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Van de redactie 
Voor u ligt het laatste nummer van dit seizoen. Of dit ook het laatste nummer is van de coronaperiode is, daar 
durft de redactie alleen maar op te hopen. Hoe het ook zij: wij zijn dankbaarheid verschuldigd aan alle auteurs 
die in deze periode kopij hebben geleverd.   
In dit nummer een In Memoriam voor Ton van Eck. Daarnaast een stuk van Peter Boel over zijn strijd in het Ont-
hout-rapid toernooi en een thema-stuk van Hendrik van Buren; wij vragen uw speciale aandacht voor de vraag 
van Hendrik aan het eind van zijn stuk om uw bijdrage te leveren aan het thema voor het volgende nummer. Dit 
is een mooie kans voor uw “15 minutes of fame” (naar Andy Warhol). Hendrik geeft ook praktische aanwijzingen 
om u op weg te helpen.  Er is een bijdrage van en over onze A-jeugd, er zijn eindstanden van Erik van de interne 
competitie en de online-toernooien: kortom, er is weer veel te genieten.  

Van het bestuur 
Ook deze ASV-Nieuws moeten we helaas met verdrietig nieuws beginnen. Op 21 juni overleed Ton van Eck op 59
-jarige leeftijd. In september 2019 keerde Ton terug bij ASV. Kort na zijn rentree werd Ton ziek. Helaas hebben 
we hem sindsdien alleen nog maar online achter het schaakbord gezien. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en ver-
dere familie heel veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies. 
 
Inmiddels staan we aan de vooravond van de laatste clubavond van seizoen 2020-2021. Een seizoen dat beperkt 
is gebleven tot zes clubavonden in de eerste weken van het seizoen en zes clubavonden in de laatste weken van 
het seizoen. Wat dat betreft een seizoen om snel te vergeten. Toch zijn er voldoende redenen om wel even terug 
te kijken op dit vreemde schaakjaar. 
 
Successen jeugd 
De A-jeugd van ASV zorgde 5 juni voor een geweldig succes. In een competitie die gewoon achter het bord begon 
en online eindigde, behaalden Rembrandt Bruil, Saṥa Albers, William Shakhverdian, Vadim van Kuijk en Manar 
Alkwatly de landstitel. Een prachtige prestatie en we hopen dat ons team in het najaar de titel kan prolongeren. 
De eerste vier spelers deden ook van zich spreken in het NK online voor jeugd. Vadim werd vijfde bij de B-jeugd. 
Bij de A-jeugd was er voor Saṥa een zesde plaats. Rembrandt en Wiliam eindigden negende. De D-jeugd kwam 
bij de teams tot de halve finale en London Smith plaatste zich voor het individuele NK online. Zij speelde daar 
geen rol van betekenis. 
 
Net geen promotie ASV 1 
ASV 1 kreeg een herkansing voor een plaats in de eerste klasse, maar slaagde er niet in via de achterdeur alsnog 
te promoveren. In de halve finale van onlinepromotiewedstrijden werd verloren van Paul Keres 2. Achteraf was 
winst voldoende geweest, want doordat Venlo om vrijwillige degradatie heeft gevraagd, zijn beide finalisten ge-
promoveerd naar de eerste klasse. ASV 1 gaat komend seizoen een nieuwe gooi naar promotie doen. 
 
Schaken populair 
Verder was het natuurlijk het seizoen waarin de belangstelling voor het schaken enorm toenam. Eerst was er op 
Netflix The Queen’s Gambit, vervolgens schreef Jorden van Foreest het Tata Steeltoernooi op zijn naam, Eline 
Roebers werd online wereldkampioen tot 14 jaar en Anish Giri was lang op weg om de uitdager van Magnus 
Carlsen te worden in de strijd om de wereldtitel. Het schaken dook ineens met grote regelmaat op in TV-
programma’s en de vraag naar schaakborden en -stukken groeide explosief. Een blijk van waardering naar de 
KNSB is in dat opzicht ook op zijn plaats. De kansen om het schaken te promoten werden ten volle benut.  
 
ASV merkte ook dat het schaken aan populariteit won. Uiteindelijk meldden zich ruim 20 mensen als belangstel-
lende om bij ASV te komen schaken of schaakles te krijgen. Sinds de herstart van de clubavonden hebben we 
elke donderdag nieuwe gezichten kunnen verwelkomen. In totaal hebben nu 14 mensen hun eerste partij bij  
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ASV gespeeld. Voor een deel betrof het schakers die richting Arnhem verhuisd zijn en van club wisselen. Maar 
zeker de helft zet de eerste schreden bij een schaakclub. We vertrouwen erop dat alle nieuwkomers het naar de 
zin zullen krijgen bij ASV en dat het overgrote deel nog lang bij en met ons blijft schaken. 
 
Externe competitie 2021-2022 
De verwachting is dat we in het nieuwe seizoen weer kunnen schaken, zoals dat voor maart 2020 gebeurde. Dat 
betekent dat ook de externe wedstrijden voor de teams weer gaan beginnen. We hebben inmiddels geïnventari-
seerd wie mee willen spelen. Op basis daarvan hebben we zes teams opgegeven voor de zaterdagcompetitie. 
Voor de avondcompetitie moeten we die opgave voor 15 augustus doen. In de zomermaanden gaat de 
‘commissie teams’ aan de slag met het samenstellen van de teams. De planning is om begin september de team-
indelingen bekend te maken. Overigens is op de ledenvergadering van de OSBO ingestemd met het compromis-
voorstel om de SOS-competitie te continueren. Dat betekent concreet: 

• Vaste speelweken, zoals we dat in de OSBO gewend zijn 

• Poulegrootte gaat zoveel mogelijk naar tien teams, dus negen wedstrijden 

• Hoofdklasse en waarschijnlijk 1e klasse met achttallen, overige klassen met zestallen 

• Competitieopbouw 3 hoofdklassepoules, 6 poules in 1e, 2e en 3e klasse, zodat er een soort piramide is 
Viertallencompetitie vervalt; SGS en SBO organiseren een eigen viertallencompetitie 

De verenigingen in de SGS en SBO hebben ook ingestemd hebben met dit voorstel. 
 
Voor ASV betekent dit in principe dat de eerste drie avondteams als achttal spelen en de lagere teams als zestal. 
Het kan zijn dat hier noodgedwongen nog een verandering optreedt. Het lijkt er namelijk op dat beduidend min-
der ASV-ers in een avondteam willen spelen. We zullen de teams zo inschrijven dat we zoveel mogelijk tegen 
passende tegenstand zullen spelen. 
 
Lid van verdienste OSBO 
In de OSBO-vergadering was er nog een feestelijk moment met een ASV-tintje. Dirk Hoogland werd benoemd tot 
lid van verdienste. Dirk is zes jaar voorzitter geweest en hij wist met een heel nieuw bestuur de OSBO door een 
onrustige periode te loodsen. Ook vervulde hij een belangrijke rol bij de totstandkoming van de samenwerking 
tussen OSBO, SBO en SGS. Langs deze weg feliciteren we Dirk met het lidmaatschap van verdienste. We danken 
hem voor zijn inzet voor de OSBO en de inspanningen die hij voor de KNSB nog steeds doet. 
 
Algemene ledenvergadering en contributie 
Inmiddels hebben wij ook onze jaarlijkse algemene ledenvergadering ingehaald. We hadden de ALV in februari 
uitgesteld, omdat we een fysieke bijeenkomst prefereerden boven een onlinevergadering. Ruud Wille en Wou-
ter van Rijn werden herkozen als bestuurslid. En verder werd ingestemd met het handhaven van de contributie 
op het niveau van 2020 met daaraan gekoppeld een kortingsregeling. Overigens hebben 24 leden aangegeven 
geen gebruik te willen maken van die kortingsregeling. Wij zijn hen heel dankbaar voor dit gebaar. 
De contributie voor 2021 wordt: 

Senioren             € 89,00 -/- € 14,00 = € 75,00 
Jeugd                   € 45,00 -/- € 20,00 = € 25,00 
Dubbelleden       € 50,00 -/- € 10,00 = € 40,00 
Leden die de contributie via Gelrepas betalen, hoeven in 2021 die bijdrage niet aan te vullen tot € 89,00  

De contributie zal op 27 juli van uw bankrekening worden afgeschreven. 
 
BTW 
Zoals bekend zijn verenigingen vanaf 1-1-2022 BTW-plichtig en ook de schaaksport ontkomt daar niet aan. We 
zijn op dit moment in kaart aan het brengen wat dit betekent voor ASV. We hebben inmiddels in kaart welke 
vrijstellingsregelingen er zijn. Nog niet duidelijk is of die regelingen op schaakverenigingen van toepassing zullen 
zijn. Zodra we precies weten wat de impact is, zullen we dat kenbaar maken. En uiteraard nemen we de gevol-
gen mee in de begroting 2022 en het contributievoorstel voor dat jaar. 
 
Kantine 
Bij de start van het nieuwe seizoen zullen we de kantineprijzen aanpassen. De prijzen zijn sinds mei 2008 niet  
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aangepast. De inkoopprijs is intussen wel gestegen. Daarnaast zijn we genoodzaakt bij de plastic flesjes (AA-
drink en Spa blauw) 15 cent statiegeld in rekening te brengen. Wij nemen de flesjes niet in. Wel kun je de lege 
flesjes meenemen en zelf inleveren bij statiegeldautomaten in winkels. De nieuwe prijzen zullen we voor de eer-
ste clubavond van het nieuwe seizoen kenbaar maken. 
 
WBTR 
Op 1 juli is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden. We hebben al veel voorbereidend 
werk gedaan om aan de wet te voldoen. De komende periode zullen we aan de slag gaan met het opstellen van 
nieuwe statuten en het verzekeren van de bestuurdersaansprakelijkheid. Mogelijk dat dat laatste collectief via 
de KNSB of via de gemeente Arnhem geregeld kan worden. 
 
Nieuwe seizoen 
15 juli is de laatste schaakavond van dit tweede opeenvolgende rare seizoen. We sluiten dan een periode af van 
spelen met een afwijkend (verkort) speeltempo. Vanaf 26 augustus hopen we dat alles weer normaal is en dat 
we niet weer in een onzekere periode terechtkomen. We vertrouwen erop dat dan de opkomst voor de interne 
competitie weer groeit naar het vertrouwde aantal van ongeveer 50 schakers per clubavond. Verder gaan we 
dan ook onverdroten verder met ledenwerving. We willen het ijzer smeden als het heet is en schaken is nu ‘hot’. 
Zo zijn we intussen begonnen met het proberen oud-ASV-ers terug te winnen voor onze club. Ook zullen we 
vroeg in het najaar weer een nieuwe cursus starten. Daarnaast hebben we de intentie om ons 130-jarig jubileum 
te gaan vieren. En tenslotte zullen we bekijken of het mogelijk is om verantwoord toernooien te organiseren. 
Daarbij zijn we wat terughoudend om ook de financiële risico’s te beperken. 
 
