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Redactioneel
Met de komst van het Internet is het
traditionele clubblad in troebel vaarwater
geraakt. Veel redacties hebben het bijltje erbij
neergekapt of moesten de frequentie van de
uitgave van hun blad drastisch reductioneren.
De creativistische stukjesschrijvers lijken
tegenwoordig de sigaar aan Maarten te
geven of zoeken hun heil in moderne
weblogs.
Vooral in de donkere dagen rond kerst en
nieuwjaar is het clubblad een bron van
leesvoer die niet mag ontbreken tussen
kalkoen en oliebol. Om u dit jaar niet teleur te
stellen hebben we een aantal auteurs alsnog
bereid gevonden om hun zieleroerselen op
schrift te stellen.
Gezien de beperkte tijd die beschikbaar was
(i.e. de technische onkunde van de redactie)
voldoet de lay-out mogelijk niet aan uw
verwachtingen. Daar staat tegenover dat
iedere huis-tuin-en-keuken printer tot
drukkerij kan worden omgetoverd.
Ervan uitgaand dat partijverslagen op een
traditioneel houten bord zullen worden
nagespeeld, hebben we het aantal
diagrammen beperkt gehouden.

Hoofdredactie:
Lay-out:
Catering:
Taalkundig advies:
Eindredactie:
Marketing:
Promotie:

Namens het bestuur van de RSB wenst de
redactie u prettige feestdagen en een gezond
en vredig 2009.

Disclaimer:

Ronald Damhuis
“”
“”
“”
“”
“”
“”

Elke gelijkenis met bestaande personen, verenigingen
of partijfragmenten berust op louter toeval.
Typografische of grammaticale fouten zijn ofwel bewust
aangebracht ofwel het gevolg van de nalatigheid van de
redactie.
Verschillende bijdragen zijn eerder verschenen in
andere bladen of media. Voor zover geen sprake is van
plagiaat zijn de auteurs eigenaar van het copyright van
hun bijdrage. Voor hergebruik van (delen van) artikelen
dient u vooraf toestemming te vragen aan de
desbetreffende auteur.
Vanzelfsprekend kan en wil de Rotterdamse
Schaakbond geen verantwoordelijkheid dragen voor
uitspraken van auteurs of redactie.
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Willem
Door Willem Platje.
In iedere echte man is een kind verborgen, dat wil
spelen (Friedrich Nietzsche).

December 1957. Eindelijk: Kerstmis! Het
lange wachten is voorbij. Mijn vader schudt
de kolenkit leeg op het vuur dat hij met
aanmaakhoutjes en kranten in de haard
ontstoken heeft. Blauwe vlammetjes met gele
kopjes beginnen begerig aan het anthraciet
te likken achter mica ruitjes. Gefascineerd kijk
ik toe en voel de warmte op mijn huid.
Plechtig doet hij het electrisch licht uit.
Winterdonker neemt bezit van de
woonkamer. Dan strijkt hij een lucifer aan en
raakt er de kaarsjes in de kerstboom mee
aan. Ze antwoorden met licht. Flonkerend
weerkaatsen druipende kaarsjes hun licht in
de zilveren bolletjes, die mijn moeder en ik
devoot in een naar bos geurend sparretje
hebben gehangen. Als je goed luistert, dan
kun je de zinderende kaarsenvlammetjes
horen fluisteren. Als je goed kijkt zie je
miljoenen vonkjes hun vrolijk licht in het rond
spetteren en als je dan je vingers in je oren
duwt, je ogen stevig dicht knijpt en goed ruikt,
dan waan je je in een dennenbos.
Ik kan me niet bedwingen. Ik moet het
zilveren belletje aantikken. De kristallen klank
klinkt in mijn verbeelding als een kerkklok.
Het kerstvogeltje met het kleine rode
snaveltje dat ik dit jaar heb mogen uitkiezen
zet ik wat steviger op zijn tak. Mijn moeder
pakt haar gitaar en begint te zingen: ”Stille
nacht, heilige nacht” en ik zing mee. Ik ben al
zes en ken natuurlijk de woorden: “Stillige
nacht, heilige nacht …”. Mijn broertje is pas
twee en slaapt als het kerstkind. Maar wat
gaat het snel voorbij… Het had zoveel langer
mogen duren. Bedtijd. Als ik mijn pyjama aan
heb kus ik mijn vader welterusten. Hij heeft
weer eens dat mysteriespel op het bord gezet
en kijkt naar voor mij onbegrijpelijke letters en
cijfers in de krant. Hij verzet een houten
paardje.
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December 1973. Kerstfeest! In mijn klas heb
ik een mooi sparretje samen met mijn
leerlingen opgetuigd. Opgetogen hebben ze
van thuis elk een kleine kerstversiering
meegenomen. Als beginnend onderwijzer ga
ik mijn eerste kerstviering tegemoet. Niemand
heeft me ooit verteld hoe je zoiets met die
kleintjes van klas drie moet doen. Gelukkig zit
er een klein zilveren vogeltje op een tak en er
hangt ook een klein zilveren klokje. Ik
verduister het lokaal en ontsteek voor elk van
mijn leerlingen het kaarsje, dat ze bij zich
hebben. Ze slepen me er enthousiast
doorheen. Samen hebben ze buiten mijn
medeweten een prachtig programma
samengesteld: “Het meisje met de
zwavelstokjes” wordt afgewisseld met een
vertelling uit de Bijbel over de gebeurtenissen
in Betlehem. Drie kleine mannetjes, verkleed
als de drie Wijzen uit het Oosten, volgen de
ster en trekken op naar de stal. De rest van
mijn leerlingen liggen als herdertjes en
schaapjes bij nacht in het veld. Ze laten de
Ster stralen! Het kerstverhaal dat ik
improviseer - mijn hele leven is één en al
improvisatie - is slechts een deel van het
feest, maar ik zie al die snoetjes genieten van
mijn vertelling. Ze zingen met glinsterende
oogjes vol overgave “Stille nacht, heilige
nacht” en “Gloria in Excelcis Deo”. Ik begeleid
ze op mijn gitaar en zie miljoenen
sprankelende vonkjes in de boom.
Na de warme chocolademelk en de
kerstkransjes gaan ze in vrede hun
welverdiende vakantie tegemoet. Stil blijf ik
even zitten, omdat ik dit gelukkig moment nog
even vast wil houden. Het had zoveel langer
mogen duren. Zal ik? Ik aarzel. Eigenlijk wil ik
het niet. Wat geweest is is immers voorbij?
Toch tik ik nog even het zilveren belletje aan
en mijn oren maken me een jongetje van zes.
Dan ontsluit ik het licht. Ik schud het verleden
van me af en haal het vogeltje als eerste uit
de boom. “Tot volgend jaar”, denk ik... De
boom moet naar het schoolplein. Ik plaats
nog een verdwaald stoeltje op een tafel. Het
demonstratiebord voor de schaaklessen zet
ik op het aanrecht met het fonteintje. De
schoonmakers kunnen hun gang gaan.
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December 1978. Kerst. Het is voor het eerst
dat er cadeautjes onder de kerstboom liggen.
Sint-Nicolaas ruimde om de één of andere
reden dit jaar het veld. Dit jaar dus geen
surprises en gedichten, maar slechts het
uitpakken van pakjes. Vorig jaar was ik er
door een misverstand bij het lootjes trekken
met slechts één sinterklaascadeautje nogal
bekaaid vanaf gekomen. Geeft niet: “Het is
beter te geven dan te ontvangen”. Mijn
ouders, mijn broer en zijn vrouw, mijn vrouw
en ik zitten voor een boom, die in bijna niets
van echt te onderscheiden is. Ik bedenk me
ineens, dat ik die geur van vroeger mis. Ook
de electrische lichtjes fonkelen niet
miljoenvoudig. Ze geven eigenlijk alleen maar
licht. Ik hoor het zachte ruisen van brandende
kaarsen alleen nog in mijn herinnering. Het
klokje hangt er echter nog steeds en het
vogeltje zit parmantig op één van de
bovenste takken.
Ik pak mijn eerste cadeautje uit. Aan de vorm
te zien is het een pocketboekje. Ik dank de
gulle kerstman voor het bezorgen van dit
presentje en scheur het kleurige, met
sparrenboompjes bedrukte papier er van af:
“Schaakboek 5 -Topprestaties van 50 grote
meesters” door H. Bouwmeester. De
kerstman kent kennelijk mijn passie voor
schaken. “Dank je wel Kerstman!” Ik kies het
volgende presentje... Mijn vader krijgt een
audiocassette met muziek van Jim Reeves
en hij pakt een pakje voor mijn moeder…
Dan krijg ik na drie paar sokken zo te zien
weer een boekje. Vol gespeelde verwachting
pak ik het uit. Het met kerstboompjes
bedrukte papier achteloos op de grote hoop
gooiend lees ik voor: “Schaakboek 11 - 100
miniaturen” door H. Bouwmeester. “Dank je
wel Kerstman!” Intens tevreden stel ik vast,
dat niemand nog iets in de gaten heeft…De
rondedans van uitdelen en uitpakken gaat
voort…
Even later ben ik weer aan de beurt. Een
groter cadeau. Minstens drie pockets hoog
deze keer. Als een volleerd acteur dank ik
Rudolf het Roodneuzig rendier en scheur het
met dennenboompjes bedrukte papier quasi
benieuwd van mijn cadeautje. Mijn ogen laat
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ik oplichten als ik triomfantelijk
achtereenvolgens “Schaakboek 10 Openingen”, “Schaakboek 6 - Uit de
toernooipraktijk” en “Schaakboek 7 Eindspel”, alle drie van de hand van H.
Bouwmeester, trots aan de familie toon.
Dan klatert de aanstekelijke lach van mijn
schoonzusje door de kamer. “Hetzelfde
pakpapier!” schatert ze. “Kerstboompjes!” De
anderen kijken haar even onbegrijpend aan.
Ik houd mijn gezicht als een volmaakt
onwetende in de plooi, maar ik weet, dat ik
betrapt ben. “Stom! Ik had verschillend papier
moeten kopen.” Dan begint het bij de
anderen ook te dagen en ze wenden hun blik
naar de nog wachtende kerstcadeautjes. Ik
hoef zelfs elk pakje gewikkeld in met
kerstboompjes bedrukt papier niet meer uit te
pakken. Nieuwsgierig ritsen ze zelf het papier
los. Al gauw liggen de deeltjes één tot en met
vier en ook acht en negen, alle geschreven
door ene H. Bouwmeester op mijn schoot.
Succes! Ieder schiet in de lach, mijn vader en
mijn broer geven me een ram op mijn
schouders en op dit toneel buig ik voor het
applaus, ontvang de bloemen en sluit de
gordijnen. Mijn glansrol zit er op.
“Schouderklopjes mag je jezelf ook wel eens
uitdelen”, denk ik.
We gaan aan het avondmaal. Ik breek het
brood en schenk de wijn. Onze vader voorziet
ons van vis. De kat geeft het klokje een
speelse tik. De vogel vlucht een takje hoger…
Het had zoveel langer mogen duren…
Volgend jaar wordt het vast wel weer
Kerstmis.
Betlehem: םחל תיב, Beit Lechem betekent: Huis van het

