
Шахматы в Украине!  

Schaken in Oekraïne! Deel IV 

door Kim Clabbers 

 

Net als de meeste van jullie heb ik de 

afgelopen weken Tata Steel Chess 2012 

gevolgd en gehoopt dat “onze” Jan Timman 

weer als een jonge God zou schitteren in de 

B-groep.  Met 6 uit 13 eindigde hij in de 

middenmoot. Zelf gaf hij als verklaring het 

stormweer in Wijk aan Zee waardoor hij de 

slaap slecht kon vatten, maar ik ben bang dat 

de rode wijn in het hotel hem beter smaakte 

dan serieuze partijvoorbereiding ☺.  Drie 

jaar geleden heb ik eens meegedaan in een 

simultaan met Timman (voor de duidelijk-

heid: Timman was de simultaangever, niet 

ondergetekende), en bij elke nieuwe rond-

gang werd zijn wijnglas weer gevuld. Maar 

helaas kon een nuchtere Kimman een 

halfdronken Timman toch niet verslaan, ook 

al lokte ik hem in één van mijn dodelijkste 

Caro-Kimm zijvarianten. ☺ 

De Oekraïners hebben het niet slecht gedaan 

bij Tata. Василий Иванчук (Vasilij 

Ivanchuk) en  Илья Нижник (Ilya Nizjnik), 

pas 15 jr(!), haalden beide 7,5 uit 13 in de A 

en de B groep.  

Terug naar Oekraïne! Het werk in de 

agrarische sector staat ’s winters op een laag 

pitje, maar dat kan ik van de verwarming niet 

zeggen. Sinds vorige week is het overdag 

maximaal -10 en ’s avonds -20 graden vorst 

(hoeveel ’s nachts kan ik jullie niet zeggen, 

want dan slaap ik). Voorspelling is dat het 

richting -30 gaat de komende dagen. In 

tegenstelling tot Nederland, waar -3 al zorgt 

voor overbelasting van de ANWB en vechten 

bij het erwtensoep-schap in de Jan Linders,  

is iedereen hier voorbereid en draait alles 

gewoon door. Het is normaal dat men drie 

paar handschoenen heeft (voor 0 graden, -10 

graden en voor extreme kou) en pas vanaf -

20 graden hoeven de kinderen niet meer naar 

school.  

 

Ook bij -23 gaat het leven gewoon door 

Ook het sociale leven staat niet stil en vorige 

week ben ik met enkele vrienden naar de 

banya (russische  sauna) geweest. Het is 

geweldig om elkaar eerst in het zweethok 

met berkentakken af te ranselen, en daarna 

door de sneeuw te wandelen. De 

berkentakken schijnen goed te zijn voor de 

doorbloeding, wat menige rode rug wel 

bevestigde ☺.  

Een avondje sauna is natuurlijk incompleet 

zonder verkoelend bier en een verwarmend 

schaakspel. Bier was er genoeg, maar we 

waren het schaakbord vergeten!!! (indien 

deze opgebiechte ernstige nalatigheid 

resulteert in een schorsing (of andere 

strafsanctie) door de Venlose Schaakclub, 



dan zal ik dit moeten accepteren ) 

Gelukkig konden we bij de buren een 

schaakspel lenen. Ik geloof niet dat er in 

Oekraïne veel huizen staan zonder 

schaakspel. Ik kan me voorstellen dat het in 

Venlo een stuk lastiger is om bij de buren ’s 

avonds laat een schaakbord te lenen: “Ein 

schaakbord..? Ut is heej neet De 

Beerendonck (bejaardenhuis in Venlo)! We 

hebbuh wal eine sjoelbak. Wilse dae hebbuh, 

knöl?”  

Ter afsluiting en vermaak een miniatuur, 

namelijk tussen de 14-jarige (!) Kasparov 

(met wit) en Gay West tijdens de match 

USSR-Australia: 

1. e2-e4, c7-c5    

2. Pg1-f3, Pg8-f6 

3. Pb1-c3, e7-e6 

4. d2-d4, c5xd4 

5. Pf3xd4, Lf8-b4 

6. e4-e5, diagram 1 

 

 

 

 

 

 

 

6 ..., Pf6-d5   

7. Lc1-d2, Pd5xc3 

8. b2xc3, Lb4-f8 

9. Lf1-d3, d7-d6 

10. Dd1-e2, Pb8-d7    

11 Pd4xe6!, diagram 2 

 

 

 

 

 

 

Na 11. ..., f7xe6 volgt: 

12 De2-h5+,  g7-g6   

13. Ld3xg6, h7xg6  

14. Dh5xg6+, Ke8-d7  

15. Ld2-g5+ met dameverlies 

11 ..., Dd8-b6 

12 Pe6-c7+!, zwart geeft op vanwege 

dame- of torenverlies (na 12 ..., 

Db6xc7 volgt e5xd6+) 

   

Partijtje in de sauna met Сергей (Sergej)  

Schaaxe! 

Ким Клабберс,   

KimClabbers@yahoo.com 
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