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Van de redactie 
Hier is het nieuwe nummer van ASV-nieuws! Het vorige nummer is, gezien de vele positieve reacties, goed ont-
vangen en daar is de redactie erg blij mee. Voor de verbeterde leesbaarheid worden partijanalyses niet meer in 
Calibri, maar in Arial gezet. 

Deze maand hebben we veel kopij ontvangen, waardoor we weer aan 64 pagina’s komen. Daarbij ook geheel 
nieuwe inzenders. We willen hen aanmoedigen daarmee door te gaan. 

Wij wensen u veel leesplezier en prachtige schaakwedstrijden toe. 
Theo van Lotringen, Peter van Deursen, Tom Bus  

Van het bestuur 
We moeten deze ASV-Nieuws helaas beginnen met droef nieuws. Op 1 augustus overleed onze oud-voorzitter 
Fred Duchêne op 90-jarige leeftijd. Fred heeft een enorme staat van dienst bij eerst De Koningsloper en na de 
fusie met ASV ook bij ASV. Een van de hoogtepunten in zijn lange bestuurscarrière was de viering van het 100-
jarige bestaan in 1991. Zonder de inbreng van Fred zou het jubileum niet zo groots gevierd zijn. Elders in deze 
ASV-Nieuws komen we nog uitgebreid terug op wat Fred allemaal voor ASV betekend heeft. 
 
Een in veel opzichten hete zomer ligt achter ons. Veel ASV-ers hebben in een of meer toernooien meegespeeld. 
Wij hebben geprobeerd het allemaal te volgen en te verslaan op onze Facebookpagina. Intussen is het oktober 
en zijn we al weer aan de achtste clubavond van het nieuwe seizoen toe. Ook zijn de eerste ASV-teams be-
gonnen aan een door alle wijzigingen in de competitiestructuur historisch seizoen. Goed dat er nu dan ook weer 
een ASV-Nieuws is! 
 
We beginnen het seizoen ook al meteen met een mooi sportief succes. Mick van Randtwijk wist 23 september 
het kwalificatietoernooi voor het NK-jeugd bij de Arnhemse Schaakacademie overtuigend op zijn naam te 
schrijven. Mick mag daardoor in 2019 deelnemen aan het Nederlands jeugdkampioenschap. Wij zijn er trots op 
dat ASV met Mick opnieuw een afgevaardigde heeft op het hoogste jeugdniveau. We feliciteren hem van harte 
met deze kwalificatie. 
 
OSKA 
Waren we in 2002 met 70 deelnemers nog heel tevreden; in 2018 zijn we dat met 72 al lang niet meer. Groep A 
waarin ook om het OSBO-kampioenschap gespeeld werd, kende qua speelsterkte een hoog niveau. Het blijkt 
echter steeds moeilijker om de 100 deelnemers te halen in de drukke schaakweekends. Ook nu was er concur-
rentie van diverse populaire toernooien. En daar wonnen we het niet van, ondanks een uitgebreide werving-
scampagne in het grensgebied. Met drie Duitsers, twee Luxemburgers en een Roemeen had het toernooi toch 
een internationaal tintje. Met Thomas Beerdsen hadden we een ijzersterke winnaar. De jonge Apeldoorner won 
voor de tweede keer op rij, en voor de derde keer in totaal. 
 
Internationaal toernooi? 
Het OSKA werd dit jaar door Wethouder Jan van Dellen geopend. De kersverse sportwethouder genoot zichtbaar 
van zijn eerste bezoek aan een schaaktoernooi. “Het is mooi dat jong en oud hier gezamenlijk strijden”, aldus de 
sportwethouder, die mogelijkheden zag voor het schaken in zijn gemeente. “Het zou mooi zijn als we net als in 
1999 weer een internationaal schaaktoernooi in Arnhem kunnen organiseren. Ik ben niet alleen wethouder van 
sport, maar ook van Economische zaken en ik denk dat het bedrijfsleven daar ook wel aan mee wil doen”. Dat 
zijn positieve geluiden, waar ASV graag nog eens over doorpraat. ASV heeft immers in 1999 meegewerkt aan de 
organisatie van  een vierkamp met onder meer Kortsnoj ter gelegenheid van 100 jaar Park Sonsbeek en 8 jaar 
later was onze club betrokken bij de organisatie van het Euwe Stimulanstoernooi. Maar ook een deel van de WK- 
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match Timman-Karpov in 1993 was in Arnhem. Al die evenementen in Arnhem smaken naar meer. Wij houden de 
contacten met deze wethouder warm. 
 
Externe competitie 
Met ingang van dit seizoen zijn de KNSB-competitie en de regionale competities volledig gescheiden. Dat heeft tot 
gevolg dat de clubs in de KNSB-competitie ook in lagere klassen zaterdagteams kunnen aanmelden. Bovendien 
kunnen spelers uit de zaterdagcompetitie ook in de regionale avondcompetitie spelen. Om het nog ingewikkelder 
te maken, is de OSBO op competitiegebied gaan samenwerken met SGS en SBO. In deze gezamenlijke SOS-
competitie wordt nog uitsluitend met teams van acht spelers gespeeld. Kortom: niets is meer zoals het was! 
 
Aanvankelijk waren dan ook veel clubgenoten terughoudend om in een team mee te doen, maar na een zomerse 
telefoonronde trok dat bij. Dat doet ons deugd ook omdat al veel van de nieuwe leden meedoen in een team. 
Uiteindelijk speelt ASV met vijf zaterdagteams en acht avondteams mee. Daarmee brengen we een recordaantal 
spelers in de externe competitie op de been. Alleen Caissa Amsterdam kan ons daarin, ook met 13 teams, bi-
jbenen. De competitieleider van de SOS-competitie noemde ASV vanwege het aantal avondteams al een 
fenomeen. Elke andere club in de regio heeft dan ook maar maximaal vier teams en meestal nog minder. ASV 
staat er dus goed op!  
 
De organisatie van de externe competitie vraagt veel van de coördinatoren (Richard van der Wel en Theo Jurrius 
voor de zaterdagcompetitie en Erik Wille en Anne Paul Taal voor de avondcompetitie) en de teamleiders. In het 
algemeen loopt het met een strakke organisatie vrij goed. Het toverwoord in deze is communicatie. Probeer de 
speeldata die inmiddels per mail bekendgemaakt zijn vrij te houden en als dat onverhoopt een keer niet lukt, 
meld dit dan tijdig bij je teamleider. We wensen iedereen veel schaakplezier in de wedstrijden tegen andere 
clubs. 
 
Interne competitie 
De interne competitie draait al weer ruim een maand. In de eerste weken van het nieuwe seizoen konden we al 
diverse nieuwe gezichten verwelkomen. De loop zit er goed in en we hopen dat de instroom van nieuwe leden op 
gang blijft. Dat is mede dankzij de demo’s bij de verswinkels op de Steenstraat en in Rozet, waar we het schaken 
en vooral ook ASV onder de aandacht brengen. Naast de interne competitie is ook de ASV-bekercompetitie van 
start gegaan. Maar liefst 65 spelers schreven in voor de KO-strijd. Binnenkort is ook de eerste rapidavond en daar-
aan gekoppeld de eerste avond voor de extra competitie voor de mensen die rapid wat te snel vinden. We hopen 
dat ook deze avonden druk bezet zullen zijn.  
 
Uiteraard zouden we het geweldig vinden als de spelers, die niet zo makkelijk op donderdag kunnen spelen, toch 
af en toe komen. Dat is namelijk zo mooi aan het competitiesysteem van ASV. Ook als je maar weinig kunt 
komen, krijg je een tegenstander van je eigen speelsterkte. En je kunt op het laatste moment beslissen of je komt 
spelen. Als je om 19.45 uur binnen bent (of voor die tijd even belt met 06-1296 5038), heb je om 20.00 uur een 
tegenstander.  
 
Website 
De nieuwe website is alweer een aantal maanden in de lucht. Er wordt in kleine stapjes nog altijd hard gewerkt 
aan verbeteringen. Wij zijn erg blij dat we Koen van Keulen bereid gevonden hebben om het technisch beheer 
van de site op zich te nemen. Als alle hectiek rond de start van het seizoen weer achter ons ligt, gaan we de focus 
weer intensiever op het doorontwikkelen van onze site leggen. Belangrijk is dat we er goed in slagen om de site 
actueel te houden. Die taak ligt niet bij Koen, maar dat wordt vooralsnog door het bestuur gedaan. 
 

Jeugd 
Afgelopen seizoen is de jeugdopleiding wat teruggelopen in aantal spelers. Inmiddels zit daar gelukkig weer wat 
groei in. Echter om die groei op gang te houden, gaat ASV een serie kennismakingslessen organiseren. Dat doen 
we van 25 oktober tot en met 29 november. We gaan daarvoor alle Basisscholen in Arnhem Noord aanschrijven 
en daarnaast reclame maken in de wijkbladen (lees via de internetsites). Zijn er nog kinderen in je kennissenkring 
die interesse hebben om schaken te leren, wijs ze dan op deze kennismakingslessen. Uiteraard betekent het   
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nastreven van groei van de groep jeugd in de jeugdopleiding ook een groeiende behoefte aan gedreven jeugdlei-
ders. Aarzel niet, kinderen (beter) leren schaken is een dankbare tijdsbesteding.  
 
Schaaktraining 
Nico Schoenmakers is na afgelopen seizoen gestopt met zijn rol als trainingscoördinator. We zijn Nico buiten-
gewoon erkentelijk voor de feilloze organisatie van de trainingen. Anne Paul Taal is door Nico bereid gevonden 
het werk over te nemen. De trainingen op de maandagavonden zijn inmiddels van start gegaan en tot ons grote 
genoegen hebben de drie groepen de maximale bezetting.  
 
Ook op de donderdagavond gaan de beginnerslessen gewoon door. Kees van Keulen weet daar met Theo van 
Lotringen en Bart de Kort intussen al een aardige groep schaakliefhebbers te binden. Ook stroomden al diverse 
cursisten door naar de reguliere interne competitie. Op 25 oktober begint de volgende cursus. Je familie, 
vrienden, buren en kennissen zijn van harte uitgenodigd. Nadere info bij Kees van Keulen via keesvankeu-
len@planet.nl. 
 
Als je bovenstaande leest, dan is duidelijk dat we weer volop aan de gang zijn. Het schaakseizoen is geopend. Wij 
wensen jullie veel mooie schaakpartijen, veel overwinningen en vooral veel plezier! 

mailto:keesvankeulen@planet.nl
mailto:keesvankeulen@planet.nl
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Op de avond dat deze ASV-Nieuws verschijnt, is de interne competitie vijf weken oud en is de eerste rapidcom-
petitieavond bezig. We gaan echter eerst nog even terug naar het afgelopen seizoen, want toen de laatste ASV-
Nieuws verscheen, was de competitie nog niet afgelopen. De bekerfinale moest immers nog gespeeld worden. 
Zoals bekend won Wouter van Rijn die finale van Peter Boel. Die uitslag heeft maar minimaal invloed op de eind-
standen, maar voor het nageslacht leggen we de juiste eindstanden toch nog even vast. 
 
Eindstand groep A 

 
 
Super Prestigeklassement 2017-2018 
Toen het julinummer van ASV-Nieuws verscheen moest de bekerfinale nog gespeeld worden. Nu dat bekend is, 
kan ook de definitieve eindstand van het Super Prestigeklassement van afgelopen seizoen opgemaakt worden. 
 

 
 

Dan schakelen we door naar het nieuwe seizoen. In dit seizoen is er het nodige veranderd in de externe competi-
tie. Dat heeft ook gevolgen voor de uitslagenverwerking in de interne competitie.  

   Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Pieter Verhoef 2185 14,5 25 10 14 4,5 11 2145 

2 Dirk Hoogland 2151 16,5 26 12,5 18 4 8 2162 

3 Peter Boel 2124 14,5 26 10,5 17 4 9 2135 

4 Jan Knuiman 1993 15 27 13 23 2 4 1989 

5 Gerben Hendriks 1877 16 32 10,5 19 5,5 13 1916 

6 Ruud Wille 1873 20 38 14 26 6 12 1863 

7 Désiré Fassaert 1751 12,5 31 9 20 3,5 11 1766 

Nr Naam Intern Beker Rapid Snel Totaal  

1 Dirk Hoogland 28 6 13   47 

2 Pieter Verhoef 32 3   3,5 38,5 

3 Peter Boel 24 10   1 35 

4 Otto Wilgenhof   6 16 6,5 28,5 

5 Jan Knuiman 20       20 

6 Tom Bus     10 8 18 

7 Gerben Hendriks 16   1,5   17,5 

8 Wouter van Rijn   12   3,5 15,5 

9 Désiré Fassaert 8   7   15 

10 Jan van de Linde     13 2 15 

11 Ruud Wille 12   1,5   13,5 

12 Bob Beeke     1,5 6,5 8 

13 Jeroen Kersten     7   7 

14 Michiel Blok       5 5 

15 Remco Gerlich   3     3 

16 Jacques Boonstra   3     3 

17 Fred Reulink   3     3 

18 Barth Plomp     1,5   1,5 

Interne competitie 
Erik Wille 
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Het bestuur heeft daarover eind augustus een mail gestuurd. Ik herhaal hier de tekst nog even, zodat er nooit 

misverstanden kunnen ontstaan. 

Met ingang van deze competitie worden de volgende wijzigingen van kracht *: 
-         Naast de interne partijen tellen ook mee de externe partijen voor de zaterdagcompetitie, de avond-

competitie en bekerwedstrijden voor teams van ASV. 
-         Indien ASV deelneemt aan de viertallencompetitie tellen ook die partijen mee. Partijen van leden die in 

de viertallencompetitie voor een andere club uitkomen, tellen alleen dan mee als ook ASV met tenmin-
ste één team in de viertallencompetitie     meespeelt. 

-         Voor leden die in een van de competities voor een andere club en niet voor ASV spelen, geldt dat de 
partijen van één andere club meetellen voor de interne competitie. 

-         Om in de eindrangschikking opgenomen te worden, moeten in totaal tenminste 25 partijen 
(onveranderd) gespeeld zijn, waarvan tenminste 13 gespeeld zijn in de interne (beker)competitie. 

 
* Wij zullen deze wijzigingen formeel in de ledenvergadering van 7 februari 2019 ter goedkeuring aan jullie voor-
leggen. 
 
Op het moment dat dit geschreven wordt, zijn er pas vier wedstrijden gespeeld. 69 spelers speelden intussen al 
tenminste één interne partij. Onder hen ook veel nieuwe gezichten.  
 
Omdat we nou eenmaal allemaal gek op tussenstanden zijn, onderstaand van de drie groepen de totaalscore en 
de TPR van de spelers die al interne partijen hebben gespeeld. 
 
Groep A 
We zien dat Tom Bus en Jan Knuiman niet alleen vaak spelen, maar ook veel scoren. Als zij die competitiestart 
een goed vervolg kunnen geven, zullen we hen nog veel terugzien in deze rubriek. Nieuwkomer Toon Janssen 
kent een geweldige start bij zijn terugkeer bij ASV. Regerend kampioen Pieter Verhoef heeft het daarentegen 
zwaar. Bart de Kort, Siert Huizinga en ook Ruud Wille begonnen goed aan het seizoen.  
 

 
 

 
 

Nr
. Naam TPR score aantal 

1 Tom Bus 2291 3 4 

2 Jan Knuiman 2225 3,5 5 

3 Toon Janssen 2148 2 2 

4 Pieter Verhoef 2038 0,5 2 

5 Jan van de Linde 2037 1 2 

6 Bart de Kort 1998 2 3 

7 Siert Huizinga 1995 2 3 

8 Peter Boel 1976 1 3 

9 Ruud Verhoef 1932 1 2 

10 Ruud Wille 1920 3 5 

11 Barth Plomp 1896 2 4 

12 Otto Wilgenhof 1821 0 2 

13 Gerben Hendriks 1742 1 4 

14 Quirine Naber 1727 1 3 

15 Koen van Keulen 1703 1 4 
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Groep B 
Regerend kampioen Koen van Keulen is doorgedrongen in groep A. Daarmee is er een titel te vergeven. Jacques 
Boonstra is de eerste koploper. Uiteraard zijn de verschillen nog klein. Hub Kusters en Rob van Belle hebben een 
mooie score aan het eind van de eerste maand. Net als afgelopen seizoen kan het in deze groep wel weer eens 
heel spannend worden. De krachtsverschillen lijken op het oog vrij klein. 
 

 
 

Nr
. Naam TPR score aantal 

1 Jacques Boonstra 1885 2 3 

2 Theo van Amerongen 1880 1,5 2 

3 Desire Fassaert 1875 2,5 4 

4 Hub Kusters 1865 3 4 

5 Rob van Belle 1837 2,5 3 

6 Jan Willem van Willigen 1821 1 2 

7 Edwin Peters 1781 2,5 4 

8 Ronnie Eggink 1768 1,5 3 

9 Piet de Mol 1705 1,5 4 

10 Werner Passchier 1648 1,5 3 

11 Vadim van Kuijk 1616 0,5 1 

12 Bob Kooij 1541 1 3 

13 Jan Vermeer 1479 1 4 

14 Lex van Hattum 1459 0,5 3 

15 Horst Eder 1444 1 3 

16 Albert Marks 1388 0 1 

17 Theo Koeweiden 1349 0 1 
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Groep C 
Bovenaan staan Peter van Deursen en Gerrie Arends. Zij moeten echter nog bewijzen of ze langer dan de eerste 
partij ongeslagen kunnen blijven. De scores van Hans Derendorp, Ko Kooman, Kees van Keulen en Theo van Lot-
ringen zeggen al wat meer. Dat viertal is duidelijk in vorm. Iets lager op de ranglijst zien we ook een mooie score 
bij César Eisma. Ook Bert Maas en Thijs Stomphorst hebben er duidelijk zin in dit seizoen. Wie houdt het het 
langst vol? 
 

 

Nr
. Naam TPR score aantal 

1 Peter van Deursen 1852 1 1 

2 Gerrie Arends 1780 1 1 

3 Hans Derendorp 1713 3,5 4 

4 Ko Kooman 1686 3 3 

5 Kees van Keulen 1608 3 4 

6 Theo van Lotringen 1595 3,5 4 

7 Thijs Stomphorst 1572 2 2 

8 Christian Simon 1481 2 3 

9 Jan Zuidema 1465 2 3 

10 John Bijlsma 1440 1,5 3 

11 Bert Maas 1419 2 2 

12 Kazem Mollahosseini 1389 2 4 

13 Hendrik van Buren 1370 1 3 

14 Henk Schunck 1327 1 3 

15 Cesar Eisma 1312 3 4 

16 Hans Meijer 1297 1,5 3 

17 Pim Rijmer 1268 1,5 3 

18 Quoc My Tran 1268 1,5 3 

19 Clemens Wijman 1178 1 4 

20 Constant Nieuwenstein 1126 0,5 1 

21 Erik Gort 1090 0 3 

22 Bob Hartogh Heijs 1090 1 3 

23 Bart van Etten 1067 2 4 

24 Philip Stibbe 1063 2 4 

25 Frans Berben 1060 1,5 4 

26 Bram Hamers 1048 0 2 

27 Lion de Kok 1035 0 1 

28 Cor van der Jagt 1032 1 4 

29 Herman de Munnik 1030 0 1 

30 Andre van Kuijk 1015 0 1 

31 Suzanne Verhaar 1011 1 2 

32 John van Brink 993 2 4 

33 Jan Sanders 907 0 2 

34 Werner Gubbels 711 0 1 

35 Jan Diekema 608 0 1 

36 Victor Droop 608 0 1 

37 Guido Burger 593 0 1 



Oktober 2018                             ASV Nieuws 

11 

 

 

Wat ook iets zegt over wie in vorm is, is de lijst van ELO-stijgers. 

 
En zo aan het begin van het seizoen zal het niet voor verbazing zorgen dat we hier dezelfde spelers zien staan die 
we hierboven al noemden. 
 
In de volgende ASV-Nieuws kunnen we zinniger dingen zeggen over de standen. Het is aan de spelers om te 
zorgen dat ze genoemd worden. Dat begint met veel spelen. Tot donderdag! 

Nr
. Naam Groep ELO Stij 

1 Jan Knuiman A 2033 44 

2 Hans Derendorp C 1470 44 

3 Theo van Lotringen C 1386 42 

4 Ko Kooman C 1416 36 

5 Bert Maas C 1057 31 

6 Kees van Keulen C 1452 30 

7 Rob van Belle B 1642 28 

8 Thijs Stomphorst C 1256 28 

9 Toon Janssen A 1850 27 

10 Tom Bus A 2170 24 
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De analyse is altijd achteraf, als het spektakel geweest is en de kruitdampen zijn opgetrokken. De analyse is koud, klinisch 

en feitelijk en neemt meedogenloos onder de loep waar het beter kon. Deze column gaat over het schaakproces,  de warme 

analyse van geest en de merkwaardige oog-handcoördinatie die nimmer gecontroleerd lijkt te kunnen worden. 

Empathie 

In de Volkskrant las ik een artikel over empathie, vrij vertaald inlevingsvermogen in de ander. Pathos be-
tekent lijden of emotie. Bij empathie kruip je in de huid van iemand, en probeert te voelen wat deze per-
soon voelt na een  gebeurtenis of ervaring, vaak van het negatieve soort. Dit meeleven in het lijden heeft 
waarde in een beschaving, dat hoef ik verder niet uit te leggen. Empathisch zijn lukt natuurlijk nooit 
helemaal omdat je het gevoel van iemand anders niet werkelijk kan ervaren maar je kunt wel je best doen 
om.je in te leven in andermans situatie. Bovendien helpt het heel goed bij een horrorfilm als je je kunt 
inleven in het blonde meisje aan de telefoon die op het punt staat aan het mes geregen te worden door 
een gemaskerde onbekende. Hele industrieën zijn gestoeld op ons vermogen om ons in te leven in de 
ander. 

