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Van de redactie 
Hier is het nieuwe nummer van ASV-nieuws! Het vorige extra dikke nummer is, gezien de vele positieve reacties, 
goed ontvangen en daar is de redactie erg blij mee.  

Deze maand hebben we minder kopij ontvangen, waardoor we aan 36 pagina’s komen.  

De afgelopen maand zij er geen fouten gevonden, zodat we geen rubriek correcties hebben. 

Wij wensen u veel leesplezier en prachtige schaakwedstrijden toe. 

 
Theo van Lotringen, Peter van Deursen, Tom Bus  

Van het bestuur 
Het seizoen is alweer bijna drie maanden bezig. De teams hebben intussen twee ronden gespeeld en de donder-
dagavond staat weer bij iedereen in de agenda geblokt voor schaken bij ASV. Er heerst op de club een serene 
rust. Toch gebeurt er veel. 
 
Mooi is dat de eerste cursus schaken voor beginners weer begonnen is. Zonder al teveel reclame te maken, zijn 
er zeven nieuwe deelnemers. Dat is een mooi succes en voor ons een bevestiging dat er nog veel mensen niet bij 
een schaakclub spelen, die wel interesse in schaken hebben. Het is onze uitdaging om die naar een club en bij 
voorkeur ASV te loodsen. Luxeprobleem is dat we - gezien de verschillen in speelsterkte van de deelnemers - ei-
genlijk van drie naar vier groepen moeten, maar gelijktijdig ook dat de zaalruimte te klein begint te worden. 
Maar jullie kennen ons: "Dat lossen we op."  
 
Minder mooi nieuws kwam er voor de trainingsgroepen van de maandagavond. De vergaderzaal in het Color Bu-
siness Center is niet langer voor ons beschikbaar. Dankzij de fantastische medewerking van Elver kunnen we met 
de trainingen vanaf deze maand terecht in ons clubgebouw aan de Vlamoven. Daarmee kunnen de trainingen op 
een goede manier voortgezet worden. Het niet meer kunnen gebruiken van de vergaderzaal betekent ook dat 
we geen analyseruimte meer hebben bij onze toernooien en de zaterdagcompetitie. We hopen dat in de gangen 
achter de keuken op te vangen. 
 
Op 9 november was ASV gastheer van twee activiteiten. De Motiefgroep schaken had in onze kantine de najaars-
contactdag. Er werden weer veel mooie schaakitems geruild en verkocht. En er was ook weer een spannende 
veiling. In onze andere zaal werd de Henk Hagedoorn-oploswedstrijd gehouden. Geconcentreerd stortten zo’n 20 
schaakprobleemliefhebbers zich op 12 problemen. Leuk was dat  aan beide groepen een lezing werd gegeven 
over de activiteiten van de ander. Al met al een geslaagde dag en leuk om daar als ASV een bijdrage aan te leve-
ren. 
 
ASV speelt dit seizoen met 14 teams mee in de externe competitie. Dat is een aantal dat door geen enkele ver-
eniging wordt geëvenaard. Wij vinden het mooi dat zoveel spelers meedoen en plezier beleven aan de wedstrij-
den tegen andere clubs. Het is het tweede seizoen met gescheiden zaterdag- en avondcompetities. Ook is het 
tweede seizoen van de gezamenlijke avondcompetitie van de OSBO, SGS en SBO begonnen. Dat betekent dat 
deze opzet geëvalueerd gaat worden. De verwachting is dat de scheiding tussen zaterdagcompetitie en avond-
competitie definitief wordt. Iedereen is tevreden over de extra mogelijkheden om te kunnen schaken. Die tevre-
denheid is kleiner als het gaat om de gezamenlijke AVONDCOMPETITIE. Dat bleek op een onlangs gehouden eva-
luatiebijeenkomst van de OSBO-verenigingen. De avond voor de verschijning van deze editie van ASV-Nieuws is 
er een ledenvergadering van de OSBO. Dan zal blijken welke weg bewandeld wordt om in mei 2020 een goede  
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beslissing te kunnen nemen. ASV zal zich tot het uiterste inzetten om te zorgen dat er in seizoen 2020-2021 een 
goed georganiseerde avondcompetitie zal zijn. 
 
Van de jeugd was er goed nieuws. Mick van Randtwijk plaatste zich voor het NK voor A-jeugd. William Shakhver-
dian deed dat voor het NK voor B-jeugd. Beide spelers wonnen het kwalificatietoernooi bij de Arnhemse Schaak-
academie (ASA). Ook in de meesterklasse doet onze jeugd het goed. Met nog twee ronden te gaan, hebben onze 
talenten nog uitzicht op een plaats in de top vijf. 
 
We hebben de laatste tijd veel reclame gemaakt voor het Bedrijfsschaak. Dat is enerzijds natuurlijk, omdat we 
onze leden goed willen informeren over de activiteiten die er in en om Arnhem zijn. Maar in dit geval is er ook 
een bijzondere reden. ASV gaat de organisatie van de bedrijfsschaakcompetitie namelijk overnemen van de stich-
ting Bedrijfsschaak Arnhem (BSA). Dat zal in de loop van dit seizoen vorm krijgen. Het huidige bestuur van BSA zal 
voorlopig de organisatie als “commissie” van ASV op zich blijven nemen. 
 
We zitten bijna in de laatste maand van 2019. Dat betekent dat het bestuur het beleidsplan 2016-2019 gaat afron-
den en vooruit gaat kijken naar de jaren vanaf 2020. Om ons heen verandert veel en dat vraagt van ons alert te 
zijn op eventuele consequenties voor ASV. We zien alleen al de invloed van de zaterdagcompetitie op de deelna-
me aan onze toernooien. Het persoonlijk kampioenschap van de OSBO wordt niet meer gespeeld tijdens het OS-
KA, maar gaat naar VSG in Ermelo. Een goede ontwikkeling voor het schaken in de OSBO, maar het heeft wel in-
vloed op het OSKA. En zijn er nog veel meer zaken waar we op moeten anticiperen. 
 
We wensen alle ASV-ers een mooie laatste schaakmaand van 2019. En we verwachten jullie na hopelijk hele ge-
zellige feestdagen op 2 januari weer terug bij ASV. We starten 2020 meteen goed, want op zaterdag 4 januari in 
ons clublokaal aan de Vlamoven met het OSBO-snelschaakkampioenschap. Aanmelden kan bij Ruud Wille. 
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Een kwart van de interne competitie is gespeeld. De poging om het aantal interne partijen op te krikken in de 
vorige editie van ASV-Nieuws lijkt mislukt. Na negen interne ronden komen we gemiddeld maar aan even meer 
dan 40 spelers. Afgelopen seizoen was dat in dezelfde periode bijna 46. Het record stamt uit 2009-2010 toen we 
elke donderdag aan de 26 partijen kwamen. Hier ligt een uitdaging voor ons allen. 
Dit artikel zal echter vooral gelezen worden vanwege de tussenstanden. De lijsten zijn in deze fase van de com-
petitie nog vrij lang. Alleen de spelers die nog op 0 interne partijen staan, zijn weggelaten.  
 
Groep A 
In groep A zien we een bijzondere tussenstand. Zo vinden we regerend clubkampioen Peter Boel pas op de acht-
ste plaats terug. Aan de top staan echter veel spelers die nog maar weinig interne partijen achter hun naam heb-
ben staan (13 intern en 25 in totaal is nodig voor plaats in eindrangschikking). Met Richard van der Wel hebben 
we een leider, die misschien zelfs nog nooit eerste gestaan heeft. Wellicht stimuleert deze plaats hem om weke-
lijks achter de stukken te kruipen en op jacht te gaan naar zijn eerste clubkampioenschap. De verwachting is ech-
ter dat Wouter van Rijn op dat punt een grotere ambitie heeft dan Richard. En Wouter moet ook de nare smaak 
van het afgelopen seizoen nog wegspoelen. Hij miste immers in de slotronde de titel na heel lang aan kop ge-
staan te hebben. Knap is de start van Toon Janssen. Zowel intern als extern nog ongeslagen. Maar net als Dirk 
Hoogland en Otto Wilgenhof is hij nog niet erg op gang gekomen qua aantal partijen. Wat lager op de ranglijst 
hebben Gerben Hendriks en Bart de Kort ook nog mooie scores. Er zijn echter ook nog enkele spelers waar ruim-
te voor verbetering is. 

 

   Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR 
sco-
re aantal 

sco-
re aantal 

sco-
re aantal ELO 

1 Richard van der Wel 2372 2 2 1 1 1 1 2035 

2 Wouter van Rijn 2291 5 7 3,5 4 1,5 3 2213 

3 Toon Janssen 2254 4 4 2 2 2 2 1899 

4 Dirk Hoogland 2254 4 5 0,5 1 3,5 4 2156 

5 Otto Wilgenhof 2225 4 5 2,5 3 1,5 2 2127 

6 Tom Bus 2099 6 10 4 7 2 3 2125 

7 Michiel Blok 2077 2 4 0 1 2 3 2208 

8 Peter Boel 2038 3,5 7 2 4 1,5 3 2169 

9 Bart de Kort 2032 4,5 9 4 8 0,5 1 1980 

10 Jeroen van Ginneken 2007 1,5 2 1 1 0,5 1 1874 

11 Wouter Abrahamse 2004 2,5 4 1,5 2 1 2 2009 

12 Gerben Hendriks 1969 5,5 11 4,5 8 1 3 1891 

13 Barth Plomp 1964 3,5 6 2 3 1,5 3 1903 

14 Koen Maassen van den Brink 1962 2,5 5 0,5 2 2 3 1981 

15 Désiré Fassaert 1916 3,5 5 2,5 4 1 1 1838 

16 Sander van Vucht 1842 2,5 7 1,5 5 1 2 1857 

17 Jan Knuiman 1831 2,5 6 1,5 4 1 2 1959 

18 Ruud Wille 1824 6 12 4 9 2 3 1850 

19 Theo Jurrius 1800 1 3 0 1 1 2 2032 

20 Jan van de Linde 1795 0 1 0 1 0 0 2036 

21 Henk Gerdsen 1793 2 5 2 5 0 0 1856 

22 Ruud Verhoef 1762 1,5 5 0 2 1,5 3 1873 

23 Jeroen Kersten 1674 0,5 2 0 1 0,5 1 1823 

24 Jacques Boonstra 1600 1,5 8 0,5 5 1 3 1751 

Interne competitie 
Erik Wille 
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Theo Jurrius (L) - Toon Janssen 
foto Erik Wille 

Sander van Vucht (L) - Richard van de Wel 

foto Erik Wille 
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Groep B 
In deze groep is het beeld na negen ronden niet veel anders dan in groep A. De teruggekeerde Roy Vink staat na 
een zege op Ruud Wille bovenaan. Roy zou wel vaker willen spelen, maar dat is nog niet gelukt. Ronnie Eggink en 
Abert Marks vinden we traditiegetrouw bovenin groep B. Beide spelers scoren procentueel erg hoog. Zij zullen 
tot het eind van het seizoen om de titel meedoen, maar of zij Vadim van Kuijk achter zich kunnen houden valt te 
bezien. Zijn score van 7 uit 10 is imponerend. Vadim laat ook steeds vaker tegen sterkere tegenstanders zien 
goed mee te kunnen. Edwin Peters en Wisse Witmans zijn  ook geweldig gestart. Houden zij hun reeks vol en ko-
men zij straks in de top 5? 

