
 

 

               

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

Succes en bier gaan hand in hand 
 
In de ene hand de Rijksappel, in de ander het 
Zwaard; de klassieke houding van de vorst 
tijdens zijn kroning.  
     Dit is dan ook het statieportret van Mart 
Reuzendoder Ran. Speels overwon hij meer 
dan een half duizend ratingpunten, ontving  
tijdens de ledenvergadering als bekroning de 
Drakendoderskubus en openbaarde beschei-
den als hij is aan het verzamelde gemene volk 
zijn geheime wapen tot succes.  
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Ens Eindspelrubriek 1
 
Tweemaal was er een digitale uitvoering van 
Henks eindspelstudieavond, waaraan zes of 
zeven enthousiastelingen meededen. Nu 
start ik eindspelrubriek in ons clubblad. Voor 
iedereen. Waarom? 
     Mijn stelling is dat er in het eindspel mis-
schien wel meer geblunderd wordt dan in de 
opening of het middenspel, alleen is dat min-
der zichtbaar.  
     Daarom bied ik elke keer een studie om 
op te lossen aan. Ook zal dan de oplossing 
van de vorige keer gegeven worden. Omdat 
er nu nog geen vorige keer is, laat ik een 
studie zien die we in de zomer online hebben 
‘aangevallen.’ Kijk naar de volgende stelling, 
een bedenksel van P Perkonja uit 1962: 
 

 
 
Er dreigt Lh4+ waarna het paard verloren 
gaat en remise voor zwart haalbaar moet zijn. 
Bovendien staat wits toren aangevallen. Bijna 
iedere speler zou die toren naar h1 brengen. 
Fout! Th2 is het enige veld dat tot winst leidt: 
1. Th2 Lh4!, 2. Ke2 Kxh5.  
     Inderdaad, het paard gaat verloren en de 
partij ook. Want de loper heeft wat weinig 
lucht. Dus: 3. Kf3 Kg5, 4. Th1! En opeens 
kan die zwarte loper geen kant meer op en 
wordt na 4. Kh5 5. Kf4 smakelijk verorberd.  
     Probeer dat vooraf maar eens allemaal te 
zien. 
     Dan nu de eerste opgave van de serie. Die 
is - denk ik - simpel. Wie hem uit het hoofd 
oplost krijgt bonuspunten, maar je kan er 
ook gerust een bord bij nemen: wit speelt en 
maakt remise: 
 

 

 
En nu jij 
Heb je zelf iets interessants meegemaakt in 
een eindspel? Mail het mij en misschien 
kunnen we dat in deze rubriek laten zien, al 
of niet in gestileerde vorm. 

                    Henk Enserink 
 
 

Schaak… en een hard gelag 
Gaaspstraat 8, 27 september 2021. De ellen-
de was te voorzien geweest. Gek genoeg had 
ik me er toch een beetje op verheugd. Ook al 
weet ik dat schaken een wreed spel is.  
     Maar toch: weer eens meekijken bij een 
échte partij. Live, in ’n goed tempo. Ander-
half uur, increment 15 seconden. Ik kijk mee 
met P.S. Ik weet dat deze man leuk speelt en 
veel meer verdient in de schaakhistorie dan 
een lullig Post Scriptum.  
     Zijn tegenstander doet het nog lang - 
zeker voor zijn doen - behoorlijk. Maar dan 
doet de oen 29. Pc3-a2. Kost meteen een 
pion, initiatief weg, stelling moeizaam. Na 
37. Df1 pikt zwart nog een pion. Ik maak me 
op om te genieten van een ordinaire slacht-
fase. Domheid moet bestraft worden, óók, 
en misschien voorál, in Coronatijd. Het is me 
weer eens niet gegund. Wit spartelt een beet-
je, als een vis op het droge. Moet alleen nog 
de genadeslag ontvangen. De witte koning 
wordt opgejaagd. Vlucht naar h5. En toen 
gaf zwart één, voor de hand liggend, schaakje 
te veel. In deze stand:  
 

        
 
Waarschijnlijk denkt zwart hier: ik snoep de 
pion op h2, dan die op g3 en vervolgens ren 
ik met een van mijn vijf pionnen naar de 
overkant. Mooi plan, dus maar schaak op h3. 
Met  43. … Dh3† jaagt zwart de witte koning 
weg en dient een doodsteek toe… Aan 
zichzelf… 
     Hoe bitter is het als een prutser wegkomt 
met een vol punt als hij er nog geen halfje 
verdient. Ik bezat me stevig en neem me 
heilig voor om dat op elke maandagavond te 
doen, vanaf 20:00 uur, zonder ooit nog een 
blik op een schaakbord te werpen. Nou ja, 
misschien nog op één keer. Op de kermis. 
Met een echt blik. Vol zwarte gal..         