Maar in de Volkskrant stond dat empathie funest is voor de kwaliteit van het werk. Als je je te goed kunt 
inleven in de klant, je collega, je patiënt dan komt dit de technische competenties kwaliteiten en vaar-
digheden bepaald niet ten goede. Als je iets zielig vindt voor een ander dan ga je bibberig snijden waar en 
vaste hand wordt gevraagd en meehuilen met de wolven in het bos waar je als therapeut hard moet con-
fronteren. Er is koude nonchalante bijna onverschilligheid nodig om goede beslissingen te maken schijnt. 
Ik geloof dat wel. Ik geef in mijn professionele leven (waarvan de vraag dus is of dit voor mij bestaat van-
wege bijna onnatuurlijke extreme verwachtingen rond mijn empathische vermogens) leiding aan 85 
vrouwen, 2 mannen die van hetzelfde geslacht houden als zij, en drie andere mannen waarbij dat nog niet 
helemaal duidelijk is. Dit leidt tot een soort nucleaire ramp aan empathie. Vrouwen zijn zich de hele tijd 
aan het inleven in een ander. En zonder het vermogen om mij in te leven in de situatie van deze vrouwen 
zou ik heel moeilijk zaken kunnen doen. Zo’n empathisch bolwerk dwingt bijna tot een buitenaardse ver-
wachting in het empathisch leiderschap.  

Feit is echter dat ik de teams het vooral altijd hoor hebben over lekker jezelf kunnen zijn, niet te ver 
‘stretchen uit je comfortzone” en ander gekwebbel. Ik hoor steeds vaker van psychologen en psychiaters 
dat ze niet moeite hoeven te doen om zich in te leven maar vooral om dit niet te doen! Afstand houden 
van de beleving van de patiënt om neutraal en zonder bias van eigen ervaringen te kunnen luisteren is de 
opgave, en voorwaar voor vele hooggevoelige hoogopgeleide zorgprofessionals geen sinecure!  

Om een andere dramatische illustratie te geven: Voor mij is het invoeren van het zogenaamde nieuwe 
werken in het werkgebouw een soort empathische hel. Als bedrijfskundig manager mag ik pas op de 
ochtend van de present day inloggen in Ibax om een kamer te reserveren. Dit terwijl de behandelaren we-
ken in het vooruit een kamer kunnen confisqueren omdat zij patiënten zien en ik mij alleen maar hoef in te 
leven in medewerkers. Dat betekent per definitie dat ik op maandag dinsdag en donderdag te laat ben. 
“Uw zoekopdracht heeft nul opties opgeleverd” staat er standaard. Dat betekent dat ik mij weer moet 
vervoegen tot een zogenaamde flexplek. Daar zitten iedere dag zeker vijf leden van de empathiekerk mij 
aan te kijken wanneer ik vraag hoe het gaat, hoe het met hun schoonmoeder is die slecht lag of andere 
attenties betreffende life-events. Vroeger kom ik mij af en toe opsluiten in mijn kantoor om bij te komen 
van al het ingeleef dat ik weer moest doen die dag. Tegenwoordig is er geen schuilplaats meer te vinden. 
En is er de hele dag exposuretherapie voor de inlevingsuitgeputte manager. 
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Ik vroeg mij naar aanleiding van dit artikel af hoe dit voor schakers werkt. Het klopt dat je een soort mee-
dogenloosheid aan de dag moet leggen om je tegenstander te kunnen vernietigen. Ik hoor vaak een 
schaker tegen een andere schaker zeggen je maakt het niet af! Bijvoorbeeld tegen Robert Naasz. Het 
grootste gevaar om te verliezen of onnodig remise te spelen is sympathie voelen voor de tegenstander. 
Ik heb een paar hardnekkige irritante empathie-incontinenties voor bepaalde types. Oudere schakers die 
vroeger heel goed waren en nu minder en dat heel moeilijk kunnen accepteren. Soms zie je de wanhoop 
in de ogen. Trek ik slecht. Vind ik zielig. Ik kan mij daar heel goed op inleven. Kinderen die vol hoop, 
voor God and Country en hun moeder fanatiek ten strijde trekken en in no time in het misselijke mes lo-
pen van de doorgewinterde verbitterde nietsontziende clutching at strawsschaker van dik in de middel-
bare leeftijd. Vooral als ik dan nog aan moet horen dat ze complimenten maken in de vorm van een 
keurig aangeleerd “goed gespeeld mijnheer”, met een langzaam opwellende traan dan kun je mij opra-
pen. Het liefst zet ik dan de klok weer terug en begin opnieuw. Hier is namelijk werkelijke empathie, 
omdat ik als kind ook zo was. Iedere keer vervloekte ik mijzelf omdat ik weer te snel schaakte omdat ik 
zo benieuwd was hoe het af ging lopen. En iedere keer liep ik weer in het mes. Sommige schakers 
maken er expres een kunst van om iemand in het mes te laten lopen. Zij creëren niks zelf maar loeren 
op de fout van de creatieve tegenstander om dan als een harige angstaanjagende spin uit het zand te 
springen en de tegenstander direct te verlammen. Daar voel ik nou helemaal geen empathie bij, daar 
voel ik een hele diepe afkeer bij. Maar een diepe afkeer is eveneens een uitstekende mentale egopositie 
om goed te verliezen. Je gaat namelijk dingen doen die niet bij je passen. Namelijk ook afwachten onder 
het adagium wat jij kunt dat kan ik ook motherf*&#@. Maar de predators kunnen dat veel beter. Want 
mijn afwachten is nog steeds een soort creatief afwachten. Een spin kan zich altijd dieper ingraven om 
het arme muisje vol levensvreugde en moed te ondermijnen. 

Ook hier geldt dus dat teveel empathie dodelijk is voor de kwaliteit en de schaduwkant van empathie, 
afwenden werkt ook niet goed. Empathie lijdt tot emotionele afhankelijkheid en afkeer leidt tot contramine 
afhankelijkheid maar blijft afhankelijkheid.  Kortom, de holle retoriek gewoon je eigen spel spelen is niet 
zo heel erg hol. Daar waar het zo is dat uitstel van het oordeel tot vrijheid leidt is het mogelijk ook zo dat 
het uitstellen van invoelendheden of afkeer tot betere schaakprestaties leiden. Uitstellen van invoeling of 
afkeer =vrijheid= ontspanning= kwalitatief betere keuzes kunnen maken. 

Best belangrijk dat schaken 

Marco 
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  In memoriam Fred Duchêne  
     door Erik Wille  

Op 1 augustus 2018 is op 90-jarige leeftijd overleden 
 

Fred Duchêne 
 

Erelid van de Arnhemsche schaakvereeniging 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begin augustus bereikte ons het droeve nieuws dat oud-ASV-voorzitter Fred Duchêne op 90-jarige leeftijd is 
overleden. Met Fred is een aimabel mens heengegaan, die veel uren van zijn vrije tijd in de club stak. Dat begon 
al in de jaren 50 bij De Koningsloper, de club waar ASV in augustus 1972 mee fuseerde. De inwoner van Velp was 
achtereenvolgens actief als wedstrijdleider, redacteur, jeugdleider, voorzitter en penningmeester. Ook na de 
fusie werd nooit tevergeefs een beroep gedaan op de organisatorische kwaliteiten van Duchêne. Zo startte hij 
als wedstrijdleider van de fusieclub ASV, maar later was hij ook weer redacteur van En Passant en toen het in 
1991 nodig was, werd niet tevergeefs een beroep op Fred gedaan om voorzitter te worden. Onder zijn leiding 
werd het 100-jarig bestaan van ASV gevierd. Samen met andere ervaren schaakorganisatoren als Gerrit Verbost, 
Henk Kelderman en Henk Wille zorgde Fred voor een onvergetelijk jubileumschaakjaar met tal van activiteiten. 
 
Fred Duchêne was niet alleen een bestuurder. Hij was ook een verdienstelijk schaker. Zo werd Fred in 1958, 1960 
en 1961 clubkampioen van De Koningsloper. Ook bij ASV speelde Fred langdurig in de hogere teams mee. Zijn rol 
in de top van de club was toen inmiddels door de door hem opgeleide jeugd (zijn zoon René en Fred Reulink) 
overgenomen. 
 
Fred Duchêne schaakte nog lang en ook toen hij minder op de club kwam, bleef zijn belangstelling voor het wel 
en wee van ASV groot. Helaas liet zijn gezondheid hem in de steek, waardoor hij ook zijn geliefde hobby eraan 
moest geven. 
 
ASV verliest in Fred Duchêne een groot clubman en een warm en betrokken mens. 
 
Fred, we zullen je missen. 
 
Rust in vrede. 
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  Herinneringen aan  Fred Duchêne  
     door Erik Wille  

Met Fred Duchêne is een groot ASV-er heengegaan. Hij hoort in het rijtje Henk Kelderman, Dick Hajee, Piet Blees, 
Gerrit Verbost, Chiel Salomé, Barthold Perfors en dan vergeet ik er vast nog een paar. Allemaal mensen die op 
hun eigen wijze belangrijk geweest zijn voor ASV. In deze bijdrage probeer ik wat historie van De Koningsloper 
en ASV ten tijde van Fred Duchêne weer te geven. Verder zal ik wat persoonlijke herinneringen terughalen. Ik 
heb dat ook gevraagd aan enkele andere ASV-ers. 
 
Historie (bron: ASV 1891-1991, Henri Lenferink) 
De Koningsloper en ASV fuseerden in 1972 en de fusieclub ging onder de naam ASV (Arnhemsche Schaakvereeni-
ging) verder. Fred Duchêne was een lid van De Koningsloper, zelf ontstaan in 1948 door een fusie tussen de Arn-
hemse schaakclubs De Vrijpion en NAS (Nieuwe Arnhemsche Schaakvereniging). Het duurde niet lang  voordat 
Fred organisatorisch een prominente rol ging spelen bij De Koningsloper. De opsomming van zijn functies vertelt 
daar veel over: 
 
Bestuursfuncties bij De Koningsloper 
1953-1957 Wedstrijdleider 
1958-1959 Wedstrijdleider 
1959-1962 Redacteur 
1962-1963 Wedstrijdleider intern 
1962-1963 Jeugdleider 
1963-1967 Voorzitter 
1964-1971 Jeugdleider  
1967-1972 Penningmeester 
  
De Koningsloper en ASV waren in die tijd totaal verschillende clubs. Zo lezen we in het jubileumboek van ASV: 
De leden van De Koningsloper waren voornamelijk lagere employés en kleine middenstanders (onder de leden 
bevond zich bijvoorbeeld een slager, een worstenmaker en een schoenmaker). Dat zij niet voor ASV kozen, had 
vooral te maken met het imago van de deftige, op wedstrijdschaak gerichte vereniging dat ASV toen nog had.  
 
De Koningsloper groeide in die jaren vijftig van 20 naar 38 leden. Dat was in belangrijke mate te danken aan de 
vele berichten die Fred in de pers bracht. Ook voor het jeugdschaak was Fred van groot belang. We lezen: De 
Koningsloper had vanaf 1964 een aparte en bloeiende jeugdafdeling, waarvan Fred Duchêne, Frits Wiggerts en 
G. Ouwens de oprichters waren. Meestal speelden er ruim tien, een enkele keer zelfs twintig jeugdspelers. Ze 
speelden in het NS-gebouw en later in gebouw Rehoboth in de Leoniusstraat. Duchêne bleef tot 1971 jeugdleider 
en toen werd hij opgevolgd door Cor Mijderwijk. Uit de jeugdafdeling van De Koningsloper kwamen sterke 
spelers voort. De zoon van de jeugdleider, René Duchêne, maar ook Fred Reulink. Beiden zouden later clubkam-
pioen van ASV worden. 
 
Eind jaren zestig hadden De Koningsloper en ASV, die vanaf 1966 allebei in Cultureel Centrum De Coehoorn hun 
clubavonden hadden, allebei te kampen met een teruglopend ledental. Dat leidde ertoe dat ASV het initiatief 
nam om te praten over een samenwerking. We lezen: ASV-voorzitter Chiel Salomé nam medio 1969 contact op 
met Fred Duchêne, op dat moment jeugdleider en penningmeester van De Koningsloper, om te praten over een 
vorm van samenwerking. Duchêne voelde wel voor dat idee, omdat zijn sterkste jeugdspelers bij De Koningslop-
er inmiddels weinig concurrentie meer ondervonden en de dreiging bestond dat zij zouden overstappen naar een 
sterkere vereniging. Samenwerking met ASV zou dat wellicht kunnen verhinderen.  
 
Er ging ruim een jaar overheen voordat op de ledenvergaderingen werd voorgesteld om een gemeenschappelijke 
jeugdafdeling te starten en een gemeenschappelijke interne competitie (wel verdeeld over de dinsdag en don-
derdag). Het was het begin van een weg naar de fusie in augustus 1972. Dat pad was nog behoorlijk hobbelig, 
maar uiteindelijk besloten de leden van beide clubs in een gezamenlijke ledenvergadering om te fuseren.  
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De fusieclub had haar domicilie gevonden in het kantoor van de GIRO, waar ook GOVA huisde. In het eerste 
bestuur van de fusieclub ASV werd Fred Duchêne gekozen als wedstrijdleider. Zijn organisatorische carrière 
ging ook bij ASV nog lang door: 
 
Functies bij ASV 
1972-1976 Wedstrijdleider 
1976-1978 Algemeen bestuurslid 
1977-1984 Redacteur En Passant 
1990-1991 Vice-voorzitter 
1991-1995 Voorzitter 
 
Midden jaren zeventig was het voor ASV-begrippen een wat roerige tijd. Een aantal leden vond het bestuur te 
groot en niet daadkrachtig. Abbes Dekker en Barth Plomp waren de woordvoerders van een groep jongere ASV
-ers als Theo van Amerongen, Michael Mogendorff, Ton Houtman, Wim Zabel en Hans Klein Horsman. Met 
name het vinden van een eigen speellokaal was een hot item. Constructieve gesprekken onder leiding van vice-
voorzitter Gerrit Verbost leidden in september 1977 tot een verkleind en vernieuwd bestuur met daarin uiter-
aard Fred Duchêne, nu als commissaris. Dit bestuur bleek zeer doortastend, want al op 26 januari 1978 vertrok 
ASV bij GOVA uit het Girokantoor en betrok het de kantine van de Heidemij aan de Lovinklaan.  
 
Met Hendrik van Buren intussen als voorzitter bleek een energiek bestuur ontstaan. Een van de zaken die toen 
gemoderniseerd werd, was het clubblad. Fred en Hendrik lanceerden in plaats van het periodiek verschijnende 
En Passant het welbekende weekblad En Passant. Fred opent het eerste nummer als volgt: 
 
En Passant 2 november 1978 
Het is een bekend gezegde “Nieuwe bezems vegen schoon”. Dit is ook van toepassing op ons nieuwe bestuur, 
dat het seizoen heeft ingezet met een aantal nieuwe activiteiten. Het nieuwste idee is de omzetting van ons 
clubblad in een weekblad. Voordelen: Meer en recentere informatie, lagere jaarkosten. Nadelen: eenvoudigere 
uitvoering, meer werk.  
 
Bovenstaand verhaal met citaten uit het jubileumboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van ASV is 
maar een bescheiden opsomming van de grote invloed die Fred met diverse anderen gehad heeft op de club die 
ASV nu nog steeds is en op het schaken in Arnhem. Het is ook geen toeval dat Fred belangrijk was in het jubile-
umjaar 1991. Met jubileumcommissievoorzitter Gerrit Verbost wist hij veel ASV-ers te mobiliseren een rol te 
pakken om het jubileum groots te kunnen vieren. Het jubileumboek van de hand van Henri Lenferink, oud-
wethouder van Arnhem en nu burgemeester van Leiden, was de kers op de taart. Ook werd er gedurende het 
jubileumjaar een radiopartij tegen de luisteraars van Omroep Gelderland gespeeld. Het schoolschaakkampi-
oenschap werd groots aangepakt. Er was een dameswedstrijd tegen een ploeg uit de Duitse zusterstad Gera. Bij 
het bedrijfsschaak werd een speciale schaakavond georganiseerd en zo ging het heel 1991 door. Hans Böhm gaf 
in de Varkensstraat simultaan; er was een Arnhems snelschaakkampioenschap.  
 
Tijdens het jubileumjaar moest toenmalig voorzitter Laurens Storms om gezondheidsredenen zijn functie neer-
leggen. Fred Duchêne nam die rol over, zodat het jubileum zonder bestuurlijke zorgen verder gevierd kon 
worden en dat gebeurde op 26 oktober op een grootse manier. 11 clubs die 100 jaar of langer bestonden be-
streden elkaar met viertallen in een rapidtoernooi. Er was een expositie over 100 jaar ASV. Na een receptie, 
waarop ook het jubileumboek en een 100-partijenbundel, werden gepresenteerd, volgde nog een spetterende 
feestavond.  
 
Tot zover de historie en dan kom ik bij enkele persoonlijke herinneringen. Ik was 11 jaar toen ik in de jeugd van 
ASV ging spelen en ik vond het al snel boeiend wat mensen als Fred Duchêne allemaal deden voor ASV. Een jaar 
later speelde ik in het derde tiental en was Fred mijn teamleider. Al snel bood ik Fred, zo klein als ik was, mijn 
hulp aan. “Als u nou de tegenstander uitnodigt en welkom heet, dan zal ik onze spelers wel vragen”, was ik op 
jonge leeftijd wellicht al wat dwingend. Fred deed het enig juiste en liet mij mijn gang gaan, maar onderwijl had 
hij de touwtjes in handen en hoe graag ik het ook wilde, het duurde nog even voor ik zelfstandig teamleider  
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 mocht zijn.  
 
Fred was als het om de sportieve resultaten ging wel ambitieus. Het was de tijd waarin partijen met grote re-
gelmaat niet in één avond beslist werden en in het derde team gebeurde het niet zelden dat rond middernacht 
een stuk of vijf partijen werden afgebroken. Fred mobiliseerde dan altijd spelers uit het eerste team om te 
helpen analyseren, zodat zijn spelers goed voorbereid achter het bord verschenen bij het uitspelen. We hebben 
zo heel wat punten verdiend voor ASV.  
 
Dat was de gezellige manier van resultaten nastreven. Maar als er niet goed gepresteerd werd, dan durfde Fred 
dat ook aan de orde te brengen. Zo lezen we in En Passant van 29 november 1979 een stuk van zijn hand over de 
matige prestaties van onze teams.  
 
Hoe komen we uit de impasse? 
Het gaat niet goed met ASV 1 en ASV 2. Vorig seizoen 
beide teams gepromoveerd, maar nu onderaan de 
ranglijst. Natuurlijk moet je niet onmiddellijk gaan 
vervangen als iemand het een keertje vergokt, maar als 
teamleider moet je toch oog hebben voor de vorm van je 
teamleden. Natuurlijk is het van belang om met een vast 
team te spelen; zeker als de sfeer binnen het team goed 
is. Het is echter niet verstandig dit belang dogmatisch te 
laten prevaleren. 
 
Na een uiteenzetting over opkomende talenten en de 
goede vorm van spelers uit het derde besluit Fred met: 
Het ligt dus voor de hand om hier en daar wat aan de 
opstellingen te veranderen. Men moet niet wachten tot 
het volgend seizoen, omdat dan de vorm van het mo-
ment weer weg kan zijn. Natuurlijk moet wel even met 
de spelers worden gesproken die tijdelijk plaats moeten 
maken, want onze contacten moeten goed blijven. 
 
Fred was overigens niet de enige die er in die tijd zo over 
dacht. Zelf speelde ik in 1979 mijn eerste seizoen in het 
eerste team. Twee jaar later eindigde een paar ronden 
voor het einde mijn carrière in het eerste. Dat besluit 
kwam niet uit de koker van Fred, maar zijn gedachten-
goed werd nog  gevolgd. Sans rancune. Ik ben er een 
grote jongen van geworden. 
 
Ik heb het geluk gehad Fred Duchêne vanaf mijn eerste 
stappen bij ASV mee te maken. Hij is een van de mensen waar ik het vak van schaakbestuurder van geleerd heb. 
De mens achter de schaker had altijd zijn aandacht en daarmee zorgde hij voor verbinding binnen de club. En 
dat is een aspect, dat er tot op de dag van vandaag voor zorgt, dat bij ASV naast het schaken ook het sociale as-
pect belangrijk is. Onder meer dankzij Fred Duchêne beleef ik al ruim 40 jaar plezier aan schaken bij ASV.  
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Als ik aan pa Duchêne denk, dan denk ik aan het gezin Duchêne en aan Koningsloper. Ik was 10 of 11 jaar oud 

toen ik via vriendjes bij de jeugdafdeling van de schaakvereniging Konigsloper terechtkwam. Dat vond plaats op 

de zaterdagmiddag in een gebouw van de NS aan het station van Arnhem.  

 

Bron: fotos.serc.nl 

De heren Duchêne en Baars waren daar de jeugdleiders. Van hen heb ik geleerd dat schaken meer is dan weten 

hoe de je de stukken kunt verplaatsen. Mijn vriendjes waren snel verdwenen maar ik bleef en dat was vooral te 

danken aan pa Duchêne. Behalve dat ik door hem schaaktechnisch geïnspireerd werd, had dat ook een prak-

tische kant. Ik woonde aan de Roosendaalseweg en dat is niet ver van de Beatrixstraat waar de familie Duchêne 

toen nog woonde. Ik kon altijd op de zaterdagmiddag mee rijden naar de Koningsloper. Om een of andere reden 

is altijd één fragment in mijn geheugen blijven hangen. We werden een keer op de terugweg naar huis van ach-

teren aangereden door een auto terwijl we stil stonden op de Steenstraat. En de kordaatheid waarmee pa 

Duchêne toen handelde heeft dermate indruk gemaakt op mij dat ik mij dit dus nog steeds herinner. En toen 

leerde ik dus ook René, zijn zoon, kennen. We werden vrienden en zijn dat nog steeds. Om die reden kwam ik 

toen ook veelvuldig bij de familie Duchêne over de vloer. Je had daar pa en ma Duchêne, René en zijn zusters 

Monique, Juliette en Brigitte en niet te vergeten Topas, een prachtige zwartwit gevlekte Dalmatiër. Ik vond dat 

geweldig en heb me daar ook altijd bijzonder welkom gevoeld. In die tijd werd toen het eerste safaripark op het 

Europese vasteland geopend waar je met de auto tussen de leeuwen door kon rijden. Ik mocht toen mee met de 

familie Duchêne in de auto op avontuur. We waren het eerste gedeelte met de leeuwen heelhuids doorgekomen 

en dan kom je in een tweede deel waar ook nog allerlei dierentuindieren rondlopen. Een zebra kwam op onze 

auto af en zag een ruitenwisser voor een lekker hapje aan en hap … weg ruitenwisser. Humor. Dit zijn herinner-

ingen die ik leuk vind om hier te vermelden en die ik aan de familie Duchêne en met name aan pa Duchêne heb 

te danken. Met het heengaan van pa Duchêne is ook een belangrijk stuk geschiedenis van Koningloper heenge-

gaan en daarmee ook van de geschiedenis van ASV. 