brood in het Hebreeuws.  م ح ل تيب, Biet Lachem
betekent: Huis van het vlees in het Arabisch. Betlehem
moet dus een dorp van bakkers geweest zijn, waar ook
vast wel wat slagers hun beroep uitoefenden. Brood,
vlees, wat groente, iets te drinken en onderdak. Meer
heeft een mens niet echt nodig. Herbergiers zullen ook
niet onbemiddeld zijn geweest in die tijd. Toch restte er
slechts een stal voor Zijn geboorte. Waarom komt me
dit zo bekend voor?
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Kerstschaakgedachte
Door Jerry van Rekom
In de decembermaand speelt ook tijdens het
schaken de kerstgedachte bij partijen een
belangrijke rol. Het lijkt wel alsof schakers die
maand vredelievender zijn dan in de overige
maanden. Hoe dat komt? Geen idee, maar
wellicht schept onderstaande ware
gebeurtenis een beetje licht in de donkere
nachten voor kerst.
Het komt wel eens voor dat mensen zich niet
lekker voelen nadat ze wat gedronken
hebben. Ze zeggen dan niet veel gedronken
te hebben. “Het zou wel verkeerd gevallen
zijn”, of “Het begin van een griep zeker”,
wordt dan vaak als excuus aangegeven.
Omstanders weten dan vaak wel beter;
“Teveel gedronken!”
Enkele jaren geleden in de maand december
komt het vermaarde Sliedrechtse lid Henk
Hartog sr. - ja, juist degene die in de
beginjaren van de rating steevast bij
toernooien een rating van 2700 opgaf als zijn
speelsterkte - wat later op de club. Zo rond
een uur of negen. Even rondkijken wie hij als
slachtoffer nog even van het bord kan vegen.
En ja hoor, Marius van den Dool - beter
bekend als de Grote Marius - heeft zijn eerste
partij al opgegeven, zodat Henk zijn
slachtoffer heeft gevonden. Marius is in een
goede bui en gaat akkoord met nog een
potje.

Marius wel gewend, maar van Hartog niet.
Beiden krijgen er steeds meer zin in. Op een
gegeven moment begint Hartog zelfs tegen
Marius te zingen en wel van: “I love you, I
love you!”, waarschijnlijk doelend op het volle
punt dat hij van plan is binnen te halen.
Na nog enkele kleine glaasjes komt Hartog
nog meer gewonnen te staan, maar vanaf dat
moment begint hij zich niet zo lekker meer te
voelen. Tegen zijn toenmalige buurman en
tevens grote schaakvoorbeeld, Jerry van
Rekom, zegt Hartog: “Ik voel me niet zo
lekker. Ik heb vanmiddag bij een kerstborrel
al wat whisky op. Ik denk dat ik nu ziek ben”,
waarop onze hoofdredacteur antwoordt: “Dan
ben je niet ziek, nee, dan ben je dronken!”
“Oh ja, dat kan ook wel” en Hartog duikt weer
achter het bord!
Even later komt Hartog naar Jerry, in de
rookvrije zaal, toe. Hij heeft een vraag.
“Volgens mij heb ik alleen nog maar een
dame op het bord, maar volgens Marius is
het een koning. Wil jij even komen kijken?”
Jerry schudt zijn hoofd en gaat met Hartog
mee. Bij het bord aangekomen weet Jerry
niet wat hij ziet. De gewonnen zwarte stelling
van Hartog is veranderd in de volgende
stand:

Aan de tafel bij de materiaalkast gezeten
begint het spektakel. Na enkele zetten wijst
niets er meer op dat men met een
schaakpartij bezig is. Hartog - met zwart
spelend - heeft een loper op h7 geposteerd,
vervolgens g6 gespeeld en kort gerokeerd,
met als gevolg dat de loper op h7 buitenspel
staat. “Zo, die staat voorlopig veilig,” geeft hij
als verklaring.
Opvallend is ook dat na elke drie zetten de
tafel weer wordt gevuld met kleine glaasjes
met jenever. Dat zijn ze bij Sliedrecht van
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Hartog wijst op zijn ‘dame’ en zei: “En wat is
het nu”, waarna Jerry niets anders kan doen
dan te melden dat het enige nog vergebleven
zwarte stuk met een kruis op zijn hoofd toch
echt een koning is! “Oh, dat geeft niets, dan
spelen we nog even door”, is het even
verrassende als nuchtere antwoord van
Hartog!
Even later hoort Jerry dat de partij aan de bar
is voortgezet en na overleg vredig in remise
is geëindigd! Marius heeft zo'n fijne avond
met Hartog gehad dat hij het volle punt niet
wil hebben…
Zo zie je maar weer. Geniet, maar drink met
je maten! En zeker in de kersttijd…

Alle negen op een rijtje
Door Peter Kemner
In de Triomfator van juli 2005 schreef ik, met
een vooruitziende blik, een artikel over de
cijferpuzzel Sudoku. Inmiddels is wel duidelijk
hoeveel mensen dat artikel via onze digitale
editie op internet hebben gelezen. De
Sudokuboekjes zijn namelijk niet meer aan te
slepen, bijna alle kranten publiceren een
dagelijkse Sudoku en er zijn al landelijke en
zelfs wereld-kampioenschappen gehouden.
Uit de reacties die ik ontving naar aanleiding
van het artikel blijkt dat het Sudoku-virus ook
onder de Charlois Europoorters keihard heeft
toegeslagen. Alle reden dus om eens een
vervolgartikel te schrijven en daarin gaan we
uiteraard weer een stapje verder en maken
kennis met de volgende generatie van de
Sudokupuzzel.

De opvolger van de klassieke Sudoku is
onlangs naar buiten gebracht door de
Japanner Tetsuya Nishio. Er zijn in Japan
heel wat toegewijde meesters in allerlei
bijzondere disciplines. Zo zijn er Sushimeesters die heel hun leven wijden aan het
perfect kunnen snijden en bereiden van
rauwe vis, theemeesters die voortborduren
op een eeuwenoude traditie van ceremonieel
theezetten, meesters in de vechtsport,
meesters in de kalligrafie, GO-meesters en
dan is er ook Tetsuya Nishio, de onbetwiste
Sudoku-meester.
Deze bebrilde puzzelfanaat uit de
buitenwijken van Tokio brengt zijn dagen
voornamelijk door met het verzinnen van
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nieuwe manieren om onze hersenen te
pijnigen. Zijn enige wapen is de logica, maar
hij gebruikt het als een mes dat kan doden.
De toewijding bij het uitoefenen van zijn
puzzelsadisme is absoluut en heeft hem
grote faam verworven onder de Sudoku
liefhebbers in Japan. Menig Sudoku
kampioen is in tranen uitgebarsten bij een
door Meester Nishio ontworpen puzzel en
heeft zijn naam vervloekt. Nishio heeft dan
ook de bekendste Japanse kampioenen zelf
opgeleid.
DE “SAMUNAMUPURE” OF “KILLER SUDOKU“
En nu is dan een nieuwe variant begonnen
aan een triomftocht, ook buiten Japan. Het is
de meest wrede variatie op de standaard
Sudoku tot nu toe. Er zijn door slimme
uitgevers van puzzelboekjes inmiddels al heel
wat Sudoku-varianten ontworpen (zoals b.v.
de woord-Sudoku), maar de genialiteit van
Nishio slaat alles en gaat ongetwijfeld een
nieuwe grote impuls voor de Sudoku teweeg
brengen.
De “Samunamupure” (de Engelse krant The
Times noemt het voor het gemak “Killer
Sudoku“) is een variatie die Nishio en zijn
clan van toegewijde puzzel-studenten in een
paar jaar tijd in stilte hebben ontwikkeld.
Het originele idee kwam van Miyuki Misawa,
een van Nishio’s meest talentvolle studenten.
Onder Nishio’s toezicht wist zij de nieuwe
variant verder te perfectioneren en de
moeilijkheidsgraad steeds een beetje verder
te verhogen, zonder daarbij de
oorspronkelijke aantrekkingskracht van de
Sudoku uit het oog te verliezen.
Het eindresultaat, de “Samunamupure“, is de
Sudoku tot in de perfectie doorgevoerd. En
dat terwijl de regels even simpel blijven en
nog steeds geen speciale voorkennis of
training vergen. En natuurlijk wordt het
logicaknobbeltje in de hersenen weer van
onbeschrijfelijk genot voorzien.
“Killer Sudoku“ is absoluut een goede naam
voor deze nieuwe breinbreker. Het is ook
meteen al schrikken als je er voor het eerst
naar kijkt. Het bekende Sudoku-diagram is

RSB Kerstbulletin 2008

nogal veranderd en ziet er bij voorbaat al
verontrustend uit: er staan namelijk helemaal
geen startcijfers meer in! De “beginstelling“ is
bij de Killer Sudoku niet meer nodig! Hoe
wreed kan het worden?
In plaats van de startcijfers staan er nu kleine
getallen in de linkerbovenhoek van allerlei
vreemd gevormde, met streepjes
afgebakende gebiedjes, die zich binnen de
bekende Sudoku-lijnen bevinden. De getallen
binnen zo’n gebiedje moeten opgeteld het
getal vormen dat in de linkerbovenhoek staat.
Daarnaast gelden natuurlijk nog steeds de
gewone Sudokuregels!
Deze unieke uitvinding brengt als eigenschap
met zich mee dat er nu geen startcijfers voor
de Sudoku meer nodig zijn, het wordt puur
redeneren vanuit het niets!
Yumiko Meguro, een ander lid van de clan
van Nishio beschrijft het eindresultaat als
volgt: “Je zult aanvankelijk verrast en verward
zijn bij het zien van de Killer Sudoku, maar
als je eenmaal het mechanisme erachter
ontdekt hebt ben je verloren en weldra
verslaafd.“
Hoewel de originele Sudoku zijn oorsprong
vindt buiten Japan, zoals ik in het vorige
artikel beschreef, is het niet verwonderlijk dat
juist mensen als Nishio het idee door enorme
toewijding tot nieuwe hoogten hebben
gebracht. Diep in het hart van de Japanse
cultuur kent men het begrip “monozukuri”, dat
zich laat vertalen als “vakmanschap“, maar
eigenlijk verder gaat en meer impliceert: een
obsessieve aandacht voor details. Nishio en
zijn kornuiten zijn een klasse apart binnen dit
concept, men noemt hen wel “puzzle-otaku“,
oftewel de “Sudoku-nerds“.
Nishio brengt zijn tijd merendeels door in zijn
puzzel-studio in Higashimurayama, waar hij
ongeveer 15 puzzels per dag produceert. Dat
is ook wel nodig vindt hij want er komen
drukke tijden aan. “Vanaf volgend jaar zullen
de baby-boomers, geboren na de Tweede
Wereldoorlog geleidelijk aan met pensioen
gaan, en velen zullen hun tijd gaan vullen
met puzzelen en dus met Sudokus oplossen.
Ik wil daar goed op voorbereid zijn!“, zo
verklaart hij zijn werkdrift.
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De Killer Sudoku
Rating: eenvoudig, tijd: 15 minuten.

