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Van de redactie 
In dit nummer bijdragen aan In Memoriam Pieter Verhoef. Ook een uitgebreid interview met Theo van Ameron-
gen,  een nieuwe aflevering In Hendriks serie Openingskennis, ditmaal het Wolga-gambiet,  aandacht  voor Jor-
den van Foreest, wat doen zeven pionnen tegen een dame en nog veel meer. 

De redactie bedankt de schrijvers van de vele bijdragen, waardoor we weer een gevarieerd blad hebben. 

Van het bestuur 
We beginnen deze keer intens droevig. Op 18 februari is Pieter Verhoef overleden. Nog maar 20 jaar oud is een 
van onze jongste senioren ons ontvallen. Het gemis van Pieter bij ASV is enorm, maar vanzelfsprekend blijven 
onze clubgenoot Ruud en zijn vrouw Anna met een nog veel grotere leegte achter. Het doet ons deugd dat zo-
veel ASV-ers hen de afgelopen maand gesteund hebben. Het past bij onze club er ook in verdrietige tijden voor 
elkaar te zijn. We wensen Ruud en Anna heel veel sterkte toe bij de verwerking van dit grote verlies. 
 
Op 12 maart 2020 stuurden we een eerste bericht dat de clubavond niet doorging. Toen zagen we absoluut nog 
niet aankomen dat we in een jaar tijd slechts zes clubavonden zouden hebben. En daar waar bijvoorbeeld het 
thuiswerken went, went het nooit dat de wekelijkse clubavond er niet is. We proberen dat gemis zo goed moge-
lijk op te vangen met online-activiteiten, maar niets haalt het bij een gewone clubavond met persoonlijk contact 
met je schaakvrienden. Zoals het er nu naar uitziet, lijkt de clubavondloze periode nog wel even te duren.  
 
Daarom is het goed dat het onlineschaak populairder aan het worden is. Uit de koker van Theo Jurrius kwam het 
idee om klassementen bij te houden. Sindsdien spelen we de Onthouttoernooien met wekelijks op donderdag 
een rapidtoernooi en eens in de drie weken op woensdag een snelschaaktoernooi. Dat bleek een gouden greep, 
want er zijn beduidend meer deelnemers. Mooi is dat Theo (kijk eens op www.onthout.nl) ook nog eens twee 
prijzen beschikbaar stelde.  
 
Het schaakleven is alleen nog maar online. Zo zal ASV meedoen aan de strijd om de KNSB-beker. Dat begint 3 
april op www.tornelo.com. Ook het NK voor jeugd wordt online gespeeld. In april zijn er drie kwalificatietoer-
nooien. Het online NK is vervolgens op 1 en 2 mei. Voor de C-jeugd is er op 10 april een OSBO-
kwalificatietoernooi. We hopen dat veel van onze jeugdleden een poging doet zich voor het NK te kwalificeren. 
 
We hebben in de Weekpraat al gemeld dat we druk zijn met nieuwe wetgeving die op ons afkomt. 1 juli gaat de 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in. Onze penningmeester heeft daar al veel werk aan verzet. 
Inmiddels is ook de KNSB actief aan het onderzoeken wat de impact van de WBTR voor de schaakverenigingen 
is. Het is goed denkbaar dat we de statuten moeten wijzigen en ook is het afsluiten van een verzekering bestuur-
dersaansprakelijkheid noodzakelijk. We wachten op dat punt even af of we kunnen meeliften op een collectieve 
verzekering via de KNSB. Ook kijken we er naar wat de gemeente Arnhem op dat punt voor ons kan betekenen. 
Daarnaast komt er een statiegeldheffing op flesjes (per 1 juli a.s.) en blikjes (per 31-12-2022). We zijn aan het 
uitwerken wat die regeling voor onze kantine en kantineprijzen betekent. De kantineprijzen zijn overigens al 
sinds mei 2009 ongewijzigd. De inkoopprijzen zijn dat niet, dus ook om die reden zullen we naar ons prijsbeleid 
kijken. 
 
We hebben in de weekpraat al aangegeven dat we de ledenvergadering tot nader order uitstellen. Statutair 
moet deze voor 1 juli 2021 gehouden zijn. Ook de contributie-inning hebben we totdat de ALV is geweest uitge-
steld. We hebben intussen het financieel jaarverslag over 2020 ter goedkeuring voorgelegd aan de kascommis-
sie. Uiteraard zullen we jullie tijdig informeren wanneer we de jaarvergadering organiseren. We hopen dat te 
kunnen doen, zoals iedereen dat gewend is, maar als de omstandigheden dat nodig maken, dan zal het digitaal 
moeten. 

http://www.onthout.nl
http://www.tornelo.com
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Dan willen we afsluiten met nieuws over de boekenverkoop. Nu we niet meer op de clubavonden en toernooien 
onze potentiële kopers ontmoeten, neemt het bezoek op onze website toe. Dat leidde ertoe dat we in januari en 
februari toch voor een slordige 150 euro wisten te verkopen. Een mooi succes! 
Blijf allemaal gezond en we kijken uit naar het moment dat we elkaar weer op de clubavond kunnen ontmoeten. 

De stelling hiernaast met wit aan zet is gemakkelijk gewonnen voor zwart. 
De dame ruimt vele pionnen op voordat wit gevaarlijk kan worden.  

Als we de gehele witte opstelling naar voren schuiven, alle pionnen op de 
derde rij en de koning daarachter op e2, blijft het een gewonnen stelling 
voor zwart. Ook nog een rij naar voren, de vierde rij  geeft geen verschil. 
Zwart wint nog steeds. 

Schuiven we de hele witte opstelling naar de zesde rij dan is het mat in 
twee voor wit. 

Blijft over de vijfde rij. 

 

 

Wat is nu de uitkomst? 

Wat is de beste eerste zet voor wit? 

En wint wit dan? Wint zwart? Of wordt het remise? 

 

Eerst een antwoord geven en dan opzoeken verderop in dit nummer. 

 

Daar gaat het over zeven pionnen tegen de dame. Daar zijn twee serieuze 
studies over gepubliceerd. Met mooie minor promoties.  

 

Acht pionnen tegen een dame 
door Fred Reulink 
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Het overlijden van Pieter Verhoef is een grote klap voor zijn schaakvrienden bij ASV. Niet eerder is het heengaan 
van een ASV-er zo hard binnengekomen. Zo jong nog! Het raakt ons nog meer, omdat onze clubgenoot Ruud en 
zijn vrouw Anna, die ook vaak op de club was, als ouders met een onuitwisbare leegte achterblijven.  
 
Als negenjarige kwam Pieter bij de start van seizoen 2009-2010 bij ASV spelen. Vader Ruud speelde toen al negen 
jaar bij ASV, dus de stap naar ASV was voor Pieter niet groot. Al snel was duidelijk dat Pieter aanleg voor het 
schaken had. Hij ontwikkelde zich snel en al gauw speelde Pieter ook bij de senioren mee. Zijn ontwikkeling was 
ook op de ratinglijst zichtbaar. Als 11-jarige kwam Pieter met 1121 voor het eerst op de ratinglijst. Twee jaar la-
ter was dat al 1759. In 2019 haalde hij met 2199 zijn hoogste rating. 
 
Pieter maakte in 2015 onderdeel uit van het A-jeugdteam van ASV, dat voor het eerst promoveerde naar de 
Meesterklasse. Op dat hoogste jeugdniveau speelde Pieter nog drie seizoenen mee tot hij te oud was. Ook indivi-
dueel timmerde Pieter aan de weg. Hij was deelnemer aan het NK voor D-jeugd in 2012 en hij eindigde in 2014 
gedeeld 1e in het Nederlands snelschaakkampioenschap voor C-jeugd.  
 
Al op jonge leeftijd speelde Pieter in de seniorenteams. Als 13-jarige debuteerde Pieter in ASV 4. Dat ging zo 
goed dat hij twee seizoenen later in ASV 2 speelde en ook al inviel in de hoofdmacht. In seizoen 2016-2017 scoor-
de Pieter in ASV 2 en 1 samen 7 uit 9. Het was voor niemand een verrassing dat hij een jaar later vast in het eer-
ste team zat. Na twee redelijke seizoen was hij in het afgebroken seizoen 2019-2020 met 4,5 uit 6 op weg naar 
zijn beste score. Een mooie toekomst in ASV 1 lag voor hem in het verschiet. Ook in de interne competitie van 
ASV deed Pieter van zich spreken. Als 14-jarige won hij de beker en in 2018 werd Pieter clubkampioen.  
 
Deze aaneenschakeling van goede prestaties doet vermoeden dat alleen het resultaat voor Pieter telde. Natuur-
lijk ging het eenmaal achter het bord om de winst, maar Pieter genoot ook enorm van het spelen van toernooi-
en. Hij bezocht met zijn vader menig weekendtoernooi en beleefde daar enorm veel plezier aan ook als de score 
eens wat tegenviel. Ook in het buitenland speelden ze samen in toernooien. Pieter speelde overigens niet alleen 
bij ASV. Hij was ook lid van de Velpse schaakvereniging en in Duitsland speelde hij competitie in Turm Kleve 1. 
 
20 jaar nog maar en nu moeten we Pieter Verhoef al missen. Een sympathieke schaker is er niet meer bij als ASV 
1 straks weer speelt. Herinneringen aan een fijne clubgenoot blijven. We wensen Ruud en Anna heel veel sterkte 
in deze moeilijke periode. 
 
Pieter, we zullen je missen, maar vergeten doen we je nooit.  
 
Rust in vrede.  

IN MEMORIAM  
Op 18 februari 2021 is op 20-jarige leeftijd overleden  

Pieter Verhoef 

foto Erik Wille 
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Op vrijdag 19 februari kreeg ik het trieste nieuws te horen dat mijn teamgenoot Pieter Verhoef de dag ervoor 
was overleden. Ook voor heel ASV, zijn familie en natuurlijk zijn ouders een hele grote schok. Zo jong, in de bloei 
van zijn leven en wie weet hoe ver hij nog had kunnen komen op het gebied van schaken. Op zijn negende kwam 
hij al schaken bij ASV, op die leeftijd ging ik voor het eerst naar de Velpse schaakvereniging. 

Mijn eerste kennismaking met Pieter kwam in het seizoen 2013-2014. Ik was het jaar ervoor clubkampioen ge-
worden en mocht daarom aan het begin van het nieuwe seizoen een simultaan geven. In mijn ‘poule’ zaten de 
jeugdspelers Pieter en Bent. Van naam kende ik ze allebei wel van de jeugdafdeling. Bent was al wat ouder en 
sterker en hij veegde me dan ook kansloos van het bord. Maar Pieter was, ondanks zijn 13 jaar toen, al een ta-
lent. Hij speelde de beginfase sterk, maar maakte later ergens een foutje waardoor ik toch nog won. Toch zag ik 
al wel dat hij ver kon komen. Twee jaar later speelde hij al in het 2e van ASV. 

Het moet ook rond die periode geweest zijn dat Richard van der Wel aan mij vroeg of ik het coachen van Pieter 
wilde overnemen. Hoewel ik in het verleden een paar jaar schaakles heb gegeven bij zowel Velp als ASV, was ik 
eigenlijk helemaal niet van plan om les te geven. “Maar”, zei Richard, “je hoeft niet wekelijks les te geven, je 
moet het meer zien als af en toe wat trainingen geven”. Dat kwam me veel beter uit en af en toe iets afspreken 
wat beiden goed uitkwam maakt de situatie wat minder verplichtend. Zo heb ik over 2 seizoenen Pieter hopelijk 
wat bij kunnen brengen. Mijn focus lag daarbij voor op het eindspel. Niet alleen in de eerste plaats omdat mij dat 
veel beter ligt, over openingen kon ik Pieter toen al weinig bijbrengen; hij had zijn eigen repertoire en hij kende 
die gewoon goed. Plannen maken in het middenspel is ook niet mijn sterkste punt, dus eindspelen liggen dan 
voor de hand. Na die 2 seizoenen werd ik vader en besloot de training te stoppen. Pieter was toen al zo sterk ge-
worden dat ik hem niets meer kon leren.  

Pieters stijl doet me nog het meeste denken aan die van Vincent Deegens. Vincent kwam een paar jaar later dan 
ik bij de Velpse schaakvereniging en met hem heb ik (voor het eerst) een aantal toernooien in het buitenland ge-
speeld. Pieter had net als Vincent veel openingskennis en de daarbij behorende ideeën en was ook zeer solide. 
Pieter hield als invaller in het eerste al sterke spelers op remise, maar in de jeugdwedstrijden kon hij soms niet 
winnen van op papier beduidend zwakkere spelers. Al snel groeide hij met zijn rating richting de 2200 en was hij 
regelmatig op de hogere borden te vinden in het eerste team. 

Pieter was een rustige, bescheiden jongen. Ook dat had hij gemeen met Vincent. Bij het eten na een wedstrijd 
vaak stil en meeluisterend in de groep, maar één op één leken ze al een stuk losser en spraakzamer. Zo ook bij de 
trainingen die ik Pieter gaf; soms bij mij thuis, maar meestal bij hem. Hij kon dan helemaal zichzelf zijn.  

We zullen Pieter missen en wensen zijn familie alle sterkte toe. 

 

Pieter Verhoef 
door Wouter van Rijn 

Wageningen—ASV    foto  SV Wageningen foto Erik Wille 
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Het onverwachte verlies van Pieter Verhoef heeft ons allemaal geraakt. Pieter was een vriendelijke, rustige maar 
enthousiaste schaker met wie wij jarenlang hebben samengespeeld in zowel jeugdteams als in de onderbond. 
Samen met Pieter is het gelukt om te promoveren naar de meesterklasse voor jeugdteams onder 20 jaar. Dit was 
voor ons het-moet-vooral-gezellig-zijn-team een flinke prestatie. Hierdoor zijn we ook jaar en dag naar Den 
Bosch gereden om het daar op te nemen tegen de grote namen. Met Pieter aan ons eerste bord kregen we flinke 
versterking en werden we zowaar een het-moet-óók-gezellig-zijn-team. Mede door Pieter hebben we het spelen 
in de meesterklasse een aantal jaar kunnen handhaven.  

Samen met Pieter maakten wij als jeugdspelers van ASV tegelijkertijd de stap naar het volwassenenschaak. Eerst 
intern en invallen op de Vlamoven, later samenspelend in de teams van Jonathan van der Krogt, Jan Vermeer en 
Theo van Amerongen. Het doorkruisen van Gelderland en Overijssel voor een nachtelijke pot schaak was een 
bijzonder avontuur voor ons als tieners. Onze gemeenschappelijke interesse in het schaakspel bracht ons dan 
ook regelmatig samen, buiten wedstrijden om. Zo staan de fanatieke schaaktrainingen van Daan Holtackers bij 
Pieter thuis ter voorbereiding op grote toernooien in ons geheugen gegrift, met het vioolspel van Anna op de 
achtergrond.  

Het trieste nieuws heeft ons diep geraakt. Met het ver-
lies van Pieter verliest ASV een enorm gedreven en fa-
natieke schaker. Iemand die echt plezier beleefde aan 
het spel. Wij willen Ruud en Anna enorm veel sterkte 
wensen de komende tijd.  

Memoriam Pieter Verhoef 
door  Xadya van Bruxvoort en Bent Schleipfenbauer 

OSKA 2015           foto André de Groot 
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19 februari jl bereikte ons het droeve nieuws dat ons jeugdlid en eerste team-
speler Pieter Verhoef was overleden. Dit bericht kwam als een donderslag bij 
heldere hemel binnen op het moment dat ik samen met Sander Berkhout de 
week aan het doornemen was, zoals wij dat pre-corona standaard op de vrijdag 
plachten te doen, en ons gesprek nam per direct een wat surrealistische wen-
ding. In eerste instantie was er de verbijstering van dit overlijden welke onder 
woorden werd gebracht waarna er herinneringen en anekdotes het gesprek do-
mineerden. 
 
Een paar van deze herinneringen wil ik graag met jullie welnemen in dit schrijfsel 
delen. Ik heb Pieter op vrij jonge leeftijd leren kennen toen hij met zijn vader 
Ruud werd meegenomen naar onze schaakvereniging. Uiteraard stond ik achter 
(of voor) de bar en maakte ik kennis met een wat gereserveerde maar ook een 
zeer alerte jongen. Er leek hem niets te ontgaan. Een schrander mannetje!  
In de weken die volgden leerde ik hem wat beter kennen en maakte we grapjes met elkaar. Niet altijd want Pie-
ter had af en toe moeite met contact maken en wende hij zich van mij af. Dit was niet omdat hij mij eng vond 
ofzo maar dan was het even te druk in zijn hoofd of was ik te druk naar hem toe. Als ik Pieter dan even met rust 
liet kwam hij vanzelf weer naar mij toe. 
 
Dat Pieter zin in schaken had en daarnaast ook nog wat talent werd al vrij snel duidelijk. Dus werd het tijd om 
het schaken serieuzer aan te pakken en werd Richard van der Wel de uitverkorene om een aantal trainingen te 
verzorgen. Maar hoe pak je dat aan als je zelf geen ervaring hebt met de stappenmethode van schaakmeester C. 
van Wijgerden. Ik besloot met vader Ruud te bespreken wat hij dacht dat Pieter nodig zou kunnen hebben en 
die input zou ik dan gebruiken bij de lessen. Ruud opperde dat het uiteggen en oefenen van bepaalde openingen 
nuttig zou kunnen zijn. Zo gezegd zo gedaan….  
Dus niet. Pieter bleek makkelijk afgeleid en bleek moeilijk zijn concentratie te kunnen vasthouden. Hij was nog 
jong en vond het volgens mij spannend dat ik er was, in het huis van hem en zijn ouders. Ik gooide het al snel 
over een andere boeg en ging mij vooral concentreren op het feit dat schaken voor hem een plezierige bezigheid 
was waarbij het spelelement voorop stond. Met wat vluggeren aan het eind van de les kwam het plezier maken 
volop aan de orde en Pieter en ik hebben hiermee het samen erg leuk gehad. 1 of 2 seizoenen later heeft Wou-
ter van Rijn het serieuze lesgeven voor zijn rekening genomen en is Pieter, mede door Wouters ondersteuning, 
mij en vele andere ASV-ers qua schaakniveau voorbij gestreefd.  
 