               Pa Duchêne  
          door Fred Reulink  
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Fred Duchêne was voor mij altijd Pa Duchêne, de vader van René, jarenlang eerstebordspeler van ASV. Ik herin-
ner me nog goed de eerste ontmoeting met Fred Duchêne. De Koningsloper was toen nog niet zo lang gefuseerd 
met ASV. Uit die fusie werd het huidige ASV geboren. Ik was een jaar of 16, speelde wel eens wat schaak op de 
middelbare school en het leek me wel wat om lid te worden van een schaakclub. Tegelijkertijd vond ik het nogal 
wat, een schaakvereniging had voor mijn gevoel toch iets van een herensociëteit, een ontmoetingsplaats van en 
voor deftige heren. Ik overwon mijn schroom en belde met de toenmalige contactpersoon en dat was Fred 
Duchêne. Ik denk dat hij toen voorzitter of secretaris was, maar daar hield ik me toen niet zo mee bezig. In elk 
geval extra hoog in rang … haha. Hij was voorzitter van De Koningsloper en later penningmeester.  

Enfin, hij nodigde mij thuis uit om kennis te maken en het contact resulteerde in een lidmaatschap.  Fred 
Duchêne hielp me over mijn aanvankelijke schroom heen. Het gezin Duchêne woonde toen nog in Arnhem aan 
de Rosendaalsestraat waar ook Fred Reulink woonde. Later verhuisde het gezin naar Velp, waar ik ook wel 
kwam. Pa Duchêne had een mooie auto, een Citroën DS, de iconische auto die geregeld dienstdeed als vervoer-
middel voor teamwedstrijden. Altijd een feestje, een rit in zo’n auto. ASV speelde in die jaren in het Girogebouw 
aan de Velperweg samen met GOVA en Fred Duchêne hield zich altijd bezig met de indeling van de interne com-
petitie via het keizersysteem dat gebruik maakte van de computer, een uniek noviteit in die dagen. Toen kon je 
daar ook nog gewoon naar binnen. Later moest je je legitimeren bij de portier. 

In die jaren ben ik ook nog een tijdje bestuurslid jeugdzaken geweest en ik herinner me Freds betrokkenheid bij 
het reilen en zeilen van de vereniging. Fred heeft zich als bestuurs- en kaderlid jarenlang ingezet met allerlei 
hand- en spandiensten voor de vereniging. Zijn inzet heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van een aantal 
talentvolle spelers, zoals Fred Reulink en zoon René. Het eerste team heeft van beide spelers jarenlang veel 
plezier gehad.  

Toen ik enkele jaren geleden, na zo’n 40 jaar van omzwervingen, weer lid werd van ASV schaakten er nog steeds 
bekenden van vroeger zoals Jan Vermeer, Fred Reulink, Anne Paul Taal, Theo van Amerongen, Barth Plomp en 
Hendrik van Buren. Sommigen waren overleden zoals Chiel Salomé, Gerrit Verbost en Ton den Ouden. Michael 
Mogendorff was nog lid, maar zijn gezondheid laat te wensen over en hem heb ik niet meer ontmoet. En ook Pa 
Duchêne was nog altijd lid, al kwam hij niet meer op de vereniging. Hij was inmiddels ook heel flink op leeftijd. 
Toch voelde dat meteen een beetje als thuiskomen. Ik had hem graag nog een keer ontmoet, de man die mij 
lang geleden lid heeft gemaakt en heeft bijgedragen aan mijn jarenlange en voortdurende liefde voor het 
schaakspel.  

               Pa Duchêne  
          door Rik de Lange  
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Fred Duchêne zat in de leeftijd van de sterken. Zijn overlijden kwam dan ook niet onverwacht. Toch gaf het een 
schok. Alsof het wonderlijk was, dat een reus als Fred zo maar uit het leven kan stappen. Een reus? Jazeker.  

In de zeventiger jaren gebeurde er niets bij ASV, waar Fred niet bij betrokken was. Het deed er nauwelijks toe of 
hem dat tijd en moeite kostte. Een mooi voorbeeld was zeker Clubnieuws. Internet bestond nog niet. Al, wat wij 
hadden was een maandblad. Maar dat verscheen met regelmaat niet. Ik herinner me, dat er op een gegeven mo-
ment in geen vier maanden een verslagje of berichtje verscheen. De verantwoordelijke redacteur zei er geen tijd 
voor gehad te hebben. Op de jaarvergadering stelde hij voor, dat zijn secretaresse het zou gaan uittypen. Maar 
die moest daar dan natuurlijk wel voor betaald worden. Dat voorstel had (uiteraard) geen schijn van kans. Ik heb 
toe zelf voorgesteld naar een weekuitgave te gaan. Die kan je niet overslaan. Als je na drie maanden rust daar 
nog een weekje aan toevoegt, begint niemand te protesteren. Als je een weekuitgave overslaat is de af-
wezigheid van iets gelijk een steen des aanstoots. Voor Fred was het aanleiding om direct de boel te gaan organ-
iseren. Snel had hij een clublid met een stencilmachine gevonden (de eerste En Passants werden gestencild) en 
formeerde hij een redactie. Eerst waren dat drie personen; spoedig zelfs vier. Was dat dan nodig? Ja, helaas. Dat 
stencilen betekende veel werk. En je kon ook niets overnemen van wat je aangeleverd kreeg. Alles moest 
opnieuw getypt worden. Dat organiseren was grondig gedaan. Het kwam niet voor, dat er misverstanden waren. 
En Fred heeft altijd als het zijn beurt was achter zijn tikmachine gezeten en een aflevering de ASV-gelederen in-
gestuurd.  

Verder was Fred geen enorm opvallende ASV-er. Hij deed, wat hij geacht werd te doen. Een topschaker is hij ook 
nooit geweest. Wel een goede schaker, die de club flink wat puntjes heeft bezorgd. Als je tegen hem moest spe-
len wist je, dat je een zware, maar aangename avond tegemoet ging.  

Pas later werd hij opvallend met een plan. Dat betrof zijn honderd gulden-plan. Iedereen, die een redelijk hechte 
band met de club had werd gevraagd honderd gulden in de pot te stoppen. Dat geld was dan bestemd voor 
spelers van het eerste team in de hoop, dat onze sterkste spelers niet naar SMB of welke andere club dan ook 
zouden verhuizen voor KNSB-wedstrijden. Dit was de allereerste en ook enige keer, dat ik tegenover Fred kwam 
te staan. Mijn stellingname was, dat als je bij ASV speelde, dit alleen voor je plezier was. Daar moest je geen geld 
mee willen verdienen. Heeft dit ooit tot een uiteengroeien geleid? Nee, dat kon helemaal niet. Fred was een 
heer en dat bleef hij altijd. Voor zover ik mij kan herinneren heeft hij nooit vijanden gekend. 

Ik herinner me Fred als een gereserveerde man die van stiptheid hield. Als iemand binnen of buiten het bestuur 
zijn belofte niet was nagekomen was hij verbolgen. Hij had gevoel voor humor: nooit grof, maar altijd fijn, eerder 
besmuikt.   

 

Wat ik verrassend vond was dat hij, toen wij naar De Opbouw verhuisden, het in elkaar zetten van de prijzenkast 
op zich nam. Dat “handwerk” had ik niet achter hem gezocht. Ik meen dat het een nieuwe kast was, en hij deed 
dit dus.  

 

Wat hij ook heeft opgezet was de Club van Honderd. Die heeft een aantal jaren bestaan en als penningmeester 
moest ik het nodig lobbywerk verrichten om zoveel mogelijk mensen 100 gulden (!) te laten betalen.  

 
 

   En passant Fred Duchêne  
     door Hendrik van Buren  

   Herinneringen aan Fred Duchêne  
     door Peter van Deursen  
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Fred Duchêne met wit in een duel tussen ASV 3 en UVS 2 in het seizoen 1981-1982.  
 
De diagramstand was de stelling op het moment van afbreken. Bij het  uit-
spelen bleek dat Fred Duchêne de stelling aanzienlijk beter bekeken had 
dan zijn opponent. Weliswaar staat de ASV-er wat minder, maar hij weet 
feilloos welke fouten zijn tegenstander kan maken. 1. Pc5+ Kf7 2. Pb7 Ta6 
Hier keren de kansen. Zwart had zijn kleine voordeel kunnen houden met 2. 
… Pxb7 3. Tc7+ Kg6 4. Txb7 a6. 3. Tc7+ Kg6 4. Pc5 Tb6? De zwartspeler is de 
kluts helemaal kwijt. Hoewel zwart al in grote problemen is na zijn onhandi-
ge torenmanoevre is hier 4. … Td6 niet meteen verliezend. En dat is de 
tekstzet wel. 5. Pd7 f5 6. Pe5+ Kf6 7. gxf5+ Kd6 8. Td7+ mat 
 
 
 
 
In de interne competitie van 1980-1981 miste Fred Duchêne tegen Henk 
Peters een grote kans. 
 
Hier moet Fred met wit 1. Le4 spelen. Na 1. … Lxe4 2. Dxd8+ Pxd8 3. Txd8+ 
Lf8 4. Tdxf8+ Kg7 5. T8f4 met een gewonnen stelling.  Ook na 1. … Lf7 2. Df2 
Td7 3. Txd7 Dxd7 4. Dxa7 heeft wit groot voordeel en dat geldt ook bij 1. … 
Le6 2. Dxd8+ Pxd8 3. Txd8+ Lf8 4. Tdxf8+ Kg7 5. Te8 ligt de winst in het ver-
schiet. Fred vond dit achter het bord echter niet en zag na 1. Tf4 Dc8 zijn 
voordeel vervliegen. Fred speelde nog 2. Df2 Lxc3 3. Pf5 Va banque, waar er 
met 3. Dxa7 nog gelijk spel was. Dat offer leverde niets op en na nog zeven 
zetten staakte Fred de strijd. Het tekende Fred dat hij de partij dan toch 
uitgebreid analyseerde en de gemiste mogelijkheid publiceerde in het club-
blad. 

 
Zelf speelde ik regelmatig tegen Fred Duchêne. Voor het eerst op 27 okto-
ber 1977. Ik was zo trots als een pauw dat ik als 13-jarige met zwart remise 
wist te houden. Drie maanden later trof ik Fred met wit en wat toen ge-
beurde, hoort in Schaakcuriosa 
 
We zijn nog maar net begonnen en dan ontbrandt de strijd al. Met wit spe-
lend kan ik me niet inhouden. 6.  Lxf7+ Kxf7 7. Pg5+ Ke8 8. Df3 Pf6 Beter is 
8. … Ph6, waarna Fred voordeel houdt. En nu gebeurt er iets bijzonders. 9. 
e5 0-0 Na die zet kreeg ik mijn stuk terug en na een nog taaie partij won ik 
uiteindelijk. Pas toen we samen aan het analyseren waren, kwamen we er 
achter dat 0-0 hier een onreglementaire zet was. De koning was immers al 
op f7 geweest om de loper te slaan. Een bizar moment! 
 

 
  

  Schaakfragmenten van Fred Duchêne  
     door Erik Wille  
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In veel van onze meestal enerverende partijen wist ik, vaak vanuit slechtere stellin-
gen, te ontsnappen naar winst. Soms kan dat echter niet meer 
 
Fred heeft hier met wit al een behoorlijk voordeel. Ik maak het echter met 1. … 
Tdd8 erger en dan rondt Fred overtuigend af. 2. Tc7 Ld5 3. Lxd5 Txd5 4. Txg7! en 
niet veel later deed ik de stukken in het doosje.  
 
Fred heeft veel mooie dingen gedaan op het schaakbord. Helaas kon ik daar te wei-
nig van vinden. Fred presenteerde in En Passant liever werk van anderen. Uit zijn 
analyses daarbij bleek echter zijn schaakkracht.  
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Gedurende tien warme zomerdagen werd het 50-ste Open Nederlands Kampioenschap in Dieren 
(gemeente Rheden) gespeeld. In de media heeft u wellicht al veel kunnen lezen over het toernooiverloop, 
de entourage, de kampioenen, de behaalde normen, de uitstekende sfeer en de prima organisatie. 
In dit artikel zal ik het licht laten schijnen op het schaaktechnische deel. Ter lering en vermaak leid ik jullie 
door mijn partijen heen. 
 
Bus,Tom (2118) - Shyaamnikhil,P  IM... (2375) Ronde 1  24.07.2018 
 
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d3 Pc6 4.g3 g6 5.Lg2 Lg7 6.0–0 Pge7 7.Pbd2 0–0 8.Te1 d6 9.Pf1 h6 10.h4  
 

Deze compromitterende zet hoort bij het witte systeem. Achteraf zie ik 
deze zet als een verzwakking van de witte koningsstelling. 
Solider lijkt mij 10.c3 e5 11.Ld2 a6 met gelijk spel in Rathnakaran,K 
(2326)-Tregubov,P (2589) Douglas ENG 2017 
 
10...e5  
 De witte openingsopzet is te slap om indruk te maken op de Indiase 
IM.  
 
Na de zet 11.a3?! staat zwart al beduidend beter. 
Bekend is nog 11.Pe3 Le6 12.h5 g5 13.g4 d5= Stratil,L (2342)-
Hausner,I (2431) CZE 2001 
 
11...f5 12.c3 a5 13.a4 Kh8  
Een andere mogelijkheid is 13...f4 14.Ld2 Lg4 15.P1h2 Le6 16.Dc1 

fxg3 17.fxg3 Kh7; Het afmaken van de ontwikkeling met 13...Le6 lijkt meer voor de hand.] 
 
Ontevreden over mijn stelling probeer ik met 
14.h5?!  
complicaties op te roepen. Het is verstandiger om je ongelijk te bekennen en hardnekkig gaan verdedigen. 
 
14...g5 -+15.exf5 [15.P3d2] 
15...Lxf5 16.Pe3 Le6 17.Ph2 De8 18.Lf3 [18.De2 d5 19.Ld2-+ 
18...Df7 19.Tf1 Pg8 20.Le4?–+  

  
De loper neemt trots deze centrale positie in. Het verblijf zal echter van 
korte duur zijn. 
 
Verstandiger is om de witveldige lopers te ruilen met 20.Lg4 Lxg4 
21.Phxg4 d5 waarna zwart nog steeds uitstekend staat. 
 
20...d5 21.Lg6 Dc7 22.c4 d4!?  
22...dxc4 23.Pxc4  
 
23.Peg4 [23.Pd5 Lxd5 24.cxd5 Pce7 25.Le4 Pf6-+ 
23...Pce7 24.Le4 Lf7 25.Df3?  

Open Nederlands Kampioenschap Dieren   
      door Tom Bus 
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Met eenvoudige middelen heeft zwart een uitstekende stelling gekregen. Door de koers van de partij te 
veranderen, hoop ik mijn tegenstander op het verkeerde been te brengen  Mijn pionoffer slaat natuurlijk 
nergens op. 
Taaier is 25.Kg2 Pc8 26.Pf3 Le6 27.Pd2 Pd6 en zwart staat prima. 
 

25...Lxc4 26.Dh1 Le6–+   
Zie diagram links. 
 
27.Lxg5  
Dit is de pointe van het pionoffer. Wit rommelt op de koningsvleugel. 
Mijn tegenstander antwoordde à tempo  
 
27...Dd7 
 
28.Lxe7 Pxe7 29.f3 Tac8 30.Dg2 b6 31.Dd2  
 
 
 
 
 
 
32.Lxf5  Ik bega een grote strategische fout. Ik ruil mijn sterkste stuk 
tegen een voorbijganger af. De rest van de partij behoeft geen com-
mentaar. 
 
32...Txf5 33.Tae1 Txh5–+ 34.Tf2 c4 35.dxc4 Lxc4 36.b3 Lxb3 
37.Tfe2 Tc2 38.Dd3 Txe2 39.Txe2 Lxa4 40.Dg6 d3 41.Td2 Tg5 
42.Dxb6 Dd4+ 43.Dxd4 exd4 44.f4 Tb5 45.Pf2 Tb1+ 46.Kg2 Lc6+ 
47.Pf3 a4 48.Pxd3 a3 49.Kf2 Ld5  0–1 
 
 
 
 
 
 

De spits is er vanaf. Mijn tegenstander was duidelijk een maat te groot voor mij. Ik heb nergens in de partij 
een kans gekregen. 
 
Ojas,Kulkarni (2226) - Bus,Tom (2118) ONK Dieren (2), 26.07.2018 
In ronde twee tref ik wederom een speler uit India. Deze speler heeft een rustige stijl en ik besluit zijn spel-
letje mee te spelen door voor een Egel-stelling te opteren. 
Na 13…a6 ontstaat onderstaande stelling, waarin wit legio aan mogelijkheden heeft. 
 

Ojas kiest voor  14.Pg5  
 
De alternatieven zijn: 
14.d5?! exd5 15.cxd5 b5 16.Ph4 g6 17.Dc2 (17.a4 Jakovenko,D (2704)
-Smirnov,P (2595) Khanty-Mansiysk RUS 2016 17...b4! 18.Pb1 a5)  
 
14.h3 Db8 15.d5 exd5 16.cxd5 b5 17.Ph2 Sorokin,M (2560)-Perez 
Candelario,M (2404) Linares ESP 2003;  
 
14.Pe1 cxd4 15.exd4 Lf8 16.Df1 Lxg2 17.Dxg2= (17.Pxg2= Cramling,P 
(2526)-Morrison,G (2340) Hinkley Island ENG 2011) ;  
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14.a4 Db8 15.d5 exd5 16.cxd5 Lf8 17.Pd2 (17.Pg5 h6 18.Pge4 g6 Jaksland,T (2255)-Jakovljevic,V 
(2418) Lugano SUI 2014 19.Pd2±) 17...g6 18.Pc4 Lg7 19.e4 h5 20.h3 Saric,A (2438)-Peredy,F (2261) 
Nova Gorica SLO 2008;  
 
14.e4 cxd4 15.Pxd4 Db8 16.f4 Lf8² Janzelj,T (2437) -Kuhar,L (1799) Ljubljana SLO 2018;  
14.dxc5 Pxc5 15.Pd4 Lf8 16.Lxb7 Dxb7 17.Df3 Ilic,Z (2260)-Perunovic,M (2576) Obrenovac SRB 2011] 
 
14...Lxg2 
Om de plannen van mijn tegenstander te peilen, plaats ik hier een remiseaanbod. 
Mijn tegenstander wil graag doorspelen en dat siert hem. 
 
15.Kxg2 h6 16.Pf3 cxd4  
Sterker lijkt 16...Db7 17.e4 b5 18.cxb5 axb5 19.Dxb5 Dxb5 20.Pxb5 Pxe4 21.dxc5 Pdxc5 22.Pfd4 Lf8= 
 
17.Pxd4 Lf8 18.Kg1 Pc5 19.Df3 Pfd7 20.De2 Pe5 21.Pf3 Pg6?!  
Beide spelers gaan behoedzaam te werk en mijden scherpe varianten. 
Na 21...Db7 22.Pxe5 dxe5 23.e4 Ted8 staat het gelijk. 
 
22.Td2 Dc6 23.Tcd1 Pd7 24.Pd4 Db7 25.Df3 Dc7 26.Dg2 Pc5 27.Pde2 Db8 28.Pd4 Dc7 29.h3 Pe5 
30.f4 Pc6 31.Pxc6 Dxc6 32.Dxc6 Txc6 33.Kg2 f5 34.Kf3 Kf7 35.La3 Tb8 36.e4 
 

Stelling na 36.e4 
 
36...fxe4+?  
Een ongelukkig besluit. 
Beter is 36...b5 37.cxb5 axb5 38.Lxc5 Txc5=; Ik berekende ook 
36...Pxe4 37.Pxe4 fxe4+ 38.Kxe4 d5+ 39.cxd5 exd5+ maar taxeerde 
dat als gunstig voor wit na 40.Kxd5 Echter na 40...Tc3! 41.Lxf8 Txf8 
42.Td3 Tc2 43.a4 Te8 zijn de kansen gelijk. 
 
37.Ke3 b5?  
Zwart maakt het zich nu moeilijk.  
Veiliger is 37...d5 38.cxd5 exd5 39.Txd5 Pxb3 40.Pxe4= Lxa3 
41.axb3 a5 
 
38.Lxc5 Txc5 39. Pe4 
 
39...Tc6? Dit verliest. 
De enige kans is nog 39...Th5 welke zet ik niet eens heb opgemerkt! 
40.Pxd6+ Lxd6 41.Txd6 bxc4 (41...Txh3 42.cxb5 axb5 43.Kf3 Th2 
44.Ta6 Tb7 45.Te1 Td7 46.Te3 b4 47.Taxe6 Txa2 48.Tb6 Td4=) 
42.bxc4 Txh3 43.Kf3 Tb2 44.Txa6² Tc2 45.Td3 Thh2 46.a3=] 
 
40.Pxd6+ Lxd6 41.Txd6 Tbb6 42.c5 Txd6 43.Txd6 1–0 
 
Mijn tegenstander heeft handig gebruik gemaakt van de slordigheden 
en tekortkomingen in mijn spel. 
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Bus,Tom (2118) - Beukema,Jasper FM (2299) ONK Dieren (3), 26.07.2018 
In de derde ronde speel ik tegen één van de gebroeders Beukema. 

 
U ziet hiernaast de stelling na 11...Ld6   
Met de zet 12.c4?! geef ik  een deel van het witte voordeel weg.  
 
Aangewezen is 12.Pfd4 Pxd4  (en niet 12...Pd5? 13.Pb5 Td8 14.c4 
Pdb4± Karthikeyan,P (2507)-Ali, A (2007) Sharjah UAE 2017) 13.cxd4 
a5 en wit staat beter in Schuh,D (2372)-Gentemann,M (2226) Werther 
GER 2016 14.Tb1N] 
 
12...e5  13.Lb2 Le6 14.Tac1 a5 15.Pg5! 16.c5  
Wit krijgt met 16.h3 Lf5 17.c5 Lc7 18.Pd2 het betere van het spel. Bij-
voorbeeld 18...h6 19.Pge4 Le6 20.Pd6 Lxa2 21.P2c4 Lxd6 22.cxd6+ 
Ke6 23.Tfd1 
 
16...Lc7  17.f4?!  
Speculatief gespeeld. Eenvoudig en sterk is 17.h3! Lh5 18.Pd2 Lxe2 
19.Tfe1 La6 20.Lxc6 bxc6 21.Lxe5 Lxe5 22.Txe5+ Kf8 23.Pgf3± 
 
17...exf4 18.gxf4= The8 19.Lxc6 19...bxc6 20.Le5 Tec8 21.Pd4 Ld7 
22.Tb1 Ta7 (zie diagram links) 
 
23.Lxc7  
Dit is niet het beste. Na het bescheiden 23.e3 staat wit iets beter. 
 
