pb3 g5
13.Pf3 Pf5 14.Dd3 g4? 15.Lxc6 gxf3? -maar
15… Lxc6
16.Dxf5 Ld7
17.De5 gxf3
18.Dxd6 zal ook wel winnen- 16.Lxd7+ Dxd7
17.Pc5 Df7 18.Txf3 1-0, Pigott-Gottschalk,
Islington 1975) 11… 0-0-0 12.Ld3 Tdf8 met
gelijke kansen.
b) 5.Lb5!? De7+ (5… Df6 6.De2+ Pge7 7.0-0
Dxf5 8.d4; 5… a6 6.La4 b5 7.Lb3 d5 8.0-0
Lxf5 9.d4; 5… d5 6.0-0 Lxf5 7.De1+ Pge7
8.d3 Dd6 9.Pd4) 6.Kf1 (6.Le2 d5 7.d4 –7.0-0
Lxf5- 7… Lxf5 8.Lxf4 of 6.De2 Dxe2+
7.Kxe2 Pge7 8.d4 Pxf5 9.Lxc6 bxc6 10.Lxf4
Ld6 is gelijk) 6… Df6 (6… Dc5 7.Pc3 Dxf5
8.De2+ Le7 9.d4 is zetverwisseling; 6… d5!?
7.d4 Lxf5 8.Lxf4 0-0-0 9.Lxc6 bxc6 10.Dd2
Pf6 11.Da5 Kb8 12.Pbd2 Ph5 13.Te1 Df7
14.Lg5 met licht voordeel voor wit) 7.d4 Dxf5
8.De2+ Le7 (8… Pge7 9.Pc3 d5 10.Ld3 Df7
11.Pb5 Kd8 12.Pg5 Df6 12.Pxh7 met goed
spel) 9.Pc3 Pf6 10.Ld3 Dg4 11.h3 De6
12.Dxe6 dxe6 13.Pb5 Ld8 14.Lxf4 Pd5
15.Ld2 a6 16.Pa3 met licht voordeel voor wit
(analyse Bangiev; zie nader zijn boek).
c) 5.c4 d5!?
d) 5.Pc3 Pf6 (5… d5 6.Lb5 Lxf5 7.0-0) 6.Lb5
(6.d4 d5 met gelijk spel) 6… De7+.
e) 5.De2+!?
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5. Pe5

Lijkt een erg gezond veld. Bangiev geeft als enige
van mijn bronnen ook 5.Pg5 en dan na 5… Pf6:
a) 6.d3 De7 7.Le2 (7.dxe4 h6) 7… exd3 8.Dxd3
(8.cxd3 Pd4 9.Pc3 b6 10.0-0 Pxe2+ 11.Pxe2
Lb7 12.Te1 0-0-0 13.Pc3 Dc5+ 14.Kh1 Dxf5
was onduidelijk in Renet-Payen, 1997) 8…
Pb4 9.Db3 (9.Dd1 h6 10.Pf3 De4!?) 9… h6
(minder is 9… d5 10.a3 Pc6 11.Dd3 h6
12.Pe6 Lxe6
13.fxe6 Dxe6
14.b4 a6
onduidelijk, Monaville-Wahls, Luxemburg
1989) 10.Pf3 (10.a3 hxg5 11.axb4 g4 12.b5
d5 13.Pc3 Lxf5 14.Pxd5 Pxd5 15.Dxd5 Le4
en zwart staat goed) 10… De4 11.Pa3 d5
12.Kf1 Dxf5 (12… Lxf5 13.c3 Pd3 14.Dxb7;
12… Ld6 13.Ld2 0-0 14.Te1) 13.Ld2 Pc6
(13… c5 14.Te1 Le7 15.Lb5+ Le7 16.Lxb4
cxb4 17.Dxb4) 14.Pb5 Ld6 (14… Kd8
15.Td1) 15.Pxd6+ cxd6 16.Ld3 Pe4 17.Te1
met licht voordeel voor wit.
b) 6.Le2 Lc5 (6… h5 7.c4 d6 8.d3 Lxf5 -8…
exd3 9.Dxd3 Dd7 10.Pe6- 9.dxe4 Pxe4
10.Dd5 Pxg5 11.Dxf5 Pf7 12.Pc3; 6… Pd4
7.Lh5+ g6 8.fxg6 Pxc2+ 9.Dxc2 Pxh5
10.Db3 De7 11.Df7+ Dxf7 12.Pxf7) 7.Lh5+
Kf8 (7… Ke7 8.Pf7 De8 9.Pxh8 Dxh5
10.Dxh5 Pxh5 11.Pc3 is goed voor wit) 8.Pf7
De8 9.Pxh8 Dxh5 10.Dxh5 Pxh5 11.Pc3 d5
en zwart staat goed, bijv. 12.g4 (12.Pxd5 Lxf5)
12… Pxf4 13.d4 Pxd4 14.Lxf4 Pxc2+
15.Kd2 Pxa1 16.Txa1 (16.Pxd5 Lxf5 17.gxf5
Td8) 16… c6 met licht voordeel voor zwart.

vooral in op 5… Pf6 6.Pc3 (6.Lc4 d5 7.Lb5 Lxf5
8.Pxc6 bxc6 9.Lxc6+ Ld7 10.Lxd7+ -10.Lxa8 Lg4
11.Lc6+ Ke7
12.Dxg4 Pxg410… Dxd7
onduidelijk; 6.d3!? De7 7.d4 d6 8.Pxc6 bxc6
9.g4 h5 10.g5 Pd5 11.c4 Pb6 12.Lh3 Df7 met
tegenspel voor zwart; daarnaast analyseert hij ook
nog 6.g4, 6.d4 en 6.Lb5) en nu:
a) 6… d5? 7.Lb5 Dd6 (7… Ld7 8.d3) 8.g4 met
voordeel voor wit, bijv. 8… d4 9.g5 dxc3
10.gxf6.
b) 6… Lc5? 7.Pxe4! Pxe4 8.Dh5+ g6 9.Pxg6
9… hxg6 10.Dxh8+ Lf8 11.fxg6 De7 12.Dh7
De6 13.Df7+ Dxf7 14.gxf7+ Kxf7 15.Lc4+
en wit wint.
c) 6… Pd4? 7.Lc4 c6 8.Pf7 Db6 9.Pxh8 d5 met
voordeel voor wit, bijv. 10.Le2 Lxf5 11.g4
(11.d3 ziet er veiliger uit) 11… Pxe2 12.gxf5
Pd4 13.d3.
d) 6… Lb4? 7.Lc4 Lxc3 (7… De7 8.Pd5 Dd6
9.Pxf6+ Dxf6 10.Dh5+) 8.dxc3 De7 9.Pg4 d6
10.Pe3 met voordeel voor wit.
e) 6… De7? 7.Pg4 Pxg4 8.Dxg4 Pd4 9.Dh5+
Kd8 10.Pd5 Dd6 11.Dh5+ Ke8 12.Pe3 met
voordeel voor wit.
f) 6… d6 7.Pxc6 bxc6 8.d3 Lxf5 9.dxe4 Pxe4
10.Pxe4 Lxe4 11.Ld3 Lxd3 (11… Lxg2?
12.Dh5+ g6 13.Lxg6+ hxg6 14.Dxg6+ Kd7
15.Dg4+ Ke8 16.Dxg2 en wint; 11… Dh4+
12.g3 De7 13.0-0 Lxd3 14.Dxd3 Dd7 met
licht voordeel voor wit) 12.Dxd3 Dh4+ 13.g3
De7 14.Le3 Df7 15.Ld4 (of 15.0-0) 15… c5
16.Lc3 Le7 17.0-0-0 (17.Db5+!?) 17… 0-0
18.The1 Tfe8 19.Kb1 met licht voordeel voor
wit.
g) 6… Ld6 (in al zijn lelijkheid door Wahls als de
voornaamste optie gepresenteerd) en nu:
g1) 7.d4 (bij Bücker de hoofdvariant) 7… Lb4
8.Le2 Pd5 (8… d6 9.Pxc6 bxc6 10.0-0 h5 10… Lxf5 11.g4!- 11.Pxe4 of ook 11.Ld2
plan Pxe4; 8… 0-0 9.d5; 8… Pe7 9.0-0 d6 9… 0-0 10.g4!- 10.Lh5+ Kf8 11.Pf7 De8
12.Pxh8 Pxh5 13.Pxe4 Lxf5 14.Pg5 met
voordeel voor wit, bijv. 14… h6 15.Pgf7 Pf6
16.c3 La5 17.b4 Lb6 18.c4) 9.Lc4! (een
verbetering van Bücker, Wahls noemt alleen
9.Lh5+ Kf8 10.Pf7 Df6 met onduidelijk spel)

5… Pxe5
De Miles-variant, genoemd naar nog iemand die
zich met deze variant heeft beziggehouden. En
gezien een partij die ik van Lacrosse in Chessbase
gevonden had (waarover later meer) ook wat mij te
wachten zou staan. Wahls gaat in zijn stamanalyse
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9… Dh4+ (9… Pxc3 10.Dh5+ Ke7 11.Df7+ Kd6
12.bxc3 Lxc3+
13.Kd1 Df8
14.La3+ Pb4
15.Dd5+ Ke7 16.Dxe4 en wit wint) 10.g3 Pxc3
11.bxc3 Lxc3+ 12.Ld2 Lxd2+ 13.Dxd2 Df6 en
nu:
g11)
14.Lf7+ Kf8 15.Ld5 Dxf5 16.0-0 d6
17.g4 Df6 18.Pxc6 (18.Kxe4!?; 18.Tab1!? om
Ta8 op te sluiten) 18… bxc6 19.Lxc6 Tb8
20.f5 met licht voordeel voor wit (Bücker).
g12)
14.De3 (misschien nog beter) 14… Dxf5
15.Ld5 Pxe5 16.fxe5 Tf8 17.Lxe4 Dh5
18.Kd2 c5 19.d5 b6 20.d6 Tb8 21.Taf1 Txf1
22.Txf1 La6
23.Tf2 Lc4
24.Df4 Dh6
25.Lxh7 Dxf4 26.Txf4 Lf7 27.h4 en wit won,
snelschaakpartij van Johansson tegen een
computer (!).
g2) 7.Pg4 (bij Bangiev de hoofdvariant) 7… 0-0
(7… Pd4 8.Pxf6+ Dxf6 9.Pxe4 Dxf5 –9…
De7 10.Ld3 Pxf5 11.0-0 Lc5+ 12.Pf210.Pxd6+ cxd6 11.Ld3 Dxf4 12.Dh5+ Kd8
13.Tf1 met aanval; 7… Lxf4 8.Pxf6+ Dxf6
9.Dh5+ Kd8 -9… g6 10.Pd5 De5 11.fxg6
Dxh5 12.Pf6+ Ke7 13.Pxh5 met voordeel
voor wit; 9… Kf8 10.Pd5 De5 11.Lc4 g6
12.Dh4- 10.Pd5 Dg5 11.Pxf4 Dxf4 12.Le2
Pd4 13.Tf1 De5 14.c3 Pc2+ 15.Kd1 Pxa1
16.d4 exd3 17.Lg5+ met voordeel voor wit)
8.Lc4+ Kh8 9.0-0 (9.Pxf6 Dxf6 10.Pxe4 Te8
11.d3 Dxf5 12.Dd2 Lc5 13.Kf1 Lb6 met
ongeveer gelijke kansen) 9… Pxg4 10.Dxg4
Lc5+ 11.Kh1 d6 12.Le6 Pd4 13.Pxe4 Pxc2
14.Tb1 Lb6 15.Pg5 met voordeel voor wit.
6.fxe5 De7
6… Dg5 7.d4 Dxf5 8.Lc4 dreigt Tf1 (Wahls).
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7.Dh5+

De enige mogelijkheid om om het initiatief te
vechten. Met voor de puristen de kanttekening dat
7.d4 exd3 8.Dh5+ (8.Lf4?? Db4+) 8… Kd8 via
7.Dh5+ Kd8 8.d4 exd3 wordt behandeld.
7… Kd8 8.Lc4
Er is naast de stamanalyse van Wahls ook nog een
stampartij Gallagher-Wohl, Kuala Lumpur 1992.
Die ging hier verder met 8.d4 exd3 9.Lxd3 Dxe5+
10.Kd1 (10.De2 Dxe2+ 11.Lxe2 d5 12.g4 is
onduidelijk) 10… Pf6 11.Df3 (11.Lg5 Dxb2
12.Df7 en nu niet direct 12… Dxa1 13.c3 maar
eerst 12… c6 13.c3 Kc7 en wint; 11.Dh4 Ld6
12.Pc3 Te8 13.Pe4 b6 14.Ld2 Dxb2 15.Lc3 Txe4
16.Dxf6+ gxf6 17.Lxb2 Te5 18.Lxe5 Lxe5
19.Tb1 Lb7 was onduidelijk in Handoko-Motwani,
ol. Istabul 2000) 11… Lc5 12.Pc3 d6 13.Lf4
(13.Tf1 Dxh2 met voordeel voor zwart) 13… Dd4
14.Kd2 (14.g4 h5 –14… Lb4!?- plan 15.g5 Lxf5
met naar Miles voordeel voor zwart) 14… Lxf5
15.Thf1 (Costa geeft als verbetering 15.Lxd6 Lxd6
16.Dxf5 Lf4+ 17.Ke2 Te8+ 18.Kf1 Te5 19.Dh3
Ld2 20.Td1 Df4+ -20… Te3 21.Df5 Lxc3
22.bxc3 Dxc3 23.Dg5 met licht voordeel voor wit21.Df3 Dxf3+ 22.gxf3 Lxc3 22.bxc3 met gelijk
spel) 15… Lxd3 16.cxd3 Kd7 en hoewel wit in 62
zetten won staat zwart hier goed.
8… Dxe5
Min of meer gedwongen:
a) 8… Ph6? 9.d4 exd3 (of 9… Db4+ 10.c3 Dxc4
11.Lg5+ Le7 12.Lxe7+ Kxe7 13.f6+ gxf6
14.Dxh6) 10.Lg5 met voordeel voor wit.
b) 8… h6 9.Df7 b5 10.Ld5 Dxf7 11.Lxf7 Lb7
12.b3 Lc5 13.Lb2Pe7 14.Tf1 met groot
voordeel
voor
wit,
Bissieres-Rainfray,
Frankrijk 1998.
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9.Lxg8 g6
Een belangrijke tussenzet. Na 9… Txg8 10.Dxh7
Dd5 11.Pc3 Df7 12.Pxe4 heeft wit groot voordeel.
10.Dh3
Aangegeven door Stefan Bücker, een fanatiek adept
van het Koningsgambiet, en niet alleen daarvan. Zie
bijv. ook zijn boek over de Geier, een variant die ik
na een smadelijke nederlaag tegen Ruud Janssen tot
grote blijdschap van enkele teamgenoten zeer
onlangs heb afgezworen. Over het Koningsgambiet
heb ik van hem Het Nieuwe Koningsgambiet (uit
1986, dus wat dat betreft niet zo nieuw meer; een
aantal van zijn in dit artikel aangehaalde analyses
zijn van latere datum) en Die Nordwalder Variante
(84 pagina’s exclusief over 1.e4 e5 2.f4 Df6). Die
Bücker dus, eerder in dit artikel al een paar keer
geciteerd, heeft flink zijn tanden in de analyses van
Wahls gezet. Wahls gaf alleen 10.Dh4+ Le7
11.Dh6 Txg8 12.Dxh7 Th8 13.Dxg6 d5 waarna
zwart in feite een tempo meer heeft dan na 10.Dh3.
In Chessbase vond ik verder een partij van Lacrosse
tegen een Utrechter uit een teamwedstrijd waarin ik
zelf misschien meespeelde (maar mij daar dan niets
van herinner): 10.De2 Txg8 11.d4 Dxf5 (11…
Dxd4 12.Lg5+ Le7 13.c3 De5 14.Lxe7+ Dxe7
15.f6 Dxf6 16.Pd2 d5 17.0-0-0 Ld7 18.Thf1 is
Verhovodko-Van Peer, Artek 2000) 12.g4 De6
13.d5 Dxd5 14.Pc3 De5 15.Tf1 Lb4 16.Ld2 e3
17.Dxe3 Te8 18.Dxe5 Txe5+ 19.Kf2 d5 20.h3
Le6 21.Lf4 Lxc3 22.bxc3 Te4 en wit hield het met
veel moeite remise, Van Oosten-Lacrosse, KNSBcompetitie 1996.
10… Txg8 11.Dxh7 Th8
11… Dg7 12.Dxg7 Lxg7 (12… Txg7 13.f6 Tf7
14.Tf1) 13.fxg6 Le5 14.Pc3 met voordeel voor
wit.
12.Dxg6 d5
Of 12… Txh2 13.Txh2 Dxh2 14.Dg5+ Ke8
15.Pc3. Niet goed voor zwart pakte 12… a5 13.Pc3
Ta6 14.Dg4 d5 15.Tf1 Tah6 16.Dg3 Dxg3
17.hxg3 Th2 18.d3 Txg2 19.Lg5+ Ke8 20.0-0-0
Txg3 21.Lf4 uit in Gallagher-Vianin, Lausanne
2000.
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Zwart staat een pion achter en de witte pion op f5
kan een echte troef worden. Daar staat tegenover
dat zwart een overwicht in het centrum heeft en de
witte koning problemen heeft om uit het centrum
weg te komen. Die heeft de zwarte koning ook een
beetje, maar die wordt voorlopig niet echt bedreigd.
13.Tf1 b6
Gespeeld door Lacrosse himself in een partij van
nog maar een paar jaar geleden, dus er was een hele
goede kans dat als ik dat wenste wij deze stelling
zouden bereiken. De zet is een serieuze verbetering
op wat er in mijn boeken staat, namelijk 13… Txh2
14.Pc3 en nu:
a) 14… c6 15.d4 (15.Pe2!?) 15… exd3+
16.Kd1 dxc2+ 17.Kxc2 Ld7 18.Ld2 Le8
19.Dg4 Lh5 20.Dg5+ met voordeel voor wit,
bijv. 20… Le7 (20… De7 21.Dg3 Dh7 22.Lf4
wint) 21.Dg8+ Le8 22.f6 Lxf6 23.Tae1.
b) 14… d4 15.Dg8 Th8 16.Dd5+ Dxd5 17.Pxd5
Ld6 18.g4 met licht voordeel voor wit.
In Chessbase staat ook een partij met 13… Ld7 en
als vervolg 14.Pc3 Txh2 15.Dg5+ Le7 16.Dg8+
Le8 17.Dxd5 (beter lijkt me 17.g3, bijv. 17… d4
18.Dd5+ of 17… c6 18.Pe2) 17… Dxd5 18.Pxd5
Lh4+ 19.Ke2 Lb5+ 20.d3 Txg2+ 21.Ke3 exd3
22.cxd3 Kd7 23.Pc3 Lc6 24.Pe4 Te8 25.Kf3
Tg3+ 26.Kf4 Lxe4 27.dxe4 Teg8 28.Th1?? (na
28.Ke5 Td3 kan het volgens mij nog alle kanten op)
28… Lf6 0-1, Kaniak-Simmelink, corr 1998.
14.Pc3
Vanaf hier heb ik mijn huisvriendje Fritz een paar
keer aan het werk gezet. Die begon steeds met een
flinke voorkeur voor wit, maar in zo ongeveer alles
helde hij op den duur naar zwart over. Samen keken
we hier om te beginnen naar 14.h3 La6 15.Dg5+
(15.Th1 Ld6 16.Pc3 -of 16.h4 Ke7- 16… d4
17.Pe2 d3 18.Pc3 dxc2) 15… Kd7 (of ook 15…
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Le7 16.Df4 Lh4+ 17.Kd1 Dg7 18.Tg1 Lg3
19.De3 Lh2) 16.Df4 Dg7 (of ook 16… Dxf4
17.Txf4 Ld6 18.Tg4 Taf8) 17.Tf2 Lc5 maar
bevallen deed het ons volstrekt niet voor wit.
14… La6
Op het tragere 14… Lb7 (14… Txh2 15.Dg8)
denken wij dat 15.h3 d4 16.Pd1 Ld6 17.Pf2 goed
speelbaar is.
15.Pe2
Na 15.Dg5+ Kd7 (15… Le7 16.Df4 Dxf4 17.Txf4
Txh2 18.Pxd5 Lh4+ -18… Txg2 19.Txe419.Txh4 Txh4 20.Kf2 Kd7 21.g4 is onduidelijk) is
zowel 16.Pe2 Lxe2 17.Kxe2 Ld6 als 16.Df4 Dxf4
17.Txf4 Ld6 geen pretje voor wit.
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15… Kd7

We volgen nog steeds een door al Lacrosse
gespeelde partij. Alternatieven die ik onderzocht
heb zijn:
a) 15… Txh2 en nu:
a1) 16.Df7 Lb4!? (16… Txg2 17.Dxf8+ Kd7
18.Dxa8 Txe2+ 19.Kd1 slaat niet door; 16…
Ld6 wordt beantwoord met 17.Dg8+ De8
18.Dxd5 en ook op 16… Lc5 komt 17.Dg8+;
op 16… Th8 kan wit tot slot 17.b3 Ld6 - 17…
Dxa1? 18.Dxd5+ - 18.Tb1 spelen en nu bijv.
18… Lxe2 19.Kxe2 Dg3 20.Dg6 of 18… d4
19.c4 dxc3 20.dxc3 Lxe2 21.Kxe2 Dg3 21… Dxc3 22.Lg5+ Kc8 23.De6+ en Dxe422.Le3 Dxg2+ 23.Tf2 Dg4+ 24.Kd2 met goed
spel voor wit) 17.Pf4 (niet 17.Dg8+? Kd7 en
nu zeker niet 18.Dxa8?? e3 en eigenlijk ook
niet 18.Dg4 Df6) 17… Kc8 (17… e3??
18.Pe6+ Kc8
19.De8+ Kb7
20.Pc5+)
18.Dxd5 Dxd5 19.Pxd5 Ld6 (19… Lxf1
20.Kxf1) 20.Kf2 (20.d3 exd3 -20… Txg2

21.Lxf4- 21.cxd3 Lxd3) 20… Lxf1 21.Kxf1
Kd7 met goede kansen voor zwart.
a2) 16.Dg8 Kd7 17.Df7+ Kc6 helpt alleen zwart
maar.
a3) 16.f6 Dh5 (een beetje vreemd, maar volgens
mij wel de beste; 16… d4 17.d3 exd3 18.cxd3
geeft voordeel voor wit en op 16… Kd7 kan
wit 17.Tb1 proberen en dan bijv. 17… d4
18.c3 c5 19.cxd4 cxd4 20.b4 of 17… Ld6
18.f7) 17.Dxh5 Txh5 18.d4 (18.d3 exd3 zie
via 18.d4 exd3; 18.b3 Th2 19.Lb2 Lc5 is
onduidelijk; na 18.g4 Th2 moet wit met 19.Tf2
Th1+ 20.Tf1 Th2 op zetherhaling ingaan, want
19.d3 exd3 20.cxd3 Lxd3 21.Kd2 Le4 geeft
alleen zwart kansen) 18… exd3 (18… Th2
19.Tg1) 19.cxd3 Lxd3 20.Lf4 (20.Le3 Lb4+
21.Kd1 Th2 22.Tg1 Kd7 is goed voor zwart;
20.g4 leidt na 20… Th4 tot ellende voor wit,
zie 21.g5 Lb4+ 22.Ld2 Lxe2 23.Kxe2 Th2+
24.Tf2 Txf2+ 25.Kxf2 Lxd2 26.Td1 Lb4
27.Txd5+ Ld6 en zwart wint, of 21.Tg1 Th2 of
21.Tf4 Kd7 of 21.Lf4 Txg4 22.Td1 Lb4+
23.Kf2 Le4 of 21.Kd2 La6; en of dat niet
genoeg is kan zwart het na 20.g4 ook nog met
20… Te5 proberen, bijv. 21.Tf2 Lc5 -21…
Kd7 22.Kd1 Lc5 23.Th2 is zetverwisseling22.Th2 Kd7 23.Kd1 Tae8 24.Pf4 Te1+
25.Kd2 Le3+ 26.Kxd3 Lxf4 27.Lxf4 Txa1
28.g5 Td1+ 29.Kc3 Tf1 30.Th7+ Ke6
31.Lxc7 Kf5 en zwart heeft goede winstkansen)
20.Lf4 Kd7 (of 20… Lb4+ en nu moet wit met
21.Kf2 Lc5+
22.Ke1 Lb4+ zetherhaling
nemen, want 21.Kd1 Kd7 is goed voor zwart)
en nu moet wit met 21.Td1 Lb4+ 22.Kf2 Lc5+
23.Ke1 Lb4+ zetherhaling nemen, want 21.Kd2
Lc4 22.b3 Lb4+ 23.Kd1 Ld3 geeft zwart
kansen.
b) 15… Lxe2 16.Kxe2 Txh2 17.Kd1 (of ook
17.f6) 17… Kd7 18.f6 met voordeel voor wit.
16.h3
16.Df7+ Kc6 17.h3 Ld6 (17… Lb4 18.Dg6+ Kb7
19.De6) zie via 16.h3 Ld6 17.Df7+ Kc6.
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16… Ld6

WyyyyyyyyX
xCaAaAaAcx
xbAbGaAaAx
xEbAeAaLax
xaAaBfHaAx
xAaAaBaAax
xaAaAaAaHx
xHhHhJaHax
xiAkAmIaAx
ZwwwwwwwwY

In de partij Vermeulen-Lacrosse, Belgisch
kampioenschap 2000, ging wit hier verder met
17.De6+ Dxe6 18.fxe6+ Kxe6 19.Pf4+ (19.Pd4+
Ke5 20.Pc6+ Ke6 21.Pd4+ is zetherhaling; zwart
kan als hij dat wenst de partij in gang houden met
19… Ke7 20.Pf5+ Ke6 21.Pg7+ Ke7 22.d3 plan
Lg5+/
0-0-0 of waarschijnlijk beter 19… Kd7 20.Tf7+
Ke8 21.Tf5 c5 22.Pe2 Ke7 en indien 23.Txd5?
dan 23… Tag8) 19… Kd7 20.d3 Tae8 met
voordeel voor zwart. Voor de volledigheid hier de
resterende zetten: 21.Kd2 Thf8 22.g3 exd3 23.Tf2
Te2+ 24.Txe2 dxe2 25.Ke1 Tg8 26.Ld2 Txg3
27.Kf2 Lxf4 28.Lxf4 Txh3 29.Tg1 Th7 30.Ld2
Tf7+ 31.Kg2 d4 32.Le1 Tf1 33.b3 c5 34.a3 Ke6
35.a4 Kf5 0-1.
De zet 17.De6+ kwam in eerste instantie op mij
over als een vorm van paniek (en misschien was het
dat ook wel). Ik dacht ook dat de verbetering met

17.Df7+ Kc6 en dan alsnog 18.De6 Dxe6 19.fxe6
(19.Pd4+ Kb7) voor het oprapen lag. Bij nadere
beschouwing blijkt zwart dan echter na 19… Tag8
20.Pd4+ Kb7 (20… Kc5 21.Pb3+ Kc6 22.Pd4+
leidt tot zetherhaling en afwijkingen hierop op
zwarts 21e zet komen niet echt in aanmerking, zie
21… Kb5 22.Kf2 en 21… Kb4 22.d3 bijv. 22…
Txg2 23.a3+ Kb5 24.Pd4+ Kc5 25.b4+ Kxd4
26.Lb2+ of 22… exd3 23.Ld2+ Ka4 24.Pd4 en
21… Kc4 22.d3+ exd3 23.cxd3+ Kxd3 24.Tf3+)
alle troeven in handen te hebben. Ik zag het hierna
niet meer zitten voor wit, te meer daar andere 17e
zetten al helemaal niets zijn, zie 17.Tf2 Lc5
18.Df7+ (of weer 18.De6+ Dxe6 19.fxe6+ Kxe6)
18… Kc6 19.Tf1 Th6 met plan 20… Tf8 of 17.f6
Tag8 18.Df7+ Kc8 (18… Kc6 19.Tf5) 19.g4 Tf8.
Zou de hele variant met 3… f5 dan goed zijn
voor zwart??? Ik moest mijn geplande avontuur
voor die zondag in ieder geval afblazen. Vanwege
de afloop van de hoofdvariant dus en daarnaast ook
een beetje vanwege 15… Txh2. Voor voorbereiding
op andere potentiële tegenstanders was inmiddels
geen tijd meer. Ik bedacht snel een alternatief voor
tegen Lacrosse en vertrok met de andere
Nederlandse Borgerhouters naar Antwerpen. Waar
ik als vanzelf niet tegen Lacrosse hoefde. Ik won
snel van iemand anders en hij iets minder snel op
bord 4. Was al die moeite nou verspilde tijd? Niet
echt. Wedstrijdvoorbereidingen zijn voor mij de
voornaamste manier om mijn openingen te
onderhouden. En soms levert het dus ook nog
inspiratie voor het clubblad op. Na de wedstrijd heb
ik Lacrosse even gesproken. Hij vertelde dat hij de
variant voor zwart niet helemaal vertrouwt en zodra
iemand er tegen hem een lek in schiet direct stopt
met het spelen ervan. Of dat ooit zal gebeuren?