HOE LOS JE EEN KILLER SUDOKU OP?
De Killer Sudoku is gebaseerd op het
traditionele Sudoku-diagram, met dezelfde
regels en de cijfers 1 t/m 9. Elke rij en elke
kolom en elke 3x3 box moet de cijfers 1 t/m 9
bevatten. Tot zover niets nieuws. Maar zoals
je ziet, zijn er bij de Killer Sudoku geen
traditionele begincijfers, geen hints! Er staan
slechts afgebakende gebiedjes binnen de
Sudoku met in de linkerbovenhoek een getal.
De hokjes binnen zo’n gebiedje moeten
worden gevuld met cijfers, die opgeteld het
getal vormen wat in de linkerbovenhoek
staat!
Hints kun je vinden in de gebiedjes waar het
cijfer in de linkerbovenhoek slechts door één
bepaalde combinatie van getallen is te
maken. Als het nummer in de
linkerbovenhoek b.v. 3 is en het gebiedje
bestaat uit 2 hokjes, dan is slechts de
combinatie van de cijfers 1 en 2 mogelijk. Bij
het getal 17 en twee hokjes is alleen 8 en 9
mogelijk, bij drie hokjes en het getal 6 is
alleen de combinatie 1, 2 en 3 mogelijk, bij
drie hokjes en het getal 24 is alleen een
combinatie van 7, 8 en 9 mogelijk. Truc is dus
om te beginnen met de lage getallen met
weinig hokjes en dan door te werken naar de
hogere getallen.
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De Killer Sudoku heeft ook een richttijd erbij
staan, als extra uitdaging! Probeer ook de
klok te verslaan!
Wat Nishio altijd bij zich draagt is zijn
lievelingsitem, een vergeeld 20 jaar oud
Amerikaans puzzeltijdschrijft, waarin de
eerste Sudoku die Nishio ooit zag. Deze was
in het tijdschrift opgenomen als een soort
curiositeit, en werd nooit echt een succes in
Amerika. Nishio genoot zo van de puzzel (het
blad staat volgekalkt met zijn potloodaantekeningen) dat hij zijn baan opgaf en
zich volledig ging wijden aan het ontwerpen
van de Sudoku en het idee alsmaar verder
ontwikkelde.
Wat hij ook altijd bij zich draagt is een
kladblok vol met lege Sudoku diagrammen.
Je weet maar nooit waar een geniale inval zal
toeslaan, in de trein, in het café, “Je moet
altijd een idee direct uit kunnen werken“, zegt
hij. Zijn volgende Sudoku ontwerp, een “werk
in uitvoering“ bevat veel pijlen.

Nishio’s meesterschap heeft hem het
middelpunt gemaakt van een heel netwerk
van voormalige pupillen in Japan en
puzzelfanaten uit de hele wereld. Ze komen
bij hem voor advies en kritische opmerkingen
over hun eigen ontwerpen. het is ook een
manier om de laatste ontwikkelingen rond de
Sudoku in de gaten te houden en met elkaar
in debat te gaan.
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Toen een van zijn leerlingen bijvoorbeeld met
een theorie kwam waardoor bepaalde vakjes
eenvoudig waren in te vullen, eerder eigenlijk
dan de logica toestaat, ontstond er een
discussie die maanden voortraasde.
Uiteindelijk liet Nishio zich overtuigen en een
uitleg over de “Theorie van Hamada” heeft nu
een prominente plaats in zijn puzzelboekjes
gekregen.
De “Theorie van Hamada“ maakt de zaken
nog leuker, volgens Nishio. “Het geeft je de
mogelijkheid een aantal werkelijk
ongelofelijke puzzels uit te proberen, die
enorme sprongen van logica vergen, alleen
maar om 1 getal te vinden“, zo omschrijft hij
het geheimzinnig.
Ook raakte de meester ooit betrokken in een
heftig debat met Wayne Gould, de ontwerper
van de Sudokus van de Engelse Times.
Gould klaagde over een bepaalde puzzel van
Nishio, die volgens hem met pure logica niet
op te lossen viel. Nishio ontstak in woede
over deze heiligschennis (zijn puzzels zijn
beroemd omdat ze altijd door redenering zijn
op te lossen, in tegenstelling tot puzzels
waarbij je alleen door “trial and error“ verder
kan komen) en antwoordde dat dit een puzzel
was waarmee Mr.Spock volkomen tevreden
zou zijn geweest!

“Killer Sudoku”: “Probeer er niet te verslaafd
aan te raken. Wij maken deze puzzels soms
zo moeilijk dat een ware kampioen er nog
steeds zes uur voor nodig heeft om hem op
te lossen!“
Als je ook eens de Killer Sudoku wilt
proberen dan staan er hier dus twee in dit
artikel, een simpele en een moeilijke.

De juiste antwoorden verschijnen over drie
maanden op de website van de RSB.

De grote wijsheid die Nishio zijn leerlingen
inpepert blijft dat de ideale Sudoku, of welke
variant daarvan dan ook, de oplosser op een
pad naar de oplossing moet sturen via pure
logica. Het is deze perfectie in het ontwerp
die het onderscheid maakt tussen een
middelmatige Sudoku en een goede Sudoku.
Ieder moment van de dag denkt Nishio na
over nieuwe puzzels en hoe deze zo
interessant en moeilijk mogelijk te maken.
Om een simpele puzzel te maken (volgens
Nishio de meeste puzzels die in Westerse
bladen en kranten verschijnen) vergt hem 15
minuten, een moeilijke kan echter uren
vergen. Deze tijd wordt voornamelijk gebruikt
om te garanderen dat de puzzel ook echt
door pure redenatie kan worden opgelost.
Tot slot een waarschuwend woord van Nishio
voor diegenen die zich willen storten op de
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Kerstboodschappen met Teun Koorevaar

Interview door
Jason Zondag

http://maestrodjees.blogspot.com/
Het is 4 november 2008, 19:00 uur ’s avonds.
Het was koud en mistig op de fiets, de metro
had vertraging en tram 23 zat bomvol. Maar
ik ben er dan toch. Ik sta voor verpleeg- en
verzorgingshuis Antonius in IJsselmonde,
waar Schaakvereniging Lombardijen speelt.
Zo meteen heb ik een gesprek met ons aller
RSB-voorzitter Teun Koorevaar. Aarzelend
treed ik in de voetsporen van mijn grote
voorbeeld, interviewgoeroe Ronald Damhuis.
Mijn cassetterecordertje is voorzien van
nieuwe batterijen en het volume staat op
maximaal, dus dát hoeft geen belemmering te
zijn voor een goed resultaat. Na wat
vluggertjes tegen jeugdige talenten, arriveert
Teun. We installeren ons in een
achterafzaaltje en ik haal mijn vragenlijstje te
voorschijn.
Passie voor schaken krijg je om te beginnen
mee van degene van wie je de spelregels
leert. Wie was dat en hoe oud was je toen?
Ik was een jaar of 15 toen ik de regels leerde
van een schoolvriend. We waren ongeveer
even sterk, dus we konden ons mooi aan
elkaar optrekken. We oefenden met de
bekende boekjes van Euwe.
Kun je in vogelvlucht aangeven hoe je
schaakcarrière is verlopen? Voor welke
verenigingen heb je allemaal gespeeld?
Toen ik 17 was ben ik lid geworden van het
legendarische Spangen uit Delfshaven. Die
club is later gefuseerd en opgegaan in SO
Rotterdam. Bij Spangen speelden toen
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bekende namen als Corry Vreeken en dr.
Bergsma. En Leo Kerkhoff, niet zo lang
geleden overleden, zat er toen ook als jong
broekie.
Maar toen moest ik in dienst en ben ik van de
club af gegaan. Na mijn diensttijd heb ik nog
kort bij Hillegersberg gespeeld, maar toen
heb ik de bewuste keuze gemaakt om abrupt
met schaken te stoppen. Ik wilde alle
aandacht geven aan mijn gezin, opleiding en
werk. En die schaakloze periode heeft heel
lang geduurd. Pas toen ik 55 was ben ik weer
begonnen met schaken. In 1998 was dat.
Toen heb ik even bij IJsselmonde gespeeld,
maar die hadden clubavond op vrijdag en dat
kwam me niet goed uit. Via een kennis, Louis
Visser, die nu voorzitter is hier, ben ik bij
Lombardijen terechtgekomen.

Momenteel heb je een rating van hoog in de
1700. Hoe heeft je speelsterkte zich in de
loop der tijd ontwikkeld? Zit er een bepaalde
trend in of maakt je ratinggrafiek een jojobeweging?
Duidelijk een jojo-beweging, met scherpe
pieken en dalen. Ik heb een keer 0 uit 7
gehaald in de RSB-competitie, maar in
andere jaren gaat het weer beter. Ik zit nu
ongeveer op mijn top, veel hoger is mijn
rating nooit geweest volgens mij.
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Op de website van Lombardijen zag ik dat je
regerend clubkampioen bent. Gefeliciteerd!
Maar hoe fanatiek en ambitieus ben je
eigenlijk?
Ik ben niet fanatiek of ambitieus. Dat ik
clubkampioen ben geworden is puur geluk. Ik
zat lekker in mijn vel vorig jaar, dat heeft wel
geholpen. Ik doe niets aan schaaktheorie, ik
hou niet van openingen en ook niet van
eindspelen. Daar kom ik ook nooit in terecht
trouwens, mijn partijen worden beslist in het
middenspel.

misschien het sociale, de gezelligheid van
een schaakavond?
Het zal je na al het voorgaande niet
verbazen, dat is de schoonheid van het spel.
Alleen in teamwedstrijden voor de RSBcompetitie probeer ik wel in dienst van mijn
team te spelen. Dan is het resultaat wat
belangrijker, al moet ik wel zeggen dat ik door
mijn speelstijl vaak als een van de eersten
klaar ben. Dus mijn persoonlijke resultaat is
meestal niet doorslaggevend voor de
wedstrijd.

Hoe belangrijk is winnen of verliezen voor
jou? Als ik naar mezelf kijk, ik ben soms
dagenlang doodziek van een nederlaag en
zeker als de computer me op stommiteiten
wijst. De euforie na een winstpartij ebt veel
sneller weg.
Ik hou ook al niet van remises. Het is bij mij
winnen of verliezen, alles of niets. En het
maakt me weinig uit wat het dan wordt. Maar
ik vind wel belangrijk op welke wijze een partij
beslist wordt. Op een mooie manier verliezen
vind ik misschien nog wel leuker dan op een
lelijke manier winnen. Blunders vind ik
vreselijk.
Ik speel mijn partijen nooit na met de
computer, maar ik bewaar ze wel op papier.
Analyseren na afloop doe ik niet.

Heb je speciale herinneringen op
schaakgebied, bijvoorbeeld aan spectaculaire
partijen die je hebt gespeeld of markante
tegenstanders, die we de lezers van dit
kerstbulletin absoluut niet mogen onthouden?
Nee, ik heb geen gedenkwaardige
overwinningen tegen toppers geboekt, als je
dat bedoelt. Wat ik wel prachtig vond, waren
de V&D simultaans van vroeger. Daar
kwamen dan ook de Russen die aan het
Hoogovens toernooi meededen, mannen als
Bronstein. Daar ging ik graag heen, maar
zonder ooit iets bijzonders te presteren.

Hoe zou je jezelf karakteriseren als schaker;
zoek je het avontuur of ben je meer een
liefhebber van catenaccio schaak?
Ik ben een aanvaller, speel met veel risico. Ik
probeer combinaties in een stelling te vinden.
Daar oefen ik wel eens op met puzzeltjes in
allerlei thema’s: penningen, stukoffers, noem
maar op. Door dat te doen, ga je patronen
herkennen.
Dat ik zelf niet van verdedigen en positiespel
hou, wil overigens niet zeggen dat ik geen
waardering heb voor spelers die daar wel
goed in zijn. Ik vind het juist heel knap als
mijn tegenstanders ervoor zorgen dat ik niets
bereik. Het is alleen niet mijn stijl.