23...Taxc7 24.Tf3 h6 25.Te3+? Kf8 26.Pe4?  
 
 Na deze tweede fout neemt zwart snel de partij in handen. 
 
26...Te8 27.Pxf6 Txe3 28.Tb8+ Lc8 29.Pf5 Txe2 30.Kf1 Te6 31.Pg4 
Te8 0–1 

De afgelopen twee jaar heb ik in Dieren respectievelijk 31 en 39 ratingpunten verloren. Ik hoop niet dat ik 
na deze desastreuze start van 0 uit 3 dat record ga verbreken. 
 
De vierde ronde wordt gespeeld op de warmste dag van de week. Tevens staat de koninginnenrit van de 
Tour de France op het programma. Mijn tegenstander Boersma,Jan (2065) bengelt net als ik puntloos 
aan de staart van de lijst. Voor de partij spreek ik hem de bemoedigende woorden toe dat na deze partij 
één van ons van die hatelijke nul af zal zijn. Hij repliceerde:”Of misschien wel beiden.” Hiermee was de 
toon voor de partij gezet. Twee minuten, ofwel 9 zetten, later werd de vrede getekend. 
  
Bus,Tom (2118) - Plasman,Hans (2193 ONK 2018 Dieren (5), 28.07.2018 
Mijn tegenstander lokt mij in de opening op onbekend terrein waardoor we in een middenspel terecht ko-
men waarbij wit gevaarlijk uitziend pionnen duo in het centrum heeft gekregen. 
De vraag luidt: Zijn de pionnen sterk of zwak? 

 
U ziet de stelling na 22.Db3  
Wit wil graag met c3–c4 vervolgen. Zwart komt snel met zijn tegenspel 
op de koningsvleugel. 
 
22...h5! 23.h4 
Met het nauwkeurige 23.h3! Lh6 24.Pf3 Le4 25.c4 houdt wit het initia-
tief. 
 
23...Lh6?=  
Deze ongelukkige zet ging gepaard met een remiseaanbod. 
Na het sterke 23...gxh4! 24.Lxh4 Lh3 25.Lg3 c4! 26.Dxb7 h4 ontstaat 
een onduidelijke stelling waar de kansen van zwart niet onderschat 
mogen worden.  
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24.hxg5! “Ik speel nog even door”, sprak ik optimistisch. 
 
24...Lxg5 25.Pf3 b6 26.c4±  
Wit heeft voordeel omdat zijn centrum in takt is gebleven. 
 
26...Lc2 27.Dc3 Lh6  
Zie diagram links. 
Beide spelers hebben al een steekje laten vallen. Het vervolg van de 
partij wordt gelardeerd met rake missers en onnauwkeurigheden van 
beide kanten. 
Wellicht is dit een verklaring waarom wij in de achterhoede van het 
veld spelen. 
 
28.Ta2 ?! 
De bekroning van de witte strategie is 28.e6!+– f6 29.Ta3 Lg5 
(29...Le4 30.d6!) 30.a5+– met groot voordeel voor wit. 
 
28...Le4 29.Ph4 Dh7 30.f3 Lb1  
31.Tb2? (zie diagram links) 
Wit geeft alle voordeel af. 
 
31...Ld3?  
Maar zwart ziet het niet. Na 31...Dd3! 32.Db3 Dxb3 33.Txb3 La2 
34.Tb2 Lxc4 35.Pf5 Lf8 36.d6 heeft zwart geen problemen meer. 
 
32.Td1 Lf5 33.Pxf5 33...Dxf5 34.Dd3 Dg5 35.Lh2 Dh4 36.Te2?!  
Simpel en sterk is 36.g4! hxg4 37.Tg2 
 
36...Dd4+ 37.Kf1  
Na dameruil 37.Dxd4 cxd4 38.Txd4 Kh7 39.Lg3 Kg6 40.Lf2 Lg5 41.f4 
Lh6 42.Lh4+– is de taak voor wit makkelijker. 
 
37...Dxd3 38.Txd3 Kg7?! 39.Tb2?!     [39.f4+–] 
39...e6 40.d6 Td7 (zie diagram links) 
 
41.Ke2?! 
Aangewezen is het sterke 41.f4! 
 
41...Kg6 42.f4 f6 43.Th3  
Ik dacht dat ik hier niet meer beter stond. Maar blijkbaar valt het nog 
mee vanwege de vrijpion op d6. 
 
43...fxe5 44.fxe5 Tf8 45.a5?  
Geeft een groot deel van het voordeel af. 
Met 45.Tbb3! behoudt wit een plus. Bijvoorbeeld 45...Lg5 46.Tbf3 
Tdf7 47.Kd3 Txf3+ 48.Txf3 Txf3+ 49.gxf3 Kf5 50.f4 Ld8 51.Ke3+– 
 
Stelling na 45...Lf4!?  
Een interessante zet die veel rekenwerk eist. 
 
46.axb6?  
Prompt ga ik in de fout.  
 
Ik heb ook gekeken naar de (winnende) penning 46.Tf3! Lxh2 
47.Txf8 Lxe5 en dit verworpen omdat ik ook nog pion d6 ga verlie-
zen. Zelfs wanneer ik verder zou hebben gerekend dan was het niet 
in mij opgekomen dat de witte stelling gewonnen is. 
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Men zie: 48.Td2 bxa5 49.Tc8 Lf4 50.Td3 Txd6 51.Txd6 Lxd6 (Zie ana-
lysediagram links) 
Zwart heeft drie pionnen voor de kwaliteit maar staat desondanks ver-
loren. De reden is dat de zwarte pionnen allemaal eilandjes vormen en 
zeer kwetsbaar zijn. Het uitspelen en analyseren van bovenstaande 
stelling is een goede eindspel oefening. 
 
46...Lxh2 47.bxa7 [ 
Ook na 47.b7 Tb8 48.Txh2 Tdxb7 49.Txb7 Txb7 50.Ke3 Kf5 51.Txh5+ 
Kg4 52.Th8= is de stelling gelijk. 
 
47...Lxe5?  
 En nu krijg ik weer winstkansen. Tot remise leidt 47...Txa7 48.Txh2 
Tf5 49.Th3 Txe5+ 50.Te3 Kf6 51.Tb8 Txe3+ 52.Kxe3 Ke5 53.Tb6 h4 
54.Tc6= 

 
48.Tb8 Txa7 49.Txf8 Ta2+ 50.Kd3 Lxd6 51.Tg8+ Kf7 52.Tg5 Le7 53.Tf3+ Ke8 54.Tg8+ Kd7 55.Tf7 Kd6 
56.Tgg7 Ta7  
De enige kans lijkt 56...Lh4 57.Ke4 Te2+ 58.Kf3 Te1 59.Tc7 Ke5 60.g3 Lf6 61.Tgd7 en wit staat hier ook 
op winst. 
 
57.Ke4 zetdwang 57…h4 (zie diagram) 

 
58.Tf3! Kc6 59.Td3 Tc7 60.Ke5 Ld8  
 
60...Lf8 61.Txc7+ Kxc7 62.Kxe6 is ook verloren voor zwart. 
 
61.Td6+ Kb7 62.Tdd7 1–0 
 
Een zwaar bevochten overwinning. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wiersma,Eelke IM (2345) - Bus,Tom (2118) ONK 2018 Dieren (6), 30.07.2018 
IM Eelke Wiersma maakt een valse start waardoor hij laag op de ranglijst staat. Mijn voorbereiding is niet 
goed genoeg. Wiersma heeft geen moment een probleem aan mij gehad. 

 
Stelling na 11.Pf3  
Deze stelling had ik in de ochtend op het bord gehad. Ik kon niet meer 
voor de geest halen wat de beste voortzetting was. Mijn gevoel zei dat 
ik moest verder ontwikkelen. Ik speel echter anders. 
 
11...f5  
Na lang nadenken speel ik deze slechte zet. Zwart komt nu in de ver-
drukking te staan. 
Beter is 11...Ld6 12.0–0 0–0 13.d4 exd4 (13...Lg4 14.Lxd5 cxd5 
15.dxe5 Lxe5 16.Dxd5 Lxf3 17.Dxf3 Dxc2 Huschenbeth,N (2596) -
Tarjan,J (2412) Douglas ENG 2017) 14.Dxd4 (14.Lxd5 cxd5 15.Pxd4 
Lh2+ 16.Kh1 Le5 17.Pc3 (17.Te1 Lf6) ) 14...Le6; Ik heb over 11...Lc5 
nagedacht, maar ik was bang voor 12.c3 (12.0–0 0–0 13.d3=) 12...Lb6 
13.b4 Pb7 14.d4 exd4 15.Pxd4 Het valt allemaal wel mee.; 11...Pf6 
leek me niet de oplossing van het probleem. 12.De2 (12.Pc3 Pxe4  

      13.Pxe4 f5 14.Pc3 e4 15.Pd4 g6) 12...Ld6 13.d3; 11...Lg4 12.d4 Ld6  
      13.0–0 0–0 met overgang naar bovengenoemde partij. 
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12.Lxd5 cxd5  
De zwarte stelling lijkt zo stevig als een kasteel.......het blijkt een luchtkasteel. 
 
13.d4 e4 14.Pe5 Tg8 15.Pc3  
Ook goed is 15.Dh5+ g6 16.Pxg6 Df7 17.Pf4 Dxh5 18.Pxh5 Txg2 (18...Kf7) 19.Pc3+– met voordeel voor 
wit. 
 
15...Le6 16.Lf4 Lb4?! 17.Th3?!  
Wit geeft iets van zijn voordeel weg, maar blijft zeer goed staan. 
 
17...g5 
17...Pc4 18.De2 Pxe5 19.Db5+ Dd7 20.Dxb4 Pg6 

 
18.hxg5 hxg5 (zie diagram links) 
 
19.Dh5+  
Zeer sterk en moeilijk te berekenen was 19.Ld2! Pc4 20.Pb5 De7 
21.Dh5+ Lf7 22.Lxb4 Dxb4+ 23.c3 Pxe5 24.cxb4 Pd3+ 25.Txd3 Lxh5 
26.Ta3 en wit staat prima. 
 
19...Lf7 20.Pxf7 Dxf7 21.Lxg5 Lxc3+ 22.bxc3 Dxh5 23.Txh5 Kf7 
24.Ke2 Tac8 25.Tah1 25...Txc3 26.Ld2 Txc2 27.Txf5+  
te gretig gespeeld. 
 
27...Ke6 28.Te5+ Kf6 29.Th6+  
 
 
 
29...Kg7?  
Met nog 25 seconden op de klok speel ik deze slordige zet.Taaier is 
29...Tg6! 30.Ke1 (30.Txg6+ Kxg6 31.Kd1 Txa2 32.Txd5 Pc4 33.Le3 
a5 34.Tc5 Pxe3+ 35.fxe3 a4 36.Ta5 Kf6 37.Ta7 Ta3 38.Ke2 Ta2+ 
39.Kd1) 30...Txh6 31.Lxh6 Pc6 32.Txd5 Pb4 33.Ta5 Pd3+ 34.Kf1 
Txf2+ 35.Kg1 Ke6 en wit moet hard werken voor het punt. 
 
Wiersma haalt de vis op het droge met 
30.Te7+ Kf8 31.Thh7 Txg2 32.Txa7 Kg8 33.Thd7  1–0 
 
 
In de 7-de ronde speel ik tegen clubgenoot Pieter Verhoef. Na door 
het oog van de naald te zijn gegaan, geeft Pieter mij de kans om een 
pion te winnen.  

 
Bus,Tom (2118) - Verhoef,Pieter (2183) ONK 2018 Dieren (7), 31.07.2018 
 

U ziet in het diagram de stelling na 15.Pc2  
 
Dit is een bekende tabija van het Bogo-Indisch waar de meeste 
zwartspelers kiezen voor 
15...a5 
Erg passief is 15...Pd8 Popov,V (2570)-Heim,S (2339) Saint Vincent 
ITA 2005 
 
16.Pe3?! N zal niet herhaald worden in de toekomst 
 
Bekend is 16.Dd2 a4 Indjic,A (2494)-Nestorovic,D (2438) Vrnjacka 
Banja SRB 2012 17.Pa3; Of 16.Tb3 Tab8 Krishna Teja,N (2406) -
Chitlange,S (2090) Mumbai IND 2017 
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16...Tad8 17.Dd2 Kh8 18.b3 a4 19.Td3 axb3 20.axb3 Pe5 21.Td4 Lc6 22.Lh3?! 22...Ta8! 23.Db2 Pg6 
24.Lg2 
Pieter speelde deze fase sneller en beter dan ik. Langzaam maar zeker wordt mijn stelling minder. Om 
erger te voorkomen plaats ik een remiseaanbod. 
24...Lxg2 Natuurlijk speelt Pieter door  
25.Pxg2 Df6 26.Dd2 

26...Ta1! Oops, hier viel ik bijna van mijn stoel. 
 
27.f3  
27.Txa1? Dxf2+ 28.Kh1 Df1+ 29.Txf1 Txf1#; 27.De3 is ook ok. 
 
27...Ta2 28.Dxa2 Dxd4+ 29.Kh1 Dc3 30.h4  
Deze zet is erg verplichtend omdat ik mijn koningsvleugel verzwak. Ik 
wil echter mijn tegenspel creëren op de koningsvleugel en een extra 
luchtgaatje maken. Veld g3 wordt erg zwak. 
 
30...Pe7 31.Kh2 Pf5 32.Td1 De5 33.f4 Niet leuk, maar wel nodig. 
33...De4 34.Dd2 Ph6 35.Dd3 Pg4+ 36.Kg1 Dc6 37.Dd4 e5?! 
Na deze zet is de stelling in evenwicht. Aangewezen is 37...h6 
 
38.fxe5 Pxe5 39.Pf4= Dd7?  
 
Pieter begaat een kapitale blunder die een kostbare pion kost. 
Het eindspel is niet meer te houden voor zwart. 
 
42...Tc8 43.Kf2 Kg8 44.h5 h6 45.Kf3 b6 46.f5 Ta8 47.Txc7 Ta3 
48.Kf4 Txb3 49.e4 Tb1 50.Ke5 b5 51.c5 b4 52.Tb7 b3 53.Ke6 b2 
54.Tb8+ Kh7 55.e5 Tc1 56.Txb2 Txc5 57.Tb7 Kg8 58.Tb8+ Kh7 
59.Kd6 Tc1 60.e6 Td1+ 61.Ke7 Td5 62.f6 gxf6 63.Kf7 Tg5 64.e7 
Tg7+ 65.Ke6 1–0 
 

 
 
 

 

 

Op den Dries,Johan (2101) - Bus,Tom (2118) ONK 2018 Dieren (8), 01.08.2018 
 
Stelling na 8.Pb3  
De opening was voor wit geen groot succes. Zwart beheerst het cen-
trum en het loperpaar. 
 
8...Le6  
Zwart krijgt groot voordeel met 8...d4! 9.Pa4 (9.Pe4 f5 10.Pg3 f4 
11.Pe4 f5 12.Pec5 Db6–+) 9...b5 10.Pac5 Db6 11.Pe4 Le7–+ 
 
9.e3 Dd7  
9...d4 10.exd4 exd4 11.Pa2 Dd5 12.Dd2 a5 is goed voor zwart 
 
10.Dd2 0–0–0 11.Lb5 h5 12.Pa4 Dc7 13.0–0–0 d4! 14.Kb1 Lh6?  
Aangewezen is 14...Kb8 15.De1 a6 16.Ld3 Lxb3 17.cxb3 b5 18.b4 
bxa4 19.De2 

 
      15.Lxc6 Dxc6 16.Da5 Kb8 17.exd4  
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17...Td5?  
Hiermee heeft zwart alle voordeel verspeeld en staat de stelling gelijk. 
Beter was 17...b6 18.Db4 Lf8 19.Pac5 Tc8 20.Thg1 Lf5 
 
18.Pac5 exd4 19.Txd4 Txd4  
19...b6 20.Pa6+ Kb7 21.Dxd5 Dxd5 22.Txd5 Lxd5 23.Pb4 Lxg2=] 
 
20.Pxd4 Dxg2 21.Td1 21...b6??  
Beter is 21...Dd5 22.c4 Dd6 23.Pcxe6 fxe6 24.Dxh5+– 
 
22.Db5 Tc8 23.Pa6+ Ka8 24.Pxe6 fxe6 25.Td7 Dh1+ 26.Ka2 Dc6 27.Dxc6+ 
Txc6 28.Pb4 Tc4 29.Kb3 b5 30.Th7 Ld2 31.Txh5 a5? 32.Txb5 Th4 33.Pc6 
a4+ 34.Ka2 Th8  
 
 
 
 
35.b3?  
Met deze fout verliest wit veel van zijn voordeel. 
Beter is 35.c3 Le1 36.f4 Lf2 37.Tb4+– 
 
35...Tc8 36.Tb6 Le1 37.b4 Lxf2 38.Ta6+ Kb7 39.b5 Th8 40.Pa5+ Kc7 
41.Txe6 Txh2 42.Txf6 Ld4 43.Tc6+ Kd7 44.Tc4 [44.Pc4+–] 
44...Lf6 45.Pb7 Th1 46.Txa4 Ta1+ 47.Kb3 Tb1+ 48.Kc4 Tc1 49.Pc5+ Kc7 
50.Kd3 
Sneller wint 50.Ta7+ Kd8 51.b6 Tb1 52.Ta8+ Ke7 53.b7 Le5 54.Kd5 
 
50...Td1+ 51.Ke4?  Geeft zwart onnodig kansen. 
 
Zie diagram links 
51...Kb6 52.Pd3 Kxb5 53.Ta8 Td2 54.a4+ Kb6 55.Tc8 Ka5 56.Tc4 Td1 
57.Pc5 Kb6 58.Pb3 Lg7 59.a5+ Ka6 60.Tc6+ Kb7 61.Tb6+ Ka7 62.c4 Lc3 
63.c5 Le1 64.c6?  

      Geeft zwart nog een laatste kans. Sterker is 64.Pd4! Ka8 65.Pb5+– 
 
64...Lxa5! 65.Tb7+ Ka8 66.Pd4  
 
66.Pxa5 Td4+ met remise. 
66...Lc3?  
 
Na 66...Tc1 67.Pb5 (67.Kd5 Td1 68.Kc4 Tc1+ 69.Kd5 Td1 70.Tb5 Lc7 71.Tb4 
Lg3 72.Ke6² Ka7) 67...Txc6 68.Ta7+ Kb8 69.Txa5 Tc5 70.Kd4 Tg5 71.Kc4 
Th5 lijkt remise onontkoombaar. 
 
67.Pb5 Te1+ 68.Kd5 Le5 69.Te7 69...Lg3 70.Tf7 Lh2??  
In deze optimistische fase verlies ik de concentratie en maak de laatste fout 
van de partij! 
Na 70...Te8 71.Kc5 Lh2 zie ik niet hoe wit kan winnen. 
 
71.Tf8+ Lb8 72.c7 Te5+ 73.Kxe5 1–0 Een zure nederlaag. 
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Tromp,Pieter (2097) - Bus,Tom (2118) ONK 2018 Dieren (9), 02.08.2018 
Bij de vorige editie van Open Nederlandse Kampioenschap speelde Pieter en ik ook in de slotronde tegen 
elkaar. Na 1.d4 Pf6 2.Lf4 g6 3.e3 werd tot een spannende remise besloten. 
Vandaag wilde ik er een echte partij van maken. Na de openingszet 1.b4 wist ik dat Pieter ook compro-
misloos zou spelen. 

 
Stelling na 16…bxc6 
 
Wit heeft geen voordeel uit  de opening weten te behalen en moet erg 
op zijn hoede zijn. Zwart heeft dankzij de pion e4 groot ruimtevoordeel 
en zijn lopers kijken vervaarlijk naar de koningsvleugel. 
 
17.cxd5 Tb8! Een belangrijke tussenzet.  
 
18.Dc2 cxd5 19.Pb5?!  
Na deze zet wordt zwart uitgedaagd om de toegeworpen handschoen 
op te rapen. 
Veiliger lijkt 19.a4 
 
 
 
Mijn gevoel zei dat ik moest toeslaan op h2. Ik kon niet alles uitreke-
nen, maar ik zag dat het stukoffer zeer kansrijk dan wel gewonnen zou 
zijn. De enige manier om het te testen was 
 
19...Lxh2+! 20.Kxh2 Pg4+ 21.Kg1  
Na 21.Lxg4 Dh4+ 22.Lh3 Lxh3 23.gxh3 Dxf2+ 24.Kh1 Txb5 staat zwart 
uitstekend. 
 
21...Dh4 22.Lxg4 Lxg4  
Dit is de cruciale stelling. Ik zag dat ik door ...Te6 of ...Tb6 een toren 
naar de aanval kon sturen en daarmee groot voordeel kon krijgen.] 
 
23.Pc7  
Hardnekkiger is het teruggeven van het stuk met 23.Dc7 Txb5 24.Lc3 
Te6 25.Dg3 Dxg3 26.fxg3 Ta6; Ik bekeek nog even 23.Pd6 Te6 
24.Pxf7 Kxf7 25.Dc7+ Kg8 26.Dxb8 Th6 27.f3  
 
Zie analysediagram links 
 
Mijn gevoel zei dat wit dit niet kan overleven. Dit is de controle: 
27...exf3 28.Pxf3 Lxf3 29.gxf3 Tg6+ 30.Kf1 Dh3+ 31.Ke2 Tg2+ 32.Kd3 
Dxf3 en blijkbaar loopt wit mat na 33.Dxf8+ Dxf8 34.Tf1 Dc8 35.Tf8+ 
Dxf8 36.Tc1 De8 37.a4 De4+ 38.Kc3 Dxe3# 
 
23...Tec8      
Nog sterker is het torenoffer 23...Tb6 
 
24.Pxd5 Txc2 25.Txc2 25...Le2       
Beter is 25...Tb5! 26.Pf4 (26.Tc5) 26...g5–+ 
 
26.Pf1 Ld3 27.Td2 Pe6 28.Pg3 g6 29.Pc3 f5 30.Pge2 Kf7  

      Nog sterker is 30...Pg5 31.Pf4 Lc4–+ 
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31.Tc1 Dg4! 32.Kh2 h5 De hulptroepen worden aangerukt. 
33.d5  

 
33...Pg5? Zwart is gefixeerd op een koningsaanval. De zet is echter 
fout. Na deze blunder is de stelling gelijk. 
 