We wensen jullie allemaal een mooie zomer. Helaas gaan de traditionele zomertoernooien niet door, dus het 
schaakvermaak moet misschien wel uit de schaakboeken komen. Ruud heeft ze te koop! 
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Op 21 juni 2021 is op 59-jarige leeftijd Ton van Eck overleden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het overlijden van Ton van Eck is een groot verlies voor zijn schaakvrienden van ASV. Ton was van 2007 tot begin 2014 lid 
van onze club. Bij de start van seizoen 2019-2020 pakte Ton de draad weer op. Toen hij vier partijen gespeeld had, werd Ton 
ziek. Alle energie was nodig in zijn strijd om de ziekte te overwinnen. Daardoor kon hij de clubavonden niet meer bezoeken.  

 

Ton van Eck was een welbespraakt mens met brede interesses. Als hij voor of na zijn partij aan de bar stond, dan bond hij de 
mensen in zijn omgeving. Graag ging hij de discussie aan. Ieder thema paste hem daarbij. Die veelzijdigheid was ook zicht-
baar in zijn leven. Ton runde sinds 2014 een eigen uitgeverij. Rond die tijd startte hij ook als docent op de HAN. Verder was 
hij blogger. Vele fantastische columns van Tons hand, vind je op www.dagtaak.org. In 2015 werd hij benoemd tot ‘Blogger 
des Vaderlands’. Ton stond ook mede aan de basis van de uitgave van ‘A Tempo Magazine’, een blad waarin de thema’s mu-
ziek en schaken de boventoon voerden. En zo was er nog veel meer. Zoveel, dat hij in 2014 zeer tegen zijn zin in moest stop-
pen met schaken. De agenda liet het niet meer toe. 

 

Ton bleef wel meespelen in het online ASV-team. Kortgeleden schreef hij vanaf zijn ziekbed aan zijn teamleider: “Zolang het 
nog kan blijf ik mijn zetten doen. Mijn hoofd werkt nog, mijn lichaam nog niet meer. Ik hoop alle competitiewedstrijden nog 
af te kunnen ronden.” Dat laatste lukte niet. Afgelopen zondag speelde hij zijn laatste zetten. Een dag later overleed Ton. 

 

Zijn immer positieve instelling en de schittering in zijn ogen na een mooie winstpartij zullen we voortaan moeten missen. 
Net zoals zijn vaak humoristische verhalen. Het is een groot verlies dat we daar, veel te vroeg, niet meer van kunnen genie-
ten.  

 

Ton, we zullen je missen.  

 

Rust in vrede. 

IN MEMORIAM 

Ton van Eck 
door  Erik Wille 

http://www.dagtaak.org
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Ton van Eck was een echte liefhebber van een potje schaak. Toen dat op de clubavond niet meer lukte, 
ging hij online spelen. Dat deed hij in een ASV-team, maar ook op onze online-avonden. We willen ook 
met twee schaakfragmenten even bij zijn overlijden stilstaan. In april 2020 speelde hij met zwart tegen 
Huub Blom. Een grove fout werd door Ton hardhandig afgestraft. 
 
Huub Blom – Ton van Eck (rapid online 29-3-2020) 

 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. d4 exd4 4. Lc4 h6 5. 0-0 Lc5 6. Te1 d6 7. c3 
Pe5 8. Lb3 Lg4 9. cxd4 Lxf3 10. gxf3 Lxd4 11. Pc3 Df6 12. f4 Dh4 
(zie diagram links) 
13. De2 Hier gaat Huub de fout in en Ton straft het genadeloos af. 
Huub had op gelijk spel kunnen spelen: 13. fxe5 Lxf2+ 14. Kf1 Lxe1 
15. Dxe1 Dh3+ 16. Kg1 Dg4+ 17. Kh1 Df3+ 18. Kg1  
13. … Pg4 en zwart staat gewonnen 14. Lxf7+ Kf8 15. Df3 Lxf2+ 16. 
Kf1 Pxh2+ 0-1 
 
 
 
 
 
 
 
Ton had echter ook het geduld om een gewonnen eindspel rustig te 
winnen. 
Ton speelt hier met zwart tegen Theo Koeweiden. 
1. … Tg3 2. Lh2 Tf3+ 3. Ke2 Te3+ 4. Kf2 Ld4 5. Td7 Td3+ 6. Ke2 f3+ 
7. Kf1 Td1+ mat 0-1 

Een partij en een partijfragment van Ton van Eck  
door Erik Wille 
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Op 10 juni ging het licht op groen. Er mocht weer geschaakt worden. Weliswaar nog met wat beperkende maat-
regelen, maar we konden in ieder geval weer achter het schaakbord plaatsnemen in plaats van achter een 
beeldscherm. De belangrijkste aanpassing was het speeltempo. Dat is voor de zes weken tot de vakantiestop 
aangepast naar 1 uur + 10 seconden per zet.  We gaan er vanuit dat dit een aanloop is naar het nieuwe seizoen 
met weer het speeltempo van 1.40 uur + 10 seconden per zet. Maar niets is zeker in deze rare tijd, dus dat wach-
ten we maar even rustig af. 
 
We zagen gedurende de speelavonden het aantal spelers groeien. Na een aarzelend begin met 28 en 18 spelers 
(toen Oranje moest voetballen) kwamen we niet meer onder de 30 schakers. In de laatste drie weken waren dat 
34, 38 en 36 spelers. Dat zijn hoge aantallen voor de laatste weken van het seizoen. Enerzijds zal het door de 
lange onderbreking van onze clubavonden komen, maar ook het enorme aantal nieuwkomers heeft een positie-
ve invloed. 
 
Onderstaand de nieuwkomers met hun score. Niet dat die score zo belangrijk is. Van belang is eerder het aantal 
gespeelde partijen. Hoe verder dat oploopt hoe meer plezier er aan het schaken beleefd wordt. 
 

 
 
Rens Nuwenhoud was in oktober voor het eerst op de club. Alleen werden de donderdag erna de clubavonden 
stilgelegd. Rens is echter sterk uit de schaakloze periode gekomen. Hij versloeg achtereenvolgens Samantha van 
Diggelen, Rutger Voetdijk, Werner Gubbels en Axel Berben. Voor een flink deel van de 16 nieuwe spelers is het 
schaken bij een club nieuw. Er zijn echter ook een aantal schakers die bijvoorbeeld vanwege verhuizing bij ASV 
aangeschoven zijn. Rob van Helvoort komt van SG Rijswijk, nadat hij zijn jeugdopleiding genoot bij SMB in Nij-
megen. Ferdin de Graag speelde voor De Pion uit Roosendaal en Roald Vos komt van EsPion uit Amsterdam-
Zuid. Walter Wong tenslotte speelde eerder al voor ASV en is nu na een korte afwezigheid weer terug. Bram 
Zaalmink is nog altijd lid van Doetinchem, maar maakte ook de stap naar ASV om zwaardere tegenstand te krij-
gen. De instroom van zoveel nieuwe gezichten laat zien hoe populair schaken op dit moment is. Dat is goed om 
te zien. 

Naam punten partijen 

Rens Nuwenhoud 4,0 4 

Ben Gussinklo 2,5 5 

Peter Kappert 2,0 3 

Ferdin de Graag 1,5 2 

Rob van Helvoort 1,0 2 

Gerrie Elfrink 1,0 2 

Roald Vos 1,0 2 

Bram Zaalmink 1,0 3 

Samantha van Diggelen 1,0 3 

Adrian Mares 0,5 1 

Chris Zevenbergen 0,5 2 

Walter Wong 0,0 1 

Matthijs van Valderen 0,0 1 

Rutger Voetdijk 0,0 1 

Axel Berben 0,0 1 

Pieter van Loosbroek 0,0 1 

Interne competitie 
door Erik Wille 
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Als we een ranglijst maken op gescoorde punten, dan heeft Rens Nuwenhoud ook in dat klassement de leiding. 
Hij wordt op een half punt gevolgd door Saṥa Albers en Marc Groenhuis. Saṥa speelde vier keer en stond alleen 
aan Dirk Hoogland een half punt af. Hij versloeg achtereenvolgens Remco Gerlich, Peter Boel en Bart de Kort. 
Marc Groenhuis verloor van Remco Gerlicht en deelde het punt met Ferdin de Graag. Hij won van Martin Weij-
senfeld, Ruud Wille en Bram Zaalmink.  
 
Rens, Saṥa en Marc zijn niet de enige drie spelers die goed op dreef zijn. Zo scoorden Hans Meijer en Philip 
Stibbe 3 uit 4 en Remco Gerlich en Hub Kusters 3 uit 5. En ook Theo Koeweiden (2,5 uit 3) en Jan Zuidema (2 uit 
2) zijn goed in vorm. Op 15 juli wordt de laatste ronde gespeeld.  
 
Stand na vijf speelavonden 

 

Nr. Naam Tot n 

1 Rens Nuwenhoud 4,0 4 

2 Sasa Albers 3,5 4 

3 Marc Groenhuis 3,5 5 

4 Hans Meijer 3,0 4 

5 Philip Stibbe 3,0 4 

6 Remco Gerlich 3,0 5 

7 Hub Kusters 3,0 5 

8 Theo Koeweiden 2,5 3 

9 Ben Gussinklo 2,5 5 

10 Ko Kooman 2,5 5 

11 Jan Zuidema 2,0 2 

12 Jacques Boonstra 2,0 3 

13 Hans Derendorp 2,0 3 

14 Peter Kappert 2,0 3 

15 Vadim van Kuijk 2,0 4 

16 Ruud Wille 2,0 4 

17 Bob Kooij 2,0 4 

18 Rob van Belle 2,0 4 

19 Jan Vermeer 2,0 5 

20 Dirk Hoogland 1,5 2 

21 Ferdin de Graag 1,5 2 

22 Hans Corbeel 1,5 2 

23 Raymond Hendriks 1,5 2 

24 Martin Weijsenfeld 1,5 3 

25 Gerben Hendriks 1,5 3 

26 Peter Boel 1,5 4 

27 Cesar Eisma 1,5 4 

28 Theo van Lotringen 1,5 4 

29 Rob van Helvoort 1,0 2 

30 Bart de Kort 1,0 2 

31 Edwin Peters 1,0 2 

32 Gerrie Elfrink 1,0 2 

33 Roald Vos 1,0 2 

34 Bram Zaalmink 1,0 3 

35 Désiré Fassaert 1,0 3 

36 Manar Alkwatly 1,0 3 

37 Andre van Kuijk 1,0 3 

    

38 Samantha van Diggelen 1,0 3 

39 Kazem Mollahosseini 1,0 4 

40 Victor Droop 1,0 4 

41 Tom Bus 0,5 1 

42 Horst Eder 0,5 1 

43 Adrian Mares 0,5 1 

44 Herman de Munnik 0,5 2 

45 Chris Zevenbergen 0,5 2 

46 Ronnie Eggink 0,5 3 

47 Walter Wong 0,0 1 

48 Matthijs van Valderen 0,0 1 

49 Rutger Voetdijk 0,0 1 

50 Axel Berben 0,0 1 

51 Pieter van Loosbroek 0,0 1 

52 Jan Knuiman 0,0 2 

53 Werner Gubbels 0,0 2 

Nr. Naam Tot n 
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Vandaag beginnen we aan iets nieuws, zoals al in het vorige Nummer aangekondigd. Overigens is het niet zo, dat 
we nooit meer zullen terugkomen op de op opening geselecteerde partijverzamelingen. Koen heeft een paar wij-
zigingen aan mijn pc aangebracht. We zouden zo weer kunnen starten als duidelijk is, dat er genoeg belang-
stelling voor bestaat. Maar we hadden al geroepen, dat we nu speelthema’s als onderwerp kiezen. Dat willen we 
zeker op korte termijn niet wijzigen. Als eerste hebben we gekozen voor het kwaliteitsoffer. Dat is een tamelijk 
breed onderwerp. Je komt het ook regelmatig tegen in de literatuur. De hogere ELO’s  gebruiken het regelmatig; 
de lagere nauwelijks. Dat betekent ook, dat het zinvol is om erover te schrijven want “zien is doen”. 

