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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 ontvangen en daar is de redactie erg blij mee.
Deze maand hebben we veel kopij ontvangen, waardoor we weer aan 60 pagina’s komen.
Niemand heeft fouten gemeld, vandaar deze keer geen rubriek “rectificaties”.
Wij wensen u veel leesplezier en prachtige schaakwedstrijden toe.
Theo van Lotringen, Peter van Deursen, Tom Bus

Van het bestuur
Het is nog maar kortgeleden dat het januarinummer van ASV-Nieuws verscheen. Vandaar een wat kortere “Van
het bestuur”.
Ledenvergadering
Op 7 februari werd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wel duidelijk dat er een grote mate van tevredenheid
heerst bij onze club. Terecht werd door de leden zorg uitgesproken over de ophanden zijnde BTW-plicht voor
verenigingen. Het bestuur volgt de discussie daarover op de voet en we hebben vooralsnog het vertrouwen dat
de KNSB erin slaagt met het Ministerie van Financiën overeen te komen dat de denksportverenigingen vrijstelling op cultureel-maatschappelijke gronden krijgen. Mocht dat niet zo zijn, dan hebben wij de verwachting dat
de wetgeving niet met terugwerkende kracht in zal gaan. Het bestuur heeft echter toegezegd, dat in het slechtste geval een eventuele heffing over 2019 uit het eigen vermogen van de club betaald zal worden. De leden merken in het negatieve scenario dus pas in 2020 iets van de BTW-regels.
Het hoogtepunt van de vergadering was echter de verkiezing van de ASV-er van het jaar. Deze keer kwam de eer
te beurt aan Simon de Waal. Simon is daarmee de eerste niet-ASV-er die op deze wijze geëerd wordt. En daar
was alle reden voor, want hij zorgde er met begeleiding van enkele ASV-ers voor dat de nieuwe website
in 2018 het levenslicht zag. Het bestuur zette daarnaast Nico Schoenmakers in het zonnetje. Nico zette
afgelopen zomer een punt achter zijn rol als trainingscoördinator. In de 12 jaar dat hij dat werk
deed, veroverden de trainingen op de maandagavond een vaste plaats op de agenda. En de laatste
jaren zitten de groepen steevast vol. Als klap op de
vuurpijl slaagde Nico er aan het eind van het vorige
seizoen in om een trainingskamp te organiseren. Dat
leek een welhaast onmogelijk te realiseren initiatief,
maar met de vasthoudendheid van Nico kwam het
toch voor elkaar. Twintig schakers hadden een leuk
schaakweekend en het leverde ASV in de schaakwereld veel positieve publiciteit op. Om die reden
kreeg Nico de ASV-stimuleringsprijs uitgereikt.
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Schoolschaak
Eind januari organiseerde ASV samen met ASA het basisschoolkampioenschap van Arnhem. Zo’n 60 kinderen streden in het Olympuscollege om de titels. Een paar weken later verschenen de schoolteams tegen elkaar in het
strijdperk. De Daltonschool Confetti uit de wijk Schuytgraaf won de titel net voor De Arabesk uit dezelfde wijk.
Onze naamgenoot ASV (Arnhemse Schoolvereniging) uit Arnhem Noord werd derde. We kijken terug op een plezierige samenwerking met ASA terug. Wat ons betreft komend jaar weer!
Externe competitie
De teams in de zaterdagcompetitie zijn op twee derde van de competitie en ook in de avondcompetitie zitten we
in de fase waarin de prijzen verdeeld worden. Op zaterdag leverde ASV 1 twee keer op rij een knappe prestatie,
waardoor klassebehoud opnieuw in zicht is. ASV 2 heeft de koppositie in handen en strijdt voor een plaats in de
tweede klasse. Daar staat tegenover dat ASV 3 en 4 in de gevarenzone verkeren. In de avondcompetitie doen ASV
2, 5 en 6 mee om de titel. Het is knap hoe ze zich in de top van het klassement handhaven. ASV 3 en 4 staan in de
middenmoot, maar omdat de verschillen klein zijn,
moet niet twee keer verloren worden, want dan
wordt het nog link. De andere teams strijden vooral
om nog wat te stijgen op de ranglijst. Het belangrijkste is echter dat ondanks een roerige zomer met alle
organisatorische veranderingen iedereen nu weer
met veel plezier en inzet aan het schaken is. En daar
gaat het toch allemaal om. De slotronde van ASV 6 en
7 zal overigens niet op Goede Vrijdag bij ASV gespeeld
worden, maar op 12 april in Velp.
Interne competitie
Het is gezellig druk op de clubavonden en zeker als er ook teamwedstrijden zijn, dan zitten er in ons clublokaal
zo’n 70 schakers achter de borden. Dat is mooi om te zien en daarmee heeft ASV ook een van de meest florerende interne competities van Nederland. We gaan in de competitie de beslissende maanden in. Het zal nog spannend worden in de diverse groepen en competities. Hou bij de strijd om het clubkampioenschap de nieuwe regels
in de gaten. In totaal moeten 25 partijen gespeeld zijn om in het eindklassement te komen, maar daarvan moeten
er tenminste 13 in de interne competitie gespeeld zijn. Met nog 13 interne ronden en enkele teamwedstrijden te
gaan, hebben dus nog veel spelers kansen.
Schaaklessen
Op 4 april starten we weer met een nieuwe serie van zes schaaklessen voor mensen die de eerste beginselen van
het schaakspel onder de knie willen krijgen. Aan het eind van de cursus zijn de regels bekend en zijn de cursisten
in staat om partijen te spelen. Uiteraard is het mogelijk om daarna aan de vervolglessen deel te nemen. Ook mensen die al wel eens schaken maar het beter willen leren, zijn welkom. Je hebt vast familie, vrienden, buren of collega’s die willen leren schaken. Dit is hun kans! Voor meer informatie en aanmeldingen kun je terecht bij Kees van
Keulen via ASVschaken@gmail.com
ASV digitaal
Zoals je bovenstaand ziet, hebben we het nieuwe algemene emailadres ASVschaken@gmail.com in gebruik genomen. Dit emailadres zullen we te beginnen met de werving voor deelnemers voor de schaaklessen gebruiken. De
ingekomen mail komt bij het secretariaat terecht. Ook hebben we een volgende stap gezet op de sociale media.
Na de gemoderniseerde website www.asv-schaken.nl en onze Facebookpagina Schaakvereniging ASV is ASV nu
ook op Instagram te vinden als ASVschaken. We hopen via dat kanaal weer andere groepen schakers te bereiken
voor onze activiteiten.
Tenslotte
We gaan de komende maanden door met waar we al mee bezig waren. Dus is er op 23 maart het vertrouwde
Voorjaarstoernooi en op 6 april weer een demo in Rozet. En verder hopen wij iedereen wekelijks op donderdag te
zien.
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LEREN SCHAKEN VOOR VOLWASSENEN
door Kees van Keulen
Op 4 april starten we weer met een nieuwe serie van zes schaaklessen voor mensen die de eerste beginselen van
het schaakspel onder de knie willen krijgen. Aan het eind van de cursus zijn de regels bekend en zijn de cursisten in
staat om partijen te spelen. Uiteraard is het mogelijk om daarna aan de vervolglessen deel te nemen. Ook mensen
die al wel eens schaken maar het beter willen leren, zijn welkom. Je hebt vast familie, vrienden, buren of collega’s
die willen leren schaken. Dit is hun kans!
Hoe vaak en hoe lang?
De cursus bestaat uit zes lessen van één uur en een kwartier per les. Voor wie dat willen, zijn vervolglessen af te
spreken.
Kosten? De cursus is gratis. Indien gewenst, wordt voor € 7,50 een cursusboek beschikbaar gesteld.
Waar? De locatie is Activiteitencentrum het Pleijwerk (voorheen Schreuder), Vlamoven 22-24, 6826 TN ARNHEM
(bedrijventerrein IJsseloord I - Presikhaaf).
Welke dag en hoe laat? De lessen vinden plaats op donderdagavond van 18.30 tot 19.45 uur.
Wanneer? De lessen starten op donderdag 4 april 2019.
Docent? Kees van Keulen.
Aanmelden of informatie?
Voor meer informatie en aanmeldingen kan men terecht bij Kees van Keulen via ASVschaken@gmail.com

Steenstraat 90 | 6828 CN | Arnhem
026-4425368 | info@slagerijputman.nl
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Interne competitie
Erik Wille
Op het moment van het vervaardigen van de tussenstanden zijn er nog 13 ronden te gaan. Dat is precies het aantal interne partijen dat nodig is om in de eindrangschikking opgenomen te kunnen worden, mits samen met de
teamwedstrijden het aantal van 25 gespeelde partijen gehaald wordt. Het is duidelijk. We gaan de maanden in
waarin de beslissingen vallen. Onderstaand weer de ranglijsten. Daarin zijn de spelers opgenomen, waarvan
denkbaar is dat ze het eindklassement halen.
Groep A
Wouter van Rijn heeft na een goede serie de koppositie in de strijd om het clubkampioenschap veroverd. Naast
2½ punt in 3 teamwedstrijden scoorde Wouter ook tegen Jan van de Linde, Dirk Hoogland en Désiré Fassaert.
Alleen in de bekerstrijd verloor de koploper. De viervoudig clubkampioen aast dus duidelijk op zijn vijfde titel en
hij lijkt goed op weg. Het verschil met Ruben Hogenhout is al 75 punten en het gat met Tom Bus, Peter Boel, Sander Berkhout en Dirk Hoogland is nog groter. Het is echter nog niet gespeeld. De laatste weken waren de spelers
van de hoogste teams wat minder frequent aanwezig. Daar gaat ongetwijfeld weer verandering in komen, dus
Wouter heeft vast nog veel zware partijen voor de boeg. Peter Boel scoort vooral in de interne partijen erg goed.
Dat geldt wat lager op de ranglijst ook voor Toon Janssen en Gerben Hendriks.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Naam
Wouter van Rijn
Ruben Hogenhout
Tom Bus
Peter Boel
Sander Berkhout
Dirk Hoogland
Otto Wilgenhof
Jan van de Linde
Jan Knuiman
Koen Maassen van den Brink
Toon Janssen
Bart de Kort
Barth Plomp
Gerben Hendriks
Ruud Wille
Siert Huizinga

TPR
2234
2159
2157
2121
2099
2098
2050
2044
2030
1961
1922
1915
1866
1854
1823
1695

Totaal
score aantal
11,5
17
8
11
6,5
14
9,5
18
6,5
11
8,5
18
6,5
17
7,5
14
8,5
16
8,5
15
13
23
12,5
22
8,5
19
14
27
15,5
29
8
20

7

Intern
score aantal
6
7
5
7
3
6
7
10
2,5
5
4,5
9
2
6
3
8
6,5
12
3
6
9,5
16
11,5
18
5
9
9,5
15
11
23
7
15

Extern
score aantal
5,5
10
3
4
3,5
8
2,5
8
4
6
4
9
4,5
11
4,5
6
2
4
5,5
9
3,5
7
1
4
3,5
10
4,5
12
4,5
6
1
5

ELO
2219
2050
2147
2142
2075
2119
2092
2058
1992
1990
1873
1923
1863
1890
1835
1762
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Groep B
In deze groep maakte Benjamin Brandt de sprong van plaats 4 naar de koppositie. In januari kondigden we zijn
sprong naar de top al aan. Benjamin profiteerde van een wat mindere periode van Ronnie Eggink en Désiré Fassaert. Zelf haalde Benjamin sinds de vorige ASV-nieuws 4 uit 7, terwijl Ronnie slechts 1 uit 4 scoorde en Désiré
vooral door een magere externe oogst 2 uit 8. Laatstgenoemde zal echter het makkelijkst de eindrangschikking
halen en mocht de top twee dat niet doen, dan gaat de titelstrijd ineens tussen Désiré Fassaert en Jacques Boonstra met een extreem klein onderling verschil. Kortom: in welk scenario dan ook, in deze groep blijft het tot eind
juni spannend. Ook achter Jacques Boonstra zitten nog enkele spelers op het vinkentouw. Wie een serie van een
paar overwinningen neerzet, kan zo maar titelkandidaat worden. Prachtig! Wat lager op de ranglijst zien we een
mooie interne score bij Werner Passchier en ook Jan Vermeer is op de donderdagavond in vorm.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Naam
Benjamin Brandt
Ronnie Eggink
Désiré Fassaert
Jacques Boonstra
Albert Marks
Hub Kusters
Piet de Mol
Edwin Peters
Werner Passchier
Bob Kooij
Rob van Belle
Wisse Witmans
Horst Eder
Jan Vermeer
Theo Koeweiden
Lex van Hattum

TPR
1836
1792
1775
1768
1756
1735
1717
1695
1673
1626
1617
1596
1586
1580
1499
1467

Totaal
score aantal
9
13
9,5
17
9,5
24
11,5
20
10
17
11,5
21
8,5
19
13,5
24
10
18
9,5
19
11
24
7
17
10,5
20
12,5
27
6,5
17
5,5
16
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Intern
score
aantal
8
11
6,5
13
7
14
6,5
10
6
10
8
15
5
14
9,5
17
8
13
7
14
9
18
4,5
10
6
13
10
18
5,5
13
4,5
12

Extern
score aantal
1
2
3
4
2,5
10
5
10
4
7
3,5
6
3,5
5
4
7
2
5
2,5
5
2
6
2,5
7
4,5
7
2,5
9
1
4
1
4

ELO
1758
1771
1775
1757
1759
1732
1736
1697
1665
1627
1624
1653
1573
1593
1532
1578
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Groep C
In de top van het klassement van groep C zag iedereen zijn TPR zakken. Hans Derendorp behield in negen zware partijen de
koppositie. Wel zag de koploper het verschil met zijn directe achtervolger Ko Kooman slinken van 38 punten naar een verschil van 26. Uiteraard is ook John Bijlsma met een achterstand van 42 punten nog een geduchte concurrent en misschien
kan Kees van Keulen er nog een eindsprint uitpersen. De opkomst in deze groep is elke donderdag groot, dus we weten ook
zeker dat er wekelijks gestreden wordt om de winst. Ook lager op de ranglijst levert dat mooie prestaties op. Zo valt Clemens Wijman met 8 uit 13 op, maar Hans Meijer, César Eisma, Bert Maas doen het ook erg goed. Met César, maar ook Raymond Hendriks en Suzanne Verhaar levert de beginnerscursus al veelscorende spelers af. Mooi om te zien!
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Naam
Hans Derendorp
Ko Kooman
John Bijlsma
Kees van Keulen
Gerrie Arends
Henk Schunck
Hendrik van Buren
Peter van Deursen
Kazem Mollahosseini
Clemens Wijman
Jan Zuidema
Theo van Lotringen
Hans Meijer
Thijs Stomphorst
Pim Rijmer
Cor van der Jagt
Cesar Eisma
Jan Sanders
Bert Maas
Werner Gubbels
Jan Diekema
Bob Hartogh Heijs
Suzanne Verhaar
Frans Berben
Bart van Etten
Philip Stibbe
Raymond Hendriks
John van Brink

TPR
1586
1560
1544
1500
1464
1459
1418
1407
1390
1381
1376
1366
1314
1254
1252
1251
1233
1216
1136
1120
1117
1113
1086
1062
1048
1009
991
916

Totaal
score aantal
11
17
15
23
10,5
20
13,5
24
9,5
17
10
20
9,5
20
8,5
18
11,5
24
8
13
9,5
17
11
24
10
20
8,5
19
9
17
11
22
14
26
8
16
7
14
7
14
7,5
17
9,5
22
7,5
14
8,5
20
6,5
14
9
23
7,5
18
4
13

9

Intern
score aantal
7
13
10,5
17
9,5
15
10
19
5,5
13
8,5
16
7,5
15
6
13
7,5
17
8
13
6,5
13
9,5
19
8,5
15
5,5
13
9
17
9
17
12,5
21
7
14
5,5
9
7
14
7,5
12
9,5
22
7,5
14
8
19
6,5
14
9
23
7,5
18
4
13

Extern
score aantal
4
4
4,5
6
1
5
3,5
5
4
4
1,5
4
2
5
2,5
5
4
7
0
0
3
4
1,5
5
1,5
5
3
6
0
0
2
5
1,5
5
1
2
1,5
5
0
0
0
5
0
0
0
0
0,5
1
0
0
0
0
0
0
0
0

ELO
1491
1472
1480
1457
1432
1466
1451
1451
1385
1368
1353
1337
1298
1226
1237
1245
1203
1244
1066
1113
1119
1144
1036
1094
1005
1029
1007
945
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Bekercompetitie
In de Kroongroep is de tweede ronde gespeeld. En dat ging niet zonder verrassingen. De grootste sensatie kwam op naam
van Gerben Hendriks. De speler van ASV 4 klopte de drie klassen hoger spelende Dirk Hoogland. Daar bleef het niet bij. Ook
Wouter van Rijn sneuvelde. Nieuwkomer Linus Bohlsen had in de door hem gespeelde teamwedstrijden al bewezen een
aanwinst te zijn. Nu ondervond de koploper in de interne competitie zijn kracht. Kleinere verrassingen waren de winst van
Sander Berkhout op Otto Wilgenhof en de zege na barrage van Toon Janssen op Fred Reulink. De spannende tweestrijd tussen Désiré Fassaert en Jeroen van Ginneken eindigde in de uitschakeling van laatstgenoemde. Michiel Blok ging ten koste
van Piet de Mol naar de laatste acht en daar voegde ook Peter Boel zich bij. Jan Knuiman was zijn prooi. In de bekergroep
waren er reeds vier spelers door naar ronde 3: John Bijlsma, Theo Koeweiden, Steven Braun en Edwin Peters. In de afgelopen weken volgden Theo van Amerongen, Albert Marks na barrage, Lex van Hattum en Jacques Boonstra. In de kwartfinale
wist alleen Jacques Boonstra zonder barrage John Bijlsma uit te schakelen. Lex van Hattum had een snelschaakwinst nodig
tegen Theo Koeweiden om verder te komen. Dat gold na twee remises tussen Steven Braun en Theo van Amerongen ook
voor eerstgenoemde. Albert Marks vloerde in maar liefst drie pogingen Edwin Peters. Met Lex van Hattum-Steven Braun en
Albert Marks-Jacques Boonstra wachten ons twee mooie halve finales.
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Rapidcompetitie
Na twee speelavonden had Tom Bus al 1½ punt afstand genomen van directe belager Wouter van Rijn. Zijn score was met
7½ uit 8 ook spectaculair. Op de derde moest de concurrentie dus wat terugdoen om te voorkomen dat deze titelstrijd
begin februari al zo goed als beslist zou zijn. Tom Bus had zich daar echter tegen gewapend. Achtereenvolgens sneuvelden
Jan Knuiman, Wouter van Rijn, Tijs van Dijk en Peter Boel. Het moge duidelijk zijn dat Tom met een score van 11½ uit 12
voorgesorteerd heeft op de rapidtitel 2018-2019. Het gat met achtervolger Wouter van Rijn is nu al 3 punten. Dirk Hoogland, Peter Boel en Reinier Janssen volgen met een puntenaantal van 8 punten. Met nog acht partijen te gaan, lijkt Tom uit
beeld en strijden de achtervolgers waarschijnlijk om plaats 2. Achter het geweld aan de top is er ook altijd een aantal spelers dat opvalt met een hoge klassering. Zo staat de koploper uit groep B van het clubkampioenschap, Benjamin Brandt, al
op 7 punten. Ook de score van 6½ punt voor Hans Derendorp met winst op Jan Vermeer en remise tegen Koen Maassen
van den Brink is erg goed.