Na deze beginperiode van Pieter bij onze vereniging heb ik samen met de teamleden van ASV 2  enige jaren mo-
gen klaarstomen voor het “grotere” werk. Bij ASV is het de insteek om jeugdleden zo snel als kan in de hogere 
zaterdag teams op te stellen. Het is een uitdaging en stimulans tegelijk en daarnaast wordt schaak “hardheid” 
opgedaan.  
Pieter had er zin in en voelde zich al redelijk snel op zijn gemak bij het 2e team. Met o.a. Sander, Sjoerd, Johan 
en Koen in het team is het voor een jonge speler niet zo heel moeilijk om je geaccepteerd te voelen. Zo ook voor 
Pieter. Hij scoorde bijzonder goed, zijn scores waren prima hoewel hij af en toe een offday of offmoment had en 
dan kansloos verloor. Pieter ging na afloop steevast mee uit eten en luisterde dan naar wat er aan tafel ter spra-
ke kwam. Meepraten zat er niet in maar volgens mij vond hij het meeluisteren meer dan interessant. Zijn  ge-
middelde schaakniveau ging ondertussen duidelijk omhoog en dus mocht Pieter in het seizoen 2017/2018  als 
vast teamlid gaan meespelen in ons eerste. 2 seizoenen een TPR boven de 2100 is prima en ook in dit team kon 
Pieter dus goed meekomen. Helaas gooide in 2020 corona roet in het eten en was het serieuze wedstrijdschaken 
niet meer mogelijk.  
Ik zal Pieter missen en het was een voorrecht hem gekend te hebben. 
Een welgemeende schaakgroet Pieter!  

Pieter Verhoef 
Een persoonlijke ontmoeting in vogelvlucht 

door Richard van der Wel 
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Pieter Verhoef (2000-2021) 
Herinneringen en onze schaakpartij 

door  Cesar Eisma 

Met verbijstering en verdriet las ik dat ons geliefde ASV-lid Pieter Verhoef op 18 februari 2021 is overleden, pas 
20 jaar oud. Wat een onrecht. Waarom mag zoiets gebeuren? Ik ben sprakeloos. ASV heeft een getalenteerd en 
sympathiek lid verloren. Ik wens zijn familie en zijn vrienden heel veel sterkte toe met het verwerken van hun 
grote verlies. 
 
Hoe kun je beter een eerbetoon brengen aan een overleden clublid dan door het delen van herinneringen met 
een partijanalyse? Vandaar deze bijdrage aan ASV-Nieuws. Het gaat over mijn enige schaakpartij tegen Pieter 
Verhoef. Die vond op 23 augustus 2018 plaats in het kader van zijn simultaan als clubkampioen van het schaak-
seizoen 2017/2018. Hij was 18 jaar oud. Ik 54. Ik was net een paar maanden lid van ASV en had nog erg veel te 
leren. Ik wist wel hoe je een partij moest noteren, maar in tegenstelling tot Pieter wist ik bijvoorbeeld nog niets 
van positioneel spel: rustig spelen, voortdurend je stelling verbeteren en je kansen grijpen. En dat verschil was te 
merken.  
 
Ik vond het een eer om met twaalf andere amateurs simultaan tegen onze clubkampioen Pieter Verhoef te mo-
gen spelen. Ik was onwennig en stikzenuwachtig. En ik baalde ervan dat ik heb verloren maar ik had eenvoudig-
weg geen schijn van kans, eerlijk is eerlijk. Het was mijn vierde simultaanwedstrijd. Eerdere waren tegen IM Hans 
Böhm, ASV-clubkampioen Remco de Leeuw en GM Jan Timman en ik heb ze allemaal verloren. Maar dat is niet zo 
gek natuurlijk, het verschil in speelsterkte is veel te groot. Maar het speelplezier is er niet minder om. Zo ook de-
ze keer. 
Ik analyseer zoals gewoonlijk zonder gebruik te maken van digitale hulpmiddelen. En ik strooi graag met schaak-

lessen en het jargon dat ik me de laatste jaren heb eigengemaakt. De partij verliep als volgt. Speelt u weer mee?  

Pieter Verhoef (2145) – Cesar Eisma (1159), ASV Arnhem, 23-08-2018, Simultaan Clubkampioen 

 
1.e2-e4   e7-e5,   2. Pg1-f3   Pb8-c6,   3. Lf1-c4. De Italiaanse opening. De enige opening die ik sinds 
1986 leerde kennen, dus ik bevond me op bekend terrein. Dat gaf een veilig gevoel. Althans de eerste drie 
zetten. Verder ben ik namelijk qua openingstheorie nooit gekomen totdat ik in maart 2018 bij ASV lid werd. 
Pieter wel en dat merkte ik al rap. 3… Lf8-c5,   4. c2-c3   Pg8-f6. De hoofdvariant. Ik probeerde deze in 
1986 te bestuderen in het leerboek Praktische Schaaklessen deel 3, Openingsrepertoire van onze wereld-
kampioen Dr. Max Euwe. 5. d2-d3. Je zou hier het actievere 5. d2-d4 met ruimtewinst verwachten, maar 
Pieter begint rustig, à piano. Want waarom zou je het jezelf in een simultaan al in het begin moeilijk maken 
en spanning in de partij brengen? En het moet ook leuk blijven voor de zwartspelers. 5… d7-d5. Euwe ad-
viseerde in deze Eerste vertakking: 5… d7-d6, maar ik was diens theoriekennis al 30 jaar vergeten. Maar 
wat nog erger was: Pieter constateerde na deze zet dat ik mijn stukken niet goed had opgesteld! Mijn ko-
ning stond op d8 en de zwarte dame op e8: precies verkeerd om dus. Een schande voor een schaker. Pie-
ter zette de stukken goed, keek me aan en glimlachte naar me. Het ijs was gebroken. We hoefden van 
hem niet opnieuw te beginnen. Wat een sympathieke jongen, dacht ik nog. Een onvergetelijk moment en 
een aangename kennismaking. En ik geneerde me rot uiteraard. Als verder niemand dit maar te weten 
kwam. Tot nu dus…  
 
6. e4xd5   Pf6xd5,   7. 0-0   Lc8-g4. Ik dacht toen nog dat dit een actieve ontwikkelingszet was die wit met 
deze penning in de problemen brengt, maar Pieter heeft een adequaat antwoord: 8. h2-h3   Lg4-h5,   9. 
Tf1-e1   0-0. Ik haal mijn koning veiligheidshalve maar vast uit de penning op de halfopen e-lijn. 10. g2-g4. 
Ik heb van Euwe geleerd dat na de rokade het opspelen van de verdedigende pionnen de koningsstelling 
verzwakt, maar Pieter krijgt daar helemaal geen last van. 10… Lh5-g6,   11. Pf3xe5. En wit wint in de ope-
ning al een pion die ik nooit meer terugkrijg. Na het voort de hand liggende 11…Pc6xe5 volgt een dubbele 
aanval met de pionvork 12. d3-d4 maar dan blijkt Lc4 niet meer gedekt te staan: 12…Pe5xc4,  13. d4xc5 
en wit staat een stuk achter. Dus zou 12. Te1xe5 beter zijn. Ik had bij mijn voortreffelijke schaaklessen bij 
ASV geleerd dat je in beginsel niet moet ruilen als je achterstaat, omdat je dan juist zoveel mogelijk mate-
riaal op het schaakbord moet laten staan.  
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Vandaar 11… Pc6-e7 waarmee ik weliswaar het natuurlijke veld c6 voor het paard opgeef, maar wel de 
loper op g6 dek om mijn pionnenstructuur op de koningsvleugel in stand te houden. En ik voorkom 12. 
Pe5xc6   b7xc6 waarna ik een vreselijke pionnenstructuur op de damevleugel zou hebben. Ik ben niet 
trots op mijn stelling. En ik zie nu pas bij de het uitwerken van deze analyse dat wit het centrum beheerst. 
En behalve de pion voorsprong ook positioneel beter staat. 12. d3-d4   Lc5-b6. Ik had direct spijt van de-
ze zet, de loper staat beter op d6. 13. Pb1-d2   Tf8-e8,   14. Pd2-f3. Het tweede witte paard is nu goed 
ontwikkeld en het staat daar prachtig op zijn natuurlijke veld. Het dekt zijn tweelingbroer op e5 en des-
noods kan op enig moment Pe5-d3 volgen. 14… Dd8-d6.  14… c7-c6 is degelijker. 15. Lc1-d2.  

 
Ik ben geïmponeerd door het witte overwicht. Daarom probeer ik nog 
wat van mijn centrum te maken en speelruimte te winnen. Maar ik 
speel te gehaast. 15… c7-c5.   16. Lc4xd5. Wit staat een pion voor en 
dan is vereenvoudiging door materiaal te ruilen meestal een goed idee. 
16… Dd6xd5. Is 16… Pe7xd5 niet verstandiger? Ik overzie de stelling 
al niet meer. 17. c3-c4   Dd5-d8,   18. d4-d5. En Pieter heeft gerouti-
neerd een gedekte centrale vrijpion gerealiseerd. Ik had daar toen zelfs 
nog nooit van gehoord. Ik overweeg 18… Lb6-a5 maar speel 18… f7-
f6,  19. Pe5xg6. Opnieuw: nu wit voorstaat, is het verstandig stukken 
te ruilen in plaats van achteruit te verdedigen met het hiervoor ge-
noemde Pe5-d3. Daarmee zou wit bovendien een tempo verliezen 
evenals het initiatief. 19… Pe7xg6,  20. Dd1-c2   Lb6-c7. Ik moet mijn 
loper dringend activeren. Zijn passieve positie en functie van veredelde 
dubbelpion op b6 was afkeurenswaardig. 21. Dc2-f5. Ik zag deze bru-

tale zet niet aankomen. Ik moet snel mijn ontwikkeling afronden en mijn torens verbinden. En ik wil met 
mijn dame ook eens iets nuttigs kunnen gaan doen: 21… Dd8-d6 met een maar matig doordacht diago-
naaltje naar h2.  

 
22. Kg1-f1. Een goede, direct geziene profylactische zet van Pieter als 

routinier: wit voorkomt problemen op zijn kwetsbare koningsstelling, 

bijvoorbeeld 22. Te1-e4 (ter voorbereiding op 23. Ta1-e1)   Pg6-h4 

(paardoffer), 23. Pf3xh4   Dd6-h2+, 24. Kg1-f1   Dh2-h1+ met röntgen-

aanval op de toren op a1. Na 25. Kf1-e2   Te8xe4+,  26. Ld2-e3 

(tussenplaatsen)  Te4xe3+,  27. f2xe3    Dh1xa1 wint zwart een toren 

met zicht op pionwinst met schaak maar dan staat zijn dame wel buiten 

spel. En wit krijgt kansen met een koningsaanval. 22… Te8-e7,  23. 

Te1xe7. Opnieuw: vereenvoudiging met behoud van initiatief, dat is het 

plan. 23… Pg6xe7. Zo’n beetje mijn enige zet à tempo: de witte dame 

moet vluchten. 24. Df5-e4   Ta8-f8. Een dubieuze zet is nog zacht uit-

gedrukt. 25. Ta1-e1   Tf8-f7,  26. De4-e6. Handig: wit pent de toren op 

f7 en biedt dameruil aan. Die ruil weiger ik conform de les: niet ruilen als je achterstaat. Bovendien ontpen 

ik de toren met 26… Kg8-f8,  27. De6xd6. Ik herhaal mijn opmerking na de zetten 19 en 23 van wit: nu wit 

voorstaat, is het in principe verstandig stukken te ruilen. Ik kijk om me heen. Peter heeft met mij erbij nog 

zes tegenstanders over. 27… Lc7xd6,  28. Te1-e6   Pe7-c8. Een intens treurige zet maar de loper mag 

niet weg, die moet de witte vrijpion op d5 blijven blokkeren. 29. b2-b3  Tf7-e7.  

 

 Ik bied hoopvol maar opportunistisch remise aan. Pas veel later leerde 

ik dat het als zwartspeler voorstellen van remise tegenover de simul-

taangever geheel tegen de mores van het schaken in is. Dat is respect-

loos. “Not done”. Alleen de simultaangever mag dat doen, dat is het 

gebruik. Wist ik veel. Pieter wist beter en zag terecht dat hij beter 

stond: een gedekte vrijpion en een pion voorsprong. En hij speelde zo-

doende geconcentreerd en stilzwijgend door. Ik wist toen nog niet dat 

stilzwijgend afwijzen op zich ook normaal is onder schakers. Al doende 

leert men, zal ik maar zeggen. Ook al ben ik meer van de theorieboe-

ken. 30. Te6xe7. Wit blijft zijn strategie volgen: stukken ruilen als dat 

kan. 30… Kf8xe7,  31. Kf1-e2   h7-h6,  32. Ke2-d3. Wit centraliseert 
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zijn koning en laat die actief aan het eindspel deelnemen. 32… Ld6-c7. Herpositioneren. 33. Pf3-h4. Nu 
pas zie ik de verzwakking van mijn koningsvleugel die ik met mijn zet 31 veroorzaakt heb. 33… Pc8-d6. Ik 
heb geleerd dat je een vrijpion het beste kunt afstoppen met een paard. Maar hoe lang houdt mijn paard 
daar stand?  

Ik begin moe te worden. We hebben twee uur geschaakt. 34. Ld2-f4. 
Pieter vertoont geen sporen van vermoeidheid en speelt gedreven 
door. Hij gooit zijn loper in de strijd en pent het paard bekwaam. Lc7 
staat niet gedekt zie ik ineens. 34… g7-g5. Een briljante dubbele aan-
val met een pionvork? Neen. 35. Lf4xd6+. Wit redt zich met slim tus-
senschaak. En alweer ruilt wit een stuk. Pieter blijft bij zijn plan en voert 
het consequent door. Het kostte mij jaren voordat ik het begrip “Plan” 
kon bevatten. Meestal deed ik maar wat. 35… Ke7xd6. Hoe ik ook te-
rugsla, met de koning of de loper, ik ontkom niet aan een dubbele aan-
val met een vernietigende paardvork. Ik zag het aankomen maar kan 
wel door de grond zakken. 36. Ph4-f5+   Kd6-e5,  37. Pf5xh6   Ke5-f4. 
Ik sta twee pionnen achter en begin te beseffen dat ik ga verliezen. De 
witte d-pion is vrij en hoe boks ik op tegen de witte pionnenmeerderhe-
den op beide vleugels? Remise is een illusie en ik durf die niet nog 
eens aan te bieden. 38. Kd3-e2. Pieter oogt gedecideerd, ook als hij 

verdedigt. Hij heeft met mij erbij nog maar vier tegenstanders. Zijn ommetje langs de borden wordt steeds 
korter. Ik sta onder druk. 38… b7-b6. Te snel gespeeld, ik was nog niet klaar met denken maar Pieter ver-
scheen alweer aan het bord. Daarom maar een stille zet. Die doet niets bijzonders, maar ik koop tijd als 
het ware. 39. Ph6-f7. Krachtig gespeeld. Het witte paard dekt zowel d6 als het promotieveld d8. Ik zou 39. 
Ph6-f5 hebben gespeeld. Hier zien we het onderscheid tussen clubkampioen Pieter en mij. Later moet ik 
denken aan de titel Meester tegen amateur, het boek van Euwe uit 1976. 39… Kf4-e4,   40. d5-d6. De 
vrijpion wandelt promotie tegemoet of ik moet mijn loper geven. Dat is geen echte keuze. 40… Lc7xd6,   
41. Pf7xd6+.  

Het is gedaan. Winnen is voor wit nog maar een kwestie van tijd en 
rustig uitspelen. Ik moet het schaak opheffen en na 42. Pd6-c8 valt er 
nog een pion, nu op de damevleugel. Mijn stelling stort in. Ik baal als 
een stekker dat ik verlies, maar ik geef met eerbied op en ik schud Pie-
ter de hand ter felicitatie: 1-0.  
 
Ik was bekaf. Kun je nagaan hoe dat voor Pieter als simultaangever 
moet zijn geweest. Toch ben ik trots, ik heb het namelijk nog best lang 
volgehouden. Er zijn na mijn opgave nog maar drie anderen aan het 
spelen. Zijn voortreffelijke uitslag: Pieter scoorde 11 punten uit 13 par-
tijen waarvan 2 remises, dus 10 gewonnen en maar 1 verliespartij. Bra-
vo.  
 
Naderhand bedacht ik dat Pieter als simultaangever niet over de nota-
tie van onze schaakpartij beschikte. Dat lijkt me vervelend. Je wilt toch 

graag je partijen kunnen naspelen. Zeker als het er maar liefst 13 tegelijk waren. Je kunt ze niet allemaal 
onthouden. Ik vroeg zijn mailadres op bij het clubbestuur en vroeg Pieter per mail of hij mijn notatie wilde 
hebben. Dat wilde hij wel. Ik typte die uit en mailde die naar hem toe. Pieter antwoordde dat hij het een 
interessante partij vond. En hij schreef me dat ik ook goed gespeeld had. Dat deed me goed. Wie wil er 
nou geen compliment? 
 
Altijd als ik hem daarna op de club zag, zat hij rustig en supergeconcentreerd te spelen. Daar kon ik een 
voorbeeld aan nemen. Om nog maar te zwijgen van zijn spelniveau. Dat zal ik nooit bereiken. 
 
Ik kan me ook ons gesprek op 29 juni 2019 nog goed herinneren. We zaten op de achterbank van de auto 
op weg naar huis na onze massakamp SV Wageningen-ASV. Toen evalueerden wij hoe het was gegaan. 
Wij speelden uit en wonnen overtuigend met 12,5-21,5. Dat geeft natuurlijk een goed gevoel. Wij wonnen 
beiden: hij aan het eerste bord, ik aan het laatste. Meester en amateur. En Pieter vertelde mij enthousiast 
over zijn voorgenomen studie Bio-Informatica. Ik was onder de indruk. 
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Na de herinneringen aan Pieter in 
de verhalen van clubgenoten van 
Pieter sluit ik graag af met de be-
levenissen van Pieter op het 
schaakbord. Op internet vond ik 
onderstaande partijen en partij-
fragmenten. Aardig is dat we Pie-
ter de laatste jaren vooral kennen 
van degelijk spel, dat in het eind-
spel de punten opleverde. In deze 
fragmenten zien we echter ook 
enkele wat frivolere partijen van 
Pieter. 

Hoogeveen, 2018 Pieter Verhoef 
– Daniël Kutchoukov 

Peter Boel schreef hier in het 
rondeverslag: Pieter Verhoef uit 
Arnhem staat op het punt een ver-
keerde behandeling van de Caro-
Kann door Daniel Kutchoukov te 
straffen.  

1.Lf4 Pdf6 Hij had waarschijnlijk 
voor het minder slecht moeten 
gaan met 12 ... Pxe5. 2.Pf5 Waar-
om wachten? Natuurlijk kan het 
paard niet worden genomen van-
wege 14.Pxc6 +. 2. … Lf8 3.Pc4 
Pd5 4.Lg3 Dd7 5.0–0–0 Pgf6 
6.h5 b5 7.Pe5 Db7 8.c4 bxc4 
9.Pxc4 Dd7 10.The1 Pb6 
11.Pcd6+ Lxd6 12.Lxd6 0–0–0 
13.Da6+  

 

 

 

 

en zwart geeft op, want op 13. … 
Db7 volgt 14. Pe7+ met dame-
winst. 

