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Op de volgende bladzijden enkele voorbeelden:



Sabine 
 

Muisstil zit ze in haar hoekje., meestal met een boek op schoot. Je ziet haar bijna niet 

en toch is ze er. Alle Interclubs heeft ze meegemaakt, ze is de meest trouwe supporter 

van onze schaakclub. 

 

Ze probeert te lezen, doet dat inderdaad met onregelmatige tussenpozen. Het boek 

gaat dicht wanneer ze zich niet meer kan inhouden en wil weten hoe we er voor staan. 

In stilte schuifelt ze achter de borden en trekt haar conclusies. Ze hoeft niemand iets te 

vragen, ze kan het zelf wel zien: Sabine schaakt, en niet zo'n klein beetje ook! 

Enkelen onder ons weten dat het zelfs een hele opoffering voor haar is, dat supporten: 

ze speelt n.l. zelf graag Interclub en hier moet ze de hele middag maar toezien.  

 

Niet alles ziet Sabine: elke zondag opnieuw, als het buiten al begint te schemeren,  

mist ze het spektakelstuk van ons treffen. Dan maakt ze zich nóg kleiner of gaat  ze 

nóg harder werken aan die vertaling uit het Duits over het gambietspel. Nee, dát kan 

ze niet aanzien: de tijdnood van hare Jo. Bij elke slag op de klok krimpt ze ineen. Wij 

zijn de eerste die het haar komen vertellen: "Jo heeft het wéér geflikt, hij staat nu 

gewonnen!" Spontaan krijg ik een chocolaatje van haar terwijl ze op haar jonge god 

toesnelt, die even stoïcijns als tijdens de blitz de gelukwensen van zijn tegenstander in 

ontvangst neemt. 

 

Nu is het buiten echt donker geworden. Gearmd verdwijnen ze richting Gent na de 

"thuiswedstrijd". Wat is het leven toch mooi. 

 

 

Het Verkeerde Boek 
 

In 1971 werd de Russische grootmeester Mark Taimanov genadeloos door Bobby 

Fischer afgestraft met 6 – 0. Een harde klap voor de autoriteiten van het z.g. 

„superieure‟ sovjet-schaak. Het werd Taimanov dan ook knap lastig gemaakt. Zo werd 

na zijn aankomst uit Canada op het Sheremetyevo vliegveld zijn bagage uitgebreid 

doorzocht, en het boek “The First Circle” van dissident Alexander  Solzhenitsyn 

gevonden. De spreekwoordelijke stok om de hond te slaan… Zijn goede vriend de 

beroemde musicus Rostropovich kon er om lachen: “Weet je dat Solzhenitsyn nu 

zwaar in de problemen zit? (De schrijver woonde n.l. in Rostropovich‟s “dascha”.) Ze 

hebben tussen zijn bezittingen Taimanovs boek over het NimzoIndisch gevonden!” 

 

 

Fischer - Panno: 1-0 zonder te spelen 
[foto] 

Ex-jeugdwereldkampioen grootmeester Oscar Panno (links) vertelt Ome Willem op 

een terrasje in Arnhem  hoe hij de twijfelachtige eer kreeg de enige speler in de 

wereld te zijn die een forfait-partij van Bobby Fischer heeft verloren. Dat was 

gedurende het Interzonale tornooi van Palma de Mallorca van 1970, op 12 December 

om precies te zijn. Als protest omdat zijn partij zonder zijn medeweten was ge- 

“rescheduled” tot 19:00 uur, dus na zonsondergang, daar de grillige Amerikaan zich 

intussen bekeerd had tot de kerk van de Zevende Dag Adventisten en de Sabbath 

wenste te eerbiedigen. Fischer deed na tien minuten 1.c4 en probeerde Panno alsnog 

tot spelen te bewegen, maar de Argentijn hield voet bij stuk. Dit alles gebeurde in de 

laatste ronde, toen Fischer toch al met een ruime voorsprong het tornooi had 

gewonnen. Panno had formeel gelijk en kreeg enkele dagen van FIDE-voorzitter Max 

Euwe een hele grote fles uitmuntende cognac ter “compensatie”… 



 

5. KLEIN BIER 
Dit is een Vlaams begrip voor iets wat niet veel voorstelt, voor iets wat vrij 

gemakkelijk gaat. Dit hoofdstuk beperkt dan ook het schaken tot eenvoudige zaken, 

maar waar geen diepe analyses of vele diagrammen voor nodig zijn. Luchtige kost 

dus! 

Spasibo Leningradski! 
 

Elke keer als zwart voor het Nimzo-Indisch kiest zie ik deze nachtmerrie weer voor 

me:  

WH - Lutti,R Halve finale kampioenschap staat São Paulo 1972: 
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.¥g5 h6 5.¥h4  

XABCDEFGHY 
8rsnlwqk+-tr( 
7zppzpp+pzp-' 
6-+-+psn-zp& 
5+-+-+-+-% 
4-vlPzP-+-vL$ 
3+-sN-+-+-# 
2PzP-+PzPPzP" 
1tR-+QmKLsNR! 
xabcdefghy 

 
5...c5 6.d5 b5 7.e4 exd5 8.cxd5?! (beter 8.exd5:) g5 9.¥g3? (9.e5 is het enige) 

¤xe4 10.¥e5 £e7 11.£f3 (hier had ik al op kunnen geven) £xe5 12.¤ge2 

¥xc3+ 13.bxc3 b4 14.£e3 d6 en wit geeft op 0–1. Met een bittere nasmaak: 

achteraf bleek dat mijn jeugdige tegenstander in de leer was bij mijn vriend en team-

makker IM Herman Claudius van Riemsdijk, die zijn pupil degelijk had voorbereid op 

“mijn” opening. Van je vrienden moet je het maar hebben! Later heeft deze 

Leningrader me toch vele punten gebracht, o.a. remises tegen C. Langeweg en R. 

Douven, plus enkele miniaturen:  

 

WH - Dubbeldam,A  Belgische Interclubs, 1981 

(van uit het diagram) 5... c5 6.d5 b5 7.e4 g5 8.¥g3 ¤xe4 9.¥e5 ¦g8?! 

10.dxe6?! [De theorie zegt  10.¥d3 ] 10...dxe6 11.£xd8+ ¢xd8 12.0–0–0+ 

¥d7 13.¤xe4 ¤c6 14.¥f6+ ¢c7 15.cxb5 1–0  

Mijn tegenstander zuchtte na afloop: "nog nooit heb ik zo vlug verloren…” 

 

En hoe zou zwart zich hier wel niet gevoeld hebben? 

 

WH - Eng,H (2200!)  Noteboom tornooi, Leiden, 1981 

(van uit het diagram) 5... d6? 6.£a4+ ¤c6 7.d5 1–0 opgegeven wegens 

stukverlies. 

 

Uit de literatuur bleek later dat zwart het stuk niet verliest, maar wel slecht blijft staan 

na 7...¥xc3+; 8.bxc3 exd5; 9.cxd5. g5; 10.dxc6: b5!; 11. £xb5, gxh4; 12.g3.  

 

Het deed me goed deze Westduitse jeugdspeler enkele weken later opnieuw in aktie te 

zien, en wel in het internationale tornooi van Brussel: hij won! En met grote 

overmacht, vóór o.a. IM Joksic. Daarom: blijf doorschaken, ook al doet het nóg zo‟n 

pijn!  