Willem Bor
Uit het clubblad van de Borgerghoutse schaakkring december 2003:
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(Uit het clubblad van Schaakvereniging “En Passant”)

Willem is dood
Op 28 mei kwam er plotseling een einde aan het
leven van Willem Bor. Geboren op de zeventiende
verjaardag van Bobby Fischer. Een spelletjesfreak.
Niet alleen hield hij van schaken, maar hij nodigde
graag vrienden uit om tot diep in de nacht
Kolonisten van Katan te spelen, of Risk. Schaken
kon hij ook goed. In zijn jeugd een nationale
subtopper, enkele jaren voor Utrecht in de
hoofdklasse gespeeld, met Paul Keres eens de
finaledag van het KNSB-bekertoernooi gehaald,
mede doordat hij in de wedstrijd tegen HSG Daniël
Stellwagen de baas was, tweevoudig winnaar van
het Visser & Hopmantoernooi en ja, tijdens de
massakamp En Passant – SG Amersfoort, mei 2008,
was hij op het eerste bord broer Henk de baas. Een
sociaal mens was hij ook. Hij had waardering voor
goede initiatieven en aarzelde dan ook niet toen En
Passant de “club van 100” introduceerde ter
financiering van het clubgebouw. Hoewel hij zich
daar na een paar jaar weer voor afmeldde stond zijn
naam tot op zijn sterfdag nog op het bord van de
club van 50. (U begrijpt, tussendoor werd de gulden
afgeschaft). Willem was een gewone man en dus
niet alleen maar vrolijkheid. Ik herinner me nog
goed de strekking van wat hij op zijn
antwoordapparaat had staan toen bleek dat de
organisatie van het snelschaaktoernooi van Utrecht
per abuis zijn telefoonnummer in de folder had
vermeld voor de aanmeldingen. Hij had daar eerder
wel in de organisatie gezeten maar nu niet meer.
Dat hebben de nietsvermoedende bellers geweten!
Jarenlang waren we teamgenoten in de Belgische
competitie bij Borgerhout.
Willem Bor – Pieter Claesen
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Ld3 Pc6 5.c3 Ld6
6.Df3 Pf6 7.Lg5 Lg4 8.Dxg4 Pxg4 9.Lxd8 Txd8
10.Pe2 0–0 11.f3 Pe3 12.Kf2 Tfe8 13.Pd2 f5
14.Pf1 f4 15.Pxe3 Txe3 16.Tad1 Pe7 17.The1 Pg6
18.Lxg6 hxg6 19.Pc1 Tde8 20.Te2 Kf7 21.Tde1
Txe2+ 22.Txe2 Txe2+ 23.Kxe2 Ke6 24.Kd3 Le7
25.Pe2 g5 26.h3 ½–½
Een verder oninteressant potje. U hoeft het ook niet
na te spelen, tenzij er interesse is in Willems

favoriete ruilvariant met Df3 in het Frans. Daarmee
was hij oerdegelijk, getuige ook de simpele manier
waarop hij hier iemand met 150 ratingpunten meer
op remise houdt. Dit was echter de laatste keer dat
we samenspeelden in België. Hij had het eigenlijk
al voor gezien gehouden, maar een oproep van de
teamleider om ons in degradatiegevaar verkerende
team te redden kon hij niet weerstaan. Maar die dag,
25 maart 2007, reden wij samen terug vanuit
Antwerpen en hij klonk wat neerslachtig. Hij was
op zoek naar antwoorden op levensvragen, zocht
naar belangrijker zaken dan het schaakspel, meldde
zich dus ook af van de club van 50 om helemaal
afstand te nemen. Helemaal anders dan de Willem
die ik tot dan kende. Toen ik dan ook hoorde dat
Willem op 49 jarige leeftijd was overleden dacht ik
er meteen aan dat hij wellicht vrijwillig uit het leven
was gestapt. Dat hij eenzelfde soort van
neerslachtige bui had gehad als toen. Ik hoop van
harte dat hij zijn rust heeft gevonden…

In 2007 eindigden vier man op de eerste plaats in
het Visser & Hopmantoernooi: v.l.n.r. Xander
Wemmers, Richard Vedder, Willem Bor en Eric de
Haan. De Haan won op SB-punten, maar Bor had
die beker daarvoor al twee keer in handen
gekregen!

Richard Vedder…
(Uit het clubblad van de Borgerhoutse Schaakkring maart 2000)
Overzicht Interclub 1999-2000
Willem Bor :
Score 5/7 (71%)
Gemiddelde tegenstand : 2277
Willem Bor is de absolute uitblinker dit seizoen, met een TPR van maar liefst 2435 !

6-9-2009. pagina 47

TPR : 2435

(Uit “Ons Podium” clubblad van Schaakgenootschap Amersfoort,jaargang 52,nummer 3, oktober 1999)

SCHAAKERGERNISSEN
Schakers hebben vaak lange tenen. De ergernissen
betreffen soms wezenlijke zaken, maar vaak ook hele
futiele. In de zware categorie viel voor mijzelf het
gehannes waarna ik een paar jaar geleden met ruzie
ben weggegaan bij SC Utrecht. Uiteraard was dat
helemaal de schuld van enkele van hun bestuurders,
maar toch. Als middelgrote ergernis heb ik het
clubsnelschaak in Huizen van afgelopen zaterdag
beleefd, waar ik mij pas de tweede helft van de
middag overheen zette. Volstrekt onbelangrijk was
daarentegen de ergernis waarbij ik vorige maand een
stukje over het KNSB-dopingreglement voor het
SGA-clubblad had aangeleverd. In de weken die voor
verschijning volgden stortten allerlei andere media
(De Volkskrant, De Telegraaf, Schaaknieuws) zich
op het onderwerp. Terwijl ik toch echt de eerste was.
Waarvan akte.
Meer stabiele naturen hebben natuurlijk nooit last van
schaakergernissen. Zij storen zich zelfs niet tijdens
een partij aan piepende deuren of omstanders die te
hard praten. Of aan het gedrag en uiterlijk van de
tegenstander, die ze bij nader inzien nooit gemogen
hebben. Voor wie zich toch een beetje in deze zaken
herkent durf ik de volgende stelling aan:
De mate waarin men zich tijdens een schaakpartij
aan omgevingszaken ergert is omgekeerd evenredig
aan de beleving van de eigen stelling.
Anders gezegd, alleen als je schaakstelling je niet
bevalt ga je allerlei randzaken waarnemen en je er
aan ergeren. Met dit in het achterhoofd wil ik verslag
doen van mijn debuut afgelopen zondag in de
hoogste klasse van de Belgische clubcompetitie.
Voor de eerste ronde had ik afgezegd. In de tweede
ronde kwam Borgerhout, waarmee ik vorig seizoen
promoveerde, op met aan de eerste vijf borden
bekenden van Amersfoort: de Nederlanders Eric de
Haan, Joost Marcus, ikzelf en Arie v.d.Burch en ons
Belgische lid Andy Baert.
Henris, Luc - Bor, Willem (Brussel, 17 oktober 1999)
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3
Mijn ergernis begon tijdens de rit vanaf onze
thuisbasis in Antwerpen, waarbij in diverse talen en
met regelmatig gsm-contact tussen de auto’s een
poging werd gedaan op tijd de route naar de speelzaal
in het grote Brussel te vinden. Ik begon parallellen te
zien met mijn belevenissen in Huizen de dag ervoor.
Iets te laat aangekomen gaf ik mijn tegenstander een
hand en merkte dat mijn stoel stijf tegen de tafel
stond. Er tegenaan geklemd zat hun eerste bordspeler
met ook niet veel ruimte. Toen ik mijn tegenstander

meldde dat ik niet kon zitten keek hij terug alsof dat
volledig mijn probleem was. De klok liep al dus deed
ik staand mijn eerste zet. Waarop hij direct zijn
tweede zet speelde en weer voor zich uit ging staren.
Het duurde even voordat er een organisator gevonden
was. Die ging de spelers om mij heen lastig vallen en
net zo lang met de tafels schuiven tot iedereen min of
meer kon zitten. Daar hadden ze eerder aan kunnen
denken.
Bij het nadenken over mijn derde zet werd ik
opnieuw gestoord doordat mijn tegenstander ineens
mijn naam wilde weten. En nu ik toch bezig ben, er is
mij de hele middag geen koffie aangeboden. Niet
door de thuisclub en niet door mijn tegenstander. De
laatste zat een grote zak dadels leeg te eten, af en toe
drinkend uit een meegebrachte fles bronwater.
3... d6 4.d4 g5 5.h4 g4 6.Pg1 Lh6 7.Pe2
Df6 8.Pbc3 f3 9.Pg3
Al deze zetten speelde mijn tegenstander zonder na te
denken. Dat kon er nog wel bij, ik was tegen een
wandelende encyclopedie aangelopen. Een FIDEmeester bovendien, dus een beetje schaken kon hij
waarschijnlijk ook. Eric de Haan, die vandaag zijn
eerste grootmeester zou verslaan, de in Belgie
wonende Schot Motwani, vrolijkte mij verder op. Hij
vertelde dat deze Motwani een boek of artikel heeft
geschreven waarin het Koningsgambiet wordt
bejubeld (iets van ‘de f-pion naar voren,
gegarandeerd succes’) en goed met mijn tegenstander
bevriend is. Na mijn volgende zet begon hij voor het
eerst even na te denken. De hoofdvariant zal dus wel
doorgaan met 9... f2+ of 9... Pe7.

WyyyyyyyyX
xCdEaGaDcx
xbBbAaBaBx
xAaAbAfAex
xaAaAaAaAx
xAaAhHaBhx
xaAjAaBjAx
xHhHaAaHax
xiAkLmKaIx
ZwwwwwwwwY

9... Lxc1 10.Pd5 Dh6 11.Dxc1 Dxc1+
12.Txc1 fxg2 13.Lxg2 Pa6 14.0-0 c6 15.Pe3
Wij speelden in het centrum van Brussel. Op een
plein in de buurt was een live-optreden aan de gang
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dat luid en duidelijk in onze speelzaal te horen was.
Een wat vage muzieksoort die mij nog het meest deed
denken aan die waarmee de Amerikaanse soldaten in
de Tweede Wereldoorlog werden opgemonterd. Eric
de Haan meldde dat hij zo’n vrolijk muziekje wel kon
waarderen. Mij stoorde het behoorlijk.
Mijn stelling is ondertussen zeer dubieus. Het is
duidelijk dat het een lange zit wordt waarbij ik maar
moet afwachten hoe mijn tegenstander gaat proberen
mij op te peuzelen. Of een korte zit, als hem dat snel
lukt. Met het risico dat je partij dan bij het verslag
van de Belgische competitie breeduit in
Schaaknieuws wordt uitgemeten.

WyyyyyyyyX
xCaEaGaDcx
xbBaAaBaBx
xDaBbAaAax
xaAaAaAaAx
xAaAhHaBhx
xaAaAjAjAx
xHhHaAaKax
xaAiAaImAx
ZwwwwwwwwY

15... h5 16.Pc4 Ke7 17.e5 d5 18.Pd6 Le6
19.Tf2 b6 20.Lf1
De laatste witte zetten kunnen vast beter en ik begin
weer een sprankje hoop te krijgen. Het eerst klaar ben
ik gelukkig ook niet. Om mij heen hebben de
witspelers korte remises gemaakt. Joost Marcus had
in betere stelling ontzag voor zijn tegenstander, Arie
v.d.Burch had een volkomen gelijke stelling. Joost
gaat dan stilletjes in een boekje over
schaakcombinaties neuzen. Arie ontdekt dat hij dorst
heeft en moedigt ons de verdere middag steeds
wankelender aan met “maak ze af! maak ze af!”.
20... Pc7 21.Ld3 Pe8 22.Pgf5+ Kd7
Vooruit, doe nog maar een diagram. Positief
geformuleerd kun je stellen dat de zwarte stelling zeer
flexibel is. De stukken kunnen nog overal heen
ontwikkeld worden.

WyyyyyyyyX
xCaAaDaDcx
xbAaGaBaAx
xAbBjEaAax
xaAaBhJaBx
xAaAhAaBhx
xaAaKaAaAx
xHhHaAiAax
xaAiAaAmAx
ZwwwwwwwwY

23.c4 Pe7 24.Pxe8 Taxe8 25.Pd6 Tef8
26.Tcf1 dxc4 27.Lxc4 Lxc4 28.Pxc4 Th7 29.Tf6
Pd5 30.Td6+ Kc7 31.Pd2 f5
Na weer een witte zettenreeks die voor verbetering
vatbaar is kan ik mijn stelling bevrijden. Weliswaar
moet ik nu de pluspion opgeven die ik al vanaf de
tweede zet bezat, maar mijn pionnen op de
koningsvleugel gaan gevaarlijk oprukken.
32.Tc1 Kb7 33.Tdxc6 Tc7 34.Txc7+ Pxc7
35.Pc4 f4 36.Pd6+ Kb8 37.Pe4 Pd5 38.Tc6 f3
39.Kf2 Tf4 40.Pd6 a6
De eerste tijdcontrole is gehaald. Mijn tegenstander
verzonk hier in gepeins. Waarbij hij af en toe
verstoord opkeek vanwege het lawaai van Arie en
anderen. Bij nader inzien vond ik mijn tegenstander
best wel sympathiek. En beschaafd ook. Hij had al
een paar keer bij het rechtzetten van stukken netjes
van tevoren “j’addoube” gezegd.
Ik sta inmiddels gewonnen. Er dreigt bijvoorbeeld
41... g3+ 42.Kxg3 f2.

WyyyyyyyyX
xAgAaAaAax
xaAaAaAaAx
xBbIjAaAax
xaAaDhAaBx
xAaAhAcBhx
xaAaAaBaAx
xHhAaAmAax
xaAaAaAaAx
ZwwwwwwwwY

41.Tc8+ Ka7 42.Tc2 Txd4 43.e6 b5 44.Pf5
Te4 45.e7 Kb8
Wit is met geniepige valletjes bezig. Natuurlijk was
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45... Pxe7 46.Tc7+ niet goed, maar daarnaast verliest
45... Kb6 46. Pd6 een kwaliteit. De nu volgende
afwikkeling had ik zien aankomen. Mijn teamgenoten
waren ondertussen ook leuk bezig en een kleine
matchoverwinning leek mogelijk.
46.Tc8+ Kxc8 47.Pd6+ Kd7 48.Pxe4 Kxe7
49.Pg3 Pf6 50.Ke3 Ke6 51.Kd4 f2 52.Ke3 Ke5
53.Kxf2
Een fout in opnieuw opkomende tijdnood, die mij het
genoegen onthoudt hem na bijv. 53.b4 Pe4 54.Pf1 g3
55. Kf3 Kd4 helemaal achteruit te drijven.
53... Pe4+
Mijn tegenstander gaf mij een hand, stond op en deed
zijn jas aan. Hij wilde niet analyseren en ook geen

drankje. Wel bleef hij tot het eind van de match
rondhangen. Die ging voor ons toch nog met 4½-3½
verloren, wat tegen deze tegenstander nog steeds
geen schande is (het gaat in Belgie om bordpunten).
Onze persoonlijke uitslagen kwamen er op neer dat
de Nederlanders 3 uit 4 haalden, onze Portugees
remise en de drie Belgen een nul. Het Brussels
restaurant na afloop bleek een Franse kaart te voeren,
maar daar wisten de Nederlanders en de Portugees
met wat hulp van de Belgen uit te komen. Zonder
verdere ergernissen was ik even na middernacht terug
in Utrecht.
0-1.

Willem Bor
(Uit het clubblad van de Borgerhoutse Schaakkring december 200/januari 2001)
Na een weddenschap met Richard werd ik
10.Kxc2 Pe1+. Het was op de laatste dag dat de
aangewezen om het wedstrijdverslag te schrijven en
Agora voor kerst geopend was intussen flink koud.
een auto naar huis te rijden. Dat laatste viel bij de
Om mij heen had een enkeling zijn jas aan en mijn
gedachten gaan uit naar het derde en vierde team
fusten Hoegaarden, Leffe en wat al meer die
die bij de buitendeur zaten. Xander had een
vanwege het kerstreces in de Agora gratis leeg
bijzondere reden om zijn jas aan te houden, want hij
mochten niet mee. Het wedstrijdverslag zit verstopt
had een liefdesbeet van Maartje te verbergen.
in mijn partijverslag. Omdat mijn eigen partij mij
danig bezig hield en ik daarom niet al te veel van de
6… Pc6
andere partijen gezien heb is het daarbij een beetje
zoeken. Mijn partij heb ik in drie fases verdeeld,
waarin ik op verschillende manieren het punt heb
proberen binnen te hengelen.
Willem Bor – Serge Vanderwaeren
1.e4 Pf6
In mijn voorbereiding had ik gezien dat Serge dit
regelmatig opent, en verder ook Siciliaans. In de
laatste speelt hij afwijkende systemen, zoals 2… a6
of 2… g6 en dit jaar nog 2… Dc7. Serge ken ik al
sinds hij ooit Belgisch kampioen werd. Met ook
Eric de Haan speelde ik toen voor Houthalen en
onze teamgenoten Koen Jans en Raf Claes woonden
met hem in één huis in Leuven. Bij zijn afwezigheid
heb ik een paar keer op zijn kot geslapen, meestal
na bezoek aan het Leuvens schaakcafé. Waarvan ik
mij nog een spel triviant met de Belgische
olympische versie herinner en vragen als: welke
Belg won bij het bobsleeën in 1902 als eerste een
bronzen medaille? Dank u! Voor Houthalen heb ik
één keer tegen Serge gespeeld. En de indruk
gekregen dat hij zeer graag materiaal offert en dan
op zijn best is. Dat wilde ik in deze partij dus zien
te voorkomen.
2.Pc3 d5
Helaas geen 2… e5. Ik had net in New In Chess een
stuk gelezen over het onooglijke maar welzeker
serieus te nemen Vierpaardenspel met 4.a3 en wilde
dit graag aan de praktijk toetsen.
3. e5 Pe4 4.Pe2 d4 5.c3 dxc3 6.bxc3
De stukwinst 6.Da4+ Pd7 7.Dxe4 werkt na 7… Pc5
als een boemerang, bijv. 8.Df3 Pd3+ 9.Kd1 c2+

WyyyyyyyyX
xCaEfGeAcx
xbBbAbBbBx
xAaDaAaAax
xaAaAhAaAx
xAaAaDaAax
xaAhAaAaAx
xHaAhJhHhx
xiAkLmKjIx
ZwwwwwwwwY

Fase 1: Wit gaat op paardenjacht.
Het is Serge gelukt een tactische stelling op het
bord te krijgen. Helaas voor hem is het ook een
dubieuze. Allebei zijn paarden zijn kwetsbaar. In
het vervolg kan ik er meerdere malen één
veroveren, maar schrik ik terug van de compensatie
die hij er steeds voor krijgt.
7.d4
Niet 7.d3? (plan 7… Pc5 8.d4) wegens 7… Pxe5
8.dxe4? Pd3+.
7… f6
Nu faalt 7… Pxe5 op 8.f3 Pc5 9.Pg3.
8.Le3
Rustige ontwikkeling die paardinvallen op f2
onmogelijk maakt. Mijn stelling is structureel zo
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goed dat ik geen behoefte heb aan zware tactiek. Ik
laat daarom de stukwinst met 8.d5 Pxe5 (of 8…
Lf5!? met de bedoeling 9.dxc6 Dxd1+ 10.Kxd1
Pxf2+ of zelfs 8… Kf7 met hetzelfde idee) 9.Da4+
c6 10.Dxe4 cxd5 aan mij voorbijgaan.
8… Dd5
Na 8… fxe5 had ik deze keer met 9.d5 Pa5
10.Da4+ wel een paard gelust.
9.f3 Pg5 10.Dd2 Da5 11.Pg3
Op 11.Lxg5 fxg5 12.Dxg5? volgt 12… Pxd4.
11… Ld7
Iets beter lijkt me direct 11… Pf7.
12.f4 Pf7 13.Lc4
Met 13.d5 was opnieuw een paard (of een loper)
gesneuveld. Deze keer liet ik het na wegens 13… 00-0 14.dxc6 Lxc6 15.Dc2 fxe5. Pas later zag ik dat
zwart dan na 16.f5 vrijwel uitgepraat is. Na de wel
door mij gespeelde zet dreigt 14.e6 met stukwinst
en op 13… e6 komt 14.f5 in aanmerking.
13… fxe5 14.Lxf7+
Op 14.fxe5 verwachtte ik weer een stukoffer, nu
met 14… Pcxe5 15.dxe5 Pxe5 gevolgd door 0-0-0.
Rechts van mij had Daniël met zwart in een
gesloten Siciliaan veld d4 stevig onder controle en
schudde men handen (stand: ½-½).
14… Kxf7 15.fxe5 e6 16.Pf3 Kg8
17.0-0 Le7

WyyyyyyyyX
xCaAaAaGcx
xbBbEeAbBx
xAaDaBaAax
xfAaAhAaAx
xAaAhAaAax
xaAhAkJjAx
xHaAlAaHhx
xiAaAaImAx
ZwwwwwwwwY

Fase 2: Wit probeert het in de koningsaanval.
Een aanval op de zwarte koning lonkt. Wit heeft er
flink wat stukken op gericht, terwijl enkele zwarte
stukken nog op de damevleugel verdwaald zijn. Eén
zwart stuk staat de witte ambities ernstig in de weg,
en die wordt nu eerst ondervraagd.
18.Lg5 h6 19.Lxe7 Pxe7 20.Ph4 Le8
Zwart verdedigt zich secuur. Mijn paard kan niet
meer naar h5 terwijl ook een zet als 21.Df4 niets
concreets oplevert.
21.Pe4 Dd5 22.Tae1 Pg6 23.Df2 Dd8
24.Pxg6 Lxg6 25.Pc5 Dd5 26.Df3
Zou hij deze zet hebben zien aankomen?
Met de koningsaanval wil het niet erg

lukken en ik flirt nu met een gunstig
eindspel.
26… Tb8
Op direct 26… b6 komt 27.Pxe6 met pionwinst.
27.Tf2
Na afloop van de vorige ronde bij KAOSK heb ik
van mijn tegenstander in die wedstrijd aan bord 3,
die samen met zijn echtgenote aan bord 6 een
schaakboekhandel drijft, Fritz-7 gekocht. Mijn
nieuwe huisvriend is zojuist geïnstalleerd en ik heb
hem deze partij als kerstmaal gevoerd. Zijn grootste
kritiek betrof dit moment, waar hij 27.Dg4 Lf5
28.Dh5 prefereert. Tsja, daar zit misschien wel iets
in.
Andy geeft ondertussen op. Hij is tegen iemand met
een stropdas goed uit de opening gekomen, maar
een kleine onachtzaamheid heeft er voor gezorgd
dat hij met een onontwikkelde damevleugel is
blijven zitten (stand: ½-1½).
27… b6 28.Dxd5 exd5 29.Pe6 c6
30.Te3 Te8 31.Pf4 Le4 32.Tg3 Kh7 33.h4 Te7
Omzeilt de valstrikken 33… Thf8? 34.Ph5 Lg6 (of
ook 34… Txf2 35.Txg7+ Kh8 36.Kxf2 Tf8+
37.Kg3 Tf5 38.Txa7 Txh5 39.e6 Lg6 40.e7 Tf5
41.Ta8+ en e8D) 35.Txf8 Txf8 36.Pxg7 Kxg7
37.h5 en 33… Tdf8? 34.Txg7+ Kxg7 35.Pe6+ die
mij in alle gevallen een pion hadden opgeleverd.
Aan de staartborden zitten onze kanjers Richard en
Werner, die beide aanspraak (mogen) maken op de
titel van topscorer. Richard heeft zijn tegenstander
zo gek gemaakt dat die in al heel slechte stand denkt
een stuk te verliezen en opgeeft. Vlak erna wint ook
Werner. Die heeft in een partij waarin hij steeds de
overhand had een dame geofferd en er meteen
toren, loper en paard voor teruggekregen. De
technische kwestie blijft hem bespaard doordat zijn
tegenstander het wel gelooft. Hadden we maar acht
Werners en Richards, dan werden we zeker
kampioen! (Werner heeft nu 4 uit 5 en Richard 2 uit
2; stand: 2½-1½).
34.h5 Tc8 35.Pg6 Lxg6 36.Txg6

WyyyyyyyyX
xAaCaAaGax
xbAaAcAbAx
xAbBaAaIbx
xaAaBhAaHx
xAaAhAaAax
xaAhAaAaAx
xHaAaAiHax
xaAaAaAmAx
ZwwwwwwwwY
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Fase 3: Wit probeert het in een toreneindspel.
De laatste en gemakkelijkste fase. Het plan is
simpel: de witte koning gaat via de koningsvleugel
binnendringen. Maar eerst nog even de laatste
zetten tot de tijdcontrole afraffelen.
36… b5
Op 36… c5 komt 37.Td6 en zwart kan het verder
wel vergeten.
37.Td6 Kg8 38.Kf1 a5 39.a3
Intussen geeft aan het eerste bord Pieter Claesen op.
Hij is in een fraaie offerpartij door Xander
dolgedraaid. Even later moet links van mij Eric, die
al enige tijd met een kwaliteit minder speelt, de vlag
strijken (stand: 3½-2½).
39… Tb7 40.Tf4 Te7
Tot mijn afgrijzen zie ik uit mijn rechter ooghoek
dat Arie in kansrijke stelling zijn dame naar een
verkeerd veld speelt, verrast wordt en in verloren
stand door de vlag sukkelt (stand: 3½-3½). De
eerste tijdcontrole is voorbij, mijn partij is als enige
nog bezig en de rest zit aan het bier. Ik wil hier dan
ook krachtig protesteren tegen de claim van Richard
in het vorige clubblad dat hij de langste partijen
speelt. Hij meldde dat in het verslag van de match
tegen Charleroi, waar ik niet bij was. Dit was mijn
vierde partij van het seizoen en in drie ervan (Jean
Jaures, KAOSK en deze) was ik met afstand het
laatst klaar. Eerdere seizoenen gaven een zelfde
beeld.
41.Ke2 Tb7
Zwart weet niet beter dan zijn toren heen en weer te
spelen. Dat is prettig, want dan heb ik bij het
verbeteren van mijn stelling ondertussen niets te
duchten.
42.g3 Te7 43.Kf3 Tec7 44.Kg4 Te7
45.Kf5 Tf8+ 46.Kg4

Ik wilde het even te gemakkelijk. Na 46.Kg6
gevolgd door e6 en Tf7 sta ik vast ook wel
gewonnen, maar het kan simpeler en daarvoor is een
andere zetvolgorde nodig.
46… Tc8 47.e6
Zo dus. De koning wil naar e5.
47… Kh7
Het maakt niet echt meer uit, maar zwart had in
ieder geval moeten blijven proberen met zijn koning
naar het midden te komen. Alles hierna is kansloos
gespartel.
48.Kf5 b4 49.cxb4 axb4 50.axb4 Tb7
51.Td7 Txb4 52.Ke5 Tb3 53.Tg4 Tg8
Maakt het faillissement van de zwarte stelling heel
erg duidelijk.
54.Kd6 Te3 55.Tc7 Te4 56.Txe4 dxe4
57.Txc6 g6 58.Tc7+ Kh8
Een minuut na het uitvoeren van deze zet gaf zwart
ineens met een breed handgebaar op. Wat ik
jammer vond, want ik zat uitgebreid van de stelling
te genieten. Waarschijnlijk was ik verder gegaan
met 59.hxg6 Txg6 60.Tc3 maar uiteraard was ook
direct 59.e7 gxh5 60.Kd7 mogelijk.
1-0.
Waarmee we de wedstrijd met 4½-3½ wonnen en
naar de veilige 10e plaats gestegen zijn. Het wordt
desondanks voor het eerste team nog een zwaar
seizoen. Na afloop was het weer gezellig druk bij de
maaltijd in de Deja Vu. Wim kwam vast bij onze
tafel informeren wie er de volgende keer kunnen.
En legde uit hoe aan het eind van het seizoen nog
van alles mogelijk is om bepaalde teams te helpen.
De man verdient een standbeeld omdat hij in deze
‘Belgische toestanden’ het overzicht weet te
bewaren. En trouwens niet alleen daarom.

Willem Bor
Uit het clubblad van de Borgerhoutse schaakkring mei 2005:
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Willem als deelnemer aan diverse toernooien

Willem als een van de spelers in het winnende team in het Amersfoortse kroegentoernooi 2003
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Uit de knipseldoos: het Gambiet-toernooi 2001
Een van de gevolgen van het knoeier zijn in een
randgemeente-club is dat je niet vaak tegen spelers
uitkomt die de 2000-grens lang geleden passeerden.
Ik kende Willem via schaakclub Utrecht, via
toernooien en allerlei andere toernooien, maar ik
kon me niet herinneren ooit tegen hem gespeeld te
hebben, tenminste niet iets wat de overlevering
gehaald kon hebben.
Helemaal niets? Maar de harde schijf liegt niet. In
2001, het jaar nadat Jan Jaap Janse voor het eerst
(maar niet laatst) het Gambiet-toernooi won, kwam
er op vrijdagavond (Goede Vrijdag) een
aanmelding van een drietal Amersfoorters onder
leiding van Willem. En voor Willem, Dimitri en
Casper maakten we graag plaats. Zo kwamen er op
zaterdagochtend drie Amersfoorters opdraven, een
enkeling licht katerig. Willem en Dimitri speelden
in de A-groep, met een stelletje oudgedienden die al
vele jaren meespeelden, en een zeer jonge Colijn
Wakkee.
Nu is het Gambiet-toernooi nooit erg stil, maar waar
normaal de hoofdgroep de meest serieuze is, was
het dat jaar precies andersom, zoals uit het verslag
blijkt:

moesten. Van Leent was minder katerig, en won
verdiend. Het duel van de Gambieters was voor de
in de A-groep debuterende Arnoud, die Han in het
stof deed bijten. De agressiviteits-prijs was toch al
voor Arnoud, die met wit iedereen in woeste
aanvallen naar de strot vloog (en daar met 3 uit 4
toch aardig succes mee had).
Van Leent toonde zich met resultaatschaak
duidelijk de sterkste, niet vlammend of
geinspireerd, maar degelijk. De enige keer dat hij
va banque speelde moest hij in remise berusten. In
de laatste ronde moest hij toch aan de bak, want
Gert Legemaat (Doorn-Driebergen) had ook lekker
gescoord, en zou bij winst toch de eerste prijs
grijpen. Maar zijn strijd mocht niet baten, Gert
werd doodgedrukt, en zo was van Leent de beste.
Willem Bor, ondanks een complete misrekening
tegen Arnoud, won wel al zijn andere partijen, en
pakte zo toch de tweede prijs. Gert Legemaat had
voor de moeite toch een nette derde prijs.
Zo blijken Willem en ik toch een partij te hebben
gespeeld. Die gelukkig niet bewaard is; vaag
herinner ik me compleet weggespeeld te zijn, en dat
er een klein gaatje in de slotcombinatie zat. Maar de
uitslag was niet belangrijk, het draaide om het
plezier in het spelletje!