 

Ook uit Hoogeveen, 2018 
Pieter Verhoef – William Sha-
khverdian 

Toen waren Pieter en William nog 
geen clubgenoten bij ASV 

1.c5 Txc5 Wit staat beter, maar 
deze zet zorgt voor een snel ein-
de. Beter 1. … e5. 2.Td8+ Pf8 
3.Txf8+ Na 3. … Kxf8 4. Ld6+ en 
Lxc5 blijft Pieter een stuk voor.  
1-0 

 

 

 

 

 

In Hoogeveen 2018 deed Pieter 
veel mooie dingen. 

Dit fragment is uit  
Pieter Verhoef – Peter Hulshof 

1.Pxf7 Kxf7 2.Dd3 De8 3.Dxg6+ 

Ke7 4.Dh7+ Kf8 5.Td7 Dxd7 

6.Dxd7 Ld5 7.Dd6+ Kf7 8.Dc7+ 

Kf8 9.Lg6 en zwart geeft op  

Partijfragmenten van Pieter 
door  Erik Wille 
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Tijd voor een eindspel uit het OS-
KA 2015. In de partij Pieter Ver-
hoef – Dries Wedda kwam de 
volgende stelling op het bord. 

Zwart had zojuist Lh5 gespeeld en 
remise aangeboden. Wit zag nog 
een laatste kans en speelde 1. 
Kb2, een listig zetje dat zwart ver-
leidde tot 1. …, Kg3. Na een 
wachtzet als 1. …, Lf3 heeft wit 
niet beter dan 2. Kb3, Ld1+ 3. 
Kc4, Lxa4 4. Kxd4 en nu kan 
zwart met 4. …, Lc2 afwikkelen 
naar het eindspel van de loper 
van de verkeerde kleur. Maar de 
partijzet is nog niet verkeerd. De 
partij vervolgde met 2. Kb3 en nu 
tastte zwart echt mis met 2. …, 
Ld1+ Hier had 2. …, Kxh4 3. Kc4, 
Le8 nog net op tijd redding gebo-
den. Nu was zwart te laat: 3. Kc4, 
Lxa4 4. h5, Le8 5. h6, Lg6 6. Lg8 
en wit won. 
 
Pieter Verhoef – Anne Lukas uit 
de 7

e
 Internationaler Vellmar 

Schaakdagen van 2015 
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.f4 g6 4.Pf3 
Lg7 5.Lb5 Pd4 6.0–0 a6 7.Lc4 e6 
8.d3 Pe7 9.Pxd4 cxd4 10.Pe2 b5 
11.Lb3 Lb7 12.Pg3 d5  

13.f5 Le5 14.fxe6 fxe6 15.a4 Dd6 
16.axb5 axb5 17.Txa8+ Lxa8 
18.Df3 dxe4 19.Pxe4 Lxe4 
20.Dxe4 Lxh2+ 21.Kh1 Pf5 
22.Txf5 gxf5 23.Da8+  

Hier moet zwart verdedigen met 
23. … Dd8 24.Dxd8+ Kxd8 
25.Kxh2 Ke7 26.Lg5+ Kf7 en Pie-
ter heeft nog een lange weg te 
gaan om tot winst te komen. 
23. … Db8 24.Dc6+ Ke7 25.Lg5+ 
Kf8 26.Dxe6 Kg7 27.Df7# 1–0 
 
Ik had graag in deze serie partijen 
en partijfragmenten de remise van 
Pieter tegen Erik van den Doel in 
het Prinsenstadtoernooi 2019 van 
DSC Delft laten zien. Ik kan deze 
echter online niet vinden.  

 
Ik sluit daarom met een andere 
partij af. Het is de laatste partij die 
Pieter speelde in ASV 1 op 7 
maart 2020 tegen Schaakstad 
Apeldoorn 2.  
 
Pieter Verhoef (2180) – Nikolai 
Kabanof (1967) 
KNSB-competitie, 2A Arnhem (6), 
07.03.2020 
1.e4 d6 2.d4 g6 3.Pc3 Lg7 4.Pf3 
a6 5.a4 b6 6.Ld3 Pd7 7.0–0 c5 
8.Le3 Dc7 9.Te1 e6 10.De2 Pe7 
11.Tad1 0–0 12.Dd2 cxd4 

13.Lxd4 Pe5 14.Pxe5 dxe5 
15.Le3 Lb7 16.f3 Pc6 17.Df2 
Pieter is met een voordeel uit de 
opening gekomen. En dan zien 
we de Pieter die we van de laatste 
jaren op het schaakbord hebben 
leren kennen. Een klein voordeel 
wordt langzaamaan groter. 

17. … Pd4 18.Pe2 Tfd8 19.c3 
Pxe2+ 20.Lxe2 Txd1 21.Txd1 
Dc6 22.Lxb6 Dxa4 23.Td2 Lh6 
24.Le3 Lf8 25.Df1 Tc8 26.Dd1 
Dc6 27.Td8 Kg7 28.Dd2 Lc5 
29.Txc8 Lxc8 30.b4 Lxe3+ 
31.Dxe3 h6 32.Kf2 g5 33.Ke1 
Kg6 34.Kd2 Dd6+ 35.Kc2 f5 
36.Dd3 Dc7 37.Dc4 Dxc4 
38.Lxc4 g4 39.fxg4 fxg4 40.g3 
Kf6 
Pieter is erin geslaagd om het 
voordeel uit te bouwen en nu is 
het zaak het eindspel te winnen. 

41.Kb3 Ke7 42.Ka4 Kd6 43.Ka5 
Lb7 44.Ld3 Kc7 45.Lb1 Kb8 
46.Kb6 Ka8 1-0 
Pieter, dank voor dit vermaak op 
het schaakbord, maar vooral dank 
dat je een van ons was. In onze 
herinneringen zul je altijd een van 
ons blijven. 

Foto: Delftse Schaakclub / Herman Zonderland 

(www.Zonderland.nl) 

http://www.zonderland.nl/?fbclid=IwAR1WhQ88IpmV2xs-dGbqmm5xcqMMIWRK_RNZr6QJES-YoWNcJ1lt8ojwJE8
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Al lang stond Theo van Amerongen op mijn lijstje van ASV-ers die ik graag eens wil laten vertellen over hun tijd 
bij ASV. Ik ken Theo al meer dan 45 jaar. Hoewel we geen generatiegenoten zijn, voelt dat wel zo. Dat komt 
waarschijnlijk doordat we eind jaren zeventig samen in het eerste kwamen en na de wedstrijden in de Diacones-

senkerk naar La Canette gingen voor de naborrel. Ook hebben we menige 
strijd op het schaakbord uitgevochten. Theo is een mensenmens. Op de 
clubavond is hij haast altijd aanwezig. Als hij niet speelt, schuift hij graag 
aan bij het groepje aan de bar of bij de ‘puzzelaars’. Theo praat makkelijk 
en is geïnteresseerd in alle clubgenoten. Theo is een van die leden die voor 
verbinding tussen de leden zorgt. Het cement tussen de stenen, zou je kun-
nen zeggen.  

 

 

Op 19 februari belde ik Theo en meteen waren we in gesprek alsof we elkaar gisteren nog gezien hadden. We 
hebben elkaar echter al een jaar niet gezien en dus wisselen we eerst uit hoe het ons sinds maart 2020 is ver-
gaan. Beiden mijden we alle risico’s op besmetting zoveel mogelijk. Dat was voor Theo ook een reden om in sep-
tember de clubavonden nog even aan zich voorbij te laten gaan. “Ik wandel veel en ik spreek mijn schaakvrien-
den Robert Naasz en Marco Braam met enige regelmaat. We hebben een tijdje terug bij mij thuis samen nog een 
biertje gedronken”. 

Theo van Amerongen is pas laat met schaken in aanraking gekomen. “Op de middelbare school schaakten wij 
niet. Wel dammen. Ik heb tijdens mijn Theologiestudie leren schaken. In 1971, toen ik in de Achterhoek werkte, 
ben ik bij Winterswijk gaan schaken. Ik moest toen nog leren noteren en schaken met een klok was nieuw voor 
me. Winterswijk was een kleine club met 14 leden. Ze speelden promotieklasse en ik mocht al regelmatig inval-
len.” Zijn periode in Winterswijk eindigde al in 1972. Theo kwam in Arnhem terecht. “Toen was de WK-match 
Fischer-Spassky een enorme stimulans om meer aan schaken te gaan doen. Ik heb toen een schaakbord gekocht 
en ben gaan studeren op openingen. Ik wilde in Arnhem bij een club gaan schaken en vond in het telefoonboek 
de naam van Jan van Eden. Hij was echter van GOVA en ik wilde naar ASV. Daarop bracht Van Eden mij in contact 
met zijn overbuurman Piet Blees, die bij ASV speelde. De donderdag erna ben ik naar het Girogebouw aan de Vel-
perweg gegaan. Daar speelden ASV en GOVA toen samen op de 12e etage. Dick Hajee ving me op. Ik speelde de 
eerste weken tegen Salomé, Kahn en Rietbergen.” 

Toen de nu 79-jarige ASV-er bij onze club kwam, was ASV net samengegaan met De Koningsloper. ASV had geen 
eigen clubgebouw en was bij GOVA ingetrokken in het Girogebouw, waar de twee clubs een gezamenlijke interne 
competitie speelden. “Ik had in mijn Winterswijkse tijd openingen geleerd uit de Prismaboekjes van Hans Bouw-
meester. Dat waren allemaal rustige openingen, zoals Gesloten Siciliaans, Weens met Lc4 en de Franse ruilvari-
ant. Openingen waarin je weinig fouten kon maken. Eenmaal bij ASV wilde ik hoofdvarianten spelen, zoals Open 
Spaans en Grünfeld-Indisch. Ook begon ik met correspondentieschaak. Dat was echt een goede manier om ope-
ningen onder de knie te krijgen”. 

Theo speelde bij zijn entree bij ASV in het vierde team, maar doordat hij in razend tempo sterker werd, maakte 
hij midden jaren zeventig al deel uit van ASV 1, dat toen teruggevallen was naar de promotieklasse van de OSBO. 
In seizoen 1980-1981 vierde Theo zijn rentree in het eerste team dat dan 2e klasse KNSB speelt. De hoofdmacht 
van ASV onderging die zomer een ware metamorfose. Uit het team van 1979-1980 waren Henk Muzerie, Marc 
Uildriks en Otto Mix gestopt en Ferdi Licher, René Duchêne en Arjeh Tal naar andere clubs vertrokken. Piet Blees 
daalde af naar het tweede team. Met Theo, maakten Henk Peters, Henk van Kortenhof, Guust Homs, de gebroe-
ders Wille en Henk Korvinus hun entree in ASV 1.  

“Dat was voor mij een geweldig seizoen. Met wit won ik en met zwart speelde ik remise. Het liep als een trein.  

“Whisky uit een plastic bekertje en een broodje kousenband” 

Interview met Theo van Amerongen 
door  Erik Wille 

Diaconessenkerk  in Arnhem 
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Het was weliswaar niet zo verantwoord wat ik deed, een soort op bluf gebaseerd aanvallend spel, maar het 
werkte.” Theo van Amerongen werd dat seizoen met 6 uit 8 topscorer in een seizoen waarin ASV 1 door een 5-5 
gelijkspel in de slotronde bij SMB 1 zich handhaafde (zie  krantartikel linksonder) . Dat seizoen zorgde ook nog 
wel voor wat heerlijke anekdotes. In die tijd ging Theo nog weleens ‘op pad’ met zijn teamgenoot Henk Peters. 
Dat gebeurde ook voor de wedstrijd tegen OSV op 12 maart 1980.  “We hadden vrijdag tot diep in de nacht door-
geharkt. We eindigden rond 4 uur in de ochtend bij het illegale café Narda in het Spijkerkwartier. Daar dronken 
we whisky uit een plastic bekertje en we aten een broodje kousenband met pindasaus. We hadden helemaal 
niet geslapen toen we in de Diaconessenkerk aankwamen om tegen Oss te spelen. Als we tussen de zetten door 
langs de borden liepen, dan moesten we tegen de muur hangen om overeind te blijven. Toch speelde ik nog re-
mise. Henk verloor wel.” Na drie seizoenen vechten tegen degradatie (zonder ooit gedegradeerd te zijn) keert 
Theo van Amerongen in seizoen 1983-1984 terug in ASV 2.  

Het was in een periode dat Theo veel minder tijd en energie in schaken stak. “Tot 1981 werkte ik als docent aan 
de Katholieke Pedagogische Academie in Arnhem. Hierna werd ik benoemd aan de Katholieke Theologische Uni-
versiteit te Utrecht.  Mijn nieuwe baan in Utrecht vroeg toen al mijn aandacht, het colleges voorbereiden en ge-
ven, ging bijna volledig de plaats van het schaken innemen. Ik schaakte toen nog wel intern en in de teams, maar 
van enige systematische schaakstudie kwam het niet meer. Ook het correspondentieschaak gaf ik eraan. Ik heb 
in die tijd nog wel een aantal prachtige partijen gespeeld onder andere tegen Remco de Leeuw. We speelden 
drie maal de Draak en ik bleef daarin steeds overeind. In 1990 stopte ik praktisch helemaal met schaken, ook als 
lid van ASV. Wel speelde ik nog wel eens een partij tegen  Kees Ebskamp, een oude vriend en ook een paar jaar 
ASV-er geweest. Hij woonde  in De Bilt en we hebben samen nog even in mijn geboortedorp Cothen gespeeld. 

Toen hij veel te jong – 54 jaar oud – overleed, ben 
ik een aantal jaren helemaal met schaken gestopt. 
Pas na mijn pensioen kwam de interesse terug.”  

In het begin van de jaren tachtig trok Theo van 
Amerongen vaak naar El Salvador. Dat waren niet 
zo maar reizen. Er woedde een bloedige burger-
oorlog tussen de door de VS gesteunde regering en 
guerrillagroepen.  En als hij dan na zes weken weer 
terug was, dan vertelde hij over zijn avonturen. Ik 
was toen een tiener en luisterde dan ademloos. Zo 
kan ik me nog herinneren dat Theo vertelde over 
een busreis in Honduras in het grensgebied met El 
Salvador. Iedereen moest met de handen hoog aan 
de zijkant van de bus gaan staan. De inzittenden 
van de bus werden gefouilleerd en de bagage werd 
doorzocht. Ik was toen nog geen 20 en dat verhaal 
maakte toen grote indruk op me. 

“Ik was in die tijd actief betrokken bij de vrij-
heidsbewegingen in Midden-Amerika. Ik ben tus-
sen 1982 en 1987 daar vijf keer geweest. Voor 
een deel was dat ook voor mijn werk. Ik heb ge-
schreven voor de Solidariteitsbeweging. Ik had 
contact met Kerk van de Armen en Opstand van 
de Armen en was verbonden aan Christenen 
voor het Socialisme. Ik heb toen ook twee  
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boeken uitgebracht, ‘Het hart van de Vulkaan’ en ‘De Bergen dragen Vrede’. El Salvador is een vulkanenland. Ik 
was vooral geïnteresseerd in de verhouding tussen godsdienst en revolutie, godsdienst en politiek.”  

De reizen naar Midden-Amerika waren niet zonder risico’s. Velen zullen de moord op de IKON-journalisten in 
1982 nog wel herinneren. In 2018 besteedde Zembla daar nog aandacht aan. “Ik ben nooit in de problemen ge-
komen. Maar het was soms best spannend als ik  mensen in het verzet wilde spreken. Die contacten kon je niet 
rechtstreeks leggen. Ik vloog dan naar Cuba, Mexico of Nicaragua. En van daaruit bereidde ik mijn bezoek aan El 
Salvador voor. Ik heb daar toen veel vrienden gemaakt. Het zijn prachtige mensen, waarmee ik nog steeds be-
vriend ben. Ik kreeg op mijn verjaardag nog een telefoontje van een pastoor uit San Salvador.”  

Theologie studeren was overigens aanvankelijk niet het plan van onze clubgenoot. Een trieste gebeurtenis deed 
Theo van keuze veranderen. “Ik was van plan natuurkunde te gaan studeren. Toen mijn zusje op jonge leeftijd 
overleed, kwam er vaak een pater op bezoek bij mijn ouders. Die inspireerde me om filosofie en theologie te 
gaan studeren. Toen heb ik eerst een jaar Latijn en Grieks gedaan en toen ben ik naar het Seminarie gegaan”.  

Gaandeweg de studie schuift de interesse van Theo wat op richting politieke onderwerpen, wat ook wel blijkt uit 
zijn latere activiteiten in El Salvador. “Ik zou in 1967 gewijd worden tot priester, maar daar heb ik op het laatste 
moment van afgezien. Zo dicht op de kerk zag ik toch niet zitten en ook het celibaat was niets voor mij. Ik heb 
toen mijn doctoraal gehaald in Nijmegen en werd  een afgestudeerde theoloog zonder priesterwijding.  Dat was 
toen nog niet normaal, een katholieke leek die theologie had gestudeerd. Tot dan toe bestond dat niet. Ik was 
een vreemde eend in de bijt maar vond werk via het onderwijs.” 

Na zijn pensioen keerde Theo van Amerongen direct terug bij ASV, maar nu puur voor de lol. “Het schaken bleef 
trekken. Er was wel veel veranderd. ASV was veel groter geworden en had veel meer sterke schakers. Ik moest in 
het begin flink wennen. Ik speelde geen goede partij en maakte veel fouten. Ik ben banger gaan schaken. De on-
bevangenheid was eraf. Ik heb daar nog met Hendrik van Buren over gesproken. Hij had na een periode zonder 
schaken dezelfde ervaring. Het belangrijkste was dat ASV een gezellige club was. Ik praat graag met iedereen op 
de club. Het is meer een vriendenclub geworden. In de jaren zeventig was het formeler en was ik ambitieuzer”. 

Theo is overigens ook regelmatig als vrijwilliger voor ASV actief geweest. “Eind jaren zeventig gaf ik les bij de 
jeugd. Abbes Dekker was jeugdleider. Ik heb nog lesge-
geven aan Jock Geselschap, Rutger en Erik Verkade, 
Sjoerd Dekker en Hemanth Ramanna. Dat was op de 
zaterdagochtend in de Dr. W. Dreesschool.  Toen ik na 
mijn pensioen weer ging schaken, heb ik ook nog een 
periode lesgegeven. Dat was in het Scoutinggebouw 
met onder meer Xadya en Bent”. Theo was niet alleen 
jeugdleider. Jarenlang was hij ook teamleider. Ook de 
laatste jaren vervulde hij die rol bij ASV 3. 

Schaken is niet de enige hobby van Theo. “Ik ben fana-
tiek voor FC Utrecht, vroeger DOS. In 1959-60 had ik een 
seizoenkaart. Tonny van der Linden was toen de grote 
ster. Ook wandelt Theo graag. Ieder woensdag wandel 
ik vier uur. Meestal uitgezette routes langs de Veluwe-
zoom. Ik doe als het enigszins kan ook mee aan de Air-
borne. Dan loop ik tegenwoordig 25 kilometer. De Vier-
daagse heeft me nooit getrokken. Dat is veel te druk. Ik 
heb ook veel in het buitenland gewandeld. Met een rug-
zak in Spanje op de Camino naar Santiago of in Duits-
land. Ik heb wel van de Poolse grens naar West-
Duitsland gelopen in veertien dagen.” 

