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Van de redactie
De situatie rond het coronavirus treft ook ons blad. Vooralsnog wordt dit nummer alleen op de ASV-website
gepubliceerd. Een papieren versie zal t.z.t. beschikbaar komen. Zie hiervoor Eriks e-mail van zondag 15 maart
j.l. waarin hij u uitnodigde aan te geven of, en zo ja hoe, u hier prijs op stelt. In dit nummer het begin van een
tiendelige reeks bijdragen van Cesar Eisma met daarin schaakgerelateerde invallen die hij met ons wil delen.
Verderop in dit nummer de eerste drie bijdragen. Wij zijn al aan het nadenken over het verschijnen van het
volgende nummer van ASV-Nieuws in Mei. Zoals altijd: zonder uw bijdragen kunnen wij niet en in deze bijzondere tijden vragen wij u om na te denken over een bijzondere bijdrage, bijvoorbeeld iets uit uw verleden, of
bijdragen van leden die tot op heden zelden of nooit een bijdrage hebben geleverd om juist nu u mogelijk meer
tijd heeft met iets aardigs te komen.
De redactie wenst u veel leesplezier en veel gezondheid toe.
Theo van Lotringen, Tom Bus en Peter van Deursen

Van het bestuur
We hebben ons voorgenomen om in 2020 veel aan schaakstimulering te doen. Ons motto is ‘Samen is leuker!’.
Maar hoe vreemd kan alles lopen. De wereld staat op zijn kop en niets is meer vanzelfsprekend. Ineens versturen
we alleen nog maar berichten over wat er allemaal niet doorgaat. En van het ene moment op het andere moment is ‘Samen niet leuker, maar onverstandiger!’.
We houden iedereen per mail, enkelen telefonisch, met berichten op onze website www.asv-schaken.nl en via
Facebook op de hoogte. Helaas kunnen we niet meer doen dan de richtlijnen van de overheid volgen. Dat leidt
tot een opvolgende stroom aan berichten met steeds meer afgelastingen. Het is niet anders. Voor nu is de gezondheid van iedereen het enige dat telt. Dat is ook wat het bestuur vanaf het eerste moment als prioriteit heeft
gesteld. Zo kon het gebeuren dat wij eerder de teamwedstrijden afgezegd hadden, dan daar toestemming van de
competitieleiding voor was. Wij waren van mening dat strafpunten en boetes in geen verhouding stonden tot
het gezondheidsrisico. Het deed ons deugd dat voor ons besluit van 12 maart door de leden massaal waardering
werd uitgesproken.
Als jullie dit rond 20 maart lezen, dan is de kans groot dat er nog meer afgelast is. We zijn dan ook erg blij dat
deze ASV-Nieuws wel gewoon uitkomt. Positief nieuws in deze voor iedereen onzekere tijd is belangrijk.
Vragen die zo langzamerhand beginnen te leven, is hoe het nu verder moet met de teamwedstrijden, de interne
competitie en andere afgelaste activiteiten. Antwoorden daarop zijn nu nog niet te geven. Alles hangt af van het
moment waarop het gewone (schaak)leven weer begint te draaien. Door het Open Arnhems Jeugdkampioenschap hebben we al definitief een streep gezet. Dat hangt mede samen met het feit dat het toernooi geen onderdeel meer kon uitmaken van het IJSCO-grandprix, omdat de IJSCO-leiding geen Zwitserse toernooien meer wilde
verwerken. Hierover zijn we nog met de OSBO in gesprek en we hopen op beter nieuws voor 2021. We gaan nog
kijken of we ergens in 2020 een plekje op de kalender kunnen vinden voor ons rapidtoernooi. We weten echter
allemaal dat de schaakkalender extreem gevuld is. We moeten ook niet andere toernooiorganisaties dwars gaan
zitten met ons Voorjaarstoernooi op een datum waarop zij al jaren hun toernooi hebben. Bovendien kan er sowieso pas gepland worden als de afgelaste competitieronden opnieuw zijn vastgesteld. Dat gaat dus een kluif
worden. De slotavond van het bedrijfsschaak en de slotmiddag van het daglichtschaak zullen we in principe op
een later moment na de Coronacrisis plannen. Dat geldt ook voor afgelaste schaaktrainingen op de maandagavond. Hoe we de clubavonden na de hervatting invullen, kunnen we pas bepalen als we weten, wanneer we
weer moeten beginnen. Uiteraard komen er dan ook éénmalig nieuwe bepalingen voor het benodigde aantal
partijen om in het eindklassement te komen. Helaas dus ook hierbij alleen maar onzekerheden.
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Intussen gaat de discussie over de toekomst van de SOS-competitie door. Op evaluatiebijeenkomsten bij de drie
samenwerkende regionale bonden hebben de clubs aangegeven wat de voorwaarden zijn voor een definitieve
SOS-competitie. Die standpunten lopen per regionale bond zover uiteen, dat zonder bereidheid om tot een compromis te komen het einde van de SOS-competitie in zicht is. Het is echter ook een illusie om te denken dat we
geruisloos terug kunnen naar de OSBO-competitie zoals die twee jaar geleden was. Daarom vonden de besturen
van ASV, Wageningen en Mook het toch raadzaam om te kijken of een compromis te bedenken zou zijn. Dat begint bij de verschillen.
Kort samengevat lopen de standpunten op drie wezenlijke punten uiteen:
Onderwerp

OSBO

SGS

SBO

Poulegrootte

8 (7) teams

10 (9) teams

4 teams ? (dubbelrondig)

Speelkalender

Vaste speelweken

o.b.v. wens teams

o.b.v. wens teams

Competities

Voorkeur niet gepeild

8-tallen en 4-tallen

8-tallen en 4-tallen

Een korte toelichting:
Binnen de OSBO is er bij de clubs vooral weerstand tegen de rommelige planning van de competitie. In de oude
situatie waren twee vaste speelweken per ronde in juni al bekend en konden interne activiteiten daarop afgestemd worden in de jaarkalender. In de andere twee bonden worden de wedstrijden over meer weken verspreid
om minder wedstrijden tegelijk te hebben en de interne competitie zo te ontzien. In de SGS zijn ze erg ontevreden dat de meeste teams twee wedstrijden minder kunnen spelen dan ze gewend waren toen ze nog in poules
van 10 speelden. Sinds de start van de SOS-competitie zijn er op de avond twee competities, de reguliere achttallencompetitie en een viertallencompetitie. In de SGS en SBO zien we veel spelers in beide competities spelen. In
de OSBO zien we juist dat er of achttallen- of viertallencompetitie gespeeld wordt. Dat betekent dat er per competitie minder teams meedoen en de reisafstanden groter worden. Ook de krachtsverschillen tussen de teams
zijn daardoor soms extreem groot. Binnen de OSBO was dit echter geen onderwerp waar als breekpunt over gesproken is.
Het compromis dat we gesuggereerd hebben aan het OSBO-bestuur is erop gericht om de vaste speelweken veilig te stellen. In ruil daarvoor doen we de handreiking om twee wedstrijden meer te spelen. Dat ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
Spelen in poules van 10 (9) in zestallen (omdat bij achttallen en poules van 10 de reisafstanden groeien).
Spelen in vaste speelweken per ronde, waarbij het de teams vrijstaat met beider akkoord voor de start van de
competitie wedstrijden te verzetten.
We zijn benieuwd of dit de gesprekken tussen de drie regionale bonden vlot trekt.
Zeker is intussen wel dat de zaterdagcompetitie van de KNSB definitief in zijn huidige vorm doorgaat. De experimentele status van twee seizoenen is eraf.
Sinds het vorige nummer van ASV-Nieuws hebben we een zeer drukbezochte ledenvergadering gehad. Dat ASV
leeft, bleek wel uit een opkomst van ca. 60 leden. De tevredenheid bleek groot en er kwamen vooral positief kritische vragen. Bij de rondvraag bleek er geen draagvlak voor een
onderzoek naar een ander competitiesysteem. Dat was er wel
toen het speeltempo aangesneden werd. Er is een groep leden
die korter wil spelen, omdat ze niet laat thuis willen zijn, gelet
op verplichtingen op de vrijdag. Marco Braam, Wouter van Rijn
en Erik Wille zullen een vragenlijst opstellen om van de leden te
weten te komen wat er op dit punt leeft. Verder deed Kees van
Keulen een oproep voor extra lesgevers bij de cursus voor volwassenen. Peter Boel werd voor zijn journalistieke bijdrage aan
de populariteit van het schaken benoemd tot ASV-er van het jaar
en Ruud Wille kreeg de ASV-stimuleringsprijs voor zijn niet aflatende inzet bij de boekenverkoop.
Foto Cesar Eisma
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Bij de schaaklessen startte Kees van Keulen en zijn mannen op 20 februari weer een nieuwe beginnerscursus. De
eerste drie lessen zitten erop en het enthousiasme is ook nu weer groot. Het plan om drie keer per kalenderjaar
een beginnerscursus te starten en per jaar 20 mensen te leren schaken komt onder druk nu er veel clubavonden
uitvallen. We zullen op een later moment bekijken wat nog haalbaar is. Verder staat ons Vierkampentoernooi op
de kalender voor 22 en 23 mei. We doen er alles aan om dat doorgang te laten vinden, maar dat zal onder meer
ook afhangen van de nieuwe speeldata van afgelaste teamwedstrijden in de KNSB-competitie en in de OSBO-cup.
Het terrasschaaktoernooi zal op zondag 5 juli gespeeld worden bij café bar Heeren van Aemstel. En controleer
tenslotte nog even je agenda in het weekend van 4-6 september, want dan staat het OSKA op het programma.
Helaas kunnen we niet afsluiten met een “Tot donderdag”. Tot gauw dan maar!

Foto Cesar Eisma
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Interne competitie
Erik Wille
Het leuke aan het presenteren van de tussenstanden is altijd het speculeren over wie kampioen kan worden. De
omstandigheden zijn echt zo, dat de interne competitie tijdelijk gestopt is. En de realiteit is op het moment dat ik
dit schrijf, dat we geen idee hebben, wanneer we weer kunnen starten. Hetzelfde geldt voor de teamwedstrijden. Ronde 7 van de KNSB-competitie is geschrapt en een flink deel van ronde 6 en bijna alle slotronden van de
SOS-competitie zijn uitgesteld. We gaan er uiteraard vanuit dat die nog voor het eind van het seizoen gespeeld
worden.
Het is duidelijk dat het vervallen van interne ronden invloed gaat hebben op de regels die er zijn om in het eindklassement te komen. We zullen die aantallen (nu 25, waarvan tenminste 13 partijen intern) bijstellen op basis
van het aantal ronden dat uiteindelijk gespeeld gaat worden. Dat heeft uiteraard invloed op de afloop van de
titelstrijd. Maar sommige dingen overkomen ons.
In de standen die we hieronder laten zien staan alle spelers die dit seizoen al tenminste vier partijen in de interne competitie gespeeld. Gelet op de voorgaande alinea is dat een arbitrair aantal.

Foto Erik Wille
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Groep A
Dirk Hoogland is aan een sterk seizoen bezig. In zijn laatste acht partijen scoorde Dirk zes punten. Vooral in
beide eerste teams van ASV is Dirk een belangrijke schakel, maar inmiddels is zijn interne score ook flink opgelopen. Wouter van Rijn scoort procentueel ruim lager, maar zijn achterstand op Dirk is toch slechts 9 punten.
Peter Boel en Otto Wilgenhof volgen op al behoorlijke achterstand. De inhaalrace van Peter was vorig seizoen
zo goed, dat hij op de laatste speelavond nog juist clubkampioen werd. Toon Janssen heeft een mindere periode duidelijk achter zich gelaten. Met een imponerende score van 13 uit 15 staat Toon op de zesde plaats.

Nr
1
2
3
4

Naam
Dirk Hoogland
Wouter van Rijn
Peter Boel
Otto Wilgenhof

TPR
2252
2243
2199
2173

Totaal
score aantal
16
20
13,5
19
12
18
12,5
19

5
6
7
8

Tom Bus
Toon Janssen

2091
2084
2031
2004

11,5
13
8,5
8

19
15
14
13

4
3,5
1,5
3

7
4
4
6

7,5
9,5
7
5

12
11
10
7

2111
1946
2012
2005

Jan van de Linde
Gerben Hendriks

2001
1992
1893

10,5
4,5
12,5

19
10
24

9
2,5
6,5

16
6
12

1,5
2
6

3
4
12

1978
2030
1864

Désiré Fassaert
Jan Knuiman
Ruud Wille
Barth Plomp
Henk Gerdsen
Sander van Vucht
Jacques Boonstra

1875
1852
1851
1842
1791
1790
1604

12
4,5
15
8
4,5
5
4

20
11
30
16
10
12
18

6
3,5
11
2
3
2
0,5

11
8
21
5
7
6
6

6
1
4
6
1,5
3
3,5

9
3
9
11
3
6
12

1852
1939
1864
1866
1846
1832
1702

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Koen Maassen van den Brink
Wouter Abrahamse
Bart de Kort

Intern
score aantal
5
7
6,5
8
4
8
5,5
8

Extern
score aantal
11
13
7
11
8
10
7
11

Foto Erik Wille
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Groep B
Ook in groep B is het spannend. Ronnie Eggink achterhaalde Vadim van Kuijk. Het verschil tussen de twee kemphanen is echter slechts 10 punten. Die tweestrijd zou weleens tot het eind van het seizoen kunnen aanhouden.
De derde plaats op de ranglijst zou weleens inspirerend kunnen werken voor Marco Braam. Het verschil met het
leidende duo is immers klein. Het gat met de rest van de ranglijst is te groot om te verwachten dat een van de
anderen zich nog in de titelrace zal gaan mengen.
Totaal

Intern

Extern

Nr
1
2
3
4
5
6

Naam
Ronnie Eggink
Vadim van Kuijk
Marco Braam
Jan Willem van Willigen
Roy Vink
Albert Marks

TPR
1845
1835
1817
1775
1691
1690

score
10
15,5
6,5
7,5
3,5
9

aantal
15
23
11
13
9
15

score
6,5
7
4,5
2,5
2
5

aantal
10
10
6
4
4
7

score
3,5
8,5
2
5
1,5
4

aantal
5
13
5
9
5
8

ELO
1802
1768
1812
1779
1697
1688

7
8
9
10

Edwin Peters

1687
1669
1617
1608

14
2,5
9
4

24
4
16
13

6
2,5
6,5
3

11
4
12
7

8
0
2,5
1

13
0
4
6

1686
1589
1599
1693

11
12
13

Jan Vermeer
Wisse Witmans
Lex van Hattum
Rob van Belle

1600
1593
1586

15,5
14,5
10

31
30
18

11
10
7

19
20
13

4,5
4,5
3

12
10
5

1614
1581
1590

1580
1578
1552
1280

12,5
10,5
3,5
0,5

25
19
11
4

9,5
7
2,5
0,5

20
13
6
4

3
3,5
1
0

5
6
5
0

1594
1590
1650
1639

14
15
16
17

Ton van Eck
Bob Kooij
Robert Naasz

Horst Eder
Theo van Amerongen
Hub Kusters
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Groep C
Herman de Munnik wist zijn koppositie vast te houden. Hij speelde weinig de afgelopen periode, maar de concurrentie wist daar niet van te profiteren. Kazem Mollahosseini blijft de naaste belager. Hij verkleinde de achterstand met tien punten tot 23. Via vier zeges op rij schoof Hendrik van Buren op naar de derde plaats, net voor
André van Kuijk. Daarachter is het gat groot. Ahmad Samman en Suzanne Verhaar spelen niet zoveel partijen,
maar als ze spelen, dan doen ze dat ook goed.