[Winnend is 33...Pc5 34.Te1 Lxe2 35.Texe2 Pd3 36.Pd1 Tb3–+] 
 
34.Pf4 h4? Na deze tweede blunder komt wit zelfs gewonnen te staan 
 
35.d6? Wit ziet het niet! Na 35.Pce2!+– heeft  wit alle touwtjes in han-
den. 
 
35...h3 36.f3? 
De witte aanval wordt na 36.Pcd5! Tb7 37.Pxh3 Pxh3 38.gxh3 Dh4 
39.Le5 f4 40.Pxf4 Td7 zeer gevaarlijk. 
 
36...Dh4 37.Pcd5 hxg2+  0–1 

 
A narrow escape. Na een zeer slechte start (0,5 uit 4) wist ik in het tweede gedeelte (3 uit 5) mijn toernooi 
enigszins goed te maken. Uiteindelijk heb ik geen dertig ratingpunten verloren maar heb ik zowaar één 
ratingpunt gewonnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Foto:  Harry Gielen 
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Onder bovengenoemde naam organiseerde de Stichting Schaak Walcheren voor de 22e keer het jaarlijkse HZ 
Schaaktoernooi 2018 op zaterdag 4 augustus t/m zaterdag 11 augustus 2018. Een internationaal schaaktoernooi 
waar dit jaar 21 nationaliteiten acte de presence gaven. Met meer dan 10 GM en 15 IM was het een zeer sterk 
bezet toernooi. Het aantal deelnemers is al jaren gemaximaliseerd op 250 en er wordt  in 1 groep gespeeld. Voor 
de deelnemers met een rating onder 1500 w.o. ikzelf, is het dus een forse uitdaging en kunnen de eerste 3 a 4 
partijen al bijna bij voorbaat als verloren worden genoteerd. Een leuke bijkomstigheid is wel het feit dat je eens 
kunt schaken tegen zware tegenstanders die uiteraard niet gebaat zijn met verlies en dat ook regelmatig duidelijk 
laten blijken. Want je weet maar nooit met die “zwakkere” tegenstanders. Het toernooi was zoals gebruikelijk 
weer uitstekend georganiseerd en alles was prima geregeld, zoals uitslagen en nieuwe paringslijsten. 

Winnaar werd Sandro Mareco uit Argentinië, rating 2643, 2e werd Eduard Iturrizaga Bonelli uit Venezuela, rating 
2640 en op de 3e plaats eindigde Roeland Pruijssers, rating 2506. De bij ASV bekende Thomas Beerdsen uit Apel-
doorn, rating 2469,  eindigde verdienstelijk op de 7e plaats terwijl Jorden van Foreest, rating 2636, “slechts” 15e 
werd. Er waren dit jaar minder ASVers onder de deelnemers dan andere jaren. Behalve ikzelf was alleen Quirine 
Naber van de partij. Zij eindigde met 4 punten op de 160e plaats, wat heel wat beter was dan mijn score van 1 ½ 
punt en op de eindlijst op nummer 239 van de 242. Dat was dus niet om over naar huis te schrijven dus doe ik het 
maar hier. Volgend jaar beter. 

      Chess by the sea 
      door Ko Kooman 
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     OSKA-kampioenschap 2018 
      door Fred Reulink 

Begin september is altijd het OSKA-toernooi. In een ver verleden had ik al eens meegedaan met een po-
sitief resultaat. Vorig jaar echter, toen ik voor de tweede keer meedeed, was het resultaat desastreus. 
Dit jaar gelukkig leverde gelukkig weer een positief resultaat op. Daarvan hier een verslag. 
 
Voor mijn eerste partij was ik ingedeeld tegen Lars Vereggen. Die kwam niet opdagen en dus had ik de 
eer om als enige deelnemer van het toernooi tegen de toernooidirecteur hemzelf te spelen. 
 
Reulink,Fred (1965) - Wille,Erik (1819)  Ronde 1  OSKA 2018, 31.08.2018 

 
1.c4 e5 2.Pc3 Pc6 3.Pf3 d6 4.d4 exd4 5.Pxd4 Pf6 6.e4 Le7 7.Le2 0–
0 8.0–0 Te8 9.Le3 Lf8 10.f3 Pe5 11.Dd2 Le6 12.b3 c6 13.Tfd1 h6 
14.h3± Ph7?? 
Erik let even niet op. 
 
Zie diagram links. 
 
15.f4+– Kost een stuk. Het paard moet naar d7 of g6 en 15.f5 volgt. 
 
1–0 
 
 
 
. 

Reulink,Fred (1965) - Grooten,Herman (2360) Ronde 2 OSKA 2018, 12.09.2018 
Mijn eerste overwinning op een IM. Mijn toernooi kon in ieder geval niet meer stuk. 

 
1.c4 c5 2.Pc3 b6 3.Pf3 Lb7 4.e4 d6 5.d4 cxd4 6.Pxd4 Pf6 7.Ld3 
Pbd7 8.b3 e6 9.0–0 a6 10.Pde2 Pc5 11.f3 g6 12.Lc2 Dc7 13.De1 Lg7 
14.Lf4 0–0 15.Td1 Tfd8 16.b4!  

Ik vermoed hier een kleine onoplettendheid van zwart. 

Zie diagram 
 
16...Pcd7 17.Lxd6 Dxc4 18.Lb3  
En nu wordt het lastig. De dame heeft twee velden: c6 en c8. 
 
18...Dc6?  
De foute keus. Maar wel te begrijpen. 
18...Dc8 19.Tc1 Lc6 kan wel maar speel je niet graag. 
 
 
 
 
19.e5! Pe8 20.Pd4 Dc8 21.Le7!  
Zie diagram  
 
21...Lxe5?  
21...Dc7 22.Lxd8 Txd8 23.f4 Wit heeft een volle kwaliteit en een betere 
stelling. Toch was dit te verkiezen boven het gespeelde. 
 
22.Lxd8  
Nu gaat het hard. 
 
22...Dxd8 23.Pxe6 De7 24.Txd7 Lxh2+ 25.Kxh2 Dxd7 26.Pg5 
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Wit staat een stuk voor en de zwarte konigsstelling gaat er ook aan. 
 
26...Dc7+ 27.Kh1 Pf6 28.Pxf7 Kg7 29.De3 Ph5 30.Dh6+ Kf6 
31.Pe4+ Lxe4 32.fxe4+ Ke7 33.Dg5+ Ke8 34.e5 Dc3 35.Pd6+ Kd7 
36.Dg4+ Kc6 37.De4+ [en zwart gaf op.] 
 
1–0 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beerdsen,Thomas (2460) - Reulink,Fred (1965) Ronde 3 OSKA 2018, 01.09.2018 
 

1.e4 d5 2.exd5 Pf6 3.Lb5+ c6 
 Het is de eerste keer dat ik deze Scandinaviër met Pf6 speel. Ik heb 
wel enige oefening opgedaan met schaken-online maar loop het risi-
co dat Thomas een variant speelt die ik nog niet ken. Ik weet dat ik 
hier 3... Pb-d7 moet spelen maar wist niet wat ik dan na 4.c4 zou 
moeten spelen (dat blijkt 4...a6 5.La4 b5! te zijn). Dus besloot ik een 
pion te offeren en dan in ook voor Thomas onbekend vaarwater te 
komen.] 
 
Zie diagram. 
 
4.dxc6 bxc6 5.Lc4 Lg4 6.f3 
Thomas vertelde mij na afloop dat hij deze zet niet de juiste vond. 
Inderdaad is Pf3 of Le2 beter. 
 

6...Lf5 7.d4 e6 8.Pe2 Ld6 9.Lf4 Pd5! 10.Lxd5 cxd5 11.0–0 0–0 
12.c3 Pc6 13.b4 Tc8 
 
Jammer, hier miste ik een kans.  
Na 13...Lxf4 14.Pxf4 Db8  (Zie analysediagram rechts)  heb ik mis-
schien zelfs wel een klein voordeeltje. 15...a5 volgt. 
 
14.Lxd6 Dxd6 15.Pd2 e5? 16.Pb3 Lg6 17.Pc5 Tfe8 18.dxe5 Pxe5 
19.Pd4  

 
Zie linker diagram 
 
 
19...Txc5? 
Ik sta inmiddels slecht en daarom besluit ik een kwaliteit te offeren en 
te zien wat daarvan komt. 
 
20.bxc5 Dxc5 21.f4! Pd3 22.f5 Dxc3 23.Da4! Te4 24.fxg6 hxg6 
25.Dxa7 Txd4 26.Tad1  
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26...Pf4?  
ik geef mij over. 
 
26...f5 zou het nog een beetje kunnen rekken. 27.Tf3 met de fraaie compu-
tervariant: 27...Pc5! 28.Txc3? Txd1+ 29.Kf2 Pe4+ 30.Kf3 Pxc3= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.Txd4 Dxd4+ 28.Dxd4 Pe2+ 29.Kh1 Pxd4 30.Td1 
1–0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 4e ronde had ik een bye. 
 
 
 
 
 
 
 

Bekker,Stefan (2299) - Reulink,Fred (1965) Ronde 5 OSKA 2018, 02.09.2018 
 
1.Pf3 Pf6 2.g3 g6 3.b3 Lg7 4.Lb2 0–0 5.Lg2 c5 6.c4 d5 7.cxd5 Pxd5 
8.Lxg7 Kxg7 9.0–0 Pc6 10.d4  
Zie diagram links 
 
10...Lf5? 
Ik wil het weer (te) scherp spelen. Beter is 10...cxd4 11.Pxd4 Pdb4 12.Pxc6 
Pxc6 
 
11.dxc5 Pdb4 12.Pc3 Da5??  
12...Dxd1 13.Tfxd1 a5± 
 
13.a3 Pc2 14.b4 
Dit had ik gemist. 
 
14...P6xb4 15.axb4 Dxb4  
Nu probeer ik te rommelen. 15...Dxa1 16.Dxa1 Pxa1 17.Txa1+– 

16.Pd5 Dxc5 17.Tc1 Tfd8?  
17...Tac8 is beter. 
18.Ph4 Tac8 19.Pxf5+ gxf5 20.Dd2  
20.e4! e6 21.Txc2 Dxc2 22.Da1+ Kg8 23.Pe7++– en het is uit. 
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20...h6 21.Df4?  
21.Lf3 e5 22.e4+– 
 
21...Txd5 22.Txc2 Dxc2 23.Lxd5 Dxe2 24.Lxb7  
24.Lxf7! Kxf7?? 25.Dxf5+ 
 
24...Tc5 25.Dd4+ De5 26.Dxe5+ Txe5 27.Ta1 a5 28.Kg2 Tc5 29.Ta2 Kf6 30.f4 e5 31.fxe5+ Kxe5 
32.Te2+ Kd4 33.Te7?  
Inhalig. Ik krijg nog kansen. 
 
33...a4! 34.Txf7? a3 35.Td7+  

De stelling is remise. 
 
35...Ke5??  
en nu verpruts ik het toch nog. 35...Kc4! 36.Td2 Kc3 37.Td5 Kc4 
38.Td6 a2 39.Ta6 Kb3=; 35...Ke3 Deze zet leek ons de beste in de 
analyse achteraf. Is waarschijnlijk ook remise. 
 
36.Td2! Tb5 37.La6 Tb2  
 
 
 
 
 
 
 
Ik koers af op randpion met verkeerde loper. Dat zit er echter niet in. 
 
38.Txb2 axb2 39.Ld3 h5 40.Kf3 h4 41.Lb1 hxg3 42.hxg3 Ke6 43.Kf4 
Kf6 44.Lxf5 Kg7 45.Kg5 Kg8 46.Kf6 Kh8 47.g4 Kg8 48.g5 Kh8 49.g6 
Kg8 50.Le6+ 1–0. 
De zesde en laatste ronde werd ik tegen Otto Wilgenhof ingedeeld. Ot-
to had een ongelukkig toernooi gespeeld en mijn energie was wel op. 
Na vijf zetten vonden wij de stelling wel in evenwicht. Remise. 
 
Van de ratingprijs, die ik hiermee won,  heb ik bij de beste tweede-
hands schaakboekenwinkel van de wereld (Ruud) wat dvd´s gekocht. 
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In het eerste weekend van september speelde ik mee in de B-groep van het OSKA. 

Zolang ik schaak en er een rating bestaat schiet die bij mij alle kanten uit. Nooit boven 2000; ooit wel 1999! en 

daar hield het dan mee op. Zo kunnen mijn deelnames de ene keer  de A- groep en een jaar later in de B-groep 

plaatsvinden. 

 

Dit jaar was het OSKA voor mij redelijk succesvol. Na een remise met een eindspel: verkeerde loper plus pion 

tegen kale koning; kon ik  van zaterdag op zondag lekker slapen na 3 overwinningen, waarbij ik met name op 

de zaterdagavond nogal mazzel had. De zondagochtend een belangrijke strakke overwinning op Robert Krou-

wel die niet lekker in zijn partij zat. Omdat ik geen zin had om mijn tot dusverre qua punten goed verlopen 

toernooi te verprutsen werd in de laatste ronde snel remise overeengekomen met  Van der Peut en eindigde ik 

op een verdienstelijke gedeeld eerste plaats in de B-groep. Dit smaakte naar meer en sinds donderdag speel ik 

ook intern bij ASV.  Hieronder volgt een aantal fragmenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ronde 1: Janssen- Van den Burg  ½ - ½    2. Ronde 2: Stakenburg-Janssen 

                         Hoe wint zwart snel? 

3. Ronde 4: Janssen – Winkin    4.   3e ronde Interne competitie 

Zwart is net een pion voorgekomen door          Toon Janssen –  Piet de Mol 

te slaan op e4 en hij heeft een röntgen-          Wat had wit hier moeten spelen? 

aanval op g2.   

Wat is wits beste antwoord? 

   OSKA/Interne competitie       
      door Toon Janssen 



Oktober 2018                             ASV Nieuws 

40 

 

 

 Antwoorden: 

2. In de partij volgde: 19. …. Dg5 20. f4 TxT+ 21. DxT Dxg2# 

3. Wit speelde 37.Dc8+ Kh7 38. PxP DxP 39.f3 Db7 met  ongeveer gelijk spel (39. … De3+ Kh2 40 Ta7 De8 41. 

Lxf3! is ook goed voor zwart  en levert knotsgekke analyses op ) Zwart  had ook na 37.Dc8+ DxD 38. Pg5+ hxg5 

39.TxD Lb7 met voordeel kunnen spelen. 

Daarom: eerst 37. PxP DxP 38. Dc8+ Kh7 en dan pas 39.f3. Overigens wist wit de partij met kunst en vliegwerk 

op de late zaterdagavond te winnen. 

4. Wit speelde exf7+ om de zwarte koningsstelling te verzwakken, maar had een paard kunnen vangen met 14 

Pxe5 Pxe5 en f4!  Gelukkig voor mij  verzuimde Piet in dezelfde partij op vrijwel identieke wijze een paard van 

mij te verschalken. 
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    Loper-paard tegen loperpaar 
 
Bus,Tom (2119) - de Vries,Emma (1905) OSKA 2018 (6), 02.09.2018 

 
Deze partij stamt uit het OSKA-toernooi. In de vorige editie van het 
OSKA speelde ik ook tegen Emma. Die partij kon ik via een toren-
eindspel in mijn voordeel beslissen. 
 
In de openingsfase en het begin van het middenspel van deze partij 
hebben Emma en ik elkaar weinig pijn gedaan. Nadat we de zwart-
veldige lopers hebben geruild, zoeken we de beste velden voor on-
ze stukken. De pionnenstructuur houden we flexibel om zo veel mo-
gelijk opties open te houden. 
In nevenstaande stelling kan ik de posities van mijn stukken niet 
verbeteren. Ik besluit de d-lijn te openen om de dames te ruilen 
maar vooral om indruk te maken met mijn torens.  
 
18.dxe5 dxe5 19.Dxe7 Txe7 20.Kh2?!  
Na 20.h4 staat wit een tikkeltje beter. 

 
20…Le4 21.Pxe4 Pgxe4 22.Td8+ Txd8 23.Txd8+ Kh7 
Er zijn weer een paar stukken van het bord verdwenen en de stelling is volkomen gelijk. De kunst is 
“Hoe kun je uit niets toch iets maken?” Veel malen probeerde ik, en met mij vele anderen, voordeel te 
behalen door de stelling te forceren. In de meeste gevallen had deze methodiek een boomerang-effect. 
De ontstane zwaktes in mijn kamp waren vaak de oorzaak voor mijn latere verlies. 
Het recept voor mogelijk succes ziet er anders uit. Zorg dat je goede zetten blijft doen. In dat geval 
wordt je stelling in ieder geval niet slechter. Jouw tegenstander heeft dan de belangrijke taak om ook 
steeds goede zetten te doen. Wanneer beide spelers slagen in hun missie dan is de latere remise zeer 
gerechtvaardigd. Mocht je tegenstander mindere zetten of zelfs fouten maken dan nemen je winstkan-
sen toe. 
Ik besluit door rustig te manoeuvreren mijn stelling in takt te houden en waar mogelijk te verbeteren. 

 
24.Kg1 Pc5 25.Pc3 Td7 26.Txd7 Pcxd7  
Er is een licht stukken eindspel ontstaan van loper-paard tegen 
paardenpaar. De Zweedse eindspelkunstenaar Ulf Andersson had 
altijd een grote voorkeur voor het bezit van loper en paard in een 
eindspel. Ik weet nu ook waarom. De loper heeft een grote actieradi-
us en het venijnige paard kan, eventueel gedekt door de loper, de 
andere (kleur) velden controleren. 
 
27.h4 Kg6 28.Kf1 Pb6?!  
En daar is de eerste onnauwkeurigheid. Aangewezen was 28….a5 
29.a3 Pc5 30.b4 axb4 31.axb4 Pd3 32.b5= 
 
29.Ke2 Pg4 30.Pe4  
Nog sterker is 30.Lh3! Pd7 31.Pe4 f5 32.Pd6 en wit heeft de betere 
kansen. 

 
      30...Pc8 31.f3  
      Ook het idee 31.Pd2 Pe7 32.c5 ziet er sterk uit. 

 Eindspel:  Uit niets iets maken  
      door Tom Bus 
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31...Ph6 32.Lh3 f5 33.Pc5 b6? 34.Pd7 Pf7  
Met eenvoudige middelen is de witte stelling verbeterd. De loper en 
paard hebben actieve posten ingenomen. Door de opmars  ..b7-b6 
zijn de zwarte pionnen op de damevleugel kwetsbaar geworden. De 
zwarte paarden, vooral die op c8, staan niet zo lekker. 
Tel je de minpunten van de zwarte en de pluspunten van de witte 
stelling bij elkaar op dan culmineert dat in de opmars 
 
35.e4! Pe7  
Na 35…fxe4 wint 36.Pf8+ een stuk. 
 
36.Ke3 c5 37.a3! fxe4 38.Kxe4 Pc6 39.Lf5+ Kh6 40.Le6 Pfd8 
41.Ld5  
 
 
 
Positioneel gezien staat wit op groot voordeel. Naast het feit dat de 
witte stukken veruit superieur zijn aan de zwarte, staat de witte mo-
narch veel actiever en centraler dan zijn collega aan de rand van 
het bord. Goede raad is nu duur. Zowel na 41…g6 of 41….g5 be-
houdt wit groot voordeel. Emma kiest nu voor een actieve voortzet-
ting, die ook zijn nadelen kent. 
 
41...Pd4?! 42.Kxe5 Pxb3 43.Kd6 Pd4  
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer de zwarte koning nu op d3 stond dan was de esthetische 
waarde van de stelling optimaal. De loper op d5 domineert het 
paard op d8 terwijl de witte koning zich langzaam maar zeker in die 
richting begeeft. De witte koning kan niet meteen via e7 of c7 het 
paard aanvallen omdat deze dan via c6 respectievelijk 36 ontsnapt. 
De aanval moet dus via d7 plaatsvinden. Mijn paard maakt plaats 
voor de koning, maar kiest daarvoor het verkeerde veld. 
  
44.Pf8? Direct winnend is 44…Pe5 
44...g6 45.Ke7?! Sneller wint 45.Kc7! 
45...Kg7 46.Pxg6! Kxg6 47.Kxd8  
 
 
 
 
Wit heeft zijn positioneel voordeel (machtige loper) kunnen uitbou-
wen naar een materieel voordeel (pluspion). 
 
Emma weet de stelling nog te compliceren met de opmars 
47….b5 48.cxb5 Pxb5 49.a4?!  
Meteen winnend is  49.Ke7! Pc3 (49...Pxa3 50.Le4+ Kg7 51.f4 Pc4 
52.f5 Pe5 53.f6+ Kg8 54.Ld5+ Kh8 55.Ke6 Pg6 56.Le4 Pf8+ 57.Ke7 
Kg8) 50.Kd6 
 
49...Pc3 50.Lc6 Pe2 51.g4  
Het activeren van de koning 51.Kc7!  levert het snelst resultaat. 
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51...Pd4? 52.Le4++– Kh6?! 53.g5+ Kg7  
Zie diagram. 
Met een doortrapt pionoffer kan ik mijn voordeel uitbouwen. 
 
54.f4! c4  
[54...Pe6+ 55.Kc8 c4 (Na 55…Pxf4 56.Kb7 a5 57.Kb6 wint de witte a-
pion) 56.f5 Pc5 57.f6+ Kf8 58.Lf3 c3 59.Ld1en wint 
 
55.f5 c3?! versnelt het einde. 
56.f6+ Kf7 [56...Kf8 57.g6 Pe6+ 58.Kc8 en wint 
 
57.Ld5+ Pe6+ 58.Kd7 c2 59.Lxe6+ Kg6 60.f7 c1D  
 
61.f8D Dd1+ 62.Dd6? 62.Ke7! en mat in 2. 
62...Dxa4+ 63.Ke7 De4 64.Kf8 Df4+  Wouter van Rijn vroeg na de 

partij wat er nog op 64...Dxh4 zou volgen. na de partij wist ik het niet. Ik denk dat ik tijdens de partij 
65.Lh3+ Kxg5 66.De5+ Kh6 67.Dg7# wel gevonden zou hebben. 65.Lf7+ 1–0 

Ongelijke lopers 

In de vierde ronde van de interne competitie speel ik tegen clubkampioen Pieter Verhoef. De partij staat 
heel lang gelijk en het ziet er naar uit dat het punt wordt gedeeld. Ik wilde echter heel graag mijn eigen en 
de eindspeltechniek van Pieter testen. 
 