Extra competitie
Jan Sanders won ook zijn derde partij en is nu alleen koploper. Pim Rijmer is met 2½ punt de naaste belager. Raymond
Hendriks en César Eisma staan op 2 uit 2. Lion de Kok en Hendrik van Buren hebben 1½ punt. Er volgen nog drie speelavonden, dus het kan nog alle kanten op.
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Maart 2019

ASV Nieuws

ELO-stijgers
Ko Kooman heeft zijn koppositie in dit klassement weten vast te houden. Zijn stijging liep echter wel terug van 123 punten
naar een plus van 92. Danny Hageman klom van plaats 10 naar 2. Met 13 punten verschil is de strijd dus nog lang niet gestreden. Immers, ook koploper van het eerste uur, John Bijlsma, volgt op maar korte afstand. De verschillen zijn zelfs zo
klein dat een paar partijen op rij winnen zo maar een stijging van een tiental plaatsen opleveren.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Naam
Ko Kooman
Danny Hageman
John Bijlsma
Hans Derendorp
Jeroen van Ginneken
Ruben Hogenhout
Benjamin Brandt
Henk Jan Perebolte
Toon Janssen
Michiel Blok
Cor van der Jagt
Cesar Eisma
Lion de Kok
Bert Maas
Mick Van Randtwijk

Grp
C
C
C
C
B
A
B
C
A
A
C
C
C
C
A

Stijging
92
79
77
65
61
60
58
51
50
50
45
44
44
40
40

ELO
1472
1525
1480
1491
1853
2050
1758
1051
1873
2257
1245
1203
1453
1066
1989

score
15
5
10,5
11
9
8
9
3
13
6,5
11
14
7
7
4

aantal
23
5
20
17
12
11
13
3
23
8
22
26
10
14
5

Meer dan eens schreven we bij de diverse competities hoe spannend het is. Leuk dat we die spanning wekelijks in een
drukke speelzaal met zijn allen ervaren. Hopelijk blijft iedereen regelmatig komen, want dat komt de strijd om de titels
alleen maar ten goede. En strijd willen we zien. Tot donderdag!
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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 werkelijk gecontroleerd lijkt te kunnen worden

Kansloos
Ik las laatst een artikel in de Volkskrant een artikel van een filosoof die zei dat het handig is om burn- out te
voorkomen door je eigen middelmatigheid te erkennen. Dat vond ik een interessante premisse. De vraag is echter gaat dit ook op voor het schaken. Erkennen dat je het niveau hebt dat je hebt en er verder niks aan doen
haalt de spanning nogal weg bij het spelletje.
Gisteravond waren Robert en ik in Arnhem, sinds mijn verhuizing had deze stad ineens weer iets maagdelijks.
“Het is jouw stad” zei ik tegen Robert dus laat maar zien waar we heen moeten. De avond begon met het tegenovergestelde van middelmatigheid, we gingen wat drinken bij het grand café van Focus, het nieuw gebouwde
filmhuis op de Markt. Allereerst is het gebouw miljoenen goedkoper gebouwd dan gepland zonder dat je dit ziet
aan de afwerking want het is schitterend geworden, verre van middelmatig dus. De serveersters waren intrinsiek
gemotiveerd bewezen door het kaboutertje op het Chouffeglas recht voor onze neus te willen draaien, en ze zagen er stuk voor stuk ook nog eens schitterend uit (de serveersters, niet de glazen). Zeer ver verwijderd van de
middelmatigheid. Gelukkig werden we vervolgens geconfronteerd met een zeer onder de middelmaat zijnde ervaring. We besloten bij grand café Arnhemse meisjes binnen te lopen. Met zo’n titel kun je niet misgrijpen zou je
zeggen. We stonden in het restaurant en werden met verbijstering aangekeken. Drie gasten zaten te eten, even
kort keken ze op en vervolgden hun Arnhemse maal. De rest van het etablissement was leeg. Op gewekt zei ik
dat we een hapje komen eten. Ik keek nog even op mijn horloge en zag dat het 20 uur was, een ideale tijd om te
eten. Vertwijfeld keek een van de Arnhemse meisjes mij aan en ze zei, nou het is een rustige avond en ik denk
dat de keuken al ver is met schoonmaken. Ik kijk even of het nog kan. Ze liep naar de keuken, kon daar niemand
vinden en ik zag dat ze een telefoon ter hand nam om het backofficepersoneel te vinden. Ik zei tegen Robert laten we ergens anders gaan eten, ik voel mij hier niet welkom. Gedesillusioneerd over deze ervaring liepen we
door een verlaten stad. Ik mijmerde nog even over Nijmegen waar dit soort zaken ondenkbaar zijn. En waar het
vol zit met studenten overal, waar middelmatigheid en gematigdheid onbekende terminologieën zijn.
We konden niet iets vinden en besloten maar naar de plek te gaan waar het altijd stampvol is, de sushitent. We
stonden een minuut of vijf te drentelen bij de ingang voordat we werden opgemerkt. We werden discreet naar
een tafeltje begeleid, en daarna vakkundig en vlot bediend. Na zeer middelmatig gegeten te hebben omdat moderne sushi blijkbaar gedrenkt is in vage onduidelijke sausjes togen we weer naar Focus. Zo werkt het dus met
traumatische ervaringen, de mensen waar je vertrouwen in hebt reduceert met zevenmijlspassen.
Na een bijzonder plezierig verpozen bij Focus gingen we met de storm in de rug op de fiets naar huis. Nog even
oppassen ter hoogte van de juwelier in Velp want de nacht daarvoor was iemand om 0.3.00 uur vakkundig met
bepaald niet middelmatig geweld van zijn spullen bevrijd.
Wat leren we hier nu van, middelmatigheid is misschien voor het individu lekker rustig maar het is verschrikkelijk
voor de omgeving. Lafjes passieloos ergens tegenaan hangen in plaats van bezeten het beste uit jezelf halen is
niet erg aantrekkelijk. Maar als de Arnhemse meisjes op een andere manier betrokken zouden zijn geweest bij
de zaak, bijvoorbeeld door winstdeling, of het gevoel te hebben in een geweldig dynamisch team te werken met
een gepassioneerde eigenaar aan het roer, of gewoon geweldige gerechten willen serveren in een plezierige
gastvrije ambiance dan zouden ze zich anders hebben opgesteld. Er is een verschil tussen middelmatigheid van
jezelf accepteren of accepteren dat je af en toe even niet beter kan dan middelmatig. Soms ga ik voor een
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makkelijke remise als ik mij niet zo goed voel, Gerben Hendriks presteert het zelfs om in twee externe wedstrijden achter elkaar een of andere bloeddorstige variant te spelen die altijd binnen tien minuten tot remise leidt.
Ik kijk na de tweede zet op mijn bord, ik zet, druk de klok in, kijk om en ineens is Gerben verdwenen, een spoor
bloed op het bord achterlatend. Ik denk dat het goed is om je eigen middelmatigheid te erkennen vooral wordt
bedoeld door de filosoof als vangnet. Dat je jezelf nog steeds ok vindt als het even iets minder gaat en je niet
hoeft te stretchen van jezelf om toch geforceerd topkwaliteit te willen bieden. In mijn rol als manager bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie ben ik de laatste maanden aan het experimenteren met een nieuwe vorm van
leiderschap. Erkennen van individuele energieconjunctuur. Door hormonen, neurotransmitters als serotonine en
Gaba zijn we onderhevig aan verschillende emoties, energielevels, incasseringsvermogen enz. Toch is vreemd
genoeg de arbeidsmarkt er op gericht om altijd maar op een homogeen hoog niveau te presteren. Niemand kan
dit eigenlijk. Wat zou er mis mee zijn om actief tegen medewerkers te zeggen dat ik ze vraag om hun eigen conjunctuur te accepteren en de ene dag top te zijn, de andere dag middelmatig en de andere dag ronduit slecht
presteren. Niets dacht ik, dus ik ben dit gaan doen. Vanaf vandaag mag dit. De resultaten zijn verbluffend. Het is
geen longitudinaal onderzoek maar afgelopen drie maanden is het ziekteverzuim 0%. Op een gesloten crisisafdeling voor licht verstandelijk beperkte jongeren die ernstige problematiek vertonen. Het team bespreekt voor en
na een dienst hoe iedereen er in stapt en wat we van elkaar kunnen verwachten. Dit pakt altijd goed uit omdat
vanuit rust en ontspanning er altijd ruimte is om te stretchen als er te weinig hoogconjunctuur in de dienst is.
Het doet recht aan hoe mensen zijn, wat ze vanuit hun zijnstoestand kunnen bieden, het vraagt alleen om matig,
goed en uitstekend allemaal gelijk te waarderen omdat het allemaal onderdeel is van wie we zijn.
Hierdoor kan ik dit ook van mijzelf vragen nadat ik hiervoor toestemming heb gevraagd aan de medewerkers.
Het is heerlijk. Feitelijk heb ik de premisse van de filosoof vrij vertaald naar mijn eigen situatie met verschillende
nuances. Maar dat zegt niets over de intrinsieke motivatie van de mensen. Je kunt tot op het bot gemotiveerd
zijn en toch betere en mindere dagen hebben. Door passie af te lezen aan topgedrag doen we ons menszijn te
kort. Maar het is dan wel verstandig om op een mindere dag iemand anders de gasten te laten ontvangen bij de
Arnhemse meisjes…
Marco, 8-3
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Oplosweekend Wijk aan Zee 2019
door Wouter van Rijn
Elk jaar wordt in het laatste weekend van het Tata Steel schaaktoernooi aan oplosschaken gedaan: de
zaterdag is het het oplossen van diverse schaakproblemen van de ICS waar honderden deelnemers verspreid over verschillende locaties aan meedoen en zondag is het de beurt aan louter eindspelstudies of
net andersom. Dat bleek dus ook toen ik die zaterdagochtend aan Dolf vroeg of we anderhalf of 2 uur per
ronde de tijd hadden. “Volgens mij ben je nog niet helemaal wakker Wouter, want we hebben 3 uur de tijd
vandaag” zei hij. Ok, eerst misschien even een bakkie oploskoffie! Vandaag was het dus 3 uur studeren
aan 9 verschillende studies, waaronder eigenlijk altijd wel studies van organisator en GM in de eindspelstudiecomposititie Yochanan Afek, Jan Timman en vaak van Martin Minski. Maakt mij verder ook niks uit
welk toernooi wanneer gehouden wordt, ik weet dat het iets na elf uur begint en zorg dat ik op tijd ben.
Er werd een voorwoordje gehouden door Afek, die nieuwkomer Anne Haast verwelkomde, en aangaf dat
het wel eens een spannend kampioenschap zou kunnen worden door de afwezigheid van Twan Burg die
de laatste 3 jaar zegevierde. Anne, die veruit de jongste deelnemer en enige vrouwelijk oplosser was, had
weliswaar geen ervaring met het oplossen van studies, maar met haar speelsterkte en 4 Nederlandse titels in het klassieke schaak zou ze zeker tot de kanshebbers gerekend mogen worden.
Ik zal voor de verandering eens enkele studies bespreken door gelijk de antwoorden bij de diagrammen
te geven. Mocht u zelf willen puzzelen dan kunt u natuurlijk altijd het stuk onder het diagram afdekken en
eerst de puzzel proberen te maken.
De eerste twee puzzels hadden meer weg van eindspeltechniek dan van echte studies, maar desalniettemin zaten er verrassende zetten in die je even moet vinden. Om dit soort fraaie, onverwachte zetten
draaien deze studies dan ook. Bij de eerste opgave uit het toernooi zat het venijn in de staart, bij de volgende gelijk al aan het begin:
Wits d-pion lijkt ten dode opgeschreven en het proberen op te halen
van de g-pion is van geen belang aangezien wit met een ‘loper van de
verkeerde kleur’ blijft zitten. Het afsnijden van de zwarte koning lukt
niet, hij haalt veld h8 op tijd, waarna er geen winst meer in zit. Wit zal
het dus over een andere boeg moeten gooien: 1. Lb3†!! Dit behoudt
de d-pion en nu komt het aan op oppositie en op het juiste moment
doorbreken met de d-pion. 1…Kxb3 2. Kd3 (2. d6 is hier te vroeg: 2…
cxd6 3. Kd3 Kb2! (zwart gaat via de onderkant) 4. Kd4 Kc2 5. Kd5 Kd3
6. Kxd6 Ke4 en zwart is op tijd). 2…Kb4 3. d6! cxd6 4. Kd4 en wit
wint. Een zet wachten kan ook weer niet: 3. Kd4? Kb5 4. d6 Kc6 en
remise.

Het derde probleem was een lastige en kostte veel tijd. Ook hier moest
nauwkeurig gespeeld worden en waren het vooral de zwarte zetten die
gevonden moesten worden. Bij dit probleem begon ik, zoals velen met
1. Tf8†? Ke5, maar zag niks geforceerds en leek het alsof zwart wel
ergens moest winnen. Gelukkig probeerde ik ook de juiste zet 1. Tb8!
en had al snel door dat de zwarte dame geen goede velden had. De
dreiging is 2. Tb5† en torenruil. Het maakt dan niet veel uit of wit het
paard dan kwijtraakt, de c en de -f-pion staan bekend als remise tegen
de dame. Om torenruil te voorkomen moet zwart wel antwoorden met
1...Th7† tussendoor. Het enige veld voor de koning is dan d6: 2. Kd6
Nu dreigt wit met schaak te promoveren en moet zwart weer schaak
geven om de koning terug te lokken naar d7: 2…Th6†. Weer heeft wit
maar 1 veld en nu heeft zwart zijn positie iets verbetert door met zijn
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toren op de zesde rij te gaan staan. 3. Kd7 De4. De meest optimale zet. Promoveren tot dame lijkt tot
een eindspel te leiden dat remise te houden zou moeten zijn met T+P tegen D. Echter, volgens de tablebase blijkt dit voor zwart gewonnen te zijn: 4. c8D De6† 5. Kd8 (5. Kc5 Th7† 6. Kd8 is uitstel) 5…Th8†
6. Kc7 Txc8† 7. Txc8 De7† en zwart wint. Wit moet dus eerst schaak geven, zodat er een vluchtveld op
b8 wordt gecreëerd. 4. Tb5† Kf4 (4…Kg4 5. c8D De6† 6. Kc7 Th7† 7. Tb8 en remise. Na 4…Kf6/g6 kan
wit weer torens ruilen middels 5. Ta6† ). En nu komt het laatste fraaie stuk die de schoonheid van het
probleem weergeeft: 5. Tb4! Op zich is deze zet niet moeilijk te vinden, het zwarte antwoord is mogelijk
nog verrassender en die heb ik dan ook gemist. Het vervolg is niet moeilijk, maar kostte me wel 2 punten. 5…Td6†!! 6. Kc8 (want na 6. Kxd6 wordt de toren met schaak geslagen) 6…Dxb4 7. Pd3† Txd3
pat!.
Opgave 4 was geen moeilijke. Het kostte me dan ook weinig tijd. Toch had ik hier iets meer tijd in moeten steken door nog 2 zetten extra op te schrijven. Ik vond dat het na 5 zetten wel duidelijk was, het papier gaf echter nog 1 puntje extra wanneer je tot en met de zevende zet had opgeschreven. Gelukkig
werd deze grap me achteraf niet fataal.
Studie 5 was een leuke studie met een grappig thema: de toren
schuift een aantal keer heen en weer over de h-lijn en de stelling vlak
voor het eind is bijna dezelfde als het begin van de studie op een
klein detail na: 1. Th6! Er dreigt nu 2. Pc7† Kxa7 3. Ta6#. Zwart
heeft niets anders dan 1…Pb4. 2 Pc7† Kxa7 3. Pb5† Ka8 4. Th3
(dreigt 5. Ta3 en spoedig mat) Pc2 (we hebben dezelfde stelling bereikt als de beginstelling van deze studie, alleen zonder pion a7!).
4…Lb2 5. Tg3 en wit wint. Dit is het enige minpuntje van de studie,
wel het meest hardnekkige maar natuurlijk is dit niet de hoofdvariant.
4…Pc6 5. Ta3† Pa7† 6. Txa7† Lxa7 7. Pc7# . 5. Th7 g1D 6. Ta7†
Lxa7 7. Pc7#

Dit vond ik samen met de (hier) 2e opgave de mooiste van het toernooi. Ironisch genoeg waren het juist deze studies waar ik het toernooi op verloor door niet de studie volledig op te lossen. Het valt in
deze stelling op dat wit niet alleen een probleem heeft met de loper
op f2, maar ook om de h-pion te stoppen. Men komt er na enige tijd
puzzelen achter dat de zwarte koning te dicht bij promotieveld is om
de randpion af te stoppen. Je moet dus proberen om de koning daar
zo ver mogelijk vanaf te houden. Laten we maar eens beginnen met
een schaakje, want 1. Ld5 faalt op 1…f3. Nu komt ook op 1. Le2† f3,
dus wordt het 1. Le6†. De zwarte koning blijkt dan maar 1 goed veld
te hebben. 1…Kf3 faalt op 2. gxf4 (of meteen 2. Ld5†) en er volgt altijd een röntgenschaakje op d5 en 1...Kg5 wordt met 2. fxg4† beantwoord en als die pion er af gaat is het met 3. Ld5 altijd remise. Dus
1…Kh5. Zwart koning kan verder worden weggedreven door 2. Lf7†
Kh6. Nu zijn de schaakjes op en moet je wel 3. Ld5 spelen. Eigenlijk
allemaal niet zo moeilijk tot zo ver. Vanaf hier is het niet geforceerd meer en heeft zwart meerdere opties. Ik was vooral bezig met hoe zwart straks na 3…Lxf2† op g3 gaat slaan: met 4…Lxg3 of 4…fxg3.
Beide varianten had ik helemaal uitgewerkt en kwam tot de conclusie dat de witte loper de zwarte koning kan afhouden en dat de witte koning net op tijd ondersteuning kan geven. Vreemd genoeg heb ik
helemaal niet gekeken naar het ook logische 3…fxg3. Wit mag de loper niet slaan en er dreigt gxf2 en
je kunt niet beide pionnen tegelijk tegenhouden. Waarschijnlijk had ik dan ook wel snel de weerlegging
gevonden en hier draait de hele studie om: 4. Le3† is niet alleen prachtig , maar tevens de enige zet die
remise houdt. Het logische 4. Lb6 heeft helemaal geen zin. De witte koning moet de loper toch een keer
in de steek laten om op tijd op d3 te komen. In de hoofdvariant wordt de reden duidelijk om de loper
naar e3 te spelen. De zwarte loper blokkeert op deze manier zijn eigen koning in een opmars naar dat
cruciale veld en verder. 4…Lxe3† 5. Ka6. 5. Kb7 ziet er logischer uit, maar wit moet het hebben van het
veld d3, zoals eerder gezegd. Na wits 5e zet kon je al de volle 5 punten bijschrijven, het vervolg is geforceerd voor wit: 5…Kg5 6. Kb5 Kg4 7. Lg2=. 6…Kf4 7. Kc4 en wit loopt verder door naar f1.
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Voor deze studie had ik het meeste tijd verbruikt, maar de minste
punten gescoord. Zonde, want dan had ik achteraf gezien beter de 3e
en 6e studie uit het toernooi kunnen nakijken. Maar ja, toen wist ik
nog niet dat ik daar steekjes had laten vallen en soms is het moeilijk
om keuzes te maken waar je je aandacht aan moet besteden. Ik
dacht dat ik hier toch echt met 1. Lc2† moest beginnen en zag ergens ook wel leuke patwendingen, maar kreeg die niet kloppend.
Een goede verdediging voor zwart vond ik ook niet, maar als dit al
voor wit was gewonnen dan zag het er niet studieachtig uit. Ik
schreef wel wat zetten op, maar wist niet wat de beste voortzetting
voor zwart was. In elk geval dacht ik dat de correcte eerste zet 1. Lc6
faalde op 1…Ka3 2. b7 Tf1, maar had dan 3. Kb1 gemist. 2…Txb5 3.
Lxb5. Nu staat zwart al zo’n beetje pat, alleen de toren hoeft nog
maar opgeofferd te worden. 3...Tb4 lijkt aantrekkelijk, maar dan volgt
4. La6 en alle grappen zijn er uit gehaald. 3…Te4! Dreigt mat en als
de loper op e1 weggaat komt ook gewoon 4…Te1† met pat. De enige zet om nog leven in de brouwerij
te houden is 4. Le2!! En na 4…Txe2 moet wit niet te nonchalant worden. Wit kan makkelijk nog de mist
in gaan door in de volgende val te trappen: 5. b8D? Txe1† 6. Db1 Td1! (6…Txb1?? 7. Kxb1+-) 7. c4
Txb1† 8. Kxb1 Kc4=. 5. Ld2! Txd2 6. b8D Td1† 7. Db1. En zie hier het verschil met de variant door de
loper op e1 te laten slaan en op d2: het is nu dezelfde stelling maar dan met zwart aan zet! Nu wint wit
wel. Kortom: een studie met een warrige beginfase waar je niet weet waar je het moet zoeken wat gecompenseerd wordt met een mooi slot waarbij nauwkeurig gespeeld moet worden en uiteindelijk uitmondt in wederzijdse zetdwang.
De laatste studie betrof er één van Jan Timman, die een studie van
Wotawa heeft aangepast / verbeterd.
Wit heeft een probleem doordat óf zijn loper of zijn belangrijkste troef,
de d-pion, verloren dreigt te gaan. 1. d7 Td8 lijkt nergens heen te
gaan. De enige zet om zwart nog even bezig te houden is 1. Kb7!
(Niet 1. Lc5? Dit lijkt zetverwisseling t.o.v. de hoofdvariant, maar
zwart heeft 1…Kc6! en deze zet is tevens de enige die remise houdt.
1...Txc5 gaat ook niet vanwege 2. d7 Tc6† 3. Kb7 Td6 4. Kc7/c8
Tc6† 5. Kd8 en op de volgende zet speelt wit 6. Ke8 en wint. 1…Td8
2. Lc5! Kxc5 3. Kc7 Txd6 4. b4† Kd5 5. b5 Kc5 6. b4† Kd5 7. f4
h6 8. h3 h5 9. h4 +-.
Zwart kan op zet 5 natuurlijk ook 5…Ke5 spelen maar dat leidt alleen
tot zetverwisseling. Ik heb vanaf 7…h6 niet meer opgeschreven,
maar daar werd niet moeilijk over gedaan.
Alle punten bij elkaar opgeteld kwam ik tot een score van 29 punten, 4 minder dan winnares Anne Haast
en evenveel als Jan Willem van Briemen en Martin van Essen. Ik werd tweede omdat ik eerder mijn antwoordblad had ingeleverd. Tevreden? Niet helemaal, op zich is tweede worden een prima resultaat.
Jammer vind ik dat ik toch slordig was in de afronding wat me punten heeft gekost. Desalniettemin was
Anne de terecht winnaar, het gaat over 9 studies en iedereen laat wel ergens steken vallen.
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Even voorstellen…..!
door Ruud Wille
ASV-Nieuws verwelkomt hierbij een nieuwe adverteerder. Of hoe een toevallige ontmoeting kan leiden tot een
advertentie. Het was zaterdag 5 januari toen wij in ons clubgebouw het OSBO-snelschaakkampioenschap organiseerden. "Ik loop even naar de buren van MAZDA Jansen” (ook adverteerder in ASV-Nieuws), zei ik toen iedereen aan het schaken was. "Even nieuwjaar wensen en een praatje maken". Zo gezegd, zo gedaan. Toen ik daar
was raakte ik toevallig aan de praat met, zo bleek, de eigenaar en zijn vrouw van Berendsen Schilderwerken B.V.
uit Oosterbeek. Van het een komt het ander en zo kwam ook het schaken ter sprake. Ik laat nu eenmaal geen
kans onbenut om ASV en het schaken onder de aandacht te brengen. Toevalligerwijs lag op de leestafel bij MADZA Jansen nog een clubblad van ons. Deze werd aandachtig doorgebladerd en de interesse was gewekt. Later dat
weekend is nog wat informatie toegestuurd en niet veel later volgde de bevestiging. "Ruud, we willen wel een
advertentie in jullie clubblad plaatsen". Prachtig natuurlijk want voor ondernemers is dit een mooie methode om
via ons clubblad onder de aandacht te komen en omdat ASV-Nieuws ook op onze site wordt geplaatst heeft de
advertentie meteen een heel groot bereik. Graag stel ik dit bedrijf aan u voor.
Berendsen Schilderwerken is opgericht in 1894 en is al 5 generaties lang een begrip in Oosterbeek en omgeving
voor zowel schilderwerk binnen als buiten. Met een team van ervaren en gespecialiseerde vakmensen kunt u
kwaliteit en service verwachten van dit allround schildersbedrijf. Zij staat garant voor deskundig advies en een
vakkundige uitvoering van elke opdracht. Berendsen Schilderwerken biedt o.a. de volgende services: buitenschilderwerk, binnenschilderwerk, beglazing/glaszetten, behangen (glasvezel), wandafwerking, houtrotsanering, restauratiewerken, spuitapplicatie en periodieke controles.
“Wij hebben 125 jaar ervaring en weten precies wat we moeten doen om een kwalitatieve afwerking van uw
schilderwerk te garanderen. Schilderen is belangrijk voor het onderhoud van uw woning, niet alleen voor de uitstraling van uw pand maar ook voor de bescherming tegen weersinvloeden en gebruikersbeschadigingen. Ook
goed binnenschilderwerk geeft uw woning een mooie uitstraling, maar zorgt tevens voor de nodige bescherming
tegen slijtage, vocht en schimmels.
Een belangrijke eerste stap is het informeren en adviseren van de klant, waarbij wij uw wensen in kaart brengen
en vervolgens omzetten in schilderwerk waar u jaren van kunt genieten. Kleuren hebben een grote invloed in en
aan uw pand, een juiste keuze is daarom van groot belang! Kleur bepaalt immers ook de sfeer in huis. Met het
bieden van kleuradvies ondersteunen wij u graag".
Naast uw buiten- en binnenschilderwerk verzorgen zij ook meerdere soorten stijlvolle wandafwerking, waarbij zij
u kunnen adviseren over de verschillende mogelijkheden, materialen en technieken. Er is veel ervaring in het
plakken van alle soorten behang. Behangen is precisiewerk waarbij zij u graag helpen. U kunt zelf uw favoriete
behang kiezen uit de verschillende stalenboeken van bekende merken. Ook glasweefselbehang doet wonderen
op wanden, doordat het een opvullend en scheuroverbruggend karakter heeft en is het stoot- en krasvast en
goed reinigbaar wat het geschikt maakt voor wanden die het zwaar te verduren hebben.
Ook het leveren en plaatsen van allerlei soorten beglazing is bij Berendsen Schilderwerken mogelijk.
Ongetwijfeld is uw aandacht, na het lezen van deze inleiding, getrokken. Kan uw huis weer een likje verf gebruiken, hoe lang is het geleden dat dit is gedaan? Waarom zelf in uw spaarzame vrije tijd aan het klussen gaan. Laat
dat gewoon aan de vakmensen over. Een mooie gelegenheid dus om Berendsen Schilderswerken uit te nodigen
voor een vrijblijvend gesprek! Kijk gerust eens op de site www.berendsenschilderwerken.nl.
Laat, als u contact opneemt, ook weten dat u hun advertentie heeft gezien in ASV-Nieuws (dat geldt natuurlijk
ook bij al onze andere adverteerders) dan heeft men meteen een beeld dat adverteren in ASV-Nieuws succesvol
is en dat trekt wellicht ook weer nieuwe adverteerders aan.
Advertentie op pagina 24.
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Spelregelcursus
door Kees van Keulen
Velen van ons doen mee aan de Interne competitie van ASV; en er zijn ook veel leden die meedoen aan de Externe competitie. Gelukkig gaat dat vrijwel altijd in goede harmonie en hoeft de arbiter er maar zelden aan te pas te
komen. Zeker bij de Interne competitie worden discussiepunten soepeltjes opgelost. Nu is dat maar goed ook;
het gaat primair toch om het plezier in schaken! Bij de Externe competitie staat er kennelijk iets meer op het spel
en is het belangrijker, dat men op de hoogte van de regels is. In verband hiermee heeft ASV twee cursusavonden
georganiseerd om nog eens de puntjes op de i te zetten. De cursus is gegeven door ASV-lid Désiré Fassaert, internationaal schaakarbiter. Zo'n 15 ASV-leden of deelnemers aan de beginnerscursus voor volwassenen hebben
hieraan deelgenomen. Het werd als een zeer geslaagde cursus ervaren. Wat ook goed beviel, was dat deze op de
vroege donderdagavond werd gegeven, zodat velen aansluitend aan de Interne competitie konden meedoen.
De eerste avond is een flink aantal regels behandeld die bij schaken in competitieverband gelden. Het centrale
thema was “onregelmatigheden” (waaronder onreglementaire zetten, rol teamleider en rol wedstrijdleider). Ter
voorbereiding hierop was aan de deelnemers onderstaand document toegezonden.