Het recente nieuws van Willem's overlijden was een
De A-groep was met afstand de rumoerigste, maar
schok, en ik kan alleen maar hopen dat hij rust
daar werd vooral gelachen. De rochade werd bijna
gevonden heeft. In mijn herinneringen was hij een
verplicht gesteld, en ook kwam SuperLoper in het
fijne kerel die heel veel voor het Utrechtse,
nieuws (Is het een paard? Is het een toren? Nee, het
regionale en nationale schaakleven heeft betekend,
is Superloper!). Op het laatste moment hadden zich
een kalmerende en sturende invloed in OKU
drie sterke Amersfoorters aangemeld, waarvan er
schoonheidscommissies, en nog heel veel meer. En
twee in de hoofdgroep waren gekomen. Favoriet
wie kan de anagrammenmanie negeren die Bill
was oude bekende Willem Bor (ELO 2143), met de
Wroem zo mooi samenvatte op Utrechtschaak en in
tweede beste rating voor Dimitri van Leent (2008).
het PKB?
Daar staken de 1700-1800 ratings van de rest wat
bleekjes bij af. Maar de indeling zorgde al voor een
vroege beslissing, daar clubgenoten tegen elkaar
Arnoud van Vliet
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Willem Bor wint Visser en Hopman (haring)toernooi
Zaterdag 3 april 2004 organiseerde schaakclub En
Passant in Bunschoten het Visser en Hopman
rapidschaaktoernooi. Meer dan veertig schakers uit
de regio streden om de prijzen. Willem Bor won de
hoofdgroep, de plaatselijke favoriet Richard Vedder
werd tweede.
Van heinde en verre waren ze naar het
schaakkasteel aan de Vaartweg gekomen; schakers
uit Barneveld, Amsterdam, ja zelfs van Texel was er
iemand over komen varen om maar niets te missen
van het jaarlijkse ‘haringtoernooi’. Tweeënveertig
deelnemers in totaal, die netjes over zes groepen
verdeeld werden.
De groepen, bestaande uit zeven of acht spelers,
waren ingedeeld op basis van speelsterkte. Binnen
elke groep werd een enkelvoudige rapidcompetitie
afgewerkt. Er werd gespeeld met de Fischerklok;
men kreeg tien minuten bedenktijd, terwijl men bij
iedere gespeelde zet tien seconden bedenktijd
toegevoegd kreeg. Dit systeem zorgt ervoor dat
spelers ertoe gedwongen worden de ander ook
daadwerkelijk te verslaan, en niet, zoals bij
snelschaken vaak gebeurd, de ‘ander door de vlag te
jagen’. Arbiter Arie van den Hoogen had mede
hierdoor weinig moeite om de spelers in het gareel
te houden.
De hoofdgroep bestond ook dit jaar weer uit een
rijtje bekende, gevestigde namen. Drie ervan waren
de plaatselijke favorieten van En Passant: Richard
Vedder, Dick de Graaf en Sjoerd Drent. Tussen de
anderen zat een oud-winnaar: Willem Bor. Zijn

naam staat helemaal bovenaan in de wisselbeker
gegraveerd, hij won de eerste editie van het
toernooi.
De hoofdgroep kende al vrij snel twee koplopers,
Richard Vedder en Willem Bor. Beide spelers
hadden elkaar al in de tweede ronde ontmoet, die
partij eindigde in remise. Daarna rolden ze de ene
na de andere opponent op. Het werd erg spannend
toen beide heren een misstap maakten. Bor deed dat
tegen de plaatselijke snelschaakkampioen van dat
seizoen Dick de Graaf, terwijl Vedder de mist in
ging tegen Sjoerd Drent, die tot op dat moment nog
puntloos was. Omdat Vedder tegen Dimitri van
Leent niet verder kwam dan remise, en Bor
vervolgens als zijn partijen wist te winnen, was het
Bor die het toernooi wederom op zijn naam schreef.
Bor mocht naast een geldprijs ook de wisselbeker
mee naar huis nemen. De geldprijs besteedde Bor
aan het sponsoren van het Denksportcentrum En
Passant, een sympathiek gebaar dat in Spakenburg
gewaardeerd en onthouden wordt. Richard Vedder
won de tweede prijs, Dimitri van Leent werd derde.
Dick de Graaf viel als vierde net buiten de prijzen.
Uitslagen:
Hoofdgroep
1 Willem Bor
2 Richard Vedder
3 Dimitri van Leent
4 Dick de Graaf
5 Geert Kloppenburg
6 Ben de Leur
7 Sjoerd Drent
8 Geon Knol

5,5
5
4,5
4
3
2,5
2
1,5

(uit ”Ons Podium”, clubblad van Schaakgenootschap “Amersfoort” oktober 2002)

Willem en Dimi in Barcelona
door (jawel …) Willem Bor en Dimitri van Leent
Aan het IV Open Internacional de Sants
Hostafrancs i La Bordeta in Barcelona deed eind
augustus en begin september een groepje van drie
Nederlanders mee: Willem Bor en Dimitri van
Leent van SG Amersfoort en Ton van der Heijden
van BSG Bussum (dezelfde die namens de SGS dit
seizoen Jeanine de Cloet zou gaan trainen).
Barcelona is een prachtige stad. Eens in de zoveel
jaar wordt in de aanloop naar een groot evenement
(laatstelijk de Olympische Spelen van 1992) enorm
veel geld vrijgemaakt om de stad een face-lift te
geven. Gecombineerd met een zeer rijke historie
(zie bijv. de prachtige middeleeuwse wijk), het
diepgewortelde sentiment dat de rest van Spanje
hen minderwaardig behandelt en het feit dat
Barcelona gezegend is geweest met zeer

uitzonderlijke kunstenaars (Gaudi voorop) is het
resultaat buitengewoon fraai. Als toerist moet je niet
de ambitie hebben in een paar weken alles te zien,
want dat lukt je niet. Wij hebben gewoon genoten
van wat wij gezien hebben en in onze oren
geknoopt dat een lang weekend terugkomen een
hele plezierige belevenis kan zijn.
Onze tijd verdeelden wij tussen overdag de stad
bekijken, van half vijf tot half elf een partij schaak
en daarna ergens eten. Dat laatste was geen enkel
probleem. De gemiddelde Catalaan neemt rond 10
uur zijn avondmaaltijd tot zich en bij veel
restaurants kun je nog tot ruim na middernacht
terecht. Onze favoriete omgeving om (buiten) te
eten en literglazen sangria of bier tot ons te nemen
werd gaandeweg de Ramblas, de flaneerboulevard
waar alles leeft. Muzikanten van allerlei slag,
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tegenover wie Dimi uitstekend ‘nee’ heeft leren
zeggen als ons voor de zoveelste keer na slechts één
of twee armetierige nummertjes een hoed of beker
werd voorgehouden. Veel goochelacts ook en
verder iemand in een donker gorillapak die
passerende jongedames aan het schrikken maakte
door met een banaan in de hand plotseling voor ze
op te duiken.
Wij sliepen in kamers van de farmacie-afdeling van
de locale universiteit, met uitzicht op Nou Camp. In
dat op één na grootste voetbalstadion van de wereld
hebben wij ons laten rondleiden. Bij hun meest
recente Europacup en na de mededeling dat Ronald
Koeman in de finale het enige doelpunt gemaakt
had mompelde Willem dat die binnen een paar jaar
terug zal zijn als hun hoofdtrainer. De jongedame
die in dienst van de club haar verhaaltje had
afgestoken antwoordde zonder blikken of blozen
dat dat dan een hele verbetering zou betekenen ten
opzichte van de huidige trainer. Toen Willem een
deur met het bordje ‘Anti-doping control’ opmerkte
reageerde een andere vrolijke rondleidster met “Ah!
Frank de Boer!”. En toen hij gezeten in de dug-out
wat aantekeningen maakte kreeg hij de hint dat Van
Gaal altijd een plekje meer naar rechts zit. Waarop
hij natuurlijk direct opschoof.
Terug naar het schaaktoernooi. Er deden 390
mensen mee, allemaal in één grote groep. Dat had
wat ons betreft niet gehoeven. Het maakte het
behalen van titelnormen nagenoeg onmogelijk.
Daarnaast zorgde het er voor dat wie een beetje te
ver afzakte altijd wel weer terug kon komen. Aan de
top was de bezetting echter heel behoorlijk met
onder meer 3 GM’s, 11 IM’s en zo ongeveer de
gehele regionale top. Ook viel ons het aantal
vrouwelijke deelnemers op, waaronder een aantal
heel jonge (Dimi kan hier over meepraten).
Hierdoor en ook door de vele toeschouwers kregen
wij de indruk dat het schaken in Barcelona veel
meer dan in Nederland in de rest van de
maatschappij is ingebed. Waarbij je je dan weer niet
te veel moet ergeren als voor de zoveelste keer een
gsm afgaat of een paar oudere heren naast je bord
een luidruchtige discussie aangaan.
Willem begon het toernooi prima en stond na 6
ronden met 5½ punt zelfs gedeeld bovenaan. Hierna
werd hij opgebracht door een lid van de Spaanse
olympiadeploeg. Hij kwam daarna niet meer echt op
gang en eindigde met 7 uit 10 op een gedeeld 23e
plaats. Dimi bewandelde de andere weg en kwam
via 2 uit 5 uit op 6½ punt, wat een gedeelde 46e
plaats opleverde. Ton van der Heijden bewoog zich
hier aanvankelijk tussenin en werd via 3½ uit 5 met
7½ punt de beste Nederlander. Spectaculair was het
eindresultaat van onze Belgische vriend Gunther
Deleyn, die in de laatste rondes opschoof naar een
gedeelde 2e plek met 8 punten. Ongedeeld winnaar
werd de Chileense IM Campos met 8½ punt, op een

half punt in volgorde van wp gevolgd door IM
Narciso (Spanje), GM Lalic (Engeland), IM
Berzinsh (Letland), IM Munoz (Spanje), Poulsen
(Far-oer), Deleyn (Belgie) en Jimenez (Spanje).
GM Moskalenko (Oekraïne) kwam niet verder dan
7 punten.
Dit verslag vervolgt met overzichten van Willem en
Dimi in ‘Noteboom-formaat’, analyses van enkele
van hun partijen en tot slot bijdragen van Ton van
der Heijden en onze Noorse vriend Lars Breivik.

Mijn Barcelona-2002 in 10 diagrammen
door Willem Bor

WyyyyyyyyX
xCaEfAcGax
xaBaAeAbBx
xBaDaBdAax
xaAbBaAaAx
xAaAaAkAax
xaAjAhJaAx
xHhHaKhHhx
xiAaLaImAx
ZwwwwwwwwY

ronde 1: zwart tegen Dario Diaz Diaz (Sp., 1860)
Na een hindernistraject van opstaan om 02.00 uur,
anderhalf uur met honderden anderen in de nacht in
de rij op Schiphol, geen ontbijt in het vliegtuig en
ook nog een verkeerd hotel is die namiddag mijn
tegenstander nog het minste probleem: 10… d4
11.Pb1 Pd5 12.Le5 Txf3 13.Lxf3 Pxe5 en de rest
ging vanzelf.

WyyyyyyyyX
xAaAaAaAax
xcAaCaAaAx
xAbAaBgBbx
xaAbAaBaAx
xAhHaAhAhx
xaAmHiAhAx
xAaAaAaAax
xaIaAaAaAx
ZwwwwwwwwY

ronde 2: wit tegen Lluis Gironella Perello (Sp.,
2071)
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Piet Peelen en andere trainers opgelet! Volgens
collega-trainer
Ton
vdHeijden
is
dit
instructiemateriaal: 41.bxc5 bxc5 42.Tb6 Ta3+
(42… Te7 43.Tc6 Ta5 44.Te5 Ta3+ 45.Kd2 Td7
46.Texe6+ Kf7 47.Ted6 of 45… Ta2+ 46.Ke3
Tg2 47.Kf3 Td2 48.Te3) 43.Kc2 Ta2+ 44.Kb3
Tg2 (44… Tda7 dreigt mat op a3, maar wit redt
zich fraai met 45.Tbxe6+ Kf7
46.Te7+!)
45.Tbxe6+ Kf7 46.Tc6 Tb7+ 47.Kc3 1-0.

WyyyyyyyyX
xAaAcAaGax
xbBbAfBbAx
xAaEaAaAax
xaAaAiAaLx
xAaAbAhAbx
xaKaHaAcAx
xHhHmAiAax
xaAaAaAaAx
ZwwwwwwwwY

ronde 3: zwart tegen Xavier Osuna Munoz (Sp.,
2113)
Mijn tegenstander is mij vanaf het begin naar de
strot gevlogen en koelbloedigheid is vereist: 24…
g6! 25.Dh6 (25.Txe7 gxh5 26.Txf7 -26.Lxf7+
Kf8- 26… Kh8 en zwart gaat werken aan promotie
met zijn verste h-pion) 25… Df6 (hierna lukt het
verder wel) 26.Tfe2 Tg2 27.Txg2 Lxg2 28.Ke2?
Lc6 29.Kd1 Te8 30.Tc5 Lf3+ 31.Kd2 Te2+ 0-1.

ronde 4: wit tegen Lars Breivik (Nor, 2095)
De witspeler had gisteren Dimi verslagen en was
daarna bij ons aangehaakt, wat met veel sangria
beklonken was. Zo weinig inspiratie als onze partij
(daardoor) opleverde, zo veel deden wij na afloop
op bij het langdurig matchen van onze openingen.
Ik ga in ieder geval bij De Beste Zet een paar
nieuwe boeken aanschaffen en heb ook een paar
verse nieuwtjes ‘up my sleave’.

WyyyyyyyyX
xAaGaAcAax
xbBaDiAiBx
xAaAaAaBhx
xaAbAaFkAx
xAaHcBaAax
xaHaAaAaAx
xHaAaAaLax
xaAmAaAaAx
ZwwwwwwwwY

ronde 5: zwart tegen Xabier Golarza Bilbao (Sp.,
2076)
Al weer een Catalaan die me direct naar de strot
vliegt. Na 43.Le3 Td3 ontglipte hem 44.Txe4??
(44.Dxe4 Df1+ 45.Kb2 eindigt waarschijnlijk in
remise) 44… Df6 45.De2 Da1+ 46.Kc2 Tc3+ 0-1.
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WyyyyyyyyX
xAaAaCaGax
xaBfAdAbBx
xAaDaCaAax
xhLaIaBaAx
xAaHaAbAax
xaAkJeHaAx
xHaAaKaAhx
xaAaAaIaMx
ZwwwwwwwwY

ronde 6: wit tegen IM Jorge Gonzalez Rodriguez
(Col., 2391)
Zie voor een uitgebreide analyse het partijenblok. Ik
speelde hier 30.Te5!? en een paar uur later stond ik
met 5½ uit 6 gedeeld bovenaan.

WyyyyyyyyX
xCgAaAeAcx
xbBaAbAaBx
xAaAbJdAax
xaAbHaJaAx
xAaHaAkAfx
xaAaAaAaLx
xHhAaAhHax
xaAaAiMaAx
ZwwwwwwwwY

ronde 7: zwart tegen IM Marc Narciso Dublan (Sp.,
2460)
Sterke tegenstander, 28 jaar oud maar al sinds 1996
deelnemer aan het Spaans NK, vorig jaar nog 2555
elo en nu even iets minder. Ik had mij samen met
onze Noorse vriend een halve dag voorbereid,
waarna hij iets speelde dat wij nergens in de
databases hadden kunnen vinden. Met 22.Pxf8 Txf8
23.Txe7 Dxh3 24.gxh3 Pxd5 25.Lxd6+ Kc8
26.Te5 1-0 werd ik hard opgebracht.

WyyyyyyyyX
xAaAaCaGax
xbBaFaAbBx
xAaBaAaDax
xaAaBaAlAx
xAaAhAbAax
xaAhAaAaAx
xHhAjAhHhx
xaAaAiAmAx
ZwwwwwwwwY

ronde 8: wit tegen Jorge Iglesias (Arg., 2366)
In een poging niet verder weg te zakken heb ik de
partij voorzichtig opgezet. Na 23.Txe8+ Dxe8
24.Kf1 valt er niet veel meer te beleven, reden om
het remise-aanbod van mijn tegenstander aan te
nemen.

WyyyyyyyyX
xCaAfAcGax
xbBbAeAbBx
xAaAaAdAax
xaAaAaEkAx
xKaAaBaAax
xaAjAaAaAx
xHhHaLhHhx
xiAaAaImAx
ZwwwwwwwwY

ronde 9: zwart tegen Daniel Boix Moreno (Sp.,
2165)
Qua FIDE-elo te doen, maar zijn Catalaanse elo is
2345. Heb ik weer. En hij heeft zich ook nog eens
stevig op mij voorbereid. Net toen ik los begon te
komen ging ik de mist in met 13… Ld6 (beter 13…
c6 met plan De8 en Dg6) 14.Tad1 De7 15.Pd5
De5 16.Lf4 Dxb2 17.Lxd6 en pas nu zag ik dat
17… cxd6 niet kan wegens 18.Pe7+ en Pxf5. Ik
probeerde nog 17… Pxd5 18.Lxf8 Pc3, maar het
mocht niet meer baten.
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WyyyyyyyyX
xAaAaAaAax
xcCaAeBbGx
xAaAbAaAbx
xaAaAbHhAx
xBbAaHaAhx
xaAaAjAiAx
xHhHaAaAax
xaMaIaAaAx
ZwwwwwwwwY

ronde 10: wit tegen Lluis Riera Sola (Sp., 2075)
De laatste partij liep voor de verandering weer eens
gesmeerd. Het witte paard domineert de zwarte
loper en zwart ging ten onder via 35.Pd5 Ld8 36.f6
en zwart voorkwam het roken van een zware pijp na
36… g6 37.gxh6 Kxh6 38.h5 door hier door zijn
vlag te gaan. Mijn totaalscore is hiermee 7 uit 10,
goed voor een gedeelde 23e plaats in een veld van
390 deelnemers en voor een paar ratingpuntjes.

en dat meldt alleen “bei 3… Pe7 geht Weiss mit
4.Pf3 zur Hauptvariante über”. Maar welke
hoofdvariant dan wel met al een loper op e2? Ik
besloot in de partij te accepteren dat ik voorlopig
een pion achterbleef en mij gewoon actief te
ontwikkelen.
4.Pf3 Pg6 5.Pc3 c6 6.d4 d5

WyyyyyyyyX
xCdEfGeAcx
xbBaAaBbBx
xAaBaAaDax
xaAaBaAaAx
xAaAhHbAax
xaAjAaJaAx
xHhHaKaHhx
xiAkLmAaIx
ZwwwwwwwwY
7.0-0

Partij-analyses
Willem Bor (Holanda, 2274) – IM Jorge Gonzalez
Rodriguez (Colombia, 2391)
door Willem Bor
Mijn meest memorabele partij van het toernooi.
Door het spelverloop, maar ook omdat ik erdoor
met vijf anderen gedeeld op kop kwam met 5½ uit
6. Mijn tegenstander was een Colombiaanse IM van
bijna 50 jaar met borstelhaar en een baardje van een
week die vaak vlot speelde, maar ook ineens een
kwartier kon nadenken. Ik zie nog steeds het beeld
voor me dat hij de lange trappen van de toiletten
afkwam met aan elke arm een Cubaanse dame (een
WGM en een WIM). O ja, die toiletten dus. Waar
het toernooi verder vlekkeloos georganiseerd was
waren die zeg maar het enige smetje. Sommige
hadden geen deur, andere geen bril of wc-papier en
soms was het ook nog eens aardedonker omdat het
licht kapot was. Meestal was één van de zes
toiletten wel te gebruiken. Zeep hebben wij echter
het hele toernooi lang niet aangetroffen.

Voor mijn metgezellen in Barcelona verrassend,
maar ik zag de alternatieven 7.e5 Lf5 of ook 7.exd5
cxd5 helemaal niet zitten. Al met al had ik een vaag
gevoel dat mijn opening aan het mislukken was.
7… dxe4 8.Pxe4 Le7 9.Ld3
Matthew Sadler, in wiens bijzijn deze partij een
paar weken geleden op een clubavond aan de orde
is geweest, had deze loper liever naar c4 gespeeld.
9… Lg4 10.c3 0-0 11.Pf2
En hier had ik achteraf direct 11.Dc2 of misschien
wel 11.Db3 willen spelen. Ik wilde de loper op g4
tot een verklaring dwingen en dan als hij op f3 zou
slaan met de dame terugnemen. Maar de loper gaat
uiteraard naar e6, waarna mijn paard op f2 passief
staat en bovendien de zwarte actie c6-c5 niet meer
te verhinderen is.
11… Le6 12.Dc2 c5 13.Ld2
13.Td1!?

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Le2 Pe7
Tsja, ik moet bekennen dat ik het hierna al niet
meer precies wist. Zwart wil met Pg6 zijn voorpost
annex pluspion op f4 verdedigen. Terug in
Nederland heb ik het opgezocht in het
openingsboek dat ik over 3.Le2 het meest vertrouw

13… Pc6 14.dxc5 Lxc5
Ja, mijn opening is inderdaad behoorlijk mislukt …
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15.Tae1 Ld5

Uiteraard niet 15… Lxa2? wegens 16.Lxg6 hxg6
17.b3. En op het natuurlijk ogende 15… Tc8 kom
ik waarschijnlijk weg met 16.Lxg6 hxg6 17.Lxf4.

Mijn toren op d5 staat aangevallen. Ik kan hem daar
laten staan of ook 30.Db2 proberen, waarna zwart
niet op d5 kan slaan. Ik zag echter een veel leukere
zet.

16.b4 Lb6 17.Kh1 Tc8 18.c4
30.Te5!
Na deze zet, die effectief de dreiging 18… Pxb4
afwendt, kreeg ik het gevoel weer een beetje mee te
mogen gaan doen.
18…. Lxf3 19.gxf3 Le3 20.Lc3 a5
De zwartspeler was over deze zet ook na afloop nog
zeer tevreden. Zelf zou ik gekozen hebben voor
20… Pce5 (of ook 20… Pd4 21.Lxd4 Dxd4)
waarna wit iets als 21.Lxe5 Pxe5 22.Lxh7+ Kh8
23.Ld3 moet proberen.
21.Td1 Dc7 22.Db2 f5 23.bxa5
Zo, de pion achterstand is al vast weggewerkt, want
op 23… Pxa5 komt 24.Db5 en nu is 24… Pxc4
25.Lxf5 met onder meer de dreiging 26.Td7 (en op
25… Tcd8 26.Le6+ en Lxc4) te gevaarlijk voor
zwart en ook 24… Pc6 25.Lxf5 doe je als zwart
niet voor je lol. Ik begon ook steeds meer mooie
velden voor mijn stukken te ontdekken.
23… Pce5 24.Le2 Tfe8
26.Td5 Tce8 27.Lb4 Te6 28.Pd3

Want het paard op c6 mag deze toren er op straffe
van mat niet afslaan. Een prettig effect is ook dat
het gelijk gedaan is met de zwarte beheersing van
de e-lijn.
30… Tg6
Hier besteedde zwart een flink deel van zijn
resterende bedenktijd aan. Hij vlecht er motieven
met mat op g1 mee in de stelling waardoor ik bijv.
niet achteloos een keer met Td1 de zwarte dame
mag gaan aanvallen. Na afloop constateerden wij
dat het alternatief 30… Th6 met trucs rond Txh2+
en Dh4 mat meer praktische kansen had gegeven.
31.Pb4
Onderweg naar het mooie veld d5. Ook 31. Pc5
onderweg naar het ook mooie veld e6 kwam in
aanmerking.
31… Tf8

25.Db5 Te7

Ook het paard dat zo lang passief op f2 stond gaat
nu weer meedoen.

Hier was 31… Tc8 nauwkeuriger geweest, omdat
na 32.Pd5 Pxd5 33.Dxd5+ Kh8 in tegenstelling tot
de partij 34.Txf5 dan niet mogelijk is wegens 34…
Pe7.

28… Pc6 29.Lc3 Pge7
32.Pd5 Dd8 33.Pxe7+ Pxe7 34.Dxb7 Pc6
Ziet er sterk uit, maar beter was 29… Ld4 waarop
ik met 30.Lxd4 Txe2 31.Lb6 De7 32.Txf5 had
moeten zien te overleven (32… Dh4 33.Tf2).

WyyyyyyyyX
xAaAaCaGax
xaBfAdAbBx
xAaDaCaAax
xhLaIaBaAx
xAaHaAbAax
xaAkJeHaAx
xHaAaKaAhx
xaAaAaIaMx
ZwwwwwwwwY

Inmiddels doe ik weer volledig mee. Sterker nog, ik
sta gewoon beter. En herinneren jullie je mijn toren
nog, die vijf zetten geleden zo fraai naar e5 ging?
Daar komt hij weer!
35.Te6! Ld4
Zwart had hier tot zet 40 nog één minuut over tegen
ik nog vijf. De toren mocht wegens mat op g7
uiteraard niet geslagen worden. Andere zetten
waren:
a) 35… Dg5
36.Txg6 Dxg6
37.c5 Lxc5
38.Lc4+ Kh8 39.Lxg7+ Dxg7 40.Dxc6 met
uitstekende kansen voor wit;
b) 35… Pd4 36.Txg6 hxg6 37.c5 Te8 38.Lc4+
Kh7 39.Td1 met groot voordeel voor wit.
36.Dxc6 Lxc3 37.a6 Ld4
Vanwege de nu volgende penning niet de meest
gelukkige. Na 37… Dd2 38.Txg6 hxg6 (38…
Dxe2 39.De6+) 39.Dd5+ was overigens in een
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voor zwart iets gunstigere versie hetzelfde eindspel
als in de partij ontstaan.
38.Td1 Txe6 39.Dxe6+ Kh8 40.Dd5
Opnieuw de discussie die ik al een tijdje in het
clubblad voed: wikkel je vanuit een goede stelling
het best naar een eindspel af of speel je op aanval?
Deze keer koos ik dus weer eens voor afwikkelen.
Dat dacht ik tenminste en in de praktijk wist zwart
met nog maar een paar seconden op de klok ook
niets anders te verzinnen dan te ruilen. Achteraf
vonden wij dat hij met 40… De7 of waarschijnlijk
het meest nauwkeurig 40… De8 41.Ld3 Da4 nog
had kunnen tegenstribbelen. En dat van mijn kant
40.c5 dodelijk was geweest. Er dreigt dan onder
meer 41.Dc4 of 41.a7 en op 40… Te8 komt
41.Txd4.

De eerste tijdcontrole is voorbij en we hebben er
voor de rest van de partij een uur bedenktijd per
persoon bij. Het witte winstplan is ondanks de
ongelijke lopers niet moeilijk. Allereerst moet zwart
tot een passieve verdediging worden gedwongen.
42.d6 g5 43.d7 Td8
Op 43… Lb6 wint 44.Tc1 en Tc8 direct.
44.Lb5 Kg7 45.Td6
Dreigt 46.Te6 gevolgd door Te8.
45.. Kf7 46.Th6 g4
Zwarts pech is dat op 46… Kg7 alsnog 47.Te6 Kf7
48.Te8 Lb6 49.Txd8 Lxd8 50.a7 mogelijk is. Hij
moet dus ook nog eens zijn h-pion afgeven.

40… Dxd5 41.cxd5 Le3

WyyyyyyyyX
xAaAaAcAgx
xaAaAaAbBx
xHaAaAaAax
xaAaHaBaAx
xAaAaAbAax
xaAaAeHaAx
xHaAaKaAhx
xaAaIaAaMx
ZwwwwwwwwY

47.Txh7+ Kf6 48.Kg2 Tg8 49.Th6+ Ke7
50.Tc6
Via een geintje (50… Kxd7?? 51.Tg6+) komt
zwart alsnog in de beoogde wurggreep.
50… Td8 51.Tc8 Lb6 52.a4 La7 53.h4
Deze zoveelste oprukkende pion wordt zwart te
veel. Hij moet slaan, omdat de pion anders naar h8
doorloopt en daarmee promotie van de a-pion
mogelijk maakt. Na slaan is het tegenspel van zwart
op de koningsvleugel echter weg en kan de witte
koning een opmars beginnen naar bij voorkeur b7.
53… gxh3+ 54.Kxh3 Lf2 55.Kg2 Ld4
56.Kf1 1-0.
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Verslag Nederlands Kampioenschap Doorgeefschaak 2004.
Afgelopen zaterdag 26 juni 2004 is in Haarlem het toernooi om de officieuze nationale titel doorgeefschaken
gehouden. Nadat het toernooi in 2003 wegens gebrek aan belangstelling niet kon doorgaan, nam
schaakvereniging Het Spaarne de uitdaging aan om het dit jaar te organiseren. Omdat de deelnemers voor het
grootste deel uit de regio kwamen miste het kampioenschap een echt nationale allure, maar dat kon niet
verhinderen dat de titel terecht kwam bij een erkend doorgeef-duo.
In de ochtenduren werd d.m.v. een voorronde de eerste selectie gemaakt onder de 18 deelnemende koppels; voor
velen was dat een goede gelegenheid om de speciale vaardigheden die voor de spelsoort vereist zijn weer eens te
oefenen. Het inzetten van doorgegeven stukken, het overleg tussen de teamgenoten ("Kun je even een paard
slaan?", "Mag-ie mat?"), de acceptatie van onreglementaire zetten, het soms minutenlang wachten met zetten (in
afwachting van de ontwikkelingen op het andere bord) en dat alles binnen de beperkte speeltijd van 2x7 minuten,
ook voor de minder ervaren doorgeefschakers werd het routine. En zo kon na de lunch in een sportieve, maar
altijd vriendschappelijke sfeer met de finaleronde worden begonnen.
In de finaleronde waren de koppels Henk Noordhoek/Ben de Leur en Rob Duijn/Daan in't Veld na drie ronden
nog zonder puntverlies. Bij Noordhoek en De Leur ging de kaars daarna langzaam uit, Duijn en In't Veld werden
weliswaar achterhaald door Willem Bor en Paul van der Hoeven, maar hielden wel stand. Toen Bor en Van der
Hoeven in de zesde ronde verrassend met 2-0 verloren van Jochem Snuverink en Rob Konijn leek de strijd
beslecht. Bor en Vander Hoeven grepen in de achtste ronde echter de laatste kans door het onderlinge duel tegen
Duijn en In't Veld met 2-0 te winnen. Zo deelden een ronde voor het einde drie koppels de eerste plaats en leek
een beslissingsdriekamp onvermijdelijk. Toch kwam het niet zo ver. In de laatste ronde vielen eerst Snuverink en
Konijn af door een punt te laten aan het thuis-duo Rob Bertholée/Mariska de Mie. Lennart Dek en Pieter
Roggeveen deden vervolgens hun sportieve plicht door hun vrienden Rob en Daan te verslaan en zo konden
Willem Bor en Paul van der Hoeven, ondanks knap tegenspel van het sterkste van de vier Leiderdorpse koppels,
de titel grijpen.
Einduitslag groep A:
1. Willem Bor/Paul van der Hoeven (Paul Keres/Messemaker) 14 punten
2. Jochem Snuverink/Rob Konijn (Max Euwe/ASG) 13 punten
3. Rob Duijn/Daan in't Veld (Bloemendaal/Het Spaarne) 12 punten
4. Lennart Dek/Pieter Roggeveen (Bloemendaal) 11 punten
5. Rob Bertholée/Mariska de Mie (Het Spaarne) 10 punten
6. Benjamin Go/Peter Pijpers (Bloemendaal) 9 punten
7. Henk Noordhoek/Ben de Leur (AAS) 8 punten
8. Niels van Splunter/Joost Vermeend (Leiderdorp) 5,5 punten
9. Jasper Zilverberg/Tim Roosink (Het Oosten) 4 punten
10. Wouter Roggeveen/Jimmy dos Santos (Het Oosten) 3,5 punten
Einduitslag groep B:
1. Ron van Dijk/Olaf Cliteur (De Raadsheer) 12 punten
2. Nick Hortensius/Wouter Segijn (Leiderdorp) 10 punten
2. Quirinius van Dorp/Daan de la Parra (LSG/Sch.coll. Jan Timman) 10 punten
4. Hicham Boulahfa/Yashin van Kesteren (Het Oosten/Het Spaarne) 9 punten
5. Ronald Keizer/Michiel Smissaert (Het Spaarne) 8 punten
6. Tomer Kedar/Friso van Bokhorst (Leiderdorp) 4 punten
7. Giel van Rijn/Jacco van Splunter (Leiderdorp) 3 punten
8. Frans Arp/Robert Balm (Het Spaarne) 0 punten
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Open snelschaakkampioenschap cafe Derat, 21-6-2008.
De exodus van schakers, dammers, bridgers, toepers
en dichters welke als gevolg van de verkoop van
cafe Het Ledig Erf in 2007 in gang is gezet, is
voorlopig tot een einde gekomen en wel in cafe
Derat op de hoek Korte Smeestraat en Springweg,
schuin tegenover het Bartholomeus gasthuis, dus
da’s lekker handig voor later.
Ach wij schakers hebben het ook zo vreselijk lastig;
uitgekotst door het werkende deel van de
samenleving, weggehoond door zij die wel hun
universitaire diploma hebben afgerond, weggestopt
in dubieuze donkere holen, meestal te weinig
zonlicht en veelal oud brood en schraal bier. De
zoektocht die in gang werd gezet door de verkoop
van het Ledig Erf leidde langs Springhaver, De
Stichtsche Taveerne, en nog wat dubieuze cafe’s
waarvan ik u de naam zal onthouden.
Om ons soort stil te houden werd jaarlijks een
snelschaaktoernooi georganiseerd, op 2e paasdag
was het cafe vele jaren achtereen bezit van zij die
leven tussen schemerzone en dageraad. En wat een
succes was het al die jaren; de fine de fleur van het
Utrechtse schaakleven gaf op die tweede paasdag
steevast acte de presence; Erik K., Bas van G.,
Bruno C., om maar wat bekende meesters te
noemen. Winnen van dit prestigieuze toernooi
betekende een vol jaar lang aanzien, een vol jaar
lang vooraan zitten tijdens analyses en bovenal een
vol jaar lang voorrang aan de bar. Zoals gezegd
kwam daar in 2007 met de verkoop van het Ledig
Erf een einde aan, en dus tevens een einde aan een
traditie die een kleine 20 jaar had standgehouden.
Inderdaad standgehouden, wij spelletjesspelers
hebben het niet makkelijk, wij zijn een uitstervend
ras, met het in rap tempo verdwijnen van de bruine
cafe’s en de dranklokalen verdwijnt ook ons soort
wereldverbeteraars.
Gelukkig hebben we na twee lange ellendige jaren
van zoeken en speuren en afwegen en herkeuren van
diverse cafe’s een nieuw plekje gevonden; cafe
Derat. Na een klein jaartje van aftasten, weggestopt
in nisjes en hoekjes van het cafe, vaak te smerig
voor de vaste clientele van Derat, zijn we dan
eindelijk met wat mitsen en maarren opgenomen in
de harde kern. Dit betekent overigens niet dat wij
zomaar stamtafel en leesmap kunnen claimen, nee
het is een soort van haat liefdeverhouding, een
verhouding die stilzwijgend wordt verlengd, zeg
maar de normale relatiedingetjes die wij als woeste
mannen gewend zijn binnen onze strijd met
wederhelft en/of samenleving.
27 juni was het dan eindelijk zover; na 2 jaar van
afwezigheid
eindelijk
weer
eens
een
snelschaaktoernooi, een dag voor onszelf, een dag
waarin wij met teveel zijn om ons weg te laten
drukken door het werkende deel der natie. Het werd