Corona heeft wat dat betreft ook roet in het eten ge-
gooid. “Dat is het eerste wat ik weer doe als dat kan. 
Met Spaanse vrienden wandelen. ’s Avonds een biertje 
et is het geen interview voor het clubblad, maar ben je 
een boek aan het schrijven. Toen ik na ons gesprek in  
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in Google nog eens ‘Theo van Amerongen’ intikte, deed ik een verrassende ontdekking. 
Dat boek bleek al te bestaan. In 2008 heeft Theo een biografie uitgegeven onder de titel 
‘Heb jij wel roeping?’. Ik kon de verleiding niet weerstaan en heb het boek meteen be-
steld. En terwijl ik buiten de vakanties eigenlijk niet zo’n lezer ben, ben ik direct begon-
nen en zit ik elk vrij moment met het boek in mijn handen. Wil je na het lezen van dit 
interview nog meer weten van Theo, dan kan ik het boek aanraden. Zodra de clubavon-
den weer begonnen zijn, is gezellig met Theo aan de bar bij ASV natuurlijk ook een goed 
plan. 

 

Op mijn vraag of Theo misschien nog wat fragmentjes heeft uit zijn lange carrière rea-
geert Theo positief. “Ik heb alle boekjes met mijn partijen nog”. We sluiten het interview 
dan ook af met een aantal door Theo zelf geselecteerde fragmenten en partijen. 

 

 

Theo tijdens intern competitie 2019-2010 Interne competitie 2004 in De Opbouw Intrerne competitie 2019-2020 

Interne bekercompetitie 2019-2020 tegen 

Vadim van Kuijk 
Mei 2009; onderonsje met Henk Wille 
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Driemaal speelde Remco de 
Leeuw de Siciliaanse draak tegen 
mij en ik bleef daarbij met wit on-
geslagen. De slotstand van onze 
partij van december 1988 was bij-
zonder. Ik offer de dame op g8 

om met pion h7 mat te kunnen 
geven. Dus 26. Dg8+ Kxg8 27. 
h7+ mat. 

Jaar 1980/81 ASV 1 met wit tegen 
T. Peters van Eindhoven  2 

27.Txh6  Pg6  28.Txh7+  Kxh7  
29.Dh6+  Kg8  30.Lg5  Pf4+  
31.Lxf4  Dxh6  32. Lxh6  Tfe8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980/81 met ASV 1 met wit tegen 
J. Paulissen van De Baronie 

18.f3!  Txg7  19.Lh6  Tf7  20.Pf4  
Kh8  21.Lg5  Pg8  22.Ph5  fxg4  
23.fxg4  Taf8  24.Pf6  Pxf6  
25.Lxf6+  Kg8  26.Dh6  Tc8  
27.Tf3  Pc6  28.Th3  Txf6  
29.exf6  Tf8  30.Th5  Tf7  31.Tf1!  
e5 Nog maar even een diagram-
metje, omdat het slot fraai is door 

zijn eenvoud.  32.Tg5  Kh8 
33.Tg7 Txg7  34.fxg7+  Dxg7  
35.Tf8+  Dxf8  36.Dxf8 mat. 

 

Drie foto’s uit teamwedstrijden. In 2016-
2017  was Theo met 5 uit 7 topscorer: 
foto prijsuitreiking 

33.Pxc6  bxc6 en na 34. f6 was 
het snel uit. 
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Jaar 1981/82 liep ik tegen een 
schitterend stukoffer op in de 
wedstrijd ASV 1 tegen Veldhoven. 
Tegenstander met zwart was 
Huub Schenning: 

21. …  Pd3!!  22.Txd3  Dxb2  
23.Tb1  Dc2  24.Txd6  Lxc3  
25.Tbd1  Txe4  26.Dh3  Td4  
27.T6xd4  Lxd4  28.Dg4  Lg7  en 
zwart won. 

 

Een partijtje uit ASV 1 tegen SMB 
2 in 1978 met wit tegen  Vincent 
de Lange.1.e4  e6 2.d4  d5  3.Pc3  
dxe4  4.Pxe4  Pf6  5.Lg5  Le7  
6.Pxf6  Lxf6  7.Lxf6  Dxf6  8.Pf3  
0-0  9.Ld3  Pd7  10.h4  e5  
11.Pg5  exd4  12.Lxh7+  Kh8  

13.Le4  Pe5  14.Dxd4  Td8 
15.Dxe5  en zwart geeft op 

 

Hierna een aantal fragmenten uit 
de interne competitie.  

 

 

Zwart: Henk Peters 1980 na 13. 
…  Le6: 

14.f5  gxf5  15.Ph4  Pe7  16.De2  
Dd6  17.Lf4  Dd7  18.Tae1  Kf7  
19. Dh5+  Kg8   

20.Txe6  Dxe6  21.Pxf5  Pg6  
22.Pxg7  Kxg7  23.Lh6+  Kh8  
24.Lxf8  Pxf8  25.Pe4  Pbd7  
26.Dh6  f5  27.Dxe6  Pxe6  
28.Txf5  en na tientallen zetten 
won wit. 

Wit: Tom Bentvelzen 2005 na 33. 
…   Lf5-e4 

34.Dd4  Txh2+  35.Pxh2  Lxg2+  
36.Kg1   Lxf1+  37.Kxf1  Db1+  
en zwart wint. 

 

Zwart: Henri Lenferink nov. 1982 

20. …  Lxh6  21.Dxh6  Lxf3  
22.Txf3  Dxd4  23.fxg6  fxg6  
24.Lxg6  Ta7  (24. … hxg6 gaat 
mat na 25. Dxg6+ en 26. Th3+) 
25.Lf5  Tg7  26.Le6+  Kh8  
27.Taf1  De4  28.Tg3  Txg3  
29.Dxf8+  en wit won. 

Wit Jan van Eden 1987  

29. …   Lxf2+  30.Kxf2  Dxb2+  
31.Dd2  Db6+  (dreigt Pg3 mat)  
32.Te3  Pxe3  33.Pxg6+  hxg6  
34.Dxd3  Pf5+  35.Kf1  Pg3+  
36.Ke1  Dxe6+  37.Kf2  Pe4+ en 
wit gaf zich over. 
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Zwart Quirine Naber 2015, die een 
stuk won maar de partij verloor. 

29.Lc3  Dc5+  30.Kh1  Dxc4  
31.Da8+  Ke7  32.Lb4+  Ke6  
33.Td6+  Kf5  34.Df3+ en zwart 
geeft op. Na 34. … Df4 volgt 35. 
g4+ Kg5 36. Ld2 

 

Tot slot een partij die ik een van 
mijn betere vind. 

Zwart Martijn Boele, Interne ASV 
14 februari 2008. 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 
4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 g6 6.f3 Lg7 
7.Le3 0–0 8.Lc4 Pc6 9.Dd2 a6 
10.0–0–0 Pe5 11.Lb3 b5 12.h4 h5 
13.Kb1 Pc4 14.Lxc4 bxc4 15.Lh6 
Db6 16.Lxg7 Kxg7 17.Pd5 Pxd5 
18.exd5 

Ik sta hier wat beter. Met zijn vol-
gende zet verspeelt Martijn een 
pion. Beter was 18. … e6. 

18. … Tb8 19.Dc3 Kh7 20.Pc6 
Tb7 21.Pa5 Tc7 22.Pxc4 Dc5 
23.b3 Lb7 24.Dd4 Tb8 25.Dxc5 
Txc5 26.Pe3 a5 27.Kb2 La6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.Tc1 a4 29.c4 Lc8 30.Kc3 axb3 
31.axb3 e6 32.b4 Tc7 33.Thd1 e5 
34.Ta1 f5 35.Td2 f4 36.Pd1 Tcb7 
37.Tb2 Tc7 38.Tba2 Lb7  

39.Ta7 Tbc8 40.Kb3 Tf7 41.Pc3 
Kg8 42.Pe4 Td8 43.Kc3 Kh8 
44.Kd3 Tc7 45.T7a5 Tf7 46.Tb5 
Kg8 47.Tb6 

Zwart geeft op. De pion op d6 gaat 
verloren en dan gaat de pionnen-
meerderheid beslissen. 

 

 

 

 
Met puzzelvrienden 
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Wie iets met openingen gaat doen heeft het moeilijk met de keuze. Als je het gemakkelijk wilt doen en je gaat je 
oriënteren op het Ecosysteem is de keuze slechts 500 varianten groot. In werkelijkheid zijn het er nog een paar 
meer. Voor zelden voorkomende varianten wordt de rubriek X00 gekozen. Dus komen er nog eens een stuk of 
dertig mogelijkheden bij. Dat is overigens niet het probleem, dat ik heb. Dat is: moet je kiezen voor een variant, 
die je op de club wat vaker ziet, of moet je juist kiezen voor iets, dat nauwelijks gespeeld wordt. Ik probeer het 
een beetje af te wisselen. De keuze van vandaag richt zich op het Wolga-gambiet. Dat werd zeer lang niet alleen 
op onze vereniging, maar overal in regionale matches erg vaak uit de kast getrokken. Dit kon er zelfs toe leiden, 
dat ik spelers uit de lagere regionen verbaasd hoorde stellen, dat de opening ook op topniveau voorkwam. En 
inderdaad; in wat ik gekozen heb komt de wereldtop ook voor. Zijn het vooral de wilde jongens, die het spelen? 
Dat valt hard mee. Het aantal varianten in de opening is relatief beperkt. Dus kan men met een naar  verhouding 
beperkte tijdsinvestering al snel een eigen weg kiezen. Dat is dan een slimme keuze om een reden, die lang niet 
iedereen zal verwachten. Mensen, die het spelen zijn meestal niet van het soort, dat zich bezig houdt met de ken-
nis van openingen. Men kan al snel meer weten dan spelers, die het regelmatig op het bord brengen. Vandaag 
brengen we weer ons standaardpakket: twee overwinningen van wit en twee van zwart. Dat hopen we dan met 
nog 21 partijen op de ASV-site uit te breiden naar 25 stuks. Dat is een aantal, waarbij men mag verwachten, dat 
iedereen het nodige van een opening weet en zelfs over de richtingen, die het vervolg van een partij kan in-
slaan.  SUCCES.  

 

 

Openingskennis (6) 
door  Hendrik van Buren 



maart 2021                            ASV Nieuws 

23 

 

 

Zsinka,Laszlo (2350) - Olsson,K 
(2325) [A57] 
Budapest first Saturday, 1993 
 
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 b5  

De standaardzetten van het Wol-
ga-gambiet. 4.Lg5 een weinig ge-
speelde voortzetting omdat hij als 
zwak wordt beoordeeld. Het gaat 
dan vooral om de verzwakking 
van pion b2 nu Lc1 weg is van zijn 
startveld. 4...Pe4 ook dit wordt 
niet vaak gespeeld. De algemene 
mening is dat om de zwakte van 
b2 goed uit te buiten veel beter 
Db6 gespeeld kan worden. 
Ook ...g6 wordt als succesvoller 
beschouwd. 5.Lf4 d6 helaas is de 
theorie hier al gestopt. 6.f3 Da5+ 
7.Pd2 Pf6 8.e4 bxc4 9.Pe2 g6 
10.Pc3 Lg7 11.Pxc4 Dd8 12.Le2 
0-0 13.0-0 Pbd7 14.Dd2 La6 
15.e5 dxe5 16.Pxe5 Pxe5 
17.Lxe5  

Lb7 deze zet heeft nadelen. Nu 
zal pion d5 op het bord blijven en 
zwart het leven zuur maken. Beter 
lijkt het riskant uitzien-
de [17...Lxe2 18.Dxe2 Pxd5? 

19.Lxg7 Kxg7 20.De5+ Pf6 
21.Dxc5 met ongeveer gelijke 
stelling.] 18.Tad1 Dc8 19.Lc4 Td8 
20.De2 Df5 21.Tfe1 Tac8 22.g4 
Dg5 23.Lg3 Pd7 24.h4 Df6 25.g5 
Df5 26.Kg2 Pb6 27.Ld3 Dd7 
28.Lb5 Df5 29.Ld3 Dd7 30.Le4 
Pa4 31.Pxa4 Dxa4 32.b3 Db4 
33.h5  

volgens de analyse valt zwart 
nauwelijks een advies te geven. 
Als iets...danis misschien ...Ld4 
het proberen waard. 33...c4 
34.hxg6 hxg6 35.Lxg6 een offer, 
dat mogelijk is geworden omdat 
de zwarte dame buiten spel 
staat. 35...fxg6 36.De6+ Kf8 
37.Te4 Tc6  

dit maakt een leuke winst van wit 
mogelijk. Andere zetten leveren 
zwart nauwelijks meer 
op. [37...Lc3 38.Tf4+ Ke8 
39.Dxg6+ Kd7 40.De6+ Ke8 
41.Df7+ Kd7 42.d6+-] 38.Tf4+ Lf6 
39.d6 Tcxd6 [39...Kg7 40.gxf6+ 
exf6 41.Dxf6+ en mat in twee; 
39...Tdxd6 40.Txf6+ met over-
gang naar de partijzet-
ten.] 40.Txf6+ exf6 41.Lxd6+ 

Txd6 42.Txd6 Lxf3+ 43.Kxf3 
Dc3+ 44.De3 en zwart gaf het op. 
Magazin 1993 - 11 blz. 294 1-0 
 
Anikaev, Yury - Wganjan, Rafael 
[A57] Telavi Ch. USSR 1e klas-
se  
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.Pf3 
Lb7 5.Pc3 b4 6.Pa4 e6 7.Lg5 d6 
8.e4 Le7 9.e5  

Anikaev besluit als eerste wind te 
zaaien, maar moet uiteindlijk 
storm oogsten. 9...dxe5 10.dxe6 
Dc7! 
Waganjan houdt van onverwachte 
wendingen bij gebeurtenissn. 
Daarom is het verlies van de 
rochade voor zwart niets ergs. 
11.exf7+ Kxf7 12.Le3 Td8 
13.Dc2 Kg8 14.Df5 Dd7 
15.Dxd7 Pbxd7 16.Le2 Lc6 
17.b3 Pe4 18.Ld3 het lijkt of de 
zwarte strategie slagzij begint te 
maken. Maar Waganjan had ver-
der gekeken. 

18...Pxf2 19.Kxf2 het eerste 
onverwachte treft Anikaev. 
[ 19.Lxf2 e4 20.Le2 en wit kan vol 
vertrouwen in de toekomst kijken. 
Het initiatief ligt volledig bij zwart. 
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En die gaat gelijk over tot 

beslissende actie. 

19...e4 20.Le2 Tf8 

20...Tf8 zwart was niet van plan 

het materiele evenwicht direct te 

herstellen. Eerst wil hij de druk op 

de witte koning vergroten. 

21.Thd1 exf3 22.Lxf3 Pe5 23.Lxc5 

Tae8 eenvoudig maar prachtig. 

Zwart heeft nu meer stukken in 

het spel en dat beslist gelijk de 

partij in enkele zetten. 24.Kg1 

Lxf3 25.gxf3 Pxf3+ 26.Kg2 Lxc5 

27.Pxc5 Te2+ 28.Kg3 

Pd2 29.h3 Tf3+ 30.Kh4 Tg2 

tegen het mat bestaat geen 

bevredigend verweer en daarom 

gaf wit op. Waganjan werd ook de 

winnaar van het toernooi. 

0−1 

 
Beljavski,Aleksandr - Hodgson 
[A57] 
Londen Lloyds Bank, 1983 
 
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 
a6 5.e3  

een zet, die linker is dan hij eruit 
ziet. Zwart kan problemen krijgen 
doordat hij niet vrijelijk over de 
open lijnen op de damevleugel 
kan beschikken. Er zijn drie zwar-
te antwoorden: ...axb, ...e6 
en ...g6. 5...g6 6.Pc3 Lg7 7.a4 0-
0 8.e4 hier wordt ook vaak Pf3 
gespeeld. 8...d6 ook ...Lb7 
en ...e6 worden nu ge-
speeld. 9.Pf3 axb5 10.Lxb5 La6 
11.Ld2!  

zodat wit met de pion kan terug-
slaan als zwart met de loper op b5 
slaat. 11...Pbd7 12.0-0 Pg4 
13.De2 Da5 14.Ta3 Tfb8 15.Tfa1 
Db6 16.Pe1 Pgf6 17.Pd3 Lxb5 
18.axb5 Txa3 
19.bxa3 c4 ziet er 
niet goed uit. Im-
mers krijgt wit nu 
de kans om Pd3 - 
b4 - c6 te spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor zwart speelde echter het 
probleem, dat hij niet veel anders 
had. Wit dreigde namelijk met a3 - 
a4 - a5. 20.Pb4 Pc5 21.Ta2 Pb3 
22.Le3 Pd4 23.Dd1  

23...Pxb5  
een vondst, die mislukt. 24.Lxb6 
Pxc3 25.Dc2 Pxa2 26.Dxa2 Txb6 
27.Dxc4 en hier zag zwart,  
dat hij geen kans heeft stand te 
houden. 1-0 
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Koerholz,L - Leko,Peter1 [A57] 
Budapest first Saturday, 
04.1993 
 
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 b5 dit zijn 
de standaardzetten van het Wol-
ga-gambiet. 4.cxb5 in het begin 
werd het gambiet voornamelijk 
geweigerd. Dat gebeurde met de 
zetten 4.a4, 4.Pf3, 4.Pd2, 4.Dc2 
of 4. Lg5. Later werd het gambiet 
bijna steeds aangenomen (met 
c4xb5). Men ging toen spreken 
van de moderne variant. Dat werd 
later het hoofdsysteem toen het 
gambiet praktisch altijd werd aan-
genomen. Andere varianten wer-
den toen "afwijkingen van het 
hoofdsysteem". 4...a6 
5.Pc3 meest gespeeld is nu de 

verdere aanname van het gam-
biet met bxa6. Naast Pc3 komt 
men ook e3 en b6 tegen. De laat-
ste werd zelfs tot op zekere hoog-
te populair. 5...axb5 6.e4 b4 
7.Pb5 dit is wat wit beoogde: de 
mogelijkheid om spel op te zetten 
op het terrein van de tegenstan-

der. 7...d6 een verplichte zet om-
dat wit anders e5 
speelt. 8.Lf4 dreigt opnieuw e5 te 

spelen. Dat zou weliswaar niet 
winnend zijn, maar bezorgt zwart 
wel een lastige stelling. Naast Lf4 
worden ook Pf3 en Lc4 ge-
speeld. 8...g5 9.Lxg5 Pxe4 
10.Lf4 Lg7 de andere mogelijk-
heid Da5 bezorgde zwart al flink 
wat winstpunten. 11.De2 Pf6 
12.Pxd6+ Kf8 13.Pxc8 Dxc8 
14.d6 exd6 dit is scherper 

dan ...e6. 15.Lxd6+ Kg8 
16.Df3 in Nemeth - Leko 
(Hongarije 1992) werd hier 16.Pf3 
gespeeld. 16.Pf3 Df5 17.De5 
Dxe5+ 18.Lxe5 Pbd7 19.Lxf6 
Te8+ 20.Le5 Pxe5 en zwart had 
voordeel. 16...Pc6 
17.Pe2 17.Lxc5 Pe5 18.De3 Pd5 
19.Dc1 De6 20.Le3 Pg4 met 
zwarte aanval. 17...De8 18.Lxc5 
Pe4 19.Le3 b3! 20.Pc1  

a3 zou verliezen na Pb4.  
 