Beste schaakvrienden
Hieronder een aantal schaakregels die bij competitiewedstrijden gelden. Ik heb ze opgeschreven. Désiré Fassaert, schaakarbiter, heeft ze gecheckt en aangevuld. Daarbij gaat het er niet om, dat men het reglement uit z'n
hoofd kent, maar om praktische punten onder ogen te brengen. Het is er ook niet voor bedoeld het reglement te
vervangen; er kan dan ook nooit een beroep op dit document worden gedaan.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Er moet worden genoteerd totdat er minder dan vijf minuten op de klok staan; dan hoeft er niet meer te
worden genoteerd (ook niet als men daarna door het increment weer boven de vijf minuten uitkomt). NB
Dit geldt voor de huidige Interne en SOS-competitie. Bij andere competities met een increment van 30 seconden of meer moet men blijven noteren.
Rokeren: eerst de K verzetten, daarna met dezelfde hand de T (niet met twee handen tegelijkertijd!)
De klok dient met dezelfde hand te worden ingedrukt als waarmee men de zet heeft gedaan.
Promotie: eerst de pion van de 7e (wit) of 2e (zwart) rij oppakken, eventueel op de 8e of 1e rij zetten,
maar deze direct daarna vervangen door het gewenste stuk (D, T, L of P) en dat alles met dezelfde hand en
vóór het indrukken van de klok.
Doet men een onreglementaire zet (bij voorbeeld men zet zichzelf "schaak") en wordt dit door de tegenstander "geclaimd" of door de arbiter vastgesteld, dan dient men een andere zet te doen. Als dat met datzelfde stuk kan, dat men ten onrechte had verplaatst, dan moet met dat stuk worden gezet. Kan dat niet,
dan mag het met een ander stuk. Een bij de onreglementaire zet aangeraakt stuk van de tegenstander
moet, indien dat mogelijk is, worden geslagen. Bij een onreglementaire zet krijgt de tegenstander twee
minuten extra tijd. Bij een tweede overtreding verlies je de partij.
Wil men een stuk van zichzelf of de tegenstander rechtzetten omdat deze hinderlijk verschoven staat, dan
zegt men eerst "J'adoube" of woorden van gelijke strekking voordat men het stuk recht zet! Laat men dat
achterwege, dan geldt "aanraken is zetten" en moet men met dat stuk zetten (zie ook punt 5).
Een remise-aanbod: men doet een zet, biedt remise aan en drukt de klok in. Het remise-aanbod geldt totdat de tegenpartij een zet heeft gedaan of voor het aanbod heeft bedankt.
Opgeven kan het best door de klok stil te zetten en tegen de tegenstander te zeggen "Ik geef op" of iets
van deze strekking. Op zich zegt het geven van een hand niks, maar dat is wel zo netjes. De K omleggen
hoeft niet.
Bij de externe competities zet men wel de K van de winnende partij (of bij remise beide K'n) op e4 en/of
e5, maar dat hoeft niet. Dat wordt alleen gedaan ter informatie van toeschouwers.
Wil men - in de externe competitie (teamwedstrijden) - remise aanbieden, opgeven of wordt remise aangeboden, dan is het gebruikelijk, als dat tenminste mogelijk is, eerst te overleggen met de teamleider.
Daarbij wordt niet gesproken over de partij. De teamleider mag daar ook niet naar kijken! Maar deze geeft
- afhankelijk van wat op dat moment de stand tussen de twee teams is - al of niet z'n advies.
19

Maart 2019

ASV Nieuws

Het is overigens de speler zelf die beslist! Daarbij bestaat het gevoel, dat het teambelang boven het individuele belang (consequenties voor de elo) gaat. Dat kan de teamleider in zijn advies betrekken, maar
het blijft een advies.
11. In individuele wedstrijden (Interne competitie) is het gebruikelijk dat kan de speler die zwart heeft bepaalt aan welke kant van het bord de klok staat. Bij teamwedstrijden bepaalt de arbiter aan welke kant
van het bord de klok staat. De klokken staan zodanig, dat de arbiter er vanuit één positie zicht op heeft.
12. Er mag geen mobiele telefoon op het lijf worden gedragen (binnenzak colbert e.d.) Men moet het mobieltje in een tas doen of op tafel leggen. Deze dient uit te staan.
13. Praat niet met anderen over je partij als die nog gaande is. Dat spreekt voor zich, maar doe dat ook niet
over nog niet afgeronde partijen van anderen! Bemoei je er ook niet mee als daar iets mee aan de hand
is; daar is de arbiter voor.
14. Wanneer men iets niet weet, twijfelt of wil weten hoe een procedure, bij voorbeeld bij remise claimen
of onreglementaire zetten, werkt, mag men altijd de arbiter raadplegen. Wanneer er sprake is van een
onregelmatigheid, mag men de klok stilzetten en de arbiter erbij roepen, maar we hopen natuurlijk dat
dit nooit nodig is! Per slot blijft het plezier in schaken de kern waar het om gaat!
22 februari 2019,
Kees van Keulen.
De tweede avond is er eerst aandacht aan geschonken wanneer je wel of niet (meer) mag rokeren en zijn enkele vormen van remise behandeld. Daarna was het centrale thema zijn "het claimen van remise". Ter voorbereiding hierop was aan de deelnemers Artikel 9 uit het FIDE-reglement toegestuurd.

Artikel 9: Remise
9.1. 1. In een wedstrijdreglement kan omschreven worden dat spelers geen remise mogen aanbieden of
overeenkomen binnen een bepaald aantal zetten, of gedurende de hele partij, zonder toestemming
van de arbiter.
2. Echter, als het wedstrijdreglement een remiseovereenkomst toestaat dan gelden de volgende regels:
1.
Een speler die remise wil aanbieden, dient dit te doen nadat hij zijn zet op het schaakbord heeft
gedaan, en voordat hij zijn klok indrukt. Een remiseaanbod op elk ander moment tijdens de partij is wel geldig, maar moet worden getoetst aan artikel 11.5. Aan het aanbod kunnen geen
voorwaarden worden verbonden. In beide gevallen kan het aanbod niet worden ingetrokken en
blijft het van kracht totdat de tegenstander het aanneemt, het mondeling afwijst, het afwijst
door een stuk aan te raken met de bedoeling er een zet mee te doen of het te slaan, of de partij
op een andere wijze is beëindigd.
2.
Een remiseaanbod dient door elke speler op zijn notatieformulier te worden aangegeven met
het teken (=).
3.
Een remiseclaim overeenkomstig de artikelen 9.2 of 9.3 moet als een remiseaanbod worden beschouwd.
9.2. 1. De partij is remise, als een aan zet zijnde speler terecht claimt dat dezelfde stelling voor minstens
de derde keer (niet noodzakelijkerwijs door opeenvolgende herhaling van zetten):
1.
tot stand gaat komen, als hij eerst zijn zet, die niet gewijzigd mag worden, op zijn notatieformulier noteert en de arbiter zijn voornemen meedeelt om deze zet spelen, of
2.
zojuist tot stand is gekomen, en de speler die remise claimt aan zet is.
2. Stellingen worden geacht dezelfde te zijn, dan en slechts dan als dezelfde speler aan zet is, stukken van dezelfde soort en kleur dezelfde velden bezetten, en de mogelijke zetten van alle stukken van beide spelers dezelfde zijn.
Stellingen zijn niet dezelfde als:
1. een pion die en passant had kunnen worden geslagen niet langer op deze wijze kan worden
geslagen.
2. een koning met een toren het recht op rokeren had, maar doordat ze gezet zijn dit recht niet
20

Maart 2019

ASV Nieuws

meer hebben. Het recht op rokeren vervalt pas nadat de koning of toren zijn gezet.
De partij is remise, als een aan zet zijnde speler terecht claimt dat
1. er met de door hem op het notatieformulier genoteerde en aan de arbiter meegedeelde zet, die
niet gewijzigd mag worden, de situatie wordt bereikt, dat er met de laatste 50 opeenvolgende
zetten van beide spelers geen pion is verzet en niets is geslagen, of
2. er met de laatste 50 opeenvolgende voltooide zetten van beide spelers geen pion is verzet en
niets is geslagen.
9.4 Als de speler een stuk aanraakt zoals beschreven in artikel 4.3, dan verliest hij bij deze zet het recht om
op grond van artikel 9.2 of 9.3 remise te claimen.
9.5. 1. Als een speler remise claimt op grond van artikel 9.2 of 9.3, dan moet hij of de arbiter de schaakklok
stilzetten (zie artikel 6.11.1 of 6.11.2). Hij mag zijn claim niet intrekken.
2. Als blijkt dat de claim terecht is, dan is de partij onmiddellijk remise.
3. Als blijkt dat de claim onterecht is, dan moet de arbiter twee minuten toevoegen aan de bedenktijd
van de tegenstander. Daarna moet de partij worden voortgezet. Als de claim gebaseerd was op een
voorgenomen zet, dan moet deze zet worden gedaan met inachtneming van de artikelen 3 en 4.
9.6. De partij is remise als een of beide van de volgende punten aan de orde zijn:
1. dezelfde stelling, zoals in 9.2.2 is tenminste vijf keer tot stand gekomen.
2. in een reeks van 75 gedane zetten van beide spelers is er geen pion verzet en niets geslagen. Als de
laatste zet mat tot gevolg heeft, gaat mat voor.
9.3

Beide avonden hield Désiré een korte inleiding, waarna tijd werd besteed aan het beantwoorden van vragen
naar aanleiding van het toegezonden cursusmateriaal, de inleiding of eigen ervaringen. Het zal duidelijk zijn, dat
er diverse voorbeelden van wat in de praktijk was gepasseerd, ter sprake kwamen. We zij er blij mee, dat de cursus als van toegevoegde waarde werd ervaren. De manier waarop deze door Désiré werd gegeven, heeft hier
zeker aan bijgedragen.
Kees van Keulen.
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ASV-1 wint streekderby tegen UVS
door Tom Bus
Het is 9 februari 2019. Na een lange winterstop mag eindelijk het stof van de schaakstukken worden gepoetst. Glimmend en uitnodigend staan de edele stukken in hun beginpositie opgesteld om doordacht en
weloverwogen over het strijdtoneel verschoven te worden. Kunnen de Grillige Ridders van ASV het huzarenstukje tegen Groningen herhalen tegen het solide team uit Nijmegen?
Hieronder volgt een kort en bondig verslag van het rondje langs de borden.
Bord 1: Jasper Bons – Eelco de Vries ½-½
Eelco offert een kwaliteit om zijn stelling te bevrijden. Bons reageert suboptimaal en vecht voor zijn leven.
Eelco moet uiteindelijk in remise berusten
Bord 2: Otto Wilgenhof – Guido van Mierlo ½-½
Otto komt met een stevige plus uit de opening. Van Mierlo recht zijn rug en Otto kan geen progressie boeken. Beide spelers proberen nog een poos voordat de vrede wordt getekend.
Bord 3: Lukas van de Linden – Jaap Vogel 1-0
De strijd gaat lang gelijk op, ware het niet dat Jaap meer tijd gebruikt. In de tijdnoodfase moet Jaap de
prijs hiervoor betalen. Op zet 34 verliest Jaap een belangrijke pion, waarna wit de buit kan binnenhalen.
Bord 4: Bob Beeke – Jan Pijkeren ½-½
Bob speelt voor de afwisseling een 1.c4 met g3 systeem . Hij rekent echter buiten de waard. Tegenstander Pijkeren is zelf een 1.c4-adept en weet het witte gevaar te weren. Na een zet of vijfentwintig staat Bob
zelfs beduidend minder. Gelukkig heft zwart te vroeg de spanning op en wordt snel het punt gedeeld.
Bord 5: Jaap Houben – Wouter van Rijn 0-1
Wouter komt weliswaar minder uit de opening maar speelt de middenspelfase beduidend sterker. Jaap
bezwijkt onder de zwarte druk en gaat in de fout. Wouter haalt in de technische fase snel het punt binnen.
Zo blijft de strijd op de eerste vijf borden in evenwicht. Het venijn zit hem in de staart!
Bord 6: Tom Bus – Joost Retera 0-1
In een Gesloten Siciliaans met verwisselde kleuren valt zwart op de koningsvleugel aan en wit op d e damevleugel. Joost beukt hard op de witte stelling, maar wit blijft in hogere zin de betere stelling houden. De
aanvaller valt beter aan dan dat de verdediger verdedigt, dus 0-1.
Bord 7: Anton van Rijn – Michiel Blok 0-1
In deze partij hobbelt het witte paard frivool over het bord. In de tussentijd bereidt Michiel de slotaanval
voor. Onder het motto “ wie het eerst komt, die het eerst maalt” haalt Michiel een belangrijk punt binnen.
Bord 8: Pieter Verhoef – Lars Kurstjens 1-0
De partij gaat lange tijd gelijk op wanneer Kurstjens besluit een pion te offeren om activiteit te genereren.
Normaal gesproken is dat een goed plan, maar dat moet je niet tegen Pieter doen. Pieter incasseert de
pion en gaat “ staan”. Van lieverlee offer zwart nog een stuk voor twee pionnen hetgeen de partij alleen
maar sneller doet eindigen.
Bord 9: Dmytro Kamenskyi – Dirk Hoogland 0-1
In een Siciliaanse Drakenvariant worden eerst een sloot theoretische zetten uit de mouw geschud. Wit
speelt het spel sterker en krijgt een overwegende stelling. Daar waar wit moet uithalen, speelt hij op consolidatie. Dirk offert pardoes een kwaliteit om een rookgordijn op te trekken. Wanneer wit zonder kleer22
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scheuren de tijdnood haalt, lijken de overlevingskansen van Dirk nihil. Als er iets is dat Dirk heel goed kan
dan is dat verdedigen, stug verdedigen! Dirk spoort zijn paard nog eens aan en met een ongelooflijke
kuur weet het zwarte paard het lot van wit te bezegelen.
Bord 10: Peter Boel – Jeroen Clermonts ½-½
Peter heeft een lastige middag gekend. Na een gelijkachtige opening neemt zwart langzaam maar zeker
het initiatief in handen. Boze tongen beweren zelfs dat Peter heel slecht staat. Net zoals Dirk begint Peter
terug te vechten. Peter buigt maar breekt nooit.
De veerkracht en het doorzettingsvermogen van de staartborden zorgen ervoor dat ASV een verdiende
middenpositie in Klasse 1A inneemt.
Kan ASV in de volgende ronde tegen Caissa Eenhoorn het zelfde staaltje uithalen?
Houben,J. (2284) - Van Rijn,W. (2105) ASV - UVS Arnhem (6), 09.02.2019
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Le3 Lg7 5.h3 0–0 6.Pf3 c6 7.a4 Da5
Veiliger is 7...Dc7 8.Le2 e5 Svidler,P (2737)-Andreikin,D (2719) St
Petersburg RUS 2018
8.Dd2 b5?!
Zie diagram links.
Deze zet past goed bij de stijl van Wouter. Hij roept al vroeg in de partij
complicaties op om de tegenstander uit zijn comfortzone te halen.
Een ander idee is 8...e5 9.dxe5 dxe5 10.Ld3 Pbd7 11.0–0= Boel,M
(2219)-Suder,R (2123) London ENG 2016]
9.Ld3
Met deze sjablonezet geeft wit zijn voordeel uit handen. De compromisloze zet van zwart moet stevig worden aangepakt en wel zo 9.b4
Dxb4 10.axb5 cxb5 11.Ld3 La6 12.0–0 met voordeel voor wit.
9...b4 10.Pa2
Na de twee minder nauwkeurige witte zetten is de positie in evenwicht.
Aangewezen is 10.Pe2 Pbd7 11.0–0=
10...Pa6 Pc1 c5 12.Pb3 Dc7 13.De2
Zie diagram links
Wit heeft veel tempi verloren (Pb1–c3–a2–c1–b3 en Dd1–d2–e2) terwijl zwart snelle ontwikkelingszetten speelt. Nu de witte koning nog in
het midden staat is het is niet vreemd dat Wouter de stelling opent.
13...cxd4 14.Lxd4 Pc5?!
Consequent is 14...e5 15.Le3 Pb8 16.a5 d5 17.Pfd2 d4 18.Lg5 Le6
15.Pxc5 dxc5 16.Le5 Dc6 17.0–0 Lb7 18.Pd2 Tfd8= 19.b3
Deze "logische" zet brengt wit in de problemen. Logischer lijkt een zet
als 19.Pc4.
Zie diagram links.
19...Ph5! 20.Lxg7 Kxg7 21.De3 Dd6 22.Pc4 Dd4 23.Tae1 Tac8?!
Zwart is gebaat bij dameruil omdat de witte loper op d3 niet zo actief is.
Bijvoorbeeld 23...Dxe3 24.Txe3 Pf4 25.Pa5 Tab8
24.Kh2 La6 25.f4 Lxc4 26.Lxc4 Dxe3 27.Txe3 Td4 28.g4 Pf6 29.Ld3
Pd7
29...a5
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30.e5 Pb6 31.f5?
Deze optimistisch gespeelde zet veroorzaakt een boomerang-effect.
Zie diagram links
31...c4! Zo gaat dat!
32.bxc4 Pxc4 33.f6+ Kf8 34.fxe7+ Kxe7 35.Te2 Tc5! 36.Tfe1

Zie diagram links.
Zwart heeft zijn stelling geoptimaliseerd. Het wordt tijd om te oogsten.
41...Pb2 42.h5 gxh5 43.gxh5 b3 44.c4+ Pxc4
Of 44...Ke6!
45.Kf5 b2 46.Kf6 Tc6+ 47.Kf5 Pd2
Nog sneller gaat 47...Pa3
48.Te2 b1D 49.Txd2 Dg1 50.Le4+ Kc4 51.Tc2+ Kb3 52.Txc6 Dg5#
0–1 Een belangrijke overwinning voor ASV.
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Herinneringen aan Wijk aan Zee
door Nico Schoenmakers
Allard, Alexandra en enkele andere bijzondere mensen
Ook dit jaar speelde ik in de tweede januarihelft een tienkamp tijdens het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan
Zee. Na een moeizame start met na 4 ronden een score van
min twee leverde mij overwinningen in de 6e, 7e en 8e ronde
een score van plus één op en een niet onverdienstelijke derde plaats in mijn groep.
Naast het schaken in een stimulerende omgeving - alles
ruikt naar en ademt er schaak - zijn het de mensen die ik
daar tref, die deze happening voor mij zo mooi maken. Enkelen van hen stel ik graag nader aan de ASV-Nieuwslezer
voor.

Henk
Sedert een kleine twee decennia is Utrechter Henk Dissel mijn ontbijtmaatje in hotel Het Hoge Duin. Henk is belezen, weet meestal precies wie er in het hotel verblijven en hij heeft veel gevoel voor humor. De lezer die niet
van harde humor houdt adviseer ik overigens het volgende mopje van Henk over te slaan.
Hét Wijk-aan-Zeese-nieuws van de afgelopen maanden is de grafietregen. Er wordt binnenkort op het terrein
van Tata Steel een loods gebouwd, waarna deze problemen mogelijk verleden tijd zijn. Maar tot die tijd schrijft
het Noordhollands Dagblad hier bijna dagelijks over.