Bus,Tom (2119) - Verhoef,Pieter (2046) ASV Intern (4), 20.09.2018 

 
Na een symmetrische  opening is een gelijk stelling ontstaan. Ik pro-
beer de d-lijn te bezetten en op het juiste moment e3-e4 te spelen. 
 
13.Dd3 Pf4?!   
Of 13...Db6 14.Lxd5 exd5 15.Le3 Ld7= 
 
14.Lxf4 Dxd4 15.Dxd4  
De stelling is zo gelijk, de avond is zo jong. Ik dacht dat een remise-
aanbod wel gerechtvaardigd was. 
 
15...Lxd4  
Pieter neemt beleefd mijn Cassis aan maar slaat beleefd mijn remise-
aanbod af. 
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Na een verdere studie van de stelling constateer ik dat wit toch wel 
“iets’ heeft om op te spelen. 
16.Tab1 e5  Ontneemt de loper de terugtocht. 
17.Lh6 Td8 18.e3 Lc5?! Nauwkeuriger is 18...Lb6 
19.Tbc1 Le7 20.Tc7 Ld6  
Wit heeft met eenvoudige, edoch doeltreffende, zetten zijn stelling ver-
beterd. 
 
Zie diagram links 
 
Met een kleine combinatie win ik een pion. 
21.Lxb7! Lxc7 22.Lxa8 La6 23.Tc1  
Of 23.Lc6 Tb8 24.Td1. 
 
 
23...Txa8 24.Txc7 e4  
Hardnekkiger is 24...Tb8 25.Te7 Le2 26.Kg2 a4 27.Txe5 f5 28.Te7 
Txb2 29.Tg7+ Kh8 30.Ta7 Kg8 31.Txa4± waarna wit prima blijft staan. 
 
25.h4?  
Te opportunistisch gespeeld. Ik wilde graag mijn koning activeren. De 
tekstzet is onnauwkeurig. Aangewezen is 25.g4!± Lc8 26.h3 Le6 
27.Kh2 a4 28.Kg3 La2 29.h4 met prima vooruitzichten. 
 
25...a4 26.Kh2 Le2 27.Tb7 Ld1 28.Kh3  
Zie diagram links 
Leuk of niet maar nu zal zwart 28...f5 moeten spelen. 
 
 
 
28….Te8 29.g4 Lb3 30.Kg3 Ld5 31.Td7 Le6 32.Td4 Lb3 33.Kf4 Lc2 
34.Tc4 Lb3  
Zie diagram. 
 
Wit heeft deze fase iets handiger gespeeld dan zijn tegenstander. Ik 
sta op een kruispunt. Afwikkelen naar een eindspel met ongelijke lo-
pers met twee pluspionnen (hoge remisekans) of verder spelen in een 
toren-loper eindspel met één pion meer (hoge edoch technisch lastige 
winstkans) 
Ik maak de verkeerde keuze en speel 
 
35.Txe4  
 
Het alternatief is 35.Tc1± Le6 36.Tc7 Lb3 37.Lg5 Kf8 38.Lf6 Ld1 

39.Lc3 h5 40.g5 Lf3 41.Tc4 Ld1 42.Le5 Ke7 43.Kxe4 Lb3 44.Tc7+ Ke6 45.Kf4 met goede winstkansen. 
 
35...Txe4+ 36.Kxe4 f6 37.Lf4 Kf7 38.g5 f5+ 39.Kd4 Ke6 40.Le5 Ld1 
41.Lh8 Lb3  
De opmars 41...f4 faalt op 42.e4 en deze vrijpion wordt een grote troef 
voor wit. Bijvoorbeeld 42...f3 43.Lf6 Lc2 44.Ke3 Ld1 45.Lc3 Kd6  
Zie analysediagram rechts  
 
46.b4! Het creëren van een tweede vrijpion is onderdeel van het witte winst-
plan. 46...axb3 47.Kd4 Lc2 (47...b2 48.e5+ Ke7 49.Lxb2+–) 48.e5+ Kc6 
49.Kc4 Ld1 50.Lb2 Lc2 51.a4 Kb6 52.Kb4 Kc6 53.a5 en de witte vrijpionnen 
beslissen de partij. 
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42.Kc5 Ld1 43.Lc3 Lb3 44.f4  
Om de opmars ….f5-f4 voor eeuwig een halt toe te roepen doe ik de deur op 
slot. 
De nevenstaande stelling is volgens mij bij nauwkeurig spel nog remise te 
houden. Ik wilde echter alle mogelijkheden nog uitproberen. Zelfs wanneer wit 
al zijn troeven (pion h4 naar h6, opmars e3-e4, creëren vrijpion met b2-b4) op 
tafel legt, zijn er remisekansen voor Pieter. 
44...Kd7 45.Le5 Ke7 46.Kc6 Ke6 47.Kc7 Ke7 48.Lf6+ Ke6 49.Kd8 Kf7 
50.Ld4 Kf8 51.Lc3 Kf7 52.Kd7 Le6+ 53.Kd6 Lb3 54.Ld4 Kf8 55.Ke5 Ke7 
56.Lc3 Kf7 57.Le1 Ke7?  
Een partij kan alleen gewonnen worden wanneer de tegenstander fouten be-
gaat. Met mijn laatste zet controleert de loper veld h4 om eventueel slaan op 
h5 te ontmoedigen. Pieter kon mijn dreiging verhinderen met 57...Ld1. Nu is 
de weg vrij voor de h-pion. 
 
 
 
 
58.h5  
Hannibal steekt de Rubicon over. 
58...Kf7 59.h6  
Wat eerst een zwakke pion op h4 was, is nu uitgegroeid tot een potentiële 
dame. 
 
59...Ke7 60.Ld2 Kd7?! 61.Kf6 Ke8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het lijkt tijd voor de opmars 62.e4!? fxe4 63.f5 e3 64.Lxe3 Lc2 65.fxg6 (en niet 
65.Kg7 Lxf5 66.Kxh7 Kf7 67.Lc5= remise.) 65...Lxg6 66.Ke5 Kf7 67.Kd4 Lc2 
68.b4 axb3 69.Kc3÷ Ke6 70.a4 Kd7 71.a5 Kc7 72.a6 Kb8 73.Ld4 Kc7 en de 
vraag luidt: Kan wit hier nog progressie boeken? 
Ik zag uiteindelijk hier van af en speelde verder met 
 
62.Kg7 Lc2 63.Lc3 Ke7 64.Ld4  
Na het slaan van de pion 64.Kxh7 Kf7 is de witte koning gevangen en na 
65.b4 axb3 66.Lb2 Ld1 67.a4 Lc2 68.a5 Lb1 is remise een feit. 
 
64...Ke6 65.Kf8 snel uit de gevangenis vluchten. 
 
65...Kd7 66.Kf7 Le4 67.Kf6 Ld3 68.Lc5 Lc2 69.Lb4 Le4 70.Ke5 Lc2 71.Lc3 
Lb3  
 
 
 
Moe gespeeld van het heen en weer geschuif, maakt Pieter hier een grove 
onnauwkeurigheid. De loper geeft de controle van veld e4 uit handen hetgeen 
door wit onmiddellijk wordt uitgebuit. 
 
72.e4! Lc2 73.exf5 Lxf5  
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Wat als een zwaard van Damocles boven de stelling hing, wordt nu 
bewaarheid. Wit kan zijn troef uitspelen! 
 
74.b4! axb3 75.a4 Ke7 76.Lb2 Lc8 77.a5 Kd7??  
Een blunder die niets bederft. De zwarte stelling was niet meer te ver-
dedigen. 
 
78.f5! 1–0 
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  Het wel en (wee) van ASV-online  

         PARTIJANALYSE  
Het nieuwe schaakseizoen is begonnen. Na de zomerpauze staan de spelers te popelen om de houtjes te 

mogen verschuiven. Een aantal spelers probeert in de zomer hun vorm op peil te houden terwijl anderen 

vooral de stukken links laten liggen om de honger naar het bord te vergroten. Het eerste team van ASV 

speelt in de zeer sterke klasse 1A. Het hoofddoel van dit jaar is net zoals in de voorgaande jaren “niet de-

graderen.” Met enig kunst en vliegwerk is dat vorig jaar gelukt. Vermoedelijk zal ASV-1 dit jaar wederom 

enkele huzarenstukjes moeten opvoeren om klassenbehoud veilig te stellen. De wijze commissie heeft 

besloten om het team onveranderd te laten: dezelfde spelers en dan een jaartje ouder.  
De concurrentie van dit jaar is moordend: Er zijn vele sterke teams die stevig tegen ASV willen uithalen. 

Alleen met een grote list kan ASV een kans maken op klassenbehoud. 
Tijdens de mailing voorafgaand aan de eerste ronde wees Dirk Hoogland nogmaals op deze list: DE 

GRILLIGHEID.  Dit fenomeen, de griezelige gevaarlijke Grilligheid is een middel dat al vaker in de sport-

wereld (Groesbeek, Groningen) maar ook in de muziek (Anneke Grönloh) met succes is aangewend. Vele 

onderzoekers zien de Grilligheid als synoniem voor “retirer pour mieux sauter.” of voor het “Zwitsers Gam-

biet” bij schaaktoernooien. Niets is minder waar. Bij deze omschrijvingen brengt men slechts een klein 

offer om optimaal te presteren. De ware Grilligheid kenmerkt zich door een opstapeling van grove fouten 

verdeeld over meerdere momenten. ASV heeft zich deze kwaliteit eigen gemaakt en u was vorig jaar ge-

tuige van deze discipline in optima forma. In seizoen 2016-2017 is ASV langzaam maar zeker begonnen 

met het eigen maken van deze Grilligheid. In drie ronden liep dat nog erg stroef en werd er met 4,5-5,5 

verloren. Pas tegen plaatsgenoot De Toren kreeg de Grilligheid de vorm die we wensten: een 3,5-6,5 ne-

derlaag. ASV wist zich te handhaven en u weet inmiddels hoe het verder met De Toren is vergaan. Afge-

lopen seizoen merkte je dat de spelers echt plezier in de Grilligheid kregen. Jolijt alom bij de 9-1 neder-

laag tegen Charlois en de 9,5-0,5 nederlaag tegen Wageningen! Wageningen raakte zelfs kortstondig be-

smet door de Grilligheid getuige hun 9-1 nederlaag tegen datzelfde Charlois. De Grilligheid kenmerkt zich 

doordat een groot aantal spelers tegen zeer sterke teams ver onder hun kunnen spelen en tegen gelijk-

waardige of iets sterkere teams op volle kracht spelen. De Grilligheid wordt gestaafd door de Wet van Be-

houd van Energie en de Wet van Behoud van Ellende. 
In de eerste ronde speelde ASV tegen het zeer sterke team DSC uit Delft. In dit verslag kunt u er getuige 

van zijn hoe de Grilligheid vat heeft gekregen op de spelers en hoe de spelers vat hebben gekregen op de 

Grilligheid. 
Op bord 1 speelde Bob Beeke, het toonbeeld van een solide positionele speler tegen Joost van Ruiten-

burg. Toen Bob’s paarden op e5 en g5 terecht kwamen, wist ik hoe laat het was. Dit wordt een complexe 

partij waarbij Bob de onaangename keuze heeft uit materiaalwinst met counterkansen voor Van Ruiten-

burg of de strategische aanpak waarbij de kansen van Bob groter zijn. Bob koos voor de eerste optie en 

verloor zoals verwacht. Op de borden 2 tot en met 4 speelden de meer ervaren grillige schuivers. Zowel 

Eelco de Vries, Jaap Vogel als Otto Wilgenhof speelden tegen respectievelijk David van Kerkhof, Joost 

Michielsen en Chiel van Oosterom alsof ze “iets” hebben bereikt. Wanneer je je meer in de stelling ver-

diept dan weet je dat hun stelling vroeger of later zal instorten. Vandaag was het vroeger. 
Op bord 6 speelde dobbelaar Wouter van Rijn tegen correspondentie- en OTB-speler Gert Legemaat. Na 

1.e3 Pc6 2.d4 d5 3.c4 e5! kon Wouter naar hartenlust het enige grillige plan (paard op g5 laten instaan) 

na het andere (als eerste verliezen) ten uitvoer brengen.  
Op bord 10 speelde invaller Bent Schleipfenbauer tegen Ricardo Sla. Je zag duidelijk de progressie die 

Bent heeft geboekt. In eerste instantie liet hij zijn tegenstander naar hartenlust aanvallen. Vlak voor het 

mat even de handrem aantrekken en afwikkelen naar een gelijk-achtig eindspel om tenslotte nog even 

“iets” over het hoofd zien zodat je tegenstander het volle punt krijgt. Chapeau voor dit staaltje Grilligheid! 

    Het grillige eerste team  
        door Tom Bus 
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Tijd voor enkele grillige momenten: 
 
Verhoef,Pieter (2137) - Ruijgrok,Dennis (2278) KNSB competitie, 15.09.2018 

 
Stelling na 24…Tb7  
 
In zijn typische gedegen stijl heeft Pieter een licht voordeeltje opge-
bouwd. In de volgende fase speelt Pieter handiger dan de oud-
jeugdkampioen van Nederland. 
 
25.Le3 Teb8 26.Lc5 Le7 27.Txb7 Txb7 28.Ta8+ Kg7 29.Db4 Kf6? 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Wat doet die zwarte koning daar?”, vraagt iedereen in koor zich af. 
Natuurlijk was Pieter ook verbaasd. Onder normale omstandigheden 
zou hij direct voor het winnende 30.d4!  gekozen hebben. Pieter, de 
geboren strateeg, beheerst de Grilligheid tot in de diepste vezel. Zon-
der met zijn ogen te knipperen speelde hij. 
 
30.Te8  
en Ruyrok vluchtte naar eeuwig schaak. 
 
Wat zal Pieter plezier hebben beleefd aan dit moment. 
 
 
Op bord 9 speelde Mick als invaller van Michiel Blok. 

 
van Randtwijk,Mick (1992) - Voogt,Bob (2123)  15.09.2018 
 
Stelling na 23..Pd4  
 
Veilig en goed is 24.Pxd4 met gelijke kansen.  
Voor Mick was dit een mooie gelegenheid om zijn aanleg voor Grillig-
heid te tonen. 
Zonder nadenken kwam 
24.Pg5?  
op het bord. Na enig overleg speelde Voogt 
 
24...Txd6  
incasseerde de pion, vervolgens het stuk en het hele punt. 
Hoe mooi is het toch wanneer je ziet dat de jeugd ook al de kneepjes 
van het vak beheerst! 

 
Op bord 6 speelde Peter Boel. Zijn partijen vertonen een Grilligheid van een dusdanig hoog gehalte dat ik 
liever de GM (GrilligheidsMeester)  zelf aan het woord laat. 
 
Den Hartog,Marijn (2285) - Boel,Peter (2121) KNSB (1), 15.09.2018 door Peter Boel 
 
Voor deze eerste KNSB-partij raakte ik nog eens extra gemotiveerd omdat Marijn den Hartog met 9 uit 9 
de A-groep van de Bondswedstrijden in Dieren had gewonnen, waar ik de persdienst verzorg. Daarmee 
had hij een flinke hap uit ons budget genomen: een 100% score levert een extra hoge geldprijs op. 
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1.Pf3 c5 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.e4 Pf6!? Een beetje provoceren. 
5.De2?!  
Wit wil graag c2–c3 en d2–d4 spelen. 
 
5...0–0 6.e5?! Pe8  
Na 6...Pd5 kan wit grappig met 7.Dc4 een pion winnen, maar veel vertrouwen boezemt dat niet in. Toch 
waagde ik het er maar niet op. 
 
7.0–0 Pc6! 8.c3 d6 Zwart heeft een ontwikkelingsvoorsprong, dus snel de stelling openen. 
 
9.exd6 

 9…exd6! 
Na 9...Pxd6 10.d3 staat het paard een beetje raar op d6, bovendien 
kan pion c5 zwak worden. 
 
10.Td1  
Misschien had hij 10.d4 moeten proberen; wit krijgt wel compensatie 
na 10...cxd4 11.Pxd4 Pxd4 12.cxd4 Lxd4 13.Td1. 
 
10...Pc7 11.d3 Te8 12.Dc2 Lf5  
Happy moves! Na 13.Ph4 komt nu 13...Lg4 en als 14. f3 dan 14...Le6. 
 
13.Pbd2 d5  
Pakt een paar cruciale velden. Na het oorspronkelijk geplande 13...Dd7 
14.Pe4! is het niet zo duidelijk: 14...c4? 15.Ph4! . 
 
14.Ph4 Lg4 15.Phf3 Dd7 Zie diagram links 
 
16.Tf1  
Tja. Wit weet het gewoon niet, maar is wel zo slim om verzwakkingen 
te vermijden. Voor zwart is het ook lastig om iets doorslaggevends te 
vinden. 
 
16...Te2 17.Dd1 Te7!?  
Oorspronkelijk was ik natuurlijk 17...Tae8! van plan, maar ik schrok te-
rug voor 18.Pb3 b6 19.Le3 Txb2 20.Dc1 . Natuurlijk staat zwart riant na 
20...Te2 21.Dd1 T2xe3! 22.fxe3 Lxc3  
 
18.Pb3 b6 19.Lg5 f6  
Een klein vlekje op de zwarte stelling, die nog steeds beter is. 
20.Lc1  

Den Hartog vermeed 20.Le3 wegens 20...d4 , maar helemaal overtuigend is dat niet. 
20...Tae8 21.a4 Df5  
Nu gaat 22.Ph4 niet omdat na 22...Lxd1 Pb3 hangt (vanwege 21.a4) maar daar had ik nog beter van kun-

nen profiteren met 21...Pe5! 22.d4 Pxf3+ 23.Lxf3 Lxf3 24.Dxf3 c4 25.Pd2 Te1 . Overigens is het dan nog 

steeds niet afgelopen.  

22.d4 c4 23.Pbd2 Zie diagram links 
 
Dh5!  
Minder duidelijk is 23...Te2 24.Ph4 en nu niet 24...Dh5?? 25.h3 en wit 
wint! 
 
24.b3  
Wit had hier nog maar enkele minuten over en begint te rommelen. 
 
24...b5?  
Met 24...Pa5 krijgt zwart groot voordeel.; 24...Lh6 25.bxc4 Lxd2 
26.Lxd2 dxc4 en zwart staat nog steeds beter. In zo'n stelling ga je 
zoeken naar forcerende varianten, maar die zijn er niet. 
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25.La3?!  
Ik had iets als 25.axb5 Pxb5 26.bxc4 Pxc3 27.Db3 Pe2+ 28.Kh1 Pexd4 optimistisch ingeschat, maar de 
computer doet gewoon 29.Pxd4 Pxd4 30.Dd3 en wit staat niet minder meer. 
 
25...Te2?!  
25...b4! kreeg ik niet kloppend in mijn berekeningen en weer is er niets geforceerds, maar na 26.Lxb4 
(26.cxb4 Pxd4!) 26...Pxb4 27.cxb4 c3 is wit gedwongen tot 28.h3 Lxh3 29.Pb1 en inderdaad, zwart moet 
een pion offeren maar blijft goed staan na bv. 29...Lxg2 30.Kxg2 c2 31.Dxc2 Pe6 32.Pbd2 Dg4 . 
 
26.axb5  
In een flits zag ik 26.Ld6! , maar hij zag het niet. Na 26...Lh6! (26...b4!? 27.Dc1) 27.h3 (27.Lxc7 Txd2) 
27...Lxh3 28.Lxc7 b4 heeft zwart prachtig spel voor het stuk: 0.00 overal. 

 
26...Pxb5 27.bxc4  
Zie diagram links. 
Nu begon mijn tijd ook snel te slinken. Ik dacht lang na over 27...Pxc3, 
maar dat is erg dubieus. 
 
27...Txd2?!  
27...Pxc3 28.Db3 Pe4 29.Dd3! - argh. Typisch zo'n partij waarin zwart 
steeds dingen verzint, wit dertig zetten lang gedwongen zetten doet en 
tenslotte wint. 
 
28.Dxd2 Pxa3 29.Txa3!?  
Dit blijkt al erg goed voor wit, maar zeer sterk was 29.Tfe1!! . Na 
29...Txe1+ 30.Dxe1 is het paard niet te redden. Marijn was al een tijdje 
aan zijn laatste seconden bezig (wel steeds 30 seconden increment). 
 
29...Lxf3 30.cxd5?!  
30.Lxf3 Dxf3 31.Da2 Te2? 32.Db3 Het witte centrum is hier nog ster-
ker dan in de partij. 
 
30...Lxg2 31.Kxg2 Dxd5+ 32.f3  
Zie stelling links. 
Na 32.Kg1 is er 32...Pe5 al levert dat ook niet veel op na het vreselijke 
en onvermijdelijke 33.Da2 . 
 
32...g5?!  
Goedkope dreiginkjes. 32...f5 33.Da2 Dxa2+ 34.Txa2 Tb8 35.Ta6 Pe7 
36.Txa7 Pd5 en zwart wint de c-pion terug! Maar dat gaat wat ver. 
 
33.Da2 Dxa2+ 34.Txa2 Te3  
Nu gaat het snel bergafwaarts, maar het is al verbazend moeilijk voor 
zwart hier. 34...Tc8!? 
 
35.d5?!  
35.Tc1 f5 36.Kf2! 
35...Pe5 36.Txa7 Txc3 37.f4 Pc4  
37...gxf4 38.gxf4 Pg6 39.d6 Td3= 
 
38.Te1 Pe3+ 39.Kf2  
Zie diagram links. 
 
