
Schaak belevenissen/foto’s in Hall en Dieren 

Allereerst ben ik heel blij, dat ik met John Fokke heb kunnen heen gaan! 
Dinsdags kreeg ik het verlossende telefoontje en John, Jan en ik hebben 

een heerlijke eerste week gehad, de kroon er op, was een keurige 
gedeelde eerste plaats van jan Barteling 5 uit 6 en scheident kampioen 

John (vorig jaar in zesrondig 2, ik was tweede!) keurig met 4,5 punt derde 
en een TPR van 1872 

 
Zondags kwamen wij in Dieren aan, namen een heerlijke snackmaaltijd bij 

het Zwientje en installeerden ons in het Nivon huis! 
 

Kort beschouwd en wie ben ik? Er waren wat zonderlinge types, ik ben er 
1 van! Maar agent 327 was aanwezig! Jan had zijn deur open, moest alles 

aan hem uitleggen! 
Later in de week, toen deze warrige man op last van de Nivon leiding, 

vriendelijk gesommeerd werd het huis te verlaten, hield hij Jan met veel 

deur gebonk nog uit zijn slaap, jan vatte het achteraf sportief op! De man 
verdween, hun en mijn schaken heeft er zeker niet onder geleden. 

 
Ook een warrige dame was de eerste dagen nog aanwezig, we konden 

met haar naar de aqua show, maar we voelden ons niet geroepen! 
 

We bleven achter met bekende schakers van vorig jaar, Brabanders, 
Limburgers, Zuid – Hollanders, op een prettige manier, net als ons, 

zonderling! 
Verder zijn we o.a weer in Bronkhorst geweest, kwamen verzopen bij het 

schaakbord aan, haalden desondanks die middag 2,5 punt. 
Ook hebben we nog heerlijk gezwommen in de Ijssel, kortom het was 

fantastisch! 



 
 
Een gehechte impressie van het Nivon huis (ABK huis) in Hall, 23 kamers 

meen ik, groot grasveld, veel bos en enorme keuken, met grote 

koelkasten! 
 

 
 
Een gehechte impressie, wat trucjes toegepast, met John die op een wolk 

lijkt te staan, daar ging hij wel op, door dit toernooi! Gelukkig, ik vond het 
zo mooi, daarom laat ik het zo. 

 
 

 
 

 



Mijn schaakbelevenissen 
 

 
Remco Heite 1796 - Ronald Kamps  1 -0 1641 analyse 
Fritz 13 geeft met de toren op c2 en het paard op b3 de volgende mogelijke analyse, 38. Tc4 – Pd4, 

het witte paard stond op d3 een blunder is pb4x waar een zwarte pion stond, er kan volgen Tb4x, 

Tb4x?? Pc2+ met toren en partij winst. 

In plaats daar van geeft Fritz het hardnekkige 39 Tc7+ - Kg8 en natuurlijk slaat wit niet op b4, maar 

zet zijn paard op b2, waar na de pion op b4, staande word gehouden. 

Tot hier had ik mijn op papier 155 punten hogere tegenstander in de tang genomen, 1 maand niet 

actief schaken, liet zich hier wellicht gelden, Remco speelde Tb2, Ron Greven gaf in de analyse direct 

Pd4 met hetzelfde kunstje als in de analyse hier boven, ik speelde het slechte Pc5, had nog op vele 

gebieden remise moeten maken!! Aldus Johan Plooijer en Ron Greven, maar de man met de hamer 

vond dit voor mij deze dag het resultaat, daar had ik mij maar in te schikken. 