een fraaie bezetting, enige voorwaarde was
uiteraard dat het cafe met enige regelmaat dient te
worden bezocht; Eric de Haan uit Soest, Wim en
Willem van het aanpalende AZU terrein, Bert en
Anton, samen goed voor bijna 50 jaar Ledig Erf,
Jan Jaap Janse, vrij nieuw nog in het Utrechtse
kroegleven maar reeds te ver heen om nog terug te
keren in de maatschappij. Voorts waren daar Jaap
van der Tuuk, Utrechts enige meester, de Parel van
Overvecht, Jaap van Oosten en tevens afwijkend
gedrag veroorzakend wat tot uiting komt in zijn
hoedanigheid als hardwerkend universitair docent.
Tot slot waren daar nog Dirk Floor en Gerben
Veldkamp, sterke clubschakers van vaste
woensdagavond bezoeker schaakclub Paul Keres en
Utrechts schaakdissident Lukas Boutens. Kortom,
een fraaie verzameling stevige clubschakers, goed
voor een vrij aardig wagenpark naar keuze
weggebracht in Ledig Erf en Derat. Om u een
indruk te geven; een klein 23000 witte tosti’s, een
stuk of 40000 glazen witbier, laat ik het hier maar
bij laten.
Er was gekozen voor de 27e, eerst lekker blitzen en
dan de nare smaak van een tweede of derde plaats
wegspoelen met dat schitterende affiche NederlandRusland.
Het schaakgedeelte bleek vrij saai te gaan worden;
de dag werd vrolijk aan elkaar geleuterd door
gelegenheidsscheidsrechter Tom K., maar al snel
was duidelijk dat deze dag een prooi zou gaan
worden voor Willem Bor. ‘ Ik mag vandaag een
gaier gaan spelen’, nou dan weet je het wel want als
deze inferieure rommelopening voorbij kwam stak
Willem in bloedvorm. Utrechtse hardheid noemden
we dat ook wel, en er viel verdomd weinig tegenin
te brengen. De grote dichter werd vreselijk
opgebracht, De Parel uit Overzicht is net weer
hersteld, ik zal u de vreselijke details maar
onthouden, Jan Jaap heeft na twee gruwelijk snelle
nederlagen eindelijk weer wat kleur in het gezicht
gekregen, Eric komt sindsdien niet meer in het cafe
en Dirk heeft zijn geluk elders beproefd. Ik volsta
met een uitslag;
1. Willem 14 punten, 2 Wim 13 punten, ¾
Jaap en Lukas 12.5 punten( de rest zullen
we met de mantel der liefde bedekken.).
Een en ander werd tijdens en na afloop van de
prijsuitreiking weggespoeld met tableau’s met bier
en zakken friet. Ik zal u niet vervelen met de
treurige details van het avondprogramma, ik volsta
met de opmerking dat het nog lang onrustig bleef,
daar op die hoek van Smeestraat en Springweg.

Lukas Boutens
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Willem bij schaakvereniging “Paul Keres”

Willem als een van de leden van het team van Paul Keres tijdens de KNSB bekerfinale

(foto’s: Rene Olthof)
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DE SNELSCHAKER
Ik leerde Willem zo’n 10 jaar geleden kennen, toen
ik net verhuisd was naar het Utrechtse. Ik had een
tijdje
niet
geschaakt
en
besloot
een
snelschaaktoernooi te spelen, vermoedelijk in
Amersfoort. Het toernooi was ’s avonds of ’s nachts
en ik had niet echt nagedacht hoe weer terug te
keren in Utrecht. Gelukkig was ik aan de praat
geraakt met een grote, vriendelijke Utrechter die
tussen de bieren door mij een vreselijk pak slaag op
het bord gaf. Ik kon met hem meerijden en even
later zaten we op de snelweg. Pas toen we met 150
in de left lane reden realiseerde ik me dat ik met een
wildvreemde man in de auto zat die zeker zoveel
bier op had als ik… Zou dit wel goed komen?

Gelukkig bleek Willem een vaste hand te hebben en
ergens bij zonsopgang bereikten we de stad.

Ik kreeg als vluggeraar trouwens nooit veel vat op
het spel van Willem; zowel qua trucjes als qua
eindspelgeduld was hij mijn meerdere, en in de
laatste 20 seconden wist hij er altijd nog een
versnelling uit te persen. Het ging beter als ik naast
hem
zat:
SGS-snelschaakkampioenschappen,
viertallen in Brabant, kroeglopen met Als je haar
maar goed zit, dergelijke evenementen kon hij

enorm van genieten. Zo werden we een keer
snelschaakkampioen van de SGS en haalden allebei
6 uit 7; Willem verloor alleen van Amersfoort…
Ik had soms het idee dat het schaken hem pas echt
interesseerde in teamverband, iets wat ik met hem
deel.

Sindsdien zagen we elkaar met enige regelmaat.
Vreemd genoeg niet op de clubavond van SV Paul
Keres, waar hij begin deze eeuw lid werd – hij
woonde weliswaar op een steenworp afstand van de
club, maar doordeweeks ging hij graag op tijd naar
bed. Ook niet als teamgenoot, want vaak kwam ik in
Paul Keres I als hij niet meespeelde en omgekeerd.
Nee, we troffen elkaar het meest als snelschaker, of
dat nu in Cafe Ledig Erf was of op een van de vele
snelschaaktoernooien in de buurt. Een willekeurige
greep van uitslagen die toevallig in mijn bezit zijn:
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Als je haar maar goed zit, toernooiwinnaar in
Zwolle. Van links naar rechts: Eric de Haan,
Willem Bor, Lukas Boutens en Jan Jaap Janse

tweetallentoernoi Zaandam, van links naar rechts:
Lukas Boutens, Jan Jaap Janse, Willem Bor. De
achtergelaten Palm is van fotograaf Arnoud van
Vliet
Een paar jaar later. Het Ledig Erf was verdwenen,
Willem speelde inmiddels bij oude liefde
Amersfoort, maar we spraken elkaar nog
regelmatig, zij het per e-mail. Ook trof ik hem soms
in Cafe Derat, waar de diaspora van Utrechtse
schakers belandde. Overigens zelden met een
schaakbord, het ging daar vooral om boerenbridge,
een spel waar ik graag naar mag kijken maar nooit
speel. Lukas Boutens had echter een goed idee: het

snelschaakkampioenschap van het cafe! Een select
gezelschap kwam op een zondagmiddag bijeen. Al
vroeg in het toernooi trof ik Willem, kwam goed te
staan maar al het gepieker kostte teveel tijd, en het
bereikte gelijke eindspel werd kansloos verloren.
Willem startte niet goed maar bleek zoals vaker een
uitstekend uithoudingsvermogen te hebben. De
eindstand werd namelijk:

En daarmee werd Willem de kampioen van een cafe
waar hij zich zeer thuis voelde. Ik zou daarna met
Willem, Lukas en Eric nog een keer een
viertallentoernooitje spelen, maar het kwam er niet
meer van. Onze titel verdedigen in Zwolle ging niet,
het toernooi ging niet door. Het beroemde
terrassentoernooi in Nijmegen kwam mij slecht uit.

Lukas charterde Rene Tonnon als vervanger, maar
de avond voor het toernooi belde Willem of ik hem
wou vervangen; hij voelde zich niet goed. Ik had al
een afspraak en weigerde; Willem speelde en naar
verluidt was het een fraaie dag.
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Een foto van het terrassentoernooi. De laatste foto van Willem?
Het was ons laatste contact. Anderhalve week later
zaten veel Utrechtse schakers verslagen in Derat,
nadat Lukas het nieuws had doorgebeld.
Het blijft onwerkelijk. Hadden we er iets aan
kunnen doen? Hadden we Willem meer de

waardering kunnen geven die hij zo zocht? Ik weet
het niet. Ik kan alleen maar zeggen dat ik hem
enorm zal missen, vooral als we weer eens gezellig
met een groepje zitten te snelschaken. Ik had graag
nog vaak van hem verloren.

Jan Jaap Janse
Last but not least de bekende fighter D. van
Kooten: door subtiel spel en enkele leerzame
remises drong hij, geleid door plichtsbesef jegens
de eer van onze schaakvereniging, het brute
eigenbelang tartend, door tot de finalegroep, alwaar
hij bij gebrek aan steun van vrouw, maagd of kind
(“Geen vrouw, geen haard verwacht mij. Ik blijf
maar liever zonder. Ik heb genoeg aan mijn cigaret
en een glas in ’t vooronder”, Slauerhof) geleid door
Caissa, Fortuna en Sherry, tot vreugdevolle
verrassing en verbazing der elkander verdringende
bewonderaars en toeschouwers, 50% scoorde,
ondanks het feit dat ene B. van Gaalen van s.c.
Utrecht hem een welverdiende remise door de oude
neus boorde en ondanks het feit dat onze dappere
vertegenwoordiger, de bekende D. van Kooten dus,
in de laatst ronde remise toestand aan een ander lid
van de s.c. Utrecht, W. Bor, vijand van genoemde
Van Gaalen, die daardoor op Sonnenborger-Berger
niet alleen de wisselbeker kreeg uitgereikt, maar die
mocht behouden met nog de grootste boekenbon

daarbij. De schuimbekkende Van Gaalen werd
tweede, een piepklein flesje. P. Nieuwenhuis (“Ik
heb de kampioen van Kanaleneiland er met de
Wolga vanaf gehakt”), overweldiger dus van onze
Erik in de eerste ronde van de voorronden, toen
Erik dus nog niet op dreef was, werd derde, een half
glas bier. En gedeeld vierde met ene Van der Fliert
werd Uw bescheiden verslaggever. Helaas was
mecenas Van de Lagemaat te slecht bij kas dit naar
behoren te belonen, reden waarom ik de klandizie
oproep het café wat meer in ere te houden. ’t Is
weliswaar geen instelling voor theologische
vraagstukken of voor de behoeften van een
straatarm Afrikaans of Zuid-Amerikaans land, maar
er zijn er wel meer die alleen maar werken om rijk
te worden en daarenboven worden noch door
theologen,
noch
in
die
arme
landen
snelschaaktoernooien georganiseerd waaraan een
flinke afvaardiging van onze schaakvereniging
zonder de lasten van reis- en verblijfkosten, slechts
tegen betaling van ƒ 2,50 zou kunnen deelnemen.
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SCHOONHEID EN SPEKTAKEL
Voor zo’n goede speler speelde Willem eigenlijk
erg weinig. Negen KNSB-partijen, wat rapid- en
snelschaaktoernooitjes, af en toe intern bij
Amersfoort en dat was het dan. Toch betekende dat
niet dat Willem het schaken beu was. Dat was het
meest duidelijk op het Open Kampioenschap van
Utrecht (OKU), waar hij een aantal jaar
onafgebroken in de schoonheidscommissie zat. Dit
comité, gemiddeld een stuk sterker dan het OKU
zelf, had de schone taak uit de ingeleverde partijen
de beste en spectaculairste partijen te vissen,
alsmede de beste schwindelaar en diens slachtoffer
(na het overlijden van Hans Sandbrink omgedoopt
tot de (be)duvelprijs).
Het kan aan mij liggen, maar het leek sterk alsof
Willem het meest van iedereen van deze taak
genoot. Vol vuur gooide hij zich op de ingeleverde
partijen, oordeelde kritisch of de spectaculaire
offers ook echt correct waren en keek vooral naar
de esthetische waarde van bepaalde zetten. Er staat
me vooral een partij bij waarin de zwartspeler
behendig allerlei listige vallen ontwijkt, afwikkelt,
patgrapjes vermijdt en… daarna mat in 1 gaat. Voor
dergelijke tragiek was Willem gevoelig. Niet voor
niets mocht de beduvelde zijn verdriet verdrinken in
een Utrechts café of via een literfles Duvel.

Willem praatte dit gebeuren met plezier aan elkaar.
Met de nodige schimpscheuten richting spelers en
medejuryleden werden de partijen gefileerd en de
prijzen toegekend. Ik gaf dan met plezier de
microfoon af. Willem werd zo’n vanzelfsprekende
waarde dat ik hem altijd als eerste vroeg. Doorgaans
zei hij ook als eerste toe, wat weer een kopzorg
minder was.
In 2008 had hij er geen trek in. Dharma Tjiam viel
deskundig in, maar in 2009 waagde ik een nieuwe
poging. Geen reactie. Ik kan me nog steeds voor
m’n kop slaan dat ik niet een keertje heb gebeld.
Een mailtje, nog een, geen reactie en ik begon me
licht zorgen te maken. Net toen ik wilde bellen ging
de telefoon. Willem, over het snelschaaktoernooi in
Nijmegen (zie andere stukje). Flabbergasted gaf ik
netjes antwoord op de vraag, maar vergat ik het
OKU. En na het ophangen heb ik niet meer
teruggebeld.
Anderhalve week later was Willem er niet meer. Dit
keer was Richard Vedder de (uitstekende)
vervanger, maar het gemis blijft en zal nog wel even
blijven.
Onderstaand een aantal foto’s van diverse OKU’s,
met Willem in topvorm. Zo zullen we hem blijven
herinneren.

Jan Jaap Janse
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Uit het clubblad van schaakvereniging “Paul Keres”

ANAGRAMMEN
Een paar maanden geleden stond in Schaaknieuws
een artikel over de hobby van Leon Pliester om
schakersnamen te husselen. Naar aanleiding ervan
heb ik op het onvolprezen Utrechtschaak van
Xander een prijsvraagje geopend voor vondsten met
Utrechtse schakersnamen. Door iets dergelijks een
tijdje geleden bij Amersfoort wist ik dat er belangstelling zou zijn, maar zo veel? Binnen de kortste
keren meer dan 100 reacties, opgediepte internetsites die assistentie verleenden, zelfs hele
teamopstellingen in ana-gramvorm. Omdat zoiets al
snel melig dreigt te worden heb ik al na 9 dagen de
prijswinnaars bekend-gemaakt. En de prijzen
vervolgens persoonlijk uitgereikt: een fles saké in
Leeuwarden (daar kom ik tegen-woordig wel eens;
en zie waarom saké het juryrapport) en twee flessen
wijn in De Sjuut. Daarna sijpelden er nog een paar
leuke binnen, waarbij bijv. De Satévreter (=Ed V.)
indien eerder vermeld zeker een prijs zou hebben
gehad. Misschien dat ik daarom nog eens een
addendum op het juryrapport op Utrechtschaak zet.
Jan
Poppelaars
stelde
tussendoor
de
existentialistische vraag of je nog wel meetelt als er
geen anagram van je naam in het betreffende
draadje op Utrecht-schaak staat. In dat verband geef
ik aan het eind van dit stukje, na eerst het
juryrapport, een opsomming van de PKanagrammen. Vergeef me als ik er een paar over het
hoofd heb gezien. Ze stonden soms in heel andere
draadjes, en regelmatig ook zonder vermelding wie
Eervolle Vermeldingen:
- 1e E.V.: Ronde Streep (Peter Sonder, door JanJaap Janse; mooie tegenspraak).
- 2e E.V.: Schele Dildo (Eddie Scholl, door Marcel
Vermaat; je letters zullen dit maar opleveren…).
- 3e E.V.: O, U wil mat (Wout l’Ami, door Xander
Wemmers; met een geniale omzetting van apostrof
in komma).
- 4e E.V.: Balende Roker (Karel den Boer, door
Jan-Jaap Janse; anderen op KdB: Knalrode Beer,
Barre Lokeend).
- 5e E.V.: Vensterplunderaar (Paul van der Sterren,
door Arno Slagboom).
- 6e E.V.: Hopen zang IQ (Zhao Qin Peng, door Jan
Poppelaars).
Bijzondere Vermeldingen:
- 1e B.V.: Titelkoper (Roel T. Piket, door Gert Pijl;
Titelkoper is eerder door Loens Reptiel gemaakt
voor Pieter Tolk, maar beiden blijken elkaars
anagram; heel bijzonder!).
- 2e B.V.: Schoongemaakt Schaapsleder (Leerdams
Schaakgenootschap, door de Dekker-clan; de jury

er bedoeld werd. Voor wat ik wel achterhaalde
geldt: het is niet altijd even verheffend.
JURYRAPPORT (ingekort)
1e prijs (ex aequo):
- Eierstokbewoner (Erwin Oosterbeek, bedacht door
Jan Poppelaars)
- Hangende Sla (Hans de Lange, bedacht door JanJaap Janse).
Motivatie: Eierstokbewoner heeft alles wat een
schakersanagram moet hebben; een combinatie van
zeer verschillende begrippen en ook het geheel slaat
nergens op. De jury beschouwt het als extra
aanprijzing dat tussen een roep van Erwin om hulp
bij zijn naam en deze reactie slechts 10 minuten zat.
Hangende Sla is gehonoreerd omdat de jury er in al
haar eenvoud het hardst om heeft moeten lachen.
Prix-J3 (wie kan iets met Jan-Jaap Janse?):
- Anja, je Japans! (Jan-Jaap Janse dus, bedacht door
Eelke Heidinga).
Motivatie: Van iets onmogelijks heeft Eelke
(Akelige heiden, Henkie Leiedag, De hanige eikel,
Hé geile diaken) iets mogelijks gemaakt. Het
meegeleverde verhaaltje bracht de tekst tot leven.
Waarbij de jury overigens niet begrijpt dat een
moeder die haar dochter zo graag Japans laat
spreken deze aansporing in het Nederlands doet en
niet in het Japans.

- 7e E.V.: Geëerde Partij (voor en door Pieter de
Jager).
- 8e E.V.: Hegmanager (Ger Hageman, door
Arnoud van Vliet).
- 9e B.V.: Wrak in Jampot (Jarno Witkamp, door
Eelke Heidinga).
- 10e E.V.: G.Slangehandje (Hans JG de Lange,
door Eelke Heidinga; jammer van de niet zo
functionele G, een O had bijv. veel leuker
geklonken).
- 11e E.V.: Onbewuste Harems (Hans
Bouwmeester, door Jan-Jaap Janse).
- 12e E.V.: Glijpret (Gert Pijl, door Bert Both;
simpel maar doeltreffend).
stelt zich voor hoe de broers dit bij schemerlicht
rond de keukentafel op een scrabblebord hebben
gepuzzeld).
- 3e B.V.: Jahthoun (Johan Hut, door Eelke
Heidinga; Oud-Fries voor Jachthond, wat uitstekend
bij een journalist past).
- 4e B.V.: No Hut, Jah! (Johan Hut, door HJG; een
van de laatste voorspelbare wenskreet).
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- 5e B.V.: Dammers eren XW / Dammers weren X
(voor en door Xander Wemmers; leuke dual).
- 6e B.V.: Rusmoller (Rosmüller, door Martin van
Essen; introdu-ceerde de ‘minimale husseling’).
- 7e B.V.: Cola in je kwek (voor en door Colijn
Wakkee).
- 8e B.V.: Runnersmalloot (Anton Rosmüller, door
Arnoud van Vliet).
- 9e B.V.: Eet rijken op (Jeroen Piket, door Arno
Slagboom).
- 10e B.V.: ’n NK afrossing (Frans Konings, door
Xander Wemmers).
- 11e B.V.: M’n wrede ramsex (Xander Wemmers,
door Eelke Heidinga; de aanzet tot meer 18+).
- 12e B.V.: Kerstpenis (Sipke Ernst, door Eelke
Heidinga).
- 13e B.V.: Vang BB en ram der (Bram van den
Berg, door Anton van Rijn).
- 14e B.V.: Mr. Aai m’n behaarde lid (Abderrahim
el Madani, door Kees Volkers; apart …).
- 15e B.V.: Bokbier Moet (Bert Kieboom, door Bill
Wroem).
- 16e B.V.: Kansarme Wiegjanker (Erik-Jan
Wagenmakers, door Wim Ykema; hiermee worden
alle vondsten geëerd die al bekend waren en dus
niet meedongen).
- 17e B.V.: Leer ’s rije oen (hiermee worden tot slot
alle mensen geëerd die geen oplossing gaven; en
waarbij de jury de slimheid miste of de moeite niet
nam deze zelf te vinden).

- Ed Verstraete: De Satévreter; Deed er travestie
(=Eddie Verstraete);
- Eric Jacobs: Jacco Biers;
- Erik Oosterom: Ik rooster Moe;
- Erik Verlinde: Die Verlinker;
- Evert van Heel: Veel haren vet;
- Frans Konings: ’n NK afrossing;
- Ger Hageman: Hegmanager;
- Jaap van der Tuuk: Kutpaardje van U;
- Jan Poppelaars: Op slappe ranja;
- Jan-Bart Abcouwer: O, wc-barbaartje, nu!;
- Jan-Jaap Janse: Anja, je Japans!; Jan Jan Aapjes;
Japanse Jan Ja?, Japansen, ja ja!;
- Jeroen Bollaart: Oranje bolle rat;
- Kees Vreeken: Eens Kerkvee;
- Lukas Boutens: Absolute Kneus (=helaas een
letter gesmokkeld);
- Maartje de Jonge: Madera-jongetje;
- Martin van Essen: Vanessa, m’n trien!;
- Rolf Dijksterhuis: Dor sterfhuislijk; Hé drol
stijfkruis;
- Wan Fokkink: Win knok kaf;
- Willem Bor: Bill Wroem; Wim R. Bolle; Wil
Relbom; Billeworm; Bill W. Roem; Wel bril om;
- Wim van de Fliert: Erwten Filmdiva;
- Xander Wemmers: Dammers eren XW; Dammers
weren X; X-as werd remmen; Max werd er mens;
Mr. In de warme seks (=een letter gesmokkeld); X
werd smeerman; M’n wrede ramsex!.
Willem Bor

PK-LEDEN
- Paul Keres: Leuke Rasp; Keulse Rap; Pas Leuker;
Laserpeuk; Pauskeler; Super kale; Reu-kapsel;
Puree-slak;
- Andreas Weiermann: En was dan m’n rare ei;
- Anton Rosmuller: Runnersmalloot; Normaler
onlust; Rusmoller (=Rosmuller);
- Arnoud van Vliet: Naait Onvervuld; Vol na
druivenat; Interval van duo; Te ruil vanavond;
Luiert vanavond;
- Bert Both: BB Hotter; BH botert; Hert Bobt; Bob
’t hert;
- Bert Both+Cili Kocsis: Bebo Kitsch-clitoris;
- Cili Kocsis: Silicokics;

Loek van Wely - Willem Bor, simultaan Paul Keres,
2002.05.11
1.c4 f5 2.g3 Pf6 3.Lg2 d6 4.Pc3 g6 5.d3 Lg7 6.e4
Pc6 7.Pge2 e5 8.O-O O-O 9.Pd5 fxe4 10.dxe4 Le6
11.h3 Dd7 12.Kh2 Ph5 13.Le3 Tf7 14.Dd2 Taf8
15.Tac1 b6 16.b4 Kh8 17.c5 dxc5 18.bxc5 Pa5
19.cxb6 cxb6 20.Tc7 Dd8 21.Lg5 Db8 22.Txf7
Txf7 23.Dc2 Dc8 24.Dxc8+ Lxc8 25.Kg1 La6
26.Te1 Lc4 27.Pec3 Pf6 28.a4 Pd7 29.Pb5 Pc5
30.Pd6 Td7 31.Pxc4 Pxc4 32.Tc1 Pa5 33.Le7 Pab3
34.Tc4 Kg8 35.h4 Pd2 36.Tc2 Pdxe4 37.Lxc5 Pxc5
38.a5 Td6 39.axb6 axb6 40.Pxb6 1/2-1/2
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EEN SCHWINDEL

WyyyyyyyyX
xAaAaAaAax
xaAaAaAaAx
xAaBaAaAax
xaBaCaAaAx
xAiBhAaAax
xgAhAaAaAx
xAaMaAaAax
xaAaAaAaAx
ZwwwwwwwwY

Deze komt uit Willem Bor (2245) – Joost Berkvens
(2448), bekerwedstrijd Paul Keres – SC Utrecht
2007. De wedstrijd leek op 2-2 af te stevenen, mits
Willem bovenstaand eindspel remise zou kunnen
houden. En dat was wel typisch iets voor Willem,
die niet schrok van moeizame stellingen.
Tot ieders verbazing liep het heel anders af: 1,…
Txd4?? Wel mooi, maar 2 Tb1! en einde verhaal.
2,5-1,5 voor Paul Keres, dus bekeren tegen HSG en
het bekende gevolg.

Jan Jaap Janse

KNSB Beker: HSG-PK
KNSB-bekerteam stunt tegen grootmeesterlijk HSG
Na eerdere overwinningen op HWP Haarlem, Soest
en Utrecht, is het KNSB-bekerteam van Paul Keres
in de kwartfinale boven zichzelf uitgestegen: in
Hilversum werd HSG uitgeschakeld, terwijl zij toch
echt met vier grootmeesters waren opgekomen.
Onder het toeziend oog van captain BB en
voorzitter JJJ begonnen we goed. Willem Bor kreeg
zijn geliefde Jänisch gambiet op het bord, waarin
tegenstander Daniel Stellwagen zijn aard getrouw al
snel een dubieus stukoffer pleegde. Terwijl Friso
Nijboer in de wandelgangen tegen Jan Smeets
mopperde dat het dom is tegen Willem het Jänischgambiet toe te laten omdat die dat al zijn hele leven
speelt (wat Friso al uit zijn OSBO-jeugd weet),
stond bij Friso zelf ook een Jänisch-gambiet op het
bord waarin Mark een pion geofferd had voor vage
tegenkansen. Bij onze witspelers had Xander
Wemmers een Spanjaard op het bord die alle kanten
op kon en leek Wim v.d. Fliert in een gesloten
Siciliaan een moeilijke avond te krijgen.
Na het missen van een grote kans die hij zomaar in
de schoot geworpen kreeg ging Wim er inderdaad
af. Bij Willem gebeurde van alles, waarbij hij de
meeste tijd beter tot gewonnen stond maar ook een
tijdje minder, zaten er aan het eind wederzijds te
veel eeuwig schaak mogelijkheden in de stelling.
Dit gaf als tussenstand ½-1½ en met Mark nog
steeds een pion achter waren onze kansen gering.
Maar ziedaar, Friso Nijboer miste van alle geesten
verlaten een opgelegde zet, deed in plaats daarvan
een hele slechte, en werd door Mark hard
opgebracht. Een sensatie hing in de lucht want
Xander had geduldig voordeeltjes verzameld en
stond plotseling een stuk voor terwijl zijn

tegenstander ook nog eens minder dan een minuut
bedenktijd over had. In een hectische finale lukte
het tegenstander Dennis de Vreugt echter op
onnavolgbare wijze om in zijn paar overgebleven
secondes zoveel te ruilen dat Xander geen
matpotentieel meer had.
Dit spektakelstuk leidde tot groot rumoer in de
speelzaal, waar alle andere partijen afgelopen waren
en tientallen mensen zich om onze borden
verdrongen. HSG-captain Stomphorst hoorden wij
vertellen dat “die jongens” nu stuk zaten en de
beslissingsvluggertjes in een eenvoudige 4-0 voor
HSG zouden eindigen. Dat viel - voor hem - tegen.
Mark en Wim verloren weliswaar snel en Willem en
Xander kwamen ook onder druk, maar de laatste
twee ontworstelden zich daaraan. Willem won
daarna met ook een stuk meer op tijd. Zijn “vlag”claim werd door Xander opgevangen en was voor
hem aanleiding voor een tempo-versnellinkje
waarna ook hij "vlag" kon roepen en Paul Keres bij
twee keer 2-2 op grond van de tie-break regels
(wegstrepen vanaf het onderste bord van de
reguliere wedstrijd) door was!
HSG (2530)
Paul Keres (2277)
GM D. Stellwagen (2530)
W. Bor (2245) 0-1 (s)
GM D. de Vreugt (2425)
FM X. Wemmers (2393)
GM F. Nijboer (2598)
M. Smits (2268)
GM J. Smeets (2519)
W. vd Fliert (2201)
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2-2 (r)
2-2 (s)
½-½ (r)
½-½ (r)
0-1 (s)
0-1 (r)
1-0 (s)
1-0 (r)
1-0 (s)

Euforie maar bovenal verbazing maakten zich van
ons meester. Na nog een enkel biertje in het
speellokaal (waar HSG-voorzitter Han van Leeuwen
zich onderscheidde door als enige van zijn club niet
als een haas te verdwijnen) zaten we in de auto
terug naar Utrecht ineens allemaal mee te zingen
met Tommy van The Who, waarna we met nog
steeds iedereen aan boord tot sluitingstijd de
partijen in café De Rat hebben geanalyseerd.
Daniel Stellwagen - Willem Bor
(commentaar Willem)
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 f5
Het Jänisch-gambiet. Ik speel het al bijna mijn hele
leven.
4. Pc3
De hoofdvoortzetting die tot heel scherp spel kan
leiden. Het rustigere 4. d3 werd een paar meter
verderop gespeeld door Friso Nijboer. Na het
vervolg 4…Pf6 5. exf5 koos Mark voor het
klassieke 5…Lc5 waar de meest recente theorie
5…Pe7 als hoofdvariant geeft met als stampartij
Ligterink-Bor, hoofdklasse 1986.
4…Pf6
Eén van de vele mogelijkheden. Het meest
gebruikelijk is 4…fxe4 5. Pxe4 en nu 5…d5 of
5…Pf6. Met 4…Pd4 heb ik lang geleden in één
seizoen
een
mini-duo
geproduceerd
met
slotstellingen die voor de witten pijn aan de ogen
doen: 5. La4 Pf6 6. 0-0 Lc5 7. Pxe5 0-0 8. exf5 d5
en nu 9. Pf3 Lxf5 10. Pxd4 Lxd4 11. Pe2 Lg4 12.
Kh1? Lxe2 13. Dxe2 Pe4 14. g3 Dc8 15. c3 Dh3
16. Lb5 Lxf2 0-1, C. Zuidema-Bor, hoofd-klasse
1983, resp. 9. Pe2 Dd6 10. Pxd4 Lxd4 11. Pf3 Pg4
12. De2? Lf5 13. h3 Le4 14. Ld7 Txf3 15. Lxg4
Tg3 0-1, L. Riemersma-Bor, OKU 1984.
5. exf5 e4 6. Pg5 d5 7. d3 h6 8. dxe4!? Een
speculatief stukoffer, waarmee slechts één partij
bekend is: Nelson-Cunliffe, corr. 1988. De
hoofdlijn is 8. Pe6 Lxe6 9. fxe6 Dd6 10. dxe4
Dxe6.