Totaal
Nr
1
2
3
4
5

Extern

TPR
1582
1559
1512
1510
1443

score
7,5
12,5
7
9,5
7

aantal
13
20
18
18
13

score
5,5
7,5
6
6
4,5

aantal
10
14
13
10
6

score
2
5
1
3,5
2,5

aantal
3
6
5
8
7

ELO
1486
1488
1538
1483
1357

1442
1415
1406
1384

5
7
5
14,5

14
16
18
27

4,5
6
3,5
12,5

7
9
9
21

0,5
1
1,5
2

7
7
9
6

1462
1414
1448
1399

Gerrie Arends
Pim Rijmer

1362
1354
1353

7
6,5
9,5

13
17
15

2,5
6
9,5

5
15
14

4,5
0,5
0

8
2
1

1304
1379
1272

13
14
15
16
17
18
19
20

Peter van Deursen
Hans Derendorp
Kees van Keulen
Ko Kooman
Bryan Hieltjes
Jan Zuidema
Thijs Stomphorst
Ahmad Samman

1352
1351
1347
1328
1319
1317
1303
1298

5,5
8
10
6
4
7
6
4

15
19
22
19
10
19
11
6

3,5
7
8
5,5
2,5
4
4
4

8
13
17
14
6
14
7
6

2
1
2
0,5
1,5
3
2
0

7
6
5
5
4
5
4
0

1385
1354
1398
1379
1370
1350
1261
1209

21
22
23
24

Theo van Lotringen
Suzanne Verhaar
Raymond Hendriks
Meindert Rudolphi
Jan Diekema

1263
1250
1240
1204

10,5
3,5
12,5
6

22
5
21
11

9,5
3,5
12
6

18
5
19
11

1
0
0,5
0

4
0
2
0

1277
1080
1150
1176

Gwénaël Paris
Jan Sanders

1186
1170
1143

8,5
1
7,5

16
4
18

7,5
1
7,5

12
4
16

1
0
0

4
0
2

1138
1280
1193

Hans Meijer
Bert Maas
Cor van der Jagt
Philip Stibbe
Bob Hartogh Heijs
Victor Droop
Werner Gubbels
Guido Burger

1136
1070
1048
1032
952
936
905
648

5
5,5
2
8
2,5
3,5
2
0

14
11
10
19
15
9
9
9

5
5,5
1
8
2,5
3,5
2
0

12
7
5
19
15
9
9
9

0
0
1
0
0
0
0
0

2
4
5
0
0
0
0
0

1226
1059
1170
1033
1084
953
1056
755

6
7
8
9
10
11
12

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Naam
Herman de Munnik
Kazem Mollahosseini
Hendrik van Buren
Andre van Kuijk

Intern

Bram Hamers
Henk Schunck
John Bijlsma
Theo Koeweiden
Cesar Eisma
Peter Hamers

10

Maart 2020

ASV Nieuws

Bekercompetitie
In de Kroongroep beginnen de laatste acht bekend te worden. Dirk Hoogland klopte Rob Huberts en ook Richard
van der Wel kwam in de kwartfinale. Hij klopte Wouter Abrahamse. Wouter van Rijn was Jeroen van Ginneken
de baas. Désiré Fassaert moest er het hardst voor werken. Na twee remises tegen Fred Reulink was hij de beste
in de rapidpartijen. Eerder plaatste Otto Wilgenhof zich al bij de laatste acht. Daar komen nog bij de winnaars
van de duels Toon Janssen-Tom Bus en Pieter Verhoef-Bart de Kort. De laatste kwartfinalist is de winnaar van de
bekergroep. In die groep is de eerste finalist bekend. Marco Braam schakelde in twee duels teamgenoot Jan Willem van Willigen uit en vervolgens klopte onze ‘analist’ in de halve finale Albert Marks. De andere finalist gaat
komen uit het duel Hendrik van Buren-Ronnie Eggink. Dat is wel verrassend, want Hendrik van Buren klopte in
twee partijen Robert Naasz en Ronnie Eggink was zijn grote concurrent in de kampioensstrijd in groep B, Vadim
van Kuijk te slim af.

Foto Erik Wille

Foto Erik Wille

Rapidcompetitie
Otto Wilgenhof gaat na drie speelavonden met 10½ punt aan de leiding. Wouter van Rijn heeft een punt minder.
In de laatste vier ronden scoorden de kemphanen allebei 3½ punt met een onderlinge remise. Achter Wouter
volgen Dirk Hoogland en Ilya Razdolski met 8 punten. Knap is de gedeelde vijfde plaats voor Jan Vermeer met 7½
punt. Hij verkeert in het goede gezelschap van Tom Bus en Peter Boel.
Extra competitie
Raymond Hendriks verspeelde zijn koppositie door een nederlaag tegen Bert Maas. Theo van Lotringen versloeg
Jan Sanders en Hans Meijer pakte het volle punt tegen Pim Rijmer. Door die uitslagen gaan Theo en Hans met 2½
punt aan de leiding.
ELO-stijging
Ook hier raakte Raymond Hendriks de koppositie kwijt. De concurrentie is hevig in dit klassement en dan kun je
zo maar een paar plaatsen kelderen. Het is natuurlijk prachtig dat nu ons jonge talent Vadim van Kuijk op de eerste plaats staat, al moet hij die nog delen met Kazem Mollahosseini. Toon minder partijen dan we van hem gewend zijn, maar aan zijn score te zien, zit daar wel een goed idee achter.

1

Naam
Vadim van Kuijk

+/112

ELO
1768

Groep
B

TPR
1835

Totaal
score aantal
15,5
23

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kazem Mollahosseini
Toon Janssen
Raymond Hendriks
Herman de Munnik
Pim Rijmer
Sander Berkhout
Dirk Hoogland
Kevin Verfuerth
Cesar Eisma

112
108
96
77
74
60
58
55
52

1488
1946
1150
1486
1272
2117
2193
2022
1399

C
A
C
C
C
A
A
A
C

1559
2084
1240
1582
1353
2291
2252
2131
1384

12,5
13
12,5
7,5
9,5
6,5
16
9,5
14,5

Nr

20
15
21
13
15
7
20
11
27

Foto Erik Wille

Tot zover de klassementen. Ik kan helaas deze rubriek niet afsluiten met het traditionele Tot donderdag! Ook
niet met een oproep om veel te spelen, want dat van niet spelen de score zeker niet stijgt. Ik hoop jullie heel
gauw weer te zien!
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“Als ik maar niet in De Zon kom”
Wijk aan Zee 2020
door Nico Schoenmakers
In de jaren nul kwam Theo Termeer uit Toronto twee keer per jaar naar Nederland. Hij bezocht dan zijn moeder
in Rotterdam, nam in januari deel aan een schaaktienkamp in Wijk aan Zee en in juli aan het Open Nederlands
Schaakkampioenschap in Dieren.
Theo is in de jaren vijftig naar Canada geëmigreerd alwaar hij zijn hele werkzame leven voor een waterbedrijf
heeft gewerkt. Toen ik Theo leerde kennen was hij gepensioneerd en genoot hij zichtbaar van zijn rustig leventje.
Hoewel, Theo’s grootste zorg was ieder jaar weer: “Als ik maar niet in De Zon kom”. In die tijd speelde de laagste
groepen in café De Zon en in Theo’s ogen kon je als schaker niet dieper zakken dan dat je in café De Zon zou komen te spelen.
Twee jaar geleden kon ik Theo’s zorg voor het eerst zelf goed invoelen. Ik speelde dat jaar namelijk niet in de
grote zaal van dorpshuis De Moriaan. Ik was - zo voelde het althans - verbannen naar een kleine speelzaal achter
de toiletten van dit gemeenschapshuis. Het voelde alsof ik in een bezemkast zat te schaken, ver weg van de grote
zaal waar het echte en eigenlijke schaak gebeurde.
Dit jaar vond, net als vorig jaar, een aantal tienkampen in de Panoramazaal van hotel Het Hoge Duin plaats. Zo
ook mijn groep 5B. Tijdens mijn tienkamp verblijf ik in dit hotel en het beviel mij prima. Niet de drukte, niet de
hitte, niet de continue sociale contacten vóór, tijdens en ná de schaakpartij in de grote zaal en aan de bar van het
dorpshuis.
In de eerste ronde ontsnapte ik op miraculeuze wijze aan een nederlaag, de tweede en de derde ronden won ik
vervolgens, zodat ik in de vierde ronde aan moest treden tegen mede-koploper Daniel Diaz Maguina. Daniel is
Arubaan en hij studeert aan de Universiteit van Leiden. Zowel in deze vierde ronde als in de ronde hiervoor had
ik zwart. Daniel had gezien dat ik Siciliaans speelde in de derde ronde. Kortom: “Wat te doen?” Ik trof ’s avonds
onze ASV-Nieuwsredacteur en mede-hotelgenoot Tom in restaurant Klein Zwitserland en ik legde Tom mijn dilemma voor. Tom vroeg mij een briefje onder zijn kamerdeur te schuiven. Aldus geschiedde.
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De volgende ochtend bij het ontbijt deelde Tom zijn nachtelijke
overpeinzingen met mij. “Jouw tegenstander speelt in het Siciliaans hoofdvarianten met veelal de opbouw met Le3 en f3. Maar hij
maakt ook strategische fouten in zijn opbouw. Speel dus Siciliaans
en maak de strijd hard!”, aldus Tom’s advies aan mij.
En Tom kreeg gelijk. Ik won in de opening zijn e-pion tegen mijn bpion en in het late middenspel veroverde ik zijn g-pion, waarna ik
in het eindspel de partij besliste.

Wit: Daniel Diaz Maguina - Zwart: Nico Schoenmakers, 24 januari
2020
1. e4 , c5 2. Pf3 , d6 3. d4 , cd4: 4. Pd4: , Pf6 5. Pc3 , a6 6. Le3 , e6 7.
f3 , Le7 8. Dd2 , b5 9. g4 , Lb7 10. g5 , Pfd7 11. f4 , Pc5 12. Lg2 , b4
(zie diagram linksonder)

13. Pe2 , Le4: 14. Le4: , Pe4: 15. Db4: , d5 16. Da4 , Dd7 17. Dd7:+ , Pd7:
18. Pc6 , Lc5 , 19. Ld4 , Tc8 20. Lc5: , Pdc5: 21. Pcd4 , g6 22. Tg1 , h6 23.
h4 , hg5: 24. hg5: , Pa4 25. 0-0-0 , Tb8 26. Pb3 , Tc8 27. Th1 , Ke7 28.
Ped4 , Pb6 29. Pf3 , Pc4 30. The1 , Kf8 31. c3 , Th3 32. Th1 , Th1: 33. Th1: ,
Ke7 34. Pe5 ?? (zie tweede diagram links)
34. … ,Pe5: 35. fe5: , Pg5: en zwart wint het eindspel.
De vijfde ronde won ik met wit van Martin Duinmaijer uit Bergen NoordHolland, waarna mij met 4,5 punten uit 5 partijen de strijd tegen de Volendammer Henk Veerman wachtte.
In Chessbase vond Tom een paar partijen uit 1996 van de Volendammer.
Maar met die naam? Na afloop van de partij, die na een kort maar hard
gevecht in remise eindigde, sprak ik Henk op zijn achternaam aan. Het
verbaasde hem, dat er partijen van hem te vinden waren in Chessbase.
Maar het waren inderdaad partijen van hem. In zijn team, zo verhaalde
hij, speelden vijf andere Veermannen. En met de twee Jannen Veerman
ging het bij het doorgeven van de teamuitslagen inderdaad nog wel eens
mis.
De cruciale zevende ronde trad ik aan tegen Heemstedenaar Frank Beverdam. Frank had de hoogste Fide-rating van de groep en speelde volgens
Tom de Chinese drakenvariant van het Siciliaans.
En weer kreeg Tom gelijk. De Chinese draak kwam op het schaakbord. Na
wederom harde strijd verloor ik in het eindspel onnodig een pion en kon
ik peentjes zwetend de partij nog net remise maken.
Tegen veteraan Dekker volgde in de achtste ronde een moeizame remise,
waarna in de laatste ronde een remise zou volstaan voor de groepswinst op Sonneborn-Berger-score.
Die remise kwam er en doordat mijn directe concurrenten onderling ook remise speelden werd ik ongedeeld
eerste met 6,5 punten uit 9 partijen.
Volgende jaar speel ik dus in groep 4 en wacht mij ongetwijfeld weer harde strijd op de vierenzestig velden. En
dan ongetwijfeld weer in de grote zaal van dorpshuis De Moriaan. “En De Zon? Die lijkt verder weg dan ooit…”
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Uitleg remiseclaim bij drie keer dezelfde stelling
door Fred Reulink en Theo Jurrius
In de KNSB ronde van 02-02-2020 kwam bij de ASV spelers twee (02) keer een situatie voor met een
remiseclaim op grond van drie keer dezelfde stelling. Hier werd na afloop nog lang en veel over nagepraat. Het blijkt dat heel veel spelers niet weten hoe je deze claim op correcte wijze dient uit te voeren.
Hieronder vertel ik het verhaal van Theo Jurrius en mijzelf. Theo, die er op slimme wijze gebruik van
maakt en mijn tegenstander die ook alert is maar niet de juiste procedure volgt.
Achteraan het artikel heb ik de van toepassing zijnde artikelen uit het reglement toegevoegd.
Schut,Peter - Jurrius,Theo
Stelling na 37… Kd7
Het thema drie keer dezelfde stelling begint hier.
Wit heeft hier de duidelijk betere stelling. Echter, de tijd begint mee te
spelen en Theo bemerkte bij zijn tegenstander enige twijfel.
De partij ging als volgt verder (het commentaar is van Theo):
38.Tg7+ Ke6 39.Tg6+
Met nog ongeveer 5 minuten op de klok besluit mijn tegenstander niet
de pion op a7 te winnen waar absoluut niks mis mee was maar eerst
een keer de zetten te herhalen om de tijdscontrole op de 40 ste zet te
halen. En daarna pas te gaan rekenen hoe hij de stelling kon gaan
winnen.
39… Kd7 tweede keer dezelfde stelling 40.Kg2
Wit besluit op de 40ste zet om maar gewoon een zet te doen. Daar is op zich niks mis mee maar deze
zet pakt toch aardig verkeerd uit. Ik zag mijn duivelstruc meteen en besloot er niet lang over na te denken
om mijn tegenstander maar geen tijd te geven om over de stelling te kunnen nadenken in mijn tijd.
40… Te8!
Misschien niet de beste maar wel de meest praktische zet op dit moment. Valt de pion op e3 aan en die
is eigenlijk maar op 1 manier te redden:
41.Kf2?
Maar niet op deze manier. Het tussenschaakje met 41.Tg7 was noodzakelijk als wit de pion had willen
houden maar 41.h5 en de pion opgeven was ook een goed plan.
Maar wat is er mis met 41.Kf2 dan?
Nou, na Kf2 is het gewoon remise!! Een kwestie van 41….Th8 opschrijven op je notatieformulier en de
klok stil zetten en remise claimen wegens drie keer dezelfde stelling.
41… Th8 derde keer dezelfde stelling.
½–½
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Fred Reulink – R. de Böck
Stelling na 36...De1+
We hebben een spannende partij achter de rug. Zwart heeft een
kwaliteit tegen een pion meer maar vraagt zich af of hij hier niet
slechter staat. De tijd dringt en hij besluit op zetherhaling af te gaan.
37.Tf1 De3+ 38.Tf2 De1+
Tweede keer dezelfde stelling.
39.Kg2 De4+ 40.Kg1?
Mijn tegenstander had goed geteld. Zelf wist ik het echt niet. Ik wilde
alleen maar de 40 zetten halen. Hij hoefde nu alleen maar 40… De1
te noteren, de klok stil te zetten en remise te claimen.
Dat deed hij echter niet. Hij voerde de zet uit, drukte de klok in en claimde drie keer dezelfde stelling.
40… De1+
Derde keer dezelfde stelling.
Volgens artikel 9.4 verspeel je het recht om remise te claimen omdat je de zet hebt uitgevoerd.
Na tussenkomst van de wedstrijdleider mocht ik dus verder spelen. Ik kon nu rustig nadenken en al snel
zag ik dat ik gewonnen stond. Ik speelde Kg2 en Kh3 en kort daarna won ik.
De wedstrijd eindigde in 4-4. Dus als mijn tegenstander de correcte procedure had gevolgd, was het
voor hen een overwinning geworden.

Conclusie
Als de situatie zich voordoet dan is de volgorde van handelingen als volgt (zie daarvoor artikel 9.2.1.1 en
9.5.1):
Je noteert de zet op het notatieformulier.
Je zet de klok stil.
Je deelt de arbiter je voornemen mee en claimt de remise .
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Uit de FIDE-regels voor het schaakspel
Officiële Nederlandse vertaling
KNSB januari 2018
Artikel 9: Remise
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.
9.2. 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
meer hebben. Het recht op rokeren vervalt pas nadat de koning of toren zijn gezet.
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.