Een groep mannen zit te wachten voor de gaskamer. Zegt de ene bewaker tegen de andere: “Moet je kijken hoe
rustig die twee daar zitten te kaarten”. “Oh”, zegt die andere bewaker, “dat zijn die twee uit Wijk aan Zee…”
Allard
Op zondagmiddag 20 januari omstreeks 12.20 uur trof ik Allard voor de ingang van de Grootmeesters in dorpshuis De Moriaan.
Allard leerde ik enkele jaren geleden kennen tijdens een contactdag van de motiefgroep Schaken in Deurne. Hij
verzamelt handtekeningen van wereld- en olympische kampioenen.
“Weet je wat de grootste fout is, die ik in mijn leven heb gemaakt, Nico”, vroeg Allard aan mij. Zijn vrouw zat
naast hem, ik vertrouwde het daarom niet helemaal en ik antwoordde derhalve aarzelend: “Neen, sorry, ik zou
het werkelijk niet weten, Allard”. “Welnu, ik heb mij nooit gespecialiseerd”, antwoordde Allard gedecideerd. “Ik
leef dus in dienst van mijn verzameling”. Naar verluid is zijn handtekeningenverzameling meer dan twintigduizend handtekeningen groot.
Enkele jaren geleden gaf Gari Kasparov op een doordeweekse dag een signeersessie in dorpshuis De Moriaan.
Uiteraard was ook Allard present. Nadat Kasparov zo’n acht blanco briefkaarten had ondertekend, keek hij Allard onderzoekend en dwingend aan en vroeg: “Wat moet jij met al die handtekeningen van mij?” “Kijk”, antwoordde Allard, “dat zit ongeveer zo, meneer Kasparov. Ik rentenier, maar mijn clubgenoten moeten vandaag
allemaal werken. Dus zij hebben mij gevraagd een handtekening van de grote Kasparov voor hen mee te nemen.
Vandaar, dus”. Vervolgens tekende een kennelijk overtuigde Kasparov nog een aantal blanco briefkaarten en
was Allard verzekerd van verdere handelswaar waarmee hij zijn verzameling na uitruil kon uitbreiden.
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Tom
Na het avondeten op zondag 20 januari wilden Bernhard Bückers en ik een slaapmutsje nemen in de bar van hotel Het Hoge Duin. Bij aankomst bleek aldaar een sponsorbijeenkomst gaande, waarbij genodigden simultaan
konden spelen tegen de Indiase Grootmeester Santosh Gujrathi Vidit. Tot ons genoegen zagen we dat ook cluben hotelgenoot Tom Bus bij deze simultaan was aangeschoven. Goed gebruik bij een sponsorsimultaan is, dat de
deelnemers ondersteuning kunnen krijgen van de aanwezige Grootmeesters. Een zichtbare genietende Tom
werd actief bijgestaan door Internationaal Meester Stefan Kuipers, Grootmeester Erwin L’ Ami en Grootmeester
Anish Giri. Tom’s resultaat was dan ook een mooie overwinning op Grootmeester Vidit.
Alexandra
Ik verhaalde over Allard tijdens de traditionele Chinese maaltijd in Beverwijk voorafgaand aan het avondje bioscoop op dinsdag 22 januari. Rotterdammer Pim Kleinjan gaf aan dat in zijn groep een wereldkampioene bij de
vrouwen onder 11 jaar meespeelde, Alexandra Shedova. “Ha”, dacht ik, ”die handtekening zal Allard vast nog
niet in zijn verzameling hebben”. Daags daarop vervoegde ik mij bij groep 5K en vroeg de 10-jarige wereldkampioene om haar handtekening. De Moskovietse sprak uitsluitend Russisch, dus onze communicatie verliep enigszins onbeholpen - grote kinderogen keken mij niet begrijpend en vragend aan - maar na interventie van een glimlachende Pim was ik de trotse bezitter van de handtekening van de 10-jarige wereldkampioene.
Alexandra won haar tienkamp overigens met een score van 8 uit 9.
Bernhard
Mijn goede Duitse schaakvriend Bernhard Bückers, die
we jaarlijks in Praag tijdens de International Chess Holiday treffen, nam dit jaar voor het eerst deel aan een
tienkamp in Wijk aan Zee. Tot twee keer toe was er ’s
avonds geen plaats in het ook bij schakers populaire Italiaanse restaurant Tarantella. De derde keer hadden we
meer succes en konden we plaatsnemen aan de tafel
waar de avond ervoor Magnus Carlsen met zijn familie
had gezeten en gegeten. Bernhard, met een score van
plus twee op zak, nam plaats op de stoel waarop de wereldkampioen de vorige avond had gezeten. Schaakgodin Caïssa strafte deze Majesteitsbelediging meteen af.
Bernhard verloor zijn drie hierop volgende partijen…
Marian, Nico en Bernard
Eric
In de vijfde ronde was ik ingedeeld tegen de Amsterdammer Eric van Rijkom. Volgens Chessbase speelt hij in zijn
witpartijen consequent 1. f4, de Birdopening. ASV-Nieuwsredacteur Tom Bus hielp mij bij mijn openingsvoorbereiding, waarbij de witspeler middels een ingenieus zwart plan snel uit zijn comfortzone zou worden gehaald. Tot
de tanden gewapend nam ik dinsdagmiddag 22 januari om 13.30 uur plaats achter de zwarte stukken. Er volgde,
oeps, 1. d4, en weg was mijn openingsvoorbereiding. De partij eindigde na een dame-eindspel in remise. Tijdens
de gezamenlijke analyse na afloop van de partij in het café van dorpshuis De Moriaan vroeg ik Eric waarom hij
geen 1. f4 had gespeeld. Immers in Chessbase is dat jouw vaste openingszet met wit. “Oh”, antwoordde Eric, “dit
heb ik vaker gehoord. Die Eric van Rijkom in Chessbase, dat ben niet ik, maar dat is een andere schaker. Zelf
speel ik namelijk nooit 1. f4…”.
Een belangrijke keuze moest ik in deze partij op de 34e zet maken. Mijn score was min twee en Eric bood dameruil aan. Mijn eindspelgevoel gaf mij aan, dat ik de dames moest ruilen. De stand op de ranglijst, er dreigde immers min drie en een mislukt toernooi, fluisterde mij in: “Niet doen!” (zie stukje van Tom Bus pagina )
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Nico
Zaterdagavond, 27 januari, voorafgaand aan de slotronde wordt traditioneel vis gegeten bij visrestaurant De
Kop van de Haven in IJmuiden. Voor visliefhebbers een absolute aanrader. Onder meer de veilingmeester van de
motiefgroep Schaken Nico van der Plas en zijn echtgenote Hella schoven aan. Ik overhandigde aan Nico de handtekening van Alexandra Shedova voor Allard en ik verhaalde dat ik Allard vorige week zondag om half zes nog
kort had gesproken. Hij had toen nog geen handtekening weten te scoren. In ons hotel verbleven een aantal
Grootmeesters dus wellicht kon ik nog wat voor hem betekenen. Hierop belde Nico Allard, die toch nog de nodige handtekeningen had weten te scoren. Maar de handtekening van de Oekraïense Grootmeester Anton Korobov ontbrak nog. De volgende ochtend tijdens het ontbijt heb ik deze aan Anton gevraagd en diezelfde middag nog werd de handtekening door mijn eega Marian onder weg naar Leiden aan de vrouw van Nico aangereikt.
En zo waren er uiteraard nog veel en veel meer bijzondere mensen in de tweede januarihelft in Wijk aan Zee.

27

Maart 2019

ASV Nieuws

Daglichtschaak
door Jan Vermeer
Verslag januari
Rob Cornips laveert langzaam naar het kampioenschap
Rob Cornips voegde deze middag 2½ punt aan zijn totaal toe en staat daarbij 3½ riant op kop. De B-groep nam
Tjabbe Jansen enige afstand van Kazem Mollahosseini. De sfeer was deze middag weer voortreffelijk.
Jan Vermeer snoepte een halfje af van Rob Cornips, maar legde het loodje tegen Eric Braun, zodat Rob’s voorsprong een punt groeide. Maar Bart de Kort won al zijn drie partijen en zal de volgende rondes de spanning
enigszins kunnen terugbrengen. Ko Kooman zakte slechts één plaats, ondanks zijn nulscore. Hub Kusters won
alleen tegen Ad Braam. In gewonnen positie liet Hub zich mat zetten tegen Jan Vermeer. Jacco Reiding verloor
alleen zijn partij tegen Eric Braun, die deze middag met de volle buit huiswaarts keerde. Ad Braam ging met nul
punten naar huis. Horst Eder vocht zich naar 1½ punt door o.a. remise te scoren tegen Tjabbe Jansen. Tot slot in
de A-groep: ook Hans Donker eindigde deze dag met de maximale score.
In de B-groep kwam Tjabbe alleen aan de leiding. In een rechtstreeks duel bond Kazem aan zijn zegekar. Gerrit
Jansen scoorde alleen tegen Fritz.
Verslag februari
Rob Cornips heeft Een engeltje op schouder
Rob Cornips voegde deze middag weer 3 punten aan zijn totaal toe en staat daarbij 4½ riant op kop. De B-groep
nam Kazem Mollahosseini resoluut de leiding. Verheugend was de terugkeer van Robbert Lubbers. Hoewel hij
blijvende gezondheidschade ondervindt, laat Robbert, als het even kan het Daglichtschaak niet schieten.
Rob Cornips behaalde tegen Tjabbe Jansen een zwaar bevochten maar reguliere overwinning, maar tegen Hub
Kusters en Jacco Reiding behaalde hij ook twee overwinningen in plaats van twee remises. Hub gaf een 100%
remisestand zo maar weg en Jacco had zelfs winst kunnen behalen, maar zag de zet niet. Jan Vermeer moest flink
aan de bak, want zowel Ko Kooman als Kazim Mollahosseini hadden er zin in, en pakte twee punten. Dat bewezen de twee heren door beiden van Albert Marks te winnen. Kazem nam mede hierdoor de leiding in de B-groep.
Hub Kusters bleef met zijn 2-punten score in de kopgroep. Hans Donker behaalde drie punten. Tegen Jan Vermeer ging dat makkelijk, die verzuim na zes zetten de aangevallen dame weg te zetten. Horst Eder was ook in
vorm, slachtoffer was ook hier Albert Marks. André Meijer behaalde tegen Fritz 8 een zege. Gerrit Jansen behaalde geen punten. Tegen Robbert Lubbers gaf hij pardoes zijn dame weg.
Verslag maart
Rob Cornips staat een halfje af
Zowaar heeft Rob Cornips een halfje moeten afstaan. In een partij tegen Jan Vermeer stond Rob steeds met de
rug tegen de muur, Jan had twee pionnen meer, maar verspeelde er één. Rob bood daarop remise aan, wat Jan
weigerde. Maar het werd toch remise. Jacco Reiding liet zien hoe Jan wel had kunnen winnen. Hub Kusters nestelde zich op de 3e plaats. Alleen Ko Kooman snoepte hem een remise af. Jacco Reiding zegevierde over Jan Vermeer. Horst Eder wist zich keurig in de subtop te handhaven. Hans Donker was volledig uit vorm en won alleen
van de computer Fritz. Henk Schunk won van Robert Lubbers en Gerrit Jansen. Eric Braun scoorde twee punten
met o.a. een zege op Gerrit Jansen.
In de B-groep won Kazem Mollahosseini van André Meijer, daarmee liep hij uit op de afwezige Tjabbe Jansen.
Het was weer een buitengewone gezellige middag en een goede opkomst van 13 schakers.
De volgende en tevens laatste ronde is op dinsdag 2 april in De Wasserij, Molenbeekstraat 26a.
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Ranglijst Daglichtschaak

Nr

na ronde 18 seizoen 18/19
Voornaam Naam
punten Rating partij groep
1 Rob
Cornips
16
1879
18 AA
2 Jan
Vermeer
10.5 1682
18 A
3 Hub
Kusters
9.5
1697
15 A
4 Ko
Kooman
8.5
1612
18 A
5 Jacco
Reiding
8
1655
16 A
6 Kazem
Mollahosseini
8
1580
15 BA
7 Horst
Eder
8
1557
18 A
8 Hans
Donker
8
1636
12 A
9 Tjabbe
Jansen
6.5
1534
15 B
10 Henk
Schunk
6
1577
9A
11 Eric
Braun
6
1620
9A
12 Bart de
Kort
6
1828
6A
13 Ad
Braam
4
1496
12 A
14 Albert
Marks
4
1733
8A
15 Robbert
Lubbers
3
1416
6B
16 André
Meijer
2.5
1415
8B
17 Gerrit
Jansen
2
1125
15 B
18 John
Vos
1
1587
3B
19 Weslie
Kuijer
1
1204
3B
20 Fritz
8
0.5
1160
14 A
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TPR
1937
1668
1738
1623
1611
1609
1517
1679
1522
1680
1632
2003
1518
1586
1437
1317
1122
1439
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Dameruil of geen Dameruil
door Tom Bus
Nico vroeg mij of ik een fragment van zijn partij van commentaar wilde voorzien.
Met veel plezier heb ik dat gedaan.
van Rijkom,Eric - Schoenmakers,Nico Wijk aan Zee (5), 22.01.2019
Het gaat om nevenstaande stelling. Nico twijfelt of hij wel of geen dameruil
moet aangaan.
De pion op b5 is de belangrijkste troef voor zwart. De witte dame beschermt
dominant en pontificaal de doorgang naar het witte koninkrijk.
Over dameruil geeft monogame Nico een resoluut antwoord: "Niet doen!"
Ik stel voor om het respectvolle besluit van Nico te onderzoeken en vervolgens
richt ik mijn pijlen ook op de ondeugende dameruil.

Zonder dameruil:
1…Dxa5 2.Dxd5+ Kh7
Na deze pionruil heeft de zwarte monarch een veilig heenkomen gevonden op h7. De hamvraag is: "Welke pionnen
zijn het gevaarlijkst?"
3.e4 Snelheid is geboden.
3...Dd2
Of 3...Dc3 4.e5 b4 5.e6 b3 6.e7 De1 (Niet 6...b2? 7.e8D b1D 8.Ddg8# oops.)
7.De5 Dxe5 8.dxe5 b2 9.e8D b1D 10.Dc6 a5 11.e6 Db4 12.h4 a4 13.e7 Dxe7
14.Dxa4 en remise ligt voor de hand.
4.e5 b4 5.e6 De2 6.Db3 De4+ 7.Kg1 a5 8.d5
Zie diagram links.
Nu moet zwart aan de noodrem trekken.
8...a4! 9.Dxa4 De1+ 10.Kg2 De4+ 11.Kg1 Db1+
met eeuwig schaak.
Dus ½–½
Met de Dameruil: Hieronder ziet u nogmaals de uitgangsstelling.
Ik weet dat Nico het niet wenselijk vindt, maar voor deze bijzondere gelegenheid zal ik toch het licht moeten schijnen op de alternatieve optie.
1...Dxc5 2.dxc5 Kf7!
Op tijd "binnen het kwadraat (vierkant)" stappen, is een belangrijke verdediging
die zwart moet toepassen.
3.Kf3 g5
Het “afhouden” van de witte koning is een andere strategie welke zwart op zijn
repertoire heeft staan.
Of 3...b4 4.Ke2 Ke7
En vooral niet het impulsieve 4...b3? Hardlopers zijn soms doodlopers! 5.Kd3+
– Wit houdt op tijd de b-pion tegen en zal daarna winnen met zijn extra pion.
5...Ke7 6.Kc3 Kd7 7.Kxb3 Kc6 8.Kb4 g5 9.g4 g6 10.h3 h5 11.f3 en wint.
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5.Kd3 Kd7 6.f3 g5 7.g4 Kc6 8.Kd4 b3 9.Kc3 Kxc5 10.Kxb3 Kb5 11.Kc3 Kxa5
12.Kd4 Kb4 13.Kxd5
Zie diagram rechts.
Er ontstaat nu een interessante wedloop met een close finish.
13...a5 14.e4 a4 15.e5 a3 16.e6 a2 17.e7 a1D 18.e8D Dd1+ 19.Ke6 Dxf3
20.Db8+ Kc3 21.Dg3 Dxg3 22.hxg3 Kd2 23.Kf7 Ke3 24.Kxg7 Kf3 25.Kxh6
Kxg4 26.Kg6 Kxg3 27.Kxg5 met remise.
Terug naar de analyse:

4.g4 Ke7 5.Ke2 Kd7 6.Kd3 Kc6
7.Kd4 b4 8.h3 g6 9.f3 h5 Wit zal zijn
troef nu op tafel leggen om erger te
voorkomen.
Zie diagram links
10.e4!
Alle andere zetten verliezen.
10...dxe4 11.fxe4 hxg4
Een blunder is 11...h4? 12.Kc4 b3 13.Kxb3 Kxc5 14.Kc3 Kd6 15.Kd4 Ke6
16.e5 en wint.
12.hxg4 b3 13.Kc3 Kxc5 14.Kxb3 Kd4 15.Kb4 Kxe4 16.Kc5 Kf3 17.Kb6
Kxg4 18.Kxa6 Kf4 19.Kb5 g4 20.a6 g3 21.a7 g2 22.a8D g1D
Zie diagram links.
In dit eindspel speelt de extra pion niet zo'n grote rol. Zwart houdt makkelijk
(of met moeite) remise.
U ziet dat het besluit van Nico goed was. Gelukkig was het andere besluit
ook goed!
Ik wil dit artikel besluiten met een deel van een songtekst van James Brown:
This is a man's world, this is a man's world
But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl.
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Henk Hagedoorn Oploswedstrijd 2018 in Leeuwarden
door Wouter van Rijn
Omdat Leeuwarden afgelopen jaar de culturele hoofdstad van Nederland was, werd dat jaar het Henk Hagedoorn Oplostoernooi gehouden. Een eindje weg en dat terwijl het OBOK (Open Belgisch Oploskampioenschap)
net achter de rug was.
Bleven de Belgen Eddy van Beers en Andy Ooms de Nederlanders in Geel al voor, nu overtroffen ze zelfs dat resultaat in de Friese hoofdstad: Eddy werd eerste en Andy tweede!
Verder waren het, op Marcel van Herck na, alleen maar Nederlanders en Friezen. Er werd goed gescoord, Eddy
haalde zelfs foutloos het einde: 60 punten in 153 minuten (van de 180). Andy had enkele foutjes, maar met 57
punten kon hij toch terugkijken op een zeer goed toernooi. Beste Nederlander was Hans Uitenbroek met 54,5
punt. Mijn toernooi was prima geweest als ik niet het mat in 2 in de 2e ronde verpest had (gebeurde de laatste
tijd wel vaker). Verder had ik op een studie na bij alle opgaven wel gescoord, maar helaas hier en daar wat punten in de afronding laten liggen. Nieuw was dit keer de fairy-opgave was; een zelfmat in 3 met Circevoorwaarden. In het kort: wanneer een stuk wordt geslagen wordt die teruggezet op het beginveld.
Enkele opgaven uit het toernooi:
1. Wit geeft mat in 2 zetten:

2. Wit geeft mat in 3 zetten:

3. Wit geeft mat in 4 zetten:

5. Wit geeft mat in 2 zetten:
Wit dwingt zwart om wit mat te zetten:

6. Wit geeft mat in 3 zetten:

4. Zelfmat in 3 zetten.

32

Maart 2019
7. Wit geeft mat in 6 zetten:

ASV Nieuws
8. Wit speelt en houdt remise:
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9. Helpmat in 4 zetten met 2 oplossingen. Zwart begint en wit zet
zwart mat op de 4e zet:

Maart 2019

ASV Nieuws

Een lap rauw vlees
door Peter Boel
In de bekerwedstrijd tegen Meesterklasser HMC Calder kreeg ik aan bord
3 wit tegen GM Twan Burg. Net nu ik me had voorgenomen om Open Sicilianen te gaan spelen. Een Najdorf aangaan met wit tegen Twan Burg is
zoiets als een lap rauw vlees in een vijver met krokodillen gooien en er
dan zelf achteraan springen. Maar we gaan toch zeker niet terugkrabbelen? Dus:
Boel - Burg

beker HMC-ASV, 18.01.2019

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Pb3 Pc6 7.Le2!?
Hier begon ik al te twijfelen aan mijn geheugen en spoken te zien. 7.Le3
is hier toch de zet? Maar hoe gaat het dan verder na 7...Pg4 ?! Onwennigheid; 8.Lg5 is goed, maar meestal doet zwart toch 7...e6.
7...e6 8.g4 Hoppa.
8...h6!?
Nog maar twee partijen in de database, met 9.a4 en 9.Le3. Die laatste zet
wilde ik ook spelen, maar wit gaat hier toch voor g4–g5 ? Waarom dan
een tempo verliezen met die loper? Dus produceerde ik hier een verdacht
nieuwtje.
9.g5?! Anti-positioneel, de h-pion wordt een zorgenkindje. Maar wel actief.
Peter Boel Foto: René Olthof
9...hxg5 10.Lxg5 b5 11.a3 Ld7!?
Ik verwachtte 11...Lb7 maar Twan wil over de b-lijn aanvallen.
12.f4!? Le7 12...Th3!? was interessant.
13.Dd2 Dc7 Hij doet het rustig aan. 13...Pa5 was scherper. Controle
houden, dat is wat die gasten willen. Ha!
14.0–0–0 Tb8 15.Lf3 Zie diagram links
15...b4
Daar komt hij al. Ik had het idee dat ik hier snel opgerold ging worden, dus probeerde ik maar zo gezond mogelijk verder te gaan. Overigens was 15...a5 nog sterker volgens de computer.
16.axb4 Txb4
16...Pxb4 is gevaarlijk vanwege 17.e5 d5 18.f5!
17.The1 Pa5 18.Pxa5 Dxa5 19.Pb1
Helaas ging 19.Pa2 niet goed: 19...Ta4 20.Dxa5 Txa5 21.Kb1 Txh2 en nu is 22.Th1 niks vanwege
22...Txh1 23.Txh1 Lc6 . Maar wat doet zwart nu tegen de dreiging 20.e5?
19...Db6?
Sterk was weer het actieve 19...Th3! , bv. 20.Dg2 (20.Lg4 Pxg4
21.Lxe7 Txh2 22.Dxd6 is een zootje, maar blijkt goed voor zwart:
22...Txc2+! 23.Kxc2 La4+ 24.Kc3 (24.Kc1 Tc4+ 25.Pc3 Txc3+ en
mat) 24...Tb6+ 25.b4 Txd6 26.bxa5 Txd1 27.Txd1 Lxd1 met een pluspion in het eindspel.) 20...Da1 21.b3 (21.Dxh3 Dxb2+ 22.Kd2 Tc4 is
lastig in te schatten, maar de zwarte aanval is sterker) 21...Th8
22.Dd2 d5 en nu komt zwart eerst.
20.c3 Tc4?! Zie diagram links
Zwart heeft de voorgaande fase niet zo overtuigend gespeeld en ik
ga voor mijn kans.
21.e5 La4!?
Ook 21...d5 was weer mogelijk omdat wit met 22. exf6 gxf6 niet veel
opschiet, maar weer is 22.f5! het parool. Ik heb nu het voordeel dat
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het heel lang duurt voordat zwart tegenkansen tegen mijn koning kan creëren.
22.exd6! Een gedwongen en sterk kwaliteitsoffer.