WyyyyyyyyX
xCaEfGeAcx
xbBbAaAbAx
xAaDaAdAbx
xaKaBaHjAx
xAaAaHaAax
xaAjAaAaAx
xHhHaAhHhx
xiAkLmAaIx
ZwwwwwwwwY

8…hxg5
Ik dacht mij te herinneren dat dit in die ene partij
gespeeld was en speelde dit daarom vlot. In mijn
archief vond ik na afloop echter dat daar eerst
8…d4 werd gespeeld en direct 8…hxg5 krijgt een
vraagteken. Hier wreekt zich dat ik de eerste negen
maanden van dit seizoen geen stuk heb aangeraakt
en geen theorie heb bijgehouden. Of toch niet? Na
diepgaande bestudering n.a.v. deze partij beweer ik
alsnog dat 8… hxg5 het beste is! Na 8…d4
vervolgden Nelson en Cunliffe met 9. e5 hxg5 10.
exf6 gxf6 11. De2+ Kf7 12. Pe4 (12. Dc4+!? Kg7
13. Pe2 lijkt wit kansen te geven) 12… Lxf5 13. f4?
(en hier lijkt 13. Pg3 een duidelijke verbetering)
13…De7 met voordeel voor zwart.
9. e5
In mijn archief zat al 20 jaar dat 9. exd5 a6 10. La4
b5 11. Pxb5 voordeel voor wit geeft; bij nader
inzien valt dat na 11…axb5 12. Lxb5 Tb8 13.
Lxc6+ Kf7 tegen.
9…Pg8?
Bij de cooling down in De Rat toonde Wim v.d.
Fliert zich een groot voorstander van 9…Pe4. En
terecht. Bij optimaal spel van beide kanten loopt dat
na 10. Dxd5 Pxc3 11. Lxc6+ bxc6 12. Dxc6+ Dd7
13. Dg6+ Df7 14. Dc6+ af met een snelle
zetherhaling.
10. e6?
Brengt zwart in het voordeel. Na 10. Dxd5 Dxd5 (of
10… Pe7 11. Dxd8+ Kxd8 12. f6) 11. Pxd5 Tb8 12.
Pxc7+ Kd8 13. Pd5 zou wit prima hebben gestaan.
10…d4 11. Pe2 Dd5 12. c4
Actief spel. Alternatieven waren 12. Dd3 Pe7 en 12.
Pxd4 Dxg2 13. Tf1 Ld6.
12…Dxf5
Ik vond 12…Dxg2 eng, omdat ik na 13. Tg1 De4
de dreiging d3 onderschatte (waardoor zwart
vrijwel gewonnen staat).
13. Pxd4 De4+ 14. Le3 a6?! Hier was ik bij het
spelen trots op. Maar met 14… Dxg2 had ik weer
groot voordeel kunnen behalen. Achteraf begrijp ik
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er niets van hoe ik de hele partij geweigerd heb op
g2 te slaan.
15. Lxc6+ bxc6 16. Da4 Lc5
Hoewel ik nog steeds goed sta begon ik me wat
ongemakkelijk te voelen. Speelbaar was ook nog
16… Lxe6 17. 0-0-0 Ld7 18. The1, maar dat leek
me tegen een groot tacticus als Stellwagen vragen
om moeilijkheden.
17. 0-0-0 Pe7 18. The1 Lxd4?
Volgens Fritz raak ik hiermee mijn laatste restje
voordeel kwijt. Het electronische vriendje beveelt
voor de zoveelste keer Dxg2 aan.
19. Lxd4
Of 19. Txd4 Dg6.
19…Df4+ 20. Kb1
Zonder enige bedenktijd te besteden holt Daniel met
zijn koning naar de hoek. Pragmatisch, maar na 20.
Le3 Df5 21. Td5! Df6 22. Lxg5 Dxf2 23. Tde5 had
hij beter gestaan.
20…0-0 21. Ka1 Te8 22. Lc5?!
Beter lijkt rustig 22. Lc3, bijv. 22…Dxf2 (het beste
schijnt 22…g4 te zijn) 23. Tf1 of ook 23. Da5 en
wit heeft een gevaarlijk initiatief.
22…Df6 23. Td7
Niet persé de beste maar wel de spectaculairste en
dus van Daniel te verwachten.

WyyyyyyyyX
xCaEaCaGax
xaAbIdAbAx
xBaBaHfAax
xaAkAaAbAx
xLaHaAaAax
xaAaAaAaAx
xHhAaAhHhx
xmAaAiAaAx
ZwwwwwwwwY

23…Pf5 24. Txc7 Tb8
Lijkt een fijn tussenzetje, maar er was niets mis met
direct 24…Lxe6.
25. Lb4 Lxe6 26. Lc3 Lf7?
Hierover was ik erg tevreden, maar opnieuw ten
onrechte: het geeft een flink deel van het herwonnen
voordeel weer weg. Veel beter was 26…Pd4! bijv.
27. Dd1 Tbd8 of 27. c5 Tbd8 en zwart wint.
27. Td1
Of 27. Txe8+ Txe8 28. Dxc6 Te2 29. Da8+ Kh7
30. Df3 De5.
27…De6 28. Txc6 (28. Dxc6!?) De2 29. a3 Ted8?!
Nog steeds begrijp ik niet waarom ik niet eenvoudig
met 29…Dxf2 aan de witte koningsvleugel ben
gaan knabbelen; met ook nog de dreiging Pd4. Nu

krijgt wit de kans om met ruilacties richting remise
te koersen.
30. Txd8+ Txd8 31. Dxa6 Pd4?
Zo ongeveer alles was beter. Met als simpelste
31…Kh7 of anders 31…Dxf2 32. Tc8 Df1+ 33.
Ka2 Kh7! Wat hebben we allebei een hoop gemist
in de partij! Wat zat er een hoop misbaars in!
32. Lxd4 Dd1+ 33. Ka2 Dxd4 34. Tc8
Minimaliseert zwarts winstkansen.
34…Txc8+ 35. Dxc8+ Kh7 36. Df5+ Lg6 37. Dd5
Laat de dameruil met pionwinst 37…Dxd5 38. cxd5
Lf7 toe; dat hij dit bewust toeliet was al bijna reden
genoeg om het niet te spelen. En inderdaad heeft na
39. a4 Lxd5+ 40. Ka3 alleen wit kansen.
37…Dxf2 38. Dxg5 Dc2 39. Dh4+ Kg8 40. Dd8+
Kh7 41.Dd5 Ld3
Laat het aan wit om eeuwig schaak te geven (i.p.v.
zelf 41…Db1+ 42. Kb3 Dc2+)
42. Dh5+ Kg8 43. De8+ ½-½
Xander Wemmers - Dennis de Vreugt (commentaar
Xander)
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. La4 Pf6 5. 0–0
Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 d6 8. c3 Pa5 9. Lc2 c5 10.
h3 Ld7
Een wat aparte zet. Meestal stuurt zwart eerst aan
op korte rokade en beslist pas later of de loper op
b7 of d7 thuishoort. Mijn keuze om nu een
opstelling met d3 te spelen is omdat zwart in
dergelijke stellingen vaak met d5 gaat komen. Iets
wat met de loper op d7 minder sterk lijkt.
11. d3 Pc6 12. Pbd2 0-0 13. Pf1 Te8 14. a4?!
Achteraf niet helemaal according to plan. Meer to
the point is het ontwikkelen van het initiatief op de
koningsvleugel. In de partij is a4 een verloren
tempo.
14...h6 15. Pe3 Lf8 16. Ph2 Pe7 17. Df3 Le6
Zwart stuurt alsnog op …d5 aan. De stelling lijkt
me ongeveer gelijk.
18. Phg4 Pxg4 19. hxg4 g6 20. g5!?
Let's stir it up a little bit. Een pionoffer die zwart
even later wijselijk teruggeeft.
20...hxg5
Op 20...h5 was ik 21. g4 van plan. Ruilen op g4 is
dan beter voor wit en 21...h4 ziet er ook niet
vertrouwenwekkend uit. Erg schokkend is het
allemaal echter niet. Wit kan misschien op een
kleine plus hopen.
21. Pg4 Lxg4 22. Dxg4
Op dit moment zou 22...f6 de witte velden te veel
verzwakken. Wit komt met zetten als Lb3, De6 en
probeert de toren naar de h-lijn te brengen.
22...Lh6 23. Lxg5 Lxg5 24. Dxg5 Kg7
Zwart is zo verstandig geweest om de pion terug te
geven en dreigt nu zelfs het initiatief over te nemen
via de h-lijn. Wit heeft echter een mooie loper die
erg sterk zou kunnen worden. Er volgt een fase van
geduldig manoeuvreren.
25. Lb3 Dd7 26. Dg3 f6 27. Tf1 g5?!
Dit bevalt me niet. Niet alleen verzwakt het nieuwe
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witte velden, ook 28. f4 lijkt sterk te zijn. Daar zag
ik van af, maar het is achteraf gezien wel sterker
dan de partijzet.
28. Ld1 Pg6 29. Lg4 Db7 30. De3 b4 31. g3 Tab8
32. Kg2 bxc3 33. bxc3 Db2

WyyyyyyyyX
xAcAaCaAax
xaAaAaAgAx
xBaAbAbDax
xaAbAbAbAx
xHaAaHaKax
xaAhHlAhAx
xAfAaAhMax
xiAaAaIaAx
ZwwwwwwwwY

De strijd gaat om de twee open lijnen b en h. Zwart
heeft de b-lijn stevig in handen, maar kan dit niet
concretiseren. Er is echter nog een tweede
positionele factor in de stelling die in het witte
voordeel spreekt: de zwakte van a6. En zou zwart
deze pion naar a5 opspelen, dan nestelt de witte
loper zich op b5 en grendelt de b-lijn af. Wit lijkt
langzamerhand een voordeel te krijgen.
34. Dc1 Tb3 35. Dxb2 Txb2
Zwart had er beter aan gedaan de dames op het bord
te laten. Wit kan nu a6 belegeren en als zwart deze
dekt met een toren, kan hij de b-lijn overnemen. Het
zwarte paard houdt zich afzijdig.
36. a5
Een belangrijk alternatief is 36. Tfb1 Teb8 37.
Txb2 Txb2 38. a5. Het lijkt me gunstiger om een
extra stel torens op het bord te houden, al zal er
uiteindelijk toch 1 paar torens overblijven.
36...Teb8 37. Le6 Pe7 38. Lc4 Pc6 39. Kf3 Tc2
Maakt Lxa6 mogelijk. Passen is het alternatief: 39...
Kh7. Wit kan dan verder gaan met 40. Lxa6 Ta8 41.
Lc4 Txa5 42. Ld5 Txa1 43. Txa1 en het eindspel
ziet er erg goed uit. Ook een switch naar de h-lijn
behoort tot de mogelijkheden, nu zwart aan de
damevleugel gebonden is.
40. Lxa6 Txc3 Nu 40...Ta8 41. Lb7 niet mogelijk
is, krijgt wit winnend voordeel vanwege de vrije apion.
41. Lc4 Pb4 42. Tfc1 Txc1 43. Txc1 f5 44. Ta1
Ta8 45. a6 Kf6 46. Ke2 Ta7 47. Th1 Pxa6?
Dat was nu net niet mogelijk. Het gebeurt vaker dat
een 'terugzet' zoals Ta1-h1-a1 gemist wordt. De rest
zou techniek moeten zijn...

WyyyyyyyyX
xAaAaAaAax
xcAaAaAaAx
xDaAbAgAax
xaAbAbBbAx
xAaKaHaAax
xaAaHaAhAx
xAaAaMhAax
xaAaAaAaIx
ZwwwwwwwwY

48. Ta1 Tb7 49. Txa6 Tb2+ 50. Kf3 g4+ 51. Kg2
f4 52. Txd6+ Kg5 53. gxf4+ exf4 54. Td5+ Kh4
Maar dit is heel erg onhandig gespeeld. Zwart heeft
zowaar tegenspel gecreëerd. Desalniette-min zou
wit op tijd moeten winnen, aangezien zwart nog
maar 20 seconden had. Wit heeft nog 5 minuten.
55. Tf5 f3+ 56. Txf3
Gezien de tijd is dit het handigst. De strijd gaat
verder en zwart zou geen kans meer mogen krijgen
om nog remise te maken.
56... gxf3+ 57. Kxf3 Kg5 58. Ke3 Kf6 59. f4 Th2
60. e5+?
Tja, hoe haal je het in je hoofd om zo een schaak te
geven. De remise is dicht bij, ware het niet dat
zwart de klok nog heeft te overwinnen. 60...Kf5 61.
e6 Th3+ 62. Kd2 Kxf4 63. e7
Ook weer erg onhandig: ik hield slechts rekening
met 63...Th8 64. Lb5, compleet zwarts volgende zet
missend.
63...Te3 64. Kc3 Txe7 65. Lb3 Td7 66. Kc2 Txd3
67. Kxd3 c4+ ½-½
Met nog 1 seconde op de klok heeft zwart al het
materiaal doen verdwijnen.
Een gelijkspel tegen dit HSG is natuurlijk
fantastisch, maar hoe lang zou Paul Keres moeten
wachten op een nieuwe kans om een dergelijke
grootheid uit te schakelen? Behalve uiteraard een
groot schuldgevoel was deze vraag het enige wat
door mijn hoofd flitste. Het antwoord op die vraag
bleek verrassend: slechts één kwartier...
De snelschaakpartij verliep in grote lijnen als volgt:
Dennis kreeg groot voordeel uit de opening, maar ik
wist dit met veel moeite te neutraliseren. Met een
gelijke stelling gingen we de laatste minuut in. Met
voor beiden nog ongeveer 5 seconden op de klok
zag ik vanuit een ooghoek dat Willem op
vakkundige wijze Daniel Stellwagen door de vlag
joeg. Met de reguliere partij nog in het achterhoofd
besefte ik mij dat ik mij niet nogmaals de kaas van
het brood mocht laten eten. Na een paar ferme
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klappen op de klok stond de DGT op 0.00 versus
0.04 en was HSG verslagen. Een vreemde
gewaarwording en niet iedereen besefte direct dat
we het onmogelijke hadden gepresteerd: Paul Keres
bij de laatste vier van Nederland.
We hebben onszelf een reputatie als cupfighter
bezorgd. Laten we die naam volgend jaar opnieuw
waar maken.
Friso Nijboer - Mark Smits
Dat ik tegen HSG van Nijboer won was natuurlijk
een geweldige opsteker. Helaas ben ik vrij rap de
notatie kwijtgeraakt en is het me niet meer gelukt de
partij in zijn geheel te reconstrueren (schande!). Ik
werd al vrij snel in de opening (zet 5) verrast door
een zet die ik niet kende (ik moet wat de Jaenisch
betreft echt bij Bor in de leer, want die wist me
afloop onmiddellijk te verwijzen naar een stampartij
die hij in de jaren 80 tegen Ligterink speelde).
Na interessante verwikkelingen kwam ik op een
gegeven moment toch tot de conclusie dat het
ergens mis was gegaan. Wit hield een betrekkelijk
gezonde pluspion over en het zou – zo was mijn
verwachting – vast niet lang gaan duren voordat hij
alle zwarte tegenkansen uit de stelling zou hebben
gehaald om daarna op techniek te winnen. Dit
gebeurde echter niet. Hij speelde het niet optimaal,
waardoor zwart in de partij bleef en ook hier en
daar een irritatie kon bewerkstelligen.

WyyyyyyyyX
xAaAaAcAgx
xbAaAaAbBx
xAaAaAaAax
xaAaLaDaAx
xAaHaIaAax
xaAaAaAkFx
xHaAaMhAhx
xaAaAaAaAx
ZwwwwwwwwY

klein pasje naar rechts maakte:
1. Dc5
Nog groter was mijn opwinding toen ik zag dat dit
een vreselijke bok was: 1…Dh5+
Opeens heeft wit een geweldig probleem, hij
verliest al groot materiaal.
2. Kd3 Df3+ 3 Te3 Pxe3 4. Dxe3?
Kan wit hier met 4. fxe3 misschien nog wat
tegenstand bieden? Nu was het onmiddellijk uit:
4…Dd1+ 5. Kc3 Tf3 0-1

Willem vd Fliert - Jan Smeets
(commentaar Willem)
1. e4 c5 2. Pc3 e6 3. g3 a6 4. Lg2 b5 5. a3 Lb7 6.
d3 Pe7 7. Pf3 d6 8. 0-0 Pec6 9. Lg5 Le7 10. Lxe7
Dxe7 11. Te1 0-0 12. Dd2 Pd7 13. Tad1 Pde5 14.
Pe2? Pxf3+ 15. Lxf3 Df6 16. Df4 Dxb2 17. Dxd6
Tac8 18. a4 Tfd8 19. Df4 b4 20. c3 bxc3 21. Tb1
Dd2 22. Pxc3 Dxf4 23. gxf4 Txd3 24. Txb7 Txc3
25. Ld1 c4 26. Kf1 Pd4 27. Td7 Td3 28. a5 g6 29.
f5 gxf5 30. Lh5 f4 31. Tc1

WyyyyyyyyX
xAaCaAaGax
xaAaIaBaBx
xBaAaBaAax
xhAaAaAaKx
xAaBdHbAax
xaAaCaAaAx
xAaAaAhAhx
xaAiAaMaAx
ZwwwwwwwwY

31…f6? 32. Lf7+
Hier realiseert de grootmeester zich met een rood
hoofd dat hij te ver is gegaan. Na een half uur
denken komt hij met een ingenieuze verdediging.
Wit bijt niet door en zwart wikkelt af naar een
gewonnen toreneindspel.
32…Kf8 33. Lxe6 Tc5! 34. Lg4?
34. Lxc4! geeft wit groot voordeel, zwart kan niet
profiteren van de penning; na bijv. 34…Td2 wint
35. Tb1!; het beste is nog 34…Pb3 35. Lxd3 Txc1+
36. Ke2.
34…f3 35. Lxf3 Ke8! 36. Lg4 h5! 37. Lf5 Txf5
38. Txd4 Txd4 39. exf5 Kd7 40. Ke2 Kd6 41. Ke3
Kd5 42. f3 Td3+ 43. Ke2 Kd4 44. Tc2 Te3+ 45.
Kf2 c3 46. h4 Te5 0-1 (commentaar van Smeets:
gênant, hè)

In de uitvluggerfase, met beiden zo’n 7 minuutjes
op de klok stond op een gegeven moment deze
stelling op het bord, met wit aan zet.
Terwijl hij een lange denkpauze had ingelast had ik
gezien dat wit in deze stelling het sterke 1. Df7!
heeft. Vanwege de onderste rij mag zwart de dame
niet pakken en moet dus kiezen voor 1…Tg8 2. Te8
Ph6 of voor 1…Pxg3+ 2. hxg3 Dc8. Beide
mogelijkheden zijn er niet bepaald aantrekkelijk uit
voor zwart. Toen hij zijn hand richting zijn dame
bewoog vreesde ik dan ook het ergste. Groot was
dan ook mijn opluchting dat de dame slechts een
Willem Bor
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Bekerfinale
Paul Keres eindigt in KNSB-beker als vierde
thuis had gelaten en in de ochtend verloren had van
LSG. Willem had na zijn zware partij tegen Kasim
Door de verrassende overwinning op HSG mocht
om het laagste bord gevraagd en scoorde een
Paul Keres voor het eerst meedoen aan de finaledag
futloze remise. Xander verslikte zich in de opening
van de KNSB-beker. Die werd dit jaar in Hoorn
en kreeg in het vervolg geen kans. Compensatie
gehouden, de dag na het huwelijk van Jan-Bart
kwam van Mark die Nederlands jeugdkampioen
Abcouwer en ook de dag na het "allerlaatste Ledig
Wouter Spoelman versloeg in een boeiende partij
Erf feest", wat samen tot wat uitdagingen leidde.
(we zijn van Mark niet anders meer gewend).
Afgesproken was te spelen met de vijf mensen die
Waarna ons lot bij een stand van 1½-1½ in handen
vanaf ronde 2 hadden meegedaan, waarbij Wim v.d.
lag van Dirk Floor. Die ging in zijn winstpogingen
Fliert na de ochtendsessie weer een ander huwelijk
net iets te ver, waardoor een nog altijd eervolle 4e
wilde bezoeken en Dirk Floor dan zijn plaats zou
plaats restte. Hoogtepunt van de slotronde was wat
innemen. Tegenstanders waren de winnaars van de
mij betreft de barmevrouw die na een uur spelen
andere poules: Share Dimension Groningen, HMC
met de beste bedoelingen een grote tray met
Calder Den Bosch en LSG Leiden. De spelers
borrelhapjes binnenbracht en om daar aandacht
arriveerden op tijd, vervoersperikelen zorgden dat
voor te vragen achter elkaar alle spelers op de
supporters JJJ (tevens waarnemend captain omdat
schouder begon te tikken. En nog een keer als niet
BB in het buitenland vertoefde), Jan Teuben en
direct mosterd bij de bitterbal of pittige saus bij de
Petra Schoenmaker wat later arriveerden.
gehaktstaaf werd gepakt. In de onderste contreien
Nog voor de speelzaal liepen we twee mensen in
(nivotje vKooten - Bor) werd smakelijk gelachen, in
knalgeel HMC-shirt tegen het lijf. Xander en GM
de bovenste contreien (nivo Kasimdzahnov Daniel Fridman kennen elkaar uit rapidtoernooien
vdWiel) overheerste de irritatie. Dieptepunt was de
en schudden elkaar de hand. De rest had meer oog
prijsuitreiking, waar bij afwezigheid van iemand
voor de andere gele speler waarin exvan de KNSB de wedstrijdleider daarover snerend
wereldkampioen Kasimdzhanov werd herkend.
dan maar zelf de beker uitreikte. Later bleek dat de
HMC ging er dus voor. Prompt werden we bij de
KNSB-competitieman zich een dag vergist had en
loting voor de halve finale (iets met elkaars
ontvingen alle finalisten alsnog een schaakklok.
reisafstand raden en wie er het dichtst bijzat mocht
Tsja, uit eigen ervaring weet ik hoe nog niet lang
als eerste een nummer trekken) aan hen gekoppeld.
geleden KNSB-bestuurders zelf de hele dag bij het
Willem en Mark moesten tegen HMC’s twee GM’s
evenement aanwezig waren.
optornen. Hoewel ze hun best deden was dat voor
Maar concluderend: het was voor Paul Keres, dat
allebei te veel gevraagd. Kasimdzhanov en Fridman
op weg naar de finaledag HWP/Haarlem, Soest, SC
wonnen overigens in de middag tegen op papier nog
Utrecht en HSG uitschakelde, een prima
sterkere tegenstanders ook allebei en waren samen
bekerseizoen. En dat werd die avond samen met de
voldoende voor HMC’s bekerwinst (nou ja,
supporters nog tot laat gevierd.
eventuele beslissings-vluggertjes hadden ze ook nog
moeten winnen….). Compensatie moest dus komen
van de onderste twee borden. Daar miste Wim
Share Dim. Groningen (2324)
Paul Keres (2274)
2½-1½
enkele winstkansen en kwam Xander in een vanuit
Wouter Spoelman (2431)
eerder mindere stelling gestarte alles of niets poging
Mark Smits (2268)
0-1
nog ver. Maar met allebei dus remise als resultaat
Daan Brandenburg (2385)
en een 1-3 eindstand. Waarmee voor ons de
Xander Wemmers (2393)
1-0
middagpartijen om plaats 3 zouden gaan.
Joost Wempe (2206)
Dirk Floor (2201)
1-0
HMC Calder (2493)
Luuk van Kooten (2276)
Paul Keres (2277)
3-1
Willem Bor (2245)
½-½
Rustam Kasimdzhanov (2586)
Willem Bor (2245)
1-0
Willem Bor - Rustam Kasimdzhanov
Daniel Fridman (2618)
Mark Smits (2268)
1-0
(commentaar Willem Bor)
Jan-Willem de Jong (2407)
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 exd4 4. Dxd4 a6 5. Le3
Xander Wemmers (2393)
½-½
Pc6 6. Db6 Dxb6 7. Lxb6 f5!?
Hier was ik out-of-book. Een database-zoek levert
Michiel Abeln (2364)
dan ook zegge en schrijve nog één partij op.
Wim v.d. Fliert (2201)
½-½
Meestal wordt 7…Pf6 8. Pc3 gespeeld en dan
8…Lg4 of 8…g6. Bij het overdenken van de
De tegenstander in de middag was landskampioen
volgende zetten keek Kasimdzhanov regelmatig
Share Dimension Groningen dat zijn grootmeesters
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naar het plafond. Dat doen in het bijzonder exSovjets wel vaker en om uitlopende redenen, maar
in dit geval had ik de indruk dat hij diep opgeslagen
kennis probeerde boven te halen. Omdat er na
afloop geen tijd voor analyseren was ik het niet
kunnen verifiëren.
8. Pc3
Het in Mihailidis-A.Zhigalko, 2002, gespeelde 8.
Lc4 Pf6 9. Pc3 fxe4 10. Pg5 komt op
zetverwisseling neer.
8…fxe4 9. Pg5
Een andere poging is 9. Pd5 Tb8 (9…exf3 10. Pc7+
Kf7 11. Pxa8 Pf6 12. gxf3 of 9…Kd7 10. Pg5 Pf6
11. Lc4 of 9…Kf7 10. Pg5+ Kg6 11. Pgxe4) 10.
Pg5 Pf6 (10… e6 11. Pc7+) 11. Pc7+ Kd7 met
ongeveer gelijke kansen.
9…Pf6
Voor 9…Lf5 10. Lc4 Pf6 zie via 9… Pf6 10. Lc4
Lf5
10. Lc4
Met 10. Pgxe4 Pxe4 11. Pxe4 Lf5 12. Ld3 is niets
mis, en ook 10. 0-0-0 Lg4 11. Td2 Pe5 12.Lb3 is
een poging. Maar ik wilde het avontuurlijk doen.