 
 

Zwartkijker 

 

W Kh8,Lf1, d6 

Z  Kg4 Tf5 Lf7 

- o – 0 – o - 



 

 

 
 

WE SCHAKEN WEER 
 

 
 

 

 
 

Maandag 27 september 2021. 

We schaken weer, 

spelen weer, ontmoeten weer. 

Deze maandag met z’n veertigen. 

En een week later alweer 

met z’n vijfenveertigen. 

Oude vertrouwden, 

maar ook een aardig aantal 

nieuwe gezichten. 

 

EsPion leeft weer. 

Er zijn twee achttallen, 

twee viertallen  

en de bar is open. 

Wat wil je nog meer. 



 

 

Een schokkende zet 
 
In 1561 verscheen El Arte del Juego del Axedrez 
(De kunst van het schaakspel), geschreven door 
een ongeveer dertigjarige Spaanse priester, 
Ruy López. Dit is het eerste echt moderne 
schaakboek.  
     Het bestaat uit vier delen. In het eerste 
deel bespreekt Ruy López de waarde van het 
schaakspel. Dan beschrijft hij de spelregels 
en geeft algemene adviezen. Een beroemd 
advies van Ruy López, bekend bij alle 
schakers: “Plaats het bord zó dat de zon in 
de ogen van je tegenstander schijnt.” 
     In het tweede deel behandelt hij onder 
andere de opening 1. e4 e5,  2. Pf3 Pc6,  3. 
Lb5, die bij ons de Spaanse partij heet en in 
de Engels- en Spaanstalige landen de Ruy 
López.  
     In het derde en vierde deel bespreekt hij 
het schaakboek dat de Portugees Damiano in 
1512 had laten verschijnen en geeft hij 
verbeteringen aan. 
     Ruy López kon niet alleen goed over 
schaken schrijven, hij was ook een uitstekend 
speler. In 1560 was hij naar Italië gereisd 
waar hij de sterkste Italiaanse spelers overtui-
gend had verslagen. Aangezien Spanje en 
Italië toen de toonaangevende schaaklanden 
waren, zou je kunnen zeggen dat Ruy López 
de eerste wereldkampioen was. Maar we 
dwalen af.  
     Waar het om gaat is dat na de zetten 1. e4 
e5, 2. Pf3 Pc6 de zet met de loper (3. Lb5) 
kenmerkend is voor de Spaanse opening. 
 

 

 
Agatha Christie’s The Big Four (1927) is een 
verhaal over de Belgische speurder Hercule 
Poirot, maar het is geen typisch Poirot-
verhaal. Over het algemeen houdt Poirot 
zich bezig met misdaden in kleine kring, 
binnen een familie bijvoorbeeld. Ook zijn de 
motieven van de daders vrij conventioneel, 
stereotiep soms: geldelijk gewin, een oude 
vete.  
     In dit verhaal heeft Poirot met  een heel 
ander slag misdadigers te maken. Het gaat 
om een internationaal syndicaat dat geleid 
wordt door de Grote Vier. Nummer Eén: de 
mysterieuze Chinees Li Chang Yen, een 
meesterbrein, ‘hij komt nooit zijn paleis in 
Peking uit. Maar hij trekt aan de touwtjes en 
ergens gebeuren er dingen.’  