Het offer kent meerdere verschijningsvormen. Een toren ruilen tegen een paard is een kwaliteitsoffer. Maar ook 
een dame ruilen tegen toren plus paard is dat. En paard kan overal vervangen worden door loper. Wellicht komt 
het geringe gebruik van het offer door de beperkte leerstof, waarmee we allemaal zijn opgevoed. Een dame 
heeft een waarde van tien; een toren van vijf; loper en paard drie en een pion één. Maar dat geldt natuurlijk niet 
voor alle speelstanden. Een pion op de tweede rij is minder waard dan zijn collega op de zesde rij. Althans vaak. 
En we kennen allemaal de begrippen “een goede” en een “slechte” loper. Daar moet dus een waardeverschil tus-
sen zitten. Het laat zich goed indenken, dat na een ruil een paard meer waard is dan een toren. Dat zijn dan de 
makkelijke keuzeproblemen. Dit soort ruilen bestaan in tactische en in strategische vorm. De eerste is meestal 
gemakkelijk; de strategische is soms zo moeilijk, dat ook meesters hem wel fout inschatten. Een voorbeeld helpt 

uiteraard bij het begrip. Ons eerste diagram is uit de partij Schlosser – 
(Arshak) Petrosjan uit de landenmatch Duitsland – Armenië, gespeeld in 
Baden Baden in 1996.  Wit speelde 1. Txe5 en zwart sloeg uiteraard terug. 
Dxe5. In het vervolg zien we, dat dit eigenlijk gewoon een niet overdadig 
ingewikkelde combinatie is. 2. Dxg6+ Dg7 3.Df5 en het is uit. Na 4.Tg1 gaat 
zwart zijn dame verliezen. Die kan namelijk niet weg want dan volgt b.v. …
Db2 5.Le4 en het mat op h7 is niet te keren. Maar zo eenvoudig is het maar 
zelden. Degene, die het offer pleegt moet bijna altijd gaan zoeken naar wat 
hij terug krijgt. Dit heet compensatie. Waar kan die uit bestaan? Zomaar 
een paar voorbeelden: hij krijgt het loperpaar, zijn tegenstander krijgt een 
geïsoleerde dubbelpion, hij krijgt een gedekte pion op de zesde rij en nog 
veel andere mogelijkheden. Als men de waarde van deze voordeeltjes ho-
ger inschat dan het verlies, dat men lijdt bij het ruilen van een toren tegen 
een loper kan het offer doorgaan.  
 
Het wordt tijd voor diagram 2. Dat is uiteraard een voorbeeld, waarin stra-
tegie slechts een zeer beperkte rol speelt. Het is uit de partij Snapik – Kuli-
gowsky uit een extra-match om het kampioenschap van Polen in 1978. Kuli-
gowsky was geen onbekende in Arnhem. Bij de 40-jarige herdenking van de 
slag om Arnhem werden bij meerdere manifestaties veel Engelsen uitgeno-
digd. De Polen, die even hard vochten in die strijd werden vergeten. ASV 
nodigde toen deze speler uit voor een simultaan midden in de stad. Dat kon 
omdat hij in die tijd ook in de KNSB-competitie meespeelde. Het resultaat 
was beter dan in het nu volgende fragment. Wit speelde 1.Txf5. Zwart had 
moeten antwoorden met 1…Dxf5 2.Tf1 Txg5 3.Pxg5 Dd5+ 4.Pe4 en zwart 
staat weliswaar iets minder, maar heeft nog steeds redelijke kansen om 
remise te halen. Hij speelde echter 1…gxf? En dat bleek fout. 2.Lf6++ Kf8 
3.Lxd4 fxe (op cxd was 4.Pf6 gevolgd) 4Tf1+ Tf5 (nu blijkt, dat het uit is. 

Zwart staat verloren.) 5.Dg4 De dubbele penning doet de dame verliezen. 5…Txf1 6.Dxd7 en zwart gaf op. 

Speelthema kwaliteitsoffer 
door Hendrik van Buren 
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Het derde voorbeeld laat een andere aanpak zien. Een speler slaat niet een 
zwakker stuk, maar laat dat de tegenstander doen. Ook dat is natuurlijk 
een offer. Het fragment is uit de tweede partij van de kandidatenmatch 
Karpov – Hjartarson. De witte toren op c6 staat aangevallen. Maar wit trekt 
hem niet terug naar b.v. c1, maar gaat hem dekken. 1.Pxd4 I.M. Alekcej 
Kuzmin, die het commentaar schreef deelde er prompt twee uitroeptekens 
voor uit. Hij schrijft o.a. dat Karpov de stelling thuis al op het bord had en 
dus ook alles al had uitgeprobeerd. 1…Lxc6 2.Pxc6 Tce8 3.Tc1 Onderstreept 
de disharmonie bij zwart. Er dreigt nu 4.Pd2 en het zwarte paard zal verlo-
ren gaan. 3….f5 4.Pd2 Pf6 5.Pxa7 Wit heeft al twee pionnen voor de kwali-
teit, wat niet altijd, maar wel vaak genoeg is. En het paard blijft de zwarte 
damevleugel lastig vallen. Daarmee wint hij ook nog een derde pion waar-
onder twee verbonden vrijpionnen. Zwart speelde nog kansloos meer dan 
tien zetten door en gaf toen op. 

Het vierde diagram haalde ik uit het jeugdkampioenschap van de Sovjet-
Unie in 1989 in Pinsk. (Dit werd toen overigens gewonnen door Sergej Tivi-
akov  met 9 uit 11.) De partij is die tussen Fedorov en Sakaev. Zwart ziet, 
dat de witte koning maar dunnetjes verdedigd is en ziet zijn kans schoon. 
1…Txc3 2.bxc b5! Daar gaat het om. De witte pionbescherming rond de ko-
ning moet kapot geschoten worden en dan staat de koning redelijk onbe-
schermd. 3axb a4! En nu kan de storm losbarsten. Het is duidelijk, wat er 
aan het gebeuren is. Ik wil er dan ook niet te veel commentaar aan toevoe-
gen. 4.b6 axb 5.Kb2 Pd7 6.f6 Lxf6 7.Kxb3 Pxb6 8.Lc5 Dc7 9.Lxf8 Dc4 10.Kb2 
Lxc3 11.Kc2  d4 12.Td3 Da2 13.Kd1 Db1 14.Ke2 Dc2 15.Kf1 exd 16.Dg3 De2 
17.Kg1 Kxf8 18.f5 De3  Het laat zich indenken, dat zwart voor hij het offer 
plaatste, vooral bezig geweest is met de vraag hoe veel kans de witte ko-

ning maakte om snel naar de koningsvleugel te kunnen vluchten en in hoeverre hij daar snel op kon inhak(k)en. 
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In het laatste diagram ga ik terug naar het makkelijker werk. Een stand, die 
net niet, maar wel bijna gebruikt zou kunnen worden voor een wit speelt 
en wint-rubriek. Het komt uit een Bulgaars toernooi (Sofia 1982). Dit werd 
gewonnen door Bosko Abramovic. Hier een fragment tegen de Bulgaar Ra-
dev. Een wonderlijke stand. Wit heeft het initiatief, maar moet goed op-
passen. Zwart dreigt Dh2 en dus moet de witte dame de diagonaal b8-h2 
bewaken. Zwart moet zoeken naar een middel om de witte dame van die 
diagonaal weg te trekken. Zwart kan niet Txe7 spelen, maar wel Tb2. Maar 
wit is aan zet. 1.Txe6  fxe6 2.Tf3 Ik denk, dat De5 hier sterker is 2…Dh2 
3.Dxh2 Pxh2 3.Kxh2 Tb2+ 4. Kg3 g6 5.Pxg6 en zwart gaf op. Ik vind het jam-
mer, dat de spelers ineens op de afruiltoer gingen. Het was zeker een stand 
waaraan men veel  plezier kan beleven. Ook de volgende dag nog. 

 

Zo, dit was dus het eerste thema-probeersel.   
Ik vraag alle leden om voor toekomstige onderwerpen ook een steentje / stellinkje bij te dragen. Het geeft niet 
of het eigen werk is of uit een tijdschrift of uit een boek over een match om bijvoorbeeld het wereldkampioen-
schap komt.  Zelf wil ik bij elk onderwerp vijf stellingen geven.   
Voor het volgende nummer van ASV-Nieuws - na de zomer dus – heb ik gekozen voor het onderwerp 
“paardvork”. Je komt het regelmatig tegen, dus lijkt het me zinvol om leuke voorbeelden te zoeken.   
Ik hoop dat jullie de uitnodiging aanvaarden.. Hoe meer auteurs, hoe gevarieerder de bijdragen  zullen zijn en 
dat maakt ons clubblad naar verwachting nog leuker dan het al is.  Stukjes, zoals gebruikelijk, sturen aan de re-

dactie op e-mailadres asvclubblad@gmail.com . 
Over het aanleveren van een schaakstelling staat in het vorige nummer van ASV-Nieuws op blz. 20 een artikel 
met de titel: “Hoe maak ik een FEN-code?”  Dit is bedoeld als hulp bij hoe een stelling in een tekst te maken en 
zo over te brengen aan de geadresseerde. Andere methodes om schaakstellingen over te brengen zijn natuurlijk 
ook goed. Tekst en stelling hoeven niet in één document: doe zoals het je uitkomt.   
Mocht je het lastig vinden om tekst te maken, dan bied ik aan om dit voor je te doen.  Ik moet hier dan wel de 
tijd voor krijgen. Dit kan door de zetten en de stelling die je wilt laten zien een week voor de kopijdatum naar de 
redactie te sturen. Die stuurt het naar mij en dan komt het goed.  
 

mailto:asvclubblad@gmail.com
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Het Onthout-rapidtoernooi, dat liep tot eind mei, werd een race tussen Otto en mij. Hij speelde onder de 
naam Quirine, ik was te dom om een handle te verzinnen. Het blijft modderen, ik neem aan dat het verhaal 
over mijn epische mouseslip in de promotiewedstrijd tegen Paul Keres 2 gevoeglijk bekend is. 
In de eerste weken van de rapidreeks bestond mijn voorsprong op Otto er voornamelijk uit dat ik meer par-
tijen had gespeeld. Zijn scoringspercentage was een tijdje beter, met name omdat ik in een paar wilde 
spektakels het onderspit had gedolven tegen Vadim van Kuijk. Ook tegen Baardman 3 (Jan Knuiman) ver-
loor ik diverse malen, maar dat overkwam Otto ook. 
In de laatste paar weken legde ik mezelf een normalisatie op en haalde ik Otto in qua percentage. Dat lag 
voornamelijk aan onze eigen onderlinge partijen, waarin het nogal op en neer ging. Liever gezegd, de 
krankzinnigste dingen gebeurden aan beide kanten. Ik laat de meest bizarre partijen hier de revue passe-
ren, meer in de vorm van een stripverhaal met een hoog slapstick-gehalte dan van een serieuze analyse. 
Het was ten slotte maar rapid, en wij waren het maar. 