9.5. 2. Als blijkt dat de claim terecht is, dan is de partij onmiddellijk remise.
9.5. 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.
xxxxx

Steenstraat 106, Arnhem

16

Maart 2020

ASV Nieuws

Hoe denken de beginnerscursisten er zelf over?
door Kees van Keulen
Natuurlijk is het leuk in de krant te lezen hoe lesgevers denken over de schaaklessen aan volwassenen die nog
helemaal van begin af aan moeten leren schaken, maar misschien is het wel zo aardig ook wat cursisten zelf aan
het woord te laten. Vandaar dat ik een drietal deelnemers aan deze cursus heb geïnterviewd en hieronder weergeef wat zij zoal hebben gezegd. Dat interviewen heeft - in verband met de Corona-crisis - telefonisch plaatsgevonden. Dat is misschien wat afstandelijk; vandaar dat ik de geïnterviewden zeer bedank voor hun medewerking hieraan.
De eerste die ik aan de telefoon kreeg, was Jan Hendriks. Hij vertelde dat zijn vader veel bezig was met schaken
en dammen. "Hij is er vrij ver in gekomen. Hij speelde ook in clubverband. Ik had toen andere bezigheden, die ik
interessanter vond. Daar heb ik achteraf wel spijt van gehad. We woonden in Zuid-Limburg, mijn vader werkte
bij de Oranje-Nassau-mijn. Ik heb nog een plaquette van hem, van een wedstrijd tussen de mijnen en Philips. Ik
heb ook nog steeds het schaakbord met stukken van hem. Al die verschillende stukken hebben voor mij iets
mysterieus, iets magisch. Ik wilde er meer van weten. Zo neem ik ook wat over van mijn vader. Bovendien zijn er
zoveel mensen met een bekende naam die schaken of hebben geschaakt." En dan noemt Jan Godfried Bomans.
"En toen zag ik de advertentie in de krant voor gratis schaaklessen bij ASV. Daar heb ik me dus voor ingeschreven. Ik vind de lessen geweldig goed. De lesgevers hebben veel geduld, maar ik vind het wel moeilijker dan ik
dacht. Het is geen Mens-erger-je-niet. Voorlopig wil ik ermee doorgaan. Als je ergens aan begint, moet je niet te
gauw stoppen. Ik wil graag dat 1e examen (Stap 1) halen. Graag zou ik ook iemand willen ontmoeten met wie ik
kan schaken, die stukken beter is dan ik ben en mij op fouten kan wijzen. Ik zit nu in de 2e groep. We zijn bezig
met matzetten. Daar doe ik heel erg mijn best voor. Het is haast millimeterwerk. Misschien kom ik nog eens zover, dat ik aan de Interne kan meedoen. Dat zou ik best willen."
De tweede die ik interviewde, was Rob Meijer. "Mijn partner (Mechie) had een schaakbord gekocht en kwam
thuis met de boodschap: "We gaan schaken." Ik was nog niet zover. Ook had ze een boekje gekocht: "Oom Jan
leert zijn neefje schaken." De eerste tijd hebben we daar niks mee gedaan. Toen las Mechie in de krant dat je
gratis schaakles kon krijgen. Nou, ik zou wel meegaan, maar uiteindelijk ben ik het steeds leuker gaan vinden, zo
leuk, dat we nog steeds schaken. Ook thuis. Het Stappenboekje 1 is uit. Nu zijn we bezig met 1-plus. Iedere dag
doen we een paar puzzeltjes, samen. We zetten de puzzeltjes op het bord. Dan zie je het beter en kan je ook
doorspelen. De lessen zijn leuk, je leert er genoeg van. Ik vind het schaken bij een club leuker dan ik dacht. Ik
dacht dat het saai zou zijn, maar dat viel erg mee. Ik ben begonnen met het idee er na zes weken mee op te houden, maar we zijn er nog steeds. En het is gewoon leuk als je nu dingen ziet die je een tijdje geleden nog niet
zag." En dat moest Rob aan het eind ook nog even kwijt: "Het houdt je geest wel scherp."
En toen kreeg ik Mechie Hendriks aan de telefoon, de partner van Rob. "Mijn vader had het boekje "Oom Jan
leer zijn neefje schaken" al. Toen zag ik het in de krant, van die cursus. We hadden het er een jaar ervoor al over
gehad, maar er niets mee gedaan. "Zullen we ons opgeven?" stelde ik Rob voor. Gelukkig was hij heel enthousiast. Het schaakbord staat bij ons op tafel. De lessen vind ik fijn, gezellig en leerzaam. De oefeningen die we
doen, vind ik leuker dan het spelen van een potje. De examens vind ik ook leuk. Dat motiveert mij om het boekje door te nemen. Dan leer je nieuwe dingen en dat stimuleert.
Tot zover drie cursisten aan het woord. We hopen dat het enthousiasme, dat er bij hen vanaf spat, aanstekelijk
zal werken.
Zie ook artikel in De Gelderlander van dinsdag 3 maart 2020:
https://www.gelderlander.nl/arnhem/een-ding-is-zeker-een-wereldkampioen-gaat-kees-nietafleveren~af5f3082/
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Daglichtschaak
door Jan Vermeer
Wisseling van de wacht
Rob Cornips heeft de koppositie heroverd op Marc Groenhuis. Albert Marks was de scherprechter. In de B-groep
breide Tjabbe Jansen zijn voorsprong uit.
Marc Groenhuis ging zetherhaling tegen Albert Marks uit de weg, maar had na één zet later daar spijt van. Hierdoor zorgde Albert dat de spanning in de top geheel terug is. Rob Cornips maakte van dit verlies gebruik door al
zijn drie partijen te winnen. De laatste partij was een novum. Fritz 8 hebben wij geroyeerd. In plaats daarvan
mocht Rob tegen Lichess aantreden. Dus op internet schaken tegen een echte schaker. Rob won die dus ook.
Door maximaal te scoren sloot Hub Kusters netjes bij de top aan. Vooral de winst op Eric Braun in een enerverende partij was daar debet aan. Jacco Reiding scoorde twee punten. Zijn verliespunt kwam ook al van Albert
Marks. Jan Vermeer scoorde ook drie punten. Tegen Kazem Mollahosseini had hij geluk. In gewonnen positie gaf
hij pardoes een toren weg, maar verder in de partij deed Kazem hetzelfde. Ko Kooman deed Jan Vermeer na en
won op identieke wijze van Kazem. Horst Eder was de laatste die tegen Fritz 8 speelde. Fritz toonde nukken, vandaar zijn royement met onmiddellijke ingang. Horst deed het met 1½ punt redelijk.
In de B-groep bleef Tjabbe Jansen voegde 1½ punt toe. Vooral zijn remise tegen Marc Groenhuis was opmerkelijk. Hans Derendorp veroverde de 2e plaats met zijn score van twee punten. Robbert Lubbers en Jan Rotmans
kwamen deze middag niet tot scoren. Vooral Jan had zware tegenstanders. Andre Meijer kwam voor het eerst
dit seizoen en scoorde ook al niet.
De volgende Daglichtschaak vindt plaats op dinsdag 3 maart in de Molenbeekstraat 26a in de Wasserij. Jan Vermeer, 06-307 42 034

Ranglijst Daglichtschaak 2019/20
Nr

na ronde 15 seizoen 19/20
Voornaam Naam
Punten Rating
1 Rob
Cornips
11.5
1874
2 Marc
Groenhuis
11
1937

Gesp. Subgrp
15 AA
15 A

3 Hub
4 Jacco
5 Jan
6 Ko

Kusters
Reiding
Vermeer
Kooman

10
9
9
6.5

1746
1720
1658
1662

12 A
12 A
15 A
14 A

7 Eric
8 Horst
9 Hans

Braun
Eder
Donker

6.5
6.5
5

1633
1576
1612

11 A
15 A
9A

10 Tjabbe
11 Albert
12 Hans
13 Robbert
14 Jan
15 Kazem
16 Jon
17 Fritz

Jansen
Marks
Derendorp
Lubbers
Rotmans
Mollahosseini
Vos

5
4.5
4
3.5
3.5
2.5
2.5
2.5

1526
1743
1419
1374
1326
1541
1443
1180

12 BA
6A
9B
15 B
9B
9A
9B
9B

18 Albert
19 Gerrit
20 Andre
21 Jolande

Janssen
Jansen
Meijer
Veer van de

2
1
0
0

2054
1121
1386
999

2A
9B
2B
3B

8
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Daglichtschaak
door Jan Vermeer

Stuivertje wisselen aan de top
Rob Cornips en Marc Groenhuis doen elke ronde aan stuivertje wisselen. Deze maand was Marc weer aan de
beurt. In groep B bleef Tjabbe Jansen zonder te spelen aan de leiding.
In ronde 16 speelde Jan Vermeer een sterke partij tegen Rob Cornips. Rob ging kansloos ten onder. Blijkbaar was
Rob aangeslagen, want hij verloor daarna ook al van Hub Kusters. Hub won een stuk door onhandig manoeuvreren van Rob. Marc Groenhuis won in 5 zetten van Jan Vermeer. Die had niet in de gaten dat zijn dame instond.
Jacco Reiding volgde de subtop goed. Alleen de partij tegen Marc Groenhuis verloor hij. Horst Eder snoepte een
half puntje van Jan Vermeer, die verzuimde om Horst in twee zetten mat te zetten. Albert Marks scoorde er weer
lustig op los. Jammer dat hij het begin van het seizoen heeft gemist. Anders had hij een hoofdrol kunnen vervullen. Tegen Robbert Lubbers moest hij toch alles uit kast halen om de partij te winnen. Dat lukte. Eric Braun kreeg
deze middag sterke tegenstanders en moest het doen met een remise tegen Albert Marks. Kazem Mollahosseini
scoorde drie punten tegen Robbert Lubbers, Gerrit Jansen en Andre Meijer.
In de B-groep voegde Hans Derendorp een punt aan zijn totaal toe en Robbert Lubberts een halfje. Andre Meijer
deed het heel goed met een score van twee punten.
(Noot redactie: Vanwege de situatie rond het coronavirus is het ongewis hoe het dit seizoen verder gaat. Contact: Jan Vermeer, 06-307 42 034.)

Ranglijst Daglichtschaak 2019/20
na ronde 18 seizoen 19/20
Nr

Voornaam
1 Marc

2 Rob
3 Hub
4 Jacco
5 Jan
6 Horst
7 Albert
8 Eric
9 Ko
10 Kazem
11 Hans
12 Tjabbe
13 Hans
14 Jan
15 Robbert
16 Jon
17 Fritz
18 Albert
19 Andre
20 Gerrit
21 Jolande

Naam

Punten

Rating

13

1930

18 AA

12,5
12,5
11
10,5
9
7
7
6,5
5,5
5
5
5
4
3,5
2,5
2,5
2
2
1
0

1850
1765
1727
1667
1585
1744
1624
1662
1554
1612
1526
1418
1325
1357
1443
1180
2054
1393
1115
999

18 A
15 A
15 A
18 A
18 A
9A
14 A
14 A
12 A
9A
12 BA
12 B
12 B
18 B
9B
9B
2A
5B
12 B
3B

Groenhuis
Cornips
Kusters
Reiding
Vermeer
Eder
Marks
Braun
Kooman
Mollahosseini
Donker
Jansen
Derendorp
Rotmans
Lubbers
Vos
8
Janssen
Meijer
Jansen
Veer van de

19
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Heeft u dat nou ook altijd?

Deel I

Door Cesar Eisma

- Dat u niet kunt wachten totdat de wedstrijdleider de indeling bekend maakt?
- Dat de enige pen die u bij zich heeft altijd leeg is?
- En dat dat altijd net gebeurt als u aan zet bent?
- Dat uw schaakklok altijd twee keer zo snel loopt als die van uw tegenstander?
- Dat uw tegenstander altijd minstens 100 elo-punten meer heeft?
- Dat u een dameloper heeft maar om een koningsloper verlegen zit?
- Dat u wel eens op vakantie zou willen gaan naar Italie, Spanje, Engeland, Denemarken, Polen, Catalonie, Wenen, Scandinavie, Frankrijk, Rusland, India, Letland en Sicilie, maar dat u het allerliefst toch gewoon in Holland blijft?
- Dat u altijd gespannen naar de schaakclub gaat en te vaak baalt als u weer naar huis
gaat?
- Dat u het vervelend vindt dat u vanwege het coronavirus geen handen meer mag
schudden?
- Dat de vrijpion van uw tegenstander zich maar al te vrijpostig gedraagt?
- Dat u stiekem hoopt dat uw tegenstander uw goede zet niet ziet aankomen en dat hij
vervolgens zelf een veel betere zet doet?
- Dat u altijd vaker zwart heeft dan wit?
- Dat rekenen op school ook al niet uw sterkste kant was?
- Dat u nog altijd denkt dat een dubbele aanval hetzelfde is als een tweevoudige aanval?
- Dat u altijd een liedje in uw hoofd heeft als u aan zet bent?
- Dat u wenst dat er weer eens schaakprogramma op tv komt?
- Dat het coronavirus mooi uw schaakplezier verpest?
- En dat u beseft dat er ergere dingen zijn?
Prettige partij!
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Een tevreden verliezer in Wijk aan Zee?
door Tom Bus
Naast het Open Nederlands Kampioenschap en Open Limburgs Kampioenschap is het Tata-Steel toernooi van Wijk aan Zee het derde grote meerdaags toernooi dat ik speel elk jaar.
Het toernooi in Wijk aan Zee is echter een heel speciaal toernooi. Naast het feit dat het een grootschalige
reünie van schaak minnend Nederland is, is het tevens de uitgelezen kans om met de grootste schaakmeesters in dezelfde ruimte te spelen en hun partijen te volgen.
Weken voor het toernooi ben ik nerveus en gespannen over de beleving en het verloop van het toernooi.
Twaalf maanden voor het toernooi heb ik al een kamer in het Hoge Duin gereserveerd. In september
breng ik mijn werkgever op de hoogte dat ik midden januari verlof wil opnemen om deel te nemen aan het
toernooi. Begin november probeer ik als één van de eersten mij aan te melden om zeker te zijn van deelname. Na de Kerstdagen begint het aftellen van de dagen. In gedachten heb ik elke partij met elke zet al
gespeeld. Ik droom dan van de overwinning van de groep en de promotie naar een hogere groep.
Op vrijdagochtend 17 januari rijden Marjan en ik het parkeerterrein van sporthal de Moriaan op. Het jaarlijkse ritueel start met het snuiven van de zilte zeelucht en de inschrijving in de Moriaan. Bij Hotel Hoge
Duin neemt Marjan afscheid van mij en ben ik geheel op mijzelf aangewezen.
R1: Achter het net vissen
Groep 2E bestaat uit een bont gezelschap van wie Erik van Dikkenberg, Eduard Coenen, Marc Helder,
Bram van de Velden, Erwin Kalle en Eline Roebers voor mij niet onbekend zijn. Bij de spelers Brinkers,
de Fransman Quillien en Uylings gaat bij mij geen belletje rinkelen. Mijn lotingsnummer brengt mij vijf
zwart- en vier witpartijen. Is dat een nadeel? Voor mij maakt het niet zo veel uit.
In de eerste ronde tref ik Peter Uylings. Van deze speler kan ik slechts een handjevol partijen uit 1970 en
1972 vinden. Een uur voor aanvang van ronde 1 bekijk ik voor de vorm wat hij bijna vijftig jaar geleden op
1.e4 e5 heeft gespeeld.
Uylings,Peter (2112) - Bus,Tom (2140) Tata Steel Wijk aan Zee, 18.01.2020
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.d4
Met deze zet wordt het Spaans Middengambiet ingeluid. Wanneer
zwart niet voorbereid is, dan wacht hem een zware partij.
Peter heeft deze variant ook al in 1970 tegen O'Donohoe gespeeld.
5...exd4 6.0–0 Le7 7.Te1 b5 8.Lb3
Een ander idee is 8.e5 Pxe5 9.Pxe5 bxa4 10.Dxd4 0–0 11.Dxa4 Tb8
en zwart staat ok.
8...d6 9.Ld5 Pxd5 10.exd5 Pe5 11.Pxd4
Na 11.Pxe5 dxe5 12.Txe5 0–0 13.Pd2 Lf6 14.Te1 Dxd5 staat zwart
overwegend in Zeldin,L (2104)-Mantler,H (2164) playchess.com INT
2009