 
 
 

   Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Roy Vink 2227 1 1 1 1 0 0 1722 

2 Ronnie Eggink 1941 4 5 3 4 1 1 1793 

3 Albert Marks 1930 4,5 5 2,5 3 2 2 1741 

4 Jan Willem van Willigen 1921 2,5 3 1 1 1,5 2 1805 

5 Vadim van Kuijk 1910 7 10 4,5 6 2,5 4 1739 

6 Piet de Mol 1904 3 4 3 4 0 0 1780 

7 Steven Braun 1903 2,5 3 1 1 1,5 2 1764 

8 Edwin Peters 1766 5,5 8 2,5 5 3 3 1710 

9 Wisse Witmans 1755 7 11 5,5 9 1,5 2 1689 

10 Ton van Eck 1686 2,5 4 2,5 4 0 0 1589 

11 Theo van Amerongen 1656 2,5 5 2,5 4 0 1 1697 

12 Tijs van Dijk 1647 1 2 1 2 0 0 1614 

13 Bob Kooij 1634 3,5 6 3 5 0,5 1 1595 

14 Rob van Belle 1606 5 10 4,5 9 0,5 1 1615 

15 Horst Eder 1605 3,5 6 2,5 5 1 1 1603 

16 Marco Braam 1583 1 3 1 2 0 1 1770 

17 Werner Passchier 1555 0,5 2 0,5 2 0 0 1653 

18 Robert Naasz 1546 1 5 1 3 0 2 1717 

19 Jan Vermeer 1520 5 11 4 8 1 3 1566 

20 Lex van Hattum 1474 3,5 9 2,5 7 1 2 1541 

21 Hub Kusters 1327 0,5 4 0,5 4 0 0 1639 

Otto Wilgenhof - Roy Vink (R) 

foto Erik Wille 

Wisse Witmans - Vadim van Kuijk (R) 

foto Erik Wille 
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Groep C 
Hier is het beeld identiek aan vorig seizoen. Hans Derendorp is opnieuw als een speer van start gegaan. Achter 
hem is het razend spannend met vier spelers binnen 20 punten van elkaar. Theo Koeweiden heeft ondanks een 
magere score nog net een punt voorsprong op Herman de Munnik. Ook Bram Hamers en Gerrie Arends laten van 
zich horen. Net als in groep A zien we regerend kampioen Hendrik van Buren terug op plaats 8. Maar neem maar 
aan dat Hendrik zich nog wel omhoog knokt. Wat lager op de ranglijst zien we Suzanne Verhaar, Theo van Lot-
ringen, Pim Rijmer en Thijs Stomphorst met mooie scores. Natuurlijk gaat het niet met iedereen goed. Met name 
de start van Ko Kooman springt in het oog. Ko kennende, krabbelt hij weer op en staat hij aan het eind van het 
seizoen gewoon weer in de subtop. 

 
 

   Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Hans Derendorp 1560 4 5 4 5 0 0 1424 

2 Theo Koeweiden 1534 3 7 2,5 5 0,5 2 1513 

3 Herman de Munnik 1533 3 5 3 4 0 1 1434 

4 Bram Hamers 1525 4 6 4 5 0 1 1353 

5 Gerrie Arends 1515 4 7 3,5 6 0,5 1 1447 

6 Peter van Deursen 1491 2,5 5 2 4 0,5 1 1455 

7 John Bijlsma 1480 3 6 3 5 0 1 1424 

8 Hendrik van Buren 1477 3,5 8 3,5 7 0 1 1526 

9 Kazem Mollahosseini 1469 2,5 4 2,5 4 0 0 1391 

10 Andre van Kuijk 1456 4 8 3,5 6 0,5 2 1455 

11 Henk Schunck 1418 1 3 1 2 0 1 1469 

12 Jan Zuidema 1397 3 6 2 5 1 1 1404 

13 Suzanne Verhaar 1363 2,5 3 2,5 3 0 0 1080 

14 Raymond Hendriks 1341 5,5 7 5,5 7 0 0 1131 

15 Kees van Keulen 1337 3 8 2,5 7 0,5 1 1407 

16 Pim Rijmer 1337 3 5 3 5 0 0 1222 

17 Theo van Lotringen 1333 5 9 5 9 0 0 1322 

18 Thijs Stomphorst 1307 3 5 2,5 4 0,5 1 1254 

19 Bryan Hieltjes 1291 2,5 5 2,5 5 0 0 1378 

20 Ahmad Samman 1261 2 3 2 3 0 0 1189 

21 Peter Hamers 1257 2,5 5 1,5 4 1 1 1262 

22 Ko Kooman 1252 1 7 1 6 0 1 1392 

23 Lion de Kok 1195 0 3 0 2 0 1 1463 

24 Cesar Eisma 1165 2,5 9 2,5 8 0 1 1284 

25 Jan Diekema 1144 3,5 7 3,5 7 0 0 1107 

26 Hans Meijer 1142 2 6 2 5 0 1 1258 

27 Jan Sanders 1123 2 5 2 5 0 0 1222 

28 Bert Maas 1073 2,5 4 2,5 4 0 0 1051 

29 Cor van der Jagt 1025 1 5 1 4 0 1 1196 

30 Victor Droop 1014 2 4 2 4 0 0 972 

31 John van Brink 1010 0,5 1 0,5 1 0 0 987 

32 Philip Stibbe 988 3 8 3 8 0 0 1009 

33 Frans Berben 954 0 1 0 1 0 0 1047 

34 Bob Hartogh Heijs 944 1 7 1 7 0 0 1136 

35 Meindert Rudolphi 761 0 1 0 1 0 0 1137 

36 Marga Bles 734 0 1 0 1 0 0 989 

37 Guido Burger 678 0 4 0 4 0 0 782 
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Bekercompetitie 
In de Kroongroep zijn we halverwege de eerste ronde. De uitschakeling van Theo Jurrius springt tot dusver het 
meest in het oog. Toon Janssen toonde zich de reuzendoder. Tom Bus, Wouter van Rijn en Otto Wilgenhof lieten 
zich niet verrassen door Ruud Verhoef, Jacques Boonstra en Gerben Hendriks. Fred Reulink won de prestigestrijd 
der routiniers van Barth Plomp. Er zijn nog enkele mooie gevechten te spelen. Wat te denken van Jan Knuiman-
Peter Boel, Dirk Hoogland-Michiel Blok en Jan van de Linde-Pieter Verhoef. In de bekergroep is de tweede ronde 
begonnen. De grootste verrassing was de zege van Hendrik van Buren op Edwin Peters. Het duel der talenten 
tussen Wisse Witmans en Vadim van Kuijk werd door laatstgenoemde gewonnen.  
 
Rapidcompetitie 
Deze competitie zal dit seizoen spannender zijn dan afgelopen seizoen. Otto Wilgenhof heeft door een foutloze 
eerste speeldag de koppositie veroverd. Belangrijk waren echter vooral de winstpartijen op de tweede speeldag 
tegen Wouter van Rijn en Dirk Hoogland. Een punt achter Otto staan Wouter van Rijn en Ilya Razdolski die op de 
eerste avond al zijn partijen won. Ook Dirk Hoogland is nog in het spoor van de toppers. Een half punt achter 
Dirk volgt een grote groep spelers met 5 punten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB Voor de eerste acht gemiste ronden krijg je een half 
punt. 

Nr Naam Score Aantal 

1 Otto Wilgenhof 7 7 

2 Ilya Razdolski 6 4 

3 Wouter van Rijn 6 8 

4 Dirk Hoogland 5,5 6 

5 Tom Bus 5 8 

6 Peter Boel 5 8 

7 Jan van de Linde 5 8 

8 Wouter Abrahamse 5 4 

9 Ruud Wille 5 8 

10 Sander van Vucht 5 4 

11 Rob Huberts 5 2 

12 Koen van Keulen 5 4 

13 Richard van der Wel 4,5 3 

14 Toon Janssen 4,5 4 

15 Jacques Boonstra 4,5 7 

16 Hub Kusters 4,5 8 
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Snelste ELO-stijger 
Onderstaand zien we de speler die in 2019-2020 het meest voortvarend gestart zijn. Mooi om te zien dat de kop-
loper een jeugdspeler is. We zijn blij dat Vadim flinke stappen zet. Ook mooi om te zien dat Raymond Hendriks 
en Suzanne Verhaar, bij ASV gekomen via de beginnerscursus, in de top tien staan! 

 
 
Tot zover deze aflevering van de interne competitie. Ik wens iedereen weer veel mooie partijen, veel punten en 
veel plezier. Tot donderdag! 

      Totaal 

Nr Naam Stijgt ELO Groep TPR score aantal 

1 Vadim van Kuijk 83 1739 B 1910 7 10 

2 Raymond Hendriks 77 1131 C 1341 5,5 7 

3 Toon Janssen 61 1899 A 2254 4 4 

4 Bram Hamers 46 1353 C 1525 4 6 

5 Albert Marks 41 1741 B 1930 4,5 5 

6 Ronnie Eggink 39 1793 B 1941 4 5 

7 Suzanne Verhaar 37 1080 C 1363 2,5 3 

8 Kevin Verfuerth 34 2001 A 2264 3 3 

9 Wisse Witmans 34 1689 B 1755 7 11 

10 Hans Derendorp 33 1424 C 1560 4 5 
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Verjaardag ASV 

Door Fred Reulink 

Jongstleden 31 oktober 2019 was het 128 jaar geleden dat ASV werd opgericht. Ik kwam naar de club-

avond in de verwachting dat ons bestuur ruim uitgepakt zou hebben met drankjes en hapjes om dit heug-

lijke feit te vieren. Dat viel tegen. Volgens één van de bestuursleden eindigde het getal 128 niet op een 0 

of een 5 en dus was het geen gedenkwaardig jaar. Toen ik het getal 128 aan de bar memoreerde was er 

gelukkig één clublid die gelijk riep: dat is 2 x 64!! 

Wat mij betreft toch een aantal om bij stil te staan. Daarom heb ik het boek 1891 – 1991 ASV van Henri 

Lenferink dat ter gelegenheid van ons honderdjarig bestaan is uitgegeven er nog eens bij gepakt. En het 

leek mij wel aardig om daaruit een partij inclusief commentaar en een partijfragment te citeren uit het ver-

re verleden van ASV. 

In de eerste jaren van ASV werden er af en toe correspondentiepartijen gespeeld tegen een andere club. 

Dat was lange tijd de enige vorm van competitie tussen verenigingen onderling. ASV speelde er tot 1901 

tenminste vier, twee tegen Den Helder en twee tegen Appingedam.  

 
Den Helder – Arnhem 1896 
 
Deze partij, in 1896 ook opgenomen in het Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond volgt hier 
in extenso, met commentaar van J.D, Tresling, redacteur van het tijdschrift. 
 
1.a3 Vooral bekend uit den match Morphy - Anderssen. In een correspondentie partij is de zet wellicht 
zelden of nooit aangewend. 
 
1...d5 2.d4 c5 Een voorbeeld van het dame-gambiet in de nahand. 
 
3.dxc5 Is het aannemen van het gewone dame-gambiet niet raadzaam, in het onderhavige geval is het 
nemen van den c-pion goed, daar Wit later door b4 den pion bij goed spel dreigt voor te blijven. 
 
3...e5 4.e4  
 
4...d4  

 
Onjuist 4...dxe4 was de eenige zet. 
 