Epische slapstick 
door Peter Boel 

Quirine - Peter Boel 
Onthout rapid, 22.04.2021 
1.d4 Pf6 2.Pf3 c5 3.d5 b5 4.a4 
b4 5.c4  
Zo krijgen we het vaker op het 
bord. 
5...g6 6.Pbd2 Lg7 7.e4 0–0 8.g3 
d6 9.Lg2 a5  
Ruimte op de damevleugel. Zwart 
wil ooit ...Te8, ...Ta7 en ...e7-e6 
spelen. 
10.0–0 Pbd7 11.Tb1 

11...Pg4?!  
Het bovengenoemde plan was 
beter. 
12.b3 Pde5 13.Pe1 f5 14.h3 Pf6 
15.f4 Pf7 16.De2?  
16.exf5 Lxf5 17.Pc2 en wit kan 
langzaam aan een aanval bou-
wen. De engine gaat al verder 
met kwaliteitsoffers op b1. Nu had 
zwart met 17...e5 of 17...e6 moe-
ten antwoorden. 
16...fxe4 17.Pxe4?  
Verliest gewoon een pion; 17.g4 
was prima. 
17...Pxe4 18.Lxe4  

Want hier was 18.Dxe4 Lf5 geen 
goed kwaliteitsoffer. 
18...Lxh3 19.Tf2 Ph6 20.Th2 Dd7 
21.Pf3 Lg4?  
21...Dg4! gevolgd door 22...Pf5 
was al bijna winnend. 
22.Kg2?  
22.Dd3! beperkte de schade. 
22...Tae8 23.Dd3 

23...Lf5?? 24.Pg5!  
Heel irritant ineens! 
24...Lxe4+ 25.Dxe4 Df5 26.Dxf5 
Txf5 27.Lb2?  
Na 27.Th4! en 28.g4 had zwart 
een vervelend probleem gehad. 
27...Pg4 28.Th4 h5 29.Lxg7 
Kxg7 30.Te1 (zie volgend dia-
gram rechtsboven) 
30...e5!  
Beter dan doodgedrukt worden. 
31.dxe6 d5!? 32.Thh1 d4 33.Kf3 
Te7 34.Te4 Pf6  
De tijd begint te dringen en het is 
voor beide partijen lastig om iets 
constructiefs te vinden. 
35.Te2 Pe8?  
Misplaatste activiteit. 

36.The1 Pd6 37.Te5 Kf6 
38.Txf5+ Pxf5 39.Te5 
Ik heb me flink in de nesten ge-
werkt. 

39...d3 40.Pe4+ Kg7 41.Pxc5? 
d2?  
41...Pd4+! 42.Ke3 d2 43.Kxd2 
Pf3+ waarna de koningsvleugelpi-
onnen winnen. 42.Ke2? Pd4+? 
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43.Kd1! Kf6 44.Te4 Pxe6 
45.Txe6+ Txe6 46.Pxe6 Kxe6 
47.Kxd2 

Dit zijn van die momenten waarop 
je beseft dat er in de kolkende 
strijd iets is misgegaan. Waar is 
die pion gebleven?? Maar opge-
ven was nog geen optie.  
47...Kf5 48.Ke3 Kg4 49.Kf2 g5 
50.fxg5  
50.c5 won sneller maar dat is niet 
in een flits te zien: 50...gxf4 
51.gxf4. 50...Kxg5 51.Kf3 Kf5 
52.Kg2 Ke5 53.Kh3 Kd4 54.Kh4 

Tijd om een duik te nemen: 
54...Kc3 55.c5 Kxb3 56.c6 Kxa4 
57.c7 b3 58.c8D b2 59.Dc2+ Ka3 
60.Db1 Kb3 61.Dd3+ Ka2 
62.Dc4+ Ka3 63.Dc3+  

Nu doet zich een klein probleem-
pje voor voor wit – een kleintje 
maar: 
63...Ka4! 64.Dc2+  
Iets handiger was 64.Dd3! en 
slaan op h5, maar vind dat maar 
eens aan het slot van een lange 
rapidpartij. De b-pion slaan is pat. 
64...Ka3 65.Kxh5? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65...a4!  
Het is al remise! 
66.g4 b1D!  
Hetzelfde patmotief, een rij lager. 
Ik kon mijn ogen niet geloven, dit 
dubbelmotief had ik nog nooit ge-
zien. 
67.Dc3+  
Begrijpelijkerwijs doet Otto nog 
een verliespoging. 
67...Db3 68.Dd4 Dh3+ 69.Kg6 
Kb3 70.Dd1+ Kb4 71.Db1+ Db3 
72.De4+ Kc3 73.g5 a3 74.Kh7 

De zwarte pion is iets sneller, 
maar het blijft remise, en daar 
was ik al zo tevreden mee dat ik 
het hier maar forceerde: 
74...Dc2 75.Dxc2+ Kxc2 76.g6 
a2 77.g7 a1D 78.g8D  
En volgens goed grootmeesterlijk 
gebruik gingen we hier nog even 
door. Dat zie je ook in al die on-
line blitztoernooien met topspe-
lers. 
78...Dh1+ 79.Kg7 Dg2+ 80.Kf7 
Dd5+ 81.Kf8 Dd8+ 82.Kf7 Dd5+ 
83.Kf8 Dd8+ 84.Kf7 Dd5+ ½-½ 
 
Maar de week daarop was het 
pas echt raak: zie volgende pagi-
na.  
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Quirine - Peter Boel 
Onthout rapid, 29.04.2021 
1.d4 Pf6 2.Pf3 c5 3.d5 g6!?  
3...b5. 
4.c4 Lg7 5.Pc3 d6 6.g3 0–0 
7.Lg2 a6 8.a4 e6 9.0–0 exd5 
10.cxd5 Te8 11.Pd2 Pbd7 12.h3 
Tb8 13.Pc4 Pb6 14.Pa3 Pfd7 
15.a5 

15...Pa8  
Paarden als horzels! 
16.Pc4 Pe5 17.Pxe5 Lxe5 18.Pe4 
Lf5 19.f4? Daar gaat weer een 
pion. 

19...Lxe4 20.fxe5 Txe5 21.Lf4 
Lxg2 22.Kxg2 Te4 23.Dd3 f5 
24.h4 De7 25.e3 Te8 26.Th1 Pc7 
27.Lg5 Dg7 28.Tab1 h6 29.Lf4 
Pb5!  
(zie volgende diagram in de mid-
delste kolom bovenaan)  
Van deze stelling mocht ik heel 
lang genieten, want Otto ging hier 
wel tien minuten in de denktank. 
Het is totaal uit, want de loper op 
f4 is gevangen! 
30.De2 g5 31.hxg5 hxg5 
32.Lxg5 Dxg5 33.Th5 Dg7  
Dekt h8, maar 33...Dxe3 was wel 
wat praktischer geweest. 

34.Tbh1 Tg4 35.Df2 Te5 36.T1h3 
Tg5  
36...Pc7 37.Txf5 Pxd5 won, maar 
van een variant als 38.Tf8+ Dxf8 
39.Th8+ Kxh8 40.Dxf8+ Kh7 
41.Dxd6 kun je nog wel nerveus 
worden. 
37.Df4 

37...Tg6??  
37...Tg4 moest, want nu was 
38.Dh4! remise geweest! 
38.Kf3? Pc7 39.Ke2 Pxd5 
40.Dc4 Txg3 41.Th8+ 

41...Dxh8?  
41...Kf7 42.T3h7 Tgxe3+ 43.Kd2 

T3e4! was lastig te vinden, maar 
winnend. 
42.Txh8+ Kxh8 43.Dh4+  
Ai! Daar gaat een toren. Maar 
zwart staat nog steeds goed. 
43...Kg7 44.Dxg3+ Kf7 45.Dh4 
Txe3+ 46.Kd2 Te7 47.Dh5+ Ke6 
48.De2+ Kd7 49.Df3 Te5 50.Dg2 
Kc6 51.Df1 Pe3 52.Df3+ d5 
53.Df4 Te4? 54.Db8?  
54.Dh6+ blijkt remise. 
54...Pc4+ 55.Kc2 Pxa5?! 
56.Dc8+ Kb5 57.Dd7+ Kb4 
58.Dxd5 Tc4+?! 59.Kb1 f4 
60.Dd2+ Ka4 61.Dd1+? 61.Dd7+! 
b5 62.De6 en net als in de partij 
heeft zwart meer last dan gemak 
van zijn opgerukte pionnen. 
61...Pb3! 62.Ka2 Tb4 63.Dd7+ 

63...b5?  
Ziet er logisch uit, maar is niet 
goed. Zwart moest terug met 
63...Ka5 of 63...Tb5. 
64.Dd1 a5 65.Df1?  
65.Df3 of 65.Dd5, beide met het-
zelfde motief: zowel b3 als f3 blij-
ven aanvallen. Zwart komt niet 
verder, Maar nu had hij nog 
65...Td4! kunnen spelen. 
65...Pd4? 66.Dxf4 Tc4?? 
67.Dd2?  
Verrassend genoeg is zwart in 
groot gevaar hier: 67.De3! won in 
alle varianten, de aardigste is 
67...b4 68.De8+ Pb5 69.b3#. 
Maar in de partij wordt het nog 
aardiger. 
67...b4?? 
67...Tc2! gaf zwart weer de betere 
kansen… 
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68.b3+!  
Wint de tweede toren omdat ne-
men niet gaat wegens mat op d7. 
Zo wordt Otto’s taaie weerwerk 
beloond. Maar we waren inmid-
dels beiden in tijdnood (vooral ik 
zat steeds tegen mijn 10 secon-
den increment aan) en het is nog 
steeds niet eenvoudig te winnen 
voor wit met dame tegen paard en 
drie pionnen. 
68...Kb5 69.bxc4+ Kxc4 70.Dd1 
b3+ 71.Kb2 a4 72.Df1+ Kb4 
73.De1+ Kb5  
73...Kc4 74.Da5. 
74.Dc3 Pc2 75.Dd3+ Kb4 
76.Dd2+ Kb5 77.Kc3 Pd4 

78.Dd3+ Kb6 79.Dc4?! a3 
80.Da4 b2 81.Dd1 Kb5 82.Df1+ 
Ka5 83.Db1 Ka4 84.Da2 Kb5 
85.Dc4+ Kb6 86.Da2 Kb5 87.Kd3 
Kb6 88.Kc4 Pe2?  
88...Kc6 was taaier. 
89.Db3+ Kc7 90.Kxc5?? 

