
Interne Zaken 

Om des keizers baard 

 
 

 

Door: Nico van der Hoogt    

 

 Weet u de overeenkomst tussen – riemen 

vast – Franz Josef, Wilhelm II, Napoleon B., 

Gaius Julius Caesar en eh, Nico? Allemaal 

belangrijk volk, zegt u? Allen last van 

zweetvoeten? Gezamenlijke afkeer van 

praatjesmakers in het algemeen? Of anders 

een gedeelde fascinatie voor het fenomeen 

van de kromming der bananen? Hamerte-

nen? Klopt allemaal, u bent goed bezig,  

maar het verbindende element waarop ik 

evenwel doel is de omstandigheid, dat zij op 

enig moment in hun leven werden voorzien 

van een hoge vorstelijke titel; nl. die van 

Keizer. Alle andere wereldlijke vorsten wa-

ren aan hem ondergeschikt. Pauselijke goed-

keuring was wel noodzakelijk om tot deze 

hoogte te mogen stijgen. 

Ach, ik weet het, hier val ik natuurlijk enigs-

zins uit de imperiale boot. Maar eerst even 

de verklaring waarom ik mijzelf in dit illus-

tere gezelschap durf te plaatsen? Dat zullen 

de meeste VSV’rs wel weten, daar de afge-

lopen weken in onze vereniging een onder-

ling toernooi werd afgewerkt middels het 

systeem Keizer. Onder auspiciën van de on-

vermoeibare wedstrijdleider Geert opgezet, 

leverde dit een – natuurlijk keizerlijke – 

winnaar op en wel, weg nu met alle beschei-

denheid, Nico!  

Hoe die titel precies tot stand is gekomen, is 

studiestof voor de liefhebbers van systema-

tiek in het algemeen en bezitters van veel 

vrije tijd in het bijzonder. Zelf begrijp ik het 

in zoverre, dat  er op de eindstand van de 

 
1 bovendaan→de antipode van onderdaan 

kroongroep op de bovenste plaats mijn naam 

prijkt en ik mezelf vanaf nu keizerlijke allu-

res mag aanmeten. U bent gewaarschuwd!  

Goed, het klinkklare bewijs vindt u op de 

website der VSV. En die laat aan eh, duide-

lijkheid niets te wensen over. Zie zelf: 

 

eindstand groep 1: 

 

1 Nico Gms 5 W 3 D 1 L 1 Score 529,5 Val 100,0 

pVal 99,0 B 1 S 2 Rtg 1912 TPR 1987 SRtg 1900 

 

U ziet het, daar valt geen speld of mouw tus-

sen te krijgen. Overigens werd tegelijkertijd 

een kroonprins uitgeroepen in groep 2, waar 

Hartmut Anders op knappe wijze, gedreven 

schakend, zich verhief boven een 17-tal an-

dere titelaspirators met een score van maar 

allerliefst 488,8!  

Op weg naar Groots Keizerschap? In ieder 

geval hierbij mijn vorstelijke gelukwensen. 

 

 
 

 Bravo Hartmut! Maar laat mijn troon voorlopig in 

rust! 

  

Ja, mooi allemaal en geïnspireerd door een 

gelukwensmail van een zeer vooraanstaand 

erelid van onze – door mij nu ‘keizerlijk er-

kende’- vereniging, zal ik voor u de apothe-

ose van de titelstrijd nog nader uit de doeken 

doen. Het betreft de bloedstollende finale 

pot tussen Bas en uw bovendaan1, ikzelf dus. 

Bas, die nog niet zo lang geleden ook een 

clubtitel in de wacht sleepte door, middels 

een uitgekiende partijvoorbereiding en 



studie van Mart Nabuurs’ schaakpotten, de 

nominaal veel sterkere opponent in het 

schaakzand liet bijten. Door mij indertijd sa-

men met beiden uitvoerig verslagen. Een 

lichtere versie van preparatie paste ik die 

dag toe, en wierp tevoren nog eens een ver-

kennende blik op een specifieke Spanjaard, 

wijl ik vermoedde dat Bas die wel eens uit 

de kast zou kunnen halen. En inderdaad… 

 

Finale Keizertoernooi VSV 2022 

 

Wit: Nico van der Hoogt 

Zwart: Bas van der Grinten 

 

C63 Spaans, Jaenischgambiet 
 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 f5 waarmee Bas het 

gedachtegoed van (vooral) de Rus Carl Jae-

nisch te borde brengt. Voor menig witspeler 

een verrassing (wat krijge we nou?) maar als 

je al meer dan 60 jaar met Caïssa slaapt, raak 

je niet snel meer van de kook. Diagram: 

 

 
Wij volgen  de scherpste variant.4.Pc3 fxe4 

5.Pxe4 d5 6.Pxe5 dxe4 7.Pxc6 Dg5 8.De2 

Pf6 9.f4 Dxf4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier lopen de meningen van de machines 

wat uiteen. 9. Pe5+, 9.d4 of zoals Fritz 16 

aanbeveelt: 10.Pxa7+ Ld7 11.Lxd7+ Kxd7 

12.Db5+ Ke6 13.Db3+ Kd7 14.Dxb7 Ld6 

15.Db5+ Ke6 16.Db3+ Ke7 17.Pc6+ Kd7 

daar had de zwarte Majesteit beter direct 

heen kunnen stappen 18.Pd4 The8 19.Dh3+ 

Dg4 20.Dxg4+ Pxg4 21.h3 Ph2(?) 

 

 
 

Ja, da’s Bas. Verrassend, het paard vangt 

hier zichzelf immers op dit veld. Maar goed 

is het niet. 22.Pf5 Le5 23.Pe3 Lg3+ 24.Ke2 

Tf8 De gelouterde zwartspeler lijkt toch ver-

velend te gaan worden. Mijn reactie is voor 

de 1ste maal in deze pot niet geweldig.  

 

 
 

25.Pg4? Veel beter: 25.d4 of 25.Pd1 Nu kan 

het knollenbeest op h2 zijn kerker uit  25… 

Pxg4 26.hxg4 Tf2+ 27.Ke3 Taf8? (h6 en 

Bas speelt weer mee.) De bedenktijd raakte 

echter op. 28.Kxe4 1-0  Keizertijd! Dank:  

Karl Andrejevitsj Janisj, geboren als Carl 

Ferdinand von Jänisch of Jaenisch. Fins-Russisch schaak-

theoreticus.  



 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 


