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Van de redactie

Onderneming
André Wagner

De BTW. Het begon allemaal met de Britse bridgers (probeer dat eens tien keer
achtereen te zeggen), die van de Britse overheid te horen kregen dat ze niet meer
als sport werden gezien. De boze Britse bridgers (ook tien keer achtereen zeggen)
stapten naar het Europees Hof en dat kwam al snel tot de conclusie dat denksporten
geen sporten zijn om de reden dat er te weinig bij bewogen wordt. Duidelijk rechtsgeleerden die nooit de moeite hebben gedaan om in beweging te komen en eens te
gaan kijken hoe veel schakers bewegen tijdens een partij: tikkende voeten, schommelen en vooral veel rondlopen om te kijken hoe slim of hoe stom anderen spelen,
om nog maar te zwijgen over de verhitte debatten en bewegingen tijdens het analyseren. Wat dat betreft kan men betogen dat Formule-1-coureurs ook maar weinig
zelfstandig bewegen tijdens een wedstrijd, maar ja, daar valt op andere manier
lekker aan te verdienen.
Er is nog geprobeerd het te gooien op schaken als culturele uiting, maar dat zag
men bij het ministerie niet zitten. Kennelijk wilde men niet de moeite doen om te
bedenken hoe vaak er in tv-programma’s, series en films een schaakbord op tafel
staat. Waarschijnlijk heeft men sowieso tijdens de vrijdagmiddagborrel even met
elkaar gesproken: “Denksporters? Wat kunnen we daar mee verdienen? Ongeveer
een miljoen? Oh, geen woorden aan vuil maken, laat ze maar gewoon betalen.”
Wat vooral vreemd is, is dat de KNSB bij de pogingen om onder een andere noemer geplaatst te kunnen worden niet de moeite heeft gedaan om Eric Scherder te
citeren, zoals wel in 2015 gebeurde in een artikel in Schaakmagazine. Onderzoek in
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk heeft aangetoond dat schaken een positief
effect heeft op het uitoefenen van een bewegingssport of werk (zie het interview
met Bianca Muhren op schaken.nl). En is er aan gedacht de combi-activiteiten als
schafeltennis en de chess run onder de aandacht te brengen? Wel is de hulp van het
NOC*NSF ingeroepen, maar evenals de KNSB heeft die organisatie ook veel professionele sportbeoefenaren onder zijn hoede. Daar hebben wij als amateurs niet
veel aan.
Gelukkig is er nog een andere uitweg. Zolang de ‘omzet, dat is dus de begroting,
niet boven 20.000 euro uitkomt kan een club of bond in aanmerking komen voor de
Kleine Ondernemers Regeling. Pardon, wat zegt u, on-der-ne-mers? Sinds wanneer
is een amateurclub een bedrijf? Het opnemen in de regeling geeft al duidelijk aan
dat de denksporten er in gedumpt zijn wegens gebrek aan beter en eerlijker. Een
geniale zet om mensen in hun hobby te frustreren en ik moet steeds denken aan de
button van Ruud van Dijk: Belasting is diefstal. Inderdaad, diefstal van een onschuldige vrijetijdsbesteding. Misschien hadden we beter een wietkwekerij kunnen
beginnen.
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Interne competitie
De saldocompetitie die dit seizoen als interne formula wordt gebruikt is inmiddels onderweg, maar na een enthousiast begin is de belangstelling wat ingezakt, al hebben twee externe wedstrijden daar ook invloed op gehad. Desondanks is er al iets te melden over de stand in de interne. Het seizoen is nog
lang.
Stand na 6e ronde
1 Karl Baak
2 Rik Pronk
3 Maarten van der Vegt
4 Jan Verheijen
5 Gert-Jan Willighagen
6 Robin van Leeuwen
7 Bart Verbaan
8 Wouter Noordkamp
9 Peter Vorstermans
10 Paul Koks
11 William van Zanten
12 Meile Tamminga
13 Joost Scholten
14 Jian-Li Zhou
15 Peter Lincewicz
16 Melchior Vesters
17 Ton Bodaan
18 Olav van Leeuwen
19 Hans de Haan
20 Tobias Li-Behn
21 Zeyd Elouaer
22 Thomas Alvares
23 Peter Taanman
24 André Wagner
25 Eric Alvares
26 Thijs Michels
27 Jesper Kool
28 Shae Tjien a Fat
29 Ruud van Dijk
30 Piet Sikkes
31 Ishak Zwartenberg
32 Martin Brummelkamp
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Aftrektrio in stelling gebracht door de verliezer - uit overmacht of
overschatting
Met en passant een zoekstrategie die ontbreekt in de Stappenmethode
Thema-artikel van William van Zanten

In deze serie over de aftrekaanval kijken we vooral naar de volgorde waarin het
trio VTA tot stand komt: het trio Voorste stuk, Tussenstuk, Achterste stuk. We
doen dit omdat theoretisch inzicht in hoe een bepaald soort combinatie tot stand
komt, helpt om zulke combinaties in de praktische partij tijdig te zien aankomen
(zie hiervoor Averbakh, Chess Tactics for Advanced Players). Specifiek voor de
aftrekaanval blijkt de behoefte aan hulpmiddelen op dit vlak uit de Instructieboeken bij de Stappenmethode.
Zo stelt Stap 5 over stellingen waarin het aftrektrio nog moet worden gevormd:
“De aftrekaanval staat hoog op het lijstje van gemiste kansen in de partijen van
de leerlingen. Zonder batterij is de zoekstrategie tamelijk lastig. De zoekstrategie voor deze vorm (…) kan niet gericht zijn op een batterij, want die is
nog niet aanwezig.” Stap 6 maakt het probleem nog duidelijker: “De moeilijkste
aanvallen vinden we vaak in stellingen waar nog geen batterij aanwezig is. Er is
geen concrete zoekstrategie.”
Dat moet beter kunnen! Onze aanpak is breder, en focust niet op de batterij (VT)
afzonderlijk maar op de vorming van het volledige trio (VTA) door een duo met
één stuk aan te vullen. Zodoende bieden wij wel houvast in stellingen waarin de
batterij (VT) nog niet aanwezig is, wij onderscheiden die gevallen in V + duo
TA (vorig artikel; zoekstrategie: trek in gedachten de baan tussen TA en verleng
die in de richting A->T, op zoek naar geschikt veld voor V) en duo VA + T
(volgend artikel). Bovendien hebben wij (o.a. in dit artikel) oog voor gevallen
waarin de batterij (duo VT) al aanwezig is, maar A nog ontbreekt.
Nogmaals, waar de Stappenmethode geen zoekstrategie biedt als de batterij nog
ontbreekt, doen wij dat wel, namelijk de zoekstrategie Verleng de lijn. We
kunnen deze zoekstrategie bij V+TA illustreren aan de kern van enkele stellingen uit het vorige artikel:
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Verleng de lijn tussen Dd7 en Pe6 om
te zien dat D->g4 een aftrektrio vormt,
een batterij op Dd7

Verleng de lijn tussen Dc8 en Te6 om
te zien dat D->h3 een aftrektrio vormt,
een batterij op c8

Verleng de lijn tussen Kg1 en Td4 om
te zien dat D->c5 een aftrektrio vormt,
een batterij op Kg1

Tot zover het praktisch belang van letten op trio-vorming vanuit duo’s. Nu terug
naar de inhoud.
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In het eerste artikel keken we naar de volgorde waar eerst het duo TA verschijnt,
en waar V dan bijkomt, ten voordele van de VT-partij. Dit volgt de natuurlijke
orde der dingen: het jachtdier komt op de prooi af. In dit tweede deel staat een
andere volgorde van trio-vorming centraal, namelijk: aan het duo VT wordt een
A toegevoegd. Centraal staat de vraag: Waarom voegt de A-partij zich in de
vorming van deze (voor hem/haar riskante) constellatie? Er zijn op hoofdlijnen twee redenen: overmacht en overschatting, dwang en droom.
We hebben ruim 20 casus VT+A verzameld en nauwgezet beschreven met als
startvraag: Waarom neemt hij de (riskante) A-positie in, terwijl het duo VT al
klaar staat? Vrijwel alle gevallen blijken te behoren tot twee hoofdgroepen:
I. Dwang, overmacht: Het A-stuk neemt niet vrijwillig zijn positie
in, hij wordt daartoe gedwongen. Een stuk (vaak K of D) wordt
gelokt of gejaagd (Hinlenkung; decoy) naar een A-veld, bv. doordat
de ander daar een stuk heeft geslagen. De A-positie wordt hier dus
afgedwongen door een combinatie.
II. Overschatting van de eigen kansen, vanuit de droom over
winst of tegenspel. Sommigen noemen dit ‘hope chess’. De Apositie wordt ingenomen omdat de A-partij één variant ziet die goed
voor hem afloopt (terwijl hij/zij andere varianten negeert), of omdat
het A-stuk behalve kwetsbaar ook actief staat en in een fata
morgana tegenspel voorspiegelt.
Eerst de casus met lokken/jagen, voorop Koning en Dame. We geven steeds aan
welk VT-duo hunkert naar trio-vorming, en waar het benodigde A-stuk een plek
zou moeten krijgen. Het trio-to-be werft voor de vacature ‘achterste stuk’ als
potentieel aanvalsdoel. Door lokken/jagen dwingt de VT-partij de ander om een
stuk in de kwetsbare A-positie te plaatsen.
Belsitzmann - Rubinstein, Warsaw 1917