Aangezien je voorzitter van de RSB bent,
neem ik aan dat je niet alleen passie voor het
schaakspel hebt, maar ook voor het reilen en
zeilen van de organisatie eromheen. Hoe ben
je eigenlijk in het ambt van RSB-voorzitter
gerold?
Toen ik 57 werd ben ik gestopt met werken
en wilde ik me maatschappelijk nuttig gaan
maken, als vrijwilliger in de zorg bijvoorbeeld.
Ik was helemaal niet van plan om iets als
schaakbestuurder te gaan doen. Maar op een
toernooi kwam ik Kees Schrijvers tegen, die
was toen secretaris van de RSB. Hij maakte
me enthousiast en toen heb ik mezelf
kandidaat gesteld om Willem-Jan van den
Broek op te volgen. Het was niet zo moeilijk
om gekozen te worden hoor, want er waren
toen geen tegenkandidaten. Ik ben nu zes
jaar voorzitter en dat betekent dat ik nog drie

Wat vind je het boeiendste aspect van het
schaken? Overheerst voor jou de schoonheid
van het spel, het wedstrijdelement, of

RSB Kerstbulletin 2008

11

jaar mag aanblijven. De maximale termijn is
namelijk negen jaar.
Hoe staat de RSB er voor, bijvoorbeeld in
vergelijking tot andere regionale bonden?
Nou, als ik het vergelijk met andere bonden,
dan doen we het zo slecht nog niet. Maar ook
wij hebben te maken met dalende
ledenaantallen en dat vind ik een zeer
zorgelijke ontwikkeling. Je ziet dat ook in
andere sporten gebeuren. Verenigingen
passen zich niet voldoende aan de moderne
tijd aan. Je redt het niet met één clubavond in
de week, waar een beperkt aantal clubleden
komt opdagen. Dat doen we al langer dan
een eeuw zo, terwijl de maatschappij om ons
heen sterk verandert.
Kijk naar initiatieven als Schaken Overdag en
Lunchschaak, daar hebben we er nu al een
stuk of vijftien van in onze regio. Die groeien
als kool. Ze hebben vaak mooie speellocaties
met barvoorzieningen, tegen een lage
contributie. Daar gaan veel ouderen spelen,
bijvoorbeeld omdat ze ’s avonds niet meer de
deur uit willen. De traditionele
schaakverenigingen trekken niet genoeg
nieuwe leden om het verlies aan ouderen te
compenseren. Ledenwervingsacties van
clubs hebben ook minder succes dan ze
graag zouden willen.
Wat kun je als bestuurder bijdragen aan de
promotie van het schaken?
Als bestuurder niet zo veel. De verenigingen
moeten wel willen meewerken en niet tegen
de klippen op een verouderd concept in stand
willen houden.
Je vertelde me vooraf dat je ook op
persoonlijke titel veel promotieactiviteiten
voor het schaken doet, bijvoorbeeld op
basisscholen in Rotterdam. Waarom vind je
het belangrijk om kinderen warm te krijgen
voor het schaken?
Je hoort dat kinderen tegenwoordig niet meer
kunnen rekenen, dat ze slecht zijn in taal.
Schaken is goed voor de cognitieve
vermogens van kinderen. Als je een kind
gestructureerd volgens de Stappenmethode
leert schaken, dan draag je bij aan zijn of
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haar ontwikkeling. Dat is in onderzoeken
aangetoond. Zeker voor allochtone kinderen
in achterstandssituaties is dat goed. Ik
vertelde je net al dat ik me maatschappelijk
nuttig wilde gaan maken, nadat ik gestopt
was met werken. Ik help graag mensen in
achterstandswijken, die laag op de sociale
ladder staan. Daar wil ik iets voor betekenen.
In veel van die wijken zitten geen
schaakverenigingen meer, dus ik wil de
kinderen op school leren schaken.
We leiden mensen gratis op tot schaakleraar
basisschool, inclusief certificaat. Via de clubs
en een advertentie in de Havenloods kregen
we veel kandidaten op gesprek. Met tien
daarvan zijn we doorgegaan. We werken ook
samen met Pabo-opleidingen en Hogeschool
InHolland. Dit schooljaar krijgen 200 tot 250
kinderen schaakles. We willen ook
schoolschaakverenigingen oprichten en die
tegen elkaar laten spelen.
Op termijn kan dit bijdragen aan een nieuwe
bloei van de schaakverenigingen. Wat die
aan senioren kwijtraken, kunnen ze
misschien terugwinnen aan jeugd of jonge
volwassenen. En als je kinderen enthousiast
kunt maken voor het schaken, dan volgen
familieleden vaak vanzelf. Die gaan dan een
actieve rol spelen in de begeleiding of zich op
een andere manier inzetten voor een
vereniging. Hier bij Lombardijen hebben we
bijvoorbeeld Sophia Thoma, dertien jaar jong,
bijzonder talentvol aan de piano en aan het
schaakbord. Haar vader is nu
penningmeester hier.
Je nieuwste project is “De Schaak Veste” (zie
alle informatie hierover op de speciale
website http://www.deschaakveste.nl ). Dit
project is vooral gericht op schakers van 50
jaar en ouder. Waarom eigenlijk die
specifieke doelgroep?
Die doelgroep heb ik niet zelf gekozen. De
KNSB is voor senioren het project “Masters”
gestart. Ik heb me aangemeld om daaraan
mee te werken, maar dan wel op mijn
voorwaarden. Ik heb alle vrijheid gevraagd
om in onze regio op mijn manier iets te
organiseren. Een beetje eigenwijs, maar zo
ben ik nou eenmaal. We krijgen 5.000 euro
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subsidie voor een jaar, daarna moeten we op
eigen benen kunnen staan. In samenwerking
met de zorginstellingen Laurens en
Humanitas hebben we een mooi
jaarprogramma samengesteld, met sociale en
culturele componenten naast het schaken.
We zijn succesvol gestart en hebben nu al
120 leden.
Ik merk wel dat er bij de verenigingen veel
scepsis is tegen De Schaak Veste. Hoe kan
de voorzitter van de RSB nou zoiets doen,
buiten de verenigingen om, vraagt men zich
af. Het wordt als bedreigend ervaren. Maar
als we onze kop in het zand blijven steken
komen we nergens. Ik probeer het tij te keren
en knok voor het schaken!
Gisteravond organiseerde De Schaak Veste
“Chinese Chess”, zag ik toevallig toen ik
vanmiddag mijn vragen aan het voorbereiden
was. Hoe was het?
Een groot succes, vind ik. Er waren 48
deelnemers, van allerlei pluimage:
overdagschakers, huisschakers,
schoolschaakleraren, maar ook RSB-leden.
Partners waren ook welkom, dus het was
zeker geen mannenaangelegenheid. We
hebben heerlijk gegeten, lekker geschaakt en
andere spelletjes gedaan. Bijzonder waren
de demonstraties van de Chinese
schaakvariant Xiangqi.
Er komen lezingen en simultaans, voorzien
van lekkere lunches. In januari organiseren
we een themadag met klassieke muziek en
een verzorgde busreis naar het Corus
toernooi in Wijk aan Zee, inclusief de
traditionele erwtensoep daar. Dat kost 7 euro
per persoon en partners mogen ook mee.
Heb je nog ideeën voor andere
schaakprojecten op de plank liggen?
Nee, meer kan ik er echt niet bij hebben. Ik
heb veel energie, maar ik kan niet alles
oppakken. Ik concentreer me op de scholen
en de ouderen. Ik ben al dag en nacht voor
de schaaksport bezig, dat vind ik leuk hoor,
maar er mogen ook anderen opstaan die
initiatieven nemen. Ik wil ze daarbij wel
helpen, maar dan op afstand.
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Het is 20.00 uur en Teun moet zich gaan
melden bij de wedstrijdleider voor de interne
competitie. Dat komt goed uit, want ik ben net
door mijn vragen heen en bovendien is het
cassettebandje bijna vol. Ik blijf nog even
kijken bij het schaken en zie dat Teun al snel
een stukoffer op het bord brengt. Zijn
tegenstander ziet er vertwijfeld uit.
Als dat maar goed afgelopen is…

Toernooien rond de feestdagen
vrijdagavond 19 december 2008,
CHESS OPEN SNELSCHAAKTOERNOOI VLAARDINGEN
zaterdag 20 december 2008,
MULTITEMPOTOERNOOI DORDRECHT
zaterdag 27 december 2008,
3E PANK HOOGENDOORN TOERNOOI, DORDRECHT
zaterdag 27 december 2008,
OLIEBOLLENTOERNOOI, SCHIEDAM
dinsdag 30 december 2008,
13E MENNO PLOEGERTOERNOOI, KRIMPEN
vrijdag 2 januari 2009,
ICESAVE CRISIS TOERNOOI, BERKEL
zaterdag 10 januari 2009,
DAG VAN DE LEEUW, SLIEDRECHT
zaterdag 10 januari 2009,
NAVALTEC NIEUWJAARSTOERNOOI, BRIELLE
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Duel met Magere Hein
Door Ronald Damhuis, tekst voor 98%
geplagieerd uit een artikel van Peter Kemner
(Triomfator 2006).

kogel niet te verwijderen zodat de toekomst
er somber uitziet.
Arthur weet dat hem slechts 1 optie rest, een
alles-of-niets duel tegen Magere Hein. Door
de wolken kijken legendarische schakers
mee naar de slag der giganten. Een
broodmagere verpleegster verplaatst de
stukken op het bord en houdt met potlood de
zetten bij op een temperatuurkaart.
Magere Hein (3000)
Arthur Yusupov (2585)
Playoff Hemelse Kandidaten Match
Staatsziekenhuis Moskou, 16 mei 1990

