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Van de redactie 
In dit nummer is er, naast veel ander interessants, ruim aandacht voor het Open Nederlands Kampioenschap 
Dieren. Anders dan op deze plaats in het vorige nummer werd vermeld keert onze Jeugdhoek op regelmatige 
basis terug in ons blad. 
Een week geleden was het OSKA. Graag zien we voor het volgende nummer bijdragen over de ervaringen en 
eventuele analyses van partijen.  

Van het bestuur 
We gingen de zomerstop in met 84 pagina’s ASV-Nieuws. Vijf donderdagen geen clubavond en dus alle tijd om te 
lezen en partijen na te spelen, zou je denken. Voor veel ASV-ers was dat niet zo. Op elk zomertoernooi zagen we 
ASV-ers. Soms een paar en soms heel veel, zoals in Dieren. ASV onderscheidt zich al op vele fronten, maar ook 
met het aantal toernooispelers vallen we op. 
 
Op het moment dat deze ‘Van het bestuur’ het levenslicht ziet, telt ASV 192 leden. Dat aantal zal nog wel wat 
groeien en het is goed denkbaar dat ASV dit seizoen de grens van de 200 bereikt. ASV blijft groeien, zowel bij de 
senioren als bij de jeugd. Het aantal seniorenteams is met één toegenomen tot 14 en ASV speelt op het hoogste 
jeugdniveau in alle vier leeftijdscategorieën met een team mee. Het gaat dus goed met de club. Toch was er deze 
zomer veel te regelen om ervoor te zorgen dat alles weer draait zoals jullie gewend zijn. We zijn daarin een heel 
eind gevorderd, maar we zijn nog niet helemaal waar we willen zijn.  
 
Speelzaal toernooien en zaterdagcompetitie 
We hebben deze zomer na 20 jaar afscheid moeten nemen van het grand-café in het Lorentz Ondernemerscen-
trum. Dat is een afscheid met pijn in het hart, want menigeen was jaloers op onze speelaccommodatie daar. Ge-
lukkig is Elver een buitengewoon goede partner voor ASV. De leiding van Dagbesteding Het Pleijwerk twijfelde 
geen moment toen we de vraag daar neerlegden of we ook in het weekend gebruik konden maken van hun ge-
bouw. Net als iedere donderdag werden we ook voor onze toernooien en teamwedstrijden met open armen 
ontvangen. Aan deze verhuizing zitten voordelen. Zo hebben we bij de teamwedstrijden weer een analyseruimte 
(de kantine) gescheiden van de speelzaal. Ook kost het klaarzetten van de zaal minder inspanning. Er komt ech-
ter wel een flink aantal dagen bij dat onze barmensen nodig zijn om ons van ons drankje te voorzien. Die groep 
moet dus uitgebreid worden met mensen die ook bereid zijn om in het weekend bardiensten te draaien.  
 
Schaaklessen 
Na jaren trouwe dienst als coördinator van de schaaklessen en lesgever aan de echte beginners is Kees van Keu-
len deze zomer gestopt met dit belangrijke werk. Wij betreuren het zeer dat Kees deze keuze heeft moeten ma-
ken, maar hebben alle begrip voor zijn keuze. Gelukkig zijn we erin geslaagd om vervanging voor Kees te vinden. 
Samantha van Diggelen zal de coördinatie van de schaaklessen op haar nemen. De eerste stap is gezet, want op 
13 oktober start weer een cursus voor mensen die willen leren schaken. Op zes opeenvolgende donderdagen 
wordt de loop der stukken uitgelegd en na zes weken zijn de cursisten in staat om hun eerste partijtje te spelen. 
Zijn er mensen in jouw omgeving die willen leren schaken wijs ze dan op deze cursus.  
Aanmelden: ASVschaken@gmail.com  
 
Kantine 
Nieuw in de kantine is dat er gepind kan worden. Daarmee komen we tegemoet aan een wens van een groeien-
de groep mensen. Op de clubavonden wordt van deze mogelijkheid al door een deel van de leden gebruikge-
maakt en op dagen met teamwedstrijden en tijdens toernooien zal dat nog meer gebeuren.  
Onze barmensen leveren intussen al 13 jaar belangrijk werk voor onze club. De sfeer op de club is mede afhanke-
lijk van een goed functionerende kantine. Door de groei van de activiteiten in ons clublokaal beginnen we de 
barploeg te overvragen. Dat is niet goed en dus moeten er vrijwilligers bij. Barcoördinator Richard van der Wel is 
mensen aan het benaderen om mee te gaan draaien achter de bar. Zeg geen nee tegen zijn vraag. Hoe meer 
mensen meedoen, hoe minder vaak iedereen aan de beurt is. We hebben intussen een oproep gedaan bij de  
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ouders van de jeugd om de vroege bardienst tijdens de jeugdclubavond en de schaaklessen op zich te nemen. 
Daar is inmiddels een eerste toezegging op gekomen. We hopen op meer positieve reacties.  
 
OSKA 
In 2002 veranderden we de opzet van het Open Arnhems schaakkampioenschap en werd dat een weekendtoer-
nooi. We vonden in het grand-café van het Lorentz Ondernemerscentrum een prachtige speelzaal, waar de deel-
nemers graag terugkwamen. Op het hoogtepunt in 2007 kwamen er ruim 150 schakers naar Arnhem. In 2019 
konden we dit toernooi voor het laatst organiseren met maar 66 deelnemers. Dit jaar was het weer mogelijk; 
alleen niet meer op de vertrouwde locatie. We vonden in de sportzaal in ons clublokaal vervangende ruimte. Die 
speelzaal beviel prima. Ook het kunnen opnemen van twee byes was een verbetering van de formule. Het deel-
nemersaantal groeide naar 74. Daar zijn we nog niet helemaal tevreden mee, maar het is een stap in de goede 
richting. We hebben van de deelnemers veel tevreden geluiden gehoord en we verwachten dan ook verdere 
groei in 2023. 
 
Teams 
ASV speelt zowel in de zaterdagcompetