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Toeval ? Op de dag dat de film over Fischer’s pionoffer op de 
tv wordt hervertoond, schort de KNSB alle competities op. Net 
als de SGA. Geen clubavonden. Ook Torendael sluit even de 
speelzaal. Voorlopig tot eind maart. Of wordt het toch 6 april ? 
Met wat geduld zien we elkaar strakjes weer. Wordt vervolgd. 
 

  
 

DE GROENGRIJS SPEELZAAL
 
Met de bus naar Westland 
 
Zaterdag 7 maart toog het KNSB team naar 
opponent “Schaakmat Westland 2”. Deze 
club is normaal gesproken te vinden in de 
kleine plaats Naaldwijk, maar voor de zater-
dagcompetitie moest worden uitgeweken  
naar het nog veel kleinere De Lier.  
     Eric bood gastvrij aan om het hele team 
in zijn bus richting het verre Zuid-Holland 
te vervoeren, en behalve Pieter gingen wij 
daar allen op in. 
     Van te voren had de captain, Dick, ons 
op het hart gedrukt dat in de strijd om het 
kampioenschap een overwinning meer dan 
essentieel was. Bij het vertrek in de late 
ochtend vanuit Toredael was de sfeer er dus 
een van gezonde spanning. In de bus was 
gezorgd voor schaakmateriaal en enkelen 
maakten gebruik van de gelegenheid.  
     De stukken vlogen in de bus over en bij 
hobbels en bochten helaas ook van het bord. 
Dit zorgde voor partijen waarin alles moge-
lijk was, aangezien het gevaar zich niet alleen 
vanuit de hoek van de tegenstander kon 
aandienen. Een ideale voorbereiding, want 
als dit ons niet tot scherpte zou dwingen, 
wat dan wel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij aankomst was de accomodatie in De Lier 
uitstekend, hoewel sommige feest-gangers in 
het partycentrum op enigszins luide wijze 
“Dag Oma” riepen. Het moet al even 
daarvoor zijn geweest dat ons team gedag 
gezegd had tegen een goed resultaat, want 
op verscheidende borden liep het goed mis.  
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Met de bus naar Westland (vervolg)
 
Vincent zette met een remise een resultaat 
op het scorebord, maar Eric vond een, zo 
dacht hij, briljante zet, die helaas een nog 
briljantere weerlegging kende en moest snel 
opgeven. Ondertussen was Pieter bezig zijn 
tegenstander in een sterke aanval van het 
bord te vegen, maar helaas deed hij materiaal 
cadeau en moest uiteindelijk inbinden. 
     Dat gebeurde aan het eind van de middag 
pas, ondertussen adviseerde de teamcaptain 
aan Johan om in zijn gelijke stelling de duim-
schroeven nog eens goed aan te draaien, 
want ieder punt was broodnodig. Dit deed 
Johan en prompt bezweek de tegenstander. 
We stonden nu achter met 2½-1½.  
     Inmiddels verkeerde Dick in grote tijd-
nood, met een mindere stelling. Zelf  stond 
ik langere tijd iets beter, maar in mijn haast 
om een vroeg remiseaanbod van mijn 
tegenstander af  te straffen verkeek ik me, 
deed een paar onnauwkeurige zetten en kon 
de boel alleen maar redden door alles dicht 
te schuiven. 
     De uiteindelijke remise deed nog lang op 
zich wachten, ondertussen werd er ook op 
vele andere borden nog fel gestreden. Zo 
mocht ik aanschouwen dat Frank een stuk 
van zijn tegenstander afsnoepte. Dit nam ik 
zowel op zijn bord, als ook in de 
gezichsuitdrukking van zijn tegenstander 
waar. Stilletjes hoopte ik van die kant op een 
punt, maar op hetzelfde moment moest 
Dick helaas de handdoek in de ring gooien.   
     Hij adviseerde mij om gezien de stand al-
les op alles te zetten voor een vol bordpunt, 
maar mijn stelling was een hele eigenaardige. 
Na meer dan 45 (!) zetten waren er nog geen 
stukken afgeruild en mogelijkheden om het 
spel op een gunstige wijze open te gooien 
zag ik niet. Nadat ik uiteindelijk remise 
overeenkwam met mijn tegenstander, kreeg 
ook Tim, die zoals vaker een erg spannende 
partij speelde, een remiseaanbod op zijn 
bord. Vanwege tijdsdruk en een mindere 
stelling zag hij zich genoodzaakt dit aan te 
nemen. Onze tegenstanders uit Westland 
hadden inmiddels  4½ punten bijeen ge-
sprokkeld, zodat ieder positief  resultaat voor 
ons onmogelijk was. Frank redde wel de eer 
door, na alles afgeruild te hebben, een pion 
te promoveren, zodat de eindstand bepaald 
werd op 4½-3½ in ons nadeel. 
 

 
 
 De sfeer in de bus op de terugreis was er 
een van milde gelatenheid, wetende dat het 
hoogst haalbare nu waarschijnlijk te hoog is  

 
om te halen. Pas bij terugkomst namen wij 
waar dat de koploper in onze klasse, Voor-
schoten 3, ook op (ongetwijfeld) pijnlijke 
wijze onderuit gegaan was, zodat er op 
papier nog van alles mogelijk is. Of  dat op 
onze borden ook zo zal zijn, moet in de 
laatste twee rondes, op 28 maart en 18 april,  
blijken. 

Constantijn 
met  foto’s van Frank 

 
- o – 0 – o - 

 
Raarrrr 

 
We schaakten op het voordek van de ferry 
naar Vancouver Island. Ik joeg mijn damepi-
onnen naar voren. Christoffers vader vloog 
als soldaat in WO II mee boven Frankrijk. 
Als het lampje rood wordt moet je springen, 
hadden ze gezegd, en aan het koordje trek-
ken. Hij zag een lampje en sprong alvast. Hij 
raakte vermist.  
     Een klein jaar na de capitulatie meldde 
Papa zich thuis. Ver van het front was hij in 
de rozentuin van een kasteeltje geland en 
had beide benen gebroken. De freule had 
hem liefderijk vezorgd en tot zich genomen. 
Mijn damepionnen waren  op weg naar  de 
grens van hun kunne(n). 
     We schaakten op een rotsige oever aan de  
Straat van Juan de Fuca. Voor de kust lag 
een walvis zich te goed toen aan  Salmon 
Homecoming. Mijn damepionnen wilden 
dames worden De Papa van Christoffer 
werd  accountant. Toen de FBI het maffia-
geld van Vegas wilde indammen, kozen ze 
een onkreukbare mormoon. Papa dus. 
     Papa onderzocht gedegen en keurde 
goed. Sindsdien kreeg hij van zijn kerkvaders 
toestemming elk jaar een week in Vegas te  
spelen. Elk jaar won hij daar precies 100.000 
dollar. Die gingen rechtstreeks naar de kerk 
van  de Heiligen der Laatste Dagen. 
     We schaakten in zijn zonovergoten tuin 
in Albequerque. Een van mijn damepionnen 
werd vorstin. Ooit wilde Christoffer zich in 
Parijs voorbereiden op de Olympische Spe-
len. Zwaardvechten. Het eerste de beste 
hotel waar hij binnen liep, bleek helemaal 
vol. Teleurgesteld draaide hij zich om naar 
de buitendeur. 
     Wat is dat daar op je rug, riep de recepti-
onist hem na. Mijn zwaard, zei Christoffer, 
nog van m’n opa geweest. Mijn sergeant op 
de Krim, Khöhler, had ook zo’n zwaard, zei 
de receptionist. Dat was dan mijn opa, zei 
Chistoffer, De oude receptionist omhelsde  
hem en bood zijn beste kamer aan. Gratis. 
     Aan de verhalen van Christoffer mag er 
nog één worden toegevoegd. Want hij wist 
het zeker. De manoevres van mijn damepi-
onnen waren zo onstuitbaar ongewoon, dat 
ik stiekem wel een grootmeester moest zijn. 
Ach ja, tegen anderen brachten die manoe-
vres inderdaad snelle overgave. De mijne. 
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Chicks for free 
 
 

Ik zat laatst mijn belastingpapieren bij elkaar 
te zoeken. Dat doe ik met muziek op de 
ach-tergrond, het liefst rock, afhankelijk van 
de activiteit waar ik mee bezig ben pas ik 
name-lijk mijn muziekkeuze aan. In dit 
geval had ik een playlist van nummers over 
geld, o.a. Beatles-Taxman, Pink Floyd-Money, 
O’Jays- For the love of money en Dire Straits – 
Money for nothing (babyboomermuziek, ik 
weet het en ik schaam me er niet voor). In 
dat laatste nummer komt de zin voor: 
“Money for nothing and chicks for free”. In 
mijn leven heb ik nooit money for nothing 
mogen ontvan-gen maar chicks for free zijn 
mij wel ten deel gevallen, in de laatste drie 
weken zelfs twee keer.  Het gaat om deze 
stelling. 
 

  
Stellling 1 
Zowel tegen Alfred als tegen Ad kreeg ik 
deze stelling met wit. Alfred speelde 
6…Lb4 7. Ld3 Pc6 8. 0-0 0-0 9. Lg5 Le7 . 
Ik miste hier de standaardcombinatie e5 en 
Lh7, gaf mijn voordeel weg, offerde een 
pion waar ik niks voor terugkreeg en 
uiteindelijk beland-den we in de volgende 
stelling: 
 

  
Stelling 2 
Hier deed Alfred 25 … a6 en gaf op na 26. 
Pxa3. Een volle dame cadeau. Dat gebeurt 
niet vaak, dacht ik. 
 
 

 
Terug naar stelling 1 
Ad deed 6 … Pc6 7. Ld3 a6 8. 0-0 Pxd4 9. 

Pd4 Dd4 10. Lb5† en de zwarte dame gaat 
verloren. Hij dacht met 7… a6 de zet Lb5 
verhinderd te hebben maar dat klopte niet. 
“Ik ben nog met mijn hoofd op vakantie” 
zei hij.  
     Helemaal gratis was die laatste dame niet 
maar ach, voor een mooie vrouw mag je wel 
wat overhebben. 

Raf 
 

- o – 0 – o - 
 

 

Toendertijd 
 
… naast ons in de Kattenburgervoorstraat. 
Kattenburg was een paar honderd jaar eer-
der gebouwd. De woningen waren er klein 
en al jaren onbewoonbaar verklaard. In die 
van ons had nog een gezin met zes kinderen 
gehokt. Met sloophout uit andere woningen 
en hulp van de buren maakten we er op 
tweehoog een huisje van.  
     Aan de andere kant van de dunne muur 
woonden Roel en Mieke, hij een stille bleke 
jongen, zij een struise, zeg maar forse jonge 
meid. In het voorbijgaan had Roel gevraagd 
of ik misschien ook schaakte en of ik dan 
een keer een avond bij hem. Jawel, een paar 
potjes. Toen het tijd werd om naar mijn 
kant van de muur terug te gaan, vroeg Roel 
om nog een partijtje. En nog een. Mieke 
stond inmiddels op onbe-twistbare wijze 
naast het bord duidelijk te maken dat ze 
Roel in bed wilde. Nog één partijtje, pleitte 
hij. 
     Een dag of wat later wilde hij opnieuw. 
Er zat nu ook een vriend van hem aan tafel. 
Roel en vriend en ik schaakten en schaakten 
nog eens en nog eens. Het werd laat. Mieke 
eiste Roel op, hij smeekte om uitstel, wilde  
nog even wat doorspelen, Mieke dreigde, de 
vriend sprak beschermende woordjes, ik 
kneep er tussen uit.  
     Later die nacht klonk er een luid gebonk, 
alsof er ergens iemand van de trap stortte.  
Dagen daarna droeg Roel nog steeds een 
verfomfaaid oog. Maar nee  hoor, niks aan 
de hand, alleen maar tegen de deurknop 
aangelopen.  
     Weer later kwam Mieke koffiedrinken. 
Niet voor de gezelligheid, maar om zich te 
beklagen. Roel wilde maar niet, zocht maar 
naar uitvluchten en ja, daarom had ze hem 
die keer netjes de trap af geslagen.  
     “En z’n vriend?” vroeg ik. Die had ze 
eventjes geschaakt.  

A.Th. 

 
- o – 0 – o - 

 
 

    



 

 

 

Hoe was het ook alweer 

 
Met zo’n onderbreking van de competitie 
kan ook het geheugen snel z’n wedstrijd-
ritme kwijtraken. Een overzicht van de hui-
dige tussenstanden kan helpen. 
 
KNSB 
De poule wordt aangevoerd door Voor-
schoten 3 met 7 matchpunten en 25 bord-
punten. Ons team volgt met 6 matchpunten 
en 22 bordpunten op een keurige derde 
plaats. 
 
SGA 1B 
EsPion 1 heeft zich met 2 matchpunten en 
16 bordpunten genesteld op de zevende 
plaats. De koppositie van Amsterdam-
West2 ligt buiten bereik. Het wordt 
oppassen, de afstand tot de hekkensluiter is 
krap, 3 bordpunten. 
 
SGA 2B 
Voor EsPion 2 is de achterstand op VAS 4 
aan de top nu al te groot. Maar met 3 
macht-punten en 16 bordpunten heeft het 
een goede kans om zich op de huidige 
vijfde plaats te handhaven. 
 
SGA 3A 
ENPS 5 en Oosten-Toren 3 geven elkaar 
geen duimbreed toe. EsPion 3 volgt met 3 
matchpunten en 6 bordpunten op de vijfde 
plaats. Bij voortzetting van de competitie 
kan het team op ‘safe’ gaan spelen. 
 
Viertallen A 
Met twee wedstrijden minder gespeeld dan 
het leidende WSC 1 kan het met de gezellig-
heidseters van KSK nog alle kanten op. Op 
de vijfde plaats met 3 matchpunten en 6 
bordpunten lijkt het culinaire team te groot 
voor het servet, maar een tafellaken ? Nee, 
nog niet. 

- o – 0 – o - 

’t is nog niet gespeeld 

 
Het onderzoek naar een geschikte speelzaal 
voor onze 68 leden is omvangrijk 
geworden. Tot nu staan er 45 locaties op de 
longlist. Twee daarvan moeten nog worden 
bezocht. En achttien zijn er om uiteen 
lopende rede-nen (te duur, te klein, te 
vroege sluitingstijd etc.) inmiddels van de 
lijst geschrapt. 
     De mogelijkheden van de overige 25 
locaties zijn og nog in onderzoek, of onder-
zocht zonder dat er al een beslissing moge-
was. Geduld is ene schone zaak. 
     Toch vragen we niet veel. Een zaal voor 
70 m/v. Van 19.30 tot 24.00 uur. Met een 
kast voor het materiaal. En de een of andere 
barfaciliteit. En wat zou het niet mooi zijn 
als de zaal dan tot 01.00 uur open zou 
kunnen zijn. Met misschien wel een kleinere 
zaal ernaast voor externe wedstrijden. En 
niet te duur of misschien wel gratis 
parkeren. En misschien ook nog wel in de 
buurt van waar we nu spelen. Heb je een tip 
? Geef het alsjeblieftalsjeblieft door. 

Lieve kinderen, 
Vandaag wil ik het met jullie hebben over 
Genna Sosonko. Deze schaakgrootmeester 
kwam in 1972 vanuit Rusland naar 
Nederland.  Binnen enkele jaren had hij twee 
keer het kampioenschap van Nederland 
gewonnen en in 1977 en 1981 het 
Hoogovenschaaktoernooi.  Hij stond als tweede 
Nederlander na Jan Timman op de FIDE-
ranglijst met een rating van 2595. 
     In 1985 werd Gari Kasparov wereld-
kampioen schaken, en in december van dat 
jaar organiseerde de KRO een tweekamp van 
zes partijen tussen hem en Jan Timman. Ik 
werkte toen als journalist bij de KRO, en ik 
stelde voor om Genna Sosonko te vragen bij die 
tweekamp een stuk te schrijven in ons 
programmablad. 
     Aldus trok ik naar de Minervalaan,  
waar Sosonko een appartement bewoonde. 
Natuurlijk wilde hij wel een stuk schrijven, 
maar het punt was dat zijn Engels een stuk 
beter was dan zijn Nederlands. We kwamen 
overeen dat hij wat over Kasparov zou vertellen 
en dat ik het stuk zou schrijven, dat onder zijn 
naam in Studio zou verschijnen. 
     Sosonko vertelde: “Op 13 april 1963 werd 
Kasparov geboren in Bakoe, de hoofdstad van 
de Sovjet-Republiek Azerbeidzjan. Zijn vader 
was een jood, die Weinstein heette, zijn moeder 
was Armeense. Toen zijn vader in 1973 
overleed, veranderde Harry Weinstein zijn 
voornaam en de joods klinkende achternaam 
van zijn vader in die van zijn moeder. 
Kasparov is de Russische variant van de 
typisch Armeense achternaam Kasparian, een 
naam als Jansen of Dijkstra bij ons. 
     In Nederland is het niet echt van belang 
hoe je heet of waar je vandaan komt: uit 
Friesland of Limburg, uit Rotterdam of 
Amsterdam. In het Westen wordt vaak 
voorgesteld alsof het kleine, verdachte, 
Armeens-Joodse jongetje tegen het hele Sovjet-
systeem vocht. Maar dat is niet zo. Kasparov 
had in Moskou net zo goed als Karpov veel 
publiek op zijn hand.  Het bewijs daarvan is 
het minutenlange applaus dat hij bij zijn 
overwinning kreeg. Het is wel zo dat zijn 
tegenstander Karpov de topmensen van de 
Russische Schaakbond en de FIDE, de 
wereldschaakbond, achter zich had.” 
     “In Rusland kent iedereen de namen van 
Kasparov en Karpov, en van nog tientallen 
andere grootmeesters en ook meesters. Het zijn 
bevoorrechte mensen. Topschakers verdienen in 
Rusland behalve eer en roem alle privileges en  
ze mogen buitenlandse toernooien spelen. De 
Russische overheid steunt de sport met kapitale 
bedragen. Onder de leuze: onze schakers, onze 
turners zijn de beste ter wereld, Waarom? Ons 
systeem is het beste ter wereld.” 
     Dat vertelde Sosonko me in 1985.  Hij is 
inmiddels 76, maar ondanks de val van de 
Sovjet-Ubie is er niet veel veranderd. 

Wouter van Kooten 



 

 

 

 

Een trio in de Caro-Kann 
of: een beetje pochen mag 

 
 
Ik speel al 38 jaar schaak. In die 38 jaar ben 
ik slechts twee keer de Caro-Kannverdedi-
ging tegengekomen in een serieuze partij, 
een toernooipartij op Rhodos die ik won en 
een interne partij tegen Constantijn die ik 
verloor. Die overwinning was leuk en die 
nederlaag deed even pijn, maar verder be-
steedde ik geen aandacht aan de Caro-Kann 
omdat ik – zoals gezegd - die verdediging 
toch nooit tegenkwam. Tot dit seizoen.  
     Maar liefst drie keer ben ik recent gecon-
fronteerd met het antwoord 1. …, c6 op 
mijn 1. e4. Is er soms een nieuw boek uit 
over de Caro-Kann ?  
     Hoe dan ook, niet gehinderd door enige 
kennis behalve een paar varianten na 1. e4, 
c6 2. d4, d5 3. exd5, cxd5 4. Ld3, ben ik de 
strijd aangegaan. Het idee is simpel, aan-
sturen op een structuur met half-open e-lijn 
en dan proberen het veld e5 in handen te 
krijgen. Over de resultaten kan ik voor-
alsnog niet klagen: het waren drie korte 
potjes waarin de zwartspelers onverwacht 
snel in de problemen kwamen.  
In chronologische volgorde: 
Zwart: Frans Kerkhoff, voorjaar ronde 3 
 

 
 
De opening is voorbij en het staat vrijwel 
gelijk. Frans kiest nu een zet die er heel  na-
tuurlijk uitziet maar tot stukverlies leidt. 
15. ..., Ph5 16. Pxd7, Lxd7 (Na 16. ..., Pxf4 
17. Pxb6, Pxe2 18. Lxe2 verliest zwart meer 
materiaal) 17. Lxb8, Txb8 18. De5. 1-0 
 

 
 
 

Zwart: Frank Hordijk, SGA Veteranen, 
ronde 3 

 
                    
Zwart heeft niet gerokeerd en vroeg ...e5 
gespeeld, dat geeft wit aanknopingspunten. 
     8. dxe5 Pxe5 9. De2 Ld6 10. Pxe5 en wit 
wint een stuk: 10. ...Lxe5 11. f4. Na 10. ... 
0–0 11. Pf3 Te8 12. Le3 stribbelde zwart 
nog tien zetten tegen. 
 