WyyyyyyyyX
xCaEaGeAcx
xaBaAbAbBx
xBkDbAdAax
xaAaAaAjAx
xAaKaBaAax
xaAjAaAaAx
xHhHaAhHhx
xiAaAmAaIx
ZwwwwwwwwY

10…Pe5
Beter 10…Lf5 11. 0-0-0 (11. Pf7 d5! 12. Pxd5 Kxf7
13. Pc7+ e6 14. Pxa8 Ld6) 11…Pe5 12. Lb3 Tc8
13. Ld4 Pc4 14. The1 d5 onduidelijk.
11. Lb3 Lf5 12. Pe6
Hier dacht ik lang na. Het lijkt het allemaal net niet.
Zo ging het in Mihailidis-A.Zhigalko na 12. 0-0-0
g6 13. Pe6 Lh6+ 14. Kb1 Tc8 15. Pc7+ Kd7 16.
P7d5 Pxd5 17. Lxd5 Pc4 18. Ld4 Thf8 19. b3 e5
snel mis met wit. Achteraf blijkt het door Richard
Vedder tijdens de wedstrijd op Utrechtschaak
gesuggereerde 12. Ld4! (12. 0-0-0 Tc8 13. The1
Pc4) de beste, bijv. 12…h6 (12…Pc6 13. Lxf6 gxf6
14. Pf7; 12… g6 13. Td1) 13. Pe6 Tc8 14. Lxe5
dxe5 15. 0-0-0 met licht voordeel voor wit.
12…Tc8 13. 0-0-0 Tc6 14. Pd4
Geeft zwart een stevig voordeel, maar objectief
betere terugzetten als 14. Ld4 of 14. Le3 voelden

als ongelijk bekennen.
14…Txb6 15. Pxf5 g6 16. Pd4
Ook 16. Pg3 e3 17.fxe3 Lh6 of 16. Pe3 Lh6 is geen
pretje.
16…Peg4 17. Tdf1 Lh6+ 18. Kb1 Tb4
Of ook 18… e3 19. f3 Pf2 20.Thg1 e5 21. Pde2
Kd7 met voordeel voor zwart.
19. Pde2 e3 20. f4 Pf2 21. Thg1 e5 22. g4
Wit staat aangeschroefd, maar is desondanks niet
zonder tegen-kansen.
22…Lxf4?
Hiermee geeft zwart zijn voordeel bijna helemaal
weg. Veel beter was het actieve 22…e4 23. f4
P2xg4 24. Tg2 Pf2 of desgewenst ook het rustige
22…Lg5.
23. g5 Ph5 24. Pd5
Wint een kwaliteit. Die wil wit in principe op f2
weer gaan teruggeven, maar toch.
24…Td4?
Beter 24…Txb3 24. axb3 Ph3 en Lxg5 met nog
steeds kansen voor zwart.
25. Pxd4 exd4

WyyyyyyyyX
xAaAaGaAcx
xaBaAaAaBx
xBaAbAaBax
xaAaJaAhDx
xAaAbAeAax
xaKaAbAaAx
xHhHaAdAhx
xaMaAaIiAx
ZwwwwwwwwY

26. Tg2??
Het door Jan Jaap Janse enthousiast verdedigde 26.
Tg4 haalt weinig uit na 26…Le5. Wit mist echter
een gouden kans met 26. c3! waarna het zwarte
centrum verbrokkelt. De clue is dat 26…d3 faalt op
27. Pxe3 Lxe3 28. Te1. Zwart kan in plaats daarvan
26…Ph3 27. Tg2 dxc3 28. Tc2 of 26…Lxh2 27.
Tg2 Lf4 (27…Le5 28. cxd4 Lxd4 29. Pxe3) 28.
cxd4 proberen of ook nog 26…dxc3 27. Pxe3 of
26…Pd3 27. Td1 Pe5 28. Txd4 Pxf3 29. Te4+,
maar steeds heeft wit de betere kansen. Doodzonde
dat ik dit allemaal niet zag!
26…Kd7 27. Pf6+?!
Hiermee geef ik het wel zo’n beetje definitief weg.
Maar het was al niet gemakkelijk meer, bijv. 27. c3
d3 28. Pxe3 Lxe3 29. Tfxf2 Lxf2 30. Txf2 Pf4 of
27. h4 Tf8.
27…Pxf6 28. gxf6 Tf8 29. f7?
Omdat zwart zonder noodzaak Tf8 speelde had ik
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beter moeten opletten. En dan had ik 29. Ld5
gespeeld, bijv. 29…b5 (het in de dagen na de partij
her en der fanatiek geanalyseerde 29…Ph3 30.
Lxb7 is nodeloos ingewikkeld) 30. Tgxf2 (30. f7
Ph3 31. Tg4 g5) 30…exf2 31. Txf2 Txf6 en
weliswaar staat zwart erg goed, maar vergeleken
met straks in de partij is het toch een wereld van
verschil.
29…Kc6
Gemist. Zwart verovert mijn f-pion.
30. Tgxf2
Of 30. Le6 d5 gevolgd door Kd6.
30…exf2 31.Txf2 d5
Exit witte f-pion. Zwart speelt het efficiënt af.
32. c4 dxc3 33. bxc3 Txf7 34. Kc2 Te7 35. Kd3
Kc5 36. h3 Te3+ 37. Kc2 Le5 38. Td2 Txc3+ 39.
Kd1 d4 40. Tc2 Kb4 41. Ld5 b5 42. Te2 Lf4 43.
Tb2+ Kc5 44. Lb7 d3 0-1
Daniel Fridman - Mark Smits
(commentaar Mark)
Een gevecht van meer dan 70 zetten, waarvan ik de
notatie kwijt ben. Ik werd behoorlijk doorgezeten
op techniek, waarbij ik voordat ik opgaf nog wel
een beetje in de heg wist te gaan liggen.
Xander Wemmers - Jan-Willem de Jong
(commentaar Xander)
Mijn partij tegen Jan-Willem de Jong heb ik helaas
niet terug kunnen vinden. Dit was een Open Spaans
waarin ik voortdurend wat voordeel had. In de
afwikkeling naar het eindspel wist zwart gelijk spel
te maken, hoewel hij dat ook weer niet nauwkeurig
deed. Het plusje wat ik daarna weer kreeg was niet
voldoende om nog aan winst te denken.
Michiel Abeln - Willem vd Fliert
(commentaar Willem)
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Pc3 Le7 4. Pf3 Pf6 5. Lf4 0-0
6. e3 Pbd7
Een zet van Spassky; in Kasim-v.d. Wiel bij HMCLSG speelde zwart 6…c5 en ging er hard af.
7. c5 c6 8. h3 b6 9. b4 a5 10. a3 La6 11. Lxa6
Txa6 12. 0-0
Of 12. b5 axb5 13. c6 Dc8 14. c7 onduidelijk.
12…Da8 13. Tb1 axb4 14. axb4 b5 15. Dc2 Da7
16. Pd2 Ta8 17. f3 Ph5 18. Lh2 Lg5 19. f4 Ld8
20. e4 dxe4 21. Pdxe4 g6! 22. Pd6 Le7 23. f5
Lxd6 24. Lxd6 gxf5 25. g4 Pg7 26. gxf5 Pxf5 27.
Pe4 Ta2 28. Dc3 Ta3 29. Dd2 Kh8 30. Pg5 Tg8
31. Kh1

WyyyyyyyyX
xAaAaAaCgx
xfAaDaBaBx
xAaBkBaAax
xaBhAaDjAx
xAhAhAaAax
xcAaAaAaHx
xAaAlAaAax
xaIaAaIaMx
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31…Tg7?
31…f6! en zwart wint, bijv. 32. Pf3 e5 en …Pg3.
32. d5 Pxd6 (32… f6!) 33. cxd6 cxd5 (33…f6!) 34.
Tbc1 Da8 35. Pxf7+ Kg8 36. Ph6+ Kh8 37. Pf7+
Kg8 38. Ph6+ ½-½
Wouter Spoelman - Mark Smits
(commentaar Mark)
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 f5 4. d4
Ik was nogal verbaasd over deze zet, niet de meest
overtuigende of populaire keuze tegen 3…f5.
4…fxe4 5. Pxe5 Pxe5 6. dxe5 c6 7. Pc3 d5 8. exd6
Pf6 9. De2 cxb5 10. Pxe4 Pxe4 11. Dxe4+ Kf7
Na een kleine zetverwisseling op zet 7 zijn we
aanbeland in de één van de uitgangsstellingen van
het systeem met 4. d4; het lijkt me dat wit
onvoldoende compensatie heeft als zwart secuur
verder gaat en zich langzaam probeert los te
werken. Het is wel een tikkeltje vaag natuurlijk.
12. Lf4 De8 13. Le5 Dc6 14. Df4+ Kg8 15. 0-0-0
Ld7 16. The1 Tc8 17. Lc3 h5
De dame-uitval naar c4 was hier ook een
mogelijkheid; 18. Dg5 kan met 18…Df7 of 18…h6
beantwoord worden; beide lijken ok voor zwart,
maar niet het scherpe 18…b4, want dan lijkt 19.
Te7! erg gevaarlijk voor zwart. 18. Te3 Dc4
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WyyyyyyyyX
xAaCaAeGcx
xbBaEaAbAx
xAaAhAaAax
xaBaAaAaBx
xAaFaAlAax
xaAkAiAaAx
xHhHaAhHhx
xaAmIaAaAx
ZwwwwwwwwY

Nu wel; het begin van scherpe verwikkelingen die
goed lijken uit te pakken voor zwart.
19. Dg5 b4 20. Td4 Dxa2 21. b3!
Deze fraaie zet had ik gemist: wit snijdt de dame op
a2 en dreigt daardoor een schaak op d5. Veel
slechter was 21. Txb4 Th6 en zwart neemt het
initiatief over. 21…Th6
21…bxc3 22. Dd5+ Le6 23. Dxe6+ Kh7 24. De4
g6+ 25. Kd1 oogt erg gevaarlijk voor zwart.
22. Lb2 (22. Txb4? Txc3) 22…Da6
De dame moet weer terug in het spel worden
gebracht.
23. Tg3 Df1+ 24. Td1 De2 25. Td2 De1+ 26. Td1
De4 27. T1d3 (27. Td2 Lf5; 27. Tgd3 Td6)
27…De1+
27…Lf5 lijkt de beslissende klap: 28. Lxg7 Tg6;
28. Kb1 Tg6; 28. Tge3 Dc6 29 Td2 Lxc2; 28 Dh6
gaat geforceerd mat na 28…De1+ 29. Td1 Txc2+.
De tekstzet verpest echter nog niets.
28. Td1 Dxf2 29. Kb1!
Nog een poging om een beetje door te vechten;
niets is 29. Td2 Df1+ 30. Td1 Df5.
29…Dxc2+ 30. Ka2

WyyyyyyyyX
xAaCaAeGax
xbBaEaAbAx
xAaAhAaAcx
xaAaAaAlBx
xAbAaAaAax
xaHaAaAiAx
xMkFaAaHhx
xaAaIaAaAx
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30…Tc3
Hier miste ik het één en ander aan spektakel:
30…Tc5! 31. Dd8! (31. Td5 Txd6!! 32. Txc5 Ta6+
33. Ta5 Lf5!! en wint) 31…Tc3 32. Tf1 Dxb3+ 33.
Kb1 Lf5+ 34. Txf5 Dc2+ 35. Ka2 Dxf5 en zwart
wint.
31. Tf1
Wit gaat voor de laatste wanhoopskansen tegen de
zwarte koning.
31…Dxb3+ 32. Kb1 Txg3 33. Txf8+
Toegegeven, van deze schrok ik wel een beetje. Het
bleek echter mee te vallen:
33…Kxf8 34. Dd8+ Kf7 35. Dxd7+ Kg8 36. hxg3
Dd1+ 37. Ka2 b3+ 38. Ka3 Dxd6+ 0-1
Xander Wemmers - Daan Brandenburg
(commentaar Xander)
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3
Pc6 6. Lg5 e6 7. Dd2 a6 8. 0-0-0 Ld7 9. f4 h6 10.
Lh4 g5 11. fxg5 Pg4 12. Pf3?
Een lapsus manus: 12. Le2 Pge5 13. Pf3 was de
bedoeling.
12...hxg5
Omdat 13. Lxg5 f6 materiaal wint (14. Lf4 e5 15.
Le3 Pxe3 16. Dxe3 Lh6) wint zwart zijn pion terug.
In hogere zin is de stelling daarna reeds gewonnen
voor zwart. Hij maakt verder ook geen fout meer.
Wit speelt hier en daar nog wel onnauwkeurig, maar
dat verandert niets aan het oordeel van deze
stelling.
13. Lg3 Le7 14. Kb1 Pge5 15. Ld3 Da5 16. Thf1
f6 17. De3 Tc8 18. Pe2 Pxd3 19. cxd3 Pb4 20. a3
Pc2 21. Dd2 Db6 22. Tc1 Pxa3+ 23. Ka2 Txc1 24.
Txc1 Pb5 25. d4 e5 26. Lf2 d5 27. Pg3 De6 28.
Ka1 dxe4 29. Pxe4 Dd5 30. Pc5 e4 31. Pe1 Txh2
32. Pxd7 Dxd7 33. Pc2 Txg2 34. De3 Df5 35. Lg1
Df3 36. De1 De2 37. Da5 Txg1 38. Txg1 Dxc2 39.
Th1 e3 40. Th8+ Kd7 41. Tb8 Dc7 0-1
Joost Wempe - Dirk Floor
(commentaar Dirk)
1. d4 d5 2. c4 Pc6 3. cxd5 Dxd5 4. e3 e5 5. Pc3
Lb4 6. Ld2 Lxc3 7. bxc3 Pf6 8. f3 0-0 9. e4 Dd6
10. Le3
Deze zet had ik nog niet eerder gezien, zover was ik
nog niet in mijn boek. 10. d5 Pe7 11. c4 Pd7 en
zwart staat prima, het paard gaat naar c5 en daarbij
gaat f7-f5 komen. Op de damevleugel spelen met
c7-c6 en eventueel b7-b5 kan ook.
10...b6
Mijn eigen oplossing van het stellingsprobleem, ik
wilde de toren nog niet spelen daar hij na een wit
d4-d5 toch weer beter op f8 zou staan. Bedoeld ook
als nuttige wachtzet, de loper kan eventueel naar a6
of b7.
11. Dd2 Pa5
Ik had mijn oog op veld c4 laten vallen. 11...exd4
12. cxd4 Te8 wordt gegeven in mijn boek, met een
komend offer op e4 en een razende aanval.
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12. Ld3
12. dxe5 Dxe5 13. Ld4 De6 en met veld c4 in
handen lijkt me de zwarte stelling wel in orde
12...Dc6!?
Speelt het scherp.
13. Pe2
13.
dxe5
Pd7
is
gezien
de
zwarte
ontwikkelingsvoorsprong en gaten in de witte
stelling prima voor zwart.
13...Pc4 14. Lxc4
14. Dc1 Pxe3 15. Dxe3 Te8=
14...Dxc4 15. dxe5 Pd7 16. Dd4 Db5 17. a4 Db2!?
17...Dxe5 is objectief wellicht het beste maar
minder leuk. 18. Lf4 (18. a5 Te8 19. Lf4 Db5!?)
De6 19. Dd5 La6 20. Dxe6 fxe6 21. Lxc7 Tfc8 22.
Ld6 Lxe2 23. Kxe2 Txc3 is speelbaar maar het is
vervlakt.
18. c4 Pxe5 19. Pf4!?
19. Dxb2 Pd3+ 20. Kd2 Pxb2 21. Kc3 Pxc4 22.
Kxc4 La6+ 23. Kc3 Lxe2 tot zover gezien, verder
kijken brengt het inzicht dat wit hier gezien zijn
aktiviteit voldoende heeft voor de pion: 24. Ta2 La6
25. Td1 Lc8 26. g4 Le6 27. Tad2=
19...Pxc4
19...Dxd4 20. Lxd4 Pxc4 resulteert in hetzelfde.
20. Dxb2 Pxb2 21. Ld4 Pc4

WyyyyyyyyX
xCaEaAcGax
xbAbAaBbBx
xAbAaAaAax
xaAaJaAaAx
xHaDkHaAax
xaAaAaHaAx
xAaAaAaHhx
xiAaAmAaIx
ZwwwwwwwwY

22. Pd5
22. Tc1! La6 23. Pd5. Zwart ontkomt nu niet aan
een kwaliteits-offer: 23...c5 (23…Tad8 24. La1
Txd5 25. exd5 Td8 26. Kf2 Txd5 27. Thd1 c6 28.
Txd5 cxd5 29. Te1 Kf8 30. Lc3 en vanwege het
komende Lb4 ervaart zwart problemen) 24. La1
Tfc8 25. Pe7+ Kf8 26. Pxc8 Txc8. Zwart heeft
compensatie, de strijd heeft nu als inzet of het
voldoende is.
22...c5 23. Lc3 Lb7
Snel gespeeld daar ik gezien de klok een beetje op
wilde schieten (23...Le6 24. Pc7 Tac8 25. Pxe6
fxe6 26. Ke2; een dergelijke stelling leek met nog
niet zo gemakkelijk te winnen, of toch wel?: 26…
a6!?).

24. Pe7+ Kh8 25. Pf5 f6 26. 0-0-0?
26. Kf2 en gezien de ongelijke lopers mag wit nog
wel op remise hopen.
26...Tad8 27. h4 Lc6 28. a5 Pe5?!
Het begin van verkrampt, angstig spel, uit vrees
weer een gewonnen stelling te gaan verprutsen.
28...La4! voor de hand liggend en juist: 29. Txd8
Txd8 30. h5 Td3! 31. La1 Td2! deze zag ik dus niet
32. Pe3 Ta2–+.
29. Txd8 Txd8 30. h5 h6?!
30...Pd3+ 31. Kb1 Ld7! 32.Pe3 Le6µ.
31. Lxe5 fxe5 32. Pe7 Le8 33. g4 (zie diagram)
33…Td7?
33...Td3 is de natuurlijke zet maar grote twijfel had
zijn intrede gedaan: 34. axb6 axb6 35. Tf1 en wit
staat (voorlopig) nog; 33...bxa5 is moge-lijk
natuurlijk maar ik vond het al te lelijk: 34. Kc2 Kh7
35. Ta1 a4 36. Ta3 Lb5 en zwart is er nog niet
doorheen.

WyyyyyyyyX
xAaAcEaAgx
xbAaAjAbAx
xAbAaAaAbx
xhAbAbAaHx
xAaAaHaHax
xaAaAaHaAx
xAaAaAaAax
xaAmAaAaIx
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34. Pc6
Die zie je dan aankomen als je de toren hebt
losgelaten.
34...b5 35. Pxe5 Td4 36. Td1 Txd1+ 37. Kxd1
Ineens moet zwart voor remise vechten.
37...g6 38. hxg6 Kg7 39. Kd2 Lxg6 40. Pc6?!
40. Pd3 c4 41. Pb4 en dit moet zwart verliezen.
40...Le8 41. Pxa7 Ld7 42. a6 b4 43. Kd3 b3 44.
Kc3 c4 45. f4 Kf6 46. e5+ Ke6 47. Kb2 Kd5 48.
Kc3 Ke4?
Wil teveel, mijn geest weer jammerlijk op hol
geslagen (48... Ke6 met herhaling van zetten).
49. e6
Haalt de grendel van de stal.
49...Lxe6 50. Pc6
De wei in, en zie hem lustig galopperen!
50...Ld5 51. Pe7 La8 52. Pg8 Ke3
Hoopt nu op b3-b2 Kxb2 ..Kd2 en dame halen van
de c-pion, maar het paard komt helaas schaak geven
op f5 (52...Kxf4).
53. Pxh6 Kxf4
53...b2 54. Pf5+ Kxf4 55. Kxb2 Kxg4 56. Pe3+ Kf4
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57. Pxc4 Ke4 58. Pb6 Lc6 59. Kc3 Ke5 60. Pc4+
Ke6 61. Kb4 Kd7 62. Kc5 Kc7=.
54. Pf5 Ke4?
Onzin, natuurlijk had ik de g-pion moeten pakken.
Geloof dat het mijn trots was die mij verhinderde de
pion te pakken daar ik dan "als onderliggende
partij" remise zou moeten maken (54...Kxg4 55.
Pe3+ Kf4 56. Pxc4 Ke4 57. Pb6 Lc6 58. Kxb3 Ke5
59. Pc4+ Ke6 60. Kb4 Kd7 61. Kc5 Kc7=).
55. Pd6+ Kd5 56. Pxc4
Nu beslist de g-pion.
56...Kc5 57. g5 Kb5 58. a7 Ka6 59. g6 Kxa7 60.
Kd4 1-0

Bologan-Kramnik, 2004, met 9. a4 a5 10. Pd2 Le6
11. Pe2 0-0 12. f4. Wij keken in de analyse vooral
naar plannen met a3 en b4.
9. Ph2 0-0 10. f4 exf4 11. Lxf4 f5 12. exf5 Lxf5
Wit heeft geen fantatische opening gespeeld en
zwart staat gewoon beter.
13. Dd2 Pd5 14. Lg5 Dd7 15. Tae1
Beter 15. Lh6
15… Pxc3
Een betere poging is 15… c4 16. d4 Pb4 17. Pf3
Tae8 18. Tc1 c5.
16. bxc3 Tae8 17. Lh6 Txe1
Beter 17… Lxh6 18. Dxh6 c4 met gelijke kansen.
18. Txe1 Te8 19. Lxg7 Kxg7 ½-½
Na 20.Txe8+ Dxe8 21. Pf3 staat wit wellicht iets
beter, maar met een licht kreupele pionnenstructuur
zijn er niet echt winstkansen.

Willem Bor - Luuk van Kooten
(commentaar Willem)
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 g6 4. Lxc6 dxc6 5. d3
Lg7 6. Pc3 e5 7. h3 b6 8. 0-0 Pe7
Allemaal nog bekend. Zo vervolgde een partij
Willem Bor

The last post
Waarom staat Jaap met nog maar
potje wel op een (voor hem onbevredigende)
en Zeus na al één potje niet op een (voor
bevredigende) plek? Ik proef discriminatie
kalende dikbuikigen!

één
plek
hem
van

Aldus de laatste mail die ik van Willem
ontvangen heb. Verstuurd woensdagmiddag 13 mei.
Twee onschuldige zinnen, die wel letterlijk
geciteerd kunnen worden. Ze zullen raadselachtig
zijn voor de niet-ingewijde. Deze zal opmerken dat
de zinnen voor een mailtje welgevormd zijn. En als
hij de naam ervoor nog van middelbare school weet,
zal hij een chiasme (neg./pos. gekruist in pos./neg.)
in de eerste zin opmerken en wellicht het
werkwoord proeven in de tweede zin waarderen.
Stijlfiguren, ook in het sociale leven was Willem
zorgvuldig en serieus.
Het spelletje waar het over ging, was natuurlijk
boerenbridge. De stand waar Willem naar verwees
was een Excel-sheet van Lukas, die begonnen was
de scores bij te houden. Van zowel Jaap (van
Oosten) als Willem was één spel vastgelegd. Lukas
had vermeld dat Jaap op een ‘voor hem
onbevredigende plek’ stond. Willem, die in zijn
spel met 241 goed gescoord had, klaagde dat hij
niet genoemd was.
Natuurlijk was dat klagen niet zo gemeend. De
mailtjes zijn onschuldige steekjes, het op scherp
zetten voor een volgend potje. Een soort van
voorspel. De reactie van Willem is, voor het genre,
wel behoorlijk op zichzelf betrokken. En het mist
strijdvaardigheid naar de toekomst (‘ik voel een 278
aankomen! ik zal jullie leren mij te negeren!’).
Willem was een gevoelige jongen, je moest
behoedzaam zijn in wat je zei. Hij is een paar keer

in onmin vertrokken, nadat hij zich in bestuurszaken
begeven had. Hij ging er te diep in en trok het zich
persoonlijk aan als het anders liep dan hij juist
vond. Deze crashes kon hij niet loslaten, alle details
van affaires die zich meer dan tien jaar geleden
afgespeeld hadden, kon hij zonder nadenken
oplepelen. De nadelen van een goed geheugen. Dat
de zaken in zijn hoofd een eigen theoretisch leven
gingen leiden, maakte ik een keer als teamleider
mee. Toen Willem na onenigheid bij de KNSB
gestopt was, waren er volgens zijn betoog een
aantal kwade krachten bezig geweest. Een daarvan
was Erik Both die bij Spijkenisse speelde, en
Willem wilde tegen hen niet meespelen. We
slaagden erin hem over te halen met een
middenbord, Erik zat de vorige wedstrijden aan een
van de eerste twee borden. Bij het oplezen van de
opstellingen bleken ze, zo gaan die dingen, elkaar te
treffen. Xander en ik zagen geïnteresseerd (reality
tv) aan wat er zou gebeuren. Willem zat al, Erik
kwam eraan, zag Willem, stak enthousiast zijn hand
uit en riep “Ha die Willem”. Die drukte eerst
schoorvoetend de hand. Na afloop van de partij
(remise) zaten ze echter met zijn tweeën aan een
tafeltje druk te praten en lieten urenlang het bier
langskomen.
Willem (alias Zeus) stond dus op een ‘voor
hem bevredigende plek’. 241 is inderdaad een hoge
score, ook voor zijn standaard. Hij was goed in
denkspelletjes, een combinatie van slim zijn, willen
winnen en blijven evalueren wat er fout/goed gaat.
De bornorm, 200 moest altijd gehaald worden.
Spectaculair was zijn spel nooit, je zag het er niet
aan af. Ruilvariantjes met Frans, zowel na c5 als e5
met de dame op d4 slaan (er moet ooit een
traumatische nederlaag na Pxd4 geweest zijn). Door
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Lukas te parafraseren. Of die uitdrukkingen door
het mijden van onduidelijkheden werd het initiatief
hem dacht waren, weet ik niet. Ze zijn ontstaan bij
weggeven, en moest er in het eindspel gepield
de boerenbridgegolf bij de SCU midden jaren
worden. Wat hem overigens goed afging. Hij deed
negentig en kunnen best van bijvoorbeeld Toine
zichzelf ermee te kort. Willem was tactisch zeer
Prangers komen. Wel zelf verzon hij de namen van
alert, hij was een sterke vluggeraar. In
zijn ploegen bij het tourspel van het Ledig Erf.
doorgeefschaken,
met
de
wisselende
Snoopey, Grumpey, Bashful, Sleepy en Sneezy
stellingsbeelden, werd hij in 2004 nog Nederlands
(geen Dopey, terwijl dat dat toch voor de hand ligt).
kampioen met Paul van der Hoeven. Aan Willem
Desgevraagd kwam er een enthousiaste toelichting
heb ik ook mijn enige Nederlandse kampioenschap
bij de naamgeving, alles was overdacht en alles had
te danken. Eind jaren 90 vroeg hij niet voor de
zijn reden. Die ik prompt weer vergat in de
eerste keer of ik mee wilde doen met het NK
veronderstelling dat ik het altijd weer zou kunnen
bedrijvenschaak. Met Frans Cuijpers en Pieter de
vragen. Overigens was hij (met Bas van Gelderen)
Jager waren we veel te sterk, 24 uit 28 omdat Frans
door de jaren heen grootverdiener. Hij hield de
twee ronden voor het eind wegmoest. Een tijdje
voorjaarskoersen nauwgezet bij en wist van de
later hoorde ik er via collega’s over, het bleek dat
mindere garde sprinters goed te voorspellen wie
Willem er een verslag over geschreven had. Tot
voor wie in de tour de sprint zou aantrekken.
mijn verbazing wilde Willem het volgend jaar
Invullen van de formulieren zaterdagochtend voor
dezelfde overkill aan, terwijl mij leek dat het zonder
de start van de tour op de bank van het Ledig Erf
ons best een spannend kampioenschap zou zijn. De
met Willem, Frans Konings, Hans Koren en een
carrière was belangrijk voor hem! Toen iemand een
opengeslagen AD- Sport.
keer rond het kampvuur opperde wie er wel ’s
‘kalende
rondbuikigen’.
Waarschijnlijk
Nederlands
kampioen
geweest
waren
verwijst dit naar een gesprek. Ik was niet bij het
(postuurkanaries kweken in de klasse vlieggewicht)
bewuste potje van vier mensen, de mail was naar
kon ik na enig nadenken iig een positief antwoord
alle acht regelmatig deelnemende personen
geven.
gestuurd. Of Willem met deze onderverdeling van
Bridgen heb ik met Willem in begin jaren 90
de mensheid alleen zichzelf bedoelde of anderen
een seizoen bij BCO gedaan. Het illustere paar Borerbij betrok (zou formeel gezien kunnen) is me ook
Both is vooral vanwege de naamscombinatie
niet bekend. Uit de woorden lijkt het dat hij geen
bekend gebleven, we speelden degelijk zonder
probleem had met de geschiedenis van zijn kaalheid
aspiraties te hebben. Januari 2008 speelden we er
noch omvang. Ik ken Willem van 1978, toen hij een
nog een keer samen bij een goed bezet
slanke den was. Een dikke auto in een garage onder
nieuwjaarstoernooi. Het ging boven verwachting,
je huis is niet bevorderlijk, zelfs de afstand naar de
we kwamen aan de eerste tafel en bleven daar
Keizerstraat werd met het bormobiel gedaan.
zitten, troffen tegenstanders die ik alleen van
Eigenlijk paste de buik wel bij hem, op oude foto’s
bridgerubrieken kende. Met dank natuurlijk aan ons
lijkt hij onwillems. Gezond is het natuurlijk niet en
nevenpaar Lukas-Gabriel.
toen hij de laatste jaren ook nog problemen met zijn
Waarom ‘Zeus’? Dit had niets met
voet kreeg, waarvoor hij ongaarne naar de dokter
opschepperij te maken, het was een reactie op Tom
ging, maakten we ons wel ’s zorgen. ‘Hoe zou het
die het spel van Renske en Willem met een strijd
met Willem zijn’, vroegen we ons van de winter af,
tussen Pallas Athene en Zeus vergeleken had,
toen hij niet reageerde op mailtjes. Het bleek echter
waarbij de overige spelers op ‘zéér gepaste stand’
met het overlijden van zijn vader te doen gehad te
niet meer konden doen dan toekijken. (Er wordt wat
hebben, verklaarde Willem later.
afgeleuterd in het mailverkeer...) Deze vergelijking
‘!’. De mail sluit vrolijk af met een uitroep.
beviel Willem vanzelfsprekend. Hij was sowieso
Geen sein van somberte. Willem werd weer socialer
gecharmeerd van eigen naampjes en uitdrukkingen.
in het voorjaar. Hij boerenbridgede in Derat en
Insidegrapjes, die het groepsgevoel bevorderden.
deed mee met een terrassentoernooi in Nijmegen.
Op zijn werk was hij ongetwijfeld behendig in de
Voor een pubquiz in mei had hij de vlaggen van
Amerikaanse
termen
en
de
afkortingen.
Oceanië gerepeteerd. Anderhalf week na de mail
Stopwoorden als ‘effectief’ en ‘nu even concreet’,
deed hij mee hij bij de boerenbridge/bridgedag van
slopen van zijn werk in zijn gewone spraakgebruik
Lukas. Er was daar niets bijzonders aan hem te
door. Bij het boerenbridge gebruikte hij ‘kiekeboe’
merken. Hij maakte zich ongerust over zijn werk,
voor als je met een achterstand van meer dan 10
maar dat was niets nieuws. ‘So what’, zeiden we
punten iemand in één spelletje passeerde. En het
hem, ‘wat maakt het je uit. Je hebt geld zat en vindt
omgekeerde ‘eobekeik’ voor degene die gepasseerd
makkelijk een andere baan.’ Pas een paar dagen
werd. Althans, ik geloof dat dat de betekenis was:
later begrepen we dat het dit keer anders was.
het was het leukste om dit Willem met een brede
grijns op zijn gezicht weer ’s uit te laten leggen.
Met twinkelende ogen achter een kersenbier om
Bert Both
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Willem bij Schaak Genootschap Amersfoort

Willem Bor in actie aan het eerste bord van Schaak Genootschap Amersfoort 1.