VT-duo Th8-pion h4 wil trio vormen
en heeft daarvoor A-vacature op h2.
16. ...Dxh2† lokt de koning in trio
Th8-pion h4-Kh2 en daarna is het
mat: 17. Kxh2 hxg3† 18. Kg1 Th1#
0-1
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Morozevich - Grischuk 2011

Galbreath - Harding 1871

VT-duo Ld4-pion e5 wil trio vormen
en heeft daarvoor A-vacature op g7.
Met 1. Dxg7† lokt wit de zwarte koning zodat aftrektrio Ld4-e5-Kg7
ontstaat, waarna e5-e6† & e6xd7
materiaal wint.

VT-duo Lf6-Tg7 wil trio vormen en
heeft daarvoor A-vacature op h8.
Het duo dwingt met 29. Tg7 tot Kh8.
Zo ontstaat aftrektrio Lf6-Tg7-Kh8.
Van daaruit is het mat in één: 30.
Txg6#

Iordachescu - Williams 2013

Ook de dame wordt vaak in aftrektrio
gelokt of gejaagd.
Lichess puzzel

VT-duo Ld3-Te4 wil trio vormen en
heeft daarvoor A-vacature op h7.
Eerst brengt wit met Dh7† Kxh7 het
aftrektrio tot stand: Ld3-Te4-Kh7,
wat Te8# mogelijk maakt: Ld3 valt
de koning aan, Te8 perkt de koning
in.

VT-duo Dh3-g4 wil trio vormen en
heeft daarvoor A-vacature op f5.
M e t 1. ...Txf5† lokt zwart de witte
dame in aftrektrio Dh3-g4-Df5.
Daarna vuurt de batterij meteen met
2. ...g3† & Dxf5.
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Castaneda - Dembo 2001

Basman - Hübner

VT-duo Lf6-e5 wil trio vormen en
heeft daarvoor A-vacature op c3.
Met 42. ...Txc3† lokt zwart de dame
in aftrektrio Lf6-e5-Dc3.
De batterij vuurt meteen met 43. ...
e4† & Lxc3

VT-duo Tc8-pion c5 wil trio vormen
en heeft daarvoor A-vacature op c2.
Zwart heeft 18. ...Lxc2 en als de
dame slaat, heeft zij zich in A-positie
laten lokken (Tc8-c5-Dc2).
De batterij vuurt meteen met c5xd4
(xc2, xe3).

Herendi - Z. Polgar, Kecskemet 1984

VT-duo Tg8-Lg7 wil trio vormen en
maakt daarvoor vacature op g6:
15. ...Dxg6 (Δ16. Dxg6 Ld4† &
Txg6) 0-1

Piket - Timman

VT-duo Df5-Pd5 wil trio vormen en
heeft daarvoor A-vacature op c5.
Wit kan op 39. ...Txc5 niet terugslaan
(40. Dxc5) omdat aftrektrio Df5-Pd5Dc5 zou ontstaan.
Die batterij zou vuren met Pf4† &
Dxc5 na.
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Liem - Ponomariov 2010

Sveshnikov - Timman 1992

Stelling na Ld6. VT-duo Td1-Ld5 wil
trio vormen en heeft daarvoor Avacature op d6.
Zou zwart op d6 slaan, ontstaat aftrektrio Td1-Ld5-Dd6.
Die batterij zou vuren (Ld5xf7†) met
Txd6 na.