90...Pc1??  
Het waanzinnige 90...Pc3!! maak-
te hier ineens weer remise! 
91.Db6+ Kd7 92.Dc6+ Ke7 brengt 
wit niet verder, en na 91.Df7+ 
volgt 91...Kb8!! en promotie op b1 
dekt het matveld b7, terwijl 
92.Kb6 ook niet kan. Dat was wel 
een passende afsluiting geweest. 

91.Df7+ Kd8  
Ook 91...Kb8 verliest nu: 92.Dg8+ 
Ka7 93.Dh7+ (dekt veld b1) 
93...Ka6 94.Kc6 Ka5 95.Db7 enz. 
92.Kd6 Kc8 93.Dc7#  
“Nu ga ik stoppen met schaken,” 
zuchtte ik in de chat. 
 
 
Twee weken later had ik wit, en 
het was tijd voor revanche. Zie 
volgende pagina.  
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Peter Boel - Quirine 
Onthout rapid, 13.05.2021 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6 
5.Pf3 Ld7 6.Ld3 cxd4 7.0–0 dxc3 
8.Pxc3 Pge7 9.Lg5 Db8 
10.De2?! Pg6 11.Tfe1 Le7 12.h4 
Lxg5 13.Pxg5 

Dit is een beetje misgegaan. 
13...Pf4?  
Zwart kon gewoon op e5 slaan, 
de witte kansen over de e-lijn zijn 
te vaag: 13...Pgxe5 14.Pxd5 exd5 
15.f4 h6 en zwart komt er beter 
uit. 
14.Df3 Pxd3 15.Dxf7+!  
En het is weer feest! 
15...Kd8 16.Dxg7!? Te8 17.Pf7+ 
Kc7 18.Te3 Pc5 

19.b4?  
Te wild hier. Beter was eerst 
19.Pb5+ Kb6 20.Pbd6 Te7 en nu 
pas 21.b4 met mooie compensa-
tie. 
19...Pxb4 20.Tb1 a5 21.a3 
(zie volgend diagram in de mid-
delste kolom bovenaan) 
21...Pba6??  
21...d4! was winnend wegens 
22.Tf3 dxc3 23.axb4 axb4 
24.Txb4? c2. 

22.Pd6 Dd8 23.Pcb5+  
Ik werd hier dol van alle zetver-
wisselingen, maar beter schijnt 
23.Pxe8+ Dxe8 24.Pb5+ geweest 
te zijn wegens bijvoorbeeld 
24...Kc6 25.h5 Dxh5? 26.De7! b6 
27.Dd6+ Kb7 28.Pd4 en b6 valt. 
23...Kb8 24.Pxe8 Lxb5 25.Pd6 
Lc6 

26.Tf3?!  
Dit helpt alleen zwart maar. Goed 
voor wit was nog 26.Dxh7. 
26...Ka7 27.Tf7 Tb8 28.Dxh7 d4! 
29.h5? Dg5!  
Een scherpe counter. Wit wordt 
nu compleet weggespeeld. 
30.f3 Dxe5 31.Pc4 De2 32.Pxa5 
Ld5 33.Te7 d3 34.h6 d2 35.Dc2 
(zie volgend diagram rechtsbo-
ven) 
35...De3+  
Ik speelde verder met de moed 
der wanhoop, en nu begint Otto 
slordig te worden. Een elegante 
winst was 35...Le4! 36.fxe4 De3+ 
37.Kh2 Dxh6+ 38.Kg1 De3+ met 
mat. 
36.Kf1 Dxh6  
36...Pd3!. 

37.Td1 Tg8 38.Th7 Dg6 39.Dxg6 
Txg6 40.Txd2 Kb6 

Argh. Haal je het eindspel, krijg je 
dit er nog bovenop. 
41.Pxb7 Pxb7 42.Tb2+ Ka7 
43.Kf2 Pac5 44.Tb5 Ka6 45.Tb1 
Pd3+ 46.Ke3 Pe5 47.Kd4  
In tijdnood – naar voren! 
47...Pc6+ 48.Ke3 

48...Txg2?? 49.Thxb7 Tg3 
50.T7b6+  
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Ka5?? 
Nodig was 50...Ka7 51.Tb7+ Ka8 
maar na 52.Tf7 zal het wel remise 
zijn. 

51.T1b5+ Ka4 52.Txd5!  
Vraag me niet hoe, maar ineens is 
het toreneindspel gewonnen. 
52...exd5 53.Txc6 Tg5 54.f4 Th5 
55.Tf6 Kxa3 56.Kd4 Kb4 57.f5 
Th1 58.Kxd5 Td1+ 59.Ke6 Kc5 
60.Ke7 Ta1 61.Td6 Te1+ 62.Te6 
Ta1 63.f6 Ta7+ 64.Kf8 Kd5 
65.Te7 Ta8+ 66.Te8 Ta1 67.f7 
Kd6 68.Te4 Tg1 69.Ke8 1-0  
En nu was het Otto's beurt: “Ik ga 
stoppen met schaken.” 
 
Dat deed ook hij niet, en dus kon-
den we een week later weer ver-
der. 
Peter Boel - Quirine 
Onthout rapid, 20.05.2021 
1.d4 Pf6 2.Lf4 c5 3.e3 g6 4.Pc3 
Lg7 5.h3 0–0 6.Pf3 cxd4 7.exd4 
d5 8.Le2?! Pc6 9.0–0 Pe4! 
10.Te1 Pxc3 11.bxc3 a6 12.a4 
Lf5 13.Tb1 Pa5 14.Pd2? Tc8 
15.g4  
Interessant was 15.Pb3 Txc3 
16.Pxa5 Dxa5 17.Ld2 Lxd4 maar 
hier zal zwart niet bang voor zijn. 

15...Ld7 

Ook hier is het misgegaan voor 
mij en de schade beperken is het 
parool: 16.c4 dxc4?! Sterker was 
16...Lxa4 of 16...Lxd4. 
17.c3 Zo heb ik tenminste nog 
wat structuur. Vooral rustig blijven 
en breien. 
17...b5 18.axb5 axb5 19.Pe4 Lc6 
20.Lf3 Pb3 21.De2 Te8  
21...b4! was wel hard geweest 
hier, en ook op vele van de vol-
gende zetten. 
22.Tbd1 Ld5 23.De3 Dd7 24.Kg2 
Dc6 25.g5 De6 

26.Kg3  
Niks aan de hand! Even wat 
schaakjes eruithalen. 
26...Tcd8 27.Lc7  
Een typische random-zet die goed 
uitpakt. 
27...Ta8? 28.Df4 Dc6 29.Le5 
Lxe5 30.dxe5  
Het is al bijna mat op g7! 
30...Tad8 

31.Pd6!  
De pointe van 26.Kg3. 
31...exd6 32.Txd5?!  
32.Lxd5! Dd7 33.Df6 Pc5 34.Kg2 
Pe6 35.exd6 en de rollen zijn vol-
ledig omgedraaid. 
32...dxe5 33.Dxe5?  
33.Texe5 is beter voor wit omdat 
hij hierna gewoon op b5 kan 
slaan. 
33...De6?  
Zwart had voordeel kunnen krij-
gen met het verrassende 33...Tc8! 
met een lastige penning over de e
-lijn: 34.Df6 Dc7+ 35.Tde5 Pc5 
36.Df4 (36.Kg2? Txe5 37.Dxe5 
(37.Txe5 Pd7) 37...Pd3! met kwa-
liteitswinst omdat e1 met schaak 
hangt) 36...Pe6 gevolgd door het 
eeuwige ...b5-b4, wat Otto maar 
niet wilde spelen. 
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34.Dxe6 fxe6 35.Txe6 Txe6 
36.Txd8+ Kg7? 

37.Td7+?? Een fractie van een 
seconde na het uitvoeren van de-
ze zet zag ik 37.Ld5 met winst 
vanwege het mat op g8.  
37...Kf8 38.Txh7 Pd2 39.Tb7 Te5 
40.h4 Pb1 41.Tb8+ Ke7 42.Tb7+ 
Kd8 43.Tb6 Pxc3 44.Txg6 b4  
Nu dan toch. Maar wit zou nu 
sneller moeten zijn. 45.h5 b3 

46.Tb6? 46.h6 wint vanwege pro-
motie met schaak; nu komt zwart 
weg met (weer!) een trucje. 
46...Txg5+ 47.Kf4 Txh5! 48.Lxh5 
Pd5+ 49.Ke5 Pxb6 

Gelukkig is dit eenvoudig remise: 
50.Kd4 Kc7 51.Lf7 b2 52.Lg6 
Kd6 53.Kc3 Ke5 54.Kxb2 Pd5 
55.Lf7 Kd4 56.Lxd5 Kxd5 57.Kc3 
Ke4 58.f3+ Kxf3 59.Kxc4 ½-½ 
 
En zo bleef het op en neer gaan, 
maar ik liep steeds verder uit 
doordat Otto steekjes liet vallen. 
Op de slotdag was de race allang 
beslist, maar ook dat leverde geen 
normale partij op. 
 