5.Pf3 Lg4  
 
Beter ware nog 5...Lxc5 6.Pxe5 Pf6 (Of 6...De7) 
 
6.Lc4! Df6  
 
Op 6...Lxc5 zou nu gevolgd zijn 7.Lxf7+; In plaats van den tekstzet had 
Zwart echter kunnen spelen 6...f6 7.b4 a5 8.Lb2 axb4 9.axb4 Txa1 
10.Lxa1 b6 en Zwart schijnt zijn pion terug te krijgen, maar de positie 
van zijn koning zal ongunstig zijn. 
 
7.b4 Lxf3  

 
Ook nu beter a5 enz. Na den afruil der dames houdt Wit altijd een pion meer over. 
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8.Dxf3 Dxf3 9.gxf3 
 
9...a5 10.Lb2 axb4 11.axb4 Txa1 12.Lxa1 Pf6  
 
Ook op b6 volgt nu een voor Zwart verloren eindspel. Bijv. 12...b6 
13.cxb6 Lxb4+ 14.c3 Lc5 15.cxd4 exd4 16.Lb5+ Kd8 17.Pd2 Pf6 
18.Pb3 en moet winnen. Door den tekstzet komt Zwart in een zeer ge-
drukte positie. Het beste ware wellicht h5, om zoo snel mogelijk met 
den toren over h6 op den damevleugel te werken. 
 
13…Pfd7 
 
13...Pbd7 is evenmin in staat Zwart uit zijn benarde positie te brengen, 
want er zou volgen 14.c3 dxc3 15.Lxc3 Kd8! 16.Ke2 en later 17.Td1 
 
14.c3! dxc3 15.Pxc3 Pc6 16.Pd5 
 
13.Lb5+ 
 
13…Pfd7 
 
13...Pbd7 is evenmin in staat Zwart uit zijn benarde positie te brengen, 
want er zou volgen 14.c3 dxc3 15.Lxc3 Kd8! 16.Ke2 en later 17.Td1 
 
14.c3! dxc3 15.Pxc3 Pc6 16.Pd5  
Zie afbeelding rechts. 
 
 
 
16...f6  
 

Zwart heeft geen voldoende voortzetting meer. Het beste ware zeker 
nog h5 gevolgd door Th6. De tekstzet heeft geen reddende kracht, 
maar helpt eer meer de insluiting van 't Zwarte spel te voltooien. 
 
17.Lc3 Le7 18.Pc7+ Kf8 19.Pe6+ Kf7 20.Lc4 
 
 
 
 
 
 

Steenstraat 90 | 6828 CN | Arnhem 

026-4425368 | info@slagerijputman.nl 



November 2019                          ASV Nieuws 

14 

 20...Tb8  
 
De eenige zet om verder materieel verlies te ontgaan. De spelleiding 
van wit verdient hooge lof. 
 
21.h4! 
 
21.Pg5+ Kg6 22.Lf7+ Kxg5 23.Ld2+ Kh4 24.Tg1 g6 zou Wit geen 
voordeel gebracht hebben. 
 
21...g6  
 
Op 21...Lf8 zou gevolgd zijn 22.Pg5+ Kg6 23.h5+ en volgenden zet 
mat door 23...Kh6 24.Pf7#; Op 21...Pf8 zou volgen 22.Pc7+ Kg6 23.h5+ 
Kh6 24.Ld2+ g5 25.hxg6+ Kg7 (Op 25...Kxg6 mat in drie zetten.) 26.gxh7 en 

wint.; Op 21...h6 zou volgen 22.Tg1 g6 23.f4 enz. Tegen het dreigende aftrek-schaak is geen kruid meer gewassen. 
De positie is zeer interessant. 

 
22.h5 Pf8?  
 
Beter ware in elk geval 22...Ke8 Hoewel het aan den uitslag der partij wel 
geen verandering zou hebben gebracht, daar na 23.hxg6 hxg6 24.Th7 Zwarts 
stelling even troosteloos blijft. 
 
 
23.hxg6+ hxg6 (zie diagram) 
 
Op 23...Kxg6 volgt mat in 5 zetten. 24.Tg1+ Kh5 25.Pg7+ Kh4 26.Th1+ Kg5 
27.Ld2+ Kg6 28.Tg1# 
 
 
 
 

24.Pxf8+ 
 
Hier ziet Wit, die de partij tot dusver zeer verdienstelijk gespeeld heeft , de sterkste voortzetting over 't 
hoofd. Door b5 wint Wit nl. altijd een officier. 

 
Bijv. 24.b5 Pa7 (Of 24...Pxe6 25.bxc6 Lxc5 (Op 25...Tg8 volgt 26.Th7+ 
Tg7 27.Lxe6+; Op 25...Ld8 26.Th7+ Kg8 27.c7; Op 25...Lf8 26.Th7+ 
Kg8 27.Lxe6+ Kxh7 28.c7; Op 25...f5 26.Lxe5 enz.) 26.Th7+ Kg8 
27.Txb7 Te8 28.c7 en wint.) 25.Pxf8+ Kxf8 26.Th8+ en wint. 
 
24...Kxf8 25.Th8+ Kg7 26.Txb8 Pxb8 (zie diagram) 
 
Opgegeven. 
 
1–0 
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In 1895 vond er een schaaktoernooi plaats in Arnhem. Dat werd toen nog georganiseerd door de bondsafdeling. Uit 

dat toernooi is een partijfragment bewaard gebleven. 

Iz. A. de Vries (Arnhem) – M. Elzas (Zutphen) 1895 
 
1...Dxd5 2.Dc8+ Kf7 3.Dd7+ Kg8 4.De8+ Kg7 5.De7+ Kh6 6.Dh4+ 
Kg7 7.De7+ Kg8 8.De8+ Kg7 9.Dd7+? Kf6 10.Dd8+ Kf5 11.Df8+ 
Ke4?? 12.Df3+ Kd4 13.Dd3# 1–0 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En wilt u dan nu de volgende datum in uw agenda noteren? Vrijdag 22 September 2028. 

ASV bestaat dan 50.000 dagen! Als dat geen memorabele datum is … 
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Jacco Reiding in bloedvorm 

Jacco Reiding kende een bliksemstart. Met de maximale winst van drie partijen nam hij resoluut de leiding. De 
opkomst was uitstekend met 14 schakers. 

Maar liefst vier nieuwe gezichten kwamen op het gezellige Daglichtschaak af, te weten Marc Groenhuis, Albert 
Jansen, Jan Rotmans en Jolande van de Veer. Bovendien was er de hernieuwde kennismaking met Jon Vos. 

In groep A nestelde Jacco Reiding zich verdiend aan kop van de ranglijst. Hij versloeg o.a. Marc Groenhuis (1981). 
Albert Janssen (2053) deed alleen twee rondes mee en won ze alle twee en verwierf daarmee de 2e plaats. Marc 
Groenhuis kwam op de 3e plaats. Hij vocht een prachtig duel uit met Jan Vermeer, die hij won. Rob Cornips, de 
kampioen van vorig jaar moest twee remises toestaan. Jon Vos, beet goed van zich af en ook hij veroverde twee 
punten. Eric Braun behaalde een remise tegen Cornips en Horst Eder behaalde een gelukkige zege op Hans Don-
ker. Hans kon mat geven met de dame, maar pakte per ongeluk zijn paard en moest toen daarmee zetten.  

In groep B pakte Tjabbe Jansen de leiding door o.a. winst op Hans Donker en remise tegen Cornips, zeer sterk! 
Jan Rotmans deed goed werk met zijn winst op Ko Kooman. Jolande van de Veer moet nog leren schaken. Haar 
tegenstanders waren haar ter wille om schaakles te geven. Ze woont in Nijmegen, anders was les op donderdag 
een optie. 

DAGLICHTSCHAAK Oktober  
  door  Jan Vermeer 

Ranglijst Daglichtschaak 2019 
na ronde 3 seizoen 19/20 

Nr Voornaam Naam Punten WP SB Rating Gesp. 

1 Jacco Reiding 3 4.5 5 1709 3 

2 Albert Janssen 2 2 2 2054 2 

3 Marc Groenhuis 2 6 3 1969 3 

4 Rob Cornips 2 5 4 1875 3 

5 Jan Vermeer 2 4 2 1662 3 

6 Jon Vos 2 4.5 3 1471 3 

7 Eric Braun 2 5 1 1612 3 

8 Tjabbe Jansen 2 4.5 2 1529 3 

9 Ko Kooman 1 3 0 1663 3 

10 Horst Eder 1 4.5 1 1586 3 

11 Robbert Lubbers 1 5 0 1409 3 

12 Jan Rotmans 1 5 1 1316 3 

13 Hans Donker 1 4 1 1587 3 

14 Fritz 8 1 4 0 1168 1 

15 Jolande van de Veer 0 3.5 0 999 3 
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DAGLICHTSCHAAK November  

door Jan Vermeer 

Marc Groenhuis de nieuwe koploper 

Met overwinningen op Rob Cornips en John Vos nestelde Marc zich aan het hoofd van de ranglijst. In de B-groep 

behield Tjabbe Jansen de leiding. 

Topscorer van deze middag was Ko Kooman. Ja, die Ko is soms een hele kwaaie. Leuke partijen werden gespeeld 

door Rob Cornips. Rob dacht mat steeds mat te kunnen geven, maar Jan zag steeds een gaatje en ontsnapte naar 

remise. Ook de partij van Jon Vos – Horst Eder was spannend. Wit zette een aanval op, maar Horst hield de 

poort gesloten en kwam tot materiaalwinst en won. Eric Braun speelde maar twee partijen en won er één van 

Jan Vermeer. Niet onvermeld mag de prestatie van Kazim Mollahosseini blijven. Hij versloeg o.a. Jon Vos. De 

laatste, niet onverdienstelijke schaker ging met nul naar huis. Hans Donker was wisselvallig. Hij speelde remise 

tegen Hub Kusters, maar verloor van Robbert Lubbers. De trouwe schaker Gerrit Jansen ging  met nul punten 

naar huis. 

Al met al een zeer geslaagde schaakmiddag. 

De volgende Daglichtschaak vindt plaats op dinsdag 3 december in de Molenbeekstraat 26a in de Wasserij. 