Aan de bar van “De Drietand”, speellokaal van SG Amersfoort

6-9-2009. pagina 83

De veelschrijver
Willem was altijd een voorstander van dikke
clubbladen en ook nooit te beroerd zelf bijdragen te
leveren. Voor mij als redacteur van het clubblad
was dat altijd heel prettig omdat er op die manier
altijd wel iets te publiceren viel buiten de uitslagen

en standen. De lijst van artikelen die Willem in de
loop der tijden voor “Ons Podium” het clubblad van
SchaakGenootschap Amersfoort heeft geschreven is
dan ook lang:

Overzicht artikelen van Willem Bor in “Ons Podium”
Nummer Titel
#pag Inhoud / Opmerkingen
1998-4 KNSB-beker
1
1998-8 What’s in a name?
1
reactie op Gunies voorstel clubnaam te wijzigen
1998-8 Belgische toestanden
3
3 partijen (van anderen) uit Belgische competitie
1999-1 What’s in a name? 2
1
n.a.v. Gunies voorstel de clubnaam te wijzigen
1999-1 Think like a Russian GM
4
2 partijen (van anderen) uit Paul Keres toernooi
1999-2 KNSB dopingreglement
1
1999-3 Schaakergernissen
4
de partij Luc Henris – Willem Bor (België)
1999-3 Dopingreglement 2
1
1999-4 GSMgebruik bij schaken
1
1999-4 Mijn held
1
1999-6 GSMgebruik bij schaken
5
met Baert (Borgerhout) - Faybisch (Deurne)
1999-8 GSMgebruik bij schaken
1
1999-8 Zijn ze nou helemaal gek
2
deelname Fritz aan het NK
1999-9 GSMgebruik bij schaken
2
1999-9 Kleintje Koningsgambiet
2
2000-2 Westerinen – Willem (2)
5
fantasie partij
2000-2 De nazaten van Fritz
1
2000-3 De letter en de geest
3
over de scheidsrechterscursus
2000-4 De letter en de geest 2
5
2000-5 Hij doet
3
Reactie in de polemiek met Ton van Bladel
2000-5 De letter en de geest 3
3
2000-6 De generaal die doet en ...
1
2000-6 Spektakel
3
2000-7 De letter en de geest 4
2
2000-8 Impressies uit de interne
1
2000-8 Zelfmatpotentieel
3
over reglementen, antwoord op Freek vd Brink
2000-8 Noteboom
1
2000-8 Kroegenschaak
1
met diverse andere schrijvers
2000-9 Meer spektakel
5
partij Willem Bor – Luc Henris
2000-10 Beslissing interne
7
partij Peter Reedijk – Willem Bor
2001-3 Training
9
verslag van een Piet Peelen training
2001-5 Verslag eerste
1
2001-5 Verslag Bekerwedstrijd
1
2001-6 Noteboom
1
2001-6 Training
4
2001-7 To afwikkel or not ...
3
partij W. Bor (SGA) – H. Schumacher (GESS)
2001-8 To afwikkel or not ..., 2
2
partij Willem Bor – Bob Merx (Voerendaal)
2001-8 Training
8
2001-9 Play-offs
11
Bor, vLeent, Sonder, Reedijk
2001-9 Bericht uit België
5
partij Willem Bor – Serge Vanderwaeren
2002-2 toernooi Barcelona
11
met de partij Bor – IM Gonzalez Rodriguez
2002-3 Eindspel
3
2002-3 Kan dat zo maar allemaal?
10
Over 1.e4 e5 2.f4 Pc6 3.Pf3 f5
2002-4 “Eindspelstudie”
10
Over het tweepaardenspel in de nahand
2002-4 In reactie op...
16
Over de Konikowski variant van het Spaans
2002-6 Probleempje
3
Een stelling waarin je tot dam moet promoveren
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2002-6
2002-8
2007-3
2007-3
2007-4
2007-4
2007-6
2007-7
2008-1
2008-2
2008-2
2008-3
2008-6
2008-7

Searching for B. Fischer
Voor wie mij saaie schaker vindt
Da’s mooi man 1
Bor – Bos
Da’s mooi man 2
Fischer de allergrootste?
Da’s mooi man 3
Da’s mooi man 4
Da’s mooi man 5
Da’s mooi man 6
De witten – De Zwarten
Da’s mooi man 7
Da’s mooi man 8
Da’s mooi man 9

3
1
3
3
2
1
3
2
4
3
28
2
3
3

Met het bekende ...Lxh2 eindspel
partijfragment Sergey Dutchuk - Willem Bor
waargenomen partijfragmenten
partij uit de interne

Over de forumpartij

Overigens zijn met uitzondering van de Podia
waarbij het nummer cursief is weergegeven zijn
alle bovenstaande oude Podia voor leden op de site
van SG Amersfoort terug te vinden. Leden van
andere verenigingen die interesse hebben in een of
meerdere artikelen kunnen het best een mailtje
sturen aan onspodium@sgamersfoort.nl
Er zijn een paar artikelen waaraan toch wel speciale
herinneringen kleven: “De Witten – De Zwarten”
over een niet al te interessante forumpartij waar
Willem een “ingedikte” versie van zijn analyses als
artikel inleverde, want meer dan 28 pagina’s leek

zelfs Willem wat overdreven... Uit Willems eerste
periode bij Amersfoort was er de polemiek met Ton
van Bladel, ontstaan nadat de laatste ooit had
opgemerkt dat hij Willem maar een wat saaie speler
vond. Diverse leden hebben mij naar aanleiding van
de stukjes toen gevraagd of ik de beide heren niet
tot de orde moest roepen voordat ze echt met elkaar
op vuist zouden gaan. Wel, als de heren niet elkaars
stukjes lachend bij mij hadden ingeleverd, ja dan
zou dat wel nodig zijn geweest... Een andere
herrinering aan Willem hangt niet samen met een
clubbladartikel, maar met een foto:

Deze foto is genomen in het stadhuis van Liberec
tijdens de eerste schaakreis naar deze Tsjechische
partnerstad van Amersfoort. Ondanks de technische

gebreken was Willem (half zichtbaar in het midden
van de foto) dol op deze foto. Niet alleen vanwege
de halo rond zijn hoofd (hopelijk is die in de
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gedrukte versie nog zichtbaar), maar ook door de
drie “beschermengelen” (mijn interpretatie, Willem
gebruikte een andere term), die volgens Willem
links op de foto zichtbaar zijn. Juist omdat Willem
deze foto schitterend vond, heeft deze ondanks (of
wellicht dankzij) de technische gebreken een

plaatsje in dit blad verdiend. Aangezien ik niet weet
hoe de foto er in de gedrukte versie uit komt te zien,
roep ik bij voorbaat iedereen op ook de
electronische versie van dit blad te bekijken op:
http://www.sgamersfoort.nl/leden/onspodium/2009o
p00.pdf.

Ed van de Gevel

Schaakmaatje Willem Bor
Begin jaren ’80 studeerde ik in Utrecht, en woonde
op kamers aan de Oosterkade. Cafe het Ledig Erf
lag op een steenworp afstand. Bij mijn eerste
bezoek aan het desbetreffende cafe werd er flink
geschaakt door een mannetje of tien. Met een glas
bier in mijn hand stond ik het spel wat te
aanschouwen. Oud bekende Erik Knoppert zag mij
staan en daagde mij meteen uit voor een
snelschaakpartij. Ik kende Erik nog vanuit de SGS
jeugdkampioenschappen. Natuurlijk nam ik de
uitdaging aan. Met wat hak- en smijtwerk, en een
beetje (veel) geluk won ik het potje. Twee
grijnzende jongens die naast mij zaten hadden dikke
pret.
Het waren Willem Bor en Bas van Gaalen. Ik begon
op mijn manier de Rauser-variant van het Siciliaans
ter discussie te stellen. In die tijd kon dat nog want
bepaalde varianten waren nog lang niet
uitgekristalliseerd. Al die openingen waren voor mij
in die tijd niet meer dan een trukendoos. Ik had ook
maar een schaakboekje thuis liggen: fouten in de
opening van A.C. van der Tak. Meer schaakkennis
had ik niet.
Mijn eerste ontmoeting met Willem was dus in het
Ledig Erf. Later volgde er nog vele ontmoetingen.
Het werd in ieder geval een leuke en gezellige
avond, en het bier vloeide rijkelijk. Later kwam ik
Willem tegen in de interne competitie van de
schaakclub Utrecht. Er werd geschaakt in het oude
denksportcentrum ‘De Remise’, aan de kanaalstraat.
Ook daar hadden ze een gezellige bar. Na de partij
werd er stevig geanalyseerd en gedronken. Na
sluitingstijd gingen we steevast bij Bas van Gaalen
op zijn kamer snelschaken. Dat was elke donderdag
raak. Bas trok zijn kastdeuren open en haalde grote
zakken chips tevoorschijn. Tot diep in de nacht
werd er doorgeschaakt. De kruimels chips kwam je
overal tegen. Zelfs de schaakstukken waren vet
geworden van de paprikapoeder. Ook heb ik het
examenfeestje van Willem meegemaakt. Hij
studeerde in die tijd af met zijn studie rechten. In

Ede gaf hij zijn feest. Samen met Bas logeerde ik
dat weekend bij Willem thuis in Ede.
Jaren later kwam ik Willem eens tegen bij het
Hoogovensschaaktoernooi in Wijk aan Zee. We
kwamen aan de praat en Willem vertelde mij dat hij
op zoek was naar een andere schaakclub. Ik heb
hem overgehaald om bij Amersfoort te komen
schaken. We kregen zo een fantastisch team.
Willem had goede ideeën en trok flink aan de club.
Toen ik voorzitter werd van Amersfoort kreeg ik
veel steun van Willem. Hij hield mij ook regelmatig
een spiegel voor. Enfin, we kregen DataBalk als
sponsor, Piet Peelen werd onze trainer, en Matthew
Sadler en Hans Bohm werden lid. Het schaakleven
in Amersfoort kreeg een impuls, en begon te
bloeien en te groeien. Willem heeft zijn steentje
daar zeker aan bijgedragen.
Toen mijn kinderen op voetbal gingen trainde ik
samen met een andere vader de F5 van de Cobu
Boys. Die andere vader (Arjan de Vries) bleek
destijds de voorzitter te zijn van de KNSB. Hij
vroeg mij of ik nog schakers kende die
belangstelling hadden voor een bestuurlijke functie
binnen de KNSB. Ik dacht meteen aan Willem. Hij
nam contact op met Willem en binnen een week
was het zaakje geregeld. Willem ging zich binnen
de KNSB bezig houden met kadervorming. Willem
heeft veel werk verricht in het schaakwereldje. Hij
kon zeer goed de puntjes op de i zetten. Maar ook
voor hand- en spandiensten kon je een beroep op
Willem doen. Willem was nooit te beroerd om zijn
handen uit zijn mouwen te steken. Ik bewaar mooie
herinneringen aan Willem. Ik denk aan de
kampioensfeesten van het SGA, het schaken in
Borgerhout, het schaakreisje naar Liberec, het
kroegschaak, en noem zo maar op. Vele malen met
het team uit eten bij de chinees, en na afloop het
gelach om de fortune cookies, fantastisch !. Willem
was altijd van de partij. Je kon op hem rekenen, en
we hebben allemaal van hem genoten. Vooral die
grijns van Willem zie ik nog vaak voor me.

Arjan Tissink
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De letter en de geest
aflevering 4: Een lastige examenvraag
Onze docent vond het examen Scheidsrechter pittig.
Ik weet nog niet of ik geslaagd ben, maar zo niet
dan denk ik dat weinig het gehaald hebben. Het las
plezierig weg. Wij waren achtereenvolgens
tafelleider bij de Europacup voor clubteams (bij de
match Spitsbergen-Gibraltar), wedstrijdleider bij
een weekendtoernooi, neutrale wedstrijdleider bij
een KNSB-wedstrijd, wedstrijdleider bij een
rapidtoernooi
en
wedstrijdleider
bij
een
snelschaaktoernooi. En kregen te maken met onder
meer analyseren in de speelzaal, gevallen vlaggen,
een kapotte klok, verkeerde kleuren, een
onverwarmde speelzaal, een aangeraakt stuk en
zetherhaling (geclaimd door iemand die niet aan zet
was, terwijl eerder in de partij onreglementaire
zetten te ontdekken waren; die heb ik vreselijk
verknald).
De laatste vraag van het examen intrigeert mij nog
steeds. De opgave luidde:
U
bent
wedstrijdleider
bij
een
snelschaaktoernooi. Er wordt gespeeld
volgens FIDE Regels van het schaakspel,
appendix C. De bedenktijd is 5 minuten
per persoon per partij.

WyyyyyyyyX
xAgAaAaAax
xaFaAaAlAx
xAaAaAaMax
xaAaAaBaAx
xAaAaAaAax
xaAaAaAaAx
xAaAaAaAax
xaAaAaAaAx
ZwwwwwwwwY

Wit speelt in deze stelling Dxb7+ en direct
na het indrukken van de klok valt de vlag
van zwart. Wit zet de klok stil en claimt de
winst. Zwart meent echter: “Ik moet wel
Kxb7 doen, en dan heb je geen
matpotentieel.” Wat beslist u?

te worden. Als je tijdens het snelschaken bijv. met
K+T (koning en toren) tegen K+T door je vlag gaat
heb je gewoon pech. Artikel C4 van het
snelschaakreglement luidt:
Om te kunnen winnen moet een speler
“matpotentieel” hebben. Dit wordt
gedefinieerd als voldoende materiaal om
een reglementaire positie, eventueel via
“helpmat”, te bereiken, waarin de
tegenstander als hij aan zet is, mat in één
zet niet kan voorkomen. Dus: twee paarden
met koning tegen koning-alleen is
onvoldoende, maar een toren met koning
tegen een paard en koning is wel
voldoende.
Wij hadden op de cursus geleerd dat mat in één zet
meer inhoudt dan dat mat mogelijk is. De
wederpartij mag namelijk op zijn laatste zet
tegenstribbelen en eigenlijk is dus mat in twee
zetten vereist. Niet uitgelegd was wat het bereiken
van een reglementaire positie inhoudt. Ik zag tijdens
het examen twee mogelijkheden:
a) De positie moet via reglementair zetten bereikt
kunnen worden.
In dit geval kan zwart op de volgende zet
alleen de dame slaan en heeft wit geen
matpotentieel. Maar waarom staat er dan
zo krom als een banaan ‘een reglementaire
positie bereiken, waarin ...’ en niet iets als
‘via reglementaire zetten een positie
bereiken, waarin ...’.
a) Alleen de bereikte positie hoeft reglementair te
zijn.
Als dit het geval is dan kan zwart beginnen
met pakweg Kb8-a1. Weliswaar een
onreglementaire zet, maar als wit niet
claimt dan gaat de partij door.
Het was mij duidelijk dat het artikel ongelukkig
geschreven (c.q. uit het Engels vertaald) was, maar
daar had ik even weinig aan. Ik moest een
beredeneerde gok gaan doen. Mijn gedachten
dwaalden af naar het onderstaande voorbeeld:

Naar de geest van het spel is de stelling potremise:
na Kxb7 en het enige normale antwoord Kxf5 zijn
alleen de koningen over. Als speler weet ik echter
dat dit soort gevallen naar de letter opgelost pleegt
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WyyyyyyyyX
xAaAaGaAax
xaAaAaAaAx
xAaAbAaAbx
xbAbHbAbHx
xHbHaHbHax
xaHaAaHaAx
xAaAaAaAax
xaAaAmAaAx
ZwwwwwwwwY

Als hier een vlag valt speelt het zelfde dilemma. Er
is geen mat meer mogelijk, tenzij iemand wegkomt
met een zet waarbij een koning over de pionnen
heen springt. “Belachelijk”, hoor ik roepen. Dat
vond ik ook en ik heb daarom in de zelfde geest
geantwoord dat wit in de examenopgave geen
matpotentieel heeft. Dat bleek juist. Maar of
arbiters bij snelschaaktoernooien het ook allemaal
zo beoordelen?

Willem Bor

De Grote Dalmuti van de interne competitie
Zoals bekend was Willem niet alleen een liefhebber
van het schaakspel, maar kon je hem voor bijna elk
spelletje waarbij denkwerk en strategie een rol
spelen wel enthousiast krijgen. Nooit zal ik de
avond vergeten waarop ik voor het eerst in
aanraking kwam met het kaartspel De Grote
Dalmuti. Op een zaterdagavond na een wedstrijd in
de KNSB competitie, ergens in 2001, belandden
enkele spelers van het eerste achttal van Amersfoort
en teamleider Caspar aan de keukentafel bij Dimitri
thuis. Uiteraard was Willem er ook bij. Het
kaartspel kwam op tafel, de regels zijn vrij simpel
en bovendien kenden de meesten die al dus er kon
snel begonnen worden... ik geloof dat wij tot zeker
4:00 's ochtends doorgespeeld hebben. Voor wie het
spel niet kent: de winnaar van een ronde krijgt de
titel Grote Dalmuti en mag in het volgende spelletje
de twee beste kaarten van een andere speler opeisen
en ook nog eens beginnen. Deze privileges kunnen
uitgebreid met allerlei andere voordelen: de beste
stoel, het recht iemand bier te laten halen et cetera.
Vooral Willem was erg creatief in het bedenken van
dit soort extra regels en hij zat het grootste deel van
de nacht op de stoel van de Grote Dalmuti; met een
brede grijns aanschouwde hij de vele falende
pogingen van de anderen om hem van de troon te
stoten...

vrijdag 27 augustus 1999: "de prijsuitreiking verliep
zeer snel daar de meeste prijzen door één persoon
gewonnen zijn". Willem was in het seizoen 1998/99
niet alleen clubkampioen geworden, maar had ook
de
beker,
het
snelschaken
en
het
rapidkampioenschap gewonnen!
Een jaar later won hij drie van deze vier titels en in
2001 moest hij hard werken voor het
clubkampioenschap, maar kon toch een ronde voor
het einde al niet meer ingehaald worden door de
concurrentie.

Het verloop van de interne competitie van SG
Amersfoort in die periode lijkt in zekere zin op deze
avond Grote Dalmuti: tussen 1999 en 2002 werd
Willem vier keer achter elkaar clubkampioen; het
lukte niemand om hem deze titel af te pakken. Het
eerste van deze vier seizoenen heerste Willem zelfs
in alle disciplines. Ik citeer de notulen van de
algemene
ledenvergadering
van
het
Schaakgenootschap Amersfoort gehouden op

Willem Bor - Peter Reedijk
eerste ronde play-offs interne competitie
Amersfoort, 2002
1.e4 c5 2.Pf3 d6
Siciliaans, de kaarten liggen op tafel: zwart wil een
scherpe partij met bijvoorbeeld tegengestelde
rokades en wederzijdse koningsaanval. Tegen
Willem zou dat echter niet lukken, daar had ik mij
bij voorbaat al bij neergelegd. In een eerdere partij

In het seizoen 2001/2002 werd de interne
competitie voor het eerst beslist via play-offs. In
een vierkamp mochten Dimitri van Leent, Peter
Sonder en ondergetekende proberen de regerend
clubkampioen van zijn troon te stoten. Op initiatief
van wie anders dan Willem, altijd een voorstander
van een goed gevuld clubblad, werden alle partijen
uit deze vierkamp voorzien van commentaar van
één of beide spelers in het clubblad Ons Podium
gepubliceerd. De volgende partij is geen hele
bijzondere, maar illustreert wel de slimheid van
Willem in de opening door varianten die de
tegenstander waarschijnlijk wil bereiken te
vermijden en een stelling op het bord te krijgen die
hemzelf juist wel ligt.
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in de interne had ik het eens met 2… g6
13.Le3 is zetverwisseling t.o.v. de partij. Aldus
geprobeerd, maar toen kwam 3.c3, en ook 2…Pc6
Willem in het clubblad.
3.Lb5 hebben Willem en ik al eens op het bord
13.a3 Lh6+ 14.Le3 Lxe3+ 15.fxe3 Pc2
15… Pa2+ 16.Kd2 Le4 17.c4 gevolgd door Ta1 of
gehad. Ook 2…e6, om langs een andere weg te
ook 17.Ta1 Lxd5 18.Ld3 (of ook hier 18.c4)
proberen een open Siciliaan af te dwingen, zou geen
gevolgd door Lb1. Wederom varianten van Willem.
zin hebben gehad: Willem heeft daartegen
regelmatig 3.b3 gespeeld.
16.Kd2
Zwart verliest nu definitief een stuk tegen twee
3.d4 cxd4 4.Dxd4 a6
pionnen. En kan opgeven.
Tot zover zoals verwacht, maar Willem haalt nu een
16… Tc5 17.Ld3 Pxa3 18.bxa3 Txd5 19.Ke2
mij tot dan toe onbekende huisvariant van stal om
Lxd3+ 20.Txd3 Ta5 21.c4 Kd7 22.Tb1 1-0.
het spel in de door hem gewenste banen te leiden:
Dankzij deze snelle overwinning stond Willem al
5.Le3 Pc6 6.Db6 Dxb6 7.Lxb6
direct alleen aan de leiding in de vierkamp, want de
Ziehier het resultaat: niks geen koningsaanval, maar
partij tussen Dimitri en Peter werd remise. Deze
op de zevende zet de dames eraf.
koppositie stond onze Grote Dalmuti natuurlijk niet
7... Pf6 8.Pc3 g6 9.Pd5!?
meer af: in de tweede ronde werden beide partijen
Toch niet zo onschuldig, deze variant. Zwart moet
remise zodat in de derde ronde Dimitri met zwart
oppassen!
van Willem moest winnen om hem het
9… Pxd5 10.exd5 Pb4 11.0-0-0 Lf5?
Hierna verliest zwart uiteindelijk een stuk tegen
clubkampioenschap af te nemen. Na 1.e4 e6 2.d4
twee pionnen, omdat zijn paard niet meer te redden
d5 speelde Willem echter slim 3.exd5! en legde de
is. De beste mogelijkheid voor zwart is 11… Lh6+,
druk daarbij nog meer bij zijn tegenstander. Die
zoals Willem uitgebreid geanalyseerd heeft in Ons
probeerde ijzer met handen te breken, dat lukte niet
Podium jaargang 54, nummer 9 en Riemersma in
en met 2,5 uit 3 was Willem wederom de
het afgelopen seizoen 2008/9 tegen Willem speelde
overtuigende clubkampioen!
in de wedstrijd SOPSWEPS'29 - Amersfoort.
12.c3 Tc8
12… Pxa2 13.Kd2 gevolgd door Ta1; 12… Lh6+
Peter Reedijk
Uit “Ons Podium”, clubblad van SchaakGenootschap Amersfoort (Jaargang 55, Nummer 6, februari 2003)

Searching for Bobby Fischer
Op 14 januari zond de NOS de Studio Sportdocumentaire ‘Bobby Fischer, de dolende koning’
uit. De aanleiding was dat Fischer in maart 60 jaar
wordt. En dat de NOS in de maand januari enkele
sportdocumentaires wilde uitzenden (de andere
twee gingen over Regilio Tuur en Rinus Michels).
Op het SGA-forum meldde ik dat ik na het zien
ervan lichtelijk teleurgesteld was. En in Ons
Podium zou proberen uit te leggen waarom.
De opbouw had ik al in mijn hoofd. Ik zou eerst
Sofia Polgar citeren. Zij zag de schaker Fischer als
een idool. Toen hij naar Hongarije kwam en ook bij
de familie Polgar logeerde leerde zij hem ook als
mens kennen. In de documentaire vertelt zij met
haar mooiste glimlach niet te weten of zij daar
achteraf gezien blij mee is. Ik zou hier bij aanhaken
en vertellen dat Fischer ook voor mij een idool is
(geweest). Ik behoor, net als onze voorzitter, tot een
hele generatie die door de WK-match FischerSpasski in Reykjavik 1972 met schaken is
begonnen. Ingrediënten als de Koude Oorlog, het
voor die tijd extreem hoge prijzengeld en Fischers
nukken. De afgebroken stellingen (weet iedereen
nog wat dat zijn?) stonden op de voorpagina van de
krant en iedereen analyseerde mee. Ik had nog een
paar extra redenen om fan te zijn. Fischer is een

landgenoot van me (ik ben behalve Nederlander ook
Amerikaan), maar bovenal, Fischer en ik zijn op de
zelfde dag jarig. Op school heb ik dikwijls
spreekbeurten over hem gehouden. Mijn moeder
hield plakboeken van de match Fischer-Spasski
voor me bij, en ik heb uit die tijd nog diverse
boeken over hem en over de match in de kast.
In mijn uitleg zou ik vervolgens de inhoud van de
documentaire bespreken. Waarin de WK-match uit
1972 uiteraard veel aandacht krijgt. Aan de orde
komt het na aanvullende eisen van Fischer op het
laatste moment via zakenman Slater verder
verhoogde prijzengeld, gedoe met stoelen en lawaai
en vooral met camera’s, de eerste partij waarin
Fischer sullig een loper weggeeft (zie het eind van
dit artikel), de tweede die hij reglementair verliest
door ondanks inspanningen tot aan een escorte toe
te weigeren uit zijn hotel te komen, beeldmateriaal
van Fischer als hij door een horde publiek heen toch
voor de derde partij verschijnt, Spasski die steeds
minder zijn zenuwen in bedwang heeft, en nadat
Spasski telefonisch de 21e en laatste partij heeft
opgegeven een applaus dat niet ophoudt; aanwezig
ook Hans Böhm die zich als nepjournalist toegang
heeft weten te verschaffen. Hierna gaat Fischer op
in een sekte van de 7e dags adventisten in Passadena
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CA. Als hij in 1975 weigert zijn wereldtitel te
verdedigen (hij is het niet eens met de condities)
krijgt Karpov die in de schoot geworpen. Fischer
vindt omdat hij nooit door een uitdager is verslagen
nog steeds dat hij wereldkampioen is. In 1975
breekt hij ook met de sekte en een aantal jaar later
zit hij in Hongarije. In 1992 duikt hij voor een
rematch tegen Spasski op in Sveti Stefan in
Montenegro. Hij overtreedt er een Amerikaans
handelsembargo mee (hij speelt in Joegoslavisch
oorlogsgebied) en kan daarna niet meer terug naar
de VS. Hij zou er zijn prijzengeld moeten inleveren
(waar het beide heren bij de rematch om te doen
was) en loopt kans op 10 jaar gevangenis. Hij
schijnt hierna richting de Filippijnen getrokken te
zijn en nu in Japan te zitten, waar hij op zijn oude
dag vader is geworden. Schokkend was een
fragment van de Filippijnse radio waarin hij na de
aanslag op de Twin Towers de meest vreselijke
verwensingen aan Bush en de VS uit. Onduidelijk
bleef of hij de onbekende is die Short een paar jaar
geleden op internet met provocerend openingsspel
en ijzersterk vervolg kansloos liet. Fischer zelf
ontkent, hij zou alleen nog interesse hebben in het
door hemzelf vanuit de gedachte dat het schaakspel
dood is voorgestelde randomchess, waarin voor de
beginstand wordt geloot.
Een heleboel mensen komen in de documentaire aan
het woord: Short, Böhm, S.Polgar, Timman,
L.Schmid (de arbiter in 1992), ten Geuzendam,
Seirawan, Korchnoi, Karpov, Benkö, Spasski, Ree,
Pagel zelfs, enz. Kasparov ontbrak, hij wil niets met
Fischer te maken hebben. Er is ook op diverse
plaatsen gefilmd, onder meer bij de olympiade in
Bled en het recente toernooi op Curacao. De laatste
was een remake van het kandidatentoernooi aldaar
in 1962, waar Fischer (en ook Korchnoi, zoals die
in het programma betoogt) door een Russische
combine werd tegengewerkt. Het leverde ook een
scene op die niets met Fischer te maken heeft, maar
wel mooi was. Nadat Sofia Polgar van Korchnoi
wint krijgt ze van laatstgenoemde de wind van
voren: “This is the first and the last time that you
will ever win from me!”.
Ik zou mij in mijn beoogde stukje wellicht
tussendoor verontschuldigd hebben dat het vervolg
van mijn artikel ‘Eindspelstudie’ nog een maand
opschuift. En misschien meer, want een partij die ik
vorige week in Belgie speelde inspireert mij ook tot
schrijfwerk. Bovendien bevat het nieuwe YB-65
een artikel van Van Perlo waarin met precies mijn
eindspel een partij van hem besproken wordt met op
zet 28 in inmiddels een pionneneindspel een
verbetering op twee eerdere partijen. Met ook twee
bij mij nog niet bekende bronvermeldingen. Het
artikel van Van Perlo past volledig in wat ik zelf
duidelijk wilde maken (dat soms openingslijntjes tot

in het eindspel uitgeanalyseerd worden), maar alles
bij elkaar heb ik nu dus meer tijd nodig.
Tot slot zou ik uitgelegd hebben waar mijn
teleurstelling door veroorzaakt werd. Die zat er niet
in dat de documentaire kwalitatief niet goed zou
zijn, integendeel. Ik had alleen meer nieuwe feiten
verwacht en dacht dat er behalve oude beelden en
verhalen ook een heuse zoektocht naar hem op touw
gezet zou zijn. Zoals Derk Bolt bij het KROprogramma Spoorloos. Met als afsluiting een
interview met de na lange omzwervingen gevonden
persoon, of de melding dat het spoor is
doodgelopen. Niets daarvan. Na 40 van de 50
minuten die de documentaire duurt zitten we nog in
Sveti Stefan in 1992. Daarna volgt het schokkend
geluidsfragment n.a.v. de Twin Towers en worden
enkele vrienden over het heden aan het woord
gelaten, maar die laten weinig los. Van één van hen
krijgen de programmamakers twee e-mailadressen.
Ze mailen, maar krijgen geen antwoord. Jammer,
helaas, einde zoektocht.
Zo had ik het in mijn hoofd. Tot ik na afloop van de
trieste match Amersfoort-Almelo in een ook al niet
bijzonder Grieks restaurant tegenover Hans Böhm
zat en hem om zijn mening vroeg. Hans blijkt de
maker van de documentaire (Kees Jongkind)
geadviseerd te hebben. Later dit jaar gaan ze van
het materiaal samen een boek uitbrengen. Hij wees
mij er op dat het programma niet zozeer bedoeld
was als zoektocht naar de huidige verblijfplaats van
Fischer, maar veel meer als zoektocht naar de mens
Fischer. En niet alleen bedoeld was voor schakers
zoals hij en ik met veel voorkennis. Hans heeft na
de uitzending veel positieve reacties ontvangen,
vooral ook van niet-schakers. Hij stipte verder aan
dat de dilemma’s van de mens Fischer vooral goed
naar voren komen in zijn verblijf bij de sekte. Een
woordvoerder daarvan meldt in de documentaire dat
zij hem wellicht te veel liefde hebben gegeven. Wat
moeilijk
samengaat
met
een
monomane
voorbereiding op de verdediging van een wereldtitel
schaken. Fischer heeft na zijn vertrek de sekte ook
nog beschuldigd van het stelen van zijn geld, maar
aan de andere kant is juist een onderdeel van het
idee dat je tegen inlevering van je bezittingen de
rest van je leven onbezorgd in de groep kunt
opereren.
Onder het genot van een lamsbout die in hele kleine
stukjes gesneden bleek en grote gamba’s die niet
groot waren gingen in het vervolg van het gesprek
toch wat details over tafel die ik gehoopt had in de
documentaire aan te treffen. Fischer zou steeds
meer de weg aan het kwijtraken zijn. En de
programmamakers hebben wel degelijk overwogen
naar Japan te gaan. Maar dat zou erg kostbaar zijn
en hoogstens een beeld opleveren van Fischer die
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wegrent. Hij laat zich niet interviewen. Zeker niet
schaakwereld (zie ook dammer Baba Sy). Naar we
als er later in de opname gesneden kan worden, daar
nu weten is hij van kinds af aan door de FBI in de
is hij veel te achterdochtig voor. Af en toe belt hij
gaten gehouden omdat zijn moeder links was en hij
uit zichzelf een Filippijnse radiozender die dan de
naar Rusland reisde, waardoor men bang was dat hij
uitzending onderbreekt en hem live zijn wereldvisie
een Russische spion kon zijn. Wel gaat Fischer
laat ventileren (als ze dat niet zouden doen zou hij
soms erg ver. Zo denkt hij dat in de WK-matches
waarschijnlijk ook niet meer bellen). Voor het
met de diverse K’s alles voorgekookt werd. Wat
hem zijn relatie kostte met Korchnoi, die
merendeel betreft het gescheld op zijn vijanden, die
aanvankelijk goed met hem kon opschieten. Het
zoals in de documentaire naar voren komt in drie
contact met Sofia Polgar stopte zoals zij in de
groepen in te delen zijn. Allereerst de joden omdat
documentaire vertelt nadat zij een simultaan in de
het overwegend joodse mensen waren die hem in
VS gaf. De documentaire laat ook Ree aan het
zijn ogen als wonderkind in Brooklyn hebben
woord met het verhaal dat Fischer voorstander is
uitgebuit (overigens is hij via zijn moeder zelf halfvan het uitroeien van de Afrikaanse olifant, omdat
joods). Vervolgens de Russen omdat die zijn
diens slurf symbool zou zijn voor een onbesneden
schaakcarrière structureel tegengewerkt hebben. En
penis. Verder zou hij verkondigen dat de holocaust
tenslotte de VS omdat toen hij in vermoedelijk
niet heeft bestaan.
Hongarije zat en zijn spullen in een kluis had
opgeslagen die door de staat verkocht zijn (omdat
Ondanks of juist door dit alles is Fischer een
de kluis niet meer betaald werd?); bovendien wil de
fenomeen. Het is goed dat er fenomenen bestaan en
VS hem nog voor zijn match in 1992 aanpakken.
het is goed dat de NOS aandacht aan ze besteedt.
Niet altijd was zijn paranoïa zonder grond. De
En als dat boek van Kees Jongkind en Hans Böhm
Russen hebben hem tijdens zijn schaakcarrière
uitkomt ben ik de eerste om het te kopen.
daadwerkelijk tegengewerkt, zoals toen alle nietRussen werden tegengewerkt en niet alleen in de
Willem Bor
Partijfragment