Peter Boel - Quirine 
Onthout rapid, 27.05.2021 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6 
5.Pf3 Db6 6.Ld3 Ld7 7.0–0 cxd4 
8.De2 a5 9.Pbd2 Lc5 10.h4 Pge7 
11.h5 h6 12.a3 a4 13.c4 Pa5 
14.cxd5 Pxd5 15.Pe4 Pb3 
16.Tb1 Tc8 

De compensatie is weer niet om 
over naar huis te schrijven, maar 
na zwarts onnauwkeurige 16e 
was 17.Pfd2! wel aardig geweest. 
17.g3?! Le7 18.Lc4?! 0–0 19.Td1 

19...Txc4!  
Ja Boel, ook zwart kan aanvallen 
in zo’n stelling. 
20.Dxc4 Tc8 21.Df1 Lb5 22.De1 

Tc2 23.Pd6!?  
Nog een beetje met modder gooi-
en. 
23...Lxd6 24.exd6 Te2 25.Df1 
Txb2 

26.Lxb2  
Een wanhopig dameoffer waarvan 
26.Dxb5 een betere versie was: 
26...Dxb5 27.Lxb2 Dd7 28.Pxd4, 
maar zwart staat nog steeds ge-
wonnen hier. 
26...Lxf1 27.Kxf1 Dxd6 28.Pxd4 
Da6+ 29.Kg1 Dc4 30.Pxb3 axb3 
31.Tbc1 De2 32.Ld4 Dxh5 
33.Td3 Dg4 34.Kf1 De4 35.Tcd1 
e5 36.f3 

Het is mijn beurt om taai te verde-
digen, maar na 36...Df5 27.Lf2 b2 
moet wit nog meer materiaal ver-
liezen.  
36...Dxd4??  
Een hallucinatie. 
37.Txd4 exd4  
Met twee gevaarlijke vrijpionnen 
en allerlei paardvorken in de stel-
ling, moet Otto gedacht hebben. Ik 
zat ook koortsachtig te zoeken 
naar een verdediging, totdat ik 
zag dat het gewoon niks is: 
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38.Tb1! Kf8 39.Txb3 b6 40.Td3 
Ke7 41.Txd4 Kd6 42.Kf2 Kc5 
43.Te4  
En nu nog even wat ‘techniek’... 
43...b5 44.f4 h5 45.f5 Kd6 46.Kf3 
g5 47.fxg6 fxg6 48.Td4 Ke5 
49.Td2 g5 50.Tb2 Pc3 51.Tb4 
Kd5 52.Ke3 Kc5 53.Kd3 Pd1 
54.Kd2 Pf2 55.Ke2 Pg4 56.Te4 
Kd5 57.Te8 Pf6 58.Tf8 Ke5 
59.Tb8 Pe4 60.Txb5+ Kd4 
61.Tb4+ Kd5 62.Kf3 Pd2+ 
63.Ke3 Pc4+ 64.Kf2 Pxa3 

Toch weer verprutst? Nee: 
65.Tb3 Pc4 66.Tb5+ Ke4 
67.Txg5 1-0 
 
Nog een aardige combinatie uit 
een online vluggertje: 
 
Peter Boel - emed11 
Chess.com blitz 2021 
18.Pg5!?  
In de hoop dat zwart op f2 slaat: 
18...Pxf2  
Beter was 18...Td8 19.Ld3 Lh6 
maar wit staat goed na 20.f4 exf4 
21.Pxe6. 

19.Pxe6 Pxd1 (zie diagram 
rechts) 
20.Pd5!  
 

De aardige pointe. De zwarte da-
me is niet te redden. 
20...cxd5 21.Lb5+ Dd7 22.Dxd5 
1-0 
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In de clubavondloze maanden hebben we onlineschaakactiviteiten georganiseerd. Daarbij werd al snel duidelijk 
dat ASV geen “onlineclub” is. Er is duidelijk een grote voorliefde voor het bordschaak. En dat is niet vreemd, 
want daarom zijn we allemaal ooit ook lid geworden van ASV. Sterker nog: velen van ons waren al lid van ASV 
toen onlineschaak nog helemaal niet bestond. 
 
Onderstaand staan de eindstanden. Na de laatste ASV-Nieuws moesten er nog twee rapidavonden gespeeld 
worden en één snelschaakavond. Beide rapidavonden werden een prooi voor Peter Boel, die daarmee 8 van de 
15 speelavonden won. De laatste twee zelfs met 4 uit 4. Hij werd dan ook met overmacht kampioen en strijkt 
daarmee de speciaal door Onthout (Theo Jurrius) gemaakte prijs op. 
 
Eindstand rapidschaak      Eindstand snelschaak 

 
 
 

Eindstanden Onthout-toernooien 
door Erik Wille 
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Bij het snelschaken waren er aan het begin van de reeks toernooien veel deelnemers. Dat liep echter razendsnel 
terug. Op de laatste avond waren er nog tien deelnemers, waardoor er vijf ronden gespeeld konden worden. 
Peter Boel, Theo Jurrius en Otto Wilgenhof wonnen die laatste avond met 4 uit 5. Peter Boel maakte daarmee 
een punt achterstand op Tom Bus goed. Beide spelers eindigden op 22,5 uit 36. Beiden scoorden ook 17 punten 
in het klassement gebaseerd op de klasseringen op de diverse speelavonden. Er zal dus binnenkort een 
beslissingsmatch gespeeld worden om het tweede door Theo gemaakte paard. 
 
Snelschaakklassement o.b.v. klassering per toernooi 

 
In het nieuwe seizoen zullen we de prijzen uitreiken. Het onlineschaak 

was een aardig vermaak, maar we doen er maar een klein clubje ASV-

ers een plezier mee. Laten we hopen dat het bordschaak geen onder-

brekingen meer krijgt en dat onlineschaak dus niet meer nodig is als 

alternatief voor dat bordschaak. 
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Door Erik Wille 
 
5 juni 2021 staat voor eeuwig in de geschiedenis van ASV gegrift. De A-jeugd van ASV wist op die zater-
dag de landstitel binnen te halen. Een prachtprestatie, waarover teamleider André van Kuijk na deze intro 
verhaalt en de spelers tenslotte ons laten meegenieten van hun partijen.  
 
De weg naar deze landstitel begin in het najaar van 2015. Het toenmalige A-team bestond uit Bent 
Schleipfenbauer, Xadya van Bruxvoort, Pieter Verhoef, Quirine Naber, Wisse Witmans en invaller Bryan 
Hieltjes. Dit zestal wist promotie naar de meesterklasse af te dwingen. ASV mocht vanaf 2016 op het 
hoogste jeugdniveau meespelen. Dat zou een gevecht tegen degradatie worden. Zo reëel waren we wel, 
maar ook teamcaptain Frank Schleipfenbauer zag wel mogelijkheden om dat te redden. En als je ergens 
in gelooft, dan lukt het vaak ook. ASV wist drie van de eerste vier ronden. Dat gebeurde met een ongelo-
felijke effectiviteit: 3x 2,5-1,5 winst en een 0-4 nederlaag. ASV zakte wel uit de top weg, maar handhaving 
ging met een tiende plaats relatief eenvoudig. Dat gebeurde met een ongewijzigd team. In 2017 was de 
klus een stuk zwaarder. Pieter Verhoef sloeg een jaar over en in zijn plaats speelde Mick van Randtwijk, 
die intussen vanuit Apeldoorn bij ASV was komen spelen. Verder was Bent Schleipfenbauer intussen te 
oud. Wisse Witmans werd zo vaste speler en Vadim van Kuijk van Velp was invaller. Vadim was de eerste 
speler die we van buiten ASV vroegen om voor de jeugd van ASV te komen spelen. Overigens zonder de 
intentie om hem bij Velp weg te lokken. Het was een win-win. Vadim kon bij Velp niet op dat jeugdniveau 
spelen en ASV had zo weer voldoende spelers. Opnieuw rolde er een tiende plaats uit. Dat was overigens 
ditmaal precies boven de fatale degradatieplaatsen. 2018 was het laatste seizoen van Frank Schleipfen-
bauer als captain. Het zat dat seizoen niet mee. . Xadya was intussen ook de 20 gepasseerd. Haar plaats 
werd ingenomen door Pieter. Van de vaste spelers waren echter Pieter Verhoef, Mick van Randtwijk en 
Quirine Naber maar beperkt beschikbaar. Dat bood een kans aan de invallers Wisse en Vadim die alle 
ronden meespeelden. ASV eindigde als twaalfde en dat was opnieuw precies boven de degradatiestreep. 
Na het seizoen 2018-2019 was er enige creativiteit geboden, want Quirine en Wisse vielen nu af vanwege 
hun toegenomen leeftijd. Mick en Vadim bleven spelen en Pieter zou de helft van de wedstrijden mee-
doen. Dus er moesten twee spelers bij. We haalden daarvoor het scenario Vadim uit 2017 uit de kast. We 
benaderden diverse jeugdige talenten die bij hun eigen club geen mogelijkheden hadden om meesterklas-
se te spelen. Uiteindelijk hapten William Shakhverdian (VSG) en Kevin Verfuerth (Zevenaar) toe. Zo ont-
stond er een vrij sterk team. En dat kwam ook tot uiting in de eindklassering. ASV eindigde keurig als vijf-
de. Dat was ook een mooi debuut voor de nieuwe teamleider André van Kuijk. We werden echter opnieuw 
voor uitdagingen geplaatst. De leeftijdsgrens ging van 20 naar 18 jaar. Daardoor vielen Pieter en Kevin af. 
Daarnaast stopte Mick met schaken. Er moesten dus nieuwe spelers komen die met William en Vadim 
een team zouden vormen. Dat ging deze 
keer erg eenvoudig, want de spelers meld-
den zichzelf met de vraag of ze mee kon-
den spelen. En zo ontstond met Rem-
brandt Bruil, Saṥa Albers, William Sha-
khverdian, Vadim van Kuijk en de onerva-
ren Manar Alkwatly weer een mooi team 
met perspectief. Prachtig dat deze jongens 
het ook waarmaakten. Hoe dat ging, lees je 
in het verhaal van André. De weg van de 
promotieklasse naar de landstitel duurde 5 
seizoenen en bijna 6 jaar. Die landstitel 
was in 2015 zeker niet de ambitie, maar 
wat zijn we blij en trots dat het gelukt is. 
Wat zou het mooi zijn als deze successen 
het begin zijn van een opmars van ASV 1 
in de KNSB-competitie. Stiekem droom ik 
van eenzelfde lange weg ….. met dezelfde 
uitkomst. 
 

De lange weg naar de landstitel van de A-jeugd 
door Erik Wille, André  van Kuijk, Rembrandt Bruil,  

Vadim van Kuijk, Saṥa Albers en William Shakverdian 

foto  Vadim van Kuijk 
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ASV kampioen JCC 
 

Door André van Kuijk 
 
Medio 2019 vond er beraad plaats tussen Erik Wille en mezelf over de jeugdclubcompetitie (JCC). ASV 
komt daar met meerdere teams in uit, maar ziet toch dat het moeilijk is om volwaardige teams op de been 
te brengen. Dit geldt nog meer voor de kleinere clubs met slechts 1-2 talenten. Het plan werd geboren om 
actief jeugdtalenten die bij andere clubs niet met JCC meedoen te werven om in het A-team van ASV te 
spelen. Als eerste werd William Sha-
khverdian (Harderwijk) binnengehaald, 
die al in het jaar 2019-2020 meedeed 
en in een team met Pieter Verhoef, Ke-
vin Verfuerth, Mick van Randtwijk en 
Vadim van Kuijk (overgekomen van 
Velp) net naast het podium belandde, 
wat voor ASV al een uitstekend resul-
taat was. 
 
Voor het seizoen 2020-2021 verlaagde 
de KNSB de leeftijdsgrens naar 18 jaar. 
Daardoor waren alleen William en 
Vadim nog speelgerechtigd. Dat bete-
kende dat ASV nu echt drastisch naar 
versterking op zoek moest. Hoe Erik het 
deed weet ik niet, maar hij wist Rem-
brandt Bruil (Bennekom), Saša Albers 
(ASA) en Manar Alkwatly (Theothorne) 
aan boord te krijgen. We wisten dat we 
hiermee een loeisterk team hadden en 
aan mij als captain om de kikkers in de kruiwagen te houden en er wat van te maken. 