VT-duo Ld3-Tc4 wil trio vormen en
heeft daarvoor A-vacature op a6 of
b5.
De zwarte dame heeft niet beter dan
vluchtveld b5; na Dxb5 Lxb5 is aftrektrio ontstaan: Ld3-Tc4-Lb5.
De batterij vuurt met Txc8† & Lxb5
na.

Bronstein - Geller

Gelfand - Kamsky 2011

VT-duo Db3-Pc3 wil trio vormen en
heeft daarvoor A-vacature op d3.
Wit dwingt dame (die weinig velden
heeft) naar d3, zodat aftrektrio ontstaat: Db3-Pc3-Dd3.
De batterij is zwart meteen fataal met
Txe7† en evt. Pxd5† & Db3xd3.

VT-duo Tc8-Lc6 wil trio vormen en
heeft daarvoor A-vacature op c-lijn.
Zwart lokt met 16. ...c4 de witte dame naar c4. Het alternatief d3xc4
faalt op Pc5 en de paarden vertrappelen de dame. Na Dxc4 ontstaat
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aftrektrio Tc8-Lc6-Dc4.
Die batterij vuurde meteen met
Lc6xPf3 [ΔTxc4]
Kempinski - Wojtaszek 2010

VT-duo Tc2-Lc6 wil trio vormen en
heeft daarvoor A-vacature op c7 of
c8.
29. b5 dwingt de zwarte loper naar
het A-veld c8 in trio Tc2-Lc6-Lc8.
Dan komt 30. Le8! en dit bewerkstelligt indirecte loperruil naar gewonnen eindspel met kwaliteit meer,
omdat Le8 mat in twee dreigt (Dxf7†
en Dxg6# na) en Txc8.

Nu de tweede hoofdgroep:
Dromen en overmoed - de tegenstander ziet zijn kansen door roze bril en
onderschat het risico dat zijn stuk in A-positie kwetsbaar zal blijken, dat het een
geslaagde aftrekaanval van de tegenstander mogelijk zal maken.
Hier behandelen we de tweede verklaring voor het innemen van de kwetsbare Apositie in een potentieel aftrektrio. Waarom zou iemand dit risico uit vrije wil
aangaan? Onze hypothese is dat de A-partij als in een droom hoop koestert,
valse hoop. Bv. de droom dat de tegenstander hem zijn dreiging zal laten
uitvoeren, de droom dat de enige gunstige variant als door een wonder op het
bord zal verschijnen, de droom dat de activiteit van zijn stuk belangrijker zal
blijken dan zijn kwetsbaarheid. We vatten dit kort samen als dromen en
overmoed (tegenover de dreiging en overmacht van de gedwongen trioconstructies door lokken/jagen).
Soms neemt de tegenstander het risico van de A-positie voor lief, omdat hij één
variant ziet die goed voor hem afloopt. Oogkleppen (of de gelaten vechthouding
dat we onze laatste kans althans willen proberen) doen de rest. Een eenvoudig
voorbeeld:
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Leko - Piket
Droom van snelle winst

Zwart speelde 29. ...Df3, dromend
van mat, en overzag dat hij daarmee
een A-positie betreedt in het trio Tc3Ld3-Df3. Na 30. Dxd7† (ΔLb5† &
Txf3) moest hij opgeven.
Zwart had trouwens reden om zoet te
dromen: hij had kunnen winnen met
29. ...Txf4.

Dxf7. Hij droomde van meer. Hij
overwoog 27. Td1 en vond de variant
27. ...Pf4 28.Txd8† & Lxf4 met
winst voor wit. Hij ging daarom in op
Td1, ondanks de A-positie in het
aftrektrio Td8-Pd3-Td1. Zwart toonde aan dat de aftrekaanval wel degelijk fataal is voor wit, door een tussenzet die bewerkstelligt dat TxT niet
met schaak plaatsvindt: 27. ...Td7! en
als de dame wijkt komt (evt. met
pionzet ingelast) het motief Pf4 tot
zijn recht (ΔDg2#, ΔTxd1†).
Fischer - Shocron 1959
Droom van snelle winst door penning

Ingewikkelder is het volgende geval.
Lilienthal - Kotov
Droom van winst in gelijke stelling

Wit heeft remise op zak met 27.