WyyyyyyyyX
xAaAaAgAax
xbBaAaAbBx
xAaAeBbAax
xaAaAaAaAx
xAhAaAaAax
xhAaMhAaAx
xAaAaAhHhx
xaAkAaAaAx
ZwwwwwwwwY

De cruciale stelling in de eerste matchpartij FischerSpasski, Reykjavik 1972. Hans Böhm liet in de
documentaire zien hoe Fischer met zwart vervolgde
met 29… Lxh2?? 30.g3 h5 31.Ke2 h4 32.Kf3
(32.gxh4 g6 met voordeel voor zwart) 32… Ke7
(32… h3 33.Kg4 Lg1 34.Kxh3 Lxf2 35.Ld2 en de
zwarte loper gaat alsnog verloren; 32… g5 33.Kg2
g4 34.Kxh2 h3 lijkt remise) 33.Kg2 hxg3 34.fxg3

Lxg3 35.Kxg3 Kd6 36.a4 Kd5 37.La3 Ke4
38.Lc5 a6 39.b6 f5 (volgens Euwe maakt 39… e5
40.Kg4 g6 remise) 40.Kh4 f4 (de afgebroken
stelling) 41.exf4 Kxf4 42.Kh5 Kf5 (42… g5
43.Kg6 g4 44.Kf6 e5 45.La6 g3 46.Lxe5+ Kf3
47.Ld4 en wit wint) 43.Le3 Ke4 44.Lf2 Kf5 (44…
Kf3 45.Ld4) 45.Lh4 e5 46.Lg5 e4 47.Le3 Kf6
48.Kg4 Ke5 49.Kg5 Kd5 50.Kf5 a5 51.Lf2 g5
52.Kxg5 Kc4 53.Kf4 Kb4 54.Kxe4 Kxa4 55.Kd5
Kb5 56.Kd6 1-0.
Deze analyses, met twee momenten waarop zwart
remise kan maken, haal ik uit boeken uit 1972. Ik
heb niet bijgehouden of ze misschien later onderuit
gehaald zijn. Wel of niet, 29… Lxh2 is een blunder
want zonder is er niets aan de hand. In de
documentaire wordt gesuggereerd dat het lag aan
het gedoe met de snorrende camera’s van de firma
Fox. Ik heb ook wel eens gehoord dat Fischer voor
de kick een stelling met twee pionnen tegen een
stuk remise heeft willen houden. Wat hem dan bijna
nog gelukt was ook. Het meest waarschijnlijk lijkt
me echter dat hij wel zag dat zijn loper ingesloten
zou raken, maar dacht nog los te komen en in het
vervolg dus iets over het hoofd heeft gezien.
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Uit “Ons Podium”, clubblad van SchaakGenootschap Amersfoort (Jaargang 60, Nummer 3, december 2007)

Uit de interne
Willem Bor – Martin Bos, 6e ronde SGA-interne
Beter is 18.exf6 Dxf6 19.f5 met goed spel voor wit.
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 e6 4.0-0 Db6
6.Pc3 Pd4 6.Ld3
Bij deze zet werd ik geïnspireerd door de op dat
moment net begonnen SGA-forumpartij waarin in
een Siciliaan met 2… d6 deze loper ook voor de
eigen d-pion werd gezet.
6…Dc6 7.Pxd4 cxd4 8.Pe2 Ld6 9.Pxd4
Zwarts openingsopzet heeft tijd gekost en ik denk
daar in mijn onschuld eenvoudig van te profiteren.
Diagram-1 na 9.Pxd4:

WyyyyyyyyX
xCaEaGaDcx
xbBaBaBbBx
xAaFeBaAax
xaAaAaAaAx
xAaAjHaAax
xaAaKaAaAx
xHhHhAhHhx
xiAkLaImAx
ZwwwwwwwwY
9… Lxh2+ 10.Kxh2

Hier heb ik naar 10.Kh1 gekeken maar dit
afgewezen vanwege 10… Db6 (10… Dd6 11.Pb5
De5 12.g3; 10… Dc5 11.Pb3 en g3) 11.Pxe6
Le5. Ten onrechte, want na koelbloedig 12.Pg5
Dh6+ 13.Ph3 heeft zwart amper spel voor de
geofferde pion.
10… Dd6+ 11.f4 Dxd4 12.Df3 h5
Actief gespeeld. Het zwarte paard gaat op weg naar
g4.
13.c3 Dd6 14.e5 De7 15.Le4
Misschien had ik hier eerst maar eens veilig 15.Kg1
moeten spelen.

18… b6!
Eigenlijk wist het nog wel uit mijn vorige periode
bij SGA, maar Martin Bos is een zeer creatieve
speler! Niks geen klein spel met 18… Kf7 of 18…
Tb8 (plan alsnog b6). Welnee, we gaan ervoor! En
het blijkt ook nog eens allemaal te kloppen …..
Diagram-2 na 18… b6:

WyyyyyyyyX
xCaEaGaAcx
xbAaBfAbAx
xAbAaBaAax
xaAaAhBaBx
xAaAhAhDax
xaAhKaLaAx
xHhAaAaHax
xiAkAaImAx
ZwwwwwwwwY
19.Dh3

Ik was er tijdens de partij vrij zeker van dat ik de
toren kon pakken, maar koos er voor het niet te
doen vanwege de kleine kans en de grote gevolgen
als ik iets over het hoofd had gezien. Noem het
intuïtie. Men zie 19.Dxa8 Dh4 20.Tf3 en nu:
a) 20… De1+
21.Lf1 (21.Tf1 Dh4 is
zetherhaling) 21… Dh4 (of ook 21… 0-0;
maar niet 21… Kf7 22.Kh1) 22.Lb5!?; dit
was mijn plan tijdens de partij, en er volgden in
mijn hoofd en ook nog in de analyse na afloop
prachtige slagzetten als Dxc8+, Dxd7+ en
Dxe6+, maar nu rustig thuis zie ik geen
bezwaren tegen 22… 0-0 23.Dxa7 Dh2+
24.Kf1 Dh1+ 25.Ke2 Dxg2+.
b) 20… Dh2+ 21.Kf1 Dh1+ 22.Ke2 Dxg2+
23.Kd1 (23.Ke1 0-0) 23… Pf2+ 24.Kc2 Pxd3
25.Kxd3 (ik geloof dat ik tijdens de partij hier
25.Kb3 van plan was, maar dat slaat na 25… 00 nergens op) 25… 0-0 26.Dxa7 Dxf3+
27.Le3 De4+ 28.Ke2 Dg2+ 29.Lf2 h4 met
groot voordeel voor zwart.

15… Ph6 16.d4
19… Lb7 20.Ld2 0-0-0 21.Le2
Natuurlijk niet 16.Dxh5?? Pg4+ met damewinst.
16… Pg4+ 17.Kg1 f5 18.Ld3

Wit zit te prutsen. Het juiste plan is 21.a4 en dan
verder richting de zwarte koning.
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Diagram-3 na 34.g3:
21… Tdg8 22.Lf3 La6
24.exd6 Dxd6 25.Dh4

WyyyyyyyyX
xAaGaAaCax
xbEaAaAaAx
xAbAaAfAax
xaAaAaBcBx
xHaAhAkDlx
xaAhAbAhAx
xAhAaKaAax
xaAaIaImAx
ZwwwwwwwwY

23.Tfe1 d6

Denkt met een extra slot op de deur een zwart g5
tegen te houden. Maar daarmee heb ik buiten waard
Martin gerekend.
25… g6 26.a4
Eindelijk.
25… g5?! 27.fxg5 e5 28.Tad1?
Met al die enge zwarte pionnen was het
gemakkelijk te missen, maar 28.Lxg4! hxg4
29.Dg3 en dan op de volgende zet slaan op e5 had
de zwarte opzet gekraakt.

34… Pf2

28… e4 29.Le2 Lb7 30.Tf1 e3 31.Le1
Met 31.Lc1 was er nog iets aan structuur in de witte
stelling overgebleven. Het gaat hierna van kwaad
tot erger met me.
31… Txg5

Opnieuw was 34… T5g6 de beste. Na 35.Dxf6 Pxf6
heb ik allerlei problemen die mij na afloop tegen
een schare mee-analyseerders bijna elke keer te veel
werden. Wel een heel leuke stelling om te
analyseren!
35.Lxg5 Dc6?

Natuurlijk. Ik had van Martin intussen al niet meer
anders verwacht.
32.Lg3 Df6 33.Lf4?
Te hebberig. Veel beter is 33.d5 om eerst maar eens
de diagonaal van de zwarte loper af te sluiten.

De laatste en dus beslissende blunder, hoewel na het
correcte 35… Txg5 36.Txf2 exf2+ 37.Kxf2 f4 en
nu 37.g4 of ook 37.Tf1!? voor wit het ergste leed
wel geleden is. Maar daarmee bedoel ik dus dat wit
de partij niet meer verliest; remise is de meest
waarschijnlijke uitslag.

33… Thg8?
Want nu had zwart me met het koele 33… Tg6 heel
erg moeilijk kunnen maken, bijv. 34.Dxf6 Pxf6 of
ook 34.Lg3 Dxh4 35.Lxh4 Pf2 of ook 34.Dh3 Pf2
of 34.Dxf6 Pxf6 35.g3 h4 en in alle gevallen heb ik
een zwaar probleem rond mijn koning.

36.Txf2 exf2+
Te8 39.Dxh5

37.Kxf2 Dg2+

38.Ke1

Door Martin in zijn berekeningen overzien.
39… De4
Na 39… Txe2+ 40.Dxe2 Dxg3+ 41.Kd2 Dxg5+
42.Kc2 komt de witte koning in veiligheid.

34.g3?
Geeft het kadootje terug; 34.Lxg5 Txg5 35.d5 f4
36.Dh3 Kc7 37.Lxg4 Txg4 (37… hxg4 38.d6+)
38.Df3 is goed voor wit.

40.Kd2 Lc6 41.Lb5 Dg2+ 42.Kc1 Lxb5
43.axb5 Te2
44.Dh8+ Kc7
45.Dd8+ Kb7
46.Dd7+ 1-0.
Bij deze wil ik Martin nogmaals bedanken voor een
prachtige partij die vooral door zijn grote
originaliteit vorm kreeg (ik heb merendeel slechts
laf gereageerd …..). En ook nog een beetje voor het
punt dat ik van hem gestolen heb.

Willem Bor
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Het derde nummer van het Amersfoortse clubblad Ons Podium in 2007 werd opgesierd met de volgende
wervende aankondiging:

Da’s Mooi Man!
(deel 1: Waarin de auteur nog een beetje zoekende is)
Onder deze titel start ik een rubriek over euforische
schaakmomenten. Liefst uit eigen praktijk of
waarneming, maar of ik het daartoe beperk weet ik
nog niet. De euforie kan kort zijn, of ook dagen of
zelfs jaren later nog voelbaar zijn. En het hoeft ook
helemaal niet te komen door iets wat op het
schaakbord is gebeurd.
De op het warme Amersfoortse nest teruggekeerde
Willem Bor kwam doen wat hij altijd graag deed:
zijn liefde voor het schaakspel delen. Niveau doet
niet terzake, schoonheid wel en dus startte Willem
een allegaartje aan diagrammen, afgewisseld met
anekdotes. Wat het criterium was? Dat wist Willem
zelf niet eens, in zijn derde bijdrage kwam hij met
de volgende definitie:
In de praktijk betreft het meestal zelf meegemaakt
of gezien gooi- en smijtwerk op of soms buiten het
schaakbord
Veel stukjes begonnen dan ook steevast met “ik
kwam tegen 21.30 op de club binnenlopen en zag
het volgende bij XXX gebeuren”. Dat kon een partij
uit de interne zijn, een seniorenpartij uit een
teamwedstrijd van het zesde, maar ook alle jeugd
interne potjes die op de website werden geplaatst,
volgde Willem. Dit laatste blijkt uit zijn laatste
bijdrage (deel 9):
Ik kijk af en toe bij deze kweekvijver rond en het
deed mij deugd toen van de ronde van 6 maart
ineens vijf van de zes gespeelde partijen via de
SGA-site na te spelen bleken. Met in alle vijf een
opening die geheel of gedeeltelijk met het inferieure
Skandinavisch te maken had, dat dan weer wel
Uiteraard kwam Willem met het alom bekende
fragment van zijn partij tegen Kasimdzhanov maar
eigenlijk was zijn beschouwing van de middag veel
leuker:
Geen euforie dus die ochtend. Die middag wel.
Toen wij ongeveer een uur bezig waren tegen
Groningen om de derde plaats, kwam de
barmevrouw de speelzaal binnen met een grote tray
met borrelhapjes. En begon ze om daar aandacht
voor de vragen achter elkaar alle spelers op de
schouder te tikken. En nog een keer als niet direct
mosterd bij de bitterbal of pittige saus bij de
gehaktstaaf werd gepakt. In mijn omgeving werd er
smakelijk om gelachen, in de bovenste contreien
(waar Kasimdzhanov bezig was John van der Wiel

in 25 zetjes in te blikken en HMC kampioen van
Nederland te maken) was er irritatie en bij de
toeschouwers heel veel hilariteit
Zo maar een paar voorbeelden:
Diagram-4

WyyyyyyyyX
xAaAaAaGax
xcAaAaAaBx
xFaAaBaBhx
xaAcBhBaAx
xAaAlAhAax
xaHaAaAhAx
xAaHiAaAix
xaMaAaAaAx
ZwwwwwwwwY

M.Ragger – Daniel Stellwagen, stelling na 43.Dd4
Er volgde nog maar één zet: 43… Tc3!! 0-1.
Kijk zelf maar waarom wit hier opgaf. Alleen al
door er naar te kijken word ik, terwijl het niet mijn
eigen partij was, elke keer vrolijk. Kun je nagaan
hoe Daniel zich gevoeld moet hebben toen hij de zet
zag en hem daarna ook echt mocht uitvoeren.
1) Het mooiste heb ik voor het laatst
bewaard. Ook uit de oude doos, hoewel
veel minder oud dan mijn eerste twee
fragmenten. Een heleboel SGA-ers
schijnen de partij al te kennen. Ik tot voor
kort niet en toen René Tonnon er terloops
over begon wist ik direct dat ik hem voor
deze rubriek moest hebben. Als eerbetoon
volgt de hele partij.
Ron Flohr- J. Mostertman, rapidtoernooi Arnhem,
7 jan. 2007
1.d4 Pf6 2.Lg5 d5 3.Lxf6 gxf6 4.e3 Lf5 5.Ld3
Lg6 6.Pe2 Lh5 7.h3 e5 8.c3 e4 9.Lc2 Lxe2
10.Dxe2 Tg8
11.Db5+ Ke7
12.Dxb7 Pd7
13.Dxd5 Pb6 14.Dxe4+ Kd7 15.Dxh7 Tg7
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16.Df5+ Kc6 17.Le4+ Pd5 18.c4 Tg5 19.Lxd5+
Kb6 20.Dd3 c6 21.Lf3 Tb8 22.a3 Kc7 23.b4 De7
24.Pc3 Lg7 25.b5 Dd6 26.Lxc6 a6 27.a4 f5 28.c5
Dg6 29.Pd5+ Kd8 30.Pf4 Df6 31.h4 Tg4 32.Ph5
De7 33.Pxg7 Txg7 34.Dxf5 Kc7 35.Dd5 f5
36.Dxf5 Kd8 37.De5 Tc8 38.Dd6+ Dd7 39.Lxd7
Txd7 40.Dxa6 1-0.
Diagram-5

WyyyyyyyyX
xAaCgAaAax
xaAaCaAaAx
xLaAaAaAax
xaHhAaAaAx
xHaAhAaAhx
xaAaAhAaAx
xAaAaAhHax
xiAaAmAaIx
ZwwwwwwwwY

Slotstelling Flohr-Mostertman
Om het niveau van de partij c.q. van het zwarte
weerwerk gaat het niet. Maar wat een slotstelling
voor een officiële partij!
2)
Onze voorzitter Martijn Jansen,
ongetwijfeld met zijn gedachten elders in
verband met het binnenhalen van weer een

nieuwe sponsor of weer een nieuwe
clubactiviteit, produceerde afgelopen
vrijdagavond in de interne het volgende
prutswerkje (overigens wel ook goed
gespeeld natuurlijk van tegenstander Chris
Roelandt): 1.Pc3 d5 2.e4 d4 3.Pe2 e5
4.Pg3 Pc6 5.Pf3 Lg4 6.h3 Lxf3 7.Dxf3
Pe7?? 8.Lc4 f5? (maar 8… f6 9.Db3 is
ook niet fijn)
9.exf5 Dd6
10.Pe4
(diagram 7;
het enige wat niet
onmiddellijk verliest is 10… Db4 11.Le6
maar het is goed te begrijpen als je daar
geen zin meer in hebt) 1-0. Martijn zat
iets later op de avond al weer glimlachend
champagne voor weer een kampioensteam
in te schenken en vond ook nog energie om
aan iedereen die het wilde weten
voornoemde zetten op te lepelen.
Ik zou zo nog een paar fragmenten willen
toevoegen, maar ik denk dat de boodschap van
Willem wel uit het bovenstaande blijkt. Willem
eindigde zijn laatste rubrieken met de zinsnede: 7pionnenaanval van prominent oud-lid van SGA (en
oud-teamgenoot van mij bij Utrecht) Flip du
Chattel houden jullie nog een maand tegoed. Dit is
er dus nooit meer van gekomen. Ik hoop dat iemand
mij die partij nog eens kan toezenden, ik zal hem
met veel plezier naspelen.
Jeroen Schuil

Uit “Ons Podium”, clubblad van SchaakGenootschap Amersfoort (Jaargang 52, Nummer 4, november 1999)

Mijn Held
Mijn interesse voor schaken werd, zoals bij veel
generatiegenoten, gewekt door de match SpasskyFischer. Ik was een brugklassertje op het Christelijk
Streeklyceum in Ede. In de hoogste klas zaten
jongens die heel goed waren. Zo goed dat ze bij het
NK-schoolschaak meededen. Ik werd bij thuiswedstrijden hun trouwste toeschouwer. De derde
bordspeler is later bekend geworden door zijn
combinatierubriek in SchaakMagazine (Parels voor
Peewee). Mijn Held zat aan het eerste bord. Hij
speelde alsof het geen moeite kostte. Onder zijn
leiding werd mijn school tweede van Nederland (5
jaar later zouden we nog eens vierde worden). Mijn
Held had een leuke vriendin die zijn schaakpassie
begreep. Ze speelde zelf een paar keer in het NKvrouwen. Hij plaatste zich een paar jaar later bijna
voor het NK-algemeen. In het laatste weekend van de
halve finales had hij nog een halfje nodig, maar hij
moest de week ervoor in militaire dienst. Daarbij is

iets fout gegaan en hij verloor zijn partijen treurig.
Kort daarna raakte zijn verkering uit. Het ging van
kwaad tot erger en iedereen vergat hem.
Vorige week kwam ik Mijn Held weer tegen. Ik
mocht tegen hem schaken in de 3e klasse C. Hij was
dik geworden. En gedroeg zich een beetje vreemd.
Met de partij beginnen terwijl de opstellingen nog
worden omgeroepen, dat soort dingen. Hij rook naar
drank. Bij nader inzien stonk hij alsof hij een maand
onder een brug had geslapen. Hij speelde zijn zetten
zonder nadenken. De enige reden dat zijn klok tijdens
de partij 10 minuten heeft gelopen was omdat hij
twee keer naar de gang ging. En daar zo onbedaarlijk
begon te rochelen dat ik voor zijn leven vreesde. Op
het bord ruilde hij alles af. Om 2 uur was remise
onvermijdelijk. Waarop ik hem iets te drinken
aanbood. Bier natuurlijk (ik ook trouwens). Ik was
blij daarna even met onze teamleidster Amsterdam in
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te kunnen. Mijn Held bleef aan het bier. Af en toe
kwam hij bij de overgebleven borden kijken, daar een
weëe geur achterlatend. Een paar van zijn eigen
clubgenoten dachten na afloop dat Mijn Held al een
maand de zelfde kleren droeg. En gaven in
overweging dat je kon weigeren tegen hem te spelen.

Wegens hinderen van de tegenstander. Het is die
middag niet in mij opgekomen. Ik was alleen maar
verdrietig.

Willem Bor
Ik heb een aantal keer naast Willem gespeeld voor
Amersfoort, en het was een prettige ervaring. Ik heb
het hem nooit verteld, maar hij deed mij een beetje
denken aan de Engelse grootmeester Tony Miles in
zijn speelstijl en benadering van stellingen, en dat is
geen slechte voorbeeld! Het zat vooral in 3 dingen:
1. Een goed gevoel voor tactieken, niet zozeer het
doorberekenen van lange varianten, maar meer het
vinden van “irritante” tactische mogelijkheden,
zoals een onverwachte manier om een slechte
stelling toch door te zetten.
2. Een groot genot als de tegenstander een statische
zwakte had, zoals een geïsoleerde pion. Vooral dit
laatste maakte het heel prettig om naast ze te zitten.
De partij zal misschien heel lang duren (Willem
speelde inderdaad veel lange partijen) maar je wist
dat het goed zou komen. Je ziet veel partijen waar
je het gevoel hebt dat de tegenstander toch goed
speelt, en dat de zwakte helemaal niet telt…en dan
plotseling komt er een afwikkeling naar een finale,
en de tegenstander staat hopeloos verloren.
3. Hij had ook een aantal scherpe, iets minder
gewone openingsvarianten tot zijn beschikking, en
hij gebruikte ze met groot succes, bijvoorbeeld de
Schliemann (1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 f5), de
anti-Najdorf met 4. Qd4 (1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4
cd 4. Qd4), een hele leuke variant in het Frans (1.
e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4. Bd2) en (in zijn jeugd
vooral) allerlei vormen van Konings-gambiet.
Misschien is het leuk om een paar partijen te laten
zien waar deze 3 eigenschappen naar voren
kwamen. Ze zijn niet de allerbeste partijen die
Willem gespeeld heeft, maar zij verklaren wel
waarom hij een sterk speler werd. Als je zulke
partijen naar je hand toe kan zetten, dan profiteer je
het meeste van je meesterstukken!
1) Marcel Thirion – Willem Bor, Belgie 1999
1.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.d3 Bc5 4.Nc3 d6 5.Na4 Nbd7
6.Nxc5 Nxc5 7.b4 Ne6 8.Nf3 O-O 9.O-O Qe7
10.Re1 h6 11.c3 Nf4?
Wit stond wel iets beter door zijn 2 lopers, maar er
was niet te veel aan de hand. Nu wordt het moeilijk
voor zwart.
12.Bxf4 exf4 13.e5! Nh7 14.exd6 Qxd6 15.Ne5!
g5!??

WyyyyyyyyX
xCaEaAcGax
xbBbAaBaDx
xAaAfAaAbx
xaAaAjAbAx
xAhKaAbAax
xaAhHaAaAx
xHaAaAhHhx
xiAaLiAmAx
ZwwwwwwwwY

Het is moeilijk om goed advies te geven – Nf7,
Qb3, Qh5 en de eenvoudige Qf3 waren allemaal in
de lucht. 15…g5 is heel provocerend!
16.Nxf7
16 Qh5 Qf6 17 Ng6 was ook niet slecht, maar hier
is niks mis mee.
16…Rxf7 17.Qh5 Qf6 18.Re8+ Kg7!
De beste kans. Wit moet nu even rekenen…
19.Rae1?
Wit mist zijn kans! 19 Qf7+ Qf7 20 Bf7 Kf7 21
Rae1 was het eenvoudigste met een winnend
voordeel. 19 Bf7 Qf7 20 Qe2 is ook heel gevaarlijk
voor zwart.
19…Rf8!
Lijkt levensgevaarlijk, maar het is de beste zet!
20.R1e7+ Kh8
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WyyyyyyyyX
xCaEaIcAgx
xbBbAiAaDx
xAaAaAfAbx
xaAaAaAbLx
xAhKaAbAax
xaAhHaAaAx
xHaAaAhHhx
xaAaAaAmAx
ZwwwwwwwwY

21.Rxc7?
Het was niet meer te winnen, maar remise kon nog
wel. 21 Rxf8+ Nxf8 22 Rf7! Qd6 en zwart lijkt het
allemaal te kunnen verdedigen. De mooie zet 23
Rg7! stuit op 23…Qf6! 24 Rf7 Qd6! met remise! 23
h4 ligt voor de hand met het idee van 23…Bd7 24
hg Be8 25 g6! Echter, na 23…gh zie ik niks beters
dan 24 Rg7 Qf6 25 Rf7 etc… Ik zie geen winst na
24 Qh4 Nh7!
Na 21 Rc7 gaat het echt mis dankzij een heel
gemeen tactiekje van Willem!
21… Bg4! 22.Rxf8+ Rxf8 23.Qxg4 Qe5!
Auw! Dat doet zeer! Plotseling staat wit verloren.
24.Rxh7+ Kxh7 25.h4 Qxc3 26.hxg5 Qg7!
Het duurde nog een aantal zetten, maar zwart ging
altijd winnen!
27.Bd5 Qxg5 28.Qd7+ Qg7 29.Qxb7 Qxb7
30.Bxb7 Rb8 31.Be4+ Kg7 32.a3 Kf6 33.Kf1 Rb6
34.Ke2 Ra6 35.b5 Rxa3 36.Bd5 Ke5 37.Bc4 Ra1
38.Kf3 Rb1 39.Kg4 Rb2 40.Kf3 Kd4 41.g3 fxg3
42.fxg3 Rc2 43.Kg4 Ke5 44.Kh5 Kf6 45.Kg4 Rc1
46.Kh5 Rf1 47.Kg4 Kg6 48.Bd5 Rf2 49.Be4+ Kf6
50.Bc6 Ke5 51.Kh5 Rh2+ 52.Kg6 Rh3 53.Be4
Rxg3+ 54.Kxh6 Kd4 55.Kh5 Rg1 56.Bg6 Kc5
57.Be8 Rg3 58.Bc6 Rxd3 59.Bg2 Rd1 60.Bf3 Rd2
0-1
2) Willem Bor – Andy Ooms, België 2003
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.b3
Ook een favoriete opening van Willem. Hij heeft er
veel punten mee gescoord.
3…d5 4.exd5 exd5 5.Bb5+ Bd7 6.Bxd7+ Qxd7
7.O-O Bd6 8.Bb2 f6 9.d4! Ne7 10.Nc3 O-O
11.Qd3 cxd4
Daar is die! Zwart heeft nu een geïsoleerde pion op
d5. Niet ernstig, eerlijk gezegd, maar Willem heeft
nu zijn zwakke punt!
12.Ne2 Nbc6 13.Nexd4 Ne5 14.Qd2
In de komende zetten lijkt zwart het helemaal niet
slecht te doen. Centraliseren, stukken naar de
koningsvleugel. Wat Willem goed doet hier, is net

genoeg doen om het gevaar aan de koningsvleugel
te beperken en tegelijkertijd kleine voordeeltjes
“snoepen” zoals het ruilen van de zwarte loper. En
kijk naar de zet 16. h3 en het vervolg op zet 21, 23
en 26! Net Karpov!
14…Rad8 15.Rfe1 N7g6 16.h3!

WyyyyyyyyX
xAaAcAcGax
xbBaFaAbBx
xAaAeAbDax
xaAaBdAaAx
xAaAjAaAax
xaHaAaJaHx
xHkHlAhHax
xiAaAiAmAx
ZwwwwwwwwY

16... Kh8 17.a4! a6?!
17…Rfe8 was beter geweest om 18 Ba3 Bb8 te
kunnen spelen. Wat volgt is niet erg, maar zwart
verliest net een beetje aanvalskracht in zijn stelling.
18.Ba3! Bxa3 19.Rxa3 Rfe8 20.Raa1 Re7
21.Nh2! Rde8 22.Rad1 Qc8 23.Nf1! Nh4 24.Re3
Nc6 25.Rxe7 Rxe7 26.Ne3!

WyyyyyyyyX
xAaFaAaAgx
xaBaAcAbBx
xBaDaAbAax
xaAaBaAaAx
xHaAjAaAdx
xaHaAjAaHx
xAaHlAhHax
xaAaIaAmAx
ZwwwwwwwwY

Plotseling heeft zwart grote problemen met zijn
pion op d5. En waar is de aanval?
26…Re4 27.Qc3 Qe8 28.Qc5 h6 29.Qxd5
Zwakke punt weg! Nu even opruimen!
29…Re5 30.Qc4 Re4 31.c3?
Een beetje nonchalant. 31 Qc3 was beter om
31…Qg6 met 32 Kf1 te ontmoeten.
31…Qg6 32.Qf1 Ne5?
32…Nd4 33 cd Rd4 34 Rd4 Nf3+ 35 Kh1 Nd4 had
zwart een gelijke stelling gegeven.
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33.Kh1 Kh7 34.Ne6 Qh5 35.Rd4 Nc6 36.Rxe4 10
Ondanks het foutje op zet 31, een mooi parttij van
Willem die veel klasse toont.
En nu als afsluiting, een leuke aanvalspartij van
Willem! Hij was gevaarlijk in zijn favoriete
openings!
L. Cako – Willem Bor ????
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 f5 4. Nc3 Nf6 5. Qe2
Nd4 6. Nd4 ed 7. e5 Ng4
Kan dit echt voor zwart? Het ziet er vreselijk uit!
Maar na de volgende zet van wit, staat zwart riant!
8. Nb1 c6 9. Bc4 Qh4 10. h3 d6! 11. ed+ Kd8!
Goed gespeeld! Het gaat nu heel erg hard!
12. g3 Qh6 13. Na3 Bd6 14. d3 f4! 15. Kf1 Re8
16. Qf3 Ne5 17. Qf4 Bh3+ 18 Kg1 Qxf4! 0-1

WyyyyyyyyX
xCaAgCaAax
xbBaAaAbBx
xAaBeAaAax
xaAaAdAaAx
xAaKbAfAax
xjAaHaAhEx
xHhHaAhAax
xiAkAaAmIx
ZwwwwwwwwY

Een mooie afsluiting van de partij! 19 Bxf4 Nf3+ is
mat!
Matthew Sadler
En met deze analyses van Matthew zijn we op
pagina 98 (op vel 49) aanbeland. We hadden nog
graag vele vellen met verhalen van Willem willen
horen, maar we weten allemaal dat dat helaas niet
meer zal gebeuren. Er rest dan ook niets anders dan
het volgende vel leeg te laten...
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