 
Ranglijst Daglichtschaak 2019 

na ronde 6 seizoen 19/20 

Nr Voornaam Naam Punten WP SB Rating Gesp. Groep 

1 Marc Groenhuis 4 1960 6 AA 6 AA 

2 Rob Cornips 3.5 1864 6 A 6 A  

3 Ko Kooman 3.5 1684 6 A 6 A 

4 Jan Vermeer 3.5 1662 6 A 6 A 

5 Jacco Reiding 3 1709 3 A 3 A 

6 Eric Braun 3 1622 5 A 5 A 

7 Horst Eder 3 1598 6 A 6 A 

8 Kazem Mollahosseini 2.5 1576 3 A 3 A 

9 Tjabbe Jansen 2.5 1528 6 BA 6 BA 

10 Robbert Lubbers 2.5 1417 6 B 6 B  

11 Albert Janssen 2 2054 2 A 2 A 

12 Hans Donker 2 1576 6 A 6 A 

13 Jon Vos 2 1456 6 A 6 A 

14 Hub Kusters 1.5 1682 3 A 3 A 

15 Fritz 8 1.5 1182 3 B 3 B 

16 Jan Rotmans 1 1316 3 B 3 B 

17 Gerrit Jansen 0 1122 3 B 3 B 

18 Jolande van de Veer 0 999 3 B 3 B 
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OSKA 2019 Open Schaak Kampioenschap Arnhem 
Door Cesar Eisma 

In het weekend van 6 t/m 8 september 2019 vond het goed door ASV georganiseerde OSKA 2019 plaats: 
het Open Schaak Kampioenschap Arnhem. Er waren bij aanvang 67 deelnemers in de sterke A- en de net 
iets minder sterke B-groep. Ik bungelde met mijn KNSB-elo-rating van 1299 hé-le-maal onderaan. Geluk-
kig was er genoeg vervolgpapier in de printer, anders was ik misschien wel weggevallen.... Er was een 
vriendelijke Griekse deelnemer zonder rating onder mij met wie ik een paar woorden Grieks wisselde, 
maar bij een kort en informeel potje voor aanvang van het toernooi bleek dat hij mij met gemak de baas 
was. Hij wist niet hoe hij moest noteren, of hoe zijn opening heette (Spaans), maar wel hoe te winnen.  
Iedere deelnemer aan het toernooi kon aan 6 ronden meedoen. Sommigen namen een bye op waarmee 
ze toch 0,5 punt scoorden. Ik overwoog om 6 byes op te nemen, mijn score zou dan zonder inspanning 3 
uit 6 zijn. Een heel net resultaat, al zeg ik het zelf, maar ik zag van enige bye af. Tenslotte willen we alle-
maal schaken, niet waar? Hieronder volgen de belangrijkste momenten uit mijn partijen. Speelt u weer 
mee? Zoals gewoonlijk zijn de tekstzetten in vet weergegeven. Ik geef steeds aan welke ronde het betreft. 
 
1. De openingsronde was vrijdagavond. Het 13-jarige schaaktalent Lorin Arnold (1616) uit Alphen aan den 
Rijn had zwart en maakte me bedreven in. Hij wist me bij de post mortem te vertellen dat ik tegen zijn 
Open Siciliaanse verdediging de populaire Rossolimo-variant  speelde (nooit van gehoord). Met tactiek 
won hij al snel zowel een centrumpion als het initiatief. De stelling na 10….0-0 is als volgt: 

Er lijkt niets aan de hand. Mijn witte stukken staan wat actiever, maar 
de zwarte pionnen zijn een veld verder opgerukt. Ik wil 11….Lb4, 
12….Lxc3 en13. bxc3 voorkomen, want ik heb een hekel aan dubbelpi-
onnen. (Ik luister graag naar de lessen van Steinitz.) Ik speel 11. a3, 
maar word opgeschrikt door 11….Pxe4! Die pion win ik nooit meer te-
rug. Na lang rekenen keur ik 12. Lxe7 Pxc3, 13. Lxd8 Pxd1 af wegens 
het vervolg 14. Le7 Te8, 15. Lc5 Pxb2 en zwart wint een tweede pion 
met de dreiging 16….Pxd3, 17. cxd3 en ik zit ook nog eens met een 
zwakke, geïsoleerde d-pion en een versplinterde pionnenformatie. Ik 
besluit ik tot 12. Pxe4 Lxg5, 13. Pxg5 Dxg5 en vanaf hier word ik vol-
ledig overlopen. Als een olievlek spreidt de zwarte macht zich over het 
schaakbord uit. Ik doe nog een stuk of 3 foute zetten en kan op het nip-
pertje aan mat op de 1e rij ontsnappen, maar dat gaat ten koste van 
een röntgenaanval waardoor ik mijn laatste toren verlies. Zwarte pro-
motie is niet meer te vermijden en ik moet buigen voor de jongeman: 

na 44 zetten geef ik op. Ik heb nog 3 minuten bedenktijd over, Lorin 61. Zegt dat genoeg qua krachtsver-
houding? Ik overweeg een verjongingskuur… 
 
Ik besluit te blijven kijken totdat alle spelers klaar zijn, maar thuisgekomen kan ik door het schaakspel niet 
slapen. Het wordt een korte nacht en bij aanvang van de 2e ronde op zaterdagochtend om 09.30 uur ben 
ik weliswaar present, maar nog lang niet wakker. Dat moet ik vooral niet laten merken. En helaas blief ik 
geen koffie om wakker te worden. 
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2. Het 10 (!)-jarige broertje van Lorin: Rhys Arnold (spreek uit: Reese, 1539), liet me knap alle hoeken van 
het schaakbord zien. Het knaapje speelde met wit het Deens gambiet. Ik moest het thuis opzoeken. Ik 
was het al wel eens in een lesboekje tegengekomen, dus ik werd niet volledig overvallen. Smb.nl schrijft: 
Wit offert 1 of 2 pionnen voor een snelle ontwikkeling en aanvalskansen, maar zwart kan de offers veilig 
aannemen. De opening verloor zijn populariteit rond 1925. En het Deens gambiet bevalt Rhys waarschijn-
lijk goed, want ik zag het hem later nog een keer uitvoeren. Bij mij won hij met een bekeken dubbele aan-
val al heel vroeg een loper en daarmee de partij. 1. e4 e5, 2. d4 exd4, 3. c3 dxc3, 4. Pxc3 Lc5, 5. Lc4. Ik 
wil meekomen qua ontwikkeling, maar ik vrees 5….Pf6, 6. e5 en het paard kan in zijn achteruit terug naar 
g8 en dat is geen ontwikkeling. Dus ik kies voor 5….Pe7? Niets aan de hand, zo lijkt het. Nu nog de da-
mevleugel ontwikkelen, rokeren en ik voldoe aan MORA. Dan kan ik zonder zorgen het middenspel in. 
Toch?  

6. Dh5! Een uitstekende dubbele aanval uit het werkboekje van Stap 2. 
Daarvoor heb ik onlangs het diploma gehaald, dus hier had ik niet in 
mogen tuinen. Ik speel 6….0-0 om mat in één door 7. Dxf7# te voorko-
men. En Rhys slaat toe: 7. Dxc5 en ik sta al meteen een loper achter. 
Bij mijn analyse achteraf zag ik dat ik de schade nog enigszins had 
kunnen beperken door 6….Lxf2+, 7. Kxf2 Pg6 en 8….0-0. Dat zou ten-
minste nog een pion winnen en wit is de rokade kwijt. Maar dat is on-
voldoende compensatie voor de loper. Ook het jongere broertje Arnold 
speelde alsof hij nooit anders had gedaan. En net als bij Lorin kon ik 
niet opboksen tegen pionnen die zouden gaan promoveren en ik gaf 
het na 57 zetten op. Rhys had nog 72 minuten bedenktijd over toen ik 
opgaf, ik 21.... Wat is er toch mis met die klokken? Moeten ze niet 
eens nagekeken, geijkt worden? Die van mij loopt altijd sneller dan die 
van mijn tegenstander…. 
Ik vind dat er een ondergrens van 18 jaar moet worden ingevoerd om 

te mogen schaken, want zo vind ik er niks meer aan. Dat is een grapje. Ik moedig de jeugd juist aan om te 
schaken. Zelf behaalde ik het Pion- en het Torendiploma toen ik zo oud was als dit jochie. En Rhys was, 
vermoed ik, zo opgewonden dat ie vrijwel het hele toernooi stond. Dat was een mooi plaatje. 

3. Zaterdagmiddag speelde ik met wit tegen de befaamde Karel van Delft (1569) uit Apeldoorn: jeugdtrai-
ner, leraar, organisator, speler, teamleider, journalist en sportpsycholoog (citaat). Hij speelde de Russi-
sche verdediging. Mijn remisevoorstel bij zet 26 werd afgewezen. Volgens mij stond de stelling in even-
wicht, ook materieel. Wij hadden beiden een witveldige loper, alleen had zwart een dubbele g-pion. Zwart 
kwam met zet 34 een pion voor te staan. Dit is de stelling na 39….a6. 

 
Ik antwoordde met 40. f4? Een zet waar ik achteraf bedenkingen bij 
heb. Ik help zwart zo zijn dubbelpion op te lossen. 40….gxf4+, 41. 
Kxf4 Pd3+, 42. Kf3 Pc1, 43. a3 Pa2? Ik constateer dat het paard zich 
in de nesten heeft gewerkt. Het heeft op a2 ook niets te zoeken, te-
meer omdat zijn actieradius beperkt is en er geen dekking in de buurt 
is. Gewoon terug met 43….Pd3 en het paard doet nog mee. Zoveel 
materiaal is er niet meer, dus moeten we er zuinig op zijn. Ik speel 44. 
Pe2 en het zwarte paard kan niet meer veilig weg, het is ingesloten. 
44….Kf5, 45. Ke3 b5, 46. Kd2 a5? Het kritieke moment. 47. Pd4+ 
dubbele aanval (paardvork). 47….Ke4, 48. Pxb5 Kf3, 49. Kc2 Kg3, 
50. Kb2 Pxc3, 51. Kxc3 Kxh3. Nu ik het zwarte paard heb weten te 
verschalken en Karel de schade enigszins beperkte door nog snel 
even c3 te slaan, sta ik een paard voor tegen twee pionnen. Hier 
moest ik lang denken over het vervolg. Ik moest mijn paard wel offeren 

tegen de losgeslagen vrije g-pion. Karel wist vervolgens goed en in rap tempo met zijn koning mijn vrije a-
pion te blokkeren voordat die kon promoveren en zo werd het remise. Ik was trots! Ik scoorde remise te-
gen Karel van Delft! Even later kocht ik zijn boek Schaakideeën uit 2013. Daar ga ik vast veel van opste-
ken. Als u het wilt lenen, hoor ik dat wel van u. 
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4. Mijn mede-ASV-lid Wisse Witmans (1562) speelde met zwart de Konings-Indische verdediging. Zonder 
het te weten koos ik voor de Klassieke Variant, zo las ik later op smb.nl. Het zou hét wapen tegen deze 
zwarte verdediging zijn. Ik weet helaas nog bijna niets van openingen. Het zijn er teveel! Rond zet 32 had 
ik nog 3,22 minuten tijd en toen stopte ik met noteren. Gelukkig kreeg ik bij de post mortem de laatste 15 
zetten van Wisse. Dit is de kritieke fase na 29…Th6. 