20...Pd4 21.Lxd4 Lxd4 22.Le2 
Lxb2 23.Dg4+ Kf8 24.Pxb3 Lc3+ 
25.Kf1 Lxa1 26.Pxa1 Txa2 
27.Pb3 Tb2 28.Ld3 Txf2+ dit is 
niet verkeerd. Maar er was wel 
veel beter: 28...Pxf2 29.Dd4 Pxd3 
30.Dxh8+ Ke7 met paard-
winst. 29.Kg1 Tb2 30.Dxe4 Txb3 
31.Kf2 Tb2+ 32.Kf3 Dd8 33.Te1 
Tg8 34.Lf1 Df6+ 35.Ke3 Dc3+ en 
wit gaf het op. Leko scoorde in dit 
toernooi met 13 jaar en zes 
maanden een meesternorm. 0-1 
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Jorden van Foreest won in januari het Tata Steeltoernooi in Wijk aan Zee. In 1985 was het de Arnhemmer 
Jan Timman die de laatste Nederlandse winnaar was. De Groninger Van Foreest, wiens opa Andries van 
Foreest enkele jaren bij ASV speelde, zorgde dus voor een historische prestatie. Bij ASv viel de jongeling 
al veel eerder op. In 2014 was Jorden van Foreest winnaar van het Open schaakkampioenschap van Arn-
hem. Nog maar net 15 jaar oud bleef Jorden gevestigde namen als Willy Hendriks, Stefan Kuipers, Frank 
Kroeze en Anne Haast ruim voor. Het kwam overigens niet helemaal als verrassing, want Jorden van Fo-
reest had toen al een ELO van bijna 2500. Jorden was niet de eerste die een toernooi van ASV won en 
later grootmeester werd. De net 14-jarige Daniël Stellwagen won in 2001 het Voorjaarstoernooi met 6 uit 
7. De één jaar oudere Erwin l’Ami werd tweede. Beide spelers werden grootmeester; Stellwagen al in 
2004. Na zes jaar als professional gespeeld te hebben, stopte de Soestenaar in 2012. Hij werkt nu als on-
derzoeker bij de Universiteit van Wageningen.  
 
Als eerbetoon aan de winnaar van het Tata Steeltoernooi gaan we nog even terug naar 2014. Van Fo-
reest was met een groep Groningse talenten naar het OSKA gekomen onder begeleiding van Daan Bran-
denburg. Van Foreest kwam, zag en overwon! 
 

Beginnen grote schaakcarrières in Arnhem? 
door Erik Wille 

Ronde 1: 
Wit: Jorden van Foreest 
Zwart Kevin van Brummelen 

Zwart heeft net 1. … Pb4 ge-
speeld. In al gewonnen stelling 
rondt Jorden met vaste hand af. 
2. Texe6  Kf7 (Op 2. … dxe6 is 3. 
Td8+ beslissend) 3. Txd7+ Kxe6 
4. Te7+ mat 

 
 
 

Ronde 3: 
Wit: Jorden van Foreest 
Zwart: Stefan Kuipers 

Mooi duel tussen twee spelers die 
allebei op hun 15

e
 voor het eerst 

Open Arnhems kampioen werden. 
Stefan heeft als laatste zet 1. … 
c6 gespeeld. De speler van 
Schaakstad Apeldoorn staat wel-
iswaar minder, maar deze zet ver-
snelt het einde enorm. 2. Ld6 
Lxd6 3. Dxd6 Df6 4. Pe4 en Ste-
fan staakte de strijd. Na dameruil 
verliest zwart een stuk, omdat het 
paard op b6 overbelast is: 4. … 
Dxd6 5. Pxd6 gevolgd door Pxc8. 
Ook na 1. … Dd8 wint wit snel: 2. 
Df4+ Kg8 3. Pd6 Df6 4. Te8+ en 
de loper op c8 gaat verloren. 
 
 
 
 

Ronde 4: 
Wit: Willy Hendriks 
Zwart: Jorden van Foreest 

In deze gelijke stelling gooit Jor-
den de knuppel in het hoender-
hok. 1. … Pxc3 Waarschijnlijk is 
het beste dat Willy hierop ingaat. 
Na 2. Dxc3 Lb4 3. Db2 Lxe1 4. 
Pxe1 en wit heeft een licht voor-
deel. Willy verkiest echter de ver-
wikkelingen uit de weg te gaan en 
dat werkt averechts. 2. Lb2 e4 3. 
Ph2 Nu krijgt Jorden aankno-
pingspunten. Beter was 3. dxe4 
Pxe4 4. Tad1 Ld6 en de stelling is 
volledig in evenwicht. 3. … Pb5 4. 
dxe4 Pbd4 5. Da4 fxe4 6. Tad1 
(zie diagram op volgende pagina) 

Jorden van Foreest (l) tegen Stefan Kuipers 

Foto: André de Groot 
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6. … e3 7. fxe3 Lc2 8. Da1 Lxd1 
9. exd4 Lh4 10. Te3 Tde8 11. 
Txe8 Txe8 12. Dxd1 Lxg3 13. 
Pf3 De7 en wit geeft op 0-1 

Jorden van Foreest in close-up 

Foto: André de Groot 
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We leven in een rare tijd. Dus is 

het ook tijd voor rare stellingen op 

het schaakbord. Vorige keer heb 

ik het over vier paarden tegen de 

dame gehad. Tijdens een app-

contact met Richard van de Wel 

schertste ik voor de lol dat mijn 

volgende artikel over acht pionnen 

tegen de dame zou gaan. Alleen 

daar bestaan (nam ik aan) geen 

studies van. Toch ben ik toen 

eens in de database van Harold 

van der Heijden gaan neuzen. En 

wat schetst mijn verbazing? Daar 

vind ik twee studies met zeven 

pionnen tegen de dame. Het men-

selijk schaakbrein is tot veel in 

staat. 

In 1966 werd er een studie gepu-

bliceerd van Kalandadze. Helaas 

klopt de studie niet. Zwart kan het 

remise houden. Dat is heel erg 

jammer want de oplossing is bij-

zonder fraai om te volgen. Ik laat 

alleen de hoofdvariant zien. 

Kalandadze 
3.p Drosha ty, 1966 
Shakhmaty (Riga) 1968 

 

 
 

1.Kg8 Dg6+ 2.Kf8 Dd6+ 3.Ke8 
De6+ 4.Kd8 Df6+ 5.Kc8 Dc6+ 
6.Kb8 Kxa6  
De witte koning heeft een mooie 
wandeling gemaakt naar de ande-
re kant van het bord. En nu is het 
tijd voor minor promoties. 

 
 
 
 

7.d8P! Dd7 8.f8T! 
 
 
 

8...Dd6+ 
Hier gaat het helaas fout.  
8...Dxd4! maakt remise. 
 
9.Ka8 Dxf8 10.b8D  

 
 
 

Toch nog een fraaie laatste truc 
voor zwart. 
 
10...Dxd8!  
 
11.c4! 
11.Dxd8? pat! 
1–0 

 
In 2019, zo’n vijftig jaar later, laat 
Afek zien dat het wel kan. Ook 
hier wordt weer met minorpromo-
ties gestrooid. 
 
Afek 
3.hm Hlinka JT Ceskoslovensky 
Sach (1) 2019 

 

1.d8L!  
 
1.d8D? Dh8+ 2.Ke7 Dh4+ 3.Ke8 
Dh8+ 4.f8D Dxf8+ 5.Kxf8 Pat 
 
1.d8T? Dh6+! 2.Ke8 De6+ 3.Kf8 
Dh6+ en eeuwig schaak. 
 
1...Dh6+ 2.Ke8!  
2.Kg8? Dg6+ 3.Kf8 Dd6+ 
 
2...De6+ 3.Le7! Dd7+ 4.Kf8 

 

 
 

4… Dxd4!  
4...Dc7 5.d5+ Kb6 6.Ke8 
 
5.b8P+!  
 
5.b8D? Dh8# 

Zeven pionnen tegen een dame 
door Fred Reulink 
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5...Kc7 6.Ke8! Dh8+  

7.f8D! Dh5+ 8.Df7 Dh8+ 9.Lf8+  

1–0 
 

En dan de oplossing van acht pi-

onnen tegen de dame. 

De beste eerste zet is 1.a6 of 1.f6. 

Beide zijn goed. Andere zetten 

verliezen. De oplossing is nu remi-

se. Wit kan niet winnen omdat 

zwart altijd tot eeuwig schaak kan 

komen.  

En dan nog dit … 
In de vorige ASV-nieuws schreef 

ik over vier paarden tegen de da-

me. In een bijzin vermeldde ik 

toen dat het eindspel met drie 

paarden tegen één paard in ruim 

72% van de gevallen gewonnen is 

voor de drie paarden hetgeen ik 

wel opmerkelijk vind omdat je met 

twee paarden niet mat kunt ge-

ven. Nieuwsgierig geworden wilde 

ik wel eens zien hoe zo’n winst 

verloopt. Dus ik pakte het langste 

mat erbij en zag toen een fraai 

stukje esthetiek in het schaakspel 

voorbij komen. 

Het begint zo: 

 

 
1...Kb6 2.Pc8+ Kc7 3.Pe7 Kd7 
4.Peg6 Ke6 5.Kd3 Pg3 6.Pd2 Kf6 
7.Pf3 Pf5 8.Pf4 Pg3 9.Pd4 Pf5 
10.Pde6 Ph4 11.Pd8 Pf3 
12.Pd5+ Ke5 13.Pc3 Kf6 14.Pe4+ 
Kf5 15.Ke3 Pg5 16.Pg3+ Kf6 
17.Ph5+ Kf5 18.Pf4 Kf6 19.Kf2 
Kg7 20.Pfg6 Pe4+ 21.Kf3 Pc5 
22.Ke3 Pd7 23.Pdf7 Pc5 24.Kd4 
Pd7 25.Ke4 Pf6+ 26.Ke5  
 
En nu komt de toch wel zeer 
fraaie stelling op het bord waar 
het mij om gaat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een stelling om in te lijsten. 
 
26...Ph7 27.Kf5 Pf6 28.Pd8 Pg8 
29.Pe6+ Kh7 30.Pg5+ Kg7 
31.Ke6 Ph6 32.Ke5 Pg8 33.Pe6+ 
Kh7 34.Kd6 Ph6 35.Pg5+ Kg8 
36.Kd5 Pg4 37.Pe4 Kg7 38.Ke6 
Ph2 39.Pg3 Pg4 40.Ph5+ Kh7 
41.Kf5 Ph6+ 42.Kf6 Pg4+ 43.Ke6 
Ph6 44.Ke7 Kg8 45.Pf6+ Kg7 
46.Ke6 Pg8 47.Ph5+ Kh7 48.Kd7 
Ph6 49.Ke8 Kg8 50.Phf4 Kg7 
51.Pe6+ (hier kan i.v.m. de vijftig-
zetten-regel remise geclaimd wor-
den)  
51...Kg8 52.Pg5 Kg7 53.Pf4 Kf6 
54.Pf3 Kf5 55.Phg6 Ke4 56.Pd2+ 
Kd4 57.Pe6+ Kd3 58.Pf3 Ke4 
59.Pfh4 Pg4 60.Pg5+ Kd5 
61.Phf3 Pf6+ 62.Kf7 Pd7 
63.Pe7+ Kc4 64.Ke6 Pc5+ 
65.Kd6 Pb7+ 66.Kc7 Pc5 67.Pf5 
Pd3 68.Kd6 Kb3 69.Pe4 Kb4 
70.Pfd2 Pb2 71.Pe3 Kb5 
72.Pc3+ Kb4 73.Ped5+ Ka3 
74.Ke5 Pd3+ 75.Kd4 Pf2 76.Kc4 
Pg4 77.Kd3 Kb2 78.Pa4+ Ka3 
79.Pc5 Kb2 80.Ke2 Kc1 81.Pa4 
Pe5 82.Pb4 Pg6 83.Pb3+ Kb1 
84.Kd1 Pe5 85.Pd2+ Ka1 86.Kc2 
Pc4 87.Pb3#        1-0 
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Oploswedstrijd 
Het volgende partijfragment is af-
komstig uit de analyse van één 
van de twee correspondentie-
schaakpartijen die wij hebben ge-
speeld in Coronatijd. Wij vonden 
deze stelling wel mooi om tijdens 
een clubavond op het bord te 
plaatsen voor de oploswedstrijd. 
Echter bij gebrek aan clubavon-
den plaatsen we ‘m maar hier in 
ASV-nieuws. 

Wit geeft mat in vijf zetten. Oplos-
sing achterin. 

Daan Holtackers – Fred 
Reulink 
Correspondentieschaak in een 
Coronajaar 

Zoals ook uit mijn andere artikelen 
in ASV-nieuws blijkt, ben ik geïn-
teresseerd in het gebruik van 
schaaksoftware. Ik gebruik data-
bases, tablebases en CQL voor 
mijn onderzoek in het KTLKT 
eindspel. Daar is de inzet van een 
engine niet zinvol. Om meer een 
gevoel te krijgen bij een engine 
als Stockfish ben ik aan corres-
pondentieschaak gaan doen.  

Daan wilde dat ook wel eens uit-
proberen en zodoende hebben we 
twee vriendschappelijke partijen 
gespeeld. Daan gebruikt daarvoor 
een oude laptop. Ik heb een desk-
topcomputer van drie jaar oud met 
redelijke rekenkracht en de laatste 
versie van Stockfish. 

Een correspondentieschaak partij 
bestaat wat mij betreft uit twee 
delen. Het eerste deel is de ope-
ning. Daar speelt de engine nog 
geen rol. Daar is kennis uit boe-
ken en databases bepalend. Als 
de theorie wordt verlaten, komt 

deel twee aan de beurt en gaat de 
engine zijn rol spelen. De rol van 
de mens  vind ik nog steeds moei-
lijk in te schatten. Er moeten on-
derweg steeds keuzes gemaakt 
worden. Het is niet zo dat er in 
elke stand maar één zet de beste 
is.  

De partij die ik hier laat zien geeft 
daarvan een kleine illustratie. Dat 
begint al met de opening. 

1.Pf3 d5 2.d4 Pf6 3.c4 e6 4.g3 
dxc4 5.Lg2 a6 6.0–0 Pc6 7.Pc3 
Tb8 8.e4 Le7 9.De2 b5 10.Td1 0–
0 11.d5 exd5 12.e5 d4 13.exf6 
Lxf6 14.De4 Lb7 15.Pd5 Pb4 
16.Pxf6+ Dxf6 17.Df4 c5 18.Dxf6 
gxf6 19.Lf4 Tbc8 20.Ld6 Tfd8 

 

Tot zover hebben we allebei onze 
eigen openingstheorie gevolgd 
(de stelling is overigens ook be-
kend uit een partij tussen Caruana 
en Cheparinov in Villafranca 2010. 
Zij gebruikten daarvoor een zet 
meer in een andere zetvolgorde). 
Hier liep Daan al gelijk tegen een 
frustratie aan. Zijn boek eindigt 
hier en de auteur geeft voordeel 
voor wit als conclusie. De engine 
echter geeft een klein voordeel 
voor zwart. Het is een interessan-
te stelling met een ongelijke mate-
riaal verhouding. Zwart heeft drie 
pionnen voor een loper waaronder 
twee dubbelpionnen, maar ook 
een gedekte vrijpion op d4. 

21.Le7 Te8 22.Lxf6  

 

22...Le4!  
Cheparinov speelde hier Pd3 en 
de partij eindigde in remise.  

23.a4  
Daan valt het zwarte pionnenfront 
aan en wil daarmee zijn toren op 
a1 activeren. Dit is beter dan 
23.Td2 Tc6 24.Lh4 Pd3 25.Pe1 
Lxg2 26.Pxd3 Lf3 27.Pxc5 en wit 
maakt het materieel weer gelijk. 
Maar na 27...Txc5 28.Txd4 Tce5 
heeft ie wel problemen.  

23...Pd3?  
Nu geeft zwart zijn voordeeltje 
weg. Daan en ik speelden best 
wel snel. Maar hier ben ik wel heel 
snel geweest want Stockfish geeft 
al snel aan dat 23...Tc6! de goede 
zet is. Het beste voor wit is dan 
zijn loper terug te geven. Na 
24.Lxd4 cxd4 25.Pxd4 Lxg2 
26.Kxg2 Tc5 is de stelling materi-
eel weer gelijk maar zwart staat 
dan een tikkeltje beter.  

24.axb5 24...axb5 25.b3 cxb3  

26.Pxd4  

Het beste. De stelling is gelijk. De 

nu volgende afwikkeling is voor 

wit gedwongen. 
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26...b2 27.Tab1 Pxf2 28.Kxf2 
Lxb1 29.Txb1 cxd4  

 

30.Lxd4??  

Blunder? Mijn engine vind van 
wel. Die van Daan niet. Die con-
stateert dat 30. Txb2, d3 31. 
Txb5, Tc2+ (op den duur) ook een 
stuk verliest. Echter, mijn Stock-
fish kijkt verder. De analyse gaat 
vrij diep. 32.Kf3 h6 33.Tb4! Tee2 
34.Tg4+! Kf8 35.Lg7+! Ke7 
36.Lh3! Te1 37.Lxh6! Txh2 
38.Th4!  

 

analysediagram 

Hier gaat de engine van Daan 
verder met 38… d2 39.Lg5+?? En 
hier gaat het dus fout. Lg5 verliest 
inderdaad. Wit kan remise hou-
den met 39.Lxd2 Txd2 40.Te4+ 
Txe4 41.Kxe4. 

De analyse gaat verder met 38… 
Tg1 39.Te4+ Kf6 40.Le3! d2 
41.Tf4+ Kg6 42.Tg4+ Kh7 
43.Th4+ Kg6  

 

analysediagram 

en zwart kan zich niet aan de 
schaakjes onttrekken omdat ie 
anders zelf mat wordt gezet. 

Terug naar de partij. 