 
Zijn macht is zeer groot, hij veroorzaakt de 
‘onrust in de wereld, de werkloosheid in alle 
landen, de revoluties die telkens uitbreken.’ 
Lenin en Trotski zijn zijn marionetten. Num-
mer Twee: Abe Ryland, een Amerikaanse 
rijkaard die over onuitputtelijke fondsen 
beschikt. Nummer Drie: de Française 
Madame Olivier, een wetenschappelijk genie 
dat de prestaties van het echtpaar Curie 
overtroffen heeft. Nummer Vier: de 
‘Vernietiger’, een huurmoordenaar die zeer 
efficient te werk gaat en zich zo goed ver-
momt dat hij nooit opgemerkt wordt.  
     Hun gemeenschappelijk doel is de 
wereldheerschappij. Zij beschikken over een 
nieuw wapen, ‘een of andere sterke 
draadloze kracht – een concentratie van 
draadloze energie, die in staat moet zijn een 
straal van enorme intensiteit naar elke 
willekeurige plek te zenden.’ Dit wapen geeft 
de Grote Vier een enorme macht. Zo is er 
een aantal Amerikaanse torpedojagers op de 
rotsen geslagen en gezonken. Dat was ‘een 
proefneming met die nieuwe kracht, die 
nieuwe magnetische energie die zij hebben 
uitgevonden.’  
     Dit lijkt meer op een James Bondverhaal 
dan op een zaak voor Poirot. Die gedraagt 
zich dan ook heel anders dan we gewend 
zijn. Hij reist veel, terwijl hij normaliter de 
leunstoel prefereert. Poirot, die altijd pijnlijk 
netjes op zijn uiterlijke verschijning is, 
vermomt zich. ‘Het eerste wat we deden was 
ons uiterlijk veranderen. Poirot had daarvoor 
het materiaal in een klein koffertje meege-
nomen. Twee leeglopers in vuile overalls 
waren het resultaat.’  
Ook de avonturen zijn a-typisch. Poirot en 
zijn trouwe metgezel Hastings worden 
gevangen genomen en op stoelen vastgebon-
den. Door een list van Poirot weten ze op 
het nippertje te ontsnappen. Hastings raakt 
bij een vechtpartij betrokken en wordt door 
Chinezen ontvoerd; Poirot en Hastings 
lopen in een val en moeten zich via een 
klauterpartij langs de klimop redden. 
     Het verhaal is opgezet als een schaakpartij 
tussen Li Chang Yen en Poirot. ‘Nu moeten 
we wachten.’ ‘Waarop?’ ‘Tot ze een nieuwe 
zet doen.’ (…) ‘Ik weet dat er een hinderlaag 
is gelegd,’ zei Poirot minzaam, ‘maar u 
vergist u, mijnheer. U bent er in gelokt - niet 
mijn vriend en ik.’ (…) ‘Deze plek is al een 
uur omsingeld door mannen van Scotland 
Yard. Schaakmat, mr. Abe Ryland!’  
     Het frustrerende voor Poirot is aanvanke-
lijk dat eenieder die bereid is om onthullin-
gen over de Grote Vier te doen uit de weg 
geruimd wordt door Nummer Vier, een 
briljant acteur die zich onherkenbaar kan 
vermommen. Huisarts, lakei, slagersknecht, 
ziekenverplegeri, steeds weet hij zich een 
nieuwe identiteit aan te meten. Op een 
bepaald moment heeft Nummer Vier zich 
vermomd als dr. Savaronoff, de Russische 
schaakkampioen die Rubinstein verslagen 
heeft en na Capablanca de tweede speler van 
de wereld is.  



 

 