22...Lxd1 23.Txd1 Ld8 Zie diagram links.
24.f5! Natuurlijk. Hier begon Twan lang na te denken.
24...Pd7!
Ik dacht even dat 24...Kd7 nog iets was, maar dat houdt zwart niet
droog na 25.fxe6+ fxe6 26.Le3 (26.De2 Ta4 27.Pa3 met de intentie
Pc4–e5+ faalt op 27...Txa3 - ook 27...Dc5 is goed.) 26...Da5 27.Dd3
Ta4 28.Dg6 .
25.fxe6 fxe6 26.Le3!?
Ik wilde de lopers op het bord houden omdat er anders ooit schaakjes
op de diagonaal h6–c1 in de stelling kwamen. Na 26.Lxd8 Dxd8
27.Te1 (Of 27.Dg2 Tc5 28.Tg1 redactie) 27...0–0! 28.Ld5 Th4!
29.Lxe6+ Kh8 is het totaal onduidelijk, dus geeft Stockfish 0.00. Mij lijkt
het makkelijker spelen voor zwart.
26...Da5 27.Dg2 0–0 Zie diagram links.
Ook 27...De5 was goed. Wit moet dan terug 28.De2 spelen en het blijft
onduidelijk, bv. 28...Tch4 29.Pd2 Txh2 30.Dd3 0–0 31.Lg4 met lastige
dreigingen.
28.Td5?
Dat is natuurlijk een leuke zet om tegen een GM te spelen (28...exd5?
mag niet omdat zwart na 29. Lxd5+ Kh8 30.Lxc4 bijna mat staat) maar
tijdens de partij voelde het al niet goed aan. Zwart had het initiatief hier
kunnen overnemen met 28...Pc5!.
28...Da4?! 29.Th5
De 'pointe'. Nu nog 30.Dh3 en het is
zo'n beetje afgelopen. Maar zwart
heeft een simpele verdediging.
29...Pf6 30.Tg5 Tf7 31.Ld4??
Zie diagram links
Met nog 4 minuten op de klok geef
ik hem een enorme kans. 31.Dh3
Dd7 32.Pd2 Ta4 33.b3!! blijkt nog
goed te staan voor wit, wat nogal
onvoorstelbaar is: 33...Ta5
(33...Ta2 34.Pe4! e5 35.Pxf6+ Lxf6
36.Th5 g6 37.Ld5!! en wit wint!)
34.Txa5 Lxa5 35.Kc2 Dxd6 36.Pc4
Dd8 37.Pe5 met complete dominantie!

Zie diagram boven

31...Txd4! 32.cxd4 Dxd4?!
Twan had nog ongeveer een half uur bedenktijd, maar hij vond niet de geniale aanvalszet 32...Pe4!! .
Zwart wint na 33.Tg4 Dc4+ 34.Kd1 (34.Dc2 Lg5+) 34...Dd3+ 35.Pd2 Pxd2 enz. Maar ook na de tekstzet is
wit in de problemen. Inmiddels had ik nog een minuut of 2, alles moest bijna à tempo.
33.Dd2 Dc4+ 34.Pc3 Pd7!? 35.Tg3 Lh4
Nu probeert hij me met plaagstootjes uit mijn evenwicht te brengen.
36.Tg4 Df1+ 37.Ld1 Ld8 38.De2!?
Met 38.Kb1 was wit weer aardig boven Jan geweest.
38...Df5 39.Lc2 Df1+ 40.Dxf1!? Txf1+ 41.Ld1 Kf7 42.Tg2?! Beetje passief.
42...Pe5 43.Kc2 Tf4 44.Le2 a5 45.Pb5?!
Rustig 45.h3, of het eerder beoogde 45.Lh5+ , was beter geweest.
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45...Lf6!
Nu kan zwart de d6–pion gaan belegeren. Inmiddels zat ook Twan
onder de 10 minuten - ik onder de 1.
46.b3 Ke8 47.Kd2 Kd7 48.Tg3 Pc6
49.Tg4!? Txg4 50.Lxg4
Zie diagram links
In een flits zag ik nu dat zwart met
50... Le5 de d6–pion kan ophalen. Wit
moet actief reageren met h2–h4–h5 en
hopen dat hij het kan keepen. Maar
voordat deze flits kon uitkristalliseren
tot volslagen onthutsing had Twan al
50...Pd4?! 51.Pxd4 Lxd4 gespeeld,
en... remise aangeboden!

Na mijn flukse aanname mompelde hij iets over "teamwinst veilig stellen"
omdat hij niet zeker wist of Siem van Dael het wel zou redden tegen
Wouter van Rijn, en nog iets over "energie". Frappant. Na 50...Le5 had ik
mezelf niet veel overlevingskansen meer gegeven. En zo pakte ik mijn
eerste halfje ooit tegen een GM in een serieuze partij... met wat geluk.
½–½
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JAM-Toernooi
door Kees van Keulen
Op 6 maart was het weer zover: het 31e Geurts Conserven Schaaktoernooi, als gebruikelijk op de woensdag na
Carnaval. Was het vorig jaar nog zeer de vraag of dit jaarlijkse toernooi kon blijven bestaan, de organiserende
Dodewaardse SchaakVereniging viel namelijk om, deze keer werd met 215 deelnemers bewezen dat het
springlevend is. Velen lieten vorig jaar weten hoe zeer men het op prijs stelde, als dit toernooi gecontinueerd
zou worden. Door een aantal ingewijden in de schaakwereld, waaronder onze voorzitter Erik Wille, werd dan
ook naar een oplossing gezocht. Zo'n groot en goed draaiend toernooi kon je toch niet laten vallen. De oplossing werd gevonden door de Dodewaardse SchaakVereniging te laten bestaan met als enige activiteit het organiseren van dit toernooi.
Had men het maximale aantal deelnemers op 200 gesteld, men moest al vroeg inschrijven, de laatste dagen
werd toch nog oplossing gevonden om ook de "overschrijving" een plaatsje te gunnen. ASV was weer heel
goed vertegenwoordigd met 18 deelnemers. En zo was de voor dit jaar vertrouwde Wanmolen in Zetten weer
overvol.
Geschaakt werd volgens een vertrouwd concept, met alleen "senioren" (50 jaar en ouder), die naar rating werden ingedeeld in zes groepen. Er werden gespeeld volgens het Zwitserse Systeem met 20' p.p.p.p. op de klok.
En natuurlijk ging er wel eens wat mis, drukte iemand de klok van z'n buurman in, ging iemand er met de jas
van een ander vandoor, maar verder was het een zeer gemoedelijk en gezellig toernooi.
Het toernooi werd evenals vorig jaar gewonnen door Wilbert Kocken van De Drie Torens uit Tilburg. Hij scoorde - net als Jan Selten - 5,5 uit 7 in groep A, maar won op weerstandspunten. Ons oud-lid Fokke Jonkman eindigde als derde. Verder kwam je in groep A tegen Jaap Vogel met 4 punten alsmede Anne-Paul Taal en Barth
Plomp met 3 punten.
Groep B werd gewonnen door ons oud-lid Martin Weijsenfeld. Verder deden het in die groep goed: Nico
Schoenmaker - het was z'n eerste seniorentoernooi - en Toon Janssen met 4,5 punt, waarbij Toon een keer in
een zwaar verloren stelling pat "pakte". Désiré scoorde met relatief veel remises 4 punten en dus ook bovengemiddeld. Albert Marks had moeite op gang te komen met 5 nul-partijen op een rij. Bij één ervan ging hij
"door de klok" terwijl z'n tegenstander nog 1 seconde had. Je kunt pech hebben! Gelukkig revancheerde hij
zich door de laatste 2 partijen te winnen.
Jan Vermeer won groep C met 5,5 punt, en "pakte" daardoor een groot jam-pakket. Gefeliciteerd! Daarbij won
hij ook een keer van Hub Kusters, die met 3,5 punt eindigde en van Lex van Hattum won. Horst Eder deed het
goed met 4 punten (inclusief een winstpartij tegen Hub Kusters), evenals Lex van Hattum.
In groep D vielen geen ASV'ers in de prijzen. Dat wil niet zeggen dat ze het niet goed deden. Ko Kooman, die in
deze groep met een relatief lage rating begon, scoorde toch 4,5 punt, waarbij hij ook van ons oud-lid Frans
Veerman won. Deze scoorde eveneens 4,5 punt.
Groep E was een kolfje naar de hand van ASV. John Bijlsma won overtuigend met 6,5 uit 7, waarvan 1 punt uit
een winstpartij in de eerste ronde tegen Kazem. Gefeliciteerd! Kees van Keulen pakte met 5 punten en een
zesde plaats ook net een jam-pakket. Peter Hamers deed het goed met 4,5 punt. Hans Derendorp verzamelde
4 punten, waarvan 1 tegen Kazem. Kazem Mollahosseini scoorde 3 punten.
Het was het eerste schaaktoernooi van Frans Berben. Hij kwam in groep F terecht en sprokkelde 2,5 punt bij
elkaar, wat voor een eerste keer toch heel niet gek is.
Hoe deden de ASV'ers het in het algemeen? Met een fractie meer dan 4 punten zat men toch goed boven het
gemiddelde. Het aantal gewonnen grote jam-pakketten (drie) was op basis van het aantal deelnemers gemiddeld.
Een groot compliment aan de organisatoren, die dit alles weer prima hebben doen verlopen! En dank aan al
die ASV'ers, die mij van de nodige informatie voor dit verslag hebben voorzien.
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Venit Vidit Perdidit
door Tom Bus
Tijdens het Tata Steel Toernooi trek ik veel op met
oud-clubgenoot Theo Pluijmen.
Wij kennen elkaar sinds 1979 en hebben lange tijd
samen voor Hoensbroek/Max-Euwe gespeeld. Vanwege een drukke baan heeft Theo de laatste jaren
minder tijd aan schaak kunnen besteden. Nu hij
gepensioneerd is, heeft hij besloten om deel te nemen aan de tienkamp.
Het is zondagavond en rond 19.00 bel ik Theo of hij
zin heeft om onder het genot van een drankje de
partij voor morgen voor te bereiden. Theo geeft
aan dat hij in hotel Hoge Duin eerst nog gaat eten
en dat we daarna gaan voorbereiden. Zo gezegd, zo
gedaan!
Wanneer ik aankom in de eetruimte van het hotel
zie ik alleen maar Grootmeesters in de zaal. In de
aangrenzende barruimte zie ik dames in cocktailfoto: Maike Kleijbroek
jurkjes en heren in driedelig kostuum. Kennelijk ben ik abuis en loop van de menigte vandaan. Uit de verte hoor
ik echter iemand mijn naam roepen: “Tom, Tom! Hier ben ik!” Uit de mensenmassa doet Theo een stap naar
voren. In zijn linkerhand een glas bier en met de rechterhand wenkt hij mij naderbij te komen. “Ook een pilsje?”
Wanneer ik dichterbij kom en zijn aanbod accepteer, zie ik de carré-opstelling in de aangrenzende ruimte. Bij
navraag blijkt mijn vermoeden correct. In die zaal zal de Indiase Grootmeester Santosh Gujrathi Vidit een simultaan tegen de managers, CEO’s en andere belanghebbenden van Tata Steel spelen. De formule is helder; Tata
Steel doet iets voor de schakers en de schakers doen iets voor Tata Steel. Aangezien de meeste Tata Steel onbekend zijn met het edele spel zullen zij na een vijftal minuten hulp krijgen uit de aangrenzende ruimte. Inderdaad,
als hongerige wolven wachten daar de gretige Grootmeesters om niet alleen de Tata-Bobo’s te helpen maar
vooral om Vidit beentje te lichten.
Na het welkomstwoord nemen de driedelige kostuums en een aantal cocktail-jurkjes plaats achter de borden.
Nippend aan ons bier constateren Theo en ik dat er nog enkele plaatsen opvallend vrij zij. Begripvol kijken we
elkaar aan en zeggen :”Zullen we?”
Aan de Schone Dame naast mij vraag ik of het gepermitteerd is wanneer wij aansluiten aan de simultaan?
“Natuurlijk mag dat!”, antwoordt zij enthousiast. “Wilt u het voor de zekerheid aan Jeroen (van de Berg) vragen?”, vraag ik haar. Zo gezegd, zo gedaan!
Theo en ik nemen naast elkaar plaats en onze voorbereiding zal een bijzondere wending krijgen.

foto: Maike Kleijbroek
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Vidit,Santosh Gurjathi (2695) - Bus,Tom (2133) Simultaan Tata Steel, 20.01.2019
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.Lf4 d5
Sinds kort heb ik de d4–d5 structuren op mijn repertoire gezet. Vanavond is een goed moment een variant tegen het
Londoner-systeem te testen.
4.e3 c5 5.c3 Pc6 6.Ld3 Ld6 7.Lg3
Rond dit moment begeven zich langzaam maar zeker de sluipmoordenaars uit het restaurant zich naar de simultaanruimte. De Nederlandse IM en OSBO-snelschaakkampioen Stefan Kuipers komt rap naar mijn bord. Hij wordt op de
voet gevolgd door de talentvolle GM Lucas van Foreest en de sterke en solide GM Erwin L'Ami. Aangezien wij bekenden van elkaar zijn, is het logisch dat deze denktank bij Theo en mij een
"praatje" komt maken.
7...0–0 8.Pbd2 b6 9.Pe5 Lb7 10.f4
Zie diagram links.
Na zo'n tien rondjes langs de borden zijn Theo en ik de enige spelers die een
theoretisch bekende stelling op het borden. Op de andere borden is chaos
troef.Op dit moment loopt Supergrootmeester Anish Giri langs het bord en
kijkt naar mijn stelling. " This is an interesting position..... White has a whole at
e4.......Nc6–e7–f5–d6–e4....Black is ok.... bla bla bla..... " Tien seconden later
heeft Giri in twee hoofdzinnen en veertien bijzinnen de stelling beoordeeld,
het zwarte plan benoemd, de evaluatie aangegeven en een warme croquet
gegeten.

10...Pe7 11.Df3
Het alternatief is 11.Db1 g6 12.Lf2 en zwart staat al beter in Mikhalevski,V (2523)-Vocaturo,D (2600) Bastia FRA
2016
11...Pf5 12.Lf2 En nu snel
12...Le7! om veld d6 vrij te maken.
13.Dh3
Wit kan ook kiezen voor13.g4 Pd6 14.g5 Pfe4 15.Dh3 Tc8 16.Td1 c4 17.Lc2 b5 18.Tg1 b4 19.Pxe4 dxe4 20.Pg4
bxc3 21.bxc3 Da5 22.Kd2 Ld5 en zwart staat prima in Stefanova,A (2489) -Navara,D (2749) Caleta ENG 2018.
Of 13.0–0 Pd6 14.Lh4 Pfe4 15.Lxe7 Dxe7 16.De2 Tfc8 17.Pg4 a5 18.a4 Pxd2 19.Dxd2 La6 Pezerovic,E (2439)Postny, E (2631) Bad Wiessee 2013
13...Pd6 14.Lh4
14.Pdf3 Pfe4 15.0–0 Dc8 16.Lh4 Lxh4 17.Dxh4 Pf5 18.De1 f6 19.Pg4 La6 en zwart heeft niets te vrezen in Faisal,A
(2270)-Sandipan,C (2594) Dubai 2014
Op dit moment komt de Schone Dame van de bar naar mijn bord en zegt: ”Je weet toch dat jullie niet mogen winnen
van de Simultaangever. Dat is de onuitgesproken afspraak!”
Ik kijk Theo vragend aan en antwoord: “Dat is dan heel spijtig.”
14...Pfe4 15.Lxe7 N
Bekend is nog 15.Pdf3 Lxh4+ 16.Pxh4 Dc8 17.g4 La6 18.Df1 Lxd3 19.Dxd3 c4 20.De2 b5 21.0–0 a5 Podini,F (2000)
-Gedajlovic,M (2104) Milan 2014
15...Dxe7 16.Lxe4
Mijn Consultatie Team is zeer content over deze stelling. Erwin L'Ami vraagt:
"Hoe wil je terugslaan op e4?" Mijn eerste idee is om 16...Pxe4 te spelen. Na
een korte overpeinzing zie ik hoe vervelend die zwarte pion op e4 kan zijn.
Mijn loper op b7 kijkt dan wel iets beteuterd, maar er is nog een andere diagonaal waar hij blij van kan worden.
16...dxe4 17.Td1 La6 Happy Loper!
18.dxc5 bxc5 19.b3 f6 20.Pg4
Lucas van Foreest raakt zeer enthousiast van de opmars
20...e5 en legt snel uit waarom. Nog sterker is 20...c4!
21.fxe5 fxe5 22.Dg3?
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Zie diagram links.
Vidit ziet niet het gevaar anders zal hij aan de noodrem trekken met 22.c4
22...Ld3
Onder opoffering van pion e5 kan ik de loper in het vijandige kamp nestelen.
23.Dxe5 Dh4+ 24.Dg3 De7
Winnend is 24...Dh5!

Jeroen van de Berg is in zijn nopjes bij het zien van al die enthousiaste
schaakliefhebbers. Hij loopt langs de borden en maakt links en rechts een
praatje. Bij mijn bord aangeland, zegt hij:” Ik ken jou niet. Voor welke afdeling
van Tata Steel ben jij werkzaam?”
Resoluut antwoord ik: “Bij de Educatieve Afdeling.” Lachend loopt hij verder.
25.De5 Dd7? en daarmee geef ik alle voordeel weg.
26.h3?
Na 26.Dd5+ Kh8 27.Pf2 De7 28.Pxd3 exd3 29.Dxd3 c4 30.De2 is de stelling gelijk. Na de tekstzet komt alles weer
goed.
26...Tf5 27.Dg3 De6 28.Tf1 Taf8
Simpel en goed is 28...Lxf1 29.Pxf1 Taf8 30.Pfh2 Pf7 31.Td2 c4 en de witte stelling stort in.
29.Tf4 h5

Erwin vraagt aan mij waarom ik voor deze zet ga. "Uitschakelen verdediger"
antwoord ik. "Dat moet je ook even aan Vidit uitleggen," zegt L'Ami lachend, "
Dat hoort hij graag."
Sneller werkt 29...Txf4 30.exf4 Pf5 31.Dh2 h5 32.Pf2 Df6
30.Ph2 De5 "Penning en Centralisatie", spreek ik enthousiast tot L’Ami.
31.Phf1 h4 "Weglokken verdediger en winnen van een tempo.", leg ik uit.
32.Dxh4
Of 32.Txf5 Dxf5 33.Dxh4 Lxf1 34.g4 Df7 35.c4 Lxh3 36.Tc1 Lf1 37.Tc3 Ld3
32...Txf4 33.exf4 Txf4 34.Dd8+ Het enige veilige veld voor de zwarte dame.
34...Tf8 35.Dh4 e3 en Vidit houdt het voor gezien. 0-1
Vidit kwam, Vidit
zag , Vidit verloor.
Eindstelling