 
Ik zie een open 8e rij met alleen de zwarte koning. Opportunistisch 
speel ik 30. Db1 om met 31. Db8+ een dubbele aanval uit te willen 
voeren. Als zwart het schaak opheft met 30…Kf7 (beter: 30…Lf8 of 
30…Df8) volgt 31. Dxc7+ en met een beetje geluk keren de kansen, 
hoewel zwart duidelijk veel actiever staat opgesteld en alles gedekt 
heeft staan. En ik moet natuurlijk bijtijds mijn paarden dekken door 
Td2. Het intelligente 30….Tb2 doorkruist echter mijn plannetje en mijn 
dame moet terug. Na 31. Da1 volgt 31….Txc2, 32. Dxf6 Lxf6 en zwart 
wint een paard. Na 31….Txc2 is 32. Dxa6 ook verleidelijk maar dan 
volgt de deceptie met 32….Txd2+ en zwart blijft een licht stuk met 
schaak voorstaan. Dus ik kan alleen maar kiezen voor het veilige 
vluchtveld:  
31. Dc1 Lxc4, 32. Td2 Ld3, 33. Te1 c4, 34. Pcd4 Tb1! Een geweldige 
zet. Ik kan de dame laten vluchten naar a3 of c3, maar dan valt de on-

gedekte Te1 (röntgenaanval). Nu weet ik dat ik de partij ga verliezen, want ik moet een onvoordelige ruil 
aangaan:  
35. Dxb1 Lxb1, 36. Txb1. Mijn dame voor een toren en een loper en zwart heeft bovendien twee vrij plus-
pionnen: c4 en e4. 
Daarna trachtte ik met mijn paarden en een toren onrust in de zwarte koningsstelling te brengen. Ik hoop-
te op een paardvork op zijn koning en dame, maar Wisse wist dat effectief te omzeilen. En in een van mijn 
onderhand beruchte momenten van schaakblindheid  gaf ik mijn toren weg en toen heb ik het meteen op-
gegeven. Wisse had nog bijna een uur tijd, ik slechts enkele seconden. Zonder increment was ik allang 
door mijn vlag gegaan. Wisse heeft keurig, technisch, op winst gespeeld en terecht gewonnen. 
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5. Zondagochtend had ik voor de 2e nacht op rij te kort geslapen. Pas toen ik in deze 5e ronde met zwart 
een stomme 18e zet had gedaan, werd ik ruw wakker geschud. Ik had vrijwillig mijn toren op de 8e rij inge-
sloten en mijn tegenstandster Anja Janssen, invalster uit Wageningen (1442), wist bekwaam de kwaliteit 
te winnen. Daarna hielden wij elkaar in evenwicht, maar mijn tegenstandster verbruikte relatief teveel tijd 
(ik dacht altijd dat ik de enige was) en ze stopte gaandeweg met noteren. Na afloop schreef zij ze uit mijn 
boekje over. De stelling na 34….Pxe5 was als volgt: 

 
Ik zag een compacte witte koningsstelling en ik wachtte tot het moment 
waarop ik een paardvork kon uitvoeren. Wit vervolgde met 35. Kg2 
Pd3. Na 36. Td1? zou de witte toren weliswaar mijn gedekte paard 
pennen, maar dan zou ik met 36….Pf4+ de net genoemde paardvork 
uitvoeren met een driedubbele aanval met twee stukken: op koning en 
op beide ongedekte torens. Na 37. gxf4 zou 37….Txd1 volgen en ik 
win de kwaliteit terug. Na 36. Td2? volgt niet dezelfde paardzet 
36….Pf4+ met een dubbele (aftrek-) aanval met twee stukken. Het 
schaak moet natuurlijk opgeheven worden: 37. gxf4, maar dan blijkt 
Td2 gedekt te staan door Pe4. Als ik de torens zou ruilen, staat wit een 
toren voor en ik kan opgeven. Maar er is wel een goede zet: 36. Td2? 
Pxe1+, 37. Kf1 Txd2, 38. Kxe1 Txb2 enz. Nu sta ik ineens een toren 
voor en de kwaliteit is teruggewonnen. Terecht koos wit voor vluchten 
naar een veilig veld:  

36. Tf1 g5, 37. Td2 g4, 38. hxg4 hxg4, 39. f3? En daar is dan die gewenste paardvork: 39….Pe3+. Het 
gedrag van paarden blijft onvoorspelbaar en ik win de kwaliteit terug: 40. Kg1 Pxf1. Ik wist wits speelruim-
te op de 1e rij te verkleinen. Op zoek naar een uitweg en door tijdgebrek was Anja overhaast gaan spelen. 
Na deze zet had ik nog 9,01 minuten en wit nog maar 1,48 minuten bedenktijd. 41. Kxg1 gxf3. Pionwinst. 
42. Pf2 Ke6, 43. Ph3 Kf5, 44. Pf2 Kg6, 45. Td1 f5, 46. Td2. Als een partij in tijdnood verkeert, zie je va-
ker dat er zetherhaling plaatsvindt om tijd te winnen en wie weet kun je remise bereiken door drie keer 
dezelfde stelling op het bord te krijgen….  
46…Kg5, 47. Td1 f4, 48. gxf4 Kxf4, 49. Ph3+ Ke3. Toen kwam er abrupt een einde aan de partij. Welis-
waar had Anja in alle haast al een stuk verplaatst, maar ze drukte haar klok een fractie van een seconde 
te laat in en haar vlag viel. We zagen het allebei direct. Een enorm frustrerende wijze om op die wijze te 
verliezen. Maar nu bleek de klok mij ook eens welgezind. Ik had nog 1,51 minuten. Mijn eerste overwin-
ning dit toernooi. 

6. De zesde en laatste partij speelde ik met zwart, zonder het te weten, de Hoofdvariant  van de Konings-
Indische Verdediging  tegen Hans Thuijls (1606), al 22 jaar lid van de Edese SV, bestuurslid en beheerder 
van hun website. En hij kan ook nog eens best schaken. Het werd een positionele strijd waarbij wit zijn 
overwicht constant verder wist uit te breiden. Mijn remisevoorstel bij mijn 30e zet werd afgewezen. In een 
pionneneindspel bij zet 49 gebruikte wit doordacht het akelige wapen zetdwang. En daarna wist de erva-
ren Hans zijn twee vrije en verbonden pluspionnen zodanig in te zetten dat ik zijn promotie niet zou kun-
nen voorkomen. Na 57 zetten capituleerde ik. En ik was bekaf. Nooit geweten dat 6 schaakpartijen van elk 
ruim 3 uur binnen 48 uur zo vermoeiend zouden zijn, mede door mijn te korte nachten. 
 
Het gezellige toernooi sloot af met 60 deelnemers. Mijn score was 1,5 punt uit 6 partijen. Nog helemaal 
niet zo slecht als je bedenkt dat ik de allerlaagste geklasseerde was. Mijn TPR was 1363. Dat zegt u 
waarschijnlijk meer dan mij. De gemiddelde elo-rating van mijn tegenstanders was 1556. Dat is 257 hoger 
dan mijn bescheiden KNSB-rating van 1299. Dus met dit resultaat mag ik best tevreden zijn. Maar ik moet 
grote fouten leren vermijden, vooral het meehelpen van mijn tegenstander door stukken te ruilen terwijl ik 
achtersta. En als ik ietsje beter uit mijn opening kom en minder materiaalverlies lijd door goede tactische 
acties van mijn tegenstanders (dubbele aanval, kwaliteitsverlies, zetdwang) dan wordt het nog wel eens 
wat met mij…. 
 
Cesar Eisma 
Dit artikel werd ook aangeboden aan SV De Toren ter publicatie in het Maandagavondnieuws 
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De laatste zeven jaren heb ik mij voornamelijk met de theoretische kant van het schaken bezig gehouden. 
(Studie, training van Willy Hendriks en correspondentieschaak). Het spelen van partijen is op een tweede 
plan komen te staan. De consequentie hiervan is dat ik in de praktijk de partijen goed opzet en dat ik in 
het derde en vierde uur alles afgeef. Leuk voor mijn tegenstander, maar ik heb er niets aan. 
Met het frequenter bezoeken van de clubavond in combinatie met deelname aan de SOS-competitie hoop 
ik mijn praktische vaardigheden achter het bord te verbeteren. 
In de eerste ronde van de SOS-competitie t ASV tegen Veenendaal. Ik mag het opnemen tegen Cathelij-
ne Sanders.  
 
Bus,Tom (2135) - Sanders,Cathelijne (1985) SOS-comp. ASV-Veenendaal (1), 24.10.2019 

 
We komen in de partij na  13…Lxd5  
Ik nam hier ruim de tijd om de stelling te doorgronden. Ik meende een 
zeer kansrijke afwikkeling gevonden te hebben die gebaseerd was op 
de opmars van de e-pion. 
 
14.e4 Lb7?!  
Zelf dacht ik aan 14....Lc6, 14.... La8 of 14...Le6 zodat de loper op zijn 
minst gedekt zal zijn. 
 
15.e5 Pd5  
Of 15...Ph5 16.e6 fxe6 17.Pg5 Lxb2 18.Dxb2 Dc7 19.Pxe6 Db8 20.Lh3 
met groot voordeel. 
 
16.e6 Lxb2 17.exf7+  
In vier zetten is deze deugniet vanuit de uitgangsstelling de overtocht 
naar veld f7 gemaakt. Daarbij heeft de pion de zwarte koningsstelling 
een flinke deuk toegebracht. 
Het alternatief was 17.Dxb2 fxe6 18.Pg5 Pf8 19.Tc4 en wit is ok. 
 
17...Kxf7 (Zie diagram) 
 
18.Pg5+ Ook goed is 18.Dxb2 e6; of 18.Txb2 
 
18...Kg8 19.Dxb2  
Iets nauwkeuriger is 19.Txb2 e5 20.Pge4 Pb4 21.Pc4 
 
 
 
 
19...e5 20.h4  
Ik heb Ik heb even naar 20.Lh3 gekeken, maar deze zet leek mij wit 
weinig op te leveren.; Na 20.Pde4 De7 21.Te2 h6 22.Pf3 staat wit 
iets beter. 
 
20...h6 21.Pge4 P7f6  
 
Zie diagram links 
 
22.a3?  
Een slap zetje. Wit behoudt groot voordeel na 22.Pc4 Pxe4 (22...Tc6 
23.Te2) 23.dxe4 Pb4 24.Td2 De7 25.Tfd1+– 
 
22...La6 23.Pc4 Pxe4 24.Lxe4  

 

     SOS-Competitie ofwel 7-1  
          door Tom Bus  
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Zie diagram links 
Pion e5 en pion g6 staan en prise. 
 
24...Te6 25.Pxe5 Dd6 26.Pc4  
Simpel en goed is ook 26.Pg4 Tf8 27.Pxh6+ Kh7 28.Pg4+– 
 
26...Lxc4 27.bxc4 Pe7 28.Te2 Tf6 29.Tfe1  
29.Td1 met de bedoeling d3–d4 29...Dd4 30.Dxd4 cxd4 31.Tde1+– 
 
29...Tcf8  
 
 
 
 
 

Zie diagram links. 

In deze stelling heb ik lang nagedacht over het juiste vervolg. Ik maak de ver-
keerde beslissing. 

30.h5  
Ik heb 30.Kh2 en 30.a4 overwogen. Helaas niet uitgevoerd. 

30...gxh5 31.Lh7+  
31.Lg2 T8f7 32.Lh3 Pc6 33.Te8+ Kg7 34.Le6 Dd4 35.Dxd4 Pxd4 36.Lxf7 Pf3+ 
37.Kf1 Pxe1 38.Kxe1 Kxf7 39.Ta8 Kg6 40.Txa7 h4 41.gxh4 Kh5 42.Ta6 Kxh4 
43.d4 

 

31...Kxh7 32.Txe7+ T8f7  
 
Zie diagram links 
 
33.T1e6?  
Geeft alle voordeel af. Na 33.Txf7+ Txf7 34.Te8 Df6 35.Dxf6 Txf6 36.Td8 be-
reikt wit een gunstig toreneindspel. 
 
33...Dxe6 34.Txe6 Txe6 35.d4 cxd4 36.Dxd4 Tef6 37.c5 bxc5 38.Dxc5 Txf2 
39.Dd5 T2f5 40.De4 Kg7 41.Dd4+ Kg6 42.De4 Kh7 43.Kg2 Kg6 44.Kg1 Kg5 
45.Dh4+ Kg6 46.De4 Kf6 47.Dd4+ een twintigtal zetten later zette ik mijn da-
me in, derhalve  0–1 
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L’histoire se répète! De partij is goed opgebouwd en de afwerking is knudde! 
 