De echte Savaronoff is tijdens de Russische 
revolutie gestorven, maar dat is nooit bekend 
geworden. Het verhaal gaat dat Savaronoff 
allerlei verschrikkingen heeft overleefd en 
uiteindelijk naar het westen ontkomen is, 
hetgeen sterk doet denken aan de lotgevallen 
van Alexander Aljechin, die in het werkelijke 
leven Capablancas grootste rivaal was.  
     Savaronoff is erg veranderd. ‘Hij heeft zo 
geleden, dat hij nu een heel ander mens is. 
Zijn vrienden en kennissen verklaren dat ze 
hem bijna niet hebben herkend. Zijn haar is 
wit en hij is ontzettend verouderd.’ ‘De 
eigenaardige vorm van zijn hoofd en het 
ongewoon hoge voorhoofd vielen mij op. Ik 
wist dat een beroemd schaakspeler een groot 
brein moest hebben en ik wilde nu best 
geloven dat dr. Savaronoff op een na de 
beste schaker ter wereld was.’  
     Savaronoff is invalide en speelt niet meer. 
Dan arriveert de jonge Amerikaanse kam-
pioen Gilmore Wilson. Deze is Savaronoff 
‘met echte Yankee-koppigheid blijven 
uitdagen’, totdat de kranten het voor Wilson 
opnemen en Savaronoff voor zijn fatsoen 
niet meer kan weigeren. Ook hier heeft 
Christie zich door de schaakgeschiedenis 
laten inspireren: de hardnekkigheid waarmee 
Paul Morphy in 1858 en 1859 de Engelse 
kampioen Howard Staunton tevergeefs voor 
een match uitdaagde.  
     Omdat Savaronoff invalide is wordt 
overeengekomen dat de partij bij hem thuis 
gespeeld zal worden. Men speelt met ivoren 
stukken op een tafeltje met een ingelegd 
bord van ‘zilveren en zwarte vierkantjes’. 
Wilson speelt met wit. Na de zetten 1. e4 e5,   
2. Pf3 Pc6 voert hij de zet 3. Lb5 uit en valt 
dood van zijn stoel. Vergiftiging, concludeert 
men. Men vermoedt dat Wilson het slacht-
offer is geworden van een bolsjewistische 
aanslag die eigenlijk voor Savaronoff be-
doeld was. 
     Poirot ontdekt de ware toedracht. 
‘Wilson is niet vergiftigd, hij is door electri-
citeit gedood. Er loopt een dun metalen 
staafje door een van die raadsheren. De tafel 
was vooraf klaargemaakt en op een bepaalde 
plek neer gezet. Toen de raadsheer op een 
van de zilveren vakjes werd gezet ging de 
stroom door Wilsons lichaam en doodde 
hem onmiddellijk.’ (…) ‘Maar waarom?’ 
‘Savaronoff was op een na de beste schaker 
ter wereld. Naar alle waarschijnlijkheid ken-
de Nummer Vier de allereerste beginselen 
van schaken niet eens en ongetwijfeld zou hij 
nooit een wedstrijd kunnen spelen. Hij heeft 
alles geprobeerd om die wedstrijd te vermij-
den. Toen dat niet lukte was Wilsons lot 
bezegeld. Koste wat kost, hij mocht nooit 
ontdekken dat de grote Savaronoff niet 
schaken kon. Wilson gebruikte bij voorkeur 
de Ruy Lopez-opening en zou dit nu zeker 
weer doen. Nummer Vier regelde het zo, dat 
de dood hem zou treffen bij de derde zet, 
voor hij zelf voor moeilijkheden zou komen 
te staan.’  
     Op een bepaald moment wordt de situa-
tie zo gevaarlijk dat Poirot zijn eigen dood 
ensceneert om, vermomd als zijn  

‘tweelingbroer’, in het geheim verder te 
werken aan de zaak. De ontknoping is geheel 
in de sfeer van James Bond. In de 
Dolomieten hebben de Grote Vier een 
hoofdkwartier gevestigd, ‘een enorme on-
dergrondse woonplaats in het hart van de 
berg’, een rotslabyrint compleet met een 
laboratorium.  
     Bij een explosie komen drie van de Grote 
Vier om en in China pleegt Li Chang Yen 
zelfmoord. Poirot heeft in feite met Li 
Chang Yen een strijd om de wereldheer-
schappij geleverd en zijn reactie is dan ook 
die van de schaker die de match om het 
wereldkampioenschap gewonnen heeft.  
     ‘Mijn grote tegenstander,’ zei Poirot ern-
stig (…) Een groot brein, mijn vriend, een 
zeer groot brein (…) Het grootste probleem 
dat ik ooit behandeld heb is opgelost. Al wat 
hierna komt zal, daarbij vergeleken, te tam 
zijn.’ 

Raf 

- o – 0 – o - 
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Overpeinzingen van een 
clubschaker (vervolg) 