In 1957 verscheen van Ingmar Bergman de
film ‘The Seventh Seal’, waarin een ridder
met zijn gezellen terugkeert van de
kruistochten in het door pest geteisterde
Zweden.
Als ze in de buurt van hun geboortestreek
arriveren, toont 'De Dood' zich aan één van
de ridders (Max von Sydow) om te vertellen
dat zijn tijd is gekomen. De ridder daagt 'De
Dood' (Bengt Ekerot) uit voor een partij
schaken om zijn leven. Wat resulteert is een
allegorisch verhaal over de zin van het leven.
Op 13 mei 1990, net teruggekeerd van een
toernooi in München, bezoekt Arthur Yusupov
een rokerige bioscoop in Moskou om juist
deze film te zien. De volgende dag wordt hij
in zijn flat overvallen door 3 gewapende
mannen. Yusupov behoudt zijn kalmte en
verzet zich niet. Lijdzaam moet hij toezien
hoe zijn belagers zijn twee computers, video
en andere luxe goederen (die in de SovjetUnie moeilijk te krijgen waren) meenemen.
Wanneer de gangsters vertrekken, is een van
hen zijn zenuwen echter niet langer de baas
en schiet Yusupov alsnog in de buik. Het lukt
Yusupov de politie te alarmeren en hij wordt
met spoed naar het ziekenhuis overgebracht
waar hij dagenlang in kritieke toestand
verblijft. Uiteindelijk durven de artsen de
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1. c4 e5 2. g3 d6 3. Lg2 g6 4. d4 Pd7
Yusupov speelt Konings-Indisch! Tot voor
deze partij speelde hij voornamelijk Damegambiet en Dame-Indisch. Er is geen eerdere
partij bekend waarin hij dit speelde (met
zwart)!
5. Pc3 Lg7 6. Pf3 Pgf6 7. O-O O-O 8. Dc2 ...
Een wat ongebruikelijke zet van De Dood,
stervelingen spelen veelal 8.e4.
8. ... Te8
Wit heeft 8.e4 niet gespeeld en dus gaat
zwart proberen de e-pion op e4 te krijgen,
gesteund door d6-d5 en c7-c6 met De7. Wit
daarentegen wil b2-b3 spelen om met La3 de
zwarte velden te gaan beheersen die
ontstaan als zwart zijn plan doorzet.
9. Td1 c6 10. b3 De7 11. La3 e4
De enige zet. Ruilen op d4 zou een behoorlijk
zwakte op d6 geven.
12. Pg5 e3 13. f4 ...
Deze zet werd later scherp veroordeeld. Maar
ergens is het een logische beslissing. Het
alternatief 13.f3 verhindert namelijk dat zijn
paard weer terug kan naar f3 en na 13...Pf8
14.Pge4 Lf5 zou de positie onduidelijk zijn.
13. ... Pf8 14. b4 Lf5 15. Db3 h6 16. Pf3...
Hmmm, nu zijn er twee manieren voor zwart
om aan te vallen.
h6-h5-h4xg3 gevolgd door Ph5, of anders
Pg4 gevolgd door g6-g5 met een mogelijk
Lh3 daarna. Laten we eens kijken naar 16....
h5 17.h4 Pg4 er volgt dan 18.b5! en er dreigt
nu 19.bxc6 bxc6 20.Pe5! en het ziet er niet
goed uit voor zwart, de witte stelling ziet er
sterk uit. Yusupov koos daarom voor:
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16. ... Pg4! 17. b5 ...
De Dood speelt consequent met druk op de
damevleugel. Het alternatief 17.h3 is
verleidelijk, maar speelt zwart in de and:17.h3
Pf2 18.Te1 Lxh3 gevolgd door ruil van de
lopers en er ontstaat een vacuüm rond de
witte koning.
17. ...g5
Heel ambitieus gespeeld van zwart. Veiliger
is 17...Dc7, maar het lijkt er op dat Yusupov
hier al had besloten zijn pionnen op de
damevleugel te offeren en op zoek te gaan
naar de witte koning.
18. bxc6 bxc6 19. Pe5 gxf4
Dit moet zwart direct spelen, om ruimte te
maken voor zijn dame op g5.
20. Pxc6 Dg5 21. Lxd6 ...
Kijk eens wat langer naar deze stelling! Wit
domineert het centrum en de damevleugel en
met ook nog eens de loper op de diagonaal
b8-h2 zou je zeggen dat de zwarte aanval
kansloos is.
21. ...Pg6
Zwart zou hier meteen kunnen proberen te
beuken met 21...Pxh2. Toch slaat dit niet
door, wit speelt 22.Lxf4 en na 22...Dh5
23.Pd5 valt ook de e3-pion.
22. Pd5 ...
Okee, wat gaat zwart nu doen? 22...Pxh2,
22...fxg3 of 22...Dh5?
Kasparov zei eens dat je niet moet proberen
steeds de enig juiste zet in een stelling te
vinden, maar je moet de cruciale momenten
in een partij weten te herkennen en daar je
ziel en zaligheid in steken.
Welnu, dit is zo’n moment! Laten we er
daarom eens rustig naar kijken, buiten valt
immers rustig de sneeuw, binnen knappert
het haardvuur....
Indien 22...Pxh2: Wit kan hier 23.Pxf4
proberen, maar dat is niet zo goed. Er volgt
23...Dxg3 (beter dan 23...Pxf4 24.Lxf4 Dh5)
24.Pxg6 Dxg6 (Dxd6? Pge7+) 25.Kxh2
Dxd6+ 26.Kh1
Te4! en zwart wint.
Niet veel beter is 23.Kxh2. Er volgt 23...
Dxg3+ 24.Kh1 Dh4+ 25.Kg1 en zwart heeft in
ieder geval remise, maar wellicht meer als hij
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verder gaat met 25...Le4 26.Lxe4 Txe4 en
zwart dreigt 27...Df2+ 28.Kh1 f3, met mat.
Wits beste poging tenslotte is 23.Lxf4! Pxf4
(Niet zo duidelijk is 23...Dh5, al ziet het er op
het eerste gezicht niet echt goed
uit voor zwart) 24.gxf4 Dh5 25.Pce7+ Kh8
26.Pxf5 Dxf5 27.Dd3! Dh5 28.Pxe3 en wit is
aan de winnende hand. Dus meteen 22...Ph2
is waarschijnlijk incorrect.
Indien 22...fxg3: Dit werd door een aantal
hemelse commentatoren (o.a. Euwe en
Capablanca) gezien als winnend voor zwart.
Wat in ieder geval faalt is 23.hxg3? Dh5 en
zwart dreigt nu Dh2+ en Le4 met mat. Op
24.Kf1 volgt ook 24... Dh2. Er dreigt wederom
Le4 en wit moet dit veld dekken met 25.Pc3
en nu volgt een schitterende zet 25...P4e5!!,
een dubbel uitroepteken. De loper op d6
wordt geblokkeerd en dekt niet langer g3 en
de zwarte loper kan nu vernietigend naar h3
komen, wit kan dit niet meer voorkomen.
Wit moet het dus hebben van 23.Lxg3.
Volgens Aljechin speelt zwart nu 23...h5!
24.Kh1? h4! 25.Le1 Pf4! en wint. Maar wat is
er tegen 24.h4!! en nu faalt 24... Pxh4 op
25.Lf4! en wint de dame! Dus door eliminatie
komen we bij de zet die Yusupov in de partij
speelde:
22. ...Dh5!
Yusupovs instinct stelde hem niet teleur. Hij
kiest hier voor de zet die de witte koning in de
meest precaire situatie brengt.
23. h4 ...
Bijna geforceerd, maar ook weer niet zo
slecht als het lijkt, de witte centrumstukken
domineren vooralsnog het bord.
23...Pxh4?!
Geeft twee stukken om de aanval voort te
kunnen zetten. In zijn boek “Secrets of Chess
Tactics” vertelt Mark Dvoretsky dat Karpov,
Kortsjnoi, Short en Mikhail Gurevich achteraf
allen van mening waren dat het offer incorrect
was.
Later werd ook aangetoond dat 23...fxg3!
veel beter was: 24.Lxg3 Pxh4 25.Pf4 Dg5
26.Ph3 Df6! 27.Ld5 (Het beste, 27.Tf1? Pxg2
28.Kxg2 Dxc6+) Le6 28.Tf1 Pf5.
Zwart heeft in deze stelling slechts een pion
geïnvesteerd (in de partij twee stukken) en de
witte koning staat nog steeds op de tocht en
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gaat het moeilijk krijgen. Maar waarom
klagen? De voortzetting die Yusupov kiest is
wel zo spectaculair!
24. gxh4 Dxh4 25. Pde7+? ...
Oeps! Natuurlijk ging wit dit schaak spelen,
maar met welk paard? Vele pagina’s zijn
volgeschreven over deze stelling en men is
het er wel over eens dat nu juist 25.Pce7+
veel beter was geweest, met misschien de
mogelijkheid om de aanval te weerstaan. Ik
zal de pagina’s met analyses niet overnemen,
maar ook op logische gronden zou je snel
kunnen zien dat het andere paard beter was
geweest. Het paard op c6 doet immers niet
veel, terwijl zijn makker op d5 een oogje
houdt op zowel f4 als e3.
Maar waarom speelde De Dood dit dan?
Rubinstein was ooggetuige en beschreef in
de wolken hoe De Dood het paard op d5
beetpakte, aarzelde, waarbij zijn gezicht
enigszins betrok, en toen de zet uitvoerde. Hij
was zijn zenuwen duidelijk niet meer de baas
en pakte het verkeerde stuk beet!
25... Kh8 26. Pxf5 Dh2+ 27. Kf1 ...
Hoe gaat zwart nu verder met zijn aanval?
Het is duidelijk dat er een zwarte toren naar
de g-lijn moet, maar wacht! 27...Tg8 werkt
niet!
Er volgt dan: 28.Pxe3 Lxd4 (Niet Pxe3,
wegens Dxe3) 29.Txd4 Pxe3+ 30.Ke1 Txg2
31.Le5+ Kg8 32.Dd3 Tg1+ 33.Kd2 Txa1
34.Td8+ en het is zwart die mat gaat!
Ongelofelijk! Dus wat dan? Ahhh...zwart
speelt:
27...Te6!
Nu begon iedereen zich te realiseren dat de
zwarte aanval bloedlink is. De pion op e3
verhindert dat de witte hulpkrachten op de
dame-vleugel kunnen ingrijpen. Hein probeert
daarom via een omweg toch zijn dame in het
spel te krijgen.
28. Db7 ....
Nu moet de toren op a8 wijken en wit kan
alsnog Pce7 spelen en de witte dame komt
via de lange diagonaal de boel redden.
Echter.....
28...Tg6!!
“Simply one of the most fantastic shots in
chess history. Black is already TWO pieces
down ... and now offers a Rook to set up a
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mating combination - involving a Queen
sacrifice!”, aldus GM Larry Christiansen.
En Keres: “The audience was in shock ...
many were palpably gasping at this point.“
Eerst twee stukken opgeven en nu als fooi
nog een volle toren en daar bovenop ook nog
eens dreigen te winnen met een dameoffer!!
Zie je de dreiging? Zwart wil mat zetten met:
29...Dh1+ 30.Lxh1 Ph2+ 31.Ke1 Tg1++!
Wonderbaarlijk!!!
29. Dxa8+ Kh7 30. Dg8+ ...
De enige verdediging! Hij moet teruggeven
wat hij heeft gegeten. Op e3 nemen leidt tot
onmiddellijk verlies: 30.Pxe3 Pxe3+ 31.Ke1
Txg2.
30...Kxg8 31. Pce7+ Kh7 32. Pxg6 fxg6 33.
Pxg7 Pf2!!
Weer een dubbel uitroepteken!! De zoveelste
shockzet in deze partij die toch al gevuld is
met ongebruikelijke zetten. De zwarte aanval
gaat ondanks het gereduceerde materiaal
even krachtig voort! Nu dreigt er 34...Ph3!
35.Lxh3 Df2 mat.
34. Lxf4 Dxf4 35. Pe6 ....
Ook na 35.Tdb1 wint zwart.
35...Dh2!
De dreiging is er weer!!
36. Tdb1 Ph3 37. Tb7+ ....
Wit kan hier ergens Ke1 proberen, maar ook
dat leidt tot geforceerd mat.
37...Kg8 38. Tb8+ Dxb8 39. Lxh3 Dg3
Daar is de dame weer en met een dreigend
mat op f2 hield De Dood het voor gezien. Zijn
tegenstander hoort nog niet in het dodenrijk
thuis.
Wit geeft op, Yusupov herstelt van zijn
verwondingen en mag enige weken later het
ziekenhuis verlaten.
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Een jaar later speelt Yusupov in 1991 in
Brussel een kandidatenmatch, met de toen
21-jarige Vassily Ivanchuk als tegenstander.
Tsjoekie is favoriet, niet alleen heeft hij 100
elopunten meer dan Arthur, hij had net een
zeer goede periode achter de rug. In 1990
won hij gedeeld met Boris Gelfland het
Interzonaal toernooi van Manilla, het jaar
daarop vergaarde hij grote faam door zijn
eerste plaats in het toernooi van Linares
(waarbij hij de 3 K’s versloeg, Kasparov,
Karpov en Kamsky!) en hij won in 1990 en
1991 diverse matches (waaronder tegen
Leonid Yudasin met 4,5-0,5!).
De schaakwereld was er van overtuigd dat
deze man over niet al te lange tijd
wereldkampioen zou worden.