Dit is een beroemd voorbeeld, een
‘memorable’ Fischer-game. Zwart
voelt niets voor onmiddellijk slaan op
e6, maar 39. ...Dc8 heeft (naast het
nadeel van A-positie in aftrekaanval)
als aantrekkelijke kant dat het Te6
pent. Wellicht bekeek zwart kandidaatzetten als 40. Kh3 en 40. Dd1 die hem voordeel zouden brengen.
Waar Shocron een penning bekeek,
zag Fischer een potentiële aftrekaanval. Na 40. Ld7! (40. ...Dxd7 41.
Txg6† en Dxd7) kan zwart opgeven.
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Karjakin - Topalov 2002
Droom dat verdedigende penning zal
volstaan

Cmilyte - Boric
Droom dat verdedigende penning zal
volstaan

Wit staat passief en moet verdedigen.
Er dreigt o.a. 33. ...b4xa3.
Zal Mister Defence (tegen beter weten in) even gehoopt hebben met de
penning 34. Da5 de aanval te kunnen
weerstaan? Hield hij rekening dat
zwart b4xa3 a.h.w. als pre-move had
geprogrammeerd?
Hoe dan ook - de verdediging schoot
tekort. Waar zwart een penning bekeek, zag Topalov een potentiële aftrekaanval: Dd2-pion b4-Da5.
Zodoende 34. ...La2! en meteen 0-1
want Kxa2 faalt op b3† met Dxa5
na.

Met 22. ...De6 gaat zwart in A-positie
staan: Db3-Td5-De6, EN pent zij de
toren op de dame. Na 23. Pxc6 bxc6
komt de ontpenning 24. Td7! die
behalve Dxe6† ook Txg7† en mat
dreigt.
Tal - Overkin
Droom van tegenspel door penning

Zwart overwoog 69. ...Tc4 en onderschatte het risico van A-positie in aftrektrio Ta4-Pb4-Tc4, wellicht omdat
het paard GEPEND lijkt te staan. De
volgende zet van wit (70. Pd5!) liet
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zien dat zwart vanwege matdreiging
71. Pe7 geen tijd heeft om de toren
op a4 te slaan.

Khalifman - Burmakin 1999
Diepe droom van slecht eindspel

Kasparov - Kasimdzhanov 1999
Droom van tegenspel door actieve
Toren

Zwart wilde zijn toren actief houden
en besloot met 34. ...Tb1 een Apositie in te nemen (Te1-Lc1-Tb1) en
kreeg daar na 36. Pe7† snel spijt van:
de toren gaat verloren door een loperschaak. Zwart had weinig keus: op
34. ...Tc2 komt Lxe6 & stukwinnende paardvork op d4. Maar de vork is
niet ons thema.

In hogere zin is dit al 1-0. Toch,
hoopte zwart nog op remise? Wellicht bekeek hij het eindspel dat ontstaat na 27. ...Dc6 28. Pd6† Lxd6
29. Dxc6† bxc6 30. Txd6 Ta7! En
als wit nu meewerkt en één stel torens ruilt, is er kleine kans op remise.
Khalifman vermorzelde deze droom
door zijn VT-duo Df3-Pe4 aan te
vullen met Db7 als A-stuk: 27. Txb7!
wat na Dxb7 Pd6† de dame wint.
Niets eindspel.

Tot zover het ontstaan van aftrektrio’s in de volgorde waarin een A bij een
bestaand VT-duo wordt gevoegd. V voegen bij TA bekeken we in vorig
clubblad. We vertelden al (en anders had u het met logica kunnen bedenken) dat
er nog een derde volgorde kan zijn om een duo aan te vullen tot trio, namelijk T
voegen bij bestaand duo VA. We verklappen alvast dat die volgorde alleen
onder bijzondere condities tot stand komt, én dat er verrassend genoeg nog een
vierde volgorde is waarin een aftrektrio kan ontstaan. Kunt u beredeneren om
welke condities het gaat, en/of wat die vierde volgorde is?
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Externe competitie
Bij het verschijnen van het vorige nummer van Samengevat was het programma
van de HSB-competitie nog niet bekend en zelfs nadat het bekend was gemaakt
leverde een omzetting in klasse 3B, waar ons derde team speelt, voor de nodige
verschuivingen. Onderstaand daarom voor de volledigheid het complete programma voor het seizoen 2021-2022. Twee wedstrijden zijn al in het voordeel
van onze teams afgerond.