 
Ik heb werkelijk lange tijd gedacht dat een 
schaker zich aan het bord louter en alleen laat 
leiden door de wetten van de logica. Alleen 
weet een goede schaker die wetten handiger 
toe te passen dan een minder goede.  
     Een voorbeeld: de wet van de pure logica 
zegt dat je een stuk dat drie keer wordt aan-
gevallen nooit twee keer gedekt laat staan, 
tenzij… je de ander direct daarna mat kunt 
zetten.  
     De schaaksterkte wordt, dacht ik, bepaald 
door de mate waarin iemand de verschillende 
mogeljkheden van een stelling naast elkaar 
èn na elkaar kan combineren. 
     Toch kwam ik na vele partijen tot een aan 
gepaste conclusie. Bij het bedenken van de 
volgend zet lijkt het – wat je ELO-rating ook 
moge zijn -  óók  uit te maken, hoe je je voelt. 
     Hier komen we op het mooie terrein van  
de psychologie. Maar al te vaak overkwam 
het me dat een tegenstander plotseling met 
toren of dame doordrong tot op de rij waar 
mijn koning stond. Dan dacht ik: “Stom, 
stom, niet gezien”. In een toenemend gevoel 
van paniek beging ik dan de ene blunder na 
de andere.  
     Misschien herken je dit. Je kunt dan ge- 
woonweg niet meer bedenken wat de beste 
of de minst slechte zet moet worden. In ieder 
geval was het daarna met mijn spel snel afge-
lopen.  
     Bij het analyseren van zo’n partij zou het 
echter nog maar de vraag zijn geweest of die 
onvoorziene zet van de tegenstander defini-
tief tot mijn ondergang had geleid.  
     Van Godfried Bomans is bekend dat hij 
eens een verrassende zet deed, waarna zijn 
tegenstander hoofdschuddend opmerkte: 
“Zeker… het kan…”. Dit schaar ik onder de 
rubriek ‘actieve ondermijning van het moreel 
van de opponent’. Ik vind dit niet sportief.  
     Als ik in een partij tegen een zet oploop 
die mijn verdediging in zijn voegen laat 
kraken, zeg ik meestal: “Nou, maak het dan 
maar even af”. De ervaring leert dat er dan 
twee dingen kunnen gebeuren. De ene keer 
duurt het nog verscheidene zetten voordat ik 
moet opgeven.  
     De andere keer denkt mijn tegenstander 
iets als: “Hoera het punt is binnen” en hij 
belandt onbedoeld in een overwinningsroes, 
waardoor hij minder alert wordt en even 
onbedoeld een toren of dame verspeelt.     
     Eerlijk gezegd vind ik zo’n partij met een 
psycholigisch kenmerkje best leuk. Als ik 
win. Kansen kunnen keren.  
     Eén zet, en je bent thuis of je bent weg. 
Dat maakt het zo boeiend. 
 

Jan Koolstra 
 
 
 
 
 
 

 

Lieve kinderen 

 

Dit waargebeurde verhaal speelde zich af in het jaar 

1951. Het was de tijd dat telefoonbezit was 

voorbehouden aan notabelen. Het was iets voor 

advocaten en dokters. De groentewinkel om de hoek  

had er een. Bij ons thuis werd een telefoon geplaatst 

door het dagblad Het Parool, waar mijn vader voor 

werkte. Maar ik had geen vriendjes met een 

telefoon, dus bellen voor mij was er niet bij.   

     We werden wel dagelijks door Het Parool 

gebeld. Een stem noemde dan rond een uur of vijf  

een aantal cijfers. Aan de hand van een eerder 

geleverde map met de namen van 150 wielrenners 

konden we de uitslag van de die dag verreden etappe 

van de Tour de France publiceren. Daartoe hadden 

we een raam ingeruimd, waarachter een express-

papier aangaf wie de winnaars van die dag waren 

en wie de volgende dag in de Gele Trui zou rijden. 

     Het was 16 juli van het jaar 1951. Die dag 

was de etapppe Agen-Dax gereden. Gewonnen door 

nummer 81. Met in de Gele Trui de volgende dag: 

nummer 81. Nu vond ik in die tijd mijn vader een 

begenadigd schaker, maar van wielrennen had hij 

weinig kaas gegeten. Wimvanest schreef hij op het 

formulier en hing het voor het raam.  

     Niet veel later werd er aan de deur gebeld. Een 

groep schooljongens. Zij bezweerden mijn vader dat 

een Nederlander de Gele Trui had gewonnen. Wim 

van Est. “Ons Wimme” was de allereerste 

Nederlander ooit in het geel. En of mijn vader dat 

maar even op het formulier wilde vermelden. Wat 

hij verbaasd maar prompt deed. 

     De volgende dag ging de Tour de Pyreneeën in. 

Van Dax naar Tarbes, over de gigant Aubisque. 

De jongens stonden al vroeg voor het raam om de 

uitslag te kunnen lezen. Die kwam niet. Wel werd 

mijn vader gebeld door Het Parool. Wim van Est 

was die dag tijdens de afdaling van de Aubisque in 

een ravijn gevallen en had moeten opgeven. 

“Zeventig meter viel hij diep, zijn hart stond stil 

maar zijn Pontiac liep”, adverteerde de toursponsor.  

     De schooljongens dropen teleurgesteld af. 

Wimvanest, gisteren nog een van Neerland’s 

grootsten, vandaag een loser die niet kan sturen. 

Weet je dat ik dat vandaag de dag wel meer tegen 

kom… 

 

Wouter van Kooten 

 

PS  In tweeëntwintig edities van de Tour  

reden 19 Nederlanders in de gele trui. Bij elkaar 

verzamelden zij 81 truien. Wim van Est 

veroverde er na zijn val nog drie.  

     Er zijn maar vier Nederlanders die er meer 

hadden. 

 

 

 

 

 

 
 