heren die Gorbatsjov op vakantie dwongen,
kondigden de noodtoestand af, een
maatregel die door de mensen met weinig
enthousiasme werd ontvangen. Het volk liep
morrend te hoop op plein en straat; tanks
rolden Moskou binnen.
Ondanks de onrust vindt de grote Botwinnik
(een bewonderaar van Ivanchuk),
gelegenheid om naar Brussel te komen om
zijn 80e verjaardag te vieren. Hij wordt
begeleid door een broodmagere
verpleegster, die ’s avonds even langs
Yusupov gaat om een breed stuk papier af te
geven. Het papier heeft veel weg van een
temperatuurkaart.
De volgende dag is de beslissende partij.
Arthur speelt Koningsindisch, iets wat
stervelingen hem nooit eerder hebben zien
doen. Het lijkt alsof hij de tijd alleen maar
gebruikt om te genieten, niet om na te
denken. Te genieten van het leven, in de
wetenschap dat de uitslag van veel partijen
vooraf al bekend is. Voor hem was deze partij
slechts een deja-vu, die nu ook door U
nagespeeld kan worden.
Eind november konden we deze bebaarde
beer nog bewonderen in Wolvega, waar hij
Erik van den Doel en Simon Agdestein
moeiteloos van het bord schoof.

Tegelijkertijd met de match in Brussel vindt in
Moskou een militaire coup plaats! Twee
maanden na de verkiezing van Boris Jeltsin
tot president van de grootste republiek,
Rusland, doet een groepje diehards een
greep naar de Sovjet-macht. Gorbatsjov
wordt met vrouw en kind een paar dagen
gevangen gehouden in zijn datsha op de
Krim: ‘Om gezondsheidsredenen is de
president niet in staat tot het uitoefenen van
zijn functie’ heette het. De usurpators, de
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Kerstfeest met een Willige Dame in St
Petersburg
Door Tom van Bokhoven.
http://www.tomsschaakboeken.nl
Mijn oom Ben was op eerste Kerstdag jarig.
Dat betekende, we spreken hier over begin
jaren vijftig, eerst naar de Kerstdienst in de
Prinsenkerk aan de Statensingel en daarna
naar zijn verjaardag aan de Statenweg. Hij
kon schaken en had ook enkele
schaakboeken. (1) Na de plichtplegingen - de
preek, de verjaardag, en de traktatie - kwam
het gesprek in mijn aanwezigheid dan op
schaken. We speelden ook wel een eens
partijtje. Op de achterkant van een nu
gedateerd overkomende kerstkaart staat nog
een volledige notatie. Ook van een partij
tegen de samenwerkende Oom Rien en mijn
broer Aat. Goede herinneringen, huiselijk en
gezellig.
Bij zo’n gelegenheid, het tweede rondje koffie
was net ingeschonken, vroeg Oom Ben: “Is er
een verband tussen Kerst en schaken?”
We keken elkaar aan en hadden niet direct
een antwoord klaar.
“Dan begin ik zelf maar”, vervolgde hij.
“Wat dacht je van de CHRISTMAS SERIES?”
En hij vertelde:
“De Amerikaanse mecenas,
boekenverzamelaar en problemist Alain
White, placht zijn schaakvrienden met Kerst
een zelf geschreven boekje toe te sturen, met
titels als “The White Rooks” en dergelijke.
Daarin werden problemen opgenomen met
een bepaald thema of materiaal. Hij heeft er
wel 40 uitgegeven.”
Ik kende de boekjes niet maar ze leken me
heel interessant. Hier en daar is nog wel eens
een exemplaar te koop, niet al te duur, maar
voor mij toch wat te veel geld een voor
dergelijk kleinood.
Hierna was Oom Rien - een bereisd man en
schaakliefhebber - aan de beurt.
“Schaken en Kerst? Hét onderwerp?
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De HASTINGS KERSTTOERNOOIEN! Vanaf
1920 tot op de dag van vandaag zijn ze rond
de jaarwisseling georganiseerd. Voor de
meesters en grootmeesters, maar ook voor
het gewonere schaakvolk. ”
Dordtse amateurs zijn menigmaal het Kanaal
overgestoken. Euwe en Timman behoren tot
de illustere winnaars van de hoofdgroep.
Hij gaf verder de volgende aardige informatie:
“Deze toernooien worden altijd rond Kerst en
de jaarwisseling georganiseerd, maar twee
van de bekendste Hastingstoernooien zijn in
een ander jaargetijde gespeeld. Het
beroemde toernooi van 1895 vond plaats in
augustus/september, en ook de extra uitgave
van 1922 viel in een ander jaargetij.”
Dit bracht het gesprek op andere toernooien.
Mijn oudere broer, zeer belezen op alle
mogelijke terreinen en met belangstelling
voor de historie van de schaakwereld:
“We hebben nog niet zo heel lang geleden
die boeiende vijfkamp gehad waarin
Botwinnik wereldkampioen werd. Dat was
eigenlijk voor het eerst dat er in een
meerkamp om de titel werd gespeeld. Ja,
geweldige spelers deden daaraan mee, niet
alleen Botwinnik, maar ook Euwe en Keres.

Paul Keres was trouwens een van de
winnaars van het grote AVRO-toernooi in
1938. Dat was, niet alleen voor Nederland,
een historische wedstrijd, met acht
deelnemers, onder wie weer Euwe en
Botwinnik, maar ook de oud-wereldkampioen
Capablanca en de regerend kampioen
Aljechin.
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“Zijn er nog meer van dat soort toernooien
geweest?” vroeg ik.
“Ja, denk maar aan New York 1927. Een
verschil met het AVRO toernooi was dat de
FIDE nog volkomen buiten spel stond. In ’38
werd in elk geval door de FIDE een poging
ondernomen de titel in beheer te krijgen. Ik
moet erbij zeggen dat bij het AVRO-toernooi
1938 noch in New York 1927 de titel op het
spel stond.
In New York was wereldkampioen
Capablanca heer en meester. Hij werd later
in dat jaar 1927 onaangenaam verrast door
Aljechin die hem in een match met 6-3 en
een smak remisepartijen de titel ontnam.”
Ik heb die gegevens in mijn oren geknoopt en
ik kon later de toernooiboeken of de
herdrukken van o.a. AVRO’s Wereld
Schaaktoernooi 1938 en New York 1927 op
de kop tikken. Het eerste moet in enorme
oplagen verkocht zijn want je komt het nog
regelmatig in tweedehandsboekwinkels
tegen.

SINT PETERSBURG 1895-1896
“Maar één toernooi wil ik nog noemen” ging
Aat verder.
“Komt Kerst daarin nog aan de beurt” vroeg ik
eigenwijs.
“Ja, even wachten.
In het grote Hastings toernooi dat in 1895
gewonnen werd door Pillsbury (16½ punten)
vóór Tchigorin (16 punten) kwamen
wereldkampioen Lasker (15½) en de grote
Tarrasch (14) op resp. de 3de en 4de plaats.
Steinitz, de ex-wereldkampioen bracht het tot
de 5de plaats met 13 punten.
De Russen waren zo enthousiast over het
succes van hun landgenoot dat ze voor de
jaarwisseling deze vijf heren uitnodigden voor
een vijfkamp in St. Petersburg. Tarrasch, die
tijdens zijn gelijkgeëindigde match tegen
Tchigorin in 1893 slechte ervaringen had
opgedaan met schaken in St. Petersburg –
korte nachten en weinig slaap -ging niet op
de uitnodiging in.
De overige vier speelden een even
historische als dramatische wedstrijd, waarin
zij elkaar zes keer bestreden. In de
beginronden was Pillsbury ongenaakbaar en
speelde de sterren van de hemel.
Halverwege het toernooi stond hij onder meer
door twee overwinningen op Lasker en drie
op Tchigorin, bovenaan.
Op 25 december 1895 won Pillsbury ook zijn
tweede partij (2) tegen Lasker.
Volgens de Russische tijdrekening was het
overigens geen Kerstdag”
De koffie was koud geworden en het was
allang tijd voor het bekende glaasje. We
waren een en al oor toen Aat zijn verhaal
toespitste op Harry Nelson Pillsbury.
“Het moet rond deze jaarwisseling geweest
zijn dat het grote drama zich aan Pillsbury
voltrok. Het gerucht gaat dat hij in die tijd een
geslachtsziekte heeft opgelopen. Destijds
was daar geen medicijn tegen beschikbaar.
(3) In de tweede helft van het toernooi kon hij
slechts 1½ punt aan zijn totaal toevoegen en
eindigde – toch nog – als derde.
Pillsbury boekte hierna nog menig fraai
resultaat en won mooie partijen. De

RSB Kerstbulletin 2008

19

beroemdste uit deze periode is ongetwijfeld
zijn prachtoverwinning op Lasker in
Cambridge Springs 1904. (4) Nooit heeft hij
zijn grote succes van Hastings 1895 kunnen
herhalen. Hij overleed in Philadelphia op 17
juni 1906, slechts 33 jaar oud.” (5)
Pa en Ma wilden zo langzamerhand naar huis
en we namen afscheid. Het was niet alleen
gezellig en huiselijk geweest, maar voor de
jonge schaakliefhebber ook heel interessant.
1) Deze oom wordt vermeld in de ‘Herinneringen van
een 8-jarige aan het laatste oorlogsjaar’
2) Partij uit 1895 hierbij gevoegd.
3) John C. Owen schrijft daarover in zijn toernooiboek
(1989) ‘The Match Tournament at St. Petersburg 18956’: “Er kan geen twijfel over bestaan dat Pillsbury in St.
Petersburg syfilis heeft opgelopen.”
4) Partij uit 1904 met commentaar bijgevoegd.
5) Wie meer wil lezen over Pillsbury, zijn ziekte en de
gevolgen, verwijs ik graag naar:
http://www.chesshistory.com/winter/extra/pillsbury.html

Harry Nelson Pillsbury – Emanuel Lasker
Cambridge Springs Cambridge, 6de ronde,
3 Mei 1904 D40
Deze partij is onlosmakelijk verbonden aan
de partij die beide meesters in St. Petersburg
op 4 januari 1896 tegen elkaar speelden in
St. Petersburg, 1896 als vierde van de zes
ontmoetingen. Ook die partij is een juweel. In
de opening, een damegambiet, speelde
Pillsbury op de 7de zet Dd4-h4 en dat pakte
niet goed uit. Lasker won schitterend.
Pillsbury vond een verbetering en paste die
acht jaar later tegen dezelfde Lasker met
groot succes toe.
Andrew Soltys in Why Lasker matters:
"Marco, who was emerging as the world's
prominent annotator, helped spread the myth
that Pillsbury discovered 7. Bxf6 after this
game and had to wait eight years before
exacting revenge against Lasker. ......."
Mocht het niet waar zijn dan blijft het toch een
mooi verhaal.
Hier de partij uit Cambridge Springs 1904,
overbekend, toegegeven, maar wat een
partij. Kijk en huiver!
(Ook LIVE na te spelen via de website)
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Pc3 Pf6
4. Pf3 c5 5. Lg5 cxd4 6. Dxd4 Pc6

7. Lxf6!
Pillsbury's Chess Career: "Pillsbury is said to
have kept the variation beginning with the
text-move for eight years!"
7. ... gxf6 8. Dh4 dxc4 9. Td1 Ld7
10. e3 Pe5 11. Pxe5 fxe5 12. Dxc4 Db6
13. Le2 Dxb2 (13...Lc6)
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14. 0-0 Tc8 15. Dd3 Tc7 16. Pe4 Le7
17. Pd6+ Kf8 18. Pc4 Db4

23. ... Lg6 is sterker hoewel niet toereikend.
24.Pxf6 Kg7 25.Pd7 Dc3 26.Td4 Da5 27.Lb5
Verbluffend. 27...Dxb5 28.Dxc7
24. Dh6+
Dwingt de K naar f7.
24. ... Kf7 25. Lc4!!

