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de kameel
(voorloper van de toren)

en de olifant (voonloPer van
de loper). Natuurlijk ook iets
bijzondens met paarden.

Diagraml
Mat in 8 z.tt n, Shinkman

19o8
ZwEft heeft alle stukken

om te offeren maar het looPt
geforceerd: l.b&P+ TxbB
Z.atfi&P+ Kd68.c8P+ KeO
4.d8P + LxdS 5.exdfiP + Kf0
8,g8P+ DxgS T,fxgEP+ lxgB
lxg8Pmat

Dirgrgm2
M.t ln tb zdtcn, Gogbe'
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De weg naar winst is smal:
lhSP+ KhSl En nu niet 2.ff4*
Kg5 3.f8D clP+ 4.Kc2 b3*
5.Kd2 exflP* 6.Kel PxeS en
zwaft wint maaa 2.Pg7+ Kg'
3.f8Pl dP + 4.Kc2 b9+ 5.1$ll
a2+ 6.Kell b2+ 7.ír0<b2 PxdS+
8.t9a2 Pcí(regen Pe6 mat)
9.Pxh2 elP (tegen Ff3 mat)
fi.Khl, b4lfi(a2 h3+ l2.Kh1,
b2lg.Ke? blD+ l4.l$bl en
mat op de volgende zel

Het was een sympathiek
evenoment met haPjes van
de vegan cateraar Sin Carne
ên een to€rnooiPot voor het
goede doel De Nobele Hoeve,
een dierenopvang in $trij'
beek. De schaakspont biedt
vele linken {vanwege de
eeuwenoude geschiedenis'
de vels culturen (bij de laat'
ste Olympiade in Chennai
dedon 188 van de 195 landen
mee), de competEnties dieie
spslendetavije aanleert on die
voor van allee te gebruiken
zijn, ds vele kunetuitlngen)'
Hopelijk krijgt dit bijzondere
toornooi een vervolg.

door
]lansBóhm

N
aast de zware toer
nooien zoals het WK
landenteams dat van-

daag afloopt in Jeruzalem en
het komende TataSteel Chess
Event in Wijk aan Zee, willen
we ook aandacht geven aan
bijzondere evênementen.

Grootmeester Mot WaP
merdam epeelde oP zijn
eigen Universiteit van lilburg
een blindsimultaan {egen
zev6n tegonstanders. leder
jaar organiseoÉ de studen-
temereniging diverse activF
teiten die passen bij de
meins- en maatschappijws'
tenschappen dis daar bestu-
deerd worden. Hetwerd een
boeiende krachtmeting waar
de zeven tegenstanders het
juiste niveau hadden: niet te
gosd en niet te slecht. Ze
zetton af en toe een valletje'
vielen vanuit h7 ietg aan oP bl
en probeerden Max to veíL
schalken in zijn blinde den-
lcn. "Ik 

had het vooral in de

eerste tien zetten moeilÍk",
vertelde Max laten 

"daarnaging het wel." De kunst is om
de partÍen uit elkaar te
houden en een goede schei-
ding te maken tussen de vele
varianten die doorje hooÍd
gaan en de werkelijk g*
speelde zetten. Ik trad oP als
intermediair en gaf de zetten
door die gespeeld werden en
voerde de tegenzet van Mot
uit. Ne zo'n twee uur sPelen
was de einduitslag &t De

enige winnaar kreeg de
hoofdprijs, een mooie digitale
schaakklok Hii had verdiend
gewonnen op de typische
blindpailij manier. Door een
onzinnig offer van tweo
tonens en een schijnaanval
met vordekto paardvor$es
reake Max het spoor biietor.
In de andere partijenhield hij
de strakke lijnen goed vast.
Volgend jaan zou dit record
van ïlburg UniversitY verbe'
terd kunnen worden want
Max heeft dan,nog zeker zijn
studie niet afgerond aange'

houder blindsimultaansPelen
(Frangoie Philidoa 178Í| tegen
3 tegenstanders (l)) kreeg
van wetjrouder Jacobse de
Legpenning van de Gemeente
Leeuwarden.

De Partij voor de Dieren
organiseerde het eerste
Sla-Geen-Paarden-toernooi
in Breda. Bij de inleiding
werd natuurlijk stil gestaan
bij dierenleed in het alg*
moÊn en bij de ellende van
knalvuurwerk voor monS en
dien Daerna hield ik een
lezing over de dieren in het
echaakepel en liet ik enkele
fraaie l$nstwerkjee zien van

Bi zondere evenementen
zien hij een pnofcarrière als
schaker in de nahand houdt.

Ter gelegenheid van het
ït5-jarig bestaan van de
Koninklijke Schaakclub Phili'
dor speelde grootmeester
Sipke Ernst een kloksimuF
taan tegen 47 tegenstanders'
Iedereen kreeg twee uren
bedenktijd voor de hele
partij. Sipke verbeterde het
oude wereldrecord met een
score van 740/o (28 winst, 14

remisês,5 verliee). Een knaP
pe prestatie want gemiddeld
had hij maar zoh 3 minuten
per partij en als de tegen-
stand samensPeolt wordt dat
moeil$k. Maar het niveau
was goed uitgezocht zodat
iedereen voor een individuele
etrijd ging en een goede
partÍ witde spelen. 

"Ik 
vind

het een cool tscordn, blikte
Sipke tenug, ,lk hoop dat nu
overal op de wereld gcha-

kere gaan proberen dit to
verbeteren," De jubilerende
vereniging, vernoemd naar
de sersto officiële rccord'


