Bestuur doet belronde seniorenleden
Wie zien elkaar al een tijdje niet. Geen sociaal
praatje of een ‘Hoe gaat het?’. Sommige leden
spreken we nog via het online schaken, maar de
meeste hebben een schaakpauze ingelast.
Daarom heeft het bestuur afgelopen week een
belronde gedaan onder het grote deel van de
seniorenleden. Het werd positief ontvangen!
Daar zijn we erg blij mee. Het goede nieuws is
dat er tot dusver geen berichten zijn dat
seniorenleden zijn getroffen door COVID-19
virus. Blijf gezond!

Onlangs ontvingen we van de KNSB via de mail protocollen
om schaken op 1.5 meter afstand mogelijk te maken, een
belangrijke voorwaarde is wel dat het gaat om buiten
schaken. Binnen schaken is nog niet mogelijk,
waarschijnlijk pas weer in het nieuwe seizoen vanaf 1
september. In het bericht van de KNSB worden twee
opties gegeven. Bij situatie A hebben beide spelers een
eigen bord. De klok staat in het midden, waardoor de 1.5
meter afstand tot beide spelers gewaarborgd kan blijven.
Zetten van de tegenstander moet je ook op je eigen bord
uitvoeren. In situatie 2 wordt er wel op 1 bord geschaakt.
Maar geldt de regel dat de spelers niet tegelijk achter het
bord mogen zitten. Als er een zet is gedaan, moet de
speler een stap terug doen.

Niet alleen de
senioren zijn
online bezig.
Ook de jeugd
speelt elke
donderdagavond een online toernooi. Er worden 3
partijen gespeeld van 5 min + 5 sec per partij. Ze doen
dit op chesskids, het kindvriendelijke platform van
chess.com.

Week 20

Deze week ging Isis aan de haal met de overwinning.
Ze won al haar partijen en verwees Guido en Sven
naar de gedeeld tweede plek met allebei 2
overwinningen.
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Online Botwinnik
Ook deze week werden er weer lange partijen
gespeeld met een tempo van 55 min + 5 sec
per zet extra. De uitslagen:
Julian - Frank
Bob A. - Marc
Arjan - Piet H.

1-0
0-1
0-1

Daarnaast was er ook een 9 ronde
snelschaaktoernooi. Ten minste dat was de
bedoeling. Want omdat er maar 12 deelnemers
waren maakte het programma er 6 ronde van.
Het niveau van de podiumplekken was er niet
minder door.
1.
2.
3.

Thom
Arno L.
Erik

5 uit 5
4.5 uit 6
4.5 uit 6

Nog een belangrijke vermelding voor Sven Lie,
die als jonge jeugdspeler zijn laatste partij wist
te winnen van een senior.

Analyse partij Julian – Frank
Afgelopen donderdag speelde Julian en Frank tegen elkaar in
de online botwinnik competitie. Twee spelers die beide dit
seizoen nieuw waren bij de senioren. Julian is een jeugdig
talent die vanuit de jeugdafdeling is doorgestroomd en Frank
heeft zich dit jaar als nieuw lid aangemeld. Beide heren
speelde (tot corona) niet heel onverdienstelijk mee in de Bgroep. Ze stonden namelijk bovenaan in de 3e cyclus toen de
competitie werd gestopt. Hiernaast de analyse van de partij.

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. La4

25. Td1 Txd1 26. Txd1 Txe4

Dit is een bekende
stelling. Het ‘trucje’
is dat Lxc6 een
voordeel geeft voor
zwart via
4. Lxc6 dxc6 5. Pxe5
Dd4 6. Pf3 Dxe4+

4. … Pf6 5. 0-0 b5
(na Pxe4 volgt Te1)
6. Lb3 Lc5 7. c3 d6 8. d3 h6 9. h3 0-0 10. Le3
Lxe3 11. Xe3 Lb7 12. Pd2 d5
De afruil is niet in het
voordeel van zwart.
Wit is van de
dubbelpion af en
krijgt daarna het
sterke centrum.
Daarnaast wordt de
e5 pion zwakker.
13. xd5 Pxd5 14. De2 Te8 15. Td1 Pf6 16. Lc2
Te7 17. Df2 De8 18. Te1 e4 19. Pxe4 Pxe4 20.
xe4 Pe5 21. Pxe5 Txe5 (Zwart gooit de stelling
open. Hij moet wel oppassen voor f7.)
22. Lb3 Te7 23. Ld5 c6 24. Lb3 Td8 (Een betere
zet was c5, we willen de sterke loperlijn
afsluiten door de c-pion helemaal op te spelen.)

Wit heeft hier een interessante optie via 27.
Dxf7+ Dxf7 28. Td8+ Kh7 29. Lxf7
27. Lc2 Txe3 28. Kf1 c5 (Aaai dat is een
blunder van zwart)

29. Dxe3 (Zwart kan de dame niet terugslaan
vanwege mat via Td8) Da8 30. De7 Lxg2+ 31.
Kg1 Lxh3 32. Dd8+ Dxd8 33. Txd8#