Het werd een vreemd seizoen, natuurlijk vooral omdat het geheel in coronatijd is afgewerkt. Maar de re-
gels werden ook nog eens tussentijds aangepast. Het toernooi verliep in 3 dagen. De bedoeling was dat 
er elke dag op een andere locatie zou worden gespeeld, met strenge regels (geen wissels, begeleiders/
ouders niet welkom in de zaal). De eerste dag vond plaats in Groningen. Gelijk gepuzzel over wie er nu 
het beste reserve kan zijn, lettende op krachtsverhoudingen, maar ook de verwachting dat de laatste dag 
het zwaarst zou zijn. Vadim bood zichzelf als reserve aan en Niels Albers wilde wel chauffeur zijn. En 
toen ook de discussies over de bordvolgorde afgerond waren, stond niets een mooie schaakdag in de 
weg. ASV won alle drie matches overtuigend, waarbij vooral de 3-1 overwinning tegen Talententeam JSN 
A1 in het oog sprong (de andere tegenstanders waren Meppel en Amersfoort.  

Vanwege de lockdown die daarop volgde, was 
het een tijd lang niet duidelijk of de JCC zou 
kunnen worden afgemaakt. Gelukkig heeft Eric 
van Breugel van de Schaakbond er zijn tanden 
ingezet en een team om zich heen verzameld 
om het online via Tornelo te laten doorgaan. 

De tweede speeldag zou aanvankelijk weer in 
poulevorm worden gespeeld zonder reserves 
en wij zouden geen sterke tegenstanders krij-
gen. Het kwam Rembrandt wel goed uit om 
reserve te zijn. Te elfder ure werd het omgezet 
naar een indeling op basis van Zwitsers en wa-
ren reserves wel toegestaan. Wij besloten om 
de rust te bewaren door gewoon het oude plan 
te volgen. De eerste match van de dag was 
tegen het sterke Almere. Die partij eindigde in 
2-2, wat de spanning in de competitie enigs-
zins terugbracht. De partijen tegen KC 
Chesscool en Klim Op werden gewonnen.  

foto  Niels Albers 

Manar Alkwatly  foto  Niels Albers 
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En omdat Almere tegen Talenten-
team JSN ook 2-2 speelde, kwa-
men beide clubs (de belangrijkste 
concurrenten) niet dichter bij 
ASV.  

 
Ook de slotdag op Tornelo had 
weer wat verrassingen in petto. 
Allereerst bleken er een aantal 
teams zich te hebben afgemeld, 
waardoor er eigenlijk alleen een 
indeling op Zwitsers mogelijk was 
door in de laatste ronde de 3 
hoogstgenoteerde teams een bye 
te geven. Dit had ASV de eind-
overwinning in de schoot gewor-
pen. Er gingen echter stemmen 
op (ik noem geen namen) dat 
veel spelen belangrijker is dan 
een kampioenschap en dat er dus 
ruimte aan het systeem te geven 
om teams twee keer tegen elkaar 
in de delen. Dat zou betekenen 
dat ASV de laatste dag tegen de 
topclubs zou moeten uitkomen en 
mogelijk alsnog het kampioen-
schap door de vingers zou zien 
glippen. De KNSB besloot om 
hier een enquête onder de deel-
nemende clubs voor te doen. Erik 
en ik zijn vooraf al in de (milde) 
protestmode gestapt, omdat het 
natuurlijk evident is dat de koploper tegen is en de rest voor. 
 
(die ook nog eens er voor kunnen kiezen om sterkere spelers op te stellen). En dat kwam grosso modo 
ook uit de enquête, wat de KNSB ertoe deed besluiten om de regels aan te passen.  

Niet dat we bang zijn, maar het klopt gewoon niet. Maar kerels als we zijn, hebben we het besluit geac-
cepteerd en zijn we met onze sterkste opstelling de confrontatie aangegaan. En ja hoor, de eerste partij 
was gelijk tegen de (op dat moment) naaste concurrent Talententeam JSN. Saša maakte het nog een 
beetje spannend door zijn partij te verliezen, maar de rest van het team won en eigenlijk was daarmee het 
kampioenschap al een feit. En hoe lekker is het dan dat er vervolgens met 3-1 van Almere wordt gewon-
nen, waar het op dag 2 nog gelijkspel tegen was. De laatste partij was tegen Klim Op, die er voor de twee-
de keer met 3-1 van af gingen. 

Kortom, ASV is kampioen en de ‘droom’ van 
Erik en mijzelf om een sterk regioteam te maken 
dat kan meedoen om het kampioenschap is 
werkelijkheid geworden. En aangezien het hele 
team ook komend seizoen speelgerechtigd is, 
zou die stunt zomaar nog eens herhaald kunnen 
worden. 
 
Op de volgende pagina’s analyseren onze ta-
lenten hun eigen partijen. Geniet mee van hun 
prachtige schaak. 
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Rembrandt Bruil – Leandro 
Slagboom (Talententeam JSN) 
 
1.d4 d5 2. Pf3 Pf6 3. c4 c6 4. 
Pbd2 Lf5 5. Ph4 Lg6 6. Db3 Db6  
7.Dh3  

Opeens dreigt wit Dc8+ en op g6 
te ruilen. Zwart moet terugslaan 
met de f-pion vanwege de pen-
ning op de h-lijn. Er is voor zwart 
geen goede oplossing. Wit heeft 
na 7 zetten een groot voordeel. 7. 
… Pbd7 8. Pxg6 fxg6 9. c5 Da5 
10. a3 g5 11. De6 g6 12. b4 Dc7 
13. e4 Standaard in deze variant 
13. … dxe4 14. Pc4 0-0-0 15. 
Lxg5 Pd5 16. Le2 Een normale 
zet, maar wit kon concreter spe-
len: 16. Pa5 heb ik naar gekeken. 
16. … Lg7 17. La6 bxa6 18. Pxc6 
Pf4 Vond ik niet duidelijk. Stock-
fish geeft wel +7: 19. Pxe7+ Kb8 
20. Lxf4 Dxf4 21. Pd5 Deze sterk 

zet heb ik niet gezien. Als wit niet 
deze speelt is het niet duidelijk. 
Df8 22. c6 +- 16. … Lg7 17. Dxe4 
P7f6 18. De6+ Dd7 19. Dxd7+ 
Dacht dat zwart in het eindspel 
zijn zwaktes minder goed kon ver-
dedigen. 19. …  Pxd7 20. Td1 
Kb8 21. Lf3 P7f6 22. 0-0 Pc3 23. 
Td3 Pfd5 24. Te1 The8 25. Lh4 
Wanneer de loper op de h2-b8 
diagonaal komt is het eigenlijk wel 
klaar. 25. … Ka8 26. Lg3 Pb5 27. 
Pe5 Tf8 28. a4 Pbc7 29. Tb3  

Bereidt b5 voor. Zwart kan niet 
genoeg tegenspel creëren tegen 
de d4-pion. Het blijkt dat ook zon-
der dames op het bord de zwarte 
koning niet veilig is voor een ko-
ningsaanval. 29. … e6 30. b5 
cxb5 31. axb5 b6 32. Pc6 Td7 
33. Ta1 Pe8 34. cxb6 Pxb6 35. 
Pxa7+ Tb7 36. Pc6+ 1-0 
(Analyse: Rembrandt Bruil) 

 

Roger Labruyère (Almere) – 
Rembrandt Bruil 
 
1. d4 Pf6 2. Pf3 b6 3. g3 Lb7 4. 
Lg2 c5 5. dxc5 bxc5 6. c4 g6 7. 0
-0 Lg7 8. Pc3 0-0 9. Db3 Db6 10. 
Lf4 d6 11. Tfd1 Pc6 12. Pd2 
Tab8 13. Pa4 Super onhandig. 
Wit kon beter de dames afruilen 
13. Dxb6 axb6 en na 14. Tac1 
staat zwart beter vanwege een 
superieure pionnenstructuur en 
harmonieuzere 
stukken coördinatie. 13. … Da5 
14. e3? 14. Da3 Pd4 Deze had ik 
gespeeld 15. Lxb7 Pxe2+ 16. Kf1 
Pxf4 17. Lf3 Pe6 -+ 14. … Pd4  
Na dit schijnoffer wint zwart een 
pion en het loperpaar. De zwakke 
witte velden rond de koning blijken 
genoeg voor winst voor zwart: 15. 
exd4 Lxg2 16. Dc2 Lc6 17. Pc3 

cxd4 18. Pe2 Met een paar 
krachtzetten is het al voorbij. 18. 
… Pg4 Dekt de pion op d4 en cre-
ëert dreigingen bij de witte koning. 
19. h3 Dh5 20. h4 Wit kan het 
paard natuurlijk niet slaan vanwe-
ge mat: 20. hxg4 Dh1# 20. … Pe3 
21. Dd3 Wanneer wit het paard 
slaat komt de dame binnen: 21. 
fxe3 Dxe2 22. e4 d3 -+ 21. … 
Pxd1 22. Txd1 e5 Tot overmaat 
van ramp voor wit heeft de loper 
ook al geen velden meer. 23. Lg5 
f6 0-1  
Na deze sterke voorlaatste ronde 
kon ASV A1 zich landskampioen 
noemen. 
(Analyse: Rembrandt Bruil) 

Rembrandt Bruil  foto  Niels Albers 
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Dylan Achuthan (Klim Op) – 
Rembrandt Bruil 
 
e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 e5 4. dxe5 
dxe5 5. Dxd8+ Kxd8 6. Lc4 Le6 
7. Lb3 Pbd7 8. Pf3 Lb4 9. Lg5 h6 
10. Lxf6+ gxf6 11. 0-0-0 Lxc3 12. 
bxc3 Ke7 13. Ph4 Een ander plan 
voor wit is om f4 met Pe1-Pd3 
voor te bereiden. Maar ook dit 
plan lijkt niet genoeg te zijn om 
gelijk te maken: 13. Pe1 a5 14. 
Pd3 Thg8 15. Thg1 (15. g3 is niet 
handig, omdat het de witte velden 
onnodig verzwakt. 15. … Lg4) 15. 
… Ta6 16. f4 exf4 17. Pxf4 a4 18. 
Ld5 13. … Thg8 Zwart kan niet 
zomaar een roekeloze zet als 13... 
Tad8 spelen, omdat wit na 14. 
Lxe6 fxe6 15. Pg6+ een kwaliteit 
wint. Hierdoor moet zwart met de 
koning terug slaan: 14... Kxe6 Nu 
komt wit met het paard op het 
sterke veld f5 en is er geen loper 
om het af te ruilen. 15. Pf5 14. g3 
a5 Vraagt aan wit wat te doen met 
de loper op b3. ruilen op e6 lijkt 
niet goed, omdat zwart dan 
met ...fxe6 de structuur in het 
centrum verbetert. Ook kan zwart 
nu altijd een rook lift overwegen: 