Na deze smadelijke nederlaag baalde ik omdat ik de einduitslag wellicht negatief zou beïnvloeden. Mijn 
teamgenoten waren al bang voor deze plotseling wending en kozen het zekere voor het onzekere. Michiel 
Blok, Dirk Hoogland, Koen Maassen van den Brink,  Wouter Abrahamse, Jan Knuiman, Barth Plomp en 
Remco Gerlich wonnen hun partij. 
 
In de tweede ronde van de SOS-competitie speelt ASV tegen Amersfoort-2. Op papier is ASV de favoriet, 
maar de bal is rond en kan gek draaien. 
Hieronder volgt mijn bijdrage! 
 
Tissink,Arjan (1975) - Bus,Tom (2138) SOS-competitie Amersfoort2–ASV1 (2), 15.11.2019 
 
1.d4 Pf6 2.Lg5 d5 3.Pd2 c5 4.e3 cxd4  
Zwart kan de spanning nog een zet vasthouden met 4...Pc6 5.Pgf3 cxd4 6.exd4 Lg4 7.c3 e6 8.Db3 Db6 
Artemiev,V (2709)-Giri,A (2783) St Petersburg RUS 2018. 
5.exd4 Pc6  
De grote mode is 5...Db6 6.Pgf3 Pc6 7.Pb3 (Of 7.Lxf6 gxf6 8.Pb3 staat zwart beter in Jobava,B (2707)-
Giri,A (2771) Leuven BEL 2017) 7...Lf5 8.c3 e6 met gelijke kansen in Artemiev,V (2761)-Jakovenko,D 
(2704) Poikovsky RUS 2019. 
6.c3 e6  
sluit de loper in. Ik dacht dat ik deze loper voor de verdediging van de damevleugel nodig zou hebben. 
De grote jongens brengen eerst de dameloper buiten de keten brengen met 6...Lf5 7.Pgf3 e6 (7...Dc7 is 
interessant.) Maar na 8.Ph4 Lg6 9.Pxg6 hxg6 staat wit prima in Rapport,R (2747)-Karjakin,S (2750) Saint 
Louis USA 2019 

7.Ld3 Le7 8.Pgf3 Dc7  
Na 8...0–0 9.0–0 a6 kon wit met 10.Te1 in Muzychuk,M (2563) -
Kosteniuk,A (2546) Hengshui CHN 2019 een stevige voordeel krij-
gen.Ik heb even 8...Db6 overwogen, maar wit heeft verschillende zet-
ten om goed spel te behouden. Het sterkst is 9.b4 (Of het bescheiden 
9.Tb1 Mehmeti, D (2391)-Reyes Najera,C (2149) Batumi GEO 2018). 
 
9.0–0 Zie diagram links 
Wit's plan is eenvoudig. Een paard op e5 plaatsen. Verder vervolg je 
met de manoeuvre Tf1–e1–e3–h3 ,de dame naar f3 , de andere toren 
naar e1 en een keertje mat zetten. Zwart heeft verschillende zetten in 
deze stelling geprobeerd. Ik kies voor 
 
9...Ld7  
om met Tc8 de zet Dc2 te verhinderen.  Een andere mogelijkheid is 

9...Tb8 10.De2 0–0 11.Pe5 Pe8 In de partij Kucera,P (2169) -Soural,J (2166) Czech Republic CZE 2019 
kon wit met 12.Lf4 Ld6 13.Pb3 een stevig voordeel vasthouden.;  
Of 9...0–0 10.Te1 Tb8 11.Pe5 Pxe5? 12.dxe5 Pe8 13.Le3 b5 14.Dh5 f5 en wit staat uitstekend in Ibanez 
Tarradellas,E (2267)-Garcia Roman,D (2390) Ayamonte 2002;  
Tenslotte 9...h6 10.Lh4 0–0 11.Te1 a6 12.Pe5 Ld7 en wit bereikt in Sakurai, L (2350)-Szmukler,R Buenos 

Aires 1991 dezelfde type structuur als in mijn partij. 
 
10.Te1 0–0 [10...0–0–0 lijkt me een slecht idee. Na 11.b4 (In de partij 
Walther,S-Ingold,R Switzerland 1992 ging wit verder met het zwakke 
11.Lb5?) 11...Kb8 12.Tc1 heeft zwart geen enkele vorm van tegenspel. 
 
Diagram na  11.Pe5  
 
11...Tac8  
11...g6 12.Te3!? Ph5 13.Lxe7 Pxe7 en wit staat prima in Angelousis,A 
(2030) -Kounalakis,E (2145) Greece 2001; 11...h6 12.Lf4 Ld6 13.Pdf3 
Tab8 14.Dd2 h5 15.Lh6 Sargsyan,S-Bulatkhanova,B (2107) Herceg 
Novi 2006; Ik heb het passieve 11...Le8 12.Te3 h6 zoals in Adinolfi,V 
(2187) -Drabke,L (2102) Vanzaghello 1999 daadwerkelijk overwogen. 
Ook nu zie ik geen tegenspel voor zwart. 
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12.f4  
Deze thematische opmars bederft niets. In combinatie met Tfe1 vind 
ik de opmars minder geslaagd. Spannender is 12.Te3! g6 13.Df3 Pe8 
14.Pxd7 Dxd7 15.Lh6 Pg7 en wit is blij. 
 
12...h6 13.Lxf6  
Deze ruil verbaasde mij omdat ik als verdediger iets meer levens-
ruimte krijg. Ik rekende op 13.Lh4 waarna wit de betere papieren 
heeft. 
 
13...Lxf6  Zie diagram links 
 
14.Dh5?!  
Deze spannende zet maakte kortstondig indruk op mij. Na 14.Pdf3 
Pxe5 15.fxe5 Le7 staat wit beter vanwege zijn ruimteoverwicht. 

Na het uitschakelen van het dominante paard op e5 
14...Pxe5  zag ik de toekomst al weer iets zonniger. 

 
15.dxe5?! 
Door de stukkenruil en het verkeerd terugslaan op e5 is het witte 
voordeel verdwenen als sneeuw voor de zon. 
Een logischer vervolg is 15.fxe5 Le7 16.Te2 Db6 17.Pf3 Lb5 en wit 
staat iets beter. 
 
15...Le7 16.Kh1 Db6!  
Niet alleen om b2 aan te vallen maar ook om de "slechte" loper te 
kunnen ruilen of binnen te kunnen vallen op f2. 
 
17.Tab1 Lb5 18.Lxb5 Dxb5 19.f5?  
Zie diagram links. 
 
Wit denkt nog steeds aan aanvallen maar inmiddels zijn al zijn aan-
vallende stukken afgeruild. Het tij is nu gekeerd.] 

 
19...Dd3! 20.f6  
Aangewezen is 20.Tbd1 Dxf5 21.Dxf5 exf5 22.Pb3 Tfd8 
 
20...Dxd2 21.fxe7 Tfe8 22.Dh4? Tc4 23.Dh3  
Het dameoffer 23.Dxc4  faalt op dxc4 24.Tbd1 Dxb2 25.Td8 Db5! 
 
23...Txe7 24.Ted1 Dg5 25.b3 Th4–+  0–1 
De witspeler vond het nu wel welletjes omdat ook de belangrijke e5–pion verloren gaat. 
 
Deze  partij verliep geheel anders dan de 
partij in de eerste ronde. Na de opening wist 
ik niets te bereiken. Met eenvoudige mid-
delen heeft wit een kansrijke aanvalstelling 
opgebouwd. Nadat mijn tegenstander een 
aantal slordigheden toeliet, bleef ik nau-
wkeurig spelen.  Met deze winst kwam de 
tussenbalans op 4-0 te staan. Uiteindelijk 
wisten wij (Michiel Blok, Dirk Hoogland, Otto 
Wilgenhof, Wouter Abrahamse, Jan Knui-
man, Barth Plomp en Remco Gerlich) 
wederom met 7-1 te winnen. 
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De gemeente  Duiven heeft al vele jaren een stedenband met de Duitse gemeente Gemünden am Main. Gemün-
den ligt ten oosten van Frankfurt in het noordwestelijke puntje van Beieren. Regelmatig vinden er over en weer 
bezoeken plaats waarbij dan een aantal activiteiten plaats hebben. Van 11 tot en met 13 oktober 2019 bracht 
een delegatie van Duiven weer een bezoek aan Gemünden. 

Het merendeel van het gezelschap bestond dit jaar uit de spelers van 
de Muziekvereniging Excelsior                                                                                                
uit Loo. 

Omdat het voor ons lid Rik de Lange de laatste keer was dat hij als bur-
germeester van Duiven daar bij zou zijn had hij gevraagd of er ook ge-
schaakt zou kunnen worden. Dat kon  zodat er een team uit Duiven 
met de muziek mee mocht. Het team bestond uit Rik, Nico Schoenma-
kers, Hans - had in geen 40 jaar geschaakt - en werd aangevuld met 
Fred Reulink en Barth Plomp. 

We hebben zoveel mogelijk het programma meegemaakt. 

Op zaterdag ochtend werd er een boom geplant gevolgd door een con-
cert van Excelsior in een SOS Kinderdorp. Dit is een opvang voor kin-
deren met een beperking waar ook gewoond, gewerkt en verzorgd kan 
worden. Zaterdagavond was een wijnfeest met veel muziek. Excelsior 
was ook hier prominent aanwezig. Zondag was er feest op de markt 
met groot aandeel van de blazers uit Duiven. 

Maar op zaterdag middag werd er geschaakt. Onze gastheren hadden 
een ongelofelijk mooi plekje gevonden in het clubhuis van de "Angler 
Sport Verein". De ASV-ers voelden zich er meteen helemaal thuis. Gelegen aan een meertje met een steiger die 
een aantal meters het water in stak. Een stralende zon en een heerlijke temperatuur. 

De indelingen werden denk ik zo gemaakt dat je zoveel mogelijk tegen Duitsers speelde 
en zo min mogelijk tegen Nederlanders. Een einduitslag kan ik niet geven. Naar verluidt 
had Fred de meeste punten ge-
scoord, een speler van Gemün-
den werd tweede en de rest 
werd ex-aequo derde. Iedereen 
vond het prima. 

 

We kunnen alleen maar hopen 
dat de gemeenteraad van Dui-
ven een schaker als opvolger 
voor Rik de Lange voordraagt. 

 

 

En voor de  Vitesse-fans: We reisden met de officiële  Vitesse-bus. De di-
gitenne hadden ze eruit gesloopt. De TV deed het dus niet ,zodat we op de 
terugreis via de radio de wedstrijd Wit-Rusland tegen Nederland konden 
volgen. 

Schaken in Gemünden am Main  
     door  Barth Plomp en  Fred Reulink 
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Bus,Tom (2126) - Tabak,Stefan (2192) OSKA 2019 Arnhem (5), 08.09.2019 
 
1.e4  
Zelden speel ik 1.e4. Ik vermoedde dat Tabak de Kalashnikov-variant 
zou spelen en bereidde het volgende voor. 
1...c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 e5 5.Pb5 d6 6.P1c3 a6 7.Pa3 b5 
8.Pd5 Pge7 9.c4 Pxd5 10.cxd5 Pe7  Zie diagram links. 
Ik had me beziggehouden met het zeer populaire 10...Pd4 
Na de tekstzet ben ik "out of book". De partij is begonnen. Onbekend 
met dit type stelling  speel ik niet geheel nauwkeurig. Het witte paard 
op a3 staat verkeerd en daarnaast heeft zwart een zware concessie 
gedaan op de damevleugel. 
 