11...0–0
Deze stelling heb ik een uur voor de partij nog op het bord gehad.
Vanaf dit moment ben ik op eigen kracht aangewezen. Wit heeft verschillende opties:
Bijvoorbeeld 12.Pc3 Te8 13.a4 b4 14.Pe4 Lb7 15.Pf5 Dd7 16.Pxe7+
Txe7 17.Lg5 Tee8 18.f3 Timman,J (2605)-Spassky,B (2605) Hilversum
1983.
Of 12.Lf4?! Lb7 13.Pe2 Pc4 14.Pbc3 Lf6 15.Tb1 Te8 16.Dd3 Lxc3
17.Pxc3 en zwart is ok in Fressinet,L (2606)-Kramnik,V (2809) Paris
2002.
Mijn tegenstander gaat voor
12.a4
21

Maart 2020

ASV Nieuws

12...Ld7
Minder nauwkeurig is 12...Lg4 13.f3 (Ook na 13.Dd2 Ld7 14.Pc3 staat zwart beter in Radulski,J (2552) Mastrovasilis,D (2631) Plovdiv 2012) 13...Ld7 14.Pc3 b4 15.Pe4 Te8 16.b3 Lh4 17.g3 f5 Zapata,A
(2470)-Bruzon Batista,L (2648) Merida 2006
13.Pc3 b4 14.Pe4 Te8
Wit heeft een gevaarlijk ogende pion op d5, geflankeerd door twee centrale paarden. Zwart heeft het
loperpaar en een trots paard op e5. Beide koningen staan veilig. De stelling is gelijk.
Ik heb het sterkere 14...f5 15.Pd2 Te8 16.P2b3 Lf6 17.Pe6 Lxe6 18.dxe6 zoals in Toman,A (2227) Volodarsky,Y (2288) ICCF 2014 overwogen. Ik ben echter niet zeker of ik hier voordeel mee kan bereiken.
Ook goed is 14...a5 15.b3 Te8 16.Lb2 Brustman,A (2335)-Kurlenda, A (2000) Wroclaw 1987; Minder
goed is 14...c5 15.dxc6 Pxc6 16.Lf4 d5 17.Pg3 Lf6 18.Pxc6 Lxc6 19.Le5= Di Nicolantonio,L (2321)Brest,J (2044) Vaujany 2012]
15.f4? Zie diagram links.
Deze zet is te verplichtend. De witte koningsstelling wordt nu permanent verzwakt.
Beter is 15.b3 Dc8 16.Lb2 Db7 17.Pe2 (Te gewaagd is 17.f4?! Pg6
(Niet 17...Pg4? zoals in Van Wijgerden,C (2435)-Smejkal,J (2565)
Amsterdam 1980 vanwege 18.Pe6!) 18.f5)
Het alternatief is 15.a5 Dc8 16.Lg5 Lf8 17.Dh5?! Db7! Rahal,M
(2260) -Kolev,A (2445) St Cugat 1992
15...Pg4 16.Ld2
Na het aangewezen 16.c4 bxc3 17.bxc3 komt zwart in het voordeel
met 17...f5 18.Pg5 Lf6.
16...Pf6
Ik heb ook 16...Db8! overwogen om de verzwakte diagonaal a7–g1
op te zoeken. Bijvoorbeeld 17.c3 (Bekend is 17.Df3 Db6 18.c3 In de
partij Myhrvold,R (2152) -Doric,N (2320) Pula 2010 miste zwart het
beslissende 18...f5! 19.Pf2 Lh4 20.g3 Lf6 met goed spel) 17...Db6
18.a5 Da7 19.Df3 Lh4 20.g3 f5 21.Pf2 Lf6 Zwart staat beter.

17.c4?! Zie diagram rechts.
Na deze mindere zet krijgt zwart groot voordeel.
17...Pxe4 18.Txe4 Lf6 19.Df3 Lxd4+
Simpel en goed is 19...a5! 20.h3 Txe4 21.Dxe4 De8–+ met groot
voordeel voor zwart.
20.Txd4 Df6 21.Le3 Te7 22.Lf2 Tae8 23.b3 Te2 24.Tad1
Met eenvoudige middelen heb ik een prima stelling op kunnen bouwen.
24...Dg6
Nauwkeuriger is 24...Lf5 25.h3 Tc2! 26.T4d2 Tc3 met groot voordeel.
25.h3?
Beter is 25.T4d2 Lg4 26.Dd3 T2e4 27.Tc1 Df6 waarna zwart nog
steeds de lakens uit deelt.
25...Dc2 26.g4?
Deze derde twijfelachtige pionzet is te verplichtend. Uylings gaat in
de aanval terwijl hij zijn aandacht op de verdediging moet richten.
26...h5?! Zie diagram.
Hier mis ik een belangrijke mokerslag.
Het idee achter deze zet is begrijpelijk edoch verkeerd. Je kunt hetzelfde effect krijgen met de veiligere opmars 26....f5.
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Laten we deze stelling nog eens bekijken.
Twee zware stukken zijn de witte stelling geïnfiltreerd. De zwarte b-pion is al ver opgerukt. Deze ingrediënten leiden tot het loperoffer 26...Lxa4!! 27.bxa4 b3 28.Tf1 b2 29.Tdd1 Tb8 30.Tb1 h6–+ en de witte
stelling stort in.
27.Tf1 hxg4 28.hxg4 Zie diagram links.

28...f5?
Driewerf foei! Met deze anti-positionele zet roep ik het onheil op mij af.
Na 28...Dc3 29.Td3 Df6 30.Tfd1 Dg6 31.f5 Dg5 32.Kf1 T8e5 domineert zwart het hele gebeuren.
29.g5 g6 30.c5!?
Een sluw gespeelde zet. Met twee
pionoffers grijpt wit het initiatief.
Schaaktechnisch gezien blijf ik wel
beter staan, maar psychologisch
gezien krijg ik toch een tik.
30...T8e4! 31.Tdd1 dxc5! 32.d6 cxd6 33.Txd6 Zie diagram rechts
Ik verdedig me karig en vind de juiste zetten. Na vanaf zet zeven tot en
met 33 goed tot gewonnen gestaan te hebben, ben ik diegene die tenslotte de beslissende blunder maakt.
33...Le6??
Met speels gemak vind ik de verliezende zet. Ja, het is een gave!
De enige juiste en winnende zet is
33...Le8! 34.Txa6 c4 35.Dh1 waarna zwart op prozaïsche manier de
partij kan beslissen:
Zie diagram links:
35...Txf2 36.Txf2
Te1+ 37.Tf1 Txf1+
38.Kxf1 Db1+
39.Kg2 De4+
40.Kg1 De3+
41.Kf1 Dxf4+
42.Ke2 De5+
43.Kf1 cxb3 en de b-pionnen beslissen de partij.
Terug naar de partij
34.Td8+ Peter is er als de kippen bij.

34...Kf7 35.Dh3 Dc3 36.Dh6 Dg7 37.Lxc5 Dxh6
38.gxh6 g5 39.h7 Gedesillusioneerd geef ik op.
Ik heb geprobeerd een goede partij te spelen en dat is
lange tijd gelukt. Morgen is een nieuwe dag.
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R2: Zo glad als een aal
In de tweede ronde speel ik tegen een oude bekende van mij. Eduard is een oude rivaal uit de tijd dat ik in
Limburg speelde. Wij hebben al vaker de degens gekruist en het zijn altijd gevechten op leven en dood
geweest. Eduard noemt zichzelf geen openingskenner. Hij weet echter veel van Tiger’s Modern Defence.
Daarnaast is Eduard een echte counterplayer met goede eindspelkennis. Ik verwacht dat Eduard 1…g6
zal spelen.
Uiteindelijk verrast hij mij al op zet 1.
Bus,Tom (2140) - Coenen,Eduard (2039) Tata Steel Wijk aan Zee, 18.01.2020
1.Pf3 b6 Surprise!
2.g3 Lb7 3.Lg2 g6 4.0–0 Lg7 5.c4 c5 6.Pc3 Pc6 7.e3!
Zie diagram links.
Ik heb veel tijd uit getrokken om tot deze zet te komen. Ik wil graag de
centruminvloed vergroten door de opmars d2–d4 voor te bereiden.
7...e5N
Deze zet lijkt de opmars d4 tegen te houden. In feite nodigt de ontstane verzwakking van veld d6 wit uit om een pion te offeren.
Andere ideeën zijn:
7...Ph6 8.d4 Pf5 9.d5 Pa5 10.Dd3 Agdestein,S (2602)-Pantsulaia,L
(2607) Doha QAT 2016
7...Pf6 8.d4 0–0= Timofeev,A (2589)-Salgado Lopez,I (2629) St Petersburg RUS 2018; 7...Lxc3 8.dxc3 Pf6 9.De2 d6 10.e4 en wit is ok in Le Tuan Minh (2515)-Bauer,C
(2646) Zurich SUI 2018;
7...h5?! 8.d4 cxd4?! 9.exd4 h4 10.Lg5 hxg3 11.fxg3 wit staat uitstekend in Mariani,D (2042)-Brito,L (2356)
Caioba BRA 2018]
8.d4! Ph6
Zwart heeft meer keuzes tot zijn beschikking.
Bijvoorbeeld 8...exd4 9.exd4 Pxd4 (9...cxd4 10.Pb5 Kf8 11.Te1 d6 12.Lf4 Pe5 13.Pxe5 dxe5 14.Lxb7+–;
9...Pge7 10.d5 Pa5 11.d6 Pf5 12.g4 Pd4 13.Pxd4 cxd4 14.Te1+ Kf8 15.Pd5+–) 10.Pxd4 Lxg2 11.Te1+
Kf8 12.Pf5+–;
Of 8...cxd4 9.exd4 Pxd4 10.Pxd4 Lxg2 11.Kxg2 exd4 12.Pd5+–
Of 8...d6 9.Da4 Kf8+–;
En tenslotte 8...Pge7 9.Pxe5 0–0 10.Pxc6 Pxc6 11.b3+–
De tekstzet is provocatief. Eduard wil mij zo snel mogelijk uit mijn comfortzone halen en mij dwingen zelf
na te denken.
9.dxc5
Sterk is 9.Pxe5 0–0 10.Pxc6 Lxc6 11.d5 Lb7 12.Dc2+–
9...0–0
Ik reken op 9...bxc5 10.Pe4 Lf8 11.Pd6+ Lxd6 12.Dxd6 e4 13.Pe1 f5
14.Dxc5+–
10.cxb6 axb6
10...Dxb6 11.Pd5 Dd8 12.e4+–
11.e4 f5?!
Met dit tweede pionoffer is zwart op zoek naar tegenspel. Het offer
past bij de stijl van Eduard. Hij is steeds op zoek naar complicaties en
werpt zijn tegenstander nieuwe problemen voor.
12.Lxh6
Ik kan ook de tussenzet 12.Lg5 inlassen met als mogelijk vervolg Db8
13.Lxh6 Lxh6 met uitstekend spel voor wit.
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12...Lxh6 Zie diagram links.
13.Dd5+
Ik heb gekeken naar het sterkere 13.exf5 Txf5 14.Pe4 Lf8 15.Lh3+– Ik
kies echter voor een tweede pionwinst.
13...Kh8 14.Pxe5
Het rustig verder ontwikkelen met 14.Tad1 Pa5 15.Dxd7 Dxd7 16.Txd7
fxe4 17.Pxe5 levert een prachtige stelling op.
14...Pxe5 15.Dxb7
Ik vertrouwde 15.Dxe5+ Lg7 niet zo erg. Echter na 16.Dd6 fxe4
17.Lxe4 Lxe4 18.Pxe4 Lxb2 19.Tad1 Lg7 20.Dxd7 Dxd7 21.Txd7
Txa2+– staat wit zeer goed.
15...Pxc4 16.exf5 Tc8 17.fxg6 Pxb2 Zie diagram links.
Het is Eduard gelukt een ongebalanceerde stelling op het bord te brengen.
18.Pe4?
De complicaties brengen mij uit balans en ik speel het paard naar het
verkeerde veld. Na 18.Pd5 Tc2 19.Da6 Lg7 20.Tae1 heeft wit een gewonnen positie.
18...hxg6 19.Pd6 Tc5 20.Tab1 Lg7 21.De4 Dg5
Zie diagram rechts.

22.De2?!
Hier grijp ik nogmaals mis. Sterker
is 22.h4 Dh5 (22...Dd2 23.Dxg6+–)
23.Pe8 Le5 24.f4 Lc3 25.De7+– Df5 26.Pd6 Df6 27.Dxd7+– en wit blijft
prima staan.
22...De5 23.Dd2?!
Met deze zet geef ik wederom veel voordeel af.
Aangewezen is 23.Pe4! d5 24.f4 De7 25.Txb2 dxe4 (25...Lxb2)
26.Tb4+–
23...Dd4 24.Dxd4?!
Nauwkeuriger is 24.Pe4 Dxd2 25.Pxd2 Ta5
24...Lxd4= 25.Pe4 Tc2 26.Tbc1 ½–½ Inmiddels is al mijn voordeel verdwenen en bied ik remise aan.
Eduard is het type speler dat normaal gesproken blijft doorspelen. Om welke reden dan ook heeft hij ingestemd met het aanbod. Wederom zat ik dicht bij een overwinning. Ik heb deze gladjanus laten ontsnappen.

R3: Kantje boord
In de derde ronde tref ik koploper (2 uit 2) Erik van den Dikkenberg. Mijn eerste ontmoeting met Erik stamt
uit de midden jaren 90 tijdens de Open Gentse Kampioenschappen. Tijdens dat toernooi hebben wij meer
pinten (Hoegaarden) gescoord dan punten. Later hebben Erik en ik elkaar getroffen bij de KNSBwedstrijden tegen Wageningen. Naast een groot aantal snelschaakpartijen in hotel Sonnevanck (Wijk aan
Zee) hebben wij nog nooit een klassieke partij tegen elkaar gespeeld. In mijn voorbereiding besluit ik 1.e4
niet met 1.e5 te beantwoorden maar met…..
Van den Dikkenberg,Erik (2097) - Bus,Tom (2140) Tata Steel Wijk aan Zee 2020 (3),
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.f4 g6 4.Pf3 Lg7 5.Lb5 Pd4 6.0–0 Pxb5 7.Pxb5 d5 8.exd5 a6 9.Pc3 Pf6 10.d4 c4
11.Pe5 Pxd5
Dit is een belangrijke tabija van deze variant.
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Zie diagram links
12.De2
Hiermee kiest Erik een minder bekende variant.
De hoofdvariant vervolgt met 12.Df3 Le6 (12...Pxc3 13.bxc3 Dc7
14.Tb1 Tb8 15.f5 Lxe5 16.dxe5 Lxf5= Van den Dikkenberg,E (2131)Wirig,A (2456) Tilburg 2008) Van Dikkenberg geeft aan dat 12...Pb4
een interessant poging is om het zwarte spel te verbeteren. 13.De2
Lxe5 14.fxe5 Dxd4+ 15.Le3 Dxe5 16.Df2 Df6 17.Dd2 Dd6=) 13.Pe4
Pf6 14.Pc3 0–0 15.Le3 Pd5 Compton, A (2132) -Zhu,C (2548) Gibraltar 2008;.
Wit bereikt niets met 12.Pxc4 Pxc3 13.bxc3 Dc7 14.Pe5 Dxc3 15.Tb1
0–0 en zwart staat prima in Romero Barreto,J (2241)-Martinez
Reyes,P (2246)/ Lecheria 2014.
Interessant is 12.Pxd5 Dxd5 13.b3

12...Le6
Na het vervroegde 12...Pxc3 13.bxc3 Le6 14.a4 0–0 15.a5 Dd5 16.Ld2 Tac8 17.Tfb1 Tc7 18.Tb4 Tfc8
19.h3 Lf5 zoals in Lilov,V (2443)-Filev,G (2378) Blagoevgrad 2009 krijgt wit een verbeterde versie van
de structuur van mijn partij.
Ik vind het te vroeg voor 12...b5 Na 13.a4 Lb7 14.axb5 Pxc3 15.bxc3 axb5 16.Txa8 Dxa8 17.f5 0–0 ontstaat een gelijke stelling in Besozzi,F (2273)-Iaselli,M (2291) ICCF 2016]
13.Kh1
Het is te vroeg voor het pionoffer 13.f5?! gxf5 14.Lg5. In de partij Rodriguez Gonzalez,A (2091)-Yrjola,J
(2384) San Sebastian 2007 miste zwart het sterke 14...Tg8!