 
Ronald Kamps 1641 – Danny Lindhout 1598 

Tegen Danny Lindhout is hier net 19...- Pe4 gespeeld, ik keek hier al naar Da4 met aanval op toren en 
paard, Fritz geeft indien zo gespeeld, 20. Da4 – Dc8 21 Pc4x – Lb8, houd dus de dreiging van een offer 
op g3 er in. 
In werkelijkheid ruilde ik Le4x – de4x 21 Da4 – Tc8, had ook nog even op a7 kunnen nemen, vond dit 
te link, speelde Db5, dit vond Danny verrassend hij speelde Dc6 en bood remise, ik nam het na enig 
nadenken aan. 
Danny had rond 1990 tweede klas kNSB gespeeld, dit toernooi na een goed spa toernooi werd een 
drama, ik meen 2 punten, dus zijn rating winst aldaar leverde hij weer in. 
Overiges heel aardige kerel, bij de analyse had ik mij al afgevraagt, had ik niet nog een tijdje moeten 
door spelen, ik stond op het scorebord, wat zeurde ik! Er kwamen nog 7 zware rondes. 
 
 
 



 
jan Ero – 1604 – Ronald Kamps 1641 ronde 3 
Na een theoretische Slavische verdediging met 5. ..- b5, (van Sybolt Strating geleerd!) vond johan 
Plooijer dit ook heel interessant, al gaf hij het ook bekende slaan op c4 en later b5 als alternatief! 
Jan was in doen en laten een oude VVV speler ongelofelijk taai! (Net als ik!) zeer gedegen! 
Allebei dachten wij te hebben kunnen winnen, dus dan moet het maar remise worden, zo als 
gebeurde. 
De les van deze partij, een dag later was, toen Hans Nuyen, eerste toernooi vriend in Dieren rond 
1979, een nieuw statement lanceerde! Je bent een meid of kerel als je f6 speelt! 
Ik wil bij Opening nooit meer horen speel geen f6! Waar van akte. 
Jan Ero volgde mij overigens het hele verdere toernooi, we bleven dicht bij elkaar in de buurt qua 
score 
 



Ronald Kamps 1641 – Jaap van Gelderen 1653 
 
Er ruste een vloek op dit toernooi! Want alle zwartspelers tegen mij! Ja tegen mij! Ze speelden 
Frans!! 
De volgende ruïne staat er na een zet of 7, verkleumt na een natte fietstocht van uit Bronkhorst 
Maar in nieuw t shirt met platenhoezen, had ik dat het hele toernooi verder moeten dragen?? 
Bovenstaande stelling is mits goed gespeeld, binnen een zet of 20 voor mij verloren 

 
Ronald Kamps – jaap van Gelderen 

 
Ronald Kamps – jaap van Gelderen 
 
Bijna 20 zetten verder, speelt Jaap hier onder toeziend oog van Hans Nuyen, het verliezende Da8, ik 
speelde echter Kg1 en Jaap Lc3, keek nog eens naar de stelling, Hans dacht Ronald ziet het niet! 
Maar Pd5+!!+ - ed5x,  Tf7+ - Ke8, Dg6, vriendelijke jaap waar ik ooit eerder tegen speelde begin jaren 
90, (Wat het toen werd weet ik niet?!), gaf het op, ondekbaar mat dreigt! 
 



Harold Boom 1717 – Ronald Kamps 1641 
 

 

 
De eerste 1700 speler, Konings – Indisch in de voorhand als bestrijdingswijze van mijn Siciliaan. 
Harold hield de hele partij zijn mond open, ik dacht, ik gooi er een kwartje in, al heb je die natuurlijk 
al jaren niet meer, hier sta ik heel aardig! 

 
Harold Boom – Ronald Kamps 
In de analyse zei Johan speel Le4x, als excuses de warmte?! Voor uit! Ik 

lieg toch! 
Ik vond het te link, een paar zetten eerder Db8, als alternatief (Fritz)! 

Bij twijfel pompend remmen, klonk er vroeger op de radio bij Mac Arthur 
park van Donna Summer een hijgnummer! 

Ik twijfelde enorm, maar pompte niet meer, Harold ging dankbaar met de 
buit er van door en eindigde in de top 7. 



Philippe Friesson 1743 (32) – Ronald Kamps ronde 6 

 
 
Philippe (32) was mijn hoogst gerate tegenstander, een struis ogende 

knul, maar struiser als ik?! 