15. Pf5+ (15. f3 lijkt meer solide 
voor wit.) Zwart heeft klein, maar 
blijvend voordeel. 15. … Lxf5 16. 
exf5 Tg5  

Het eerste moment waar ik even 
goed nadacht. De vorige zetten 
waren allemaal natuurlijk en voor 
de hand liggend. Zwart kiest er-
voor om de zwakke f5-pion op te 
halen. Wit krijgt hiervoor tijd en de 
coördinatie van de zwarte torens 
is verstoord. Na het concreet be-
rekenen van de varianten leek mij  
het objectief de beste voortzetting. 
Achteraf bleek dat zwart het waar-
schijnlijk toch iets rustiger aan had  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

moeten pakken met bijvoorbeeld: 
16... Pb6 Deze zet spreekt mij 
aan, omdat zwart nu met ...c6 
en ...a4 de loper op b3 in dreigt te 
sluiten. 17. Ld5 (17. f4 Tad8 18. 
Txd8 Txd8 19. a3 exf4 20. gxf4 
Kf8) 17. … c6 18. Le4 Pa4 met 
voordeel voor zwart. (Of 16... Pc5) 
17. Lxf7 Txf5 18. f4 exf4 19. Thf1 
Td8 20. Ld5 Pc5 21. Lg2 Verliest 
een pion en daarmee de partij. 21. 
Tde1+  is de enige zet die niet di-
rect verliest voor wit. Na: 21. … 
Kf8 22. Lg2 Td6 23. Txf4 (23. gxf4 
-  beter - Th5 24. h3-+) 23. …Txf4 
24. gxf4 Te6 heeft wit nog wel een 
aantal problemen om op te lossen. 
Diepe analyse laat zien dat 
dit eindspel voor wit bij perfect 
spel van beide kanten niet te kee-
pen is, maar het geeft in ieder ge-
val veel betere praktische kansen 
voor remise dan de partij. 21. … 
Txd1+ 22. Kxd1 Th5 Moet hij ge-
mist hebben. 23. Txf4 Txh2 24. 
Ld5 c6 De loper heeft geen fijne 
velden. 25. Lf3 Tf2 Nu is het uit. 
26. Kc1 Pe6 27. Tf5 Pg5 28. Lg4 
Txf5 29. Lxf5 Kd6 30. Kd2 Ke5 
31. Lc8 Pe4+ 32. Ke3 b6 33. Lb7 
Pxg3 34. Lxc6 Pf5+ 35. Kd3 Pd6 
36. Lf3 f5 37. a4 f4 37... Pe4 is 
handiger. 38. Lh5 Pf5 39. Lg4 
Pg3 40. Kc4 h5 41. Lf3 h4 42. 
Kb5 h3 43. c4 h2 44. Kxb6 h1D 
45. Lxh1 Pxh1 Het paard komt op 
tijd aan op het promotieveld c8 te 
dekken. 46. c5 Pf2 47. Kxa5 Na 
47. c6 is zwart op tijd: 47. … Pe4 
48. c7 Pd6 en de zwarte vrijpion 
beslist. 47. … Pe4 48. Kb6 f3 49. 
a5 f2 50. c6 f1D 51. c7 Pd6 52. 
a6 Db1+ 53. Ka7 Pc8+ 54. Ka8 
Db6 0-1 
(Analyse: Rembrandt Bruil) 
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Aangezien ons team bestaat uit vijf spelers, 
moest er op de eerste speeldag iemand thuisblij-
ven. Ik offerde mezelf op. De eerste speeldag 
bleek ook meteen de laatste dag waarop op loca-
tie gespeeld werd. Dit betekende dat er voor mij 
een geheel online JCC zou volgen. Het korte 
speeltempo van de online partijen zorgde voor 
mij helaas voor veelal rommelige, slordige partij-
en. Overigens ben ik hartstikke blij dat wij deze 
prestatie als team neer hebben gezet, en zo 
overtuigend landskampioen zijn geworden. Ook 
wil ik de rest van het team bedanken en iedereen 
die betrokken is geweest bij deze prestatie. Vol-
gend jaar doen we het opnieuw.  
 
Op de beslissende slotdag speelde ik op bord vier en mocht ik aantreden tegen een speler met een rating 
van 717. 
 
Elise Knobbe (Talententeam 
JSN) - Vadim van Kuijk 
 
1. c4 e5 2. Pc3 Pf6 3. g3 Pc6 4. 
Lg2 Lc5 5. d3 a6 6. Pf3 h6 7. 0-0 
d6 8. e3 Lg4 9. a3 e4 10. dxe4 
Pe5 11. De2 Ph7?! Hier probeer-
de ik snel gebruik te maken van 
de zet De2. Na … 12. h3 
Pxf3+ 13. Lxf3 Lxh3 14. Lg2 
Dd7 staat het paard echter nog op 
h7, met als enige goede veld het 
veld waar het vandaan kwam, f6. 
15. b4 La7 16. Lb2 
Lg4?! Wederom een tamelijk nut-
teloze zet. Als wit het correct 
speelt volgt simpelweg 17. f3, 
maar wit vervolgde met: 17. Lf3? 
Lxf3?! 17… h5! en zwart heeft 
een significant voordeel. 18. Dxf3 
Pg5 19. Dg2? Geeft ruimte voor: 
19… Dg4 20. f4? Lxe3+ 21. Kh1  
Na meerdere mindere zetten van 
wit zou je denken dat het nu mak-
kelijk uitspelen is voor zwart, wat 
natuurlijk ook zo is. Bijvoorbeeld 
21… Pf3 is een mooie oplossing. 
Ik kwam echter met de zet: 21… 
h5?? Geeft direct al het voordeel 
weg, zolang wit volgt met 22. fxg5 
h4 23. Dh2 waarna wit een stuk 
tegen een pion voorstaat. Hoewel 
het mogelijk zou zijn eeuwig 
schaak te bereiken, zou dit na-
tuurlijk niet gewenst zijn tegen een 
speler met 717. Gelukkig vond 
mijn tegenstander deze variant 
niet, maar zo weinig heeft het dus 
gescheeld. In plaats hiervan volg-
de: 22. Pd5 (zie diagram) 
 
22. … h4 23. Pxe3 hxg3+ 24. 

Kg1 Ph3+ 25. Kh1 Pxf4+ 26. Kg1 
Pe2+ 27. Dxe2 Dxe2 28. Pg2 
Th2 29. Pf4 De3+ 30. Tf2 Dxf2#  
0-1 
(Analyse Vadim van Kuijk) 

Daan Noordenbos 
(Talententeam JSN) -Saṥa Al-
bers 
 
1. e4  c6 2. Pc3 d5 3. d4 dxe4 4. 
Pxe4 Pf6 5. Pxf6+ exf6 6. Pe2 
Had dit niet eerder tegen me ge-
had en wist niet precies wat ik mo-
est doen, maar bleef gewoon mijn 
eigen spel spelen. 6. … Ld6 7. 
Le3 0-0 8. Dd2 Pa6 9. Pg3 Pb4 
10. Lc4 Te8 11. c3 Pd5 12. Lxd5 
cxd5 Ik heb nu loperpaar waarbij 
hij zwakke witte velden heeft, dus 
ik vond me hier goed staan. 13. 0-
0 Dc7 14. Tfe1 Ld7 15. Kh1 Te7 
16. Pe2 Tae8 17. g3 Nog meer 
zwakke witte velden en ik probeer 
er gebruik van te maken. 17. … 
Lg4 18. Pg1 h5 19. Kg2 h4 

Saṥa Albers  foto  Niels Albers 
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20. h3 Lf5 21. gxh4 Te4 Hele ko-
ningstelling stort bij hem in. Zwart 
staat hier al gewonnen. 22. f3 
Txh4 23. Lf2 Txe1 24. Dxe1 Th6 
25. De8+ Kh7 26. Te1 Tg6+ 27. 
Kh1 Ld7 Wit kan niet met zijn Da-
me op f7 staat door Lxh3. 28. De2 
Dc8 29. Df1 a6 Deze zet om Lb5 
te kunnen spelen. 30. Td1 Lb5 
31. De1  

31. … Df5 31. … Txg1 zou direct 
winnen, maar was in tijdnood. 32. 
De3 Lf4 33. De7 Dg5 Mat in 3 dus 
Wit gaf op. Leuke pot, ik vond het 
lekker spelen met zwart, vooral 
omdat mijn lopers actief waren en 
hij daardoor zijn stukken passief 
moest  zetten. 0-1 
(Analyse: Saša Albers) 
 
Duncan Klaren (Almere) – Willi-
am Shakhverdian 
 
1.d4 d5 2. Pf3 Pf6 3. g3 Cata-
laans waarbij c4 nog uitgesteld 
wordt. 3. … e6 3... Lf5 4. c4 e6 De 
loper staat nu buiten de keten wat 
op zich wel prettig is voor zwart. 4. 
Lg2 Ld6  4. ... Le7 heb ik vaker 
gespeeld, maar ik wilde graag iets 
anders spelen. 5. O-O O-O 6. c4 
c6 7. Lg5 h6 8. Lxf6 Dxf6 9. 
Pbd2 Lc7 10. Dc2 Pd7 11. Tac1 
Lb6 11... dxc4 was een sterke zet 
geweest, omdat zwart hierdoor 
ruimte kan creëren voor zijn stuk-
ken. 12. Pxc4 e5 13. dxe5 Pxe5 
14. Pfxe5 Lxe5 15. Pxe5 Dxe5 
$15) 12. e3 a5 12... e5 met het-
zelfde idee om ruimte te creëren 
13. b3 De7 14. c5 Lc7 15. e4 
dxe4 16. Dxe4 Zwart gaat probe-
ren zijn stukken goed te coördine-
ren 16. … Pf6 17. Dc2 Td8 

18.Pc4 Ld7 19.Tfe1 Le8 20.Tcd1 
Pd5 21. a3 b6 

De laatste zet lijkt heel verzwak-
kend, maar zwart krijgt aanvals-
doelen ervoor terug. 22. cxb6 

Pxb6 23. Pfe5 Pd5 24. Kh1 Dit 
geeft zwart de tijd om zijn zwakte 
op te spelen. 24. … c5 25. f4 
cxd4 26. Txd4 Dc5 Alle stukken 
van zwart staan op goede plek-
ken. 27. Dd2 Tab8 28. Td3 Pf6 
28... f6 gemist. De witveldige loper 
van zwart kon actief worden. 29. 
Pf3 Lg6. 29. Txd8 Txd8 30. Db2 
Tb8 31. Dc3 Df2 32. Td1 Da2 33. 
b4 axb4 34. axb4 Pd5 35. Lxd5 
exd5 36. Txd5 36. Pe3 is nog wel 
een poging, maar de koning van 
wit staat erg onveilig en met het 
loperpaar is het lastig spelen voor 
wit. 36... Lxe5 37. Dxe5 37. fxe5 
Lc6 of 37. Pxe5 Dxd5+ 37... Dxc4 
0-1 
(Analyse: William Shakverdian) 

William Shakhverdian  foto  Niels Albers 
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