Zwart: Pieter Kok, voorjaar ronde 17 
 

 
 
Pieter heeft lang gerokeerd wat gewaagd 
lijkt vanwege de mogelijkheid c3-c4 waar-
mee wit de c-lijn kan openen. Een schaak-
vriend die tegenwoordig in Hongarije 
woont en schaakt en die mijn partijen analy-
seert (ik  weet het: een hele luxe, bedankt 
Misja!) had op chessbase slechts  twee par-
tijen met de lange rokade gevonden. Daaruit 
haalde zwart maar liefst 1½ punt, maar de 
witspelers (2200+) deden het minder goed 
dan ik (dat zeg ik niet, dat zegt mijn 
schaakvriend met zijn engine – een beetje 
pochen mag). 
     18. c4, Tb6 19. Da3, Ta6 20. De7, Dd8 

21.cxd5†, Kb8 22. Pxd7†. 1-0. 
Raf 

 
 



 

 

 

De Wedstrijden 
               

EsPion - KNSB Klasse 5E 
Zaterdag 7 maart wordt er al Groengrijs 
gespeeld voordat er grijs wordt gesschaakt.  
Uit. 4½ - 3½. 
 
Tegen Schaakmat Westlaan 2 
Vincent van den Eijnde  ½ 
Dick van der Eijk   0 
Constantijn Dekker  ½ 
Pieter Pelleboer    0 
Eric Junge    0 
Johan Metz    1 
Frank Steensma   1 
Tim van Daalen   ½ 
 
De zaterdagse reis naar Voorschoten 3 is tot 
nader order uitgeteld. 
 
EsPion 1 - SGA Klasse 1B  
Maandag 17 februari gaat het team op be-
zoek. Het bijft in evenwicht. 4 – 4 . 
 
Tegen De Wachter 1 
Dick van der Eijk   ½ 
Constantijn Dekker   0 
Roland Wastiaux   1 
Rudolf van Velden  0 
Henk Enserink    1 
Pieter Pelleboer    1 
Willem Alpherts   ½ 
Ric Wieringa   0 
 
Donderdag 12 maart komen sterke 
tegenstanders naar Torendael. 2 – 6. 
 
Tegen Amsterdam West 2 
Vincent van den Eijnde  0 
Constantijn Dekker   ½ 
Rudolf van Velden  ½ 
Roland Wastiaux   0 
Henk Enserink    0 
Mart Ran   0 
Peter Ubanus   0 
Johan Metz   1 
 
Hopelijk kan vrijdag 3 april de uitwedstrijd 
tegen ENPS 3 gewoon doorgaan. 
 
EsPion 2 - SGA Klasse 2B  
Donderdag 5 maart worden de gasten met 
harde hand naar huis gestuurd. 6 – 2. 
 
Tegen Almere 2 
Peter Urbanus   0 
Mart Ran   1 
Harie Boom   1 
Ric Wieringa   1 
Willem Alpherts   0 
Tim van Daalen   1 
Johan Metz   1 
Frans Kerkhoff   1 
 
Voorlopige volgt er geen uitwedstrijd tegen 
De Raadsheer 2. Maar het is net als met het 
Leidseplein, ooit zullen de lichtjes weer eens 
een branden gaan. 
 
 

EsPion 3 - SGA Klasse 3B  
Vrijdag 27 februari gaat de zon alweer in het 
westen onder. 5½ - 2½. 
 
Tegen Amsterdam West 5 
Alfred Vellekoop    0 
Harold van der Laan   1 
Frank Steensma    0 
Ton van den Eynde  0 
Mick Vaassen   0 
Eugen Merkul   0 
Maarten Berg   1 
Jos Hillebrand   ½ 
 
Bezoek van Amsterdam West 7 stond op de 
agenda. Wat in het vat zit...  
 
EsPion 4 - SGA Viertallen A  
De gezelligheidseters van KSKK zullen  
donderdag 26 maart op een houtje moeten 
bijten. 

- o – 0 – o 
 

Wie, wat en waar 
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