13...0–0
Zwart bereikt ook een aangename stelling na 13...Pxc3 14.bxc3 0–0 15.a4 zoals in Nikolovski,N (2332)Exizoglou,D (2122) Skopje 2015 15...Da5. Wit heeft minder problemen na 13...Tc8 14.Pe4 Lf5 15.Pg3=
14.a4N
Bekend is 14.Pe4! Pf6 (Minder sterk is 14...Tc8 15.Pc5 b5 16.Pxe6 fxe6 Merx,B (2127)-Bus,T (2106)
Paastoernooi Rapid Landgraaf 2014) 15.Pg5 Lf5 16.Pxc4 Dxd4 17.Le3 Dd8 In deze open stelling zijn de
kansen voor zwart beter vanwege het loperpaar.
14...Tc8 15.a5 Zie diagram links.
15...Tc7?
Met 15...Lf5! heeft zwart het beste van het spel.
16.Ta4
Ook na het betere 16.Pe4 Ld7 17.Ld2 Lb5 18.c3 e6 behoudt zwart
een licht voordeel.
16...Pxc3?!
Met deze zet haal ik de spanning uit de stelling en behoudt zwart een
licht plusje.
Het handhaven van de druk door
16...Dc8 17.Te1 Td8 levert wit
meer problemen op.
17.bxc3 Dd5 18.Ta1 Te8 Zie diagram rechts.
De stelling is gelijk is; desondanks
ben ik optimistisch vanwege het loperpaar en beheersing van de lange diagonaal h1–a8.
19.La3?
Na deze slordigheid krijg ik de kans om een op het oog vergiftigde
pion te nemen.
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19...Dxa5 20.Ld6
Erik speelt deze zet praktisch a tempo. Pion a5 is niet zo gevaarlijk wanneer zwart over een portie antigif
beschikt.
20...Dxa1!
Oops, die zag wit niet aankomen.
21.Txa1 exd6 22.Pf3
De pion op c4 is echter wel vergiftigd zoals blijkt uit 22.Pxc4 Ld7
23.Df1 Lb5–+
22...Tce7 23.Df1? Zie diagram rechts.
Deze zet gaat gepaard met een remiseaanbod. De beheersing van
de e-lijn, het loperpaar en de beheersing van de diagonaal h1–a8 zijn
voldoende redenen om het aanbod te weigeren.Na het gedwongen
23.Te1 zal ik het remiseaanbod serieus overwegen.
23...Ld5–+ 24.Te1 Txe1 25.Pxe1 Lh6 26.Kg1Te4?
Na deze slechte zet is de stelling weer in evenwicht.
De koploper komt nu met de schrik vrij. De snelste route naar winst begint met 26...a5 Run Forrest, run!
27.g3 a4 28.Pg2 a3 29.Da1 Lxg2 30.Kxg2 Ta8 31.Da2 d5
Dit is de structuur die ik in de partij voor ogen had maar niet wist te bereiken. De stelling moet voor zwart
gewonnen zijn.
27.g3 Te3 28.Df2?!
Krijg ik nog een kansje?
Wit kan gelijkspel houden met 28.Pg2 Lxg2 (En niet 28...Te8? 29.Kf2 b5 30.Pe3 Lb7 31.Dh3! Lf8
32.Dd7 en wit heeft het initiatief.) 29.Dxg2 Txc3 30.Dxb7 Txc2 31.Dxa6 Lf8 32.Dc6=
28...Te8?
Maar ik benut hem niet. Wit heeft nog een zware kluif na 28...Txc3 29.Dd2 Ta3 30.Db4 Ta1 31.Kf2 Lf8
en zwart staat beter.
29.Dd2?! b5 30.Kf2 Lg7
Tempoverlies! Het is wederom tijd dat de a-pion bij het spel betrokken wordt. Na 30...a5 31.Dc1 Lf8
32.Pf3 Lxf3 33.Kxf3 d5 staat zwart uitstekend.
31.Pf3 a5 32.h4 Tempoverlies!
32...a4 33.Dc1 Ta8 34.Da3
Zie diagram links
De ideale stelling is uiteindelijk toch bereikt. Zwart staat op weer
winst.
34...Lxf3??
Dit is de reden waarom ik in de marge mag meespelen. Mooie stellingen opbouwen lukt nog wel, maar het hele punt binnenhalen is een
competentie waar ik weinig kaas van heb gegeten.
Het zwarte plan gaat als volgt: Eerst de pion d6 dekken met Lf8. Vervolgens Ld5 wegspelen en de pion van d6 naar d5 brengen. De witte
dame moet wijken en dan loopt de pion naar a3. Hieronder volgt een
mogelijke zettenreeks 34...Lf8! 35.Pd2 Lc6 36.Ke2 Kg7 37.Ke3 h5 38.f5 d5 39.Da1 kunnen de stukken
weer in de doos.
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35.Kxf3 d5
Secuurder is 35...Lf8 36.d5 h5 37.Ke3 Le7 38.Kd2 Kg7=
36.Dc5 Lf8 Zie diagram links.
Met de nodige zelfwalging bied ik remise aan. Erik speelt terecht nog
even door. Misschien schiet ik immers nog een bok!
De stelling is in evenwicht. De witte dame mag de opmars a3–a2 niet
toelaten. Derhalve zal zij een eeuwige aanval op de toren moeten uitvoeren.
37.Dxd5 Ta5 38.Dd8 Ta6 39.Dc8 Ta5 40.Dc7 Ta6 41.Db7 Ta5 42.Db6
Ta8 43.Db7
De toren vindt altijd een veld op de a-lijn en dus....½–½

Een interessant gevecht waar ik nooit in gevaar ben geweest. Ik denk
wel dat Erik blij met de uitkomst van de partij is.
R4: Vlees noch vis
Bus,Tom (2140) - Van der Velden,Bram (2199) Tata Steel Wijk aan Zee, 20.01.2020
1.Pf3 d5 2.c4 d4 3.g3 c5 4.b4
Met zwart speel ik wel eens het Benkö-gambiet, waarom niet eens met wit?
4...f6
Zwart kan ook de pion aannemen met 4...cxb4 5.a3 bxa3 (Of 5...b3 6.d3 Pc6 7.Pbd2 a5 8.Dxb3 a4 9.Dc2
Aronian,L (2775)-Carlsen,M (2872) London 2019) 6.Lg2 Pc6 7.Lxa3 e5 8.Lxf8 Kxf8 9.d3 g6 10.0–0 Kg7
11.Pbd2 Pf6 zoals in So,W (2788)-Adams,M (2715) London ENG 2017 maar dat is een heel ander verhaal.
5.Lg2 e5 6.d3 Zie diagram links.
Veelal wordt eerst de rokade gespeeld 6.0–0 Ph6 7.d3 Pf7 8.e3 Pc6
9.b5 Pe7 met de betere kansen voor wit in McNab,C (2465)-Ionescu,C
(2465) Moscow 1994.]
6...Pc6
Zwart krijgt goed spel door aanname van de pion. 6...cxb4 7.a3 Pc6
8.0–0 a5 9.axb4 Pxb4 10.Pa3 Pe7 11.Pb5 Pec6 Naroditsky,D (2356)Van Overdam,J (2042) Leiden 2009]
7.a3? Ik wil perse een pion offeren. Hoe naïef!
Voor de hand liggend en goed is 7.b5 Pa5 8.0–0 a6 9.a4 Pe7 10.Pbd2
7...Lg4 8.h3
Wederom ben ik blind voor de variant 8.b5 Pa5 9.0–0 a6 10.a4 Le7
11.Ld2 Ld6 12.Ph4
8...Le6 Zie diagram links.
9.bxc5?!
Wit speelt een Benkö-opzet zonder opoffering van pion. Zwart staat
prima vanwege zijn sterke pionnenformatie in het centrum.
Driemaal is scheepsrecht! Waarom niet 9.b5! Pa5 10.0–0 met een plus
voor wit.
9...Lxc5 10.Pbd2 Pge7 11.Pe4 Lb6 12.Tb1 Tb8 13.0–0 Dd7
13...h6! om...f7–f5 voor te bereiden ziet er ook goed uit.
14.Kh2 0–0 Zwart heeft de gelegenheid om nog meer ruimte te winnen. 14...f5! 15.Peg5 Lg8 16.Ph4 h6 17.Lxc6 bxc6 18.Pgf3 Lc7 19.Txb8+ Lxb8 20.e3= De kansen zijn gelijk.
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15.a4 Kh8?
Veiliger is 15...Lf7
16.La3 f5?! Zie diagram links
De laatste twee zetten van Bram zijn erg ongelukkig gekozen.
17.Pc5
Nog sterker is 17.Pd6! Tf6 18.Tb5 Pc8 19.a5

17...Lxc5 18.Lxc5 b6 19.La3 Tfe8
20.Tb5 Dc7 21.Dc1 Een sterk plan
is 21.Ph4 a6 22.Td5! (Deze zet heb
ik niet gezien) 22...Pxd5 23.cxd5 g5
24.Pxf5 Lxf5 25.Dc1 h6 26.Dxc6 en
wit is ok.
21...a6 22.Tb1 Pa5 Zie diagram rechts.
23.Pg5?!
Na 23.Dg5 h6 24.Dh5 staat wit overwegend.
23...Lg8 24.f4?=
Dankzij deze ongeduldige zet krijgt
zwart tegenkansen.
Ongelijk bekennen met 24.Pf3 kenmerkt de grote schaker. Niet ik dus.

24...Pg6?
Zwart bereikt gelijkspel na 24...e4!
25.fxe5! Txe5 Zie diagram links
26.Tf2??
Dit verliest een stuk.Zeer sterk is
26.Db2! Tbe8 27.Dxb6 Dxb6
28.Txb6 Txe2 29.Pf3 met wit voordeel.
26...f4!
Bram grijpt zijn kans waarna ik verloren kom te staan.
27.gxf4 Txg5 28.e4?!
Met de moed der wanhoop probeer ik de stelling te compliceren.
Zie diagram rechts.
28...dxe3 29.Dxe3 Tf5 30.Tbf1 Tf7
31.Le4 Zie diagram links
31...Pc6?
Met deze zet verliest zwart een
groot deel van zijn voordeel.
Zwart staat beter na 31...Pb3 32.h4
Pf8 33.Lb2 Te8–+
32.Dg3 Pd4?
En nog een ongelukkige paardensprong.
Zie diagram rechts.
Ik grijp mijn kans om weer in de partij te komen.

29

Maart 2020

ASV Nieuws

33.f5! Dxg3+ 34.Kxg3 Pf8 35.Lb2 Td7 36.f6=
De laatste fase van de partij heb ik beter gespeeld dan Bram waardoor de kansen in evenwicht zijn.
36...Le6?
Na deze zet krijg ik een nieuwe kans op voordeel.
Zie diagram links

37.Ld5
Deze zet is slechts voldoende voor gelijkspel.
Met de mysterieuze koningszet 37.Kf4! krijgt wit een goede stelling.
Bijvoorbeeld 37...Tbd8 38.Ke3 g6 39.f7 met goed spel voor wit.
37...Lxd5 38.Lxd4 Le6 39.fxg7+ Txg7+ 40.Kh2 Kg8
Na een spannende tijdnoodfase is een ongebalanceerde stelling overgebleven.

41.Lxg7 Kxg7 42.Tg1+?! Pg6 43.Tb2 Lf5 44.d4 Tc8=
Zie diagram links
Bram plaatst hier geheel terecht een remiseaanbod. Ik leef in de onterechte veronderstelling dat ik nog winstkansen heb.
45.Tc1 Tc6 46.c5 bxc5 47.dxc5
Beter is 47.Txc5=

47...Pe5 48.Tb6 Kf7 49.Kg3 Ld7 50.Txc6 Lxc6 51.Tf1+ Ke6
Zie diagram rechts.
52.Tf4?
Nu maak ik het mezelf heel moeilijk.
Aangewezen is het afsnijden van
de zwarte koning met 52.Td1 Kf5 53.Td6 a5 54.Th6 Lxa4 55.Txh7 en
remise is onvermijdelijk.
52...Pd7 53.Th4 Pf6 54.a5 Le4 55.Kf4 Lg6 56.Ke3 Kd5
Zie diagram links.

57.Tb4
In dit type eindspel moet wit actief spelen om het halve punt te waarborgen. Beter is derhalve 57.Tf4 Ke5 58.Tf1 Pd5+ 59.Kd2 Kd4 60.Tc1
Pc7 61.h4=
57...Kxc5 58.Tb7 Pd5+ 59.Kf3 Pb4 60.Kf4 Pc6 61.Tb6 Ld3 62.Ke3
Pxa5 63.Tf6 Lg6 64.Txa6 ½–½
Er is nu een theoretische remisestelling ontstaan, aldus tablebase7.In
deze partijen hebben beide spelers goede kansen op winst gehad.
Wellicht is remise de meest rechtvaardige uitslag.
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R5: Iedereen wat van de stokvis
Brinkers,Kees (1990) - Bus,Tom (2140) Tata Steel Wijk aan, 21.01.2020
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Lb5+
Deze zet heb ik niet verwacht. Ik kies nu voor een principieel plan
waarbij ik het witte loperpaar verover in ruil voor ruimteverlies.