Theo heeft lange tijd op gelijke voet kunnen meespelen met
Vidit maar heeft uiteindelijk het onderspit moeten delven.
Zo is deze zondagavond heel bijzonder geworden. Ik heb
een prima les gekregen in de geheimen van het Londonersysteem dankzij de spontane hulp van een aantal Nederlandse topschakers.
De volgende dag heb ik het geleerde meteen in praktijk kunnen brengen. Mijn tegenstander speelt het Londonersysteem en ik volg lange tijd bovenstaande partij. Uiteindelijk lijd ik in deze ronde mijn enige nederlaag van het toernooi!
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Het Wilde Westen
door Peter Boel
Tata Steel was weer een bruisende aangelegenheid dit jaar, met goed bezochte presentaties van twee
spraakmakende boeken van New In Chess (The Longest Game van Jan Timman en Game Changer van
Matthew Sadler en Natasha Regan), bruisend bier, een bruisende branding etc. etc. Het NK Journalisten
is eigenlijk altijd een reünie-achtige samenkomst van bedaagde cronies die ook min of meer collega’s zijn,
maar op de één of andere manier zoemt het ook altijd rond in Wijk aan Zee – velen volgen het en komen
zelfs kijken. Wat wil je ook met een zinderende snelschaakvierkamp als barrage? Dan hoeft het geen
grootmeesterniveau te zijn om te boeien.
Na de recente adoptie van 1.e4 in mijn repertoire hoopte ik op levendige partijen en daarin werd ik niet
teleurgesteld. In de eerste ronde begon het nog rustig, maar de apotheose was dat niet.
Peter Boel – Jaap de Berg
1.e4 e6 2.Pf3 d5 3.Pc3 Pf6 4.e5 Pfd7 5.d4 c5 6.dxc5 Pxc5!?
Zoals Jaap na de partij zei: ,,Zwart kan hier alles spelen.” ‘Normaal’ is hier 6...Lxc5 of eerst 6...Pc6.
7.Le2 Le7 8.0–0 Pc6 9.Te1 a6 10.Lf1 b5 11.a3 Pd7 12.Lf4
Zie diagram links
12...Pb6?!
Interessant is hier 12...g5!, maar die zet verwachtte ik niet van mijn tegenstander, een gerenommeerde en bedaarde Trouw-journalist op
leeftijd.
13.Ld3 Pc4 14.Lc1!
En ik paste me aan – voorlopig.
14...Dc7 15.De2 Lb7 16.Pd1! Pb6 17.b3 h6 18.Lb2!? Pd7 19.c4 bxc4
20.bxc4 dxc4 21.Lxc4 0–0 22.Ld3 Pc5 23.Lc2 Pa5 24.Tc1
Ik dacht dat ik hier prettig stond maar de computer geeft inmiddels een
licht voordeel voor zwart – altijd ruzie met dat ding. Misschien had ik
mijn loper toch op de c1–h6 diagonaal moeten laten met die ‘hook’ op h6, maar dan was verder ontwikkelen lastig geweest.
24...Dd7 25.Pd4 Anders 25...Db5.
25...Ld5!? Nu is het wel een tikje prettiger voor wit; 25...Pc6 of
25...Tab8 lijkt meer to the point.
26.Pe3 Le4 27.Lxe4 Pxe4 28.Dg4 28.Pg4.
28...Pc5 Zie diagram links
Hier moest 28...Db7 (haalt ook de dame van een veld waar het blootstaat aan aftrekschaakjes op
29.Pef5! exf5 30.Pxf5 Pe6!
30...Lg5 31.Txc5 (dreigt van alles, maar voor alles 32.Pxh6+) 31...Dd2
32.Lc3! had ik gezien. Nu komt zwart zelfs een stuk achter, de dame
heeft geen goede velden.
31.Pxg7!?
31.Pxh6+ Kh7 32.Pf5 g6 33.Tc3 Tac8 34.Th3+ Kg8 35.Lc3 Txc3
36.Pxe7+ Dxe7 37.Txc3 is ook vrij onduidelijk, wit staat licht beter met zijn initiatief en pionnen.
31...Kh7?!
Hier staat de koning bloot aan schaakjes. Beter was 31...Kh8 waarna het paard terug moet naar f5 en wit
goede lange-termijn compensatie heeft, maar zwart zich kan verdedigen.
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32.Tcd1?
Ik pakte deze toren zodat die op c1 niet aangevallen zou staan na een eventueel ...Dxb2, maar de e-toren
was toch beter geweest.
32...Db7? 32...Dc6! en het wordt zoeken voor wit.
33.Pxe6 fxe6 34.Dxe6 Tad8
Met remiseaanbod, maar wit staat hier compleet gewonnen.
35.Lc3?
35.Lc1 Lg5 36.Txd8 Txd8 37.Lxg5 hxg5 38.Df5+ gevolgd door 39.Df6+
was logisch en fraai geweest. Ik zag het idee, maar mijn uitvoering is
niet goed.
35...Pc6 36.Ld2?
Sterk was nu 36.Dc4! met allemaal geometrische dreigingen: voor alles
schaak op e4.
36...Lg5 37.Lxg5 hxg5 38.Td6
Dat was het idee; ik had hier nog maar een paar minuten en dacht dat
het met 3 pionnen makkelijker spelen zou zijn dan met het paard. Maar
het mooie is er al af bij wit.
38...Txd6 39.exd6 Df7 40.Dxf7+ Txf7 41.Tc1 Td7??
De spanningen worden hem teveel: 41...Pb8 42.Tc8 Pd7 was ongeveer gelijk. Wit krijgt de a-pion wel,
maar niet zonder de d-pion te geven.
42.Txc6 1–0
Koeltjes afmaken was er dus bepaald niet bij. Die tendens zette zich voort in de tweede ronde, met zwart
tegen Cees Visser, die vaak bovenin meedoet in dit toernooitje. Ik overblufte hem goed in de opening, hij
gooide er een stuk tegenaan waarvoor hij nauwelijks compensatie had. In plaats van rustig te consolideren offerde ik een pion om zelf aan te vallen, wat een grote chaos tot gevolg had. Ik moest nog een pion
geven en het werd uiterst gecompliceerd, maar in tijdnood ging Cees in de fout en verloor.
In ronde 3 mocht ik tegen de na lange tijd teruggekeerde huidige toernooidirecteur van het NK.
Peter Boel – Bart Stam
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Pb3
Een vrij nieuw snufje, een specialiteit van de Pool Mateusz Bartel.
6...b5!? 7.a4! bxa4?!
Nogal een concessie. Bekend is nog 7...b4 8.Pd5! waarna het uiterst link is om op e4 te slaan.
8.Txa4
Ook 8.Pxa4!? was een idee.
8...Pc6 9.g3!? Lb7 10.Lg2 Tb8 11.0–0 e6 12.De2 Le7 13.Td1 Pd7
Zie diagram links
Ieder normaal mens doet hier 14.f4, maar ik zag iets aardigs:
14.e5!? d5
14...dxe5 15.Pe4!? Dc7 16.Dg4 of 14...Pdxe5 15.Pc5!. 14...Pcxe5
15.Lxb7 Txb7 16.Txa6 is waarschijnlijk nog het veiligst voor zwart.
15.Pxd5!? exd5 16.e6!?
Sterker was 16.Lxd5! 0–0? (16...Pcxe5 17.Lf4 met prachtig spel) 17.e6.
16...Pf6 17.exf7+ Kxf7 18.Tf4 Pa5! Dekt d5.
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19.Pd4 Dd7? 20.Pf3!?
20.Dh5+ is hier niet goed wegens 20...Kg8.
Ik zat een tijdje te kijken naar 20.Ld2! om de loper snel op b4 te kunnen zetten, maar kreeg het niet helemaal kloppend na 20...Pc4 21.Dh5+ g6 (21...Kg8 22.Txf6 Lxf6 23.Lh3 g6 24.Dh6) 22.Dh6 Pxd2. Na
23.Txd2 heb ik echter een verbeterde variant van wat in de partij gebeurt: zwart krijgt grote problemen op
e6.
20...Ld6 21.Pg5+
Stockfish geeft gelijk spel na 21.Txf6+?! gxf6 (21...Kxf6 heeft geen
concrete weerlegging, maar niemand zal dat spelen) 22.Ph4 The8
23.Dh5+.
21...Kf8? Zie diagram links
Beter was 21...Kg8, waarna 22.Txf6 volgens Stockfish weer uitmondt in
0.00 (hopeloos, die engines), bv. 22...gxf6 23.Txd5 Lxd5 24.Lxd5+ Kf8
25.Pe6+ Ke8 26.c4 met pointes als 26...Pb3 27.Lc6!?.
22.Lh3?
Wit kon winnen met 22.Pe6+ Kf7 (22...Kg8 23.Txf6! gxf6 24.Dg4+ Kf7
25.Dg7+) 23.Dh5+ Ke7 24.Txf6 gxf6 25.Te1!. Ik had niet gezien dat dit
goed was na bv. 25...Le5 26.Lh3 gevolgd door 27.f4.

22...Te8?
Zwart moest 22...De7 spelen. Na 23.Pe6+ Kg8 24.Tf3 blijft het volkomen onduidelijk, maar die toren op h8
doet nog steeds niet mee.
23.Dh5??
Wit had hier zelfs twee winstwegen:
A) 23.Pe6+ Kf7 (23...Kg8 24.Txf6) 24.Dh5+ Ke7 25.Txf6 gxf6 en weer wint 26.Te1!
B) Of toch direct 23.Txf6+! gxf6 24.Pe6+ Txe6 (24...Ke7 25.Dh5 en Te1, maar dat wilde er bij mij nog
steeds niet in...) 25.Lxe6 De7 26.Lh6+ Ke8 27.Dg4 en de witte aanval blijft ijzersterk.
In plaats daarvan geef ik nog een toren weg. Even vergeten dat nu mijn eigen dame hangt.
23...Lxf4 24.Df3 Even slikken.
24...d4 25.Dxf4 Dd5 26.f3 h6 27.Pe4 De5 28.Pxf6 gxf6
28...Dxf6 29.Dc7 Kg8! was nogal overtuigend geweest. Nu krijg ik weer
wat kansjes tegen zijn koning.
29.Dh4 Kg7 30.Lf4 Dc5?! 31.Dg4+ Kf7 Zie diagram
Nu kan de trukendoos weer open:
32.b4! Dxb4
Hij had best wat terug mogen geven: 32...Dd5 33.bxa5 Lc8 en zwart
wint.
33.Dh5+ Kg7 34.Ld2 De7 35.Te1!?
Na 35.Dg4+ kunnen beide partijen zetherhaling niet goed ontwijken:
35...Kf8 (35...Kh7 36.Df5+ Kg8?? 37.Dg6+ Kf8 38.Te1 en wit wint weer) 36.Te1!.
35...Dxe1+ 36.Lxe1 Txe1+ 37.Kf2 Te5??
Na 37...The8 moet wit 38.Lf1 spelen en begint zijn compensatie wel danig te slinken.
Ik verwachtte overigens 37...Ta1, wat niet goed is wegens 38.Dg4+ (38.Le6!!) 38...Kf8 39.Dxd4 en zwart
verliest een toren.
38.Dg4+ Kf7
Ineens is het faliekant mis met zwart: 38...Kf8 39.Dg6.
39.Dd7+ Kg6
39...Kf8 40.Le6; 39...Te7 40.Le6+ Kf8 41.Dd8+.
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40.f4!
Zie diagram links
Wat een ellende.
40...Lc8 41.f5+ Kg5 42.Dg7+ Kh5 43.Lg4#
De 74-jarige Alexander Münninghoff, man van het eerste uur, was ook
furieus van start gegaan en stond naast mij op 3 uit 3. We gingen de
presentatie missen van Timman’s boek The Longest Game, die een
half uur na de start van deze partij begon in Café De Zon. Iemand suggereerde: ,,Dan speel je toch snel remise?” Daar was ik dus niet voor
te porren. Maar Alexander ook niet.

Alexander Münninghoff - Boel
1.Pf3 g6 2.c4 Lg7 3.g3 d6 4.Lg2 Pf6 5.0–0 0–0 6.Pc3 e5 7.d3 Pc6 8.Tb1 Te8 9.e4 a6 10.b4 h6 11.a4
Le6 12.h3 Kh7 13.Le3 Dd7 14.Kh2
Dit was een avondpartij. Alexander had lekker getafeld en zag er nogal rozig uit, dus hier besloot ik maar
eens een hengeltje uit te gooien:
14...g5!? Zie diagram links
Met ideeën als 15...g4!? of anders misschien ooit ...Pc6-e7-g6.
15.Lxg5!??! Die had ik niet echt verwacht.
15...hxg5 16.Pxg5+ Kg8 17.f4 exf4 18.Pd5?! fxg3+ 19.Kh1 Lxd5
20.cxd5 Pe5 21.d4 Pg6 22.Df3 Ph4?!
Een beetje de goden verzoeken. Beter was rustig verdedigen met
22...Te7.
23.Dxg3 Pxg2?! 24.Dxg2
Zie diagram rechts
24...De7??
24...Ph7 25.Txf7 Te7 houdt nog een licht voordeel, maar daar was ik
natuurlijk niet op uit.
24...Te7 25.Tf4 Tf8 lijkt houdbaar maar is wel heel benauwd.
24...Txe4!? 25.Pxe4 Pxe4 26.Dxe4 (26.Tg1?? f5) 26...Dxh3+ is remise.
Dat zag ik natuurlijk wel, maar het was al te laat voor Timman.
25.e5?!
Nog zo’n rabiaat offer. Na 25.Tf5!
was het zwart die zo’n beetje op had kunnen geven, bijvoorbeeld
25...Pxe4 26.Tg1! En g7 is niet meer goed te verdedigen, of 25...Pxd5
26.Txf7.
25...dxe5 26.Tb3
Nu komt 26.Tf5 exd4 27.Tg1 De2 28.Tf2 Dh5 ongeveer op hetzelfde
neer als de partij.
26...exd4 27.Tbf3 De2 28.T3f2 Dh5 Zie diagram links.
29.Txf6 Lxf6?
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Maar nu had zwart groot voordeel kunnen houden met de tussenzet 29...Te2!:
A) 30.Df3 Dxf3+ 31.T6xf3 Tae8 32.Txf7 d3–+
B) 30.Dg3 Lxf6 31.Txf6 (31.Pe4+ Dg6 32.Pxf6+ Kf8) 31...Te3 32.Dg1 Kf8! en de koning loopt eruit,
maar vind dat maar eens met nog een kwartiertje op de klok
C) 30.T6f2 Txf2 31.Txf2 Te8.
30.Pe4+! Dg6
Ietsje beter voor zwart was nog 30...Kh8 31.Pxf6 Dh6 32.Pxe8 Txe8.
31.Pxf6+ Kf8 32.Df2?!
Hij blijft aanvallen, in plaats van een iets minder toreneindspel in te
gaan met 32.Dxg6 fxg6 33.Pxe8+ Kxe8 34.Td1, waar zwart nog wel
iets heeft met zijn actievere koning. De tekstzet is objectief niet
goed, maar ik ga hem niet een los vraagteken geven.
32...Te3 33.Kh2 Ke7!? 34.d6+!
Never look back!
34...Kxd6 35.Df4+ Ke6 36.Pg4 Te2+ 37.Kg3
Zie diagram
37...f5?
Een fout met nog een paar minuutjes te spelen. Winnend was nog
37...Tg8 38.Dxc7 Te3+ of het veilige 37...Kd7 38.Dxd4+ Dd6+.
38.Dxc7! Tg8! De dame op g6 dreigde ineens verloren te gaan.
39.Dc4+?! Kd6?! 40.Dxe2 fxg4 41.hxg4
Zoals zo vaak na allerlei wilde complicaties is er een volkomen gelijk eindspel ontstaan, maar wel eentje waarin beide partijen nog aanvalskansen hebben.
41...Te8 42.Dc4 Te3+ 43.Tf3
Enige zet. Het dame-eindspel is niet te winnen voor zwart, ondanks het feit dat wit nog een pion inlevert.
43...Txf3+ 44.Kxf3 Df6+ 45.Ke4
45.Ke2 De5+ 46.Kd1 geeft niks weg, maar wit kan het inmiddels hebben.
45...De5+ 46.Kd3 De3+ 47.Kc2 De4+ 48.Kd2 Dxg4 49.Dc5+ Kd7 50.Dd5+ Kc7 51.Dc5+ Kb8
52.Dd6+ Ka8 53.Df8+ Ka7 54.Dc5+ ½–½
Remise. Dat hadden we na zet 14 ook overeen kunnen komen, maar dit was natuurlijk veel leuker.
Vooral Alexander was in de wolken met het spannende potje en het resultaat. Met Benno de Jongh en
Carl Hoekstra gingen we voor de tweede achtereenvolgende avond naar Café Het Wapen. Daar zat
Shakhriyar Mamedyarov, na een nederlaag tegen Magnus Carlsen, zich af te reageren: hij speelde
tegen iedereen die aanschoof een potje met de formule: hij wit, met 38 seconden bedenktijd, de tegenstander kreeg 2 minuten. Ik hield het nog geen 15 zetten vol tegen zijn standaard-openingszetten 1.d4,
2.Lf4, Pf3, e3 en h2-h4-h5. Tom Bus joeg hem eenmaal door zijn vlag, geloof ik, en sommige anderen
ook, maar de meesten gingen er keihard af. Een heftig avondje.
De traditionele marathonzaterdag begon voor mij achter het bord redelijk rustig. Ik kwam ondanks een
licht voordeel niet door Hans Berrevoets heen, terwijl de dekselse Alexander weer won. ‘s Avonds ging
het beter: een gedegen overwinning met zwart op René Nijland, terwijl ditmaal Alexander op remise
bleef steken. We gingen dus gedeeld aan kop de laatste ronde in, met het achtervolginsgroepje op een
punt afstand. Na de zesde partij en een borrel volgde er nog een snelschaaktoernooitje, met een groep
Groningse bezoekers erbij. We wisten ook Yochanan Afek over te halen mee te doen, en die won
prompt met 10 uit 11. Zelf werd ik gedeeld tweede met 8 punten. De gang naar Het Wapen was die
avond nog een stukje zwalkender en het werd ook een stuk later. Mijn tegenstander voor de laatste
ronde bleef zelfs nog iets langer hangen. Vorig jaar had ik hem in de barrage verslagen nadat we allebei 6 uit 7 hadden behaald.
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Peter Boel – Benno de Jongh
1.e4 g6 2.Pc3 Lg7 3.g3 e5 4.Lg2 d6 5.Pge2 Pe7 6.0–0 h5 Typisch.
7.d4! exd4
7...h4 8.Lg5! f6 9.Le3 en de zwarte dame kan er niet snel uit.
8.Pxd4 Pbc6 9.Le3?! Lg4?!
Nu was er weinig bezwaar geweest tegen 9...h4.
10.f3 Ld7 11.Pd5!? Pxd5 12.exd5 Pe5 13.De2 h4 14.f4 Pg4
14...Lg4 15.De1 h3 16.Lh1 en zwart krijgt problemen met f4-f5.
Zie diagram rechts
15.Pe6!? Lxe6
Ik was hier alweer vrolijk gestemd. Stockfish komt echter met het ontnuchterende 15...fxe6 16.Dxg4 Df6 gevolgd door lange rokade – terwijl
a7 ‘hangt’!
16.dxe6 f5 17.h3!?
Met het oog op het vervolg was 17.Tad1 beter, of zelfs slaan op b7.
17...Pxe3 18.Dxe3 Lxb2!? Zie diagram links
Nu dreigt zwart zich met 19...Df6 volledig te bevrijden. Wit kan daar
een stokje voor steken met 20.Tad1 en dat had ik hier moeten doen,
maar na 19...Df6 vond ik dat er niet zo overtuigend uitzien om de een
of andere reden. Terwijl Alexander rond dit tijdstip op een vreselijke
manier aan het verliezen was en ik dus aan remise genoeg had voor de
titel kwam ik op een andere, onzalige gedachte.
19.Tab1?!
19.Tad1 Df6? (19...c6 houdt de schade nog een beetje beperkt)
20.Lxb7 Tb8 21.Lc6+ Kf8 22.Dxa7 is toch niet zo moeilijk – wit wint gewoon.

19...Df6 20.Txb2?? Dxb2
Zo, en nu 21.e7 gevolgd door 22.De6 en wit wint. Hier ontdekte ik echter dat zwart na 21.e7 Db6 heeft.
Toen ik me een kwartiertje later weer omhooggroef uit het duinzand gold het iets zinnigs te verzinnen.
21.Kh1 Ke7 Of ook 21...hxg3 en 22...0–0–0.
22.g4 Het soort wanhoopsoffensief waarmee je nog ver kunt komen in het NK Journalisten.
22...a5 23.Dd3
Ik begon zowaar weer perspectieven te zien, met c2-c3 en Tb1 alsook Dd4 in de stelling, en g4-g5 als de
toren naar f6 gaat.
23...Thf8 24.c3 Tf6 25.Ld5 fxg4 26.hxg4 Taf8 27.f5 gxf5 28.gxf5
28.g5? Tg6 29.Txf5 Dc1+ 30.Kh2 Txg5 en wit heeft geen tijd voor 31.Txf8.
28...Tg8?? Zie diagram links
28...Db6 29.Tg1 Th8 was nodig, maar het zwarte voordeel is weg.
29.Dh3??
Van deze zet had ik me het een en ander voorgesteld, maar het kan
natuurlijk niets zijn. Wit kon hier echter op slag winnen met 29.Dc4! c6
30.Dxh4. De witte koningsstelling ligt volledig braak, maar zwart kan er
niets mee; hij moet zelf grof materiaal geven om niet mat te gaan.
29...De2! Nu is het aan de andere kant uit.