11.Ld3  
De grote Garry Kasparov pakt het beter aan met 11.Pc2 Ld7 12.Ld3 g6 
13.0–0 Lg7 14.Le3 (Of 14.b3 0–0 15.a4 f5 16.f3 f4 17.De2 Solleveld,M 

(2427)-Tregubov,P (2617) Amsterdam 2001) 14...0–0 15.Tc1 f5 16.f3 f4 17.Lf2 g5 18.Pb4 Kasparov,G 
(2838)-Lautier,J (2675) Moscow 2002 

11...g6  
Het alternatief is 11...Pg6 12.0–0 Le7 13.Pc2 0–0 14.a4 Djukic,N 
(2531)-Nikolic,N (2365) Herceg Novi 2007 
 
12.0–0 Lg7 13.Le3 0–0 14.Dd2 f5 15.f3 f4 16.Lf2 g5 17.Pc2  
Aangewezen is de profylaxe 17.Le2 
 
17...De8 18.a4 bxa4 19.Db4?! Tf6! (zie diagram) 
Een kritieke stelling. Wit zal op de damevleugel moeten aanvallen en 
zijn koningsvleugel beschermen. 
 
20.Txa4  
Na de enige aangewezen zet is 20.Tfc1 ontstaat na 20...g4 een span-
nende strijd waarbij ik de kansen van zwart iets hoger aansla. 
20...g4? Thematisch maar te vroeg. 

21.fxg4 Lxg4 22.Txa6 Txa6 23.Lxa6  
Na de slagwisseling staat wit een gezonde b-pion voor. De zwarte aanval is nog niet op volle gang kun-
nen komen. Er ligt nog een spannende fase in het verschiet. 
 
23...Dh5 24.Db8+?!  
Na 24.Db3! f3 25.Lg3 fxg2 26.Txf6 Lxf6 27.Db8+ Kg7 28.Dxd6 heeft wit de beste kansen. 

24...Lf8  25.Pb4?  
Een enorme fout. Na 25.Ta1! f3 26.g3 Lh3 27.Pe3 staat wit prettiger. 
Zwart kan de genadestoot toebrengen. 
 
25...Th6 26.h4  
In de nevenstaande stelling is nauwkeurigheid geboden. De zwarte 
stukken staan vervaarlijk op de deur van de witte koningsveste te klop-
pen. 
 
26...Dg6?  
Zwart geeft met deze fout zijn voordeel af. De kansen zijn gekeerd. Wit 
krijgt nu het voordeel. Na 26...Tg6! staat zwart uitstekend. 
 
27.Pc6 Pxc6 28.dxc6 Lh3? 29.Db3+  
Deze zet had Tabak overzien. Derhalve  1–0 

OSKA-2019 
door Tom Bus  
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Wubben,Marcel (2018) - Bus,Tom (2129) KNSB 3F ASV II - LSG IV (1), 28.09.2019 
 
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.b6 g6 6.Pc3 Lg7 7.e4 d6 8.Pf3 0–0 9.Le2 Pbd7 10.0–0 Tb8 
11.Pd2 Txb6  

Beter is 11...Pxb6 12.a4 Pfd7 13.Kh1 Kh8 14.a5 Pa8 15.Pc4 Pc7 
16.Pa4 Pb5 met een bijna gelijke stelling in Mikhalevski,V (2584)-
Nakamura,H (2648)/Bastia 2007. Vreemd genoeg laat ik me weer in 
een mindere variant in. 
 
12.Pc4  
Of 12.Dc2 Pe8 13.h3 Tb4 14.a3 Tb8 15.Te1 Pc7 16.a4?! Zwart heeft 
gelijkspel bereikt zonder een pion achter te staan. In de partij Bakker, 
G (2134)-Bus,T (2226) ONK Dieren 2016 2016 miste zwart het sterke 
16...e6! 17.dxe6 Pxe6 en zwart is ok. 
 
12...Tb4  
Of 12...Tb8 13.Lf4 Pb6 Khadzhaev,R (2316) -Nozdrin,A (2164)/Ufa 
2004 
 

13.Dc2  
13.Tb1 Pb6 14.b3 (14.Pa5 Ld7) 14...Pxc4 15.Lxc4 Wornath,K (2386) -Sandor,C (2345) Germany 2002 

13...Pe8  
Mijn plan is ...Pf6–e8–c7–b5–d4. Na 14…Pc7 volgt echter 15.Pa5 met 
de dreiging 16.Pc6. 
 
14.Lg5?!  
14.Le3 Pe5 15.Pxe5 Lxe5 16.a3 Tb8 Van Hecke, J (1713)-Van den 
Brande,W (2262) Brasschaat 2010 
 
14...Pe5  
Ik wil Pc4 verjagen of ruilen. 
 
15.Pe3  
Zie diagram  
 
15...f5!?  

Deze tweesnijdige zet is waarschijnlijk het sterkst. Wit blijft echter de betere kansen houden. Na 15...h6 
16.Lh4 g5 17.Lg3 is de zwarte koningsstelling erg verzwakt. 

 
16.exf5 gxf5 17.a3 Td4  
Dreigt stukwinst met 18...h6. 
 
18.g3  
Sterker is 18.f4 Pg6 19.Lh5 Pf6 20.Lxf6 Lxf6 
 
Zie diagram links 
 
18...f4!?  
Met een kwaliteitsoffer probeer ik wit uit balans te brengen. 
Het hergroeperen van het zwarte paard is een betere oplossing voor 
de zwarte stelling. 18...Pc7 19.f4 Pg4. 
 
19.Lxf4 Tfxf4 20.gxf4 Txf4  

Door het kwaliteitsoffer is het stellingsbeeld sterk veranderd. Ik denk dat de zwarte compensatie te mager 
is. 

   Twee partijen uit de KNSB competitie  
      door Tom Bus 



November 2019                          ASV Nieuws 

29 

Zie diagram. 
 
21.Pg2  
Na 21.Kh1 is wit diegene die de lakens uitdeelt. 
 
21...Lf5 22.Dd2 Td4 23.Dg5 Ld3?  
Een leuke edoch foute zet. Ook na 23...Ld7 24.Tad1 staat wit prima. 
 
24.f4 Pf7  
Wit staat ook beter na 24...Lxe2 25.Pxe2 Pf7 26.Df5 Td2 Ik probeer 
stukken op het bord te houden om de stelling te kunnen compliceren. 
 
25.Dg4 Pf6 26.Df3  
Nauwkeuriger is 26.De6! Lxe2 27.Dxe2+– 
 
26...Lxe2?!  
Na deze ruil komt wit nog beter te staan. Maar goede raad is duur. Bij-
voorbeeld 26...Lg6 27.Ph4 Lh5 28.Dg2 Lxe2 29.Pxe2 Txd5. 
 
27.Dxe2 Pxd5 28.Pxd5 Txd5  
 
Zie diagram 
 
29.Tae1  
Wit staat strategisch en materieel gezien gewonnen. Na 29.Pe3 Td4 
30.Pf5+– heeft de zwarte stelling geen verdediging meer. 
 
29...Kf8 30.Pe3 Ld4 31.Dg2 Th5 32.Kh1 Ph6  
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Zie diagram 
 
De witspeler heeft met eenvoudige edoch doeltreffende zetten aange-
toond dat zwart geen enkele vorm van compensatie heeft voor de kwa-
liteit. Met hangen en wurgen probeer ik de zwarte stelling bij elkaar te 
houden. 
 
33.Pd5?  
Tijdsdruk en complexiteit van de stelling brengen de witspeler van slag. 
 
33...Pf5?  
 
Na deze primaire reactie (verdedigen pion e7) krijgt wit weer gelijk. Na 
33...Da8! 34.Pxe7 Dxg2+ 35.Kxg2 Pg4 36.Pc8 Th6 krijgt zwart zowaar 
hoop op gelijkspel. 
 
34.Dg4?  
Na deze tweede fout krijgt zwart de kans om terug te komen in de par-
tij. 
 
Zie diagram  
Beter is de schijnbare teruggave van de kwal 34.Tg1! . Na 34…Pg7 
35.Txe7 Da8 36.Txg7 Dxd5 37.Tg5 Dxg2+ 38.T1xg2+– krijgt wit een 
winnende stelling. 
 
34...De8 35.Te2? Df7 36.Pc7 Th4?!  
36...Dg6 is genoeg voor gelijkspel. 
 
37.Dg2 Dh5?  
Met deze risicovolle dame uitval teken ik mijn eigen doodvonnis.  
 
 
 
Zie diagram 
 
38.Da8+  
Natuurlijk, Wubben komt de zwarte stelling binnen zonder te kloppen. 
 
38...Kg7 39.Pe6+ Kh6  
De spanning in de partij is opgevoerd naar het maximum. Wubben 
heeft een gewonnen stelling bereikt en hoeft slechts één zet uit voeren 
om de tijdcontrole te halen. 
Hij vindt uiteindelijk de verliezende zet! 
 
Zie diagram 
40.Df8+?? 
Het keerpunt in de partij. Na deze vermaledijde veertigste zet verandert 
een totaal gewonnen stelling in een onverdedigbare stelling. 
40.Pxd4!! wint de partij. 40...Pg3+ 41.Kg1 Pxe2+ 42.Pxe2 Tg4+ 43.Pg3 
Df7+– 
 
40...Lg7!  
Met deze zet wordt de witte aanval afgeslagen. Zwart kan geforceerd 
afwikkelen naar een gewonnen eindspel. Het is amper te geloven dat 
op de drukbezochte h-lijn de zwarte pion de doorslag zal geven. Kijk en 
wees verbaasd! 
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41.Pxg7 Pg3+  
De pointe van de zwarte verdediging. 
42.Kg1 Pxe2+ 43.Kf2 Txh2+ 44.Ke1 Dh4+  
Nog sterker is 44...Dg6!  45.Kd1 Pc3+ 46.Kc1 46.bxc3 Dg4+ 47.Kc1 
Dxg7–+ 
46...Pe2+ 47.Kb1 Df6!  
De (enige) winnende zet. 
Zie diagram 
48.Pf5+ Kh5 49.Dxf6  
49.Pg7+ Kg6 
49...exf6 50.Pxd6 Kg4  
Maakt de weg vrij voor die kleine deugniet op h7. 
51.f5  
Ook na 51.Pe4 f5 52.Pxc5 h5 53.Pxa6 h4 54.b4 h3 55.Pc5 Pg3–+ 
heeft zwart groot voordeel. 
 
51...Pg3  
Dient niet alleen om Tf1 te verjagen maar ook om f5 aan te vallen en 
het promotieveld h1 te controleren. 
52.Tc1 h5!  Het codewoord is snelheid! 
Zie diagram 
 
Nog sneller gaat 52...Th1! 53.Txh1 Pxh1 54.Pe4 Kxf5 55.Pxc5 h5–+ 
53.Txc5 h4 54.Tc4+ Kg5 55.b4 h3 56.Pf7+ Kh5! 57.Tc8 Pxf5 58.a4 
Kg6 59.Tc5 Tg2 60.Ph8+ Kg7 61.Txf5 h2  
Na deze secure slotzet gaf wit gedesillusioneerd op. 0–1 
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De volgende partij stamt uit de tweede ronde tegen Capelle aan de Ijssel. 
 

Bus,Tom (2138) - Ghebreab,Elnathan (1959) KNSB 3F CSV - ASVII (2), 02.11.2019 

1.Pf3 Pf6 2.g3 g6 3.b3 Lg7 4.Lb2 0–0 5.Lg2 d5 6.c4 c6 7.0–0 dxc4  
Met deze ruil heft zwart de spanning in het centrum op. Wit krijgt een open b-lijn en een pluspion in het centrum. 
De witte kansen zijn beter. Zwart heeft nog 38 minuten over en ik nog 1.32u. 