Hoofdklasse
Donderdag 28 oktober 2021
Donderdag 2 december 2021
Donderdag 27 januari 2022
Maandag 7 maart 2022
Donderdag 31 maart 2022

SHTV 1 - Rijswijk 1
Botwinnik 1 - SHTV 1
SHTV 1 - Schaakmat Westland 1
DSC 1 - SHTV 1
SHTV 1 - DD 1

Klasse 1B
Vrijdag 12 november 2021
Donderdag 9 december 2021
Maandag 7 februari 2022
Donderdag 17 maart 2022
Dinsdag 5 april 2022

Scheve Toren 1 - SHTV 2
SHTV 2 - Haeghe Ooievaar 1
Schaakmat Westland 2 - SHTV 2
SHTV 2 - RSC-Belgisch Park 1
Promotie 1 - SHTV 2

Klasse 3B
Donderdag 14 oktober 2021
Vrijdag 3 december 2021
Donderdag 3 februari 2022
Dinsdag 8 maart 2022
Donderdag 7 april 2022

SHTV 3 - Pomar 1
Voorburg 2 - SHTV 3
SHTV 3 - Schaakmat Westland 3
DD 4 - SHTV 3
SHTV 3 - DSC 7
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Een juweel uit België, uit de handen van een SHTV-jeugdspeler
Michel Auwens - Thomas Alvares, Open Geraardsbergen 2021

Zwart aan zet

Thomas had hier al de kans zijn “Eeuwig Groene” te spelen.
In elk geval bleef hier een combinatie van 5 zetten achter de schermen, die
diverse thema’s combineert. We zien allemaal dat de witte koning onveilig in
het midden staat, en ook nog eens kwetsbaar op één diagonaal met zijn dame.
Maar bent u zo wendbaar van geest dat u hier al de beslissende wendding ziet?
Opvallend is dat wit door de achtereenvolgende tactische middelen (pionoffer,
ruiming, penning, en nog een laatste verrassing) veld b4 niet kan dekken.
Uitroeptekens schieten tekort. Gelukkig hebben we diagrammen.
31. ...d5 32. Lxd5 Lf8
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Zwart dreigt Lxb4.
33. Tb1
De enige poging tot verdediging.

Op het eerste gezicht lijkt wit b4 nu onder controle te hebben, maar die indruk
blijkt totaal onjuist als ook Paard f4 zich bemoeit met de strijd om b4.
33. ...Txb4 34. Txb4 Lxb4

35. Dxb4 Pd3†
Daar word je stil van.
In Samengevat 2017/6 heet dit een D4-vork (de gevorkten staan op de uiteinden
van D4, d.w.z. een Diagonaal die 4 velden lang is - en daarmee op paardvorkafstand. Zie het artikel: Zes vorkstanden. Naast D4 heb je D2, L3, L5, 4x2 en
5x3. Het betreffende clubblad vindt u op de website.
In de partij werd 31. ...Dxf3 gespeeld - de partij eindigde in remise.
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Schaakagenda
Senioren
November 2021
do
4
7e ronde saldocompetitie
za
6
SHTV K1 - Spijkenisse K2
SHTV K2 - DD K3
do
11
8e ronde saldocompetitie
vr
12
Scheve Toren H1 - SHTV H2
do
18
9e ronde saldocompetitie
do
25
10e ronde saldocompetitie
za
27
Fianchetto K1 - SHTV K1
HWP Zaanstad K1 - SHTV K2
December 2021
do
2
11e ronde saldocompetitie
do
9
12e ronde saldocompetitie
do
16
13e ronde saldocompetitie
do
23
14e ronde saldocompetitie
do
30
Oliebollentoernooi
Jeugd
November 2021
do
4
8e ronde najaarscompetitie
do
11
9e ronde najaarscompetitie
za
13
Jeugdclubcompetitie cat. D; halve finales (Leiden & Almere)
zo
14
Grand Prix 2 (SHTV)
do
18
10e ronde najaarscompetitie
do
25
11e ronde najaarscompetitie
December 2021
do
2
Sinterklaastoernooi
za
4
Persoonlijk jeugdkampioenschap cat. CDE (Delft)
do
9
12e ronde najaarscompetitie
zo
12
Grand Prix 3 (Zoetermeer)
do
16
Oliebollentoernooi
do
23
GEEN JEUGDSCHAAK
di 28-wo 29
Kwalificatietoernooi NK ABC (Capelle aan den IJssel)
do
30
GEEN JEUGDSCHAAK