30.Lxb7 Tg3 0–1
Hiermee werden Alexander en ik bijgehaald door onze tegenstanders
(die van Alexander was Carl Hoekstra) en de strijd moest beslist worden in een dubbelrondige snelschaakvierkamp, waarvoor dus aardig
wat belangstelling was. Alexander speelde hier weer zeer goed en
kwam in bijna elke partij gewonnen te staan, maar vertraagde dan en
gaf een aantal punten weer weg. Ik kreeg Benno er niet onder in onze eerste onderlinge en maakte in een
remise-eindspel een enorme blunder waardoor ik nog verloor. Tegen Carl ging het wel goed. Zo stond ik
voor de laatste ronde een punt achter op Benno. Met zwart kwam ik er in die slotpartij echter totaal niet
aan te pas, en Benno pakte zijn eerste Journalistentitel. Joyce, de uitbaatster van Het Wapen, heeft aangekondigd te stoppen. Dat stemde ons melancholiek. Maar het kan niet anders dan betekenen dat die 13e
titel in 2020 weer naar Arnhem gaat.
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Tata Steel Toernooi Wijk aan Zee
door Tom Bus
De eerste maand van het jaar staat voor de schaakenthousiastelingen in het teken van het Tata Steel
Tournament. Net zoals de laatste twee jaren heeft mijn werkgever, het Thomas a Kempiscollege te Arnhem, behaagt mij vrij af te geven om aan dit wereldtoernooi deel te nemen. Naast het genieten van de
geweldige ambiance, de vriendelijke bevolking van Wijk aan Zee, het weerzien met schaakvrienden wil ik
ook graag een goed toernooi spelen. In de voorgaande twee edities scoorde ik respectievelijk vier uit negen (32 ratingpunten verlies) en viereneenhalf uit negen (5 ratingpunten verlies). Dit jaar wil ik minimaal
vierenhalf punt halen.
Dag 1: Vrijdag 18-1-2019
Friday on my Mind- The Easybeats
In de vroege ochtend brengt mijn Allerliefste mij naar Wijk aan Zee. Rond
de klok van tien uur meld ik mij aan in de Moriaan. Ik ben ingedeeld in
groep 2E. Vervolgens begeven wij ons naar Hotel Hoge Duin. Het is een
grote meevaller dat ik niet alleen maar kan inchecken maar dat mijn kamer ook al gereed is. Mijn sobere hotelwensen, zicht op zee en aanwezigheid van een bureau, zijn ingewilligd. Ik neem afscheid van mijn Allerliefste en ben nu compleet schaak-minded. De lucht in Wijk aan Zee en
mijn hoofd zijn helder. Ik ben er klaar voor.
Als laatste fysieke voorbereiding maak ik een strandwandeling met Peter
Boel die meespeelt aan het kampioenschap voor de press.
Wanneer ik om 13.15u de speelzaal binnenloop, constateer ik dat onze
groep 2E tegen de muur staat ingedeeld. Ik zie dat als een voordeel omdat we niet worden afgeleid door de grote hoeveelheid toeschouwers die
zich nu ver van ons vandaan bevinden. Bij het begin van de eerste ronde
inventariseer ik wie er nog meer in mijn groep zitten en wie daarvan tot
de favorieten zal behoren. Volgens dr. Arpad Elo zijn René Duchene,
Cees IJzermans en Dirk Floor de grote kanshebbers.
In de eerste ronde speel ik tegen Peter Holscher. Ik ken deze speler alleen van naam maar weet niet wat
voor repertoire hij heeft. Ik besluit een solide opening te spelen.
Holscher,Peter (2005) - Bus,Tom (2133) Wijk aan Zee Tata Steel (1), 18.01.2019
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.c4 d5 4.Pc3 c5 5.cxd5 Pxd5 6.e4 Pxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Lb4+ 9.Ld2 Lxd2+
10.Dxd2 0–0 11.Lc4 Pd7 12.0–0 b6 13.Tad1
Een andere mogelijkheid is 13.Tfe1 1.19/0 Lb7 14.d5 1.11/0 exd5
1.28/0 15.exd5 met gelijke kansen in Franssen,J (2189)-Bus,T
(2120) KNSB 1A ASV-Wageningen 2018 0.46/0]
13...Lb7 14.Tfe1 Tc8 15.Lb3 h6 Zie diagram links
Nauwkeuriger is 15...Te8
16.d5 exd5?!
Beter is 16...Pc5 17.dxe6 fxe6
(17...Pxe6 18.Ld5 (Of 18.Lxe6
fxe6 met gelijke kansen in
Kaczmarczyk,D (2411) Dragnev,V (2520) Bad Ragaz SUI
2017) ) 18.Pd4 Df6 19.De3 Tcd8=
17.Lxd5 Pc5 18.Df4 Dc7 19.Dg4 Tcd8 20.Lxb7 Zie diagram rechts
20...Dxb7?!
Onnauwkeurig gespeeld. Hier mis ik een belangrijke kans met
20...Txd1 21.Txd1 Dxb7 22.e5 Dc8=
21.Pd4 g6 22.Dh4 Tde8? 22...Td7 23.Dxh6 Tfd8 24.Pf5 met remise
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23.f3
23.e5 Kh7 24.f4 De7 25.Dg4 Pe6 26.Pxe6 fxe6=
23...Kg7 24.Df2 a6? 24...Td8 25.Db2 25.Pc2!
25...Kh7 26.Te2 Na 26.Pe2 heeft wit een duidelijke plus.
26...Te7 27.Ted2 Tfe8
Handiger is 27...Td7 28.Pc2 Tfd8 29.Pe3 Txd2 30.Txd2 Txd2 31.Dxd2 Dc6 32.Pd5 Pe6
28.Pe2 Pa4 29.Db4
Of 29.Df6 Dc7 30.h4
29...b5 30.Pc3 30...Db6+
30...Da7+ 31.Kf1 a5 32.Db3 Pxc3 33.Dxc3 b4 34.Dc6 Db7
31.Kf1 Pxc3 32.Dxc3 Tc7
32...b4 33.Dd4 Db5+ 34.Kg1 a5=
33.Dd4= Dxd4 34.Txd4 Tc2 35.T1d2 Tec8 36.Ke2 Kg7
36...T8c4 37.Txc4 Txc4 38.Ke3=
37.Td6 T8c6 38.Txc6 Txc6 39.Kd1 Zie diagram links
39...Tc4?!
Na 39...Tc3! 40.Tc2 Ta3 41.Kc1 b4 42.h4 a5 krijgt wit het nog lastig.
40.Tc2 Ta4= ½–½
De spits is er van af. In het middenspel schatte ik de kansen van mijn tegenstander iets hoger in. Bij het
eindspel staat zwart iets prettiger. Ik denk dat het evenwicht niet blijvend verstoord is geweest.
Dag 2: Zaterdag 19-01-2019 “Saturday Night – Herman Brood”
Mijn tegenstander van vandaag heeft een voorkeur voor Hollandse structuren. Met wind speelt hij de Birdopening (1.f4) en met zwart 1.d4 f5. Ik wil hem wel op zijn eigen terrein opzoeken maar wel onder mijn
voorwaarden.
Bus,Tom (2133) - Molenaar,Christiaan (2144) Wijk aan Zee Tata Steel (2), 19.01.2019
1.Pf3 f5 2.g3 Pf6 3.Lg2 e6 4.0–0 Le7 5.c4 0–0 6.b3 Pe4
Meer voor de hand ligt 6...d6 7.d4 Pe4 8.Lb2 a5 9.Pfd2 Pxd2 10.Pxd2 Lf6 11.e4 en wit staat iets comfortabeler in 1–0 (59) Carlsen,M (2857)-Wiebe,I (2017) New York USA 2016
7.Lb2 Lf6 8.Dc1
Alternatieven zijn 8.d4 d6 9.Pbd2 Pc6 10.Pe1 1–0 (35) Kveinys,A
(2550)-Bleis,C (2263) Triesen 2004; Of 8.Dc2 c5?! 9.Lxf6 Dxf6 10.Pc3
Pxc3 11.Dxc3= Rotstein,A (2526)-Wempe,J (2167) Bad Breisig 2002
8...d6
Bekend is ook 8...Pc6 9.d3 Lxb2 10.Dxb2 Df6 11.Dxf6 Pxf6 12.Pc3 d6
Lewis,A (2275)-Rogers,J (2355) England 1998
9.d3 Lxb2
Na 9...Pc5?! 10.Pc3 e5 11.Pd5 Pc6 heeft wit een uitstekende stelling.
10.Dxb2 Df6
Na 10...Pf6 11.d4 De7 12.Pbd2
Pc6?! staat wit beter in Puc,S-Milic,B
Sombor 1957
11.Dxf6 Pxf6 Zie diagram links
De dames zijn van het bord. Ik probeer in het middenspel de slechte positie van Lc8 uit te buiten.
12.Pc3 c6 13.d4
Ik heb ook het plan 13.b4 Pbd7 14.Tab1 a5 15.b5 c5 gezien. Wit staat
prima maar tijdens de partij was ik niet zeker van mijn zaak.
13...Pbd7 14.Tfd1 d5
Sterker is de profylaxe 14...h6; 14...e5 15.d5 (15.Pg5) 15.Tac1 Pe4
16.e3 Pdf6 17.Pe5 Ld7?! Zie diagram rechts
Ik rekende erop dat zwart een stel paarden zou ruilen zodat hij meer
ruimte krijgt voor zijn stukken.
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18.Pe2!
Nu speelt zwart met het zogenaamde "overbodige paard" op f6.
18...Le8 19.Pf4 Lf7 20.f3 Pd6
Zie diagram links
21.c5! Pc8 22.b4 a6 23.Tb1
Ik heb de profylaxe 23.h4 wel gezien, maar op de lange termijn blijft het een
verzwakking van de witte koningsstelling. (veld g3)
23...g5 24.Ph3
Misschien is het directe 24.Pfd3 handiger.
24...h6 25.Pf2 Pe7 26.Td2 26.a4 Le8 27.Pfd3 Pg6
26...Pg6 27.Pfd3 Le8 28.Tb3 Ph5
Zie diagram rechts

29.e4?
Ik nam hier ruim de tijd omdat ik dacht dat het nu tijd was om het karakter van
de partij te veranderen. Het is een slecht plan en ik geef veel voordeel af.
Aangewezen is 29.Lf1! Pf6 30.a4 Kg7 31.Le2 Pd7 32.Pxd7 Lxd7 33.f4
staat duidelijk beter

en wit

29...fxe4 30.fxe4 Pf6 31.Pf2? Pxe5 32.dxe5 Pd7 33.exd5 cxd5 34.Lh3
34...Pxe5? 35.Lxe6+ Nu komt het weer goed.
35...Lf7
Sterker is 35...Kg7! 36.Lxd5 Td8
37.Tbb2 Td7 38.Le4=
36.Lxd5
36.Lxf7+ Txf7 37.Txd5 Pf3+ 38.Kg2 Pe1+ 39.Kf1 Te8 40.Tb2 Pf3 41.Kg2 Pe1+
42.Kh1
36...Tae8= Zie diagram links
37.Lxb7
Dit speculatieve kwaliteitsoffer slaat als een tang op een varken.
Aangewezen is 37.Lxf7+ Txf7 38.Td6 Pf3+ 39.Kg2 Pe1+=; 37.Kg2 Lxd5+
38.Txd5 Pc4 39.Pg4 h5 40.Txg5+
37...Lxb3 38.axb3 Pf3+ 39.Lxf3 Txf3 40.Pg4? h5 41.Pf2
Zie diagram links
41...Txb3
Winnend lijkt 41...g4! 42.c6 Tc3–+ 43.Td5 Te1+ 44.Kg2 Te2 45.Kf1 Tec2
42.Td5 Kg7?
42..g4! 43.Txh5 Txb4 44.c6 Tc8 45.Tc5 Kf7 46.Pd3 Td4
43.Txg5+ Kh6 44.Td5 Txb4 45.Td6+ Kg7 46.Txa6 Tb1+ 47.Kg2 Tb2 48.Ta3
Tc2 49.Tf3 ½–½
In deze partij heeft geen van de spelers recht op het hele punt gehad.
De avond heb ik afgesloten met snelschaakpartijen tegen GM Mamedyarov. Ik
twee minuten en hij 38 seconden. Ik krijg een flink pak slaag maar twee keer
weet ik hem te vlaggen!
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“Two out of three ain’t bad - Meat Loaf”

Vandaag speel ik tegen Cees IJzermans. Hij is op papier de favoriet van deze tienkamp, maar komt nogal stroef uit
de startblokken. Ik probeer met zwart een stevige opening te spelen in de hoop in het tweede deel van de partij te
kunnen toeslaan.
IJzermans,Cees (2176) - Bus,Tom (2133) Tata Steel Wijk aan Zee (3), 20.01.2019
1.Pf3 Pf6 2.b3
In feite ben ik hier al “out of book”. Ik heb dit soort stellingen nooit bestudeerd omdat zowel wit als zwart nog alle
kanten kunnen opgaan met hun strategie. Ik kies voor een “drierijenstructuur”. Het voordeel hiervan is dat je snel je
zetten kunt vinden en verder houd je je plannen een lange tijd voor je tegenstander verborgen.
c5 3.Lb2 e6 4.e3 b6 5.Le2 Lb7 6.0–0 Le7 7.d3
7.d4 0–0 8.c4 cxd4 9.Pxd4 a6 10.Pc3 d6 11.Lf3 Dc7 12.Tc1 Pbd7 13.De2 Tac8 Salgado Lopez,I (2644)-Leko,P
(2691) Riyadh KSA 2017; 7.c4 0–0 8.Pc3 Pa6 9.d4 Pc7 10.Tc1 a6 11.dxc5 bxc5 12.Dc2 Db8 13.Tfd1 d6 Genro,G
(2096) -Cordova,E (2629) Montevideo 2015
7...0–0 8.Pbd2 d6
8...d5 9.Pe5 Pfd7 10.Pdf3 Pxe5 11.Pxe5 f6 12.Pf3 e5 13.Pd2 Pc6 14.e4 Pd4 15.Lg4 Dd6 Scalcione,M (2389)Gharamian,T (2615) Zuerich 2009
9.a4 a6
9...Pbd7 10.Pc4 Dc7 11.Te1 Tad8 12.Lf1 Tfe8 Wukits,R (2280)-Hofmair,K
(2265) Austria 1995
10.Pc4 Pbd7 11.e4
11.Dd2 Dc7 12.e4 d5 13.e5 dxc4 14.exf6 c3 15.Lxc3 Lxf6 16.Tfe1 Tfd8
17.Pg5 Lxc3 18.Dxc3 Pf6 19.Lf3 Lxf3 20.Pxf3 Pd5 21.Dc4 Pb4 22.Te5 Tac8
Ambrus,E (2375)-Nakauchi,G (2076) Gold Coast 2009
11...Dc7 12.e5 dxe5 13.Pfxe5 b5 14.axb5 axb5 15.Pxd7 Pxd7 16.Pe3
Zie diagram
16...Txa1N
Zo denk je dat je de partij creatief hebt opgesteld, schijnt alles al een keer
eerder gespeeld te zijn.
Bekend is 16...Ld6 17.h3 Lh2+ 18.Kh1 Le5= Hoeschele,H (2245)-Kalod,R
(2483) Boeblingen 2000
17.Lxa1 Lf6?!
17...Pe5 18.Lb2 Lf6 19.Dd2 Ta8 20.Tb1 b4
18.c3? 18.Lxf6 Pxf6 19.Lf3 Ta8=
18...Da5 Beter lijkt 18...Le5 19.h3
19.Dc2 19.d4 Td8 20.Dc2 cxd4 21.cxd4 Tc8=
19...g6
Zie diagram links
20.Pg4?!
20.Lb2 Tc8 21.Ta1 Dd8=
20...Lg7 21.b4?! Da8 Zie diagram
rechts
Het alternatief is 21...Da4 22.Db1 Ta8
22.bxc5? De beslissende fout. Ook na
22.Pe3 cxb4 23.d4 Le4 24.Db3 bxc3 staat zwart beter.
22...Lxg2
Nog overtuigender is 22...f5! 23.Pe3 f4 24.Pd1 (24.Pg4 Lxg2 25.Tb1 Lh3 26.f3
Lxg4 27.fxg4 Pe5 28.c4 f3 29.Ld1 Pxd3) 24...Lxg2 25.Te1 Tf5!
23.Tb1 Lh3 24.Pe3 Pxc5 25.Dd1 Pa4
Andere opties zijn:
25...f5 26.f3 e5 27.Txb5 Pxd3 28.Lxd3 Da7 29.De1 f4 en 25...Da5 26.d4 Pe4
27.Txb5 Dc7 28.De1 e5–+
26.d4 Tc8 26...Pb6!? 27.Txb5 Pd5
27.c4! bxc4 Ik moest diep graven om de weerlegging te vinden.
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28.Tb4 Zie diagram links
28...Pc5! 29.Lf3
29.dxc5 Td8 30.Dc1 (30.Da4 Lxa1 31.Dxa8 Txa8 32.c6 Le5 33.Txc4 Ta1+
34.Pf1 Lc7 35.Th4 Lf5 36.Kg2 Ta2 37.Lc4 Tb2 38.Pe3 Tb4 39.Pxf5 gxf5
40.Kh3 Tb2–+) 30...Lxa1 31.Txc4 h5 32.Th4 Lf5
29...Pe4! 30.Ta4 Db7 31.d5 Pg5 32.Lxg7 Pxf3+
Ook winnend is de afwikkeling 32...Kxg7 33.Lg2 h5 34.Txc4 Txc4 35.Pxc4
Lxg2 36.Kxg2 exd5 37.Dd4+ f6 38.Pd2 Pe6 39.De3 d4+ 40.De4 Dxe4+
41.Pxe4 f5 42.Pd2 Kf6–+
33.Dxf3 Db1+ 34.Pd1
34.Dd1 Dxd1+ 35.Pxd1 Kxg7 36.Ta3 Lf5 37.d6 e5 38.Pe3 Le6 39.Ta7 Td8
40.Ta6 c3 41.Kf1 f5 42.Tc6 f4 43.Pc2 Kf6 44.Ke1 g5 45.Pb4 Tb8 46.d7 Ke7
47.Tc8 Txc8 48.dxc8D Lxc8–+
34...Kxg7 35.Dc3+ Kg8
35...e5! 36.Dxe5+ f6 37.De7+ Kg8–+
36.Ta1 Dd3 Zie diagram links
37.Tc1?? [Oops]
[37.Dxd3 cxd3 38.Ta3 Lf5 39.dxe6 fxe6 40.Kf1 Tc1 41.Ke1 Kf7–+]
37...Df1# 0–1
Mijn tegenstander had niet de goede vorm. Op cruciale momenten speelde hij
te passief of verkeerd.
Dag 4: Maandag 21-01-2019 “ I don’t like Mondays- The Boomtown Rats”
Dirk Floor start met 1 uit 3 en dat is beneden zijn ELO-stand. Hij oogt kwetsbaar en ik heb zin in een stevige pot. Hoe bedrogen kom ik uit!

Bus,Tom (2133) - Floor,Dirk (2198) Wijk aan Zee Tata Steel (4), 21.01.2019
1.Pf3 c5 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.0–0 Pc6 5.c4 e6 6.Pc3 Pge7 7.d4!?
Om toch nog muziek in de stelling te pompen.
7...cxd4 8.Pb5 d5 9.cxd5 Pxd5 10.Pbxd4 Pxd4 11.Pxd4 0–0 Ik baal hier als een stekker. Ik heb wit en kan een
volledige symmetrische stelling bereiken met zwart aan zet. Elke zet waarmee ik de symmetrie kan verbreken, biedt
zwart betere kansen dan mij. Walgend van mij zelf speel ik 12.e3 en bied remise aan. Floor overweegt de positie, de
stand in het toernooi, de kleur waar hij mee speelt, zijn fysieke gezondheid en de faam van zijn tegenstander en accepteert gelaten mijn aanbod. Dus ½–½
In mijn oorspronkelijke analyse heb ik meters varianten geplaatst van hoe, wat en waar het anders en beter kan. Ik
heb die analyses nu weggelaten. Ik geloof dat deze partij geen verdere eerbetoon behoeft.
’s Avonds hef ik het glas op mijn moeder die vandaag 97 jaar is geworden.
Dag 5: Dinsdag 22-01-2019 Tuesday Afternoon-The Moody Blues
Vandaag mag ik mijn opgedane kennis van de simultaan tegen Vidit testen in een klassieke partij. Mijn tegenstander,
Ed Baarslag, heeft namelijk het Londoner-systeem op zijn repertoire staan. In de eerste vier ronden heeft mijn tegenstander een sterke indruk op mij gemaakt. Ik denk dat er een mooie pot volgt.
Baarslag,Ed (2170) - Bus,Tom (2133) Wijk aan Zee Tata Steel (5),
22.01.2019
1.d4 Pf6 2.Lf4 d5 3.e3 e6 4.Pf3 Ld6 5.Lg3 0–0 6.Pbd2 c5 7.c3 Pc6 8.Ld3 b6
9.e4 dxe4 Sterker is 9...Le7 10.e5 Ph5! 11.Pf1 a5! (11...cxd4? 12.Pxd4 Pxd4
13.cxd4 Nakamura,H (2787)-Svidler,P (2760) Moscow RUS 2018)
10.Pxe4 Le7
10...Pxe4?! 11.Lxe4 Lb7 12.dxc5 Lxc5 13.Da4 Pa5 (13...Tc8 14.Td1 De8
15.Lxh7+ Kxh7 16.Dh4+ 1–0 (16) Grachev,B (2628)-Kretov,E (2246) Moscow
RUS 2016) 14.Td1 Dc8 15.0–0 Le7 16.Pe5 1–0 (52) Paehtz,E (2468)-Voit, D
(2388) Vysoke Tatry SVK 2018
11.Dc2 Zie diagram links
Sterker is 11.Pxf6+ Lxf6 12.dxc5 bxc5 13.Dc2 h6 14.Lh7+ (14.h4 1–0 (47)
Kravtsiv,M (2655)-Das,S (2437) Bhubaneswar IND 2018 14...Db6) 14...Kh8
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15.Le4 Db6
11...cxd4
Met lef gespeeld. Het alternatief is11...Pd5! 12.Lb5 Ld7 13.Da4=
12.Pxf6+ Lxf6 13.Lxh7+ Kh8 14.Le4 Lb7 15.h4!? 15.Td1! De7 16.0–0
Tfd8=
15...dxc3 16.Lxc6 Zie diagram
16...cxb2?
Met dit soort koffiehuisschaak verdien je niet te winnen.
Het logische alternatief ziet er gezonder uit. Bijvoorbeeld 16...Lxc6!
17.Td1 Ld5 18.Pg5 g6 19.h5 Kg7 20.Pxe6+ fxe6 (20...Lxe6 21.Txd8
Taxd8 22.bxc3 Lc4 23.f3 Tfe8+
24.Kf2 Te2+ 25.Dxe2 Lxe2 26.Kxe2
gxh5 27.Txh5 Tc8=) 21.Dxg6+ Kh8
22.Dh6+ Kg8=
17.Td1 Lc3+?? Zie diagram rechts
Beide spelers zien niet dat de tekstzet nergens op slaat. Ook na het
correcte 17...Dxd1+ 18.Dxd1 Tfd8
19.Db3 Lxc6 20.0–0 Ld5 21.Db5
staat wit overwegend.
18.Kf1?? Na 8.Ke2! kunnen de
stukken in doos en kunnen we genieten van de dinsdag namiddag!
18...Dxd1+ 19.Dxd1

Zie diagram links
19...Lxc6?
Na 19...Tfd8 20.Dc2 Lxc6 21.Pg5 Lb5+ 22.Kg1 Ld3 23.Pxf7+ Kg8 24.Dxc3 b1D+ 25.Kh2 Tdc8 zijn de
kansen gelijk.
20.Pg5 g6 21.h5 Ik sta al totaal verloren maar na
21...Tad8?? is het zeker game over!
22.hxg6+ Kg8 23.gxf7+ Kg7 24.Pxe6+ Kxf7 25.Pg5+ Kg6 26.Dh5+ Kf6 27.Dh6+ Kf5 28.De6+ Kxg5
29.Lh4+ Kf4 30.g3+ 1–0
Onder het genot van een Skuumkoppe nemen mijn tegenstander en ik de partij nog eens door. Baarslag
blijkt sinds kort weer te schaken nadat hij de stukken twintig jaar op zolder had staan. Hij speelt zeer gedegen, heeft een solide repertoire en panikeert zelden. Uiteindelijk heb ik mijn enige verliespartij geleden tegen de uiteindelijke winnaar van de tienkamp. Met een score van 2,5 uit 5 mag ik niet ontevreden zijn.
Stiekem ben ik dat wel.
Dag 6: Woensdag 23-01-2019 Turn, turn, turn- The Byrds
Wanneer ik iets van het toernooi wil maken, dan moet vandaag het keerpunt in het toernooi komen. Ik
speel tegen de voor mij onbekende Ercan. Hij maakt een solide indruk
op mij en stoicijns voert hij zijn zetten uit. Ik zal diep in de buidel moeten tasten om iets concreets te kunnen bereiken.
Bus,Tom (2133) - Ercan,Selman (2044) Wijk aan Zee Tata Steel (6),
23.01.2019
1.Pf3 Pf6 2.g3 c5 3.Lg2 Pc6 4.0–0 e5 Zie diagram
Met zijn laatste zet heeft zwart veld d5 permanent verzwakt. De gehele
partij maak ik van deze zwakte gebruik door eerst een paard, vervolgens de loper en tenslotte de dame op d5 te laten domineren.
5.c4 d6 6.Pc3
Ik heb veld d5 nu goed onder controle genomen.
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6...Le7 7.d3 0–0 8.Lg5
om de verdediger van d5 uit te schakelen.
8...Ld7 8...Le6 9.a3 h6 10.Lxf6 Lxf6 11.Pe1 g6 12.Pc2 Lg7 13.Tb1 f5 14.b4
Kramnik,V (2710)-Chandler,M (2565) Germany 1994
9.a3 a6
9...h6 10.Lxf6 Lxf6 11.Pd5 g6 Sorokina,T (2209)-Ankerst,M (2114) Rowy 2000
12.Pxf6+ Dxf6 13.Pd2 De7 14.Tb1
10.Tb1 Tb8 11.b4 cxb4 12.axb4 b5 13.Lxf6! Lxf6 14.Pd5 e4!?
Zie diagram links.
Zwart creëert ruimte voor zijn loper waarna de stelling erg gecompliceerd
wordt.

15.Pd2 15.dxe4 bxc4 16.Dc1!
15...exd3 16.Pe4 Le7 16...Le5!?
Zie diagram links
17.cxb5!?
Met dit pionoffer probeer ik het initiatief te grijpen.
Meer voor de hand ligt 17.exd3; of 17.Dxd3 Pe5 18.Da3 Le6
17...dxe2 18.Dxe2 Pd4 19.Dd3 Pxb5 20.Tfe1=
Wit heeft enige activiteit als compensatie voor de pion.