8.bxc4 Te8 Mijn tegenstander kiest voor een logisch plan: Het voorbereiden van ....e7–e5.  

De moderne speelwijze is 8...c5 9.d3 Pc6 10.Pe5 Pxe5 11.Lxe5 Wit staat 
beter in Radjabov,T (2734)-Gelfand,B (2743) Beijing 2014 

9.d3 Pbd7 10.Pbd2 e5  
In een vroegere partij volgde 10...Tb8 11.Dc2 b5? 12.Pd4 met voordeel voor 
wit in Konietzka,L (2160)-Baumann,R Recklinghausen 2001 

11.Dc2 Dc7  
Ik rekende ook op 11...De7 zoals in Moreno Carrascosa,B (2230)-Toledano 
Llinares,J (2380) Aragon 1997. Wit vervolgt dan het beste met 12.Tad1N e4 
13.Pxe4 Pxe4 14.Lxg7 Kxg7 15.dxe4 Dxe4 16.Td3. 

12.Tab1  
Of 12.Lc3 Pc5 13.Pb3 Pa4 en zwart heeft geen problemen in Schulenburg,P 
(2232)-Voss,H (2181) Ruhrgebiet 2005; Of 12.Tfe1 b6 Petursson,M (2390)-
Smith,L Groningen 1976 13.d4 

12...a5 Mijn tegenstander heeft slechts 22 minuten over. In deze stelling 
vond ik het heel moeilijk om een plan te verzinnen. Moet ik de druk op e5 
verhogen? Moet anticiperen op de opmars ....e5–e4? Moet ik mijn pijlen 
richten op veld d6?  

Zie diagram. 
Ik kies uiteindelijk voor een (nuttige) wachtzet. Ik vermoed dat zwart met de 
manoeuvre ....Pd7–f8–e6 veld d4 wil bereiken. Daarnaast wil ik na de op-
mars ... e5–e4 klaar staan om op de e-lijn tegengas te geven. 
Het alternatief is 12...c5 13.Lc3 Tb8 14.a4 Te6 wit staat beter vanwege de 
druk op de b-lijn in Bus,T-Bottema,J Voerendaal 2003 

13.Tfe1  
Wellicht het sterkst is 13.c5 Lf8 14.La3 Dd8 15.Pg5 en wit staat prima. 

13...a4?! 14.La3 Pf8 15.Pg5 h6?!  
Onnauwkeurig gespeeld. Ik denk dat zwart meer baat heeft bij het afmaken 
van de ontwikkeling via 15...Lf5 

16.Pge4 Zie diagram links. 

16...P6d7  
Meer voor de hand is 16...Pxe4 
17.Pxe4 Td8 18.c5 waarna wit beter 
staat. 

17.Pd6 Td8 18.c5!  
Met een octopus op d6 staat wit zeer 
goed. 
 
18...Pe6 19.e3 Zie diagram rechts. 

19...Pdxc5? Een tactische blunder in slechte stelling. 
20.Pxc8 Pxd3 21.Pe7+  
Deze tussenzet had de zwartspeler overzien 
 
21...Kh7 22.Ted1 Lf8  
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Zie diagram links. 
 
23.Pe4  
Ik miste hier het fraaie door de engine ingefluisterde 23.Pxg6! Lxa3 (23...fxg6 
24.Lxf8 Pxf2 25.Kxf2 Txf8+ 26.Kg1+–) 24.Ph4 Kg8 (24...Le7 25.Le4+ Kh8 
26.Lxd3 Lxh4 27.gxh4+–) 25.Pc4+– 

23...f5 24.Pf6+ Kg7  
Met nog 57 seconden op de klok bood 
mij tegenstander mij hier triomfantelijk 
remise aan. 

Zie diagram rechts. 
 
Natuurlijk neem ik de remise niet aan. Ik 

sta toch straal gewonnen...of niet? Na enig peinzen vind ik het prozaïsche 
 
25.Ped5??  
“Bin ich nicht genial?” gaat er door mijn hoofd. Na deze patser zet geef ik prak-
tisch alle voordeel af. 
Zeer fraai en winnend is 25.Ph5+ gxh5 26.Pxf5+ Kh8 27.Lxf8+– 
Mijn tegenstander is de beroerdste niet en met één seconde op de klok schiet 
hij de volgende bok  
25...Df7??  

Ghebreab miste 25...cxd5 26.Dxc7+ Pxc7 27.Lxf8+ Kxf6 28.Txd3 Txf8 29.Tc3 Pe6 30.Lxd5 en ik moet nog heel hard 
werken. 
Na de tekstzet is alles weer in orde en kan ik het punt binnen halen. 

26.Lxf8+ Pxf8 27.Txd3 cxd5 28.Pxd5 Tac8 29.Db2 Pe6 30.Dxe5+ Kg8 31.h4!  
Deze stille zet is een voorbereiding voor Txb7. 

31...Pc5 32.Pf6+ Kf8 33.Txd8+ Txd8 34.Dxc5+  1–0 

Bus,Tom (2129) - Blok,Michiel (2136) ASV Intern (2), 05.09.2019 

1.Pf3 Pf6 2.g3 e6 3.Lg2 c5 4.0–0 Pc6  
Mijn tegenstander is liefhebber van de Tarrasch-Variant. Ik kies voor een andere aanpak. 

5.d3 d5 6.Pbd2 Dc7 7.e4  
Nu staat er een Konings-Indisch in de Voorhand (Kings-Indian Attack) op het bord. 

7...b6 8.Te1 Lb7 9.De2  
Ik vond het te vroeg voor 9.e5 Pd7 10.De2 vanwege 10...h6; De meeste witspelers kiezen voor 9.c3 Le7 
10.Pf1 dxe4 (10...d4 11.cxd4 cxd4 12.e5 Pd7 13.a3 (13.Lg5? Loginov,V (2540)-Yemelin,V (2475) Buda-
pest 1994) ) 11.dxe4 Td8 12.De2 Dc8 13.e5 La6 14.De3= Carlsen,M (2853)-Nakamura,H (2787) 
chess.com INT 2016.  
Ik wilde niet de spanning opheffen met 9.exd5 Toch lijkt dit het beste. 9...Pxd5 10.Pc4 Le7 11.a4 0–0 
12.Lg5 Lxg5 13.Pxg5 Tad8 14.Pf3 Pdb4 1/2–1/2 (14) Krogulski,G (2316) -Wieclaw,M (2220) Ustron 2008 

9...dxe4  
Op 9...Pb4 zoals in Trassaert,S (2176) -Legky,N (2494) France 2000 antwoordt wit het beste met 
10.Pb1N; 9...0–0–0 10.c3 h6 11.h4= Berger,S (2075)-Zwanzger, J (2235) Oberhof 1998. 
Een andere optie is  9...Le7 10.e5 (10.Pf1 d4 11.e5 Pd7 12.Lf4 Naroditsky,D (2616) -Nakamura,H (2749) 
chess.com INT 2019) 10...Pd7= Sebe Vodislav,F (2125) -Andres Gonzalez,A (2155) San Agustin 1997 

   Een fris aanvalspartijtje  

      door Tom Bus 
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10.dxe4  
Na 10.Pxe4 kan zwart vereenvoudigen. 

10...Pb4?!  
Zie diagram. 
 
Frivool gespeeld. 
11.e5  
Sterk is 11.Pc4 Lxe4 12.Lf4 Db7 13.Pce5 Le7 14.c3 Pc6 15.Pxf7 0–0 
(15...Kxf7 16.Pg5+) 16.P7g5. 
Na de tekstzet wordt de spanning opgevoerd. 
11...Pxc2  
Ik rekende op 11...Pfd5 12.Pc4. 
Na 11...La6 12.Dd1 Pfd5 13.c4 Pe7 14.a3 Pbc6 15.Pe4+–; Of 11...Pd7 
12.Pe4 Pxe5 13.Pxe5 Dxe5 14.Lf4 Dxb2 15.Db5+ Lc6 16.Pf6+ gxf6 
17.Lxc6+ Ke7 18.Tad1 
12.exf6 Pxe1  
12...Pxa1 13.Pe4 is niet beter voor zwart. 
 
13.Dxe1  
13.fxg7 Pxf3+ 14.Dxf3 Lxf3 15.gxh8D Lxg2 16.Kxg2 
13...gxf6 14.Pe4 Le7  
Na deze zet kan wit aan de slotaanval beginnen. 
15.Lf4 e5  
 
Zie diagram 
 
16.Pxf6+!!  
Breekt de zwarte koningsstelling open. 
16...Lxf6 17.Pxe5  
 
 
 
Dit was de stelling die ik voor ogen had. Het witte paard op e5 speelt 
een cruciale rol. Het paard dreigt een aftrekaanval op de koning en op 
de dame. Na 17...Lxe5 18.Lxe5 heeft zwart problemen met de dame 
op c7 en de toren op h8. Daarnaast zijn Ke8 en Lb7 kwetsbaar. 
17...0–0  
17...Lxe5 18.Lxe5 De7 19.Lxh8 Lxg2 20.Kxg2;  
17...Lxg2 18.Pg6+ (18.Pg4+) 18...Kd7 19.Td1+ Kc8 20.Lxc7 hxg6 
21.Kxg2 Kxc7 22.De4 
18.Pg4! De7 19.Dxe7  
19.Pxf6+ Dxf6 20.Lxb7 Tfe8 21.Dc1 Tad8 ziet er minder overtuigend 
uit. 
19...Lxe7 20.Lxb7 Tad8 21.Lh6  
Wint op zijn minst nog een kwaliteit. Derhalve 1–0 
 
Slotstelling 
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‘Okee Greg. Haal het bootsmannetje.’ 
‘O nee Oggy,’ dreinde Greg. ‘Niet het bootsmannetje. Je 
weet toch dat je van het bootsmannetje...’ 
‘Niet zeiken, Greg. Pak het bootsmannetje. Nu!’ 
Zuchtend verdween zijn personal assistant achter 
de coulissen. In een oogwenk was hij terug met een 
bakje water waarin een soort luis ronddarde. Greg 
overhandigde het bakje aan Oggy. 
‘Half zo hard als een blauwe vinvis,’ gromde Oggy, ‘en een 
stuk makkelijker te vervoeren.’ 
 
Lawaaierige bootsmannetjes, rijdende kerken, stinkende 
kometen, bezopen klusjesmannen, martelende dorpelingen, 
gevaarlijke dichters – niets is te gek in deze bundel korte 
en ultrakorte verhalen, de tweede van Peter Boel na Drie 
Paarden. Fantasierijk, maar met een broodnuchtere bodem 
en alles zo smaakvol mogelijk opgeschreven. 
 
‘De missing link tussen Murakami en Monty Python’ 
Prof. Dr. Fokke Dokstra in Natte Hond 
 
‘Dit bundeltje is zo strak, het past in iedere boekenkast’ 
Fred Keteket in De Achterband 
 
Peter Boel (1963) is redacteur en vertaler bij New In 
Chess, was sportjournalist, is perschef bij diverse 
schaakevenementen en relaxed fietser. Hij publiceerde 
korte verhalen en gedichten in onder meer Matten, 
A Tempo en Skaakstikken. 

Niet zeiken, Greg 
door Peter Boel  
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