39…gxf4??  
Ik had hier ook bijna geen tijd meer. Ik wilde eigenlijk 39...Lf8 spelen 
maar vertrouwde na 40.Ta8 Pg4+ niet vanwege de d-pion. Onterecht, 
want de witte koning heeft hier geen goed veld! bv. 41.Kg1 Kf7 en 

zwart staat weer beter. Een keertje op f4 slaan leek me geen kwaad te kunnen; als ik ooit die loper ver-
loor kon ik misschien die pion op f4 er nog voor krijgen. Maar die g-lijn mocht niet open... 
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40.gxf4  
Nu 40...Pxd5 41.Te8+ Lf8 42.Taa8 Pxf4 en misschien was dit nog te redden. Maar de tijd verstreek... 
40...Lf8??  
Meteen na het uitvoeren van deze zet zag ik wat ik aangericht had. Balend liep ik van het bord weg en ik 
zei tegen een teamgenoot dat ik een afgrijselijke blunder had begaan. Toen ik even later terugkwam zei 
die teamgenoot, wiens naam we met de mantel der liefde zullen bedekken: ,,Je hebt geluk, hij heeft niet 
geslagen!" Huh? 
41.Tg1+  
Natuurlijk niet 41.Txe3 Txe3 42.Kxe3 Lc5+ . Maar nu is het afgelopen na 41. ..Kh8 42.Ta8. Om nog wat 
extra pek in de veren te smeren maakte mijn tegenstander later in zijn wedstrijdverslag op de website van 
DSC Delft twee keer gewag van een 'grote boekenkast met informatoren' waarin veel informatie over ope-
ningen stond. Nee, Marijn, dat waren geen informatoren, maar Yearbooks van New In Chess, waarvan 
jouw sukkelige tegenstander de managing editor is...  1–0 
 
U mist in het verslag de partij van de schrijver van dit artikel. Daar is een heel logische verklaring voor. 
Tom Bus heeft de neiging om in individuele toernooien zeer grillig te spelen (gemiddeld 35 elo-punten 
verlies per toernooi). Hij probeert deze punten via de Duitse en Nederlandse competitie terug te winnen.  
Als uitzondering op de regel vertoonde hij in deze match weinig van zijn aanleg tot Grilligheid. Zijn partij 
voldoet niet aan de eisen van deze rubriek.Wellicht dat jullie zijn partij tegen Lisa Hortensius elders in dit 
blad tegen komen. 
 
Met de einduitslag 8,5-1,5 kunnen beide teams tevreden zijn. ASV had nog veel plezier bij het natafelen 
bij de lokale Wok in Delft. Onder het genot van de Babi Pangang hoorde ik nog iemand fluisteren :”Dit grill
-varkentje hebben we even gewassen”.  
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De onderstaande partij stamt uit de eerste ronde van de KNSB-competitie. Daar waar mijn teamgenoten 
één voor één het punt moesten achterlaten in Delft, op Pieter na, mocht ik het zoet van de overwinning 
proeven. Ik had liever verloren en dat het team had gewonnen. 
Ik wil de partij graag met jullie delen omdat het een heel heldere partij is, althans in mijn ogen. In mijn 
voorbereiding had ik ook naar partijen van Lisa gekeken. Ik zag een partij van Lisa tegen Anne Haast, 
waar laatstgenoemde het Schots op dezelfde manier speelde als ik. 
Veel aan die specifieke voorbereiding heb ik niet gehad. 
 
Hortensius,Lisa (2138) - Bus,Tom (2119) KNSB 1A DSC-ASV b8 (1), 15.09.2018 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.d3  
Deze "tamme" opzet wordt onder andere gespeeld door de grote "K's, qua klank dan wel te verstaan, zo-
als Carlsen, Caruana, Kasparov, Kramnik en Karjakin. De bedoeling van het witte spel is om eerst de 
stukken op de juiste posities te brengen en daarna pas de kaarten op tafel te brengen. Wit bepaalt zijn ac-
ties al naar gelang de zwarte opstelling. 

4...Le7  
Dit is de voorkeur van Carlsen, Aronian en Giri. Het alternatief 4...h6 is geliefd bij Mamedyarov terwijl 
4...Lc5 het patent van Nakamura en Ding Liren is. Daarnaast hebben Carlsen en Caruana ook met Lc5 
geëxperimenteerd. 

5.0–0 d6 
Gebruikelijk is om meteen te rokeren. 5...0–0 6.Te1 d6 7.a4 Pa5 8.La2 c5 9.Pbd2 Pc6 10.c3 Le6 Kram-
nik,V (2812)-Carlsen,M (2855) Paris FRA 2016 

6.c3 0–0 7.Lb3 Zie diagram  
 
Wit wil zijn aanvalsloper graag op het bord houden.  
7...Pa5  
De bedoeling hiervan is niet alleen om de witte loper te bevragen maar 
vooral ook om meer centruminvloed te krijgen (verhinderen d3–d4) met 
de opmars ...c7–c5. 
Zwart kan verschillende wegen inslaan: 
7...Kh8 8.Pg5 d5 9.f4?! Goh Weiming (2442)-Naiditsch,A (2719) Doha 
QAT 2014 9...exf4N; 7...d5 8.Pbd2 Lg4 9.h3 Lh5 10.Te1 Radjabov,T 
(2761) -Karjakin,S (2706) Nice FRA 2009; 7...Lg4 8.h3 Lh5 Tiviakov,S 
(2686) -Bacrot,E (2705) Ajaccio FRA 2008 9.Te1;  
7...h6 8.Pbd2 Ph7 9.h3 Kh8 Areshchenko,A (2660) -Harikrishna,P 
(2680) Foros UKR 2006;  
7...b5 8.a4 b4 Beulen,M (2316) -Sokolov,I (2624) Breda NED 1999 
9.a5 

8.Lc2 c5 9.Pbd2  
Na 9.b4 wordt de witte damevleugel te veel verzwakt. 9...cxb4 10.cxb4 Pc6 11.b5 Pb4 (11...Pb8?! Bagh-
dasaryan,V (2395) -Areshchenko,A (2714) St Petersburg RUS 2013) 12.Lb3 a6 13.Pc3 axb5 14.Pxb5 
Ld7= met gelijke kansen.; 9.h3 Te8 10.Te1 (Te vroeg is 10.d4 cxd4 11.cxd4 exd4 12.Pxd4 d5 13.e5 Pe4 
14.Pc3 Lc5 15.Pf3 Pxc3 16.bxc3 Pc6 17.Te1 g6 18.Lg5 1/2–1/2 (18) Pikula,D (2545)-Avrukh,B (2641) Biel 
SUI 2006) 10...h6 11.d4 Dc7 Mamedov,R (2452)-Ragger,M (2334) Halkidiki GRE 2003 12.d5² en het 
zwarte paard op a5 staat erg knullig.; Na de directe opmars 9.d4 cxd4 10.cxd4 Pc6 11.d5 Pb4 12.Lb3 a5 
(12...Ld7 13.Pc3 Volokitin,A (2639)-Ponomariov,R (2710) Berlin GER 2015) 13.a3 Pa6² zoals in Tivia-
kov,S (2639)-Nikolic,P (2601) Leiden NED 2015, bereikt zwart praktisch een gelijke stelling. 

9...Pc6  Zie diagram volgende pagina 

“Niets is moeilijker dan eenvoudig spelen”  
     door Tom Bus  
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Het meest gespeeld wordt 10.Te1 met als mogelijk vervolg 10...Te8 
11.Pf1  h6 Ivanchuk,V (2735)-Nikolic,P (2645) Monte Carlo 1996. 
Lisa kiest een zet die vaak in het witte systeem wordt toegepast, maar 
zelden op dit moment.  
 
10.a4!? 
Deze zet verhindert weliswaar een eventueel ...b7–b5 maar verzwakt 
daarnaast de witte damevleugel. Wit heeft verschillende opties in deze 
stelling. 

10...Te8  
Of  10...h6 11.Pc4 Le6 12.Pe3 Barua,D (2528)-Roy Chowdhury,S 
(2421) Calicut IND 2003 12...d5!= 

11.Te1  
11.Pc4 h6 12.Te1 Le6= (12...Lf8² Brunello,M (2363)-Bottema,M (2091) Reykjavik ISL 2016)  

11...Lf8 12.Pf1  

Bekend is 12.h3 d5= met gelijke kansen. (12...g6?! 13.Pc4 Lg7 14.Lg5 Schoppen,C (2440) -Sparenberg,E 
(2175) Hoogeveen NED 2017) ; Ik rekende hier meer op 12.Pc4 h6 (Of 12...Le6 13.Pg5 Lg4 14.f3 Lc8=) 
13.Lb3 Le6= 

12...h6  
12...g6 13.Lg5 h6 14.Lh4 Lg7 15.Pe3 Le6 (15...g5!? 16.Lg3² Rozman,M (2194)-Szucs,E (2023) Mamaia 
ROU 2017) ; Wellicht dat op dit moment ook al de opmars 12...d5 mogelijk is. Ik wilde echter nog één pro-
fylactische zet spelen om 13.Lg5! uit de stelling te houden. 

13.h3 Zie diagram links. 
Beide partijen hebben voorzichtig en misschien zelfs te omzichtig ge-
manoeuvreerd. In deze stelling heb ik gedacht aan het "langzame" ... 
.g7–g6 gevolgd door ..Lf8–g7, aan de ontwikkelingszet ..Le6 gevolgd 
door ... d6–d5 en aan Spaande ideeën met ...a7–a6 en ...b7–b5. Naar-
mate ik langer naar de stelling keek, kreeg het idee bij mij vat dat de 
directe opmars d5 mogelijk is.  

13...d5 exd5  
Gezien het vervolg is het misschien raadzamer om de stelling nog 
even gesloten te houden met zetten als 14.a5; of 14.Ld2 
14...Pxd5  
Bekend in deze stelling is 15.Pg3 b6 16.Lb3 Pf6 17.Lc4 Dc7= Fuksik,J 

(2169) -Miturova,M (2134) Czech Republic CZE 2012; Verder is 15.a5 

      interessant. 
Lisa wil zelf graag actief worden en speelt. 
 
15.d4?! 
Zie diagram links. 
 
Aan deze logische opmars blijken enkele haken en ogen te kleven. 

Door de tekstzet verhoogt Lisa de spanning in het centrum tot een 

maximum. Dit type stellingen zijn het moeilijkst te beoordelen omdat de 

vele slagwisselingen tot verschillende posities kan leiden. Bij het bere-

kenen van de varianten probeerde ik mij zoveel mogelijk te concentre-

ren op de stukken en pionnen die nog op het bord bleven en niet op de 

stukken die afgeruild zouden worden.  
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Ik had een bepaalde variant gezien die zwart goed spel levert, beginnende 
met  
15...cxd4 
Interessant is het slaan met de e-pion. 15...exd4 16.Txe8 Dxe8 17.cxd4 Le6 
18.dxc5 Lxc5 

16.cxd4  
16.Lb3?! Le6 

16...exd4 17.Txe8 Dxe8 18.Pxd4  
Zie diagram links. 

18...Pdb4 
Dit was het idee. Zwart krijgt geen schaaktechnisch voordeel maar wel een 
psychologisch voordeel. Wit heeft geen voordeel uit de opening weten te be-
halen en dat kan zuur zijn. 

19.Lb3  
Ik rekende min of meer op deze zet. Ook na 19.Pxc6 Dxc6 20.Lb3 b6 21.Dh5 
g6 22.Dh4 Lb7= is zwart ok. 

19...Pxd4!  
Ik heb gekeken naar het veroveren van het loperpaar middels 19...Pa5 Ik heb 
dit idee verworpen omdat de uitvoering te tijdrovend is. 20.Ld2 Pxb3 21.Dxb3 
Pc6= 

20.Dxd4 Le6!  
Zie diagram links. 
Met eenvoudige middelen heeft zwart zijn stelling verbeterd. 

21.De3  
Onvoldoende is 21.Lxe6 Pc2! 22.Dg4 Pxa1 23.Lc4 Td8 

21...Lxb3?! 
Volgens mij de enige smet op deze partij. Ik "vergat" dat de zet 21...Td8! zeer 
groot voordeel oplevert, want 22.Lxe6 wordt weer beantwoord met 22...Pc2 

22.Dxb3 De1!  
Zie diagram links. 
 
Dit is de pointe van de zwarte afwikkeling. De penning van het paard en de 
loper moeten zwart voordeel verschaffen. 

23.Dc3 Te8 24.Ta3  
 

 

 
24...Pc2  
Hortensius gaf na de partij aan dat 24...Pd5! 25.Dxe1 Txe1 26.Td3 Pb4 
27.Tc3 Pa2 28.Ld2 Pxc3 29.Lxe1 Pxa4 ook winnend zou moeten zijn. 

25.Ld2?  
Hardnekkiger is 25.Dxe1 Txe1 26.Ld2 Lxa3 27.Lxe1 Lxb2 28.Ld2 Kf8; Op 
25.Dxc2 volgt 25...Te2 en wint 

25...Dd1! 26.Tb3  
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26...Pd4!  
Deze petite combinaison wint een kwaliteit. Het doet me veel deugd dat ik de 
technische fase hierna foutloos speel. 

27.Dxd4 Dxb3 28.Lc3 Db6 29.Dg4 Te6 30.Pe3 Tg6 31.Dc8 Dc6 32.Db8 
Dxa4 33.Dxb7 Da1+ 34.Kh2 Da6 35.Da8 Tc6  36.Pf5  

 

 

 

 

 
36...Dc8  
met afwikkeling naar een technisch gewonnen eindspel. 
 
 

37.Dxc8 Txc8 38.Lxg7  
Deze zet zag ik niet aankomen en ik viel bijna van mijn stoel. Een minuutje 
later was ik van de schrik bekomen en zag dat ik niets te vrezen had.  
 
 
 
 
 
 

 
Het vervolg was 38...Tc5 39.Lxf8 Kxf8 40.Pd4  
40.Pxh6 a5–+ 

40...Tc4 41.Pb5 a5 42.Pc3 Txc3 Oops.0–1 

Deze partij was een pleister op de wonde voor het grote verlies van ons team. 
Ik was blij dat ik het hoofd koel kon houden en de juiste strategische besluiten 
kon nemen in deze partij. Om de partij eenvoudig te laten uitzien, moest ik 
enkele moeilijke overwegingen nemen en moeilijke besluiten nemen. 
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     Stadse fratsen 
      door Ruud Wille 

Henny Haggeman, dubbellid bij ASV en hoofdlid bij de SV Doetinchem is in zijn dagelijkse leven journalist bij 
dagblad De Gelderlander en schrijft sinds 2012 in deze krant zijn wekelijkse column in de vrijdagkrant over 
Doetinchem en omgeving. Al deze columns zijn op een gegeven moment samengevat en uitgegeven in een 
boekje dat natuurlijk de titel “Stadse Fratsen” mee kreeg. Wat er met boeken ook gebeurt, ze worden op een 
gegeven moment afgedankt en komen zo bijvoorbeeld op een boekenmarkt terecht. In mijn zoektocht naar 
schaakboeken kwam ik op zo’n markt zijn boekje tegen en voor anderhalve euro was het mijn bezit. 
 
Aardig was namelijk dat ik in dit boekje ook 2 verhaaltjes tegenkwam die een relatie met schaken hadden. 
Toen ik enkele maanden later met Henny deze zomer in Doetinchem op een terrasje zat om even gezellig bij te 
praten en hem meteen wat nummers van ASV-Nieuws te overhandigen die hij nog tegoed had , vroeg ik hem 
of hij het goed vond dat ik deze verhaaltjes gebruikte voor ASV-Nieuws. Dat was geen enkel probleem. 
Dus in deze uitgave en in de volgende editie treft u zijn column aan waarin onze prachtige schaaksport een rol 
speelt. En misschien komt er ook nog een derde column achteraan……?!? 
Maar nu eerst deze, die op 12 september 2014 verscheen! 
 

Böhm en boom 
 

Door Henny Haggeman 
 
Ik weet dat er van alles groeit aan bomen en dat er ook wel eens iets naar beneden valt, maar eerlijk gezegd 
kan ik nog geen eik van een kastanje onderscheiden. Dus stelde ik zondag kort voor het middaguur zonder na-
denken een viertal lange, smalle biertafels in een carrévorm op in het park waar het Stadsfeest zich afspeelde. 
Dat de tafels waarop we simultaan zouden schaken deels onder een boom stonden, had ik amper in de gaten. 
Geen seconde dacht ik aan wat er zou kunnen gebeuren. 
 
Op internet is op de site van schaakmeester Hans Böhm een foto te zien, genomen nét na zo'n inslag. Böhm 
kijkt verbaasd omhoog, vermoedelijk de boom in. De twaalf schakers die rondom hem zitten achter de bor-
den, turen in dezelfde richting. Ook de toeschouwers kijken schuin omhoog.  
 
Ik speel wel vaker in parken onder bomen, liefst in het Oostblok want daar is een schaakcultuur. Drie jaar ge-
leden nog in een park aan de rand van het centrum van Lviv, een stad in het toen nog vredige Oekraïne. Onder 
een bomenrij werd bank na bank geschaakt en een man daagde me uit voor een partij. Al snel verzamelde zich 
een handvol toeschouwers rond ons bankje. Remise. En uit de boom viel niets. 
 
Maar zondag wel. Niet een keer maar om de haverklap. Kastanjes - en geen kleintjes - bemoeiden zich met het 
spel en smeten van grote hoogte komend een toren, paard en later zelfs een koning van het bord. Ook kreeg 
iemand een kastanje op zijn hoofd. Complicaties waarop wij schakers niet zitten te wachten. Op het sein van 
de schaakmeester hebben we de vier tafels opgepakt en een paar meter verder onder de blote hemel neerge-
zet. Om daarna door Böhm van het bord te worden gemept. Zoals het hoort. 
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In New In Chess magazine wordt in de rubriek 'Just Checking' een speler wel eens naar zijn favoriete veld 
op het bord gevraagd. Bij mij zou dat best eens b5 kunnen zijn. Het is vaak lekker om daar een pion te 
planten juist op het moment dat je tegenstander denkt dat verhinderd te hebben. In het OSKA stond ik er 
na vijf ronden redelijk voor met 3 punten: alleen een nederlaag tegen Thomas Beerdsen -- dat kan. Na 
een aardige winstpartij op de zondagochtend mocht ik 's middags met zwart tegen Folke van Dorp. Die 
had boven verwachting leuk bovenin meegedraaid, maar dat moest nu maar eens afgelopen zijn. 
 
Folke van Dorp - Peter Boel OSKA (1), 02.09.2018 

1.e4 c5 2.Pc3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 e6!? Deze gatenkaas zie je tegenwoordig vaker. 
 
5.Pge2 Pc6 6.d3 Pge7 7.Lg5 0–0!? 8.Dd2  

b5!? Natuurlijk! Het alternatief, 8...Db6 gevolgd door 9...d5, kwam nau-
welijks in me op. 

9.Pxb5 Tb8!?  
9...Lxb2 is niet de pointe van zwarts vorige zet; dat geeft wit alleen 
maar een paar gratis tempi voor zijn ontwikkeling. 

10.c4 d5! Hier sloeg mijn tegenstander aan het piekeren, en na afloop 
zei hij dat hij het helemaal niet meer zag zitten in deze stelling: ,,Ik 
vroeg me af: waarom sta ik onder druk terwijl ik naar mijn gevoel alleen 
maar normale zetten heb gedaan?" Zo erg is het natuurlijk niet. 

11.Tb1?!  
Goed was nog 11.exd5 exd5 12.Pec3 (12.cxd5? Txb5 13.dxc6 Txb2) , 
maar na 12...a6 13.Pa3 Pe5 (dreiging 14...Txb2!) wordt het wel scherp, 
bijvoorbeeld 14.Pxd5! Txb2 15.Pxe7+ (15.Lxe7 Txd2 16.Lxd8 Txd3=) 
15...Kh8 16.Dxb2 Pxd3+ 17.Ke2 Pxb2 18.Pxg6+ hxg6 19.Lxd8 Txd8 
en zwart heeft fraai spel voor het materiaal. 

11...a6? Dit is te langzaam! 11...dxc4 12.dxc4 Dxd2+ 13.Lxd2 
(13.Kxd2!? Td8+ 14.Kc1 La6) 13...Td8 en/of ...Pe5 geeft zwart heel 
aardig spel voor de pion; Interessant is ook 11...Pe5!? 12.b3? dxe4 
13.dxe4 Pd3+ 14.Kf1 Tb7 met mooie compensatie; De computer geeft 
zelfs het droge 11...d4 , waarna het paard op b5 slecht blijft staan en 
zwart ook goede compensatie heeft. 

 
12.exd5 axb5?  
Beter was nog 12...exd5 13.cxd5 Pe5 (13...Txb5 14.dxc6 is nu slecht voor zwart omdat b2 gedekt is) . Ik 
dacht dat dat niet kon wegens 14.d6 , maar dan is er nog 14...f6! . Dit zijn Tiger Hillarp Persson-achtige 
varianten (zie zijn boek The Modern Tiger) waarin zwart allerlei stukken blijkt te kunnen laten hangen. 
Overigens is 14.Pbc3 nog wel goed voor wit. 

       b5 
      door Peter Boel 
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13.dxc6  
Zie diagram. 
Van het zwarte concept is niks meer over; de (tweede!) pluspion op c6 is niet 
zwak maar juist gevaarlijk. Ik probeerde nog 

13...f6 14.Le3 bxc4 15.Lxc5 cxd3  
maar wit consolideerde met 

16.Pc3 La6 17.0–0  
en na 

17...Te8 18.Tfe1 Dc8 19.Lxe7 Txe7 20.b4 f5 21.a4 Lc4 22.b5 Dc7 23.Tb4! 
waren de witte damevleugelpionnen te sterk: 1–0 op zet 30.  

 
 
De volgende keer hoop ik u weer een partij te laten zien die ik niet heb verloren. Maar, zoals Donner al schreef, die 
zijn vaak minder interessant. 