3...Pd7 4.d4 Zie diagram links.
Ik ben nu al "out of book".
Wit heeft ook de optie 4.0–0 Pgf6 5.Te1 a6 6.Lf1 b6 7.d4 cxd4 8.Pxd4
Lb7 9.f3 e6 10.c4 Le7 11.Pc3 0–0 12.Le3 Tc8 13.Dd2 Dc7 zoals in Kobalia,M (2609)-Jakovenko,D (2698) Moscow RUS 2019 waar zwart
voor een Egel-opstelling kiest.
4...cxd4
Ik heb ook 4...Pgf6 overwogen. Ik ben echter huiverig voor 5.e5!?
Of 5.Pc3 cxd4 6.Dxd4 e5 7.Dd3 h6 8.a4 a6 9.Lc4 Pc5 met een gezond plusje voor wit in Shankland,S (2722)-Brkic,A (2565) Batumi GEO
2018) Hier bijkt dat het onvoorbereid spelen van een variant nadelen heeft. Ik heb namelijk het sterke
5...cxd4 6.exf6 Da5+ Of 7.c3 Dxb5 8.fxe7 Lxe7 9.Pxd4= gemist zoals in Zawadzka,J (2420) -Jakubowski,K
(2515) Suwalki POL 2017 9...Da6N
5.Dxd4 Pgf6 6.0–0 a6 7.Lxd7+ Lxd7 8.c4 Lc6 9.Pc3 Zie diagram links
Hier heb ik de keuze tussen de loperontwikkeling naar g7 of naar e7.
9...e6 Ik wil graag de centrumvelden e5 én d5 controleren.
Voor de hand liggend is het fianchetto 9...g6 10.h3 (Of 10.Dd3 Lg7
11.Pd4 Tc8 Melkumyan,H (2664)-Karavade,E (2391) chess.com INT
2018) 10...Lg7 11.Le3 0–0 12.Dd3 b5 13.cxb5 axb5 14.Pd4 Dd7
Zubov,A (2605)-Nguyen,A (2484) Sharjah UAE 2019
10.Te1
10.Lg5 h6 11.Lxf6 Dxf6 12.Dxf6 gxf6 13.Pd4 Ld7 14.a4 met een interessant middenspel/eindspel.; 10.Td1 Le7 11.Dd3 0–0 12.Pd4 Ld7
13.b3 Obertin,F (2427)-Ciciotti,A (2429) ICCF 2018
10...Le7 11.a4 b6 12.b3 0–0 13.La3 Dc7 14.Tad1 Tfd8 15.De3 Tac8
Nauwkeuriger is 15...Lb7 met gelijkspel.
16.Lb2 Lb7 17.h3 Zie diagram links.
17...Dc5!
Het geijkte plan om verder te komen. Ik bied dameruil aan om de witte
druk te verminderen en om het zwarte loperpaar te kunnen uitbuiten
18.Pd4 Te8 Sterker lijkt 18...Pd7
19.Dg3 Ph5 20.Dg4 Pf6 21.Dg3 Ph5 22.Dg4 Pf6
Er zit nog voldoende muziek in de
stelling om verder te spelen. Beide
spelers willen echter geen concessies doen of risico's nemen om een
heel punt te scoren. ½–½
Drie, vier, vijf maal scheepsrecht
Bus,Tom (2140) - Kalle,Erwin (2037) Tata Steel Wijk aan Zee,
22.01.2020
1.Pf3 Pf6 2.g3 g6 3.b3 Lg7 4.Lb2 0–0 5.Lg2 c5 6.c4 Pc6 7.0–0
Zie diagram rechts.
Ik heb gekozen voor het dubbelfianchetto. Met dit systeem kan wit met
eenvoudige middelen een stevige stelling opbouwen. Verder houdt dit
systeem agressieve zwartspelers op afstand.
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7...d6
Zwart heeft meerdere opties 7...b6 8.d4?! cxd4 9.Pxd4 Lb7 10.Pc3 Dc8 11.Pc2 Kramnik,V (2783) Svidler,P (2753) Flor & Fjaere 2014
7...d5 8.cxd5 Pxd5 9.Lxg7 Kxg7 10.d4 cxd4 11.Pxd4 Pxd4 12.Dxd4+ Pf6 13.De5 a5 14.Pc3 Ta6 Artemiev,V (2746)-Aronian,L (2758) chess.com INT 2019
8.Pc3 Ld7 9.d4 cxd4 10.Pxd4 Tc8
10...Da5 11.e3 a6 12.Dd2 Tab8 13.Tad1?! (13.a4) 13...Tfc8 14.a3?! Db6 15.Pa4 Dd8 Kramnik,V (2760)Gelfand,B (2759) Sochi 2014.
10...Pxd4 11.Dxd4 Lc6 12.Dd3 Lxg2 13.Kxg2 Da5 14.Tac1 a6 Svidler,P (2765)-Kokarev,D (2615) Riyadh
KSA 2017
11.Tc1
11.Dd2 a6 12.Tac1 Te8 13.Tfd1 Da5 14.Pa4 Dxd2 15.Txd2 Pxd4
16.Lxd4 Lc6 17.Pb6 Tc7 18.Tdc2 Lxg2 19.Kxg2 Pd7 20.Pd5 Nogueiras Santiago,J (2550)-Moreno,A (2270) Havana 1992
11.Pc2!? Da5 12.Pe3 Pg4 13.Pxg4 Lxg4 14.Tc1 Tfd8 15.Dd2= Landa,K (2678)-Gashimov,V (2664) Reggio Emilia 2008
11...a6 Zie diagram links.
Wit heeft in deze stelling verschillende opties. Aangezien wit meer
ruimte heeft, is het handhaven van de spanning en vermijden van stukkenruil aangewezen.
12.Pxc6!? Lafjes gespeeld. Door deze ruil wordt de taak voor zwart
een stuk vereenvoudigd.
Andere opties zijn 12.a4 Db6 13.e3 Tfd8 14.La1 Le8 15.Lh3 Tb8 Adhiban,B (2695)-Puranik,A (2544) Makati PHI 2018;
12.e3 Pxd4 13.Dxd4 Lc6 14.Pd5 Ph5 15.Dd2 Lxb2 16.Dxb2 Lxd5 17.Lxd5 Tc7 Larsen,B (2565)-Frias
Pablaza,V (2425) New York 1984.
Het sterkste lijkt 12.Pc2 Da5 13.Pe3 Dh5 14.Dd2 Lh3 Ghaem Maghami,E (2557)-Gholami,A (2541) Teheran 2020
12...Lxc6 13.Dd2
Of 13.Dd3 Da5 14.Tfd1 h5?! 15.Lxc6 (15.h3 Tfd8 16.De3 e6 17.Df4
Seeman,T (2440)-Sepp, O (2397) Tallinn 1999) 15...bxc6 16.Pa4
13...Lxg2 14.Kxg2 Da5 15.Tfd1 Zie diagram links.
15...Df5?! Na deze minder nauwkeurige zet krijgt wit weer hoop.
Bekend is 15...Tc7 16.f3 (Of 16.Pa4 Dxd2 17.Txd2 Villamayor,B (2469)
-Zhou,W (2556) Manila 2008) 15...Tfd8 16.La1 1/2–1/2 (16) Fridman,R
(2405)-Loifenfeld,J (2434) Germany 2006
16.f3 Tfd8 17.e4 Dh5 Zie diagram rechts.

18.Pd5 Pxd5 19.Lxg7 Kxg7
20.Dxd5
Ruilzucht is niet de manier om voordeel te krijgen.]
Sterker is 20.exd5 en wit heeft een ideale Maroczy-bind opgebouwd.
Wit kan uit verschillende plannen kiezen: de damevleugelpionnen in
beweging brengen en druk uitoefenen op pion e7. Bijvoorbeeld 20...b5
21.Te1 bxc4 22.Dd4+ Kg8 23.Txc4 Tc5 24.Txe7 Txd5 25.Df4 Tf5
26.Dg4en wit kan door breien.
20...Dxd5 21.cxd5 f6 22.Kf2 Kf7 23.Ke3 Ke8 24.Kd4 Kd7 25.a4=
½–½
De stelling is in evenwicht en het wordt moeilijk voor beide partijen om
iets te bereiken. Na de nederlaag in de eerste ronde is het mij gelukt
om vijf keer achter elkaar remise te spelen. In de eerste drie ronden
ben ik er echt voor gegaan terwijl in mijn laatste drie ronden de vervlakking hoogtij viert. Ik zal uit een ander vaatje moeten tappen.
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R7: Een vis op het droge brengen
Quillien,Emmanuel (2125) - Bus,Tom (2140) Tata Steel Wijk aan Zee 24.01.2020
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Lb5+ Pd7 4.c3
Ik reken op 4.d4 Pgf6 5.e5 cxd4 6.exf6 Da5+ 7.c3 Dxb5 8.fxe7 Lxe7 9.Pxd. Mijn voorbereiding begint met
9...Da6! 10.Pf5 Pe5 11.Pxe7 Kxe7 12.De2 b6 13.b3 Te8 14.c4 Lf5 15.f4 Kf8! en de verwikkelingen zijn
gunstig voor zwart.
4...Pgf6 5.De2
Het valt niet mee om Siciliaans weer in het repertoire op te nemen. Zeker bij off-beat-variantjes moet ik
alert zijn. Nu ben ik wederom al vroeg in de partij "out of book". Gelukkig kan mijn ervaring mij nog verder
helpen.
Een rustiger plan is 5.d3 g6 6.0–0 Lg7 7.Te1 a6 8.La4 0–0 9.Lc2 e5 10.a4 b6= Nakamura,H (2779)Vachier Lagrave,M (2804) Doha QAT 2016. Een andere optie is 5.Ld3 g6 6.Lc2 Lg7 7.d4 0–0 8.0–0 b5
9.e5 Pe8 Nepomniachtchi,I (2775)-Giri,A (2779) Zagreb CRO 2019
5...a6 6.La4 Zie diagram links.
Ik kies voor het flexibele
6...e6 maar er zijn meerdere opties.
Ik heb gedacht aan het actieve 6...b5 7.Lc2 Lb7 8.d4 zoals in Mamedov,R (2701)-Nepomniachtchi,I (2771) Astana KAZ 2019 maar ik vertrouw dit niet vanwege mijn ontwikkelingsachterstand en de kwetsbaarheid van mijn damevleugel. Het fianchetteren van de koningsloper is
een ander idee. Bijvoorbeeld 6...g6 7.0–0 Lg7 8.d4 b5 9.Lc2 Lb7 10.a4
0–0 met wederzijdse kansen in Geller,J (2521)-Nepomniachtchi,I
(2767) Moscow RUS 2019.
Tenslotte heb ik ook een Spaanse structuur in gedachten gehad zoals
6...e5 7.d4 b5 8.Lc2 Lb7 9.0–0 Le7 10.d5 c4 met goed spel voor wit in
Vedmediuc,S (2456) -Areshchenko,A (2673) Calimanesti-Caciulata
ROU 2016]

7.0–0 Le7 8.d4 0–0
Zwart heeft andere mogelijkheden zoals 8...b5 9.Lc2 Lb7 10.Te1 (10.Td1 0–0 Lu Shanglei (2627)-Vachier
Lagrave,M (2804) Doha QAT 2016) 10...0–0 11.Pbd2 cxd4 12.cxd4 Tc8 Carlsen, M (2876)-Giri,A (2773)
Stavanger 2015;
Of 8...cxd4 9.cxd4 b5 10.Lc2 Lb7 Simagin,V-Spassky,B Leningrad 1960
9.Td1
9.Lc2 e5 10.dxe5 Pxe5 11.Pxe5 dxe5 12.Td1 Dc7 13.c4 en wit staat iets prettiger in Abdusattorov,N
(2560) -Nitin,S (2408) Sharjah UAE 2019. Een leuk idee is 13...b5!?
9...Dc7 10.Lg5
Deze zet past niet zo goede in het witte systeem.
Overgang naar een Maroczy-bind is een andere optie 10.c4 cxd4 11.Pxd4 Pc5 12.Lc2 b6 13.Pc3 Lb7
14.f3 Tac8= Aagam,A (1499)-Baivab,M (2215) Hyderabad IND 2019.
Ik heb de meeste angst voor 10.e5 dxe5 11.dxe5 Pd5 12.Lc2 b5 13.De4 g6 14.Lh6 Lb7! en blijkbaar is
zwart toch ok!
10...b5 11.Lc2
Minder nauwkeurig is 11.Lb3 Lb7 (11...e5 12.Pbd2 Te8 13.Pf1 Lb7? 14.d5= Le Borgne,P (2162)Tripoteau,N (2250) Fouesnant 2002) 12.Pbd2 h6 13.Lh4 cxd4 14.cxd4= Mortensen,S-Riis,S (2300) Denmark 1988

11...cxd4?!N
Het opheffen van de spanning komt de witte stelling ten goede.
Bekend is 11...Lb7 12.a4 Tab8? 13.axb5 axb5 in de partij Sukandar,I (2392)-Gao,H (2293) Auckland 2015
kon wit met 14.Pa3 een betere stelling krijgen.
12.cxd4 Lb7 13.Ld3 Tfc8! 14.Pbd2 e5?!
Op zoek naar Spaanse structuren. Nauwkeuriger is 14...h6 15.Le3 Pf8 met gelijkspel.
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15.Pb3 h6 16.Ld2 Zie diagram links.
De stelling is in evenwicht. Het is lastig om een goed plan te maken. De zwarte zware stukken staan op de c-lijn maar kunnen daar geen schade aanrichten. Wit heeft geen zwaktes op de damevleugel of koningsvleugel. Het centrum van wit ziet er solide uit. Het enige dat mij opvalt is de vreemde stukkenstand van Pb3, Ld2 en Ld3. Mijn plan luidt: De spanning in het centrum opheffen, een paard posteren op e5 en de druk verhogen op pion e4.

De volgende zettenreeks lijkt dan ook
logisch
16...exd4 17.La5?! Db8 18.Pfxd4 Pe5
19.Pf5 Lf8 20.Lb1 Te8
Zie diagram rechts.
Zwart heeft zijn doel bereikt. Er kijken
drie stukken naar pion e4, die slechts
twee maal gedekt is. Verder staat de
witte dame vis-à-vis met de zwart toren op e8. De witte stukken La5, Pb3 en
Ta1 doen niet mee in de strijd om het centrum. Emmanuel besluit zijn stukken
beter te positioneren. Het kwaad is echter al geschied.

21.Lc3
Op 21.f3?! volgt het thematische 21...d5 22.f4 Pg6 en de witte stelling stort in.
Zie diagram links
21...Pxe4!
De grote Capablanca zou zeggen ”Une petite combinaison”, maar dan natuurlijk in het Spaans.
22.Lxe4 Pg6 23.Pd2?!
Hardnekkiger is 23.Td4
23...d5 24.Dg4 dxe4 25.Te1
Ik heb het stuk teruggewonnen en sta een pion voor. Kan ik nu wel het hele
punt binnen halen? Belangrijk is dat ik wit geen tegenspel gun. Waar staat
wits meest actieve stuk?

Zie diagram links
25...Df4!
Met deze zet ruil ik het sterkste witte stuk af.
26.Dxf4 Pxf4 27.Pg3
Het is belangrijk dat ik wit niet de kans geef om te herstellen. De actieve stand
van Pf4 en Lb7, spiedend naar g2, geven mij de gelegenheid om de witte stelling onder druk te houden.

Zie diagram rechts.
27...e3!
Oops, die komt ook hard aan.
In de volgende min of meer gedwongen zettenreeks probeer ik wit geen rust
te gunnen.
Ik zoek naar de meest dwingende zetten.

28.Txe3 Pxg2 29.Txe8 Txe8 30.f3 Pf4 31.Pde4 Td8 32.Kf1 b4 33.Le1 a5
34.a3
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Zie diagram links
Het is tijd voor het slotakkoord.
34...Td3! 35.axb4 axb4 36.Pf2 Txf3 37.Ta7 Lc6 38.Pf5?
Dit verliest een stuk.
38...Lb5+ 39.Kg1 Pe2+ 0–1
Hier gaf de medekoploper op. De dag later vertelt Emmanuel mij dat hij
de partij heeft nagespeeld en dat hij geen fout in mijn spel heeft kunnen ontdekken. Een mooier compliment kan ik niet krijgen.

R8: Boter bij de vis
Bus,Tom (2140) - Helder,Marc (2114) Tata Steel Wijk aan Zee, 25.01.2020
1.Pf3 g6 2.g3 Lg7 3.Lg2 c6 4.0–0 d6 5.c4 e5 6.Pc3 Pe7 7.d4 0–0 8.dxe5
Of 8.e4 Pd7 9.Le3 exd4 10.Lxd4 en wit staat prima in Csom,I (2535)-Wirthensohn,H (2390) Hamburg
1977
8...dxe5 Een belangrijk moment: Ga ik strijden voor de winst of wil ik
verliezen vermijden? Zie diagram links.
9.Dxd8?!
Spannender is 9.e4 Le6 10.b3 Pa6 en wit heeft de betere kansen in
Astaneh Lopez,A (2432)-Smirnov,A (2604) chess.com INT 2020
9...Txd8 10.Lg5
10.e4 Le6 11.b3 f6 12.La3 Lf8 13.Tfd1 Pa6 14.Pe1 g5= Nepali,B
(2020)-Harsha,B (2424) Kathmandu 2018
10...f6 Zie diagram rechts.
11.Le3
Ik heb een poosje gekeken naar 11.Tfd1!? Txd1+ 12.Txd1 fxg5
13.Td8+ Lf8 (En niet 13...Kf7 14.Pxg5+ Kf6 15.Pce4+ Kf5 16.Lh3#
Oops) 14.Pe4 Pa6 15.Pf6+ Kf7 16.Pd7 De stelling is interessant maar
niet duidelijk goed voor wit of zwart.
11...Le6 12.Tad1
12.Tfd1 Pd7 13.b3 Pf5 14.Lc1 en zwart is ok in Sukuba,Z (2130)Spacek,O (2184) Slovakia 2016.
Of 12.b3 Pf5 13.Lc5 Pd7 14.La3
12...Pd7 13.b3 Pf5 14.Lc1 Lf8
Zie diagram links
15.e4?! Ik weet dat het een positionele fout is en toch speel ik de zet.
Ik ben een Patzer! Nauwkeuriger is 15.Pe4 Le7 16.g4 Pg7 en de zwarte stelling oogt solider dan de witte.
15...Pg7 Of 15...Ph6 16.Le3 Pg4 17.Ld2 Pc5 18.h3 Ph6

16.Le3 ½–½
Balend dat ik met wit niets heb weten te bereiken en zelfs minder ben
komen te staan, bied ik remise aan. Blijkbaar zijn we beiden tevreden
met de puntendeling.
Normaal gesproken speelt Marc door. Vandaag heeft Marc een goede
reden (Nachtje stappen) om het aan te nemen.
35

Maart 2020

ASV Nieuws

R9: De vis wordt duur betaald
Roebers,Eline (2090) - Bus,Tom (2140) Tata Steel Wijk aan Zee, 26.01.2020
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 Pc6 6.Pd5
Eindelijk iemand die Open Siciliaans speelt! Ik heb echter niet op dit
vroege pionoffer gerekend. Na de partij heb ik gerealiseerd waar ik deze zet eerder heb gezien. In ronde 4 van de Qualifiers Groep heeft
Siem van Dael met precies deze variant gewonnen van de uiteindelijke
winnaar Roven Vogel. Dus zo slecht is deze variant ook weer niet.
6...Pxd5 7.exd5 Da5+ 8.Ld2 Dxd5 9.Pb5 Zie diagram links.
9...De4+
Ik ben op onbekend terrein terecht gekomen en met tekstzet begeef ik
mij op glad ijs. De tzet heeft maar één nadeel: hij is niet correct!
Sterker is het defensieve 9...De6+ 10.Le2 Dd7 11.c4 a6 12.Pc3 e6
13.Le3 (Of 13.Lf4 Le7 14.Dd2 0–0 Hilwerda,J (2229)-Akash,G (2449)
Hoogeveen NED 2019) 13...Le7 14.0–0 Tb8 15.Tb1 0–0 16.b4 Dc7
17.b5 Pe5 en zwart staat prima in Van Dael,S (2252) -Vogel,R (2465)
Wijk aan Zee NED 2020
10.Le2 Pd4 11.Pc7+ Kd8 12.Pxa8 Zie diagram links.
12...Dxg2?
Dit is te gewaagd!
Aangewezen is 12...Pxc2+! 13.Kf1 Pxa1 14.Dxa1 (Minder sterk is
14.La5+ b6 15.Pxb6 axb6 16.Lxb6+ Ke8 17.Dxa1 Dc6 18.Le3=)
14...b6 15.Lf3 Dc4+ 16.Ke1 d5 17.a4 e6 met een lichte plus voor wit.
13.Tf1 De4?
Dreigt weliswaar mat in 1 , daarnaast blijft het een zwakke zet.
Hardnekkiger is 13...b6 14.Pxb6 Lf5 15.Tc1 Lh3 16.Le3 Pxe2 17.Dxe2
Dxf1+ 18.Dxf1 Lxf1 19.Kxf1 axb6 20.Lxb6+ Kd7 In dit eindspel zijn de
witte kansen op succes groter dan die van zwart.
14.f3 Zie diagram links.
14...Pxc2+??
Nu maakt Eline het gelukkig snel uit.Na het verplichte 14...Dxe2+
15.Dxe2 Pxe2 16.Kxe2 zal zwart een langzame dood sterven.
15.Kf2 Dh4+ 16.Kg1 Pxa1 17.Dc1!!
Met deze sterke zet word ik snel uit mijn lijden gered. De rest van de
partij ad ik mij kunnen besparen.
17...Pc2 18.Dxc2 Dd4+ 19.Kh1 Dc5 20.Dxc5 dxc5 21.La5+ b6
22.Td1+ Ld7 23.Pxb6 axb6 24.Lxb6+ Ke8 25.Lb5 1–0
Met een score van vier uit negen kan ik niet tevreden zijn. Natuurlijk zijn er momenten geweest dat ik
goed speel. De momenten dat ik zwak speel zijn echter groter. Gelukkig worden de tekortkomingen in
mijn spel ruim gecompenseerd door de ambiance van het toernooi, de vriendschappelijke omgang in mijn
groep en het natafelen in hartje Wijk aan Zee.
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Heeft u dat nou ook altijd?

Deel II

Door Cesar Eisma

- Dat u vanwege het coronavirus niet meer weet wat u moet doen op uw clubavond?
- En dat u ineens zeeen van tijd over heeft?
- Dat u bij het naspelen van partijen van schaakmeesters hun plannen niet kunt volgen?
- Dat uw tegenstander altijd een stuk voor lijkt te staan?
- Dat u de digitale klokken zo’n verbetering vindt?
- Dat uw teamleden altijd een beter resultaat lijken te halen dan u?
- Dat u vindt dat Jan Timman wereldkampioen had moeten worden?
- Dat u nu rekent op een lid van de familie Van Foreest?
- Dat u altijd precies dat ene tempo tekort komt?
- Dat u altijd een betere zet ziet zodra u uw stuk heeft losgelaten?
- Dat u graag de tijd zou willen vinden om naar de Trainingsavonden te komen?
- Dat u wel eens aan een simultaanwedstrijd van Max Euwe had willen deelnemen?
- Dat uw tegenstander altijd de verste vrijpion heeft?
- Dat uw tegenstander uw verlies vergoelijkt met een open deur als: “Ach, het is maar
een spelletje”?
- Dat uw geboortejaar is verwisseld met uw elo-rating?
- Dat u uw stuk wilt pakken maar een stuk van uw tegenstander pakt?
- Dat er altijd aan het bord naast u wordt gepraat?
- Dat uw teamcaptain altijd alleen aan u laat weten dat u gezien de tussenstand moet
winnen?
- Dat u altijd in een pionneneindspel belandt waarbij uw enige pion een randpion is?
- Dat u zo trots bent op uw clubbestuur?
Prettige wedstrijd!
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SOS-competitie: Anders en toch hetzelfde!
door Tom Bus
Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?

De onderstaande partij komt uit de vijfde ronde van de SOS-competitie. Na de schandelijke nederlaag tegen Pallas Deventer moeten wij iets rechtzetten om in de race van het kampioenschap te blijven.
Bus,Tom (2114) - Keijer,Ernst (1906) SOS-competitie ASV- VSG (5), 13.02.2020
Vanwege een ouderavond kom ik twintig minuten te laat bij mijn bord. Ik hoop de openingszetten rap op
het bord te kunnen plaatsen.
1.Pf3 Pc6 Zie diagram.

Daar sta je dan met je goed fatsoen. Na zet 1 staat er een stelling op
het bord die ik nooit echt bekeken heb. Daar ik geen informatie over
mijn tegenstander heb, kan ik niet inschatten wat hij van deze opening
weet. Waarschijnlijk meer dan dat ik zal weten. Toch maar even nadenken!
2.c4
Met deze zet hoop ik mijn tegenstander uit zijn comfortzone te halen.
Hieronder volgen goede alternatieven:
Na 2.d4 d6 3.e4 Pf6 4.Pc3 g6 zou een ietwat vreemde Pirc-opening
zijn ontstaan. 5.d5 Pb8 6.Le2 Khismatullin,D (2632)-Rapport,R (2707)
Riyadh KSA 2017.
Na 2.e4 d5 (Zwart kan ook provocatief verder gaan met 2...Pf6 3.e5 Pd5 4.d4 d6 5.c4 Pb6 6.e6 fxe6 7.Ld3
Praggnanandhaa,R (2537)-Firouzja,A (2682) Xingtai CHN 2019) 3.exd5 Dxd5 4.Pc3 Dd6 5.Pb5 Dd8 6.d4
a6 7.Pc3 Ponomariov,R (2663)-Beerdsen,T (2474) Muelheim GER 2019
2...e5 3.Pc3 Pf6 4.g3 Le7
4...d5 5.cxd5 Pxd5 6.Lg2 Pb6 7.0–0 Le7 8.a3 Carlsen,M (2861)-Topalov,V (2740) Abidjan CIV 2019.
4...Lb4 5.Pd5 Lc5 6.Lg2 d6 7.0–0 0–0 8.e3 Lb6 9.Pxb6 axb6 Carlsen,M (2835)-Duda,J (2738) St Petersburg RUS 2018
5.Lg2 0–0 6.0–0 d5?!
Zie diagram links
De zwarte opmars faalt vanwege tactische redenen
Veiliger is 6...d6 7.d4 exd4 8.Pxd4 Ld7 9.h3 Pxd4 10.Dxd4 Lc6 11.e4
Pd7 12.b3 Lf6 13.Dd2 Te8 14.Lb2 a5 Czebe,A (2467) -Jashari,A
(2116) Antalya TUR 2017
7.cxd5 Pxd5 8.Pxe5 Pxc3 9.Pxc6
Pxd1 10.Pxd8 Zie diagram rechts.
Dit is de cruciale stelling die ik heb
moeten berekenen. Mijn tegenstander kiest de beste voortzetting maar
blijft een pion achter.
Het alternatief is 10...Pxf2 11.Pxb7 Ph3+ 12.Kh1 Tb8 13.Pa5 Lf6
14.Pc6 Tb5 15.Pxa7 Th5 16.Pxc8 Txc8 17.a4 1–0 (17) Abramovic,B
(2450)-Krgovic,V (2250) Obrenovac 2011;
Of 10...Pxb2 11.Pxb7 Lxb7 12.Lxb7 Tab8 Remy,J (1633)-Rack,M
(1923) Frankfurt 2004 13.Le4N en wit is ok.
10...Txd8 11.Txd1 c6
Einde afwikkeling. Wit staat een gezonde pion voor. Zwart heeft als
compensatie een betere stukkenactiviteit.
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12.d4
Ook goed is 12.d3 Lf6 13.Tb1 Le6 14.b3 a5 15.Lb2 Lxb2 16.Txb2 a4
zoals in Abdul Moula,S (2165)-Al Badani,A (2069) Aden 2002
12...Lf6 13.Le3 Nauwkeuriger is 13.e3 Lg4 14.Te1+–
13...Le6 14.Td2 Ld5 15.Lxd5 Txd5 16.Tad1 Tad8 17.f3
Zie diagram links
Dit is de stelling die ik voor ogen heb. Wit staat een stevige pion voor
en zwart heeft geen tegenspel. Mijn plan is Le3–f2 gevolgd door e2–e4
en wit staat prima.
17...c5?!
Met deze zet zoekt zwart naar tegenspel. Wit kan echter afwikkelen
naar een gunstig eindspel. Ik volg het advies van Erwin L'Ami: "Kijk
eerst naar de meest geforceerde zet. Wanneer die werkt, bespaar je
een hoop rekenwerk."
18.dxc5 Txd2 19.Txd2 Txd2 20.Lxd2 Lxb2
En nu zo snel mogelijk de koning in het spel brengen.
Zie diagram links
21.Kf2 Kf8 22.Ke3 Ke7 23.Kd3 Ke6 24.e4!
Veldjes pakken.
24...f5 25.exf5+ Kxf5 26.Lc3! La3 27.Lxg7 Lxc5 28.Ld4
1–0
Met “simple chess” weet ik als eerste van mijn team de partij tot winst
te voeren. Mijn teamgenoten volgen gezwind en VSG krijgt met 8-0
gratis schaakles.
Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?
De onderstaande partij komt uit de match Meppel-ASV van de SOScompetitie. Aangezien Meppel twee matchpunten voor staat is de opdracht helder: Winnen!
Pauptit,Gerhard (2066) - Bus,Tom (2118) SOS-competitie MeppelASV (6), 10.03.2020
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 Pc6 6.Lc4 Db6
Zie diagram links.
Dit is de manier waarop Kramnik het witte systeem bestreed.
7.Pxc6
Alternatieven zijn 7.Pde2 e6 8.Lb3 Le7 9.Dd3 a6 10.Dg3 Dc7 11.0–0
Ljubojevic,L (2565)-Kramnik,V (2790) Monte Carlo 1998.
Of 7.Pb3 e6 8.Lf4 Pe5 9.Le2 Ld7 10.Le3 Dc7 11.Pb5 Lxb5 12.Lxb5+
Pc6 13.Df3 a6 14.Ld3 d5! Polgar,J (2665)-Kramnik,V (2765) Dortmund
1996
7...bxc6 8.0–0 g6 9.Lb3 Andere mogelijkheden zijn 9.De1 Dc7 10.Lf4
Ph5 11.Lg5 Lg7 12.Td1 0–0 13.b3 e6 14.Le2 Ivanchuk,V (2684)Maghsoodloo,P (2656) Leon 2019
Of 9.e5 dxe5 10.De2 Dd4 11.Le3 Dd6 12.Tad1 Dc7 13.f4 Lg4 14.Df2
e4 15.Tde1 Lf5 Topalov,V (2725)-Kramnik,V (2740) Novgorod 1997.

9...Lg7 10.Le3 Dc7 11.h3 0–0 12.f4 Zie diagram links
Of 12.Dd2 a5 13.a4 Tb8 14.Tab1?! Tb4 Sailer,H (1907)Miroshnichenko,E (2626) Norderstedt 2013
12...a5 Nauwkeuriger is 12...La6 13.Te1 c5 14.a3 e6 Grafl,F (2343)Miroshnichenko, E (2538) Cappelle-la-Grande 2003
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13.Df3
13.Ld4 a4 14.Pxa4 Pxe4 15.Lxg7 Kxg7 16.Dd4+ Pf6 Chilov,A (2185)-Kotronias,V (2590) Ikaria 1997.
Of 13.Lc4 a4 14.a3 Pxe4 15.Pxe4 d5 Cortes Nadal,E (2106)-Hamdouchi,H (2576) Calvia 20
13...Pd7!?
Het idee achter deze zet is controle over veld e5 verkrijgen en eventueel met Pb6 en La6 controle over
veld c4 krijgen. Een nadeel is dat de druk op e4 ontbreekt en de koningsvleugel minder verdedigers heeft.
Een alternatief is 13...Lb7 14.Tab1 c5 15.Ld5 Pxd5 16.Pxd5 Lxd5 17.exd5 Tab8 18.b3= Duncker,J (2265)Mainka,R (2485) Bad Zwesten 1999.
Het sterkst is 13...e6! Met deze zet wordt de diagonaal a2–f7 ingekort voor de witte loper. De velden e5 en
d5 krijgen een extra-steuntje en de witte opmars e4–e5–e6 wordt verhinderd. 14.e5 dxe5 15.fxe5 Dxe5
16.Lf4 Df5.
14.a4?!
Na deze verplichtende zet is de witte damevleugel (veld b4) enigszins verzwakt.
Een ander plan is 14.f5? Lxc3 15.fxg6 hxg6 16.Lxf7+ Kg7 17.bxc3 Pe5 18.Ld4 La6 19.Tf2 c5 20.Lxe5+
dxe5–+;
Of 14.e5 dxe5 15.f5 Pf6 16.fxg6 hxg6=
14...Tb8
Actiever is 14...La6 15.Tfe1 Tfb8 en zwart heeft de betere kansen.
15.Tad1 Tb4?! 16.Pa2
Wit mist de kans op 16.f5 Pe5 17.De2 en zwart staat nog steeds iets
prettiger.

16...Tb8 17.Pc3
Een stilzwijgende uitnodiging tot remise. Ik vind dat ik te goed sta voor
een puntendeling.
17...La6! 18.Tfe1 Zie diagram links
18...Tb4?!
Waarom zo moeilijk? Een fixed mindstet weerhoudt mij van het vinden
van de beste zet. Op 18...Pc5! reken ik alleen op 19.Lxc5 dxc5 met
een zeer lelijke pionnenstructuur. Activiteit heeft in deze stelling een
hogere prioriteit dan statische kenmerken. Na 20.e5 c4 21.La2 Txb2
heeft wit een pion gewonnen bij een uitstekende stelling.
Ook goed is 18...c5 19.Pd5 Dd8 20.Lc1 c4 21.La2 e6 22.Pc3 Pc5
19.Lf2 Tfb8?
Wederom de moeilijke weg. Deze toren is hard nodig op de koningsvleugel. Wit maakt nu optimaal gebruik van de geboden kans.
Beter is 19...Pc5! 20.Pa2 Tb7 met grote druk op de b-lijn.

20.e5! Natuurlijk! Zie diagram links.
20...dxe5 20...Pc5 is beter.
21.Pe4
Romantische tijden herleven. Pauptit offert twee pionnen voor initiatief.
Of 21.fxe5 e6=
21...exf4?! Zie diagram rechts.
Materialisme doet mij besluiten voor de moeilijke weg te kiezen.
Veiliger is 21...Lc4 22.Lxc4 Txc4 23.De2 Tbb4=
22.Lxf7+!
Oops, die zag ik niet aankomen. Wit krijgt een gevaarlijke aanval.
22...Kxf7 23.Pg5+ Kg8 24.Txe7!?
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Ik vind nog een desperado waardoor ik in de partij blijf.
Na 24.Pe6! Db7 25.Pxg7 e5 26.Ph5 gxh5 27.Dxh5 heeft zwart weinig
verdedigers op de koningsvleugel.
Zie diagram links
24...Pe5 25.Txc7 Pxf3+ 26.gxf3
Zie diagram rechts.
26...Txb2
Na het nauwkeurige 26...Lxb2
27.Txh7 Le5 28.Te7 Lf6 29.Te6 Tb1
30.Txb1 Txb1+ 31.Kg2 Lf1+ 32.Kh2
Lxg5 33.Txg6+ Kh7= ontstaat een
gelijke stelling.
27.Tdd7 Le5 Zie diagram links.
Op deze zet heb ik mijn verdediging
gebaseerd. De loper dekt het veld
g7 en f6, valt de toren op c7 aan en dekt de toren op b8. Wit moet secuur spelen om zijn voordeel te behouden.
28.Txh7??
Na deze blunder staat zwart gewonnen. Waarom moeilijk doen? Wit
staat beter na 28.Txc6 T2b7 29.Txb7 Lxb7 30.Te6 Lg7
28...Txc2! De zwarte tegenaanval is beslissend.
29.Pe4 Tb1+ 30.Kg2 Lf1+ 31.Kh2 Lxc7 32.Pf6+ Kf8 33.Pd7+ Ke8
34.Pf6+ Kd8 35.Pe4 Ld3 Het snelst werkt 35...Lb6 36.Th8+ Ke7
37.Th7+ Ke6

36.Th8+ Kd7 37.Th7+ Kc8 en dit werkt ook. 0–1
Dit was een heel andere partij dan tegen Keijzer. Daar waar de eerste partij heel eenvoudig oogde, was
deze zeer complex. Het resultaat was echter hetzelfde. Dankzij een 2-6 overwinning op Meppel staat ASV
nu trots op de eerste plaats. In de slotronde zal het pleit geslecht worden.
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Heeft u dat nou ook altijd?

Deel III

Door Cesar Eisma
- Dat u precies dit ene openingsnieuwtje gemist heeft?
- Dat u die prachtige analoge schaakklokken van hout mist?
- Dat u uw tegenstander zo aardig vindt dat u hem een stuk cadeau doet?
- Dat u thuis gevraagd wordt: ”Waarom weet je toch zo weinig van je tegenstanders? Praten jullie soms
nooit met elkaar?”
- Dat u zich steevast voorneemt om alle partijen in uw clubblad te gaan bestuderen, maar dat het er
de vorige keer ook niet van gekomen is?
- Dat u uw clubgebouw inloopt en zich dan realiseert dat u geen thuis- maar een uitwedstrijd speelt?
- Dat u zich gaande uw partij afvraagt: “En dít moet ik leuk vinden?”
- Dat u altijd een beetje bang bent voor paarden?
- Dat zich afvraagt of u misschien toch niet beter kunt gaan bridgen?
- Dat u vindt dat er ook een prijs zou moeten komen voor de sterkste elo-daler van het seizoen?
- Dat u er ook altijd zo van baalt om de schaakstukken steeds maar weer zelf in de beginopstelling te
moeten terugzetten? Misschien kan er een machine komen zoals bij bowlen die de kegels steeds
weer keurig netjes op het pindeck plaatst? Of heet zoiets gewoon internet?
- Dat het op de heenweg naar uw club altijd regent? En op de terugweg ook?
- Dat uw tegenstander uw verlies vergoelijkt met een open deur als: “Ik heb het ooit ook moeten leren”?
- Dat de antwoorden op de opgaven van de Stappenmethode nooit volledig overeenkomen met die
van u?
- Dat u in het eindspel denkt: “Dit is mijn einde”?
- En dat er aan elk einde wel weer een nieuw begin is?
Prettige partij!

Steenstraat 90 | 6828 CN | Arnhem
026-4425368 | info@slagerijputman.nl
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Patroonherkenning: Remisedrang of Onkunde?
door Tom Bus
The reason why we do maths is because it's like poetry. It's about patterns, and that really turned me on. It
made me feel that maths was in tune with the other things I liked doing. Marcus de Sautoy
Waarom ben ik zo gefascineerd door wiskunde, schaken, natuurkunde, rondetijden bij schaatsen, de Gulden Snede, Bermudadriehoek en vele andere onnozele zaken? Ik denk dat het te
maken heeft met het feit dat ik een zwak voor patronen heb.
Schaken is een ideale bezigheid om mijn zwakte te voeden. Tijdens de gehele partij ben je op zoek naar kenmerken die tot
een bepaald patroon horen. Ik denk hierbij aan een verzwakte
koningsstelling, een sterk veld, open lijn, patpatronen, Zugzwang en wat dies meer zij. In dit artikel wil ik het over een bepaald patroon hebben dat ik veel in partijen zie. Het gaat om het
volgende fenomeen: Een speler, ik noem hem voor het gemak
ik of Bus, bouwt een partij goed op en komt goed tot soms zelfs
gewonnen te staan en de uitslag wordt remise.
Hieronder volgen een paar voorbeelden. Het eerste fragment komt uit de bekerwedstrijd van ASV tegen
HMC Den Bosch. Bus speelt met wit tegen het Limburgs talent Siem van Dael.
Bus,Tom (2118) - van Dael,Siem FM (2257) 30.01.2020 Arnhem
Diagram na 21….Lc6
Hier volgen enkele kenmerken van de stelling:
De zwarte koningsvleugel is kwetsbaar (veld f6 en g6). De witte stukken staan actiever en wit beheerst meer ruimte. Kortom: Wit staat beter.
Na de beoordeling van een stelling is de volgende stap het maken van
een plan. Het is zinvol om de druk op de zwarte stelling te verhogen
door bijvoorbeeld 22.Tac1 en ook de ruil 22.cxd6 cxd6 23.Pe3 komt in
aanmerking. Het sterkste is eerst 22.Pb4 De7 en dan 23.Tac1 met
groot voordeel voor wit. Bus heeft de zet 22.Pb4 niet overwogen!
Bus speelt het profylactische
22.Kh2?!
Het idee hierachter is het vermijden van schaakjes op de diagonaal g1a7 en het “überdecken” van pion h3. De objectieve/goede schaker zal
hier reageren met: Welke schaakje op de diagonaal en welk stuk valt
h3 dan aan? Gelukkig staat wit zo goed dat hij deze onnauwkeurigheid
kan permitteren.
De partij gaat verder met.
22...Lxd5 23.Txd5 De7 24.Tad1 Tfd8
Zie diagram links.
De zwarte koningsvleugel blijft zwak. De loper op g2 is sterker dan het
paard of f7. De zware witte stukken zijn actiever dan de zwarte. Wit
oefent druk uit op pion d6.
Kortom: Wit staat beter.
De keuze voor de juiste voortzetting is lastig. Bij de ene zet krijgt zwart
gelijkspel, bij de ander behoudt wit een lichte plus en bij de laatste keuze houdt wit een stevig voordeel.
Na 25.b4? c6 26.T5d4 dxc5 is de stelling in evenwicht. De beste keuze is 25.c6! b5 26.a4 Th8 27.Te1 met
groot voordeel voor wit. Bus kiest voor het suboptimale
25.cxd6!? cxd6 26.Dd4 Tbc8 27.Td2 Tc5 28.Lf3 Tdc8 29.Txc5 ½–½
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In deze stelling biedt wit remise aan. Waarom? Objectief gezien behoudt wit na zowel 29…dxc5 als
29…Txc5 een licht voordeel. Acht zetten geleden stond Bus er heel goed voor. Door een aantal onnauwkeurige zetten is een groot deel van zijn voordeel verdwenen. Heeft Bus angst dat deze tendens
van een neerwaartse spiraal zich zal voortzetten in de overige zetten? Siem nam de remise aan.
Het volgende voorbeeld komt uit de Duitse competitie. Ik speel met zwart tegen een IM op retour.

Schleining,Zoya IM (2309) - Bus,Tom (2118) NRW Oberliga Letmathe 16.02.2020
Stelling na 19… dxe5
Dit is een bijzonder moment in de partij. Bus heeft een (on)handige
dubbelpion op de e-lijn en is in het bezit van het loperpaar. Ik acht de
kansen van wit iets hoger vanwege de pionnen meerderheid op de
damevleugel. Hier dacht Bus dat deze stelling nog nooit gespeeld
was. Uiteindelijk blijkt dat deze stelling in een twintigtal partijen al is
voorgekomen.

voorkeur aan wit.

20.De1
Wit heeft andere opties zoals 20.c5 b5 21.a4 bxa4 (21...Lc6? 22.axb5
axb5 23.De1 Ted8 en wit staat uitstekend in Firouzja,A (2456)-Kozul,
Z (2613) Doha QAT 2016) 22.Pxa4 Lc6 23.Pb2 Lb5 24.Pc4 Tcd8
25.Dc3 Ph5 26.Lf1 f5 in deze scherpe stelling uit de partij Diaz Camallonga,C (2444) -Mareco,S (2653) Barcelona ESP 2018 geef ik de

20...Ted8
Hier bood Bus remise aan om haar plannen te peilen. "Ich spiele" was haar directe antwoord.
Waarom biedt Bus remise aan? Geen geloof in de zwarte stelling, geen geloof in eigen kunnen, respect
voor de tegenstander, drang naar remise?
21.c5 b5

Of 21...Txd1 22.Txd1 Td8? 23.cxb6 Lxb6 24.Pa4 en wit staat prima
in Kevlishvili,R (2485) -Grooten,H (2384) Netherlands NED 2018
22.Txd8+ Txd8 23.Td1 Lc6 24.Txd8+ Dxd8 25.Dd2 Pd7
Zie diagram links
Deze stelling is nog bekend. Wit komt hier met een nieuwtje.26.Pc1N
Bekend is 26.Pa1 Pb8 27.Dxd8+ Lxd8 28.Kg1 Lg5 met gelijke kansen in Vereggen,L (2384)-Warmerdam,M (2420) Netherlands NED
2018.
26...Da8 27.Kg1 Da7 28.Kf1 Beter is 28.Pd3!
28...h6 29.Ke1

Zie diagram links
Bus grijpt nu de kans om de partij ongebalanceerd te maken.
29...Pxc5!? 30.bxc5
Of 30.De3 Lb6 31.bxc5 Lxc5 32.Dd2 Lxa3
30...Dxc5 31.Db2 Lb6?
Na deze zet zou wit groot voordeel moet krijgen. Het is echter complex.
Zowel 31...La5 als 31...Ld6 komen in aanmerking.
32.Pd3 Dg1+ 33.Lf1 Dxh2 34.Pe2 Dh4+ 35.g3
Deze zet verzwakt de koningsstelling hetgeen zwart later kan uitbuiten. Aangewezen is 35.Kd2
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35...Df6?! Sterker is 35...Dd8 36.Pxe5 Le8 met gelijk spel.
36.Lg2?! 36.Dxe5 La5+ 37.Kf2 Lb6+ 38.Kg2 Dxe5 39.Pxe5 Lb7
36...De7 Wederom mist zwart 36...Dd8
37.Dc3 Lb7 37...Le8!
38.Pxe5 Lc5 39.Pd3 Lxa3 40.f4 f5 Zie diagram links.
De tijdnood is gehaald. Er staat een onevenwichtige stelling op het
boord waar zwart enige compensatie heeft voor het stuk.
41.Kf1? 41.Dd4 Dc7 42.Lf3 a5
41...fxe4 42.Pe5 42.Pf2 Lb4 43.De5 Ld6 44.Dc3=
42...Dd6 43.Dd4? Deze onnauwkeurige zet geeft zwart de kans op
voordeel.
43...Dxd4 Na 43...Lc5! 44.Dxd6 Lxd6 45.Pc3 a5 en zwart heeft de betere kansen.
44.Pxd4 44...Lb2?
Bus heeft 44...Ld5! verworpen vanwege 45.Lh3 Wanneer hij zich meer
had verdiept in deze stelling dan had hij de kracht van de a-pion vast
gezien. 45...Ld6 46.Ke1 h5 met goede kansen voor zwart.
45.Pdc6? Zie diagram links.
In deze partij is het op en af gegaan waarbij zwart iets vaker winstkansen heeft gehad dan wit. De nevenstaande stelling is ongebalanceerd. Wit heeft drie stukken en zwart heeft het loperpaar en twee verbonden vrijpionnen. Het feit dat wit twee elkaar dekkende paarden
heeft, spreekt niet in haar voordeel.
Kortom: zwart staat beter.

Hoe vind je het goede plan? Zwart zal het moeten hebben van de opmars van de damevleugelpionnen. Deze opmars zal ondersteund
moeten worden door één of beide lopers. Aangezien direct 45…a5 of 25…b4 niet gaat, zal de verdediger
(Pc6) moeten worden uitgeschakeld. Dit kan door te starten met 45…Lxg5 46. Pxe5 a5!. De loper op b7
en pion e4 staan uitstekend geplaatst doordat zij de verdedigers Pe5 en Lg2 op afstand houden. Een mogelijk vervolg is 47.Ke1 a4 48.Kd1 a3 49.Kc2 Ld5 50.Lf1 b3 51.Pc4 Kf8 en de zwarte koning zal zegevierend hulp bieden.
De partij gaat verder met
45...g5?
Waarom kiest Bus voor deze zet? Natuurlijk tast deze zet de positie van Pe5 aan. Het is echter geen concrete winstpoging.
Beide spelers dringen nog wel iets aan, maar de remise wordt veilig bereikt.
46.Lh3 gxf4 47.Lxe6+ Kg7 48.gxf4 Lc1
48...Lxe5 49.Pxe5 Kf6 50.Ld7 h5
49.f5 Lb2 50.Pa5 Lxe5 51.Pxb7 Ld4 52.Pd6 e3 53.Pe8+ Kf8 54.Pc7 Ke7 55.Pxa6 Kd6 56.Pb4 h5
57.Pd3 h4 58.Pf4 b4 59.Kg2 Lf6 60.Kf3 Lg5 61.Ph3 Lh6 62.Pg1 Ke5 63.Kg4 Ke4 64.Kxh4 b3 65.Kg4
b2 66.La2 Kd3 67.Pf3 Kc2 68.Pd4+ Kd3 69.Pf3 Kc2 70.Pd4+ Kd3 ½–½
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Het derde voorbeeld komt uit de KNSB-competitie. Met veel geduld heeft Bus voordeeltje bij voordeeltje
vergaard hetgeen resulteerde in onderstaande positie:
Boer,Wout (1950) - Bus,Tom (2118)
KNSB 3F ASV2–Sliedrecht (6), 07.03.2020
Stelling na 22.Lc3
De witte lopers en de witte dame richten hun pijlen op de koningsvleugel, pion e5 kan vervelend zijn en pion h5 klopt op de deur. Zwart beheerst de d-lijn en Pc5 heeft een mooie “outpost”. Deze dynamische
kenmerken houden het oordeel in evenwicht. Doorslaggevend bij de
beoordeling is de pionnenstructuur. De trots op e5 kan later een zwakte worden. Verder zijn a2 en c4 zorgenkindjes.
De partij gaat verder met
22...T2d3! Mogelijk vanwege de paardvork Pd3.
23.Te3
Zie diagram links.
Dit is de kritieke stelling van de partij. Dankzij de laatste twee zetten is
het ontoegankelijk veld e4 ineens een veilige haven voor het zwarte
paard. De loper op c2 wordt het zicht belemmerd door Td3 en de gepende toren op Te3 is een slechte verdediger.
Bus heeft de volgende plotselinge mogelijkheid niet gezien of niet willen zien.
Na het sterke 23...Pe4! 24.Df3 Txe3 25.Dxe3 Lg5! Trekt zwart aan het
langste eind. Zie diagram rechts.
Zwart heeft beslissend voordeel. Bijvoorbeeld 26.f4 Pxc3 27.fxg5 Dxc4 28.h6+
Kg8 29.Te1 Pd5 30.Df2 Dxa2 31.Tf1 Td7–+
De partij gaat verder met
23...Txe3 24.Dxe3 Td7 25.Ld2 Txd2?
Wederom een Bus-zet. Het kwaliteitsoffer is leuk. Niets meer en niets
minder. Beter is25...Kg8 met gelijkspel.
26.Dxd2 Dxe5 27.hxg6 hxg6 28.Td1 Lf6 29.De3 Db2 30.Lb3
Inmiddels is de stelling gelijk. Vier minuten na de gespeelde zet biedt Wout
Boer remise aan. Gezien de 3–1 voorsprong, de stand op de andere borden
en gebrek aan tijd wordt de drang naar remise bevredigd. Dus ½–½
Interessant is de zienswijze van de
tegenstanders op deze partij:
“Wout Boer speelde weer eens ouderwets goed tegen een sterke oppononent,
die uiteindelijk met moeite remise wist
te houden.” (Jerry van Rekom)
De voorgaande partijen zijn voorbeelden
van iemand die regelmatig in een goede
stelling de juiste voortzetting niet vindt.
Daar kunnen legio verklaringen voor
zijn. Welke is de jullie uitleg?
Quote van John Nash
46

Maart 2020

ASV Nieuws

47