19. f4
De zet krijgt in de boeken de hoogste lof,
maar Fritz keurt hem af vanwege de variant
die met 19. ... Lb5 begint. (19. ... exf4)
19. ... Lb5! 20.Tc1 Txc4 21.Txc4 Lxc4
22.Dxc4 Dxc4 23.Lxc4 exf4 24.Txf4 Ld6
25.Th4 20. Dd4 f6 21. Dxf4 Dc5

22. Pe5!!
Met directe bedreiging van d7.
22.Dh6+! Bijzonder sterk. Zowel na het
uitwijken van de K naar e8 als naar g8 komt
de winst snel.
1) 22...Kg8 23.Lh5 (of 23.Txf6 Lxf6 24.Dxf6)
23...Lb5 24.h4! Houdt de dame weg van g5.
24. … Lxc4 25.Txf6 met winst.
2) 22...Ke8 23.Pd6+ Kd8 (23...Lxd6 24.Lh5)
24.Pf7+)
22. ... Le8
23. Pg4
Of 23.Dg5 dreigt bv. Txf6+; 23.Td4!
23. ... f5
Geeft wit de gelegenheid zijn creativiteit te
tonen.
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Verrukkelijk.
Kasparow (My great Predecessors Part 1):
"The culmination of this gripping duel."
Sergeant and Watts (Pillsbury's Chess
Career): "Pretty and decisive."
25. ... Tc6 25. ... Dxc4 26.Pe5+
26. Txf5+!
Tarrasch in Die moderne Schachpartie: "Das
Opfer der beiden Türme für die Dame wirkt
hier entscheidend, da Schwarz das tötliche
Springerschach nicht verhindern kann."
Volgens Fritz is 26.Lb3 de rustige maar
sterkere voortzetting.
De dreiging is Tc1.
26. ... Dxf5 27. Tf1 Dxf1+ 28. Kxf1 Ld7
29. Dh5+ Kg8 30. Pe5
Mat is niet te vermijden.
Pillsbury's Chess Career: "This game is the
last spark of the old-time genius of Pillsbury.
It is doubly interesting through the
circumstances connected with the 7th move."
Die moderne Schachpartie:"Eine von dem
viel zu früh heimgegangegen Meister mit
höchster Energie gespielt Partie."
Dr. J. Hannak in Emanuel Lasker Biografie
eines Schachweltmeisters (met
aantekeningen uit Deutsches Wochenschach
1904): "Der Sieg Pillsburys erregte bei den
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Amerikanern ungeheuren Jubel und wurde
wie eine nationale Großtat gefeiert."
1-0

Ineens 38...Lxh3? speelt wit in de kaart
omdat de K snel dichterbij kan komen.
39.gxh3 g5 40.Kd3 g4 41.Ke2 Kg3 42.Kf1.

Harry Nelson Pillsbury – Emanuel Lasker
St Petersburg 2de ronde, 25.12.1895 C67

39.a5 c5+ 40.Kxc5 Lxg2 41.a6 g5 42.Pd5+
Ke5 43.Pe3 Lf3 44.b4 Ke6 45.b5 Le2

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Pf6 4.0-0 Pxe4 5.d4
Le7 6.De2 Pd6 7.Lxc6 bxc6 8.dxe5 Pb7
9.b3 0-0 10.Lb2 d5 11.exd6 cxd6 12.Pbd2
Lf6 13.Lxf6 Dxf6 14.Tfe1 Pc5 15.Pe4 Pxe4
16.Dxe4 Ld7 17.c4 Tfe8 18.Dd4 Txe1+
19.Txe1 Dxd4 20.Pxd4 Kf8 21.Kf1 a5 22.a4
Te8 23.Txe8+ Kxe8

46.Pd5
1-0
46.Pc2! Is ook een fraai slot.

24.Ke2 Kd8 25.Kd2 Kc7 26.Kc3 Kb6 27.f4
h5 28.h3 Kc5 29.f5 g6 30.f6 d5 31.cxd5
Kxd5 32.Pf3 Ke6 33.Pd2 Kxf6 34.Pc4 h4
35.Pxa5 Ke5 36.Pc4+ Kf4 37.Pb6 Lf5
38.Kd4

stelling na 38. Kd4
38...Le4?
38...g5! De L blijft d3 bestrijken. 39.a5 Lxh3!
Op het juiste moment. 40.gxh3 g4 maakt
remise. 41.hxg4 h3 42.a6 h2 43.a7 h1D
44.a8D Dg1+.
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Maak van elke uitdaging een probleem

De grote RSB Kampioenen Kerst QUIZ

Door Hans Uitenbroek
Kijk je naar de sterren, dan kijk je naar het
verleden. Zo was het zo’n 2000 jaar geleden
toen herders en wijzen naar boven keken en
nu is het niet anders. Aan het einde van het
jaar wordt teruggeblikt naar wie of wat de
grootste, mooiste, beste was.
Obama, Anky, Queen, Anand probeer ze
maar eens te ontlopen.
Aan u wordt gevraagd ook terug te kijken.
Niet naar uw favoriete menu, familielid, tvprogramma of schaakprestatie, maar kunt u
op basis van het diagram vaststellen wat de
laatste zet is geweest. Daarvoor zult u wel
eerst vast moeten stellen welke stukken wit
en welke zwart zijn.
Gideon Husserl
Price, Israel Ring Tourney
1966 – 1971

In 2008 waren er weer vele kampioenen te
begroeten. Al die onvergetelijke prestaties
werden natuurlijk vastgelegd door onze
hoffotograaf Ab Scheel.
En als trouwe bezoeker van de RSB website
weet u natuurlijk feilloos aan te wijzen wie er
bij welk evenement met de prijzen vandoor
ging. Of niet??
In dit artikel treft u foto's van 15 glorieuze
winnaars, een lijst met 15 namen en een lijst
met 15 evenementen. Vermeld voor alle 15
foto's het nummer van de foto, de index van
de winnaar of winnares en de index van het
juiste evenement in de antwoordbox op de
RSB website en U maakt kans op de prijs der
prijzen: een gesigneerd exemplaar van The
Black Lion.
Als U bij foto 1 denkt aan Ali Bitelzadeh en
het Westland Druiventoernooi, dan vult u in:
01=E-k. Als u bij foto 2 denkt aan Johan
Marcus bij het Corus toernooi, dan voegt u
toe: 02=K-g. Op verzoek van de
Welstandscommissie is foto 15 alleen op de
website te bekijken.
Ook wanneer u niet alle antwoorden denkt te
weten, schroom niet om uw suggesties in te
sturen. Voor elke juiste naam worden 2
punten toegekend, voor het juiste evenement
nog een extra punt, zodat er maximaal 45
punten te verdienen zijn.

Kleur de stukken
Wat was de laatste zet?

Antwoorden kunnen ingestuurd worden tot
vrijdag 9 januari. Op zaterdag 10 januari zal
de winnaar bekend gemaakt worden bij De
Dag van de Leeuw in Sliedrecht.

Als U er helemaal niet uit komt, staan op bladzijde 25
van dit bulletin een aantal hints. Het juiste antwoord
treft u eind januari op de RSB website.
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Lijst met winnaars:
(A) Levan Aronian (B) Talitha Munnik
(C) Robin Lecomte (D) Ida Hondelink
(E) Ali Bitelzadeh (F) Willem Broekman
(G) Bram Mourik (H) Arno Slagboom
(I) Jan Evengroen (J) Driestarcollege
(K) John Marcus (L) Anton Filippov
(M) Oskar van Veen (N) Timo van Dijk
(O) Daniël Schenkeveld

Foto 05

Foto 06

Foto 07

Foto 08

Foto 09

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13

Foto 14

Lijst met evenementen:
(a) Kampioenschap Goeree Overflakkee
(b) 29e Gorzentoernooi
(c) WSV 3 ronden toernooi
(d) 3e Witte Haentoernooi
(e) Nieuwerkerk ad IJssel toernooi
(f) Open Nederlands Meisjeskampioen
(g) Corus
(h) Pupillen E jeugd kampioen
(i) Nederlands schoolschaakkampioen
(j) Young Masters
(k) Jubileum Westland Druiventoernooi
(l) Bilderberg toernooi
(m) RSB pk
(n) RSB E meisjes kampioen
(o) Open Nederlands Kampioen

Foto 01

Foto 02

Foto 03

Foto 04
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EEN KERSTHERINNERING
Door Arie de Jong,
redacteur van sv.
Erasmus

Met de Kerstdagen worden veel
herinneringen opgehaald en dan gaat het
heel vaak over mensen die niet meer onder
ons zijn.
Ter gelegenheid van het Kerstnummer van
de RSB wil ik nog eens in herinnering
brengen Henny Vijgeboom, die bij vele
verenigingen in het Rotterdamse zijn steentje
heeft bijgedragen aan het schaakleven.
Ik wil me dan beperken tot de jaren, die hij
heeft doorgebracht bij NRSG Wilhelm
Steinitz, destijds de oudste schaakvereniging
van Rotterdam, thans opgegaan in sv.
Erasmus sinds september 2005.
Henny speelde niet alleen schaak bij
“Steinitz”, hij leverde ook regelmatig - veelal
humoristisch getinte - bijdragen aan
“Schaakpraet(je)”, het maandelijkse clubblad
van die vereniging, dat ik ruim twintig jaren
voor mijn rekening heb genomen. Een van
zijn afleveringen, verschenen in nr. 23 van de
3e jaargang van 1990/1991, wil ik in dit kader
nog eens voor het voetlicht plaatsen:

De capriolen van Emil Josef Diemer
Geschreven door Henny Vijgeboom
Schaken begint zo zoetjesaan een
wetenschap te worden. Er zijn geen
openingssystemen waarmee je op de
vijandelijke koning kunt afstormen om die in
een mum van tijd neer te sabelen. Alles moet
met overleg gebeuren. Toch kende de
schaakwereld een wildebras, die er heilig in
geloofde dat het wèl kan. Toevallig of niet,
maar het was een Duitser, geboren op 15 mei
1908, en iedere gambietspeler kent zijn
naam: Emil Josef Diemer. Hij stierf onlangs
(in 1990).
Het naar hem genoemde gambiet – al direct
in de opening pionnen en eventueel stukken
offeren om tot een snelle ontwikkeling en “
slachting” te komen – heeft vele aanhangers,
die er briljante successen mee behalen, maar
het nogal dubieuze systeem wordt door de
schaakwetenschappers, de grootmeester en
de meesters, niet serieus genomen.
In 1957 vuurde Diemer zijn 190 bladzijden
tellende oeuvre “ Vom ersten Zug an auf
Matt” op de pur sang aanvalsspelers af. Met
meer dan 400 diagrammen en tienduizenden
uitroeptekens probeerde Emil Josef te
bewijzen dat je vanaf de eerste zet op mat
kunt spelen. Menige vergevorderde schaker
heeft zijn “hersenkronkelingen”
doorgeworsteld. Je moet een geheugen
hebben als een computer om alles in je te
kunnen opnemen.
Het is een zenuwslopende manier van
schaken, want als je één keer misgrijpt of niet
de sterkste voortzetting kiest, kijk je al gauw
tegen een materiële of positionele
achterstand aan, die niet meer cis goed te
maken.