Steenstraat 90 | 6828 CN | Arnhem 

026-4425368 | info@slagerijputman.nl 
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Foto: Nadja Wittmann/Chessbase 
 
Play Magnus is een schaakapp die ik vaak gebruikte op mijn mobiel. Tijdens mijn examenjaar had ik niet altijd 
evenveel zin om te leren, dus een potje op deze app hier en daar was al snel gespeeld. Binnen deze app kon je 
punten scoren en zo bij de top 100 players per categorie komen te staan. Tot mijn grote verbazing kreeg ik via 
een YouTube filmpje te zien dat Carlsen de winnaars aankondigde waaronder ook mijn naam viel. Ik kreeg een 
uitnodiging om naar Hamburg te komen en daar een simultaan te spelen tegen de wereldkampioen. Samen met 
mijn moeder gingen we met de trein naar Hamburg en kwamen we eind van de middag aan in het hotel waar alle 
winnaars gingen verzamelen. Toen iedereen er was kwamen de taxi's en werden we gereden naar het hoofdkan-
toor van ChessBase voor een rondleiding. Hier was Magnus zelf ook bij als verassing, en deed een live analyse van 
een partij van hem en beantwoordde vragen van de kijkers. Na de rondleiding gingen we in een kamer zitten met 
alle winnaars om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de partij voor de volgende dag tegen Magnus Carlsen. 
De dag sloten we af door met alle winnaars van de PlayMagnus app, de organisatie en Magnus Carlsen zelf bij 
een restaurant te gaan eten. De volgende dag gingen we de toerist uithangen met alle winnaars in een grote rode 
toeristenbus. Daarna was er tijd voor mij om lekker te shoppen in Hamburg. Rond 18:00 gingen we naar een piz-
zeria, waar ze allemaal verschillende soorten pizza's bestelde en iedereen kon pakken wat ze wilde. Lawrence 
Trent was de host van de avond en was er ook in de pizzeria. Hier gaf hij nog wat last minute tips en sprak moed 
in. Na het eten liepen we met zn allen naar het hotel waar de simultaan werd gehouden: in het prachtige 5-
sterrenhotel Atlantic Kempinski. De winnaars werden in een aparte ruimte apart gehouden en hier geïnterviewd 
voor een promotiefilmpje voor volgend jaar. Na een tijdje wachten kregen we een generale repetitie hoe ze wil-
den dat wij de zaal binnenliepen en waar we moeten zitten, en dat we niet meteen moesten gaan zitten maar 
eerst achter de stoel moesten blijven staan. Met groot applaus liepen we de zaal binnen waar de simultaan zou 
plaatsvinden. Alle partijen waren live te volgen en er was live commentaar bij. Ik was van de 13 spelers als 8e 
klaar met een verloren partij.   
 

   Simultaan tegen Magnus Carlsen  
      door Quirine Naber  
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Hier mijn partij: 
  
Carlsen,Magnus - Naber,Quirine Play Live Challenge Simultaan (2), 09.11.2017 
1.Pf3 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.d4 0–0 6.Le2 Pbd7 7.0–0 e5 8.Le3 b6 9.d5 a5 10.Pd2 Pe8 11.a3 f5 12.f3 
f4 13.Lf2 g5 14.b4 Pdf6 15.c5 bxc5 [15...g4 16.fxg4 axb4] 
16.bxc5 h5 17.Pc4 g4 18.Lh4 Kh8 [18...La6]19.Pb5 Tg8 20.Tc1 Lh6  

 
Nu slaat Carslen toe met 
21.cxd6 cxd6 22.Pbxd6 Pxd6 23.Pxd6 Db6+ 24.Kh1 Lg7 25.Tc6 Da7 
26.Lxf6 Lxf6 27.Pxc8 Taxc8 28.Txf6 gxf3 29.Lxf3 Tg7 30.Th6+ Th7 
31.Txh7+ Dxh7 32.d6 Td8 33.Dd5 Dg6 34.Dxe5+ 1–0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg van pagina 63 
 
Met deze overwinning heb ik mijn koppositie weten te verstevigen en kan mij de toernooiwinst bijna niet meer ont-
gaan. 
 
CT22/pr60, ICCF World Cup 22 Pre 60 

 
 

   

1    Bus, Tom 2323  1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 . 1 ½ 1 8 5 34.5 1 

2    Dzenis, Janis (Tukmus) 2158 0  ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 . ½ 1 1 6.5 3 25.25 2 

3  SIM Andersen, Jens 2201 ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ . 1 6.5 2 28.25 3 

4    Bontems, Cyrille 2130 ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ 1 . ½ ½ 1 6.5 2 28 4 

5  IM Zemlyanov, Sergey Mik- 2389 ½ ½ ½ ½  ½ ½ 1 ½ . ½ . 1 6 2 27.75 5 

6    Cadillon Costa, Luís Manuel 2343 ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ . ½ 1 6 1 26.5 6 

7    Tsikunov, Alexei Olegovich 1800P ½ ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ . . ½ 1 5.5 1 25.25 7 

8    Avellán, Gerardo 2193 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½  ½ ½ . ½ 1 5 1 20 8 

9    Kaczmarek, Robert 1966 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½  ½ 0 . 1 3.5 1 12.75 9 

1    Trš, Jan 2206 . . ½ . . ½ . ½ ½  . . 1 3 1 10.5 10 

1    Benedetto, Davide 2220 0 ½ ½ ½ ½ . . . 1 .  . . 3 1 16.25 11 

1  SIM Piccoli, Fábio Bidart 2077 ½ 0 . ½ . ½ ½ ½ . . .  . 2.5 0 15.5 12 

1    Panugaling, Ronilo 1873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . .  0 0 0 13 

https://www.iccf.com/player?id=371370
https://www.iccf.com/game?id=994200
https://www.iccf.com/game?id=994207
https://www.iccf.com/game?id=994218
https://www.iccf.com/game?id=994219
https://www.iccf.com/game?id=994173
https://www.iccf.com/game?id=994217
https://www.iccf.com/game?id=994214
https://www.iccf.com/game?id=994192
https://www.iccf.com/game?id=994162
https://www.iccf.com/game?id=994183
https://www.iccf.com/game?id=994216
https://www.iccf.com/game?id=994215
https://www.iccf.com/player?id=910125
https://www.iccf.com/game?id=994200
https://www.iccf.com/game?id=994199
https://www.iccf.com/game?id=994205
https://www.iccf.com/game?id=994206
https://www.iccf.com/game?id=994171
https://www.iccf.com/game?id=994204
https://www.iccf.com/game?id=994201
https://www.iccf.com/game?id=994190
https://www.iccf.com/game?id=994181
https://www.iccf.com/game?id=994203
https://www.iccf.com/game?id=994202
https://www.iccf.com/player?id=80946
https://www.iccf.com/game?id=994207
https://www.iccf.com/game?id=994199
https://www.iccf.com/game?id=994212
https://www.iccf.com/game?id=994213
https://www.iccf.com/game?id=994172
https://www.iccf.com/game?id=994211
https://www.iccf.com/game?id=994208
https://www.iccf.com/game?id=994191
https://www.iccf.com/game?id=994161
https://www.iccf.com/game?id=994182
https://www.iccf.com/game?id=994209
https://www.iccf.com/player?id=181012
https://www.iccf.com/game?id=994218
https://www.iccf.com/game?id=994205
https://www.iccf.com/game?id=994212
https://www.iccf.com/game?id=994234
https://www.iccf.com/game?id=994178
https://www.iccf.com/game?id=994232
https://www.iccf.com/game?id=994223
https://www.iccf.com/game?id=994197
https://www.iccf.com/game?id=994188
https://www.iccf.com/game?id=994230
https://www.iccf.com/game?id=994227
https://www.iccf.com/player?id=141802
https://www.iccf.com/game?id=994219
https://www.iccf.com/game?id=994206
https://www.iccf.com/game?id=994213
https://www.iccf.com/game?id=994234
https://www.iccf.com/game?id=994179
https://www.iccf.com/game?id=994233
https://www.iccf.com/game?id=994224
https://www.iccf.com/game?id=994198
https://www.iccf.com/game?id=994189
https://www.iccf.com/game?id=994228
https://www.iccf.com/player?id=390065
https://www.iccf.com/game?id=994173
https://www.iccf.com/game?id=994171
https://www.iccf.com/game?id=994172
https://www.iccf.com/game?id=994178
https://www.iccf.com/game?id=994179
https://www.iccf.com/game?id=994177
https://www.iccf.com/game?id=994174
https://www.iccf.com/game?id=994170
https://www.iccf.com/game?id=994157
https://www.iccf.com/game?id=994176
https://www.iccf.com/game?id=994175
https://www.iccf.com/player?id=142186
https://www.iccf.com/game?id=994217
https://www.iccf.com/game?id=994204
https://www.iccf.com/game?id=994211
https://www.iccf.com/game?id=994232
https://www.iccf.com/game?id=994233
https://www.iccf.com/game?id=994177
https://www.iccf.com/game?id=994222
https://www.iccf.com/game?id=994196
https://www.iccf.com/game?id=994229
https://www.iccf.com/game?id=994226
https://www.iccf.com/player?id=70468
https://www.iccf.com/game?id=994214
https://www.iccf.com/game?id=994201
https://www.iccf.com/game?id=994208
https://www.iccf.com/game?id=994223
https://www.iccf.com/game?id=994224
https://www.iccf.com/game?id=994174
https://www.iccf.com/game?id=994222
https://www.iccf.com/game?id=994193
https://www.iccf.com/game?id=994163
https://www.iccf.com/game?id=994221
https://www.iccf.com/game?id=994220
https://www.iccf.com/player?id=516925
https://www.iccf.com/game?id=994192
https://www.iccf.com/game?id=994190
https://www.iccf.com/game?id=994191
https://www.iccf.com/game?id=994197
https://www.iccf.com/game?id=994198
https://www.iccf.com/game?id=994170
https://www.iccf.com/game?id=994196
https://www.iccf.com/game?id=994193
https://www.iccf.com/game?id=994159
https://www.iccf.com/game?id=994180
https://www.iccf.com/game?id=994194
https://www.iccf.com/player?id=131276
https://www.iccf.com/game?id=994162
https://www.iccf.com/game?id=994161
https://www.iccf.com/game?id=994157
https://www.iccf.com/game?id=994163
https://www.iccf.com/game?id=994159
https://www.iccf.com/game?id=994164
https://www.iccf.com/player?id=241368
https://www.iccf.com/game?id=994183
https://www.iccf.com/game?id=994181
https://www.iccf.com/game?id=994182
https://www.iccf.com/game?id=994188
https://www.iccf.com/game?id=994189
https://www.iccf.com/game?id=994180
https://www.iccf.com/player?id=70304
https://www.iccf.com/game?id=994216
https://www.iccf.com/game?id=994203
https://www.iccf.com/game?id=994230
https://www.iccf.com/game?id=994176
https://www.iccf.com/game?id=994229
https://www.iccf.com/game?id=994221
https://www.iccf.com/player?id=515257
https://www.iccf.com/game?id=994215
https://www.iccf.com/game?id=994202
https://www.iccf.com/game?id=994209
https://www.iccf.com/game?id=994227
https://www.iccf.com/game?id=994228
https://www.iccf.com/game?id=994175
https://www.iccf.com/game?id=994226
https://www.iccf.com/game?id=994220
https://www.iccf.com/game?id=994194
https://www.iccf.com/game?id=994164
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Bij het correspondentieschaak kun je verschillende type toernooien spelen. Vorig jaar heb ik besloten om 
aan de voorronden van de World-cup deel te nemen. In een poule van dertien spelers behoor ik qua rating 
tot de favorieten. Inmiddels is het toernooi in een ver stadium en heb ik een goede uitgangspositie bereikt.  
Hieronder leest u de analyse van mijn laatst uitgespeelde partij uit dit toernooi. Mijn tegenstander Bene-
detto kiest voor een Siciliaanse Scheveninger en plaatst op zet 25 een theoretisch nieuwtje.  
 
Bus,Tom (2323) - Benedetto,Davide (2220)  CT22/pr60 ICCF, 15.12.2017 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Le3  
Ik kies voor de structuur van de Engels Aanval. Het plan is in theorie heel eenvoudig. Wit speelt lange ro-
kade, zet de pionnen op f3, g4 en h4, speelt een keer Kb1 en vervolgt met g4–g5 of-h5. In de praktijk gaat 
het vaak anders omdat zwart probeert tegengas te bieden. 

 
In nevenstaande stelling staat zwart op een driesprong. 
 
6...e6  
Benedetto kiest dus voor een Scheveninger-structuur. Kasparov en 
Anand hebben met veel succes dit systeem toegepast. Tegenwoordig 
wordt deze variant door Niels Grandelius op het hoogste niveau ge-
speeld. 
Veruit het meest gespeeld wordt 6...e5 hetgeen een Najdorf-structuur 
oplevert (Kasparov, Anand, Topalov); De derde mogelijkheid is het 
"moderne" 6...Pg4 hetgeen geliefd was bij Kasparov en tegenwoordig 
bij Nakamura en Grischuk. 
 
7.f3 b5 8.Dd2 Lb7 9.g4 h6  
De grote mode is 9...Pfd7 Bijvoorbeeld 10.0–0–0 Pb6 11.Pb3 P8d7 
12.Pa5 Tb8 zoals in de partij Aronian,L (2767)-Nakamura,H (2777) 
Saint Louis USA aug. 2018 
 
10.0–0–0 Pbd7 11.h4 b4 12.Pa4 Da5 13.b3 Pc5 14.a3 Pxa4 15.axb4 
Dc7 16.bxa4 d5  
Zie diagram links 
 
Deze stelling is al honderden keren op het bord gekomen en vormt de 
hoofdvariant van dit systeem.  
De belangrijkste kenmerken van de stelling: Wit heeft zijn kon-
ingsstelling verzwakt en zwart heeft ontwikkelingsachterstand. 
 
17.e5 Pd7 18.f4 Pb6 19.Th3 
 
 
We zijn nu enkele zetten verder. De pionnenformatie in het centrum ligt 
vast. Er is een typische Franse structuur ontstaan die vaak voorkomt 
uit de Steinitzvariant. Zwart heeft nog steeds een lichte ontwikkelings-
achterstand. Deze wordt gecompenseerd door de kwetsbare witte da-
mevleugel. 
 
19...Lc8?!  
Ik was aangenaam verrast door deze zet. Waarom ontwikkelt zwart 
niet verder? Waarom een ontwikkeld stuk weer terugplaatsen naar zijn 
beginpositie? Ik vermoed dat zwart veel respect heeft voor de witte op-
mars f4–f5 en met de tekstzet (controle diagonaal h3–c8) deze pro-
beert te verhinderen. 

    Correspondentiepartij 
      door Tom Bus 
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Kritiek is de variant die start met 19...Pxa4 20.Lf2 Le7 21.f5 Tc8 22.Le1 waarbij wit een uitstekende score 
heeft. 
 
20.f5!  
Met de zwarte koning in het midden en controle over veld f5 ga ik er voor. 
Het alternatief is 20.a5 Pc4 21.Dc3 Tb8 22.Lxc4 dxc4 23.Pe2 Lxb4 24.Lb6 Dxb6 25.axb6 Lxc3 26.Txc3 
Txb6 27.Txc4 Silin,V (2307)-Shields,G (2361) ICCF 2014 
 
20...Pc4  
En niet 20...Dxe5? 21.Lf4 De4 22.Lg2 Pc4 23.Df2 met damewinst. 
 
21.Dc3 Ld7  
Of 21...Tb8 22.Lxc4 dxc4 23.b5 Ld7 24.Tf3 axb5 25.axb5 Lc5± Mirkowski,P (2383)-Stanila,E (2288) ICCF 
2017 
 
22.Pb3  
22.fxe6 fxe6 23.g5 Tb8 24.Lxc4 dxc4 25.gxh6 Lxb4 (25...gxh6 26.b5 axb5 27.Pf5+–)  
 
22...a5  
Gevaarlijk is 22...Dxe5 23.Lc5! Df4+ 24.Kb1 a5 25.Lxf8 Pa3+ 26.Kb2 Txf8 27.Pxa5 Pxc2 28.Pc6 Pxb4 
29.Dxb4 Dxb4+ 30.Pxb4± 
 
23.bxa5 
Een andere mogelijkheid is 23.fxe6 fxe6 24.bxa5 Dc6± Pugh,J (2481)-Polák,V (2411) ICCF 2012: en Rho-
des,J (2358) -Frijling,J (2336) ICCF 2003 

 
23...Dc6  
23...La3+ 24.Kb1 Lb2 25.Lb6 Dc6 26.De1 La3 27.f6+– 
 
24.Lb6 Dxa4 25.Lxc4 (zie diagram) 
In deze stelling kiest Benedetto voor een nieuwe zet. De afwikkeling 
die daarop volgt geeft mij goede winstkansen. 
 
25...La3+ 
Zwart ziet geen heil in 25...dxc4 26.Pc5 Lxc5 27.Lxc5 Txa5 28.La3± 
Lc6 29.g5 Ld5 30.Dd4! Dc6 31.g6 fxg6 32.fxe6 Dxe6 33.Tf3± zoals in 
de partij Lovakovic,F (2387) -Los,A (2368) ICCF 2016 
 
26.Kb1 dxc4 27.Pd4  
27.Txd7 Dxd7 28.Pd4 0–0 (28...Le7) 29.Dxc4 (29.fxe6 fxe6 30.Dxc4  

      Tfc8) 29...Tfc8 
27...Db4+  
De volgende zettenreeks is min of meer geforceerd: 27...Lb4 28.Dxc4 Lxa5 29.Dxa4 Lxa4 30.Lxa5 Txa5 
31.Kb2 0–0 32.Ta1 Tb8+ 33.Tb3 Lxb3 34.Txa5 Ld5+ 35.Kc1± 
28.Ka2  
28.Ka1 Dxc3+ 29.Txc3 Lb4 30.Txc4 Lxa5 31.Lxa5 Txa5+ 32.Kb2 Ta7 

 
28...Dxc3 29.Txc3 Lb4 30.Txc4 Lxa5 31.Lxa5 Txa5+ 32.Kb2 Ta7  
Zie diagram 
 
Het einde van de afwikkeling is bereikt en wit heeft een stevige pluspi-
on bij goede stelling. Ik heb verschillende mogelijkheden om de stelling 
aan te pakken:  
Ik kies voor het beschermen van de derde rij door 
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33.Td3  
De andere mogelijkheden zijn de bescherming tegen het schaak op de b-lijn met 33.Tb4 en vervolgens de 
geforceerde aanpak met 33.f6 gxf6 (33...0–0 34.fxg7 Tb8+ 35.Kc3 Ta3+) 34.exf6 e5 35.Pf3 Le6 36.Tb4 0–
0 37.Pxe5 Ta2+ 38.Kb1 Tfa8 39.Td6 Ta1+ 40.Kb2 Te1 41.Pc6 Te2 42.Td8+ Txd8 43.Pxd8 waarbij mij nog 
een technisch karwei wacht om het voordeel te kunnen verzilveren. 
 
33...0–0 34.h5  
om de zwarte koningsvleugel vast te leggen. Op dit moment ziet pion h5 er solide uit. Hij kan in het eind-
spel kwetsbaar worden. 
Ik vond het te vroeg voor 34.fxe6 Lxe6 (34...fxe6 35.Tdc3 Tf4 (35...Tb7+ 36.Tb3 Ta7 37.Tf3 Tb8+ 38.Kc1 
Td8 39.h5 Ta5 40.Te3 Ta7 41.Kb2) 36.Pb3 Ta4 37.Tc7 Lb5 38.Pc5 Tab4+ 39.Tb3) 35.Pxe6 fxe6 36.Td6 
Te7 37.Kb3 Tf2 38.Td8+ Kf7 39.h5 
 
34...exf5 35.gxf5  
Wit heeft in deze stelling goede winstkansen. Een troef is natuurlijk de vrijpion op c2. Daarnaast kan wit 
met de opmars e5–e6 onheil aanrechten. Een derde kwetsbaar punt bij zwart is pion/veld g7.Zwart kan 
alleen maar afwachten en hopen dat zijn stelling te verdedigen is. Ik probeer in deze stelling de posities 
van mijn stukken (voornamelijk koning) te verbeteren en vervolgens mijn c-pion naar voren te sturen. 
 
35...Tfa8 36.Tdc3 Ta5 37.Te3 T5a7 

  
Hier volgt een aanpassing van mijn plan. De opmars e5–e6 levert ter-
reinwinst op terwijl de zwarte loper tot passiviteit gedoemd wordt. 
 
38.e6 Le8 39.Tc5 Kf8 40.Te1 Td8  
Na 40...fxe6 41.fxe6 Ke7 42.Pf5+ Kf6 43.e7 Tb7+ 44.Kc3 Ta3+ 45.Kd4 
Td7+ 46.Ke4 Td2 47.Pe3 Ta4+ 48.Kf3 Tdd4±; Of 40...Kg8 41.Tg1 fxe6 
42.fxe6 Td8 43.c3 Kh7 44.Kc2 g5 45.hxg6+ Lxg6+ 46.Kd2 Te7 47.Ke3 
blijft wit goede winstkansen behouden. 
 
41.Kc3 Ta3+  
41...Tda8 42.Tg1 
 
42.Kc4 Ta4+ 43.Kb3 Ta7  
 
 
44.c3  
Eindelijk een pasje naar voren. Het vervolg van de technische fase le-
vert wit beetje bij beetje de betere positie op. 
 
44...Tb8+ 45.Kc4 Td8 46.Tg1 Te7 47.Tg2 Ta7 48.Kd3 Tb7 49.Ke3 
Ta7 50.Ke4 Tda8 51.c4 Tb7 52.Pe2 Tb1 53.Tc7 fxe6  
De opmars e7 moet gestopt worden. Bijvoorbeeld 53...Tf1 54.e7+ Kg8 
55.Pf4 Te1+ 56.Te2 met groot voordeel. 
 
54.fxe6 Te1 55.Kd4 Td1+ 56.Ke5 Th1 57.Pf4 Te1+ 58.Kf5 Ta5+ 
59.c5 Tf1 60.Ke5 Te1+ 61.Kd6 
Ta6+ 62.c6 Td1+ 63.Pd5  
zie diagram rechts 

 
De witte c-pion is inmiddels ver opgerukt. De witte stukken staan veel 
actiever dan die van zwart. Zie ook het verschil in activiteit van beide 
koningen. Zwart kan met een gerust hart opgeven. Benedetto rekt de 
partij om wellicht zijn eerste verliespartij in dit toernooi mentaal te kun-
nen verwerken en misschien omdat hij mij de matzet gunt. 
 
63...Ta5 64.Tf2+ Kg8 65.Tf5 Ta8 66.Td7 Kh7 67.Tf8 Ta5 68.Txe8 
Tdxd5+ 69.Ke7 Tdc5 70.c7 Tc2 71.c8D Txc8 72.Txc8 Te5 73.Kf8 
Kh8 74.Txg7 Tf5+ 75.Tf7 Tc5 76.Th7+ Kxh7 77.Txc5 Kh8 78.e7 Kh7 
79.Tc6 Kh8 80.Txh6#  1–0 (Vervolg op pagina 60) 