30...Tc2+ 31.Kf3 Ta8 32.Lxb2 
(32.Txb2? Ta3+ 33.Ke4 Txb2 
34.Lxb2 Ta2–+) 

32...Ta2 33.Ld4 Txg2 34.Txb5 en 
de volgende interessante stelling 
is ontstaan: 

 

Zwart heeft een kwaliteit meer. 
Maar zijn koningsstelling is zwak. 
De vraag is of hij zich daaruit kan 
ontworstelen.  

34...Kf8 35.h4 Tgd2  

 

36.Tb4?! 

De loper via 36.Le5 naar f4 spe-
len is beter. Probeer hier maar 
een plan voor zwart te bedenken. 
Stockfish geeft met -+ aan dat 
zwart duidelijk beter staat (niet 
gewonnen). En als ik ‘m vrij diep 
laat rekenen, geeft ie een variant 
waarbij er 40 zetten later nog on-
geveer dezelfde stelling (de witte 
h-pion is opgerukt naar h6 en de 
zwarte f-pion naar f6) op bord 
staat. En laat ik ‘m vanuit die slot-
stelling weer 30 zetten diep reke-
nen is er helemaal niets meer ver-
anderd. Kortom, Stockfish weet 
deze stelling niet te winnen.De 
toren naar b4 spelen is niet lo-
gisch omdat de bewegingsvrijheid 
van wit wordt ingeperkt. 

36...Td3+ 37.Kf4 h5 38.g4 
(38.Lf6 is misschien een betere 
mogelijkheid) 38...hxg4 39.Kxg4 
39...Ta6  

 

Twee pionnen zijn geruild en 
zwart heeft een vrije f-pion. Het 
plan is nu de pion en koning naar 
voren te dirigeren. Stockfish geeft 
inmiddels aan dat zwart aan het 
winnen is. 

40.h5 Dit is nog het beste wapen 
voor wit. De h-pion naar het zwar-
te h6 veld brengen.  

40...Ta8 41.Le5 Td1 42.Lf4 
42...Tg1+ 43.Kf3 43...Kg8 44.Te4 
Ta3+ 45.Kf2 Tg4 46.Te8+ Kh7 
47.Le3  Th4 48.Te7 48...Kg7 
49.h6+  
Zie diagram volgende pagina. 
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De witte h-pion is een stapje ver-
der gekomen. Echter, de witte 
koning wordt nu wel naar de ach-
terste rij gedwongen. Daarna 
wordt een torenruil afgedwongen 
en de tablebase geeft aan dat het 
dan uit is. 

49...Kf6 50.Td7 Th2+ 51.Kg1 
Taa2 52.Td1 Tag2+ 53.Kf1 Th1+ 
54.Kxg2 Txd1–+ 55.Kf3 Kg6 
56.Ke2 Th1 57.Kf3 f6  

 

0–1 

Conclusie: Fred heeft meer com-
puterkracht en Daan is aan een 
nieuw schaakboek toe. 
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Inleiding 

In januari 2021 was in heel Wijk aan Zee (zo heet het schaakmekka in Noord-Holland nog altijd) als ge-
volg van de lockdown in verband met Covid-19 geen amateurschaker te vinden. In héél Wijk aan Zee? 
Wel neen, in een hotel op veertig meter boven de zeespiegel bleek één amateurschaker de verleiding niet 
te hebben kunnen weerstaan om toch naar ’s werelds schaakhoofdstad te reizen om aldaar een paar par-
tijtjes te kunnen schaken (vrij naar ‘s werelds beste stripverhalenreeks Asterix). 

Maar onze schaakheld was een gewaarschuwd man. Onderstaande tekst ontving hij per mail van de front-
office van Strandhotel Het Hoge Duin. 

“Zoals u waarschijnlijk wel vernomen heeft, heeft de overheid enkele maatregelen voor hotels ingevoerd 
casu quo verlengd. Dit heeft de volgende effecten op uw reservering. 

Het restaurant is gesloten, maar ontbijt en diner kunnen wel via een afhaalservice worden aangeboden. 
We maken een goed gevuld ontbijtpakket met verse producten. U kunt dit op een bij aankomst aangege-
ven tijdstip afhalen bij ons afhaalpunt. Diner is ook mogelijk: u kunt uw vooraf bestelde maaltijd tussen 
18.00 uur en 20.00 uur ophalen bij ons afhaalpunt. 

Onze hotelbar is gesloten, drankjes kunnen 's ochtends bij het ontbijt worden afgehaald en tussen 18.00 
en 20.00 uur bij ons afhaalpunt. Er is ook een drankenautomaat. 

Graag vernemen wij van u of u de reservering wenst te laten staan op aankomst 28 januari 2021, anders 
kunnen wij u eenmaal aanbieden de reservering te wijzigen naar een datum tot eind maart 2021 op basis 
van beschikbaarheid.” 

Bernhard 

Mijn goede Duitse schaakvriend Bernhard Bückers uit Metelen hakte zaterdag 23 januari de knoop defini-
tief door. Na een onrustige nacht met weinig slaap en vele gedachten besloot Bernhard om niet naar Wijk 
aan Zee te reizen. Enkele jaren geleden liep hij in Thailand een legionella-infectie op. Die zal mede debet 
geweest zijn aan Bernhard’s nachtelijke gedachtenworstelingen en zijn besluit om niet te komen. 

Het Paard van Ree 

“Wat nu te doen? Een schaker in het schaakmekka zonder schaakmaatje?” 

Ik herinnerde mij Het Paard van Ree, het schaakgenootschap in Wijk aan Zee. Via google vond ik het te-
lefoonnummer van de extern wedstrijdleider. Een afgemeten “wij spelen alleen online” viel mij ten deel. 
Even meedenken tijdens de eerste avondklokavond met schrijver dezes was aan deze goede man kenne-
lijk niet besteed. 

De opa’s 

“Tja, nogmaals. Wat nu?” Ik besloot mijn verzamelvriend Nico van der Plas, veilingmeester van de motief-
groep Schaken, in Lisse te bellen. Hij gaf de telefoon meteen door aan zijn vrouw Hella, want Nico was 
online aan het schaken; dus het kwam ‘andere Nico’ begrijpelijkerwijs even niet uit. Leuk bijgepraat met 
Hella. Een uur later belde Nico terug. Nico was opa geworden en hij zou het aanstaande weekeinde ein-
delijk op kraamvisite gaan. Aanstaande vrijdagmiddag had Nico verplichtingen voor zijn werk. Maar als er 
voor de zitting van de bezwarencommissie een schikking getroffen zou zijn, hetgeen wel vaker voor 
kwam, zou Nico vrijdag wel naar Wijk aan Zee willen komen. 

Vervolgens Rob Spaans, secretaris van de motiefgroep Schaken, gebeld. Of Rob zelf of een lid van zijn 
schaakvereniging uit Heerhugowaard er oren naar had het komende weekeinde een partijtje te schaken in 
Wijk aan Zee? Ook Rob vertelde mij, dat hij opa zou worden. Zijn dochter was uitgeteld. Maar Rob beloof-
de mij wel een appje naar zijn clubgenoten te sturen. 

Coronatijd van maart 2020 tot inmiddels  januari 2021. Negen maanden? Toch lichamelijk contact wel-
licht… Bij mij viel het kwartje ineens… 

 

Wijk aan Zee 2021 
Veel succes vandaag! 

door Nico Schoenmakers 
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Dinsdagmorgen sprak ‘andere Nico’ mijn antwoordapparaat in dat de hoorzitting op zijn werk door zou 
gaan en hij niet naar Wijk aan Zee kon komen.  

Dezelfde avond mailde Rob mij, dat hij geen schaakslachtoffer binnen zijn club voor mij had kunnen vin-
den. 

In Wijk aan Zee 

Wat resteerde was de gedachte, dat ik dit jaar in Wijk aan Zee niet zou schaken. Een vreemde gewaar-
wording die maar langzaam wende.  

Globaal zag de dagindeling er als volgt uit. Ontbijt op de hotelkamer, dorp- of strandwandeling, lunch op 
de hotelkamer, lezen, partijen volgen, een middagje Volendam, avondeten, lezen of een beetje televisie 
kijken. 

Zondag 31 januari was het prachtig weer in Wijk aan Zee. Na een stevige strandwandeling kruiste ik om-
streeks 11:50 uur bij de zijingang van Strandhotel Het Hoge Duin Anish Giri en Erwin L’Ami, die op weg 
naar speelzaal De Moriaan waren. Mijn “Veel succes vandaag!” werd door Erwin L’Ami met “Dank u wel, 
meneer” beantwoord.  

Anish had bij het ingaan van de dertiende en laatste ronde een voorsprong van een half punt op zijn con-
currenten en kon vandaag schaakgeschiedenis schrijven met het winnen van het Tata Steel Chess Tour-
nament 2021. 

Na de lunch besloot ik om half twee online te gaan op tatasteelchess.com. De grootmeesterpartijen waren 
om twaalf uur begonnen. Om zeven minuten over half twee hoorde ik een piep op mijn mobiele telefoon. 
Het was een appje van Ralf Hapke uit Baden-Württemberg in Duitsland. Schaakvriend Ralf had dit jaar in 
Wijk aan Zee een tienkamp willen spelen. Het Coronavirus verhinderde dit. Vertaald naar het Nederlands 
ontspon zich van 13:37 tot 19:46 uur het navolgende appdialoog tussen Ralf en mij. 

WhatsAppen met Ralf Hapke 
13:37 Ralf (R): Ben live 
13:37 R: En ik vind hij staat goed 
13:39 Nico (N): Ik ook, veel plezier 
13:40 R: Van Foreest staat ook zeer interessant 
13:41 N: Jorden speelt dit jaar ook heel goed! 
13:41 R: Ik geloof, dat hij vandaag wint 
13:42 N: Dat zou mooi zijn 
13:51 N: Zoals Jorden Nils Grandelius uit elkaar trekt, zo heeft jouw vrouw mij de laatste zomer afge-
maakt! 
13:53 R: Stuurt filmpje met een blondine die “I am a bad 
girl” herhaalt 
13:55 R: Jorden heeft zijn huiswerk gemaakt… 
14:08 N: Carlsen had zojuist een mooie truc. MVL 
speelt dit jaar zwak 
14:10 R: Jorden staat op +3.3!!! 
14:13 N: Firouzja speelt op het moment mooi power-
schaak! 
14:15 R: De stelling is gelijk 
14:23 R: Bij Anish wordt het moeilijk… 
14:25 N: Ik vind dat hij verder moet vechten!!! 
14:33 R: Jorden maakt het zichzelf moeilijk… 
14:33 R: Nu moet hij nablijven 
14:40 R: De Hollanders krijgen problemen… Giri staat 
op verlies. Jammer! 
14:42 R: Daarentegen loopt het bij Jorden weer beter 
14:44 N: Precies! Kijk maar hoe mooi de zon in Wijk aan Zee 
weer schijnt! 
 

 

Beste redactie graag hier de foto WAZ 21 - Sancti Adalberti plaatsen 

Zonneschijn in Wijk aan Zee  
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14:47 N: En dit staat klaar voor de overwinning; uit Egmond, 
niet ver van hier 
14:48 R: Mooi 
14:48 R: En lekker 
14:50 R: Ik zal komen 
14:52 R: En zo meteen zie ik nog een Nederlander… 
14:52 R: Stuurt een foto van het beeld op zijn laptop van 
een schaakstelling met daarnaast de televisie met een dart-
wedstrijd 
14:55 N: De demontering van Grandelius gaat verder. Jor-
den vernietigt hem met grond en bodem 
14:56 N: Nils heeft nog maar 02:52 voor tien zetten 
14:56 R: Ja, maar hij was op de 30

e
 zet bijna terug in de 

partij. Daar blunderde Jorden bijna… 
14:57 N: h3. Nu moet Nils nadenken… 
14:59 N: Nils heeft nu minder dan 1 minuut tijd! 
14:59 N: En 30 seconden erbij 
15:03 N: Jorden +7.39. Hup, Holland, Hup!!! 
15:07 N: Nu nog +7.31 en Tc8! 
15:09 N: Nee, om de wil van god. GEEN Ld4… 
15:20 N: +11.15, de Sancti Adalberti is geopend 
15:26 N: Bij Giri wordt het remise. Dus het wordt een snelschaakbeslissing. Met Anish, met Jorden en met 
wie verder? 
15:28 R: Proficiat, maar de remise zie ik nog niet… 
15:29 R: En de twee anderen zijn binnen het remisebereik 
15:32 N: Waarom speelt Anish niet 36. … Txe4! 
15:50 R: Caruana is remise 
15:51 N: Firouzja zou ook nog op 8,5 punten kunnen komen. Zware arbeid heeft hij nog te verrichten. 
15:51 R: En Anish leeft weer, terwijl Polen lijkt te verliezen 
15:55 R: Maar nog is Polen niet verloren 
15:58 N: Caruana speel met een trippelpion op de g-lijn, terwijl ik een Trippel uit Egmond drink. Wat drink 
jij momenteel? 
15:59 R: Niets 
15:59 R: Misschien zo dadelijk een thee 
16:00 N: Dan ga maar snel naar de koelkast 
16:02 N: Firouzja heeft de kwaliteit geofferd. Hij gaat voor goud!!! 
16:03 R: Polen heeft zijn linies slecht verdedigd en staat weer aan de afgrond… 
16:04 R: Nou, daar heeft hij geluk 
16:04 R: De f-lijn had hij niet moeten verlaten 
16:08 N: Jammer, Donchenko verliest zojuist. Hij werd pas twee dagen voor het begin uitgenodigd 
16:09 R: Dat is te weinig voorbereidingstijd voor dit deelnemersveld… 
16:11 N: Nu eens bij Duda-Harikrishna kijken 
16:15 N: tamelijke dooie boel 
16:18 N: Ik ben Magnus helemaal vergeten. Hij wint! 
16:20 N: Poeh, Magnus heeft nog een keer zijn power la-
ten zien 
16:41 N: Gisteren was ik met mijn 94-jarige moeder in Vo-
lendam aan het IJsselmeer. 50 km afstand van Wijk aan 
Zee. 
 
16:51 N: Anish speelt zojuist d5. Hij gaat voor de overwin-
ning 
16:57 R: Nee, eindelijk gelijk 
16:59 N: Anish zet verdere druk. Anton houdt dit op de 
duur niet vol 
17:01 R: Ik deel jouw optimisme niet, maar voor een be-
slissing met tenminste twee in het oranje zal dit wel ge-
noeg zijn 
17:02 R: Bij het darten heb ik daarentegen vastgesteld, dat 
vandaag geen Hollander wint 

Sancti Adalberti 

Moeder Schoenmakers in Volendam 
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17:02 R: MVG heeft gisteren verloren 
17:04 N: De man is zo lelijk, dat hij niet meer voor twaalf uur ’s nachts op televisie mag komen… 
17:06 R: Stuurt filmpje van een man die in paniek schreeuwt 
17:22 N: e4. Anish vecht!!! 
17:23 N: Anton heeft minder dan 4 minuten 
17:24 N: a5 is zwak. Nog 7 zetten tot de tijdcontrole 
17:25 R: Ik ga nu joggen… 
17:26 N: Tot komende zomer in Praag. Hartelijke groeten voor allen! 
18:16 R: Ja, zoals gezegd de tweede week en misschien ga ik beide weken 
18:17 R: Groeten aan jullie beiden van ons allemaal 
18:26 R: Proficiat met de Nederlandse dubbelzege!!! 
18:27 N: Eerste snelschaakpartij remise. Momenteel 
wordt Nederlandse schaakgeschiedenis geschreven 
18:33 R: Handjes 
18:33 R: Duimpjes 
18:34 R: Ben er ook weer bij 
18:44 N: Armageddon beslissing!!! 
18:45 R: Yes 
18:48 N: De hoofdscheidsrechter is een Tsjech 
18:50 N: Increment pas na de 60

e
 zet 

18:59 N: Jorden wint op tijd in een verloren stelling! 
19:08 R: Dat is snelschaak… 
19:46 N: Anish kwam tot 58 zetten. Deze oude man is te 
langzaam. 
 
 
 
 
De verbouwingsplannen van Strandhotel Het Hoge Duin 
Sinds 2019 wordt er gesproken 
over het verbouwen van Strand-
hotel Het Hoge Duin. Desge-
vraagd werd aangegeven, dat het 
hotel dit jaar naar verwachting in 
oktober wordt gesloten. “Dan 
moeten wel de vergunningen 
rond zijn en er qua omzet een 
goed voorjaar gedraaid zijn”. 
De plannen zijn, dat er zo’n zestig 
hotelkamers bijkomen en de ra-
men van de kamers tot aan de 
vloer worden doorgetrokken. Ver-
der komen er wellnessvoorzienin-
gen en een pub. 
 
Een tip voor de ASV-ers die in 
januari 2022 in Strandhotel Het 
Hoge Duin willen vertoeven. Bel 
na de zomer even met de frontof-
fice van het hotel. Dan is duidelijk 
of het hotel tijdens Tata 2022 we-
gens verbouwing gesloten is.  

Zonsondergang in Wijk aan Zee 
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Als bijdrage voor ASV- nieuws kwam bij mij de ge-
dachte op om iets te schrijven over het fenomeen 
vierkampenschaaktoernooi. Daarbij heb ik eerst wat 
“veldonderzoek” gedaan en daarbij zoveel materiaal 
verzameld dat dit inmiddels te veel is om in één en-
kel stukje weer te geven. Met grote dank aan Huub 
Blom, Charles van Heeckeren, Theo Wijnhoven en 
Emile Smit, historicus en oud-speler van SV Variant 
uit Huissen. Dit eerste stuk zal vooral gaan over het 
Turmac toernooi. In een van de volgende nummers 
wil ik met name wat schrijven over het Heveavier-
kampentoernooi. Voor dat laatste artikel ben ik nog 
op zoek naar aanvullend foto- en partijenmateriaal. 
Misschien zijn er lezers die mij verder kunnen hel-
pen. 
In de jaren 50 tot en met  80 was het vierkampenschaaktoernooi ongekend populair. 
De wat oudere schakers onder ons herinneren zich vast wel het Heveatoernooi,  het Turmac denkconcours en 
het Reehorsttoernooi. Veel minder bekend is dat zelfs schaakclub De Rijn ooit in Lobith een vierkampentoernooi 
organiseerde. ASV heeft een aantal jaren geleden het vierkampentoernooi in ere hersteld en dat wordt dan ge-
lijktijdig met de slotronden van het OSBO kampioenschap voor clubteams gespeeld. Het Tata Steel toernooi kent 
vierkampen en het OK Dieren heeft, mede dankzij  het doorzettingsvermogen van Huub Blom, zeer succesvol de 
vierkamp in het programma opgenomen. 
De toernooivorm blinkt uit door haar eenvoud en overzichtelijkheid. Vier spelers van ongeveer gelijke sterkte 
nemen het in 3 ronden tegen elkaar op in een normaal tempo. Als een goede sponsor voorhanden was werd de-
ze eenvoud  vaak verrijkt met  een heus promotie/degradatiesysteem met meerdere klassen (invitatie-, ere-, 
hoofd-, 1e, 2e, 3e ) Het  eerste Turmac toernooi vond plaats in 1957 met enkele tientallen schakers en groeide  in 
de bloeitijd uit tot honderden deelnemers, een ereklasse (de promovendi van de hoofdklasse) en een invitatie-
groep met enkele IM’s. Ergens in de jaren tachtig verschoof het toernooi naar het voorjaar en werd het nog maar 
eens in de twee jaar gehouden. 
De  gelukkigen van de invitatiegroep hadden  gra-
tis logies, ontbijt en warme maaltijd in het be-
faamde Zevenaarse hotel: “De Vier Tamboers”. 
Theo Wijnhoven vertelde me dat hij als invité 
sjiek en zeer  uitgebreid getafeld had met een 
man of tien inclusief de burgemeester. Het was 
wel even haasten met het toetje om weer op tijd 
terug te zijn voor de laatste ronde. 
Men kon in de eerste jaren zelfs kiezen voor deel-
name voor vrijdag/zaterdag of voor zaterdag/
zondag. 
 