Hints bij probleem Uitenbroek
-

Twee koningen kunnen niet tegelijk schaak

-

Welk stuk is net gepromoveerd?

-

Welk stuk stond op dat promotieveld?

staan
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Tijdens het Hoogovenstoernooi van 1960
kreeg ik een exemplaar van zijn boek cadeau
nadat ik een avond en een nacht met Diemer
had zitten snelschaken, waarbij het aantal
nederlagen het dubbele bedroeg van mijn
gewonnen potjes. Het Diemer-gambiet is
namelijk uitermate geschikt om iemand in 5
minuten van de sokken te spelen… Ampele
bestudering van Diemers levenswerk leverde
mij een half jaar later al de snelschaaktitel
van mijn toenmalige club op en meerdere
“Diemertjes” volgden, zoals een zege van 20
zetten op de Oostenrijkse grootmeester Karl
Robatsch in het Hoogovens
snelschaaktoernooi van 1967.

5. f3xe4, Lf8-g7 6. Lf1-c4, 0-0 7. Pg1-f3, e7e6 8. Lc1-g5, h7-h6 9. Lg5-h4, g6-g5 10.
Lh4-f2, Pf6-g4 11. Lf2-g1!, Pb8-c6 12. h2h4!, e6-e5 13. d4-d5!, Pc6-a5 14. Lc4-d3,
b7-b6 15. h4xg5, h6xg5 16. Dd1-d2, f7-f6
17. 0-0-0, Dd8-e7 18. Dd1-e2!, Lc8-d7 19.
d5-d6!!, c7xd6 20. b2-b4
(om wits 21ste zet mogelijk te maken)
20…, Pa5-c6 21. Ld3-c4+, Ld7-e6 22. Pc3d5!!, De7-d7
(nemen op d5 kost het paard op c6)
23. Pf3xg5!!, f6xg5 24. De2xg4!!

Het was de vriendelijke Duitser aan te zien,
dat hij het type was dat zichzelf regelmatig in
de spiegel bekeek. Hij was broodmager en
zijn kostuum kon vergeleken worden met wat
Seine-slapers plegen te dragen, vol vlekken
van gemorste levensmiddelen en
sigarettenas. Zijn mond was tandenloos. Bij
een gesprek met Emil was een paraplu dan
ook onontbeerlijk. Zijn loop was
schommelend, waardoor kopjes, schoteltjes,
limonadeflesjes en schaakklokken van de
tafels werden gestoten.
Tijdens het Hoogovenstoernooi van 1958
was Diemer op een middag bij het aflopen
van een trappetje in de orkestbak getuimeld.
’s Avonds belde Lodewijk Prins, die voor een
krant schreef, naar de persdient en vroeg:
“Is er vandaag nog iets grappigs gebeurd?”
Ik zeg: “Ja, Diemer is van een trappetje
gelazerd…”
Vraagt Prins: “Door wie?”
U ziet, het schaakwereldje is zo saai nog
niet…
Gaat u genieten van een briljant “Diemertje”,
dat onze hoofdpersoon in 1948 speelde.

24…, Le6xg4 25. Pd5-f6
Dubbelaftrekmat! Iets ergers bestaat niet.

Diemer – Albrecht
1. d2-d4, d7-d5 2. e2-e4
(hèt Diemer-gambiet)
2..., d5xe4 3. Pb1-c3, Pg8-f6 4. f2-f3, g7-g6
(neemt het pionoffer voorzichtigheidshalve
niet aan)
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Ja, Henny was een begenadigd
stukjesschrijver. We missen hem nog steeds.

26

Schoolschaak onder “De Koepel“
Door Teun Koorevaar
Op 16 december is de Schoolschaak Koepel
Erasmus gelanceerd tijdens een lezing van
Hans Bouwmeester bij Selexyz Donner in
Rotterdam.
De Schoolschaak Koepel was al uitgebreid
aangekondigd in een memo aan de leden
van de Algemene Vergadering van de RSB
en op de vergadering van september jl.
besproken. Op 17 december is een
paginagroot artikel (full color) verschenen in
de Havenloods.
Zowel op landelijk als regionaal niveau is er
nauwelijks inzicht en overzicht m.b.t. het
schaakles geven op basisscholen. Op
landelijk niveau ontbeert helaas al een reeks
van jaren een adequaat schoolschaak beleid,
het komt nauwelijks aan de orde in het KNSB
meerjarenplan en de KNSB richt zich
voornamelijk op de “verkoop” van SpeelZ
leskisten met bijbehorend KNSB
lidmaatschap.
Dit dekt echter maar een fractie van de totale
omvang van schaakles op basisscholen.

50 kinderen op OBS DUO2002 in Spangen
krijgen schaakles.
Foto: Ed Dewaerheijt (www.edproducties.com)
Ook met de goede ideeën/adviezen van de
Hockeybond ontvouwd op de eerste
landelijke themadag georganiseerd door RSB
en HSB is helaas niets gedaan. Deels
begrijpelijk door de vele bestuurswisselingen.
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Een gemiste kans maar een herkansing is
niet uitgesloten.
De RSB heeft zelf vorig jaar onderkend dat er
op regionaal niveau ook een groot hiaat is en
wij willen zoals al eerder aangekondigd naar
een meer structurele analyse en aanpak en
hebben daar een plan voor ontwikkeld. Ook
zullen we onderzoeken of we in 2009 een
symposium kunnen organiseren.
Wat willen we?
We willen een virtuele organisatie opzetten
met als ideaal beeld op termijn een volledig
onafhankelijke organisatie van en voor het
basisonderwijs. Ondergetekende begeleidt
tijdelijk de eerste fase. Daarna moeten
vertegenwoordigers uit het basisonderwijs het
roer overnemen. De Rotterdamse
Schaakbond zal als adviserend lichaam bij
deze “Koepel” betrokken blijven.
Wat is het doel van “De Koepel”
Het doel van de Koepel is organisaties en
personen die betrokken zijn bij het geven van
schaakles op basisscholen te binden en te
verbinden. Het kind en de school zullen
centraal staan en zullen veel aandacht
krijgen op de nieuwe website.
“De Koepel “ moet een sterke organisatie
worden en beeldbepalend voor alles wat met
schaken te maken heeft in het basisonderwijs
in onze regio. Dit is ook van groot belang
voor potentiële subsidiegevers en sponsors.
Een sterke organisatie vereist in de eerste
plaats dat er inzicht en overzicht is met
betrekking tot een aantal kernzaken waarvan
de belangrijkste zijn:
- Overzicht van de basisscholen waar
schaakles wordt gegeven
- Overzicht van de BSO’s waar schaakles
wordt gegeven
- Overzicht van schoolschaakleraren die
actief zijn op de basisscholen
- Overzicht van de gebruikte lesmethoden en
gebruikte hulpmiddelen
- Overzicht van het aantal kinderen dat
jaarlijks schaakles krijgt op school verdeelt in
onderbouw en bovenbouw
- Overzicht van de lespakketten die worden
aangeboden
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- Overzicht van de schaakverenigingen die
actief betrokken zijn bij de schaaklessen op
scholen
Momenteel ontbreekt een goed overzicht en
inzicht en daarom is de eerste fase een
inventarisatiefase maar op een praktische en
interessante wijze vorm gegeven voor
betrokken scholen en schoolschaakleraren.
Welke knelpunten moeten worden opgelost?
De meningen over welke knelpunten moeten
worden opgelost variëren sterk. Hieronder
een aantal sterk uiteenlopende meningen:
- Knelpunt is de marketing van het product
schaakles
- Knelpunt is de marketing van de SpeelZ kist
- Knelpunt is de beschikbaarheid van
schoolschaakleraren (in kwaliteit en
kwantiteit)
- Knelpunt is de afwezigheid van
(jeugd)schaakverenigingen in de wijken
- Knelpunt is de reden waarom schaakles
wordt gegeven
1. Maatschappelijke betrokkenheid?
2. Leerontwikkeling van jonge kinderen
bevorderen?
3. Ledenwerving voor de
schaakverenigingen?
4. Geld verdienen?
- Knelpunt is het concept of het lespakket dat
wordt aangeboden
- Knelpunt is het beleid van BSO’s en
Afdelingen van Sport & Recreatie van
Gemeenten
- Knelpunt is de eenzijdige focus op SpeelZ
- Knelpunt is de beperkte beschikbaarheid
van financiële middelen
- Knelpunt is gebrek aan samenwerking met
de damverenigingen
De komende periode willen we meer
duidelijkheid krijgen door ondermeer met een
aantal specialisten en ervaringsdeskundigen
uit het onderwijs en de schaakwereld te
overleggen. Ook de ervaringen van de
scholen en schoolschaakleraren die zich
aanmelden zullen een belangrijke rol spelen.
Deze informatie wordt betrokken bij het
onderzoek naar een te houden symposium in
2009.
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In ieder geval verwachten wij dat we
momenteel aan meer dan 1000 kinderen
jaarlijks schaakles geven op de basisscholen
en dat dit met een goede organisatie fors
uitgebreid kan worden in de (nabije)
toekomst. Maar dat vereist een nieuwe
strategie en een nieuwe positionering.
Wat is het verzorgingsgebied van “De
Koepel”?
We hebben een ruim verzorgingsgebied
gekozen en dit bestaat uit:
- De regio Rijnmond
- De Drechtsteden
- Gouda en de IJsselsteden
- De Zuid Hollandse Eilanden
- Lansingerland
Wij schatten ruwweg dat er in dit
verzorgingsgebied rond de 750 basisscholen
zijn. Het definitieve aantal moet nog worden
vastgesteld. Dit zelfde geldt voor het aantal
BSO’s.
“De Koepel” wil samenwerken!
Het is de bedoeling dat er veel
samenwerkingsverbanden komen en er een
nieuw netwerk ontstaat. Extra aandacht voor
de rol van PABO’s en studenten,
subsidiegevers en sponsors en de media.
Doet u ook mee?
Wilt u mee doen en met ons een nieuwe
uitdaging aangaan? Stuur dan een mailtje
naar onderstaand info adres. Heeft u op- of
aanmerkingen, adviezen of kritiek laat het
ons ook weten!
De nieuwe website is:
http://www.schoolschaakkoepelerasmus.nl
Aanmelden, informatie vragen of reageren
kan middels:
info@schoolschaakkoepelerasmus.nl
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