20...Le6 21.h4 Dd7?
Zie diagram links
Deze onschuldige zet is de oorzaak van de problemen waar zwart in terecht
komt. Met een kleine combinatie win ik de pion terug met behoud van een
goede stelling.
Veiliger is 21...Lxd5 22.Dxd5=
22.Pxe7+! Dxe7 23.Pg5 De pointe!
23...g6 24.Pxe6 fxe6 25.Txe6 Df7 26.Tb2
26.Dd2! Da7 27.Td1

26...Kh8 27.Tbe2 Tbe8? 28.Txe8 Txe8 29.Ld5
Sneller wint 29.Txe8+ Dxe8 30.Dd5 De1+ 31.Lf1 De7 32.Da8+ Kg7 33.Dxa6
Pd4 34.Da1 De5 35.Da7+ Kf8 36.Db8+ Kf7 37.Db7+ Ke6 38.b5
29...Df8 30.h5
Eenvoudig en goed is 30.Lb7 Txe2
31.Dxe2 Pc7 32.Lxa6+–
30...Txe2 31.Dxe2 Pc3 32.Dd3 Pxd5
33.Dxd5
Zie diagram links
33...Df5
Niet mooi maar wel beter is 33...gxh5!
34.Dd4+ Dg7 35.Dxd6 Da1+ 36.Kg2
Kg7 37.De7+ Kg6 38.De8+ Kh6
39.Dc6+
34.Dxd6 gxh5 35.Dxa6 Db1+ 36.Kg2
Dxb4 37.Df6+ Kg8 38.Dg5+ Kf8
39.Dxh5 Zie diagram rechs
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Dit eindspel is niet zo eenvoudig. Een hardnekkige verdediging begint met 39...De7 en het is de vraag of wit kan winnen. De solide zwartspeler maakt nu een gruwelijke fout.
39...De4+?? Tja
40.Df3+ Dxf3+ 41.Kxf3 Kf7 42.Kg4 Kg6 43.f4 h6 44.f5+ Kf6 45.Kf4 h5 46.Ke4 Kg5 47.Ke5 Kg4 48.f6 Kxg3 49.f7
h4 50.f8D h3 51.Df1 1–0
Deze partij verliep niet geheel van een leien dakje. van de andere kant is de overwinning wel verdiend.
Zal dit het keerpunt in het toernooi zijn?
Dag 7: Donderdag 24-01-2019 The Worker – Fischer Z
Vandaag zal ik geen Fischeriaanse zetten verzinnen, maar zal ik
mijn zinnen verzetten door mij met schoolse arbeid bezig te houden: Correctiewerk! Af en toe werp ik een blik uit het raam en
mijmer ik bij het zien van de Noordzee.
Waarover? Ik weet het echt niet meer! In de middag belt Theo
Pluijmen mij op of ik vanavond wil snelschaken.
Veel deelnemers zijn vandaag naar huis gegaan omdat er morgen een vrije dag is. Voor de blijvers heeft Tata Steel een nieuwe activiteit in het leven geroepen: Kroegenschaaktoernooi.
De deelnemers spelen in verschillende horeca-gelegenheden en
krijgen aldaar een tegenstander en een hapje aangeboden. De
opkomst van dit eerste toernooi was nog erg mager. Slechts vier
deelnemers, die nu al verzekerd waren van een prijsje!
Met een speeltempo van 10 minuten p.p.p.p werd een dubbelrondig toernooi gehouden. Ik scoorde 6 uit 6 hetgeen voldoende
voor de eerste plek is. Hiernaast ziet u de prijswinnaars van de

eerste editie.
Het toernooi is zeer relax en super gezellig. Ik hoop dat de
komende jaren meer deelnemers zullen meedoen. Foto: Ella
Dag 8: Vrijdag 25-01-2019 Get ready – Rare Earth

Vandaag speel ik tegen oud-ASV-er Rene Duchene. Tegen
hem heb ik twee maal eerder gespeeld. In onze eerste ontmoeting (ASV-HWP Haarlem) kwam een spannende KoningsIndier op het bord die in remise eindigde. Twee jaar geleden
werd ik overspeeld in een Pseudo-Benoni. Nu speel ik wederom met zwart en heb een verrassing voorbereid.

Duchene,René (2148) - Bus,Tom (2133) Wijk aan Zee Tata Steel (7), 25.01.2019
1.d4 Pf6 2.Pf3 c5 3.d5 g6 4.Pc3 Lg7 5.e4 d6 6.Lb5+ Ld7 7.a4
7.Le2 b5 8.Pxb5 Pxe4 9.0–0 0–0 (9...a6 10.Pa3 0–0=) 10.c3 1/2–1/2 (10)
Papaioannou,I (2624)-Chatalbashev,B (2548) Kallithea 2009
7...0–0 8.h3 Zie diagram links
Of 8.Pd2 Lxb5 9.axb5 Pbd7 10.De2 Volkov,S (2640)-Markowski, T (2584)
Dresden 2007 10...Te8N;
Gebruikelijk is 8.0–0 Lxb5 9.axb5 Pbd7 10.De2 (10.h3 Pe8 11.Lf4 Pc7 12.De2
Pb6) 10...Pe8 11.Lf4 Pc7 (11...Pb6 12.Tfe1 Pc7 13.Tad1 Dd7 14.e5 Salvador,R (2464)-Kasparov,S (2492) Milan 2008) 12.Tfd1 a6 13.bxa6 Pxa6 Kramnik,V (2758)-Leko,P (2725) Linares 2000
In deze stelling wil ik een bijzonder plan uitproberen.

54

Maart 2019

ASV Nieuws
8...Lxb5
Dit is het idee. In eerste instantie ziet de zet er vreemd uit omdat je wit zomaar
een open a-lijn geeft. De zwarte strategie is er op gebaseerd om pion b5 onder
schot te nemen en om te zijner tijd de a-lijn met ...a7–a6 te openen.
9.axb5 Pbd7 10.0–0 Pe8 11.Lf4 Pc7 12.De2 Pb6 13.Tfd1
Of 13.Ta5 a6 14.bxa6 bxa6?! Elbilia,J (2350) -Delebarre,X (2260) France 1996
13...Dd7 14.e5 f6! Zie diagram

Ivanisevic, I (2649) Kragujevac 2013]

Deze zet ben ik mijn voorbereiding tegengekomen. Wit staat voor een lastige
keus. De pion op e5 af ruilen waarbij zwart de e-lijn bezit en veld e5 controleert. Of de pion doorschuiven waarbij wit veel terreinwinst boekt, maar aan
de andere kant kwetsbare pionnen op d5 en b5 overhoudt
Ik ben minder gecharmeerd van 14...Tfd8 omdat zwart alleen maar kan afwachten. Bijvoorbeeld 15.Lg3 De8 16.Td2 c4 17.Ta5 Df8 18.Ta1 De8 19.Ta5
Dd7 20.De4 Dc8 21.Ta1 Dd7 22.Ta5 Dc8 23.Ta1 ½–½ (23) Kosic,D (2480) -

15.e6
15.exd6 exd6 16.Ta5 Tfe8 17.Dd3 f5 18.Tda1 (18.Pd2 a6 19.bxa6 Pxa6 20.Db5 Dc7 21.Db3 Tad8 22.Pb5 De7
23.Pf3 Pc8 24.Taa1 h6 25.Ld2 Df7 26.La5 Td7 27.Pd2 Te5 28.Pc4 Syre,C (2265) -Brodowski,P (2436) Germany
2011) 18...a6 19.bxa6 Txa6 20.Txa6 Pxa6 21.Db5 Dxb5 22.Pxb5 Pxd5 23.Pxd6 Te7 Navara,D (2725) -Martinovic,S
(2550) Tallinn EST 2016
15...De8
Met het plan ... g6–g5 en ....De8–g6 en met een half oog loensend naar b5.
16.h4
Een kritiek moment in de partij. De voorbereiding werpt zijn vruchten af. Wit heeft zich in een stelling gemanoeuvreerd die hij liever niet heeft. Maar hij staat vooral veel tijd (1.12u) achter. Ik ben nu uit mijn theorie en besluit langzaam te manoeuvreren zonder teveel contact met mijn tegenstander te maken. Voor hem wordt het dan lastig om
iets concreets te verzinnen. Dit was tevens de eerste keer dat ik zelf iets in de partij moest verzinnen.
Bekend is nog 16.Ta5 16...h6. 17.Dd3 g5 18.Le3 f5 19.Tda1 a6 Ronka,E (2231)-Kasparov,S (2475) Hamina FIN
2016. In mijn partij gebruik ik hetzelfde plan maar voer ik het verkeerd uit.
16...h6
Hier ben ik niet tevreden over. De bedoeling is ...g6–g5. Het is wel de tweede keus van de engine. Consequent is
16...f5 met de dreiging een keer op c3 te nemen en vervolgens de pionnen op d5 en/of b5 mee te nemen. 17.Lg5
Lxc3 18.bxc3 Dxb5 19.Dxb5 Pxb5
17.Ph2 f5
Dit is weliswaar de beste zet, maar hierbij volg ik niet meer het originele plan. Consequent is 17...g5 18.Lc1 Dg6
19.h5 Dh7 (19...Df5 20.Pf1 betekent tijdverlies voor zwart.) 20.f4 (20.g4 f5 21.f3 Lxc3 22.bxc3 Pcxd5) 20...f5 21.fxg5
hxg5 22.Lxg5 Ld4+ 23.Le3 Lxc3 24.bxc3 Pcxd5 25.Td3 Pf6
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18.Tab1 Kh7
Ik durfde me niet in te laten in 18...Lxc3 19.bxc3 Pbxd5 20.Ld2 Ik overzag echter de verdedigingszet 20...Tf6! en zwart staat uitstekend.
19.Lc1 Zie diagram links.
19...a6!?
Ik roep complicaties op door een tweede front te openen. Een bekende wending is 19...c4 om de damelijn naar b5 te onderbreken. 20.Le3 Lxc3 21.Lxb6
axb6 22.bxc3 Pxb5 23.Dd2 (23.Dxc4 Pa3) 23...Tc8; 19...f4 20.De4 Tf5 21.Pe2
Te5
20.bxa6 Txa6 21.Pf1 Pa4?!
Om verder te komen op de damevleugel moet ik een stel paarden ruilen
21...Le5! 22.Ld2 f4 23.Dd3 Lxc3 24.bxc3 c4 25.De4 Pbxd5 26.Txb7 Dc6
27.Tdb1 Tf6 28.De2 Txe6
22.Pxa4 Txa4 Beter is 22...Dxa4 23.h5 g5 24.Pg3 Dh4

23.c4 De paardenruil heeft wit veel goed gedaan. De zwakke pionnen op b5 en d5 bestaan niet meer.
23...Ta2 Wit heeft eindelijk de betere stelling bereikt maar zal er maar één zet van genieten.
24.Pg3? b5!
Mijn tegenstander had hier nog maar beperkte bedenktijd. Het wordt tijd voor mij om opnieuw het initiatief in handen
te nemen.
25.h5 g5??
Een vreselijke blunder. Wit krijgt een tweede kans op groot voordeel. Naast het feit dat deze zet tactische bezwaren
heeft, mist de zet ook enige vorm van dynamiek
Zwart heeft betere kansen na 25...bxc4 26.hxg6+ Dxg6 27.Dxc4 Ta7; 25...f4 26.Pe4 gxh5 27.cxb5 f3–+
26.Pxf5! Wit ruikt zijn kans.
26...bxc4
Zwart kan geen kwaliteit offeren om onder de druk vandaan te komen. 26...Txf5 27.De4 bxc4 28.Dxf5+ Kg8 29.Dg4
c3
27.De4 Kh8 28.Pxg7
Ook Rene speelt onnauwkeurig.Ik denk dat wit betere voortzettingen heeft. Hij kan de loper in het spel betrekken en
daarna gaan kijken wat te doen met het paard.
28...Kxg7 29.g4 29.f3!
29...Tf6 29...Ta4 30.Dg2 Ta2=
30.Dxc4?!= Ta4 Beiden misten hier de gelijkmaker 30...Da8
31.De2?
Wit behoudt groot voordeel na 31.b4! Db5 32.Dxb5 Pxb5 33.Lb2 cxb4
34.Lxf6+ Kxf6 35.Td3
31...Db5 Zie diagram links.
De pointe! Een afwikkeling naar een gewonnen eindspel.
32.Dxb5 Txg4+ 33.Kf1 Pxb5 De rest is een kwestie van techniek
34.Le3 Th4 35.Kg2 Tf5 36.Tbc1 Tg4+ 37.Kf1 Tb4 38.Ta1 g4 39.Ta8 Pc7
40.Ta7 Pxd5 41.Txd5 Txd5 42.Txe7+ Kf6 43.Th7 Txh5 44.e7 Te4 0-1
Een zwaarbevochten overwinning! Mijn tegenstander kwam goed in de partij
terug. De tijd die hij in de opening heeft verloren, heeft hem uiteindelijk de das
omgedaan.
Dag 9: Zaterdag 26-01-2019 I am free – The Who
De laatste dagen blijkt het opvallend stil te zijn in de Moriaan. Het griepvirus heeft toegeslagen en veel schakers zijn
hier slachtoffer van geworden. Mijn tegenstander van vandaag , Frank van Velpen, meldt zich ook af.
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Dag 10: Zondag 27-01-2019 It’s all over now, baby Blue – Bob Dylan
Termeulen,Albert (1998) - Bus,Tom (2133) Wijk aan Zee Tata Steel (9), 27.01.2019
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.d4 exd4 5.e5 d5 6.Lb5 Pe4 7.0–0 Lc5
Een goed alternatief is 7...Lg4 8.Dxd4 Lc5 9.Da4 Ld7 10.c4 d4 11.Te1 a6 12.Lxc6 Lxc6 13.Dd1 0–0 14.Pbd2 f5
15.exf6 Pxd2 16.Dxd2 Dxf6–+ Magnussen,P (1909)-Praggnanandhaa,R (2447) Reykjavik ISL 2017
8.Pxd4 Ld7 Ik blijf in het spoor van de hoofdvariant omdat ik een nieuw idee wil uit proberen.
Of 8...0–0 9.Pxc6 bxc6 10.Lxc6 La6 11.Dxd5 Lxf1 12.Dxe4 Lb5 13.Pc3 Lxc6 14.Dxc6 Lb6 en zwart staat iets beter in
Tsironis,A (2028) -Blagojevic,D (2495) Belgrade SRB 2017
9.Lxc6 bxc6 10.f3 Pg5 11.f4 Pe4 12.Le3 Lb6 13.Pd2 Pxd2 14.Dxd2 c5
15.Pf3 d4 16.Lf2 Zie diagram
16...0–0 Ik geef de voorkeur aan deze ontwikkelingszet.
De meeste zwartspelers gaan voor 16...Lc6 17.Dd3 Dd5 18.a4 a5 19.Tfe1 en
wit is tevreden in Alsina Leal,D (2533) -Demuth,A (2527) Barcelona ESP
2017
17.a4 a5 18.De2
Wit moet het hebben van een plan met f4–f5 en daarom ligt de damezet
18.Dd3 meer voor de hand. Een mogelijk vervolg is 18...Dc8 19.Ph4 In deze
stelling wilde ik de zet 19...f5N uit proberen. (19...f6 20.Tae1 Le6? (20...Da6!)
21.f5 en wit won snel in Vocaturo,D (2604)-Tate,A (2320) Minsk BLR 2017) ;
18.Lh4 Dc8 19.h3 Lc6=
18...Dc8 Een ander idee is 18...Lc6
19.Ph4 19.b3
19...f5!? 19...f6!? 20.exf6 Txf6
20.Pf3 Le6 21.Pg5 c4!

Ik twijfelde over de correctheid van deze zet. De engine (Stockfish 9) vindt
hem het beste.
22.b3 cxb3 creëert een vrijpion op de d-lijn.
23.cxb3 c5 Gezien maar onterecht verworpen is de zet 23...Ld5! Deze loper
is het sterkste stuk van het bord. Ik vertrouwde de zet niet vanwege 24.e6 h6
25.e7 Te8 26.Pf3 En dit is een belangrijk leermoment. Ik heb de stelling niet
voldoende gevisualiseerd en miste de zet 26...c5! en zwart staat uitstekend.
24.Tac1 Brengt een dreiging in de stelling
24...Tb8
en zwart negeert (onterecht) de dreiging.De aangewezen zet is 24...Ld5!
25.Lxd4 cxd4 26.Dh5 d3+ 27.Kh1 Lxg2+ 28.Kxg2 Db7+

25.Lxd4 cxd4?
Aangewezen is 25...Lxb3 26.De3 Lxa4 27.Lxc5 Dc6 Zie diagram
De witspeler schrok van mijn zet. Gelukkig had hij hier de tussenzet
26.Dh5 Hij zag dat 26.Txc8 d3+ op slag zou verliezen.
26...d3+
Ik bood hem hier remise aan, waarmee ik mij er bij neer legde dat hij tweede en ik derde zou worden. Na enig gepeins nam hij het aan. Hij wilde wel graag in de analyse laten zien waarom hij gewonnen staat. Dat aantonen viel
echter tegen. ½–½
Met een score van 6 uit 9 (of 5 uit 8) en een derde plaats besluit ik een prachtige week in Wijk aan Zee. Nu snel mijn
Allerliefste bellen!
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Stefan Kuipers prolongeert OSBO-snelschaaktitel
door Erik Wille
De eerste zaterdag van het jaar was in vroeger tijden traditiegetrouw ingevuld met het Oliebollentoernooi op
Het Dorp en later bij De Toren in het Olympuscollege. Na enkele schaakloze eerste zaterdagen van het jaar is
een nieuwe traditie aan het ontstaan. Namelijk die van het OSBO-snelschaakkampioenschap bij ASV. Ook dit
jaar openden we het schaakjaar met deze gezellige schaakdag in ons clublokaal aan de Vlamoven.
Het was alweer de zevende keer dat ASV de organisator was van dit leuke evenement. En met 66 deelnemers
van 15 verschillende clubs was de zaal goed gevuld. Er werden weer drie voorrondegroepen gespeeld en na negen partijen werden finalegroepen van 9 en 10 spelers geformeerd, zodat iedereen nog 16 of 18 partijen tegen
gelijkwaardige tegenstanders kon spelen. In de voorrondegroepen ontstaan altijd wat kolderieke toestanden
met de daaraan gekoppelde verrassingen. De sensatie van de voorronde kwam op naam van Jan Zuidema te
staan. De speler van ASV 7 klopte namelijk Tom Bus. Sensationeel was echter ook de kwalificatie van Jacques
Boonstra voor de hoogste finalegroep.
Met 35 ASV-ers in het deelnemersveld was het logisch dat elke finalegroep een fors aantal ASV-ers telde. Ook
de hoogste finalegroep bestond voor meer dan de helft uit clubgenoten. Jacques Boonstra kreeg daar de rekening gepresenteerd voor zijn succesvolle ochtend en kwam tot slechts 1 uit 16. Titelverdediger Stefan Kuipers
van Schaakstad Apeldoorn was oppermachtig. Met 14 punten prolongeerde de Tilburgse schaakmeester zijn
titel. Michiel Blok werd met 10½ punt op enorme achterstand knap tweede. De derde plaats was voor UVS-er
Anton van Rijn met 10 punten. Tom Bus, Peter Boel en Mick van Randtwijk speelden geen rol van betekenis,
maar wel knap dat ze in de hoogste finalegroep terechtgekomen waren.
En in de hoogste groep terechtkomen is niet vanzelfsprekend. Zo zien we in groep B Hotze Hofstra van BSV Bennekom en ‘onze’ Dirk Hoogland en Sander Berkhout terug. In groep C doken Jaap Vogel, Rembrandt Bruil van
BSV Bennekom, Hamoun Habibi van Koningswaal en Jeroen van Onzen van ASA op. En dat zijn stuk voor stuk
spelers die ook in de hoogste groep mee kunnen. Kortom: bij snelschaak is niets zeker. Wel was zeker dat de 66
deelnemers na 25 of 27 partijen gesloopt en met het zweet op het voorhoofd achter de borden vandaag kwamen. Dus wie twijfelt of schaken en sport is, kreeg deze middag het bewijs geleverd.
Iedereen heeft weer genoten van een middag snelschaken en wat ons betreft blijft deze traditie nog lang in ere.
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Oplossingen
door Wouter van Rijn
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

1. Pc6!
1. Tf5!
> 2. Txf6+
1...Txc3 2. Pxf6
1…Pxc3 2. Pb6
1…Lxc3 2. Pc7
@ = 1,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0
1. Lb1!
> 2. Tg4 ~ 3. Lxg6#
1…Pd6 2. exd6 a4 3. Te4
1… Pd4 2. cxd4 a4+ 3. Tc2
1… Pxc3 2. Txc3 a4 3. Tc2
1…Pa7 2. Kxa7 ~ 3. Tg4
1…Pc7 2. Kxc7 ~ 3. Tg4
1. b3!
>2. Db2+ Kxe3 3. Dd2+
1…Dxa3 2. Tc3+ Kxe1 3. Tc1+
1…Dd8 2. Te2+ Kxg3 3. Ld6+
1…Dxf8+ 2.Te7+ Kxg3 3. De3+
1…Kxh5 2. Te5+ Kxg3 3. Tg5+
1. De8!
1.Dc7!
> 2. Lf3+
1...Pf4 2. Txf4+
1…Pe1 2. Tf4+
1…Pxe5 2. Tf4+
1…Pc5 2. Dxc5
1…Te6 2. Dxd7
1…Txe5 2. Dxd7
@ = 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 4,5 / 5,0
1. Lf1 (>2. Ld3#)
1…Kxf5 2. Lh3+ Ke4 3. Tdxd5 (> 4. Td4+)
3…d6 4. Tc4+ Kxd5 5. e4+
1. d8D Td2+ 2. Dxd2 cxd2 3. Lg3
3…d1P+ 4. Kf3 h1D+ 5. Kf4
5…Dg1 6. Lc8+=
6…Kg2 7. Lb7+ Kf1 8. La6+ Kg2 9. Lb7+=
I) 1. Le4+ Kc4 2. Lg6 Ph5 3. Kf5 Kd5 4. Lg5 e4#
II) 1. g3 Pg2 2. Lg5 Ph4 3. Kf4 Kd4 4. Lg4 e3#

5,0
@
@
@
@

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5,0
@
@
@
@
@
@
@

5,0
2,0
2,0
1,0
2,5
2,5
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