Essentieel was  een rijk gevulde prijzentafel, aan-
gevuld  met vaak producten van de plaatselijke 
middenstand. In Zevenaar werd daar ruimschoots 
in voorzien. Bovendien kreeg iedere deelnemer wat  sigaretten om tijdens het toernooi  op te roken en een pakje 
om mee te nemen voor thuis. Zaterdag was er een lunch (vrijwel of geheel gratis)  voor alle deelnemers. Op za-
terdagochtend werd die prijzentafel al door de toernooiorganisatie ingericht, dus daar liep je tijdens de laatste 
ronde al eens een paar keer likkebaardend langs, jezelf rijk rekende met een vol punt dat je misschien in de slot-
ronde nog kon halen en slinkse blikken naar de prijzen werpend in de hoop dat die wekkerradio er nog zou lig-

Lang leve de vierkamp 
door Toon Janssen 
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gen als jij aan de beurt kwam voor een prijs in de e-groep. De toernooien waren tot in de puntjes verzorgd. Spe-

lers kregen zelfs een diploma/oorkonde mee naar huis.  

Verenigingen konden bij Turmac en Hevea ook met een vijftal inschrijven voor de hoogste gezamenlijke score. De 

winnende vereniging  ontving een prachtige Koopman klok en een wisselbeker. Door de vierkamp aldus aan te 

kleden; promotie systeem,  veel prijzen in natura en een teamprijs was het in alle groepen altijd ongemeen span-

nend; waarover later meer. 

Bij Turmac draaide het toernooi op een vaste groep vrijwilligers vanuit de vereniging met in de beginjaren voor-

zitter Simon de Wit,  de spin in het web, zelf werknemer bij Turmac en van groot belang bij de contacten naar de 

directie, kantine- en kantoorpersoneel met de plaatselijke fietsenmaker “adjudant” Theo Pelgrom aan zijn zijde. 

Later werd die rol perfect ingevuld door Victor Tichelman.  Aan het evenement ging een maandenlange voorbe-

reiding  vooraf en op de dagen zelf moest er hard gewerkt worden om steeds alle tafels, stukken en klokken net-

jes neer te zetten en tijdens de wedstrijden de punten en de klassementen goed bij te houden op kaartjes en gro-

te borden, zodat iedereen de resultaten goed kon bekijken. 

Emile Smit liet mij de scorekaartjes uit zijn persoonlijk archief zien en vertelde terecht met trots dat hij ieder jaar 
promoveerde en zo in de hoofdklasse van het toernooi terecht kwam. En die won hij ook, zodat hij in 1979 in de 
Ereklasse uitkwam. Een prachtig voorbeeld van spelers van kleine regionale verenigingen die zich zo konden on-
derscheiden. Hij zat in die tijd op het KGL te Arnhem en naar zijn zeggen mochten de leerlingen van middelbare 
scholen eerder naar huis om op tijd op vrijdagavondronde in Zevenaar te zijn!  
Generatie- en clubgenoot van mij , Charles van Heeckeren, leerde het schaken op de Turmac. Daar had hij wel 
een paar leuke anekdotes over. Zo vertelde hij dat tijdens een externe wedstrijd zijn tegenstander zo maar een 
pion schuin van het bord sloeg. Dus Charles toog naar de voorzitter Simon de Wit, die hem vertelde dat dat wel 
mocht. Door schade en schande leerde hij zo de en-passant regel. Zo werd je als jeugdspeler als snel gehard te-
gen de trucjes van de senioren. Ik zorgde als de wiedeweerga dat ik leerde noteren. Op één van de clubavonden 
had mijn senior tegenstander, nadat ik het toilet had bezocht, “per ongeluk”,  één van mijn stukken geslagen met 
een paard  en daarmee 3 stappen vooruit en 1 op zij gezet. Toen ik hem voorstelde de partij op een ander bord te 
reconstrueren bond hij snel in. 
In de vierkampen werden vele partijen op het scherpst van de snede gespeeld. 
Publiek kon van dichtbij de schaakkunst bewonderen, vooral in de tijdnoodfase was er altijd wel spektakel en 
liep de spanning enorm op. 
Charles groeide snel uit tot één van de sterkste spelers in de regio en wist bij het Turmactoernooi  door diverse 
keren de hoofdklasse en ereklasse te winnen  door te dringen tot de invitatiegroep.  
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In 1989 in de tweede ronde tegen Van de  Oudeweetering  kwam hij zeer goed te staan, had maar kon de span-
ning niet goed verdragen en verloor na een fout in de tijdnoodfase. Zie de partij onderaan. Hij stapte in die jaren 
over naar ASV, leerde heel snel bij en deed het prima in de interne en externe competitie waar hij zeer verdien-
stelijk in het eerste team speelde. 
Ikzelf kwam in het Turmactoernooi  niet verder dan enkele keren  de hoofdklasse, waar ik nogal wisselende pres-
teerde. 
Vanaf de jaren 80 begon ik uitslagen en partijen te bewaren en 
te analyseren om ze later in Tascbase op te slaan. Helaas heb ik 
lang niet alles bewaard en een aantal jaren niet geschaakt van-
wege o.a. studieredenen. Wel interessant is een foto van een 
compleet vierkampgroepje uit 1983. Op de foto is te zien dat ik 
met zwart speel tegen Marius van Hal, één van de sterkste scha-
kers uit de Achterhoek. 
Linksvoor de imposante gestalte van de heer van Gorkum, een 
zeer bekende sterke speler uit die tijd en rechts op de foto de 
heer Lurvink, meermaals clubkampioen uit Aalten. In de eerste 
twee ronden had ik achtereenvolgens van de heer van Gorkum 
en Lurvink gewonnen. De foto is dus uit de 3e ronde waar ik ver-
loor van Marius die zijn befaamde Aljechin verdediging speelde 
waar ik in die tijd geen goed antwoord op had. 
Hierdoor werd ik 2e in de groep achter Marius. 
Op de krappe tafeltjes was nauwelijks plek voor een notatie-
boekje, maar wat wil je als je een paar honderd deelnemers een 
plekje moet geven. Bij mijn linker onderarm ligt een nauwelijks 
aangebroken pakje zware Van Nelle shag. 
Opvallend, want in het toernooi kon je gratis roken. Lurvink 
heeft kennelijk net een zet gedaan en Van Gorkum is ijverig aan 
het noteren. Hieronder de beslissende partij die Marius van mij 
won na een afzichtelijke blunder van mijn zijde. Er was geen 
sprake van tijdnood, maar misschien was de spanning me toch iets te veel geworden. 
Wellicht ben ik wat te optimistisch, maar de geschiedenis leert ons dat  tijden van crises vaak gevolgd worden 
door een economische en culturele opleving; misschien zelfs  een renaissance van het schaken en wellicht  het 
vierkampenschaaktoernooi. 
We hebben tegenwoordig weliswaar geen promotiesysteem in de vierkamp, maar daar is de rating voor in de 
plaats gekomen. 
In een volgend artikel wil ik wat nader ingaan op het Hevea vierkampentoernooi. Mocht iemand daar nog inte-
ressant (partijen)materiaal van hebben dan houd ik me aanbevolen: j.toon84@gmail.com 

Janssen A.H.A.F.,Toon - Hal v.
(Doetinchem 1),Marius [B05] 
Turmac-toernooi 1983 2e plaats 
Zevenaar (3), 1983 

1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.d4 d6 4.Pf3 
Lg4 5.Lc4 Zie diagram links 
Ambitieus en gevaarlijk vanwege 
de penning op de witte da-
me 5.Le2 Is solide en wordt denk 
ik meer gespeeld. 5...c6 (5...e6 
6.0-0 Le7 7.h3 Lh5 8.c4 Pb6 
9.Pc3 0-0 10.Le3 d5 11.c5 Lxf3 
12.Lxf3 Pc4 13.Db3 Pxe3 14.fxe3 
c6 15.e4 Dd7 16.exd5 cxd5 
17.Pb5) 6.Pg5 Lxe2 7.Dxe2 dxe5 
8.dxe5 e6 9.0-0 Pd7 10.f4 Lc5+ 
11.Kh1 0-0; 5.exd6 exd6 6.Le2 
Le7 7.0-0 0-0 8.c4 Pb6 9.h3 Lxf3 
10.Lxf3 Pxc4 11.Lxb7  
5...e6 6.h3 Lxf3 7.Dxf3 dxe5 
8.dxe5 Pd7 9.Lf4? [9.Dg3 c6 10.0
-0] 9...P7b6 9...Pxf4 10.Dxf4 c6 

Met voordeel voor zwart 10.Pd2 
Le7 
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11.0-0?? Een grote blunder.De 
stelling was ongeveer gelijk on-
danks het improvisatiespel van 
wit. Ik denk dat ik het destijds to-
taal niet heb zien aankomen. Te-
genwoordig reken je dat even uit. 
Zo diep rekenen was het 
niet. 11.Lh2? Lg5 12.Ld3 Lxd2+ 
13.Kxd2 Pa4 14.Tab1 Pxb2 
15.Txb2 Dg5+ 16.Ke2 Pc3+ 
17.Kf1 Dc1+; 11.Td1 Pxc4 (11...0-
0 12.Lb3) 12.Pxc4 De stelling is 
ongeveer gelijk 11...Pxf4 12.Dxf4 
Lg5 Verliest een stuk en de par-
tij 0-1 

Van Heeckeren,Charles - Van de 
Oudewetering,Arthur [D11] 
Turmac vierkampen Invitatie-
groep, 1989  

1.d4 In deze partij zien we dat wit 
lange tijd iets beter staat en het 
initiatief heeft, maar dat zwart zeer 
consistent redelijke zetten speelt 
en het evenwicht niet verbroken 
wordt. Op de 34e zet slaat de 
vlam in de pan.  
1...d5 2.c4 c6 De Slavische ver-
dediging  
3.Pf3 dxc4 4.a4 e6 5.e3 Lb4+ 
6.Ld2 Lxd2+ 7.Pbxd2 b5 
8.Dc2 Niet veel gespeeld 8.axb5 
cxb5 9.b3 Pf6 10.bxc4 bxc4 
11.Lxc4 Pbd7 12.De2 Lb7 13.0-0 
0-0 14.La6 Lxa6 15.Dxa6 Db6 
16.Tfc1 Tfb8 17.g3 h6 18.Kg2 Pd5 
19.h4  
8...Pf6 9.b3 cxb3 10.Pxb3 bxa4 
11.Txa4 0-0 12.Ld3 Pbd7 13.0-0 
Pb6 14.Ta3 Pbd5 15.Dxc6 Een 

andere benadering was 15.Pe5 
Pb4 16.Dc5 Pxd3 17.Pxd3 Dc7 
18.Tfa1 Pe4 19.Da5 Dxa5 
20.Pxa5 La6 21.Pb4 Lb5 
22.Paxc6 a6 23.Pe7+ Kh8 
24.Pxa6 15...Ld7 16.Dd6 Db6 
17.Dg3 Lb5 18.Pc5 Lxd3 
19.Txd3 Pb4 20.Tb3 a5 21.Tfb1 
Tfb8 22.Pe5 Db5 23.Df3 De8 
24.g4?! Wit stond steeds iets be-
ter, maar deze zet levert niet veel 
op 24...Pfd5 25.e4 Pe7 26.Pc4 
Pec6 27.Td1 a4 28.Tc3 De7 
29.Pa3 e5 30.d5 Pd4 31.De3 Pa2 
32.Tc4 Dh4 33.h3 Tb2 

34.Tdxd4! Wit grijpt zijn kans en 
slaat het sterke paard er-
af. 34...exd4 35.Txd4 35.Dxd4 
Dxh3 (35...Tab8 36.De3) 36.Dxb2 
Dxg4+ 37.Kf1 Dd1+ 38.Kg2 Dg4+ 
leidt tot remise 35...Pb4 36.e5 
Pc2 37.Pxc2 Txc2 We zitten denk 
ik in de tijdnoodfase. De witte stel-
ling is nu weer behoorlijk opge-
knapt. Nu had wit de a pion moe-

ten nemen. 38.g5? 38.Pxa4 En 
wit staat voortreffelijk. 
38...Dh5 Only move. Wit dwingt 
zwart een voor zwart vrijwel ge-
wonnen zet te spelen. De witte 
stelling lijkt niet meer te repare-
ren.  
39.Pxa4 Te2 40.Dg3 Te1+? 

Is ook een beetje de draad 
kwijt. 40...Dg6 41.e6 Te1+ 42.Kh2 
fxe6 43.Pc3 h6 44.dxe6 Taa1 
45.Td8+ Kh7 46.Df3 hxg5 47.Pd1 
Txe6 48.Dd3 Ta2  

41.Kg2? Wit had hier toch nog 
een hardnekkige verdedi-
ging 41.Kh2!! De2 42.Pc3 En wit 
kan nog vechten 42...Df1 
43.Dg2 41...De2 42.Df4 En wit gaf 
meteen op. Er had kunnen volgen 
Bijvoorbeeld: 42...Df1+ 43.Kg3 
Ta1 44.Te4 Ta3+ 45.f3 Dg1+ 
46.Kh4 Dg2 47.Dg4 Df2+ 48.Dg3 
Df1 49.Pb6 Txf3 enz. 0-1 
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Online schaken dus! Zoals velen van jullie ben ik best wel een beetje aan het blitzen geslagen de laatste tijd. En 
dat valt niet mee. In zo'n arena op Chess.com word je er soms gewoon afgehakt door spelertjes met een schrik-
barend lage rating, en als je minder dan 14 uit 15 scoort verlies je gewoon Elo-punten. Ik heb zelfs een tijd in de 
1800 gebivakkeerd en zit nu net boven de 1900. Zo frustrerend dat ik het regelmatig nog even een uurtje probeer 
om mijn rating op te vijzelen, wat dus nog niet echt lukt! 
Wel is het een prima gelegenheid om openingen uit te proberen en er valt vaak van alles te beleven. Maar regel-
matig zie ik mezelf blunders maken waarbij het schaamrood me over de kaken kruipt. Zelfs als de tegenstander 
niet profiteert. Net als gewoon schaken dus, maar wat heftiger. 
In het volgende potje had ik vroeg een stuk gewonnen, maar daarna nam ik het veel te makkelijk op met als ge-
volg het onderstaande zootje.  

Zwendel 
door Peter Boel 

NN - Boel 
chess.com 2021 

1...Dd1?!  
Dat maakt het nog best wel lastig 
voor wit, maar Stockfish meldt dat 
zwart nog steeds gewonnen staat na 
1...g4+!! 2.fxg4 (2.Kxg4 Pe5+ en 
3...Dxd7) 2...Dd1, bijvoorbeeld 3.Kg2 
Pe5 4.d8D De2+ en met zijn twee 
dames boven loopt wit mat. Niet ge-
zien, we hadden allebei nog een paar 
seconden, hij ietsje minder dan ik. 
2.d8D Dh1+ 3.Kg4 Pe5+ 4.Kf5 Dh3+ 
5.g4 Dxf3+ 6.Ke6 Dxg4+  

En wit loopt eruit met 7.Ke7 of 7.Kd5, 
maar niet met: 
7.Kd6?? Pf7+  
En nu ging NN door zijn vlag. Zwart 
heeft altijd een dameschaakje voor hij 
op d8 pakt. 
0-1 
 
Veel leut is er natuurlijk ook. Hier is 
een aardig matje voor Erik Wille: 

 
Boel - Offbeatopenings 
chess.com 2021 

24. Txf6+ Ke7 25. Lxg7 Pxf1 

26.Lf8+! Kxf6 27.Df5# 

Een vrij origineel epaulettenmat. 
 

MuagSoAl (of zoiets) - Boel 
chess.com 2021 
 
Hoe hard kan het gaan in de Versnel-
de Draak? 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 
g6 5.Pc3 Lg7 6.Le3 Pf6 7.f3 0–0 
8.Lc4  

8...d5!  
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Een bekende wending in deze stelling 
en een goed wapen in deze kringen. 
9.exd5 Pb4 10.Pb3?!  
10.Pde2 zie je hier vaker. 
10...Dc7  
10...b5! blijkt hier het beste te zijn, 
bijvoorbeeld 11.Pxb5 Lf5 12.P5d4 
Tc8 en wit is in de problemen. Na de 
logisch uitziende tekstzet (...Td8 
volgt) had wit nog wat roet in het eten 
kunnen gooien met 11.Lc5!=. 
11.Le2?! Td8 12.Dd2 Pfxd5 13.Pxd5 
Pxd5 14.0–0–0 

Dat moet wits pointe zijn, maar: 
14...Lf5!  
Het is al helemaal uit! Er dreigt 
15...Pxe3 en mat op c2, en na 15.Ld3 
Tac8 16.Lxf5 gxf5 gaat wit de boot in 
met ...Pc3!. 
15.Ld4 e5?!  
15...Lh6! won direct. Nu had wit weer 
eventjes uitstel van executie met 
16.Lc5. 
16.g4 Lh6! Nu dan toch. 
17.g5 Lxg5 En opgegeven. 
Het had dus nog harder kunnen 
gaan! 
 
De volgende schwindel vond ik wel 
geslaagd. 
 

Boel - Pratiktayde358 
chess.com 2021 

Hier is weer iets gruwelijk misgegaan, 
maar nu spotte ik het bekende trucje 
dxc6! Txd1 c7. Daarvoor moeten nog 
twee dingen gebeuren: de witte ko-
ning moet van de eerste rij af (anders 
is ...Txd1 met schaak) en de andere 
zwarte toren moet van de vijfde rij af 
(anders keept na c6-c7 Tc5). Dat 
wordt allemaal bewerkstelligd met 
een dom uitziend lokzetje: 
27.f4! Tf5 28.Kf2! Txf4+ 29.Kg3 

Nu gaat het geintje nog niet op na 
29...Tf5 of 29...Tf6, maar dat is teveel 
gevraagd: 
29...g5? 30.dxc6! Tb8??  
Erger kan het niet, maar na 30...Tc8 
31.cxb7 Tb8 32.Td7 staat wit inmid-
dels ook gewonnen. Na 32...Tf5 be-
gint wit met 33.Tc7. 
31.c7 Tc8 32.Td8+  
En 1-0 
 

Boel - abdgafuryusuf 
chess.com 2021 

Niet alleen verdedigen is moeilijk, 
aanvallen soms ook. Ik kreeg de zaak 
hier niet echt rond, en dat is geen 
wonder want het is ook niet rond. 
31.Tg3!?  
31.Tf6 gxf6 32.Txf6 Dg5 33.Txh6+ 
Kg7 34.Th7+ Kg6 levert niet meer 
dan remise op, maar na 31...Dg5! 

staat zwart zelfs beter. 
31...Pg5  
En nu kreeg ik 32.Pf6+ ook weer niet 
rond, en de tijd begon te dringen. 
Tenslotte besloot ik het er toch maar 
op te wagen, anders sta ik gewoon 
een pion achter zonder compensatie. 
32.Pf6+!  
Toch de beste! 
32...Kh8  
32...gxf6 33.Txf6 Dg7 34.Df4! 
(34.Dh5? Tae8! 35.h4 Txe5; wel goed 
is ook 34.Tf5! Kg8 35.Tfxg5, maar dat 
leidt tot een ongeveer gelijkstaand 
eindspel) 34...Tac8 35.h4 Tc4 
36.Df5+ Kh8 37.hxg5 blijkt toch nog 
goed te zijn voor wit. 
En nu moest ik weer wat verzinnen. 
33.Pd7?  
De engine houdt het op 33.Tf4 Tac8 
34.Pe4 met gelijkspel; wit wint zijn 
pion terug maar daarna is de zwarte 
koning opvallend veilig. 
33...Tfd8 34.Dg4 De6 35.Dh5 Txd7? 
36.Txg5 Tad8? 
En zo lukt het toch nog. Hier en op de 
vorige zet won 36...Dc4! voor zwart, 
met een tempo op de Tf1. 

37.Tf6!  
Paf! Een leuk diagram en het is met-
een uit. Kijk maar even rustig. 
37...Td1+ 38.Kh2 1-0  
 
Rapid gaat beter, voorlopig althans. 
Onder rapid online verstaan we 10 
minuten pp plus 5 seconden imple-
ment, of zelfs 15+10, zoals bij ASV. 
Op mijn eerste en derde avond bij het 
ASV-Onthouttoernooi kwam ik op 4 
uit 4, in de week ertussen ging er een 
en ander mis. Tegen Otto Wilgenhof 
was ik net opgekrabbeld uit een min-
dere stelling toen ik een mouseslip 
beging en meteen kon opgeven. En 
tegen Vadim van Kuijk...  
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Boel - Vadim van Kuijk 
ASV Onthout 2021 

Zwart heeft een kleine kwaliteit geof-
ferd voor een pion en niet al te veel 
compensatie. Hier staat wit uitste-
kend na het simpele 20.Ld4, maar ik 
dacht dat het ook harder kon: 
20.Dh4!? fxe5 21.Dxh7+ Kf7 
22.Lg6+?  
Dit is pas de echte fout. Na 22.Tf1+ 
Ke7 23.Dxg7+ Tf7 24.Txf7+ Lxf7 
25.Dxe5+ De6 26.Dd4 heeft wit nog 
steeds wat betere kansen. 
22...Ke7 23.Dxg7+ Kd6  
De zwarte koning staat betrekkelijk 
veilig hier, wit is te ver gegaan. 
24.Pc3 

24...Lxh3!! Een verpulverende klap. 
Het is niet eens de beste, 24...Dc5 of 
24...Db4 was veel beter, maar een 
jeugdspeler die zulke zetten doet, dat 
zie je graag op je club. 
In ieder geval is het nu onmogelijk 
voor wit om op het scherm snel een 
goed antwoord te bedenken. 
25.Lf7? 25.gxh3 Dc5 (25...Df2? 
26.Pb5+ Ke6 (26...Kc6 27.Dc7+ Kxb5 
28.Ld3+ Kb4 29.a3# is mat!) 27.Lh5!! 
wint voor wit wegens 28.Lg4+ – ver-
zin het maar!) 26.Tg1!! Dxc3 27.Ld3 
is blijkbaar helemaal gelijk! 
25...Le6 Nu was 25...Df2 wel heel 
sterk, maar de tekstzet wint ook. 

26.Lxe6 Kxe6 27.Dg6+ Tf6  
En even later 0-1. 
 
Dan het zondagse ChessDreams-
toernooi, waarover ik het eerder heb 
gehad. Dit is een 10+5-toernooi waar-
in ik nu al een paar maanden rond en 
meestal zelfs boven de 2300 Elo zit. 
Sinds twee weken doet ook mijn gro-
te vriend Benno de Jongh uit Gronin-
gen mee onder een vaag pseudo-
niem, en op 14 maart troffen wij el-
kaar in ronde 2. Het werd een grote 
zwendel. 

 
BillyBouwmans - Boel 
ChessDreams 2021 
In deze stelling heb ik het onhandig 

gespeeld, te eenzijdig op de aanval. 
Het duo op a8 en b8 is een zielig 
plukje. 
16...Lh3?! De aanvalskans waarop ik 
hier zat te azen was 16...Te5 
en ...Th5. Waarom deed ik dat niet? 
Omdat ik me al helemaal had ge-
fixeerd op …Lh3. De engine is trou-
wens niet onder de indruk van de to-
renzet en speelt 17.Pde2-f4. 
17.Pxd5 Pe4!? 18.Lxh3 18.Lxe4 Lxf1 
19.Pf5!! ziet er vrij dodelijk uit. 
18...Dxh3 19.Pc7 Te5 No way back! 
De bedoeling is 20.Pxa8 Th5 21.Pf3 
Pd2! en zwart wint! 
20.f4 Th5 21.Pf3  

21...Pxg3  
Deurdonderen! 
22.Lxg7 Dg4!?  
Billy had hier nog een dikke minuut, 
anders had hij vast wel 23.Tf2! ge-
vonden, wat aan alle geintjes een 
einde maakt. 
23.Kf2 Pe4+ 24.Ke1 Pd7  

Wit staat nog steeds gewonnen en 
kan nog steeds de toren slaan, maar 
in zo’n stelling zie je van alles op je af 
komen. 
25.Le5?! Pdc5 26.Dc2 Td8? 27.Td1 
Tc8  
Ik ben een beetje vertraagd aan het 
aanvallen hier, maar aan de andere 
kant heeft de witte koning weer een 
vluchtveld minder! Allerlei vage aan-
valskansen en een minuut bedenktijd 
meer voor slechts 1 stuk, wat wil je 
nog meer? 
28.De2? f6!? 29.Lxf6?!  
29.Pd5 fxe5 30.Pe7+ Kg7 31.Pxc8 
Dxc8 32.Pxe5 Pc3!? (jammer van dat 
paard) 33.Dc2 Pxd1 34.Kxd1 gaf wit 
nog een tikje voordeel. 
29...Pxf6 30.Pe5?  
Wit stort in. 30.Tg1 Df5 (30...Dh3 
31.Tg3 Df5) 31.Dc4+ Kh8 32.Df7 was 
nog volslagen onduidelijk. 
30...Dxe2+ 31.Kxe2 Txh2+ 32.Kf3 
Txc7  
En zwart won. 
 
In dit behoorlijk bezette toernooitje 
kwam ik op 4 uit 4, een halfje boven 
IM Robert Ris die voor het eerst mee-
deed. Ik maakte me al op voor een 
nul in de slotronde en een eervolle 
tweede plaats, toen lichess het ver-
domde om de laatste ronde in te de-
len! Er waren te weinig deelnemers, 
en onderin was het niet meer rond te 
krijgen. Ik wist niet goed of ik blij 
moest zijn of teleurgesteld. 
 
--- 
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Onthouttoernooien 
 
Sinds de interne competitie stil kwam te liggen, hebben we onlinetoernooien georganiseerd. Dat hebben 
we als een soort ontdekkingsreis gedaan. We kwamen er al snel achter dat ASV geen onlineclub is. Expe-
rimenten met snelschaaktoernooien hebben we gestaakt, omdat daar nauwelijks belangstelling voor was. 
Het rapidschaak had een vaste groep van zo’n tien deelnemers, waarvan er op dinsdag soms vier mee-
speelden en op donderdag tussen de zes en acht. Het is mager, maar die groep spelers beleefde er ple-
zier aan. Omdat het allemaal wat spontaan ontstaan was, hielden we geen totaalklassement bij. Het idee 
was dat er gezellig geschaakt kon worden en dat dat het belangrijkst was. 
 
Uit de koker van Theo Jurrius kwam het idee om toch klassementen bij te gaan houden. Dat was kort na-
dat we toch weer waren gaan experimenteren met snelschaaktoernooien met ook spelers van buiten ASV. 
Theo stelt voor de winnaars van de klassementen een prijs beschikbaar, vandaar dat de naamgeving van 
de toernooien makkelijk was. We zijn in februari gestart met de Onthouttoernooien, bestaande uit zes snel-
schaaktoernooien op de woensdagen 24 februari, 17 maart, 7 april, 28 april, 19 mei en 2 juni, dus ruwweg 
om de drie weken. Bij voldoende deelname zullen er steeds 11 ronden Zwitsers gespeeld worden met 
speeltempo 3 minuten + 2 seconden per zet. Daarnaast organiseren we een rapidkampioenschap, waar-
voor de toernooien van de donderdag meetellen t/m 3 juni of zoveel eerder dat er weer een clubavond is. 
Speeltempo 15 minuten + 10 seconden. 
 
Het idee van Theo slaat tot dusver aan. Het deelnemersaantal is substantieel groter. Bij het rapidschaak 
zijn er wekelijks meer dan tien deelnemers en bij het snelschaken fluctueert dat nog tussen de 16 en 24 
deelnemers. Mogelijk dat het mindere aantal deelnemers op de tweede avond veroorzaakt werd doordat 
het samenviel met de verkiezingen. 
 
Snelschaken 
Op de eerste speelavond werd het een spannende tweestrijd tussen Eelco de Vries en Jan Knuiman. Eel-
co verloor de eerste partij van Koen Maassen van den Brink. Het punt achterstand maakte Eelco goed 
door Jan in de 5

e
 ronde te verslaan. Met 9 uit 10 werden ze samen winnaar. Koen Maassen van den Brink 

werd op twee punten achterstand derde. Op de tweede speelavond was het deelnemersavond kleiner en 
daardoor werden slechts zeven ronden gespeeld. Jan Knuiman was opnieuw ongenaakbaar. Zijn kwel-
geest Eelco de Vries was deze keer niet van de partij. Jan won al zijn partijen en sloeg een gat van 2,5 
punt naar een achtervolgend drietal bestaand uit Theo Jurrius, Vadim van Kuijk en William Shakhverdian. 
In het totaalklassement sloeg Jan een gat van 5 punten met de nieuwe nummer 2 Koen Maassen van den 
Brink. 
 
Snelschaaktoernooi 24 februari 2021 
Jan Knuiman – Tom Bus (diagram Links) 

1...Te8 2. hxg6 fxg6 3. Lxg6 Te7 4.Tg1 Kh8 5.Le4 Pc6 6.Dg2 Te8 
7.Lg7+ Kg8 8.Lf6+ Kf8 9.Dg8# 
1–0 
 
Peter Boel – Eelco de Vries 
(diagram rechts) 
1.Te2 Lxg5 2.Te8+ Ka7 3.Te7 Td4+ 

4.Ke2 Kb6 5.Txb7+ Ka5 6.Txf7 Tf4 

7.b4+ Kxb4 8.Tb7+ Kxc4 9.f7 Kd4 

10.Td7+ Ke5 11.Ld5 Lh6 12.Td8 

Lg7 13.Lb3 c4 14.Lxc4 Txc4 

15.f8D Lxf8 16.Txf8 Tc2+ 17.Kd3 

Txa2 en vele zetten later won Eelco 

het eindspel 0-1  

Onlineschaken 
door Erik Wille 
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Snelschaaktoernooi 17  maart 
2021 
Van de twee sterren van de eerste 
speelavond was nu alleen Jan 
Knuiman aanwezig. Hij was op-
nieuw messcherp en strafte iedere 
fout van zijn opponenten af. Dat 
leverde uiteindelijk de maximale 
score van 7 punten op. 
 
Dat je geen foutjes moet maken 
tegen Jan Knuiman, ondervond 
onder meer William Shakhverdian 
met zwart in een overigens al 
slechte stelling. 

Jan Knuiman – William Shakhver-
dian 
1. … Tfe8 2. Txd7 1-0 
 
William overkwam overigens niet 
alleen ellende. In onderstaande 
stelling was William scherp. 

William Shakhverdian – Peter 
Boel 
1. Td7 Te7 2. Td8 Kg7 3. h6+ 
Kg8 4. Ld5+ 1-0  
 
Dat een foutje met snelschaken 
gauw gemaakt is, merkte Tom 
Bus. 

Marc Groenhuis – Tom Bus 
1. … Lc6? 2. Lxc6 bxc6 3. Tb8+ 
Kd7 4. Txg8 en wit won 1-0 
 
Rapidschaak 
Het rapidschaak is, nu er een 
klassement bijgehouden wordt, 
ook ontdekt door oud-
clubkampioenen. Na vier speel-
avonden is er een tweestrijd gaan-
de tussen Peter Boel en Otto Wil-
genhof. Peter won het eerste en 
het derde toernooi met 4 uit 4 en 
Otto was op de tweede en vierde 
speelavond de sterkste, met res-
pectievelijk 3,5 en 4 punten. Voor-
al doordat Otto de eerste speel-
avond miste, heeft Peter nog een 
voorsprong van 2,5 punt op Otto. 
Vadim van Kuijk en Theo Koewei-
den delen de derde plaats.   
 
Ook van het rapidschaak laat ik 
een paar fragmenten zien. 
 
Op de eerste speelavond kwam ik 
dit fragment tegen. 

Rens Nuwenhoud – Theo Koewei-
den 
Theo denkt in deze stelling slim te 

zijn en twee stukken voor de toren 
terug te winnen. Helaas voor hem 
zat er een gat in deze combinatie. 
1...Txf6 2.Pxf6 Ke7 3.Pd5+ Kxd7 
4.Pb6+ Kc7 5.Pxa8+ en enkele 
zetten later staakte Theo de strijd. 
1-0 
Dan zagen we op de derde speel-
avond een vermakelijk slot. 
Vadim van Kuijk – Kees van Keu-
len 

Lastige keuze voor Vadim. Na 1. 
Kxf1 Dxb2 2. Dd3 c5 3. Dc3+ 
Dxc3 4. Pxc3 en dan wacht nog 
een zware strijd drie pionnen voor 
het paard. Vadim besloot de aan-
val te zoeken, maar kwam niet 
verder dan zetherhaling. 1.Pd6 
De1 2.Pe8+ Kf8 3.Pc7+ Kg7 
4.Dd4+ Kg8 5.Dd8+ Kg7 6.Pe8+ 
Kf8 7.Pd6+ Kg7 8.Pe8+ ½–½ 
Op de vierde speelavond leek een 
stuk gedekt te worden, maar dat 
was toch niet zo. 
Désiré Fassaert – Peter Boel 

1.Pd1 Pxb2 2.Pxb2 Lxd4 3.exd4 
Tc2+ 4.Kd1 Txb2 5.a3 Pxd5 0-1 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen 
dat er in de diagramstelling geen 
redding meer was voor wit. 



maart 2021                            ASV Nieuws 

46 

 

 

Tenslotte wil ik Theo Jurrius en zijn bedrijf Onthout (kijk eens op www.onthout.nl) bedanken voor het beschikbaar stellen 
van twee prijzen voor deze toernooiencyclus. 
Snelschaakklassement na twee speelavonden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rapidschaakklassement na vier speelavonden  

 
 
 
 
 

 

Plaats Naam Punt Partijen 

1 Peter Boel 13 16 

2 Otto Wilgenhof 10,5 12 

3 Vadim van Kuijk 8,5 11 

4 Theo Koeweiden 8,5 16 

5 Désiré Fassaert 8 16 

6 Ko Kooman 7 16 

7 Kees van Keulen 6,5 16 

8 Ignace Rood 5 12 

9 Peter van Deursen 5 16 

10 Sambabal10 3 4 

11 Rens Nuwenhoud 3 12 

12 Koen van Keulen 2 2 

13 André van Kuijk 2 4 

14 Gwénaël Paris 2 12 

15 Horst Eder 1 2 

Steenstraat 90 | 6828 CN | Arnhem 

026-4425368 | info@slagerijputman.nl 

 Naam Punt Partijen 

1 Jan Knuiman 16 17 

2 Koen Maassen vd Brink 11 17 

3 Marco Otte 10 17 

4 Theo Jurrius 10 17 

5 Tom Bus 9,5 17 

6 Eelco de Vries 9 10 

7 Benjamin Brandt 9 17 

8 Peter Boel 8,5 17 

9 Toon Janssen 7,5 17 

10 Rob Huberts 7 17 

11 Ignace Rood 7 17 

12 Marc Groenhuis 6,5 17 

13 Anne Paul Taal 6 10 

14 Erik Wille 6 10 

15 Hedser Dijkstra 5 10 

16 Vadim van Kuijk 5 11 

17 William Shakhverdian 4,5 7 

18 Tom Molewijk 4,5 10 

19 Adrian Mares 4,5 10 

20 Jan van de Linde 4 10 

21 Piet de Leeuw 3 6 

22 Harry Verhoef 1,5 6 

23 Hallodaar 1 3 

24 André van Kuijk 1 4 

25 Liedewij van Eijk 1 5 

26 Gwénaël Paris 1 5 

27 Henry Schrader 1 7 

  punten obv 

Plaats Naam Plaats 

1 Jan Knuiman 10 

2 Eelco de Vries 5 

3 William Shakhverdian 4 

4 Koen Maassen vd Brink 4 

5 Theo Jurrius 4 

6 Tom Bus 4 

7 Marco Otte 3 

8 Anne Paul Taal 2 

9 Erik Wille 2 

10 Benjamin Brandt 1 

http://www.onthout.nl
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1.Pe7! Txf5 eerste torenoffer  
(1...g5 2.Th8+ Kg7 3.De5+ Tf6 4.Dxf6#)  
2.De6 g5 3.Th8+ Kg7 4.Dg6+ Kxh8 tweede toren-
offer 5.Dh6# 

Correctie 

Oplossing oploswedstrijd 

In het vorige nummer (februari 2021) staat op blz. 7 
links bovenaan in de partij  Smyslov—Darga een foutief 
diagram.  Hierin is ten onrechte al door wit kort gero-
keerd.  