Je moet een hoop brinta gegeten hebben! 
In de diagramstelling zegt Fritz, Te8 wat natuurlijk goed is! (Waarom?!) ik 

speelde Lg7 had nog een zware pijp kunnen roken 
 

 
Op de boekentafel lagen 2 pillen van de Grand Prix aanval in de Siciliaan, 

weest u niet bang ik heb ze niet geschreven! Wel 40 x gespeeld met mijn 
te vroeg overleden vriend Henk Grondsma, die een expert in deze opening 

was, voor zo ver je een expert kunt zijn?! 
De diagramstelling had ik een zet of 10 eerder voor ogen! (Leugenaar!), 

Joris Gerlag (14) gaf in een analyse een vroeger g4, ook ondersteund door 
de toren en hoe het dan werd?! Ik won uiteindelijk, Philippe verliet 



teleurgesteld de zaal, eindigde veel te laag 2 punten, maar komt ooit vast 

weer boven drijven. 



 

 
Sfeer impressies met Dick Langerak op rustdag schaaktoernooi Dieren 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ronald Kamps – Henk van Den Berg 1717 ronde 7 
 

Wederom Frans, deze ruïne beoordeelde ik als voordelig er volgde ... La4, 

gemist! Speel je hier Td2 en je praat nog mee! 
Echter ik stond voordelig?! Nadelig dus! Th1?? – Lc2, Dd2 – Le4+ oeps!! 

Kf2 in stijl afgesloten... Tc2 pen!! En ik had een vroege lange middag! 
 



  
Ronald Kamps – Henk Spanjersberg 1657 

 
2 keer zwart achter elkaar, 2 keer wit achter elkaar en natuurlijk speelde de 

hufter Frans! 
Met Dick Langerak afgesproken, Ronald speel Konings  - Indisch in de voorhand! 
Zo gedaan, de diagramstelling, heeft overigens al weer enorme Franse 

kenmerken en met mijn gedwongen Dc2 was ik niet blij 

  
 

Een slordige 20 zetten verder, Henk heeft counteraar Ronald, laten terug 
komen, hier bood ik remise en Henk geschrokken van zo veel 

overlevingsdrang ging er op in, punt b2 is natuurlijk zwak, maar te 
verdedigen! 

Joris Gerlag (2130 per 1 Augustus) (14), gaf als alternatief een aantal 
zetten eerder, dat de kromme loper op h1, 5 zetten er voor naar c2 had 

kunnen verhuizen, dit in samenhang met ooit een dame op h3! 



Maar okee, Joris heeft nu al 2130 en volgend jaar 100 punten meer! 

Ik, met wat moeite zit ik nog in de 1600. Remise hier derhalve. 
 

 

 

 



 
Mick Van Randtwijk (De Schaakmaat Apeldoorn, 11 jaar) – Ronald Kamps 

heel lang geleden begonnen, ook op zijn elfde jaar! 

Beste schakers, dit is na ongeveer 14 zetten allemaal theorie volgens Fritz 
13 en een zet of 10 later stond het zo! 

 
Hier bood grappige krullebol Mick, remise en hoewel ik graag 50 % wou, 
zag ik dat er niet meer in zat als 40%. 

Twee rondes er voor zat Mick 2 borden verder, ik werd net geliquideerd 
door Henk van den Berg. 

Mick versloeg zijn tegenstander met een soort herdersmat, een blij 
kindergilletje klonk uit zijn keel en zijn tegenstander zonk door de grond 

tot China en is daarna, niet meer gezien! 
Mick werd overspontaan! Ik complimenteerde en corrigeerde hem een 

beetje. 



Na onze partij liep Mick naar moeder, zou die grote man willen 

analyseren?! 
Ik heb dit toernooi in Dieren, de nodige leuke jonge mensen leren kennen, 

Een elf jarige weiger ik niet! 

Na een korte analyse toog ik bepakt en bezakt naar huis! 
Blij verwelkomt door Kitty en Choco, ik heb een fantastische vakantie 

gehad, maar dat leest u wel!  
 

 
Schaken in Dieren (Gehecht) Met Karel Oud, Miquel Admiraal, joris Gerlag 

Johan Plooijer, Ron Greven en John Fokke en Jan Barteling 
 

Ronald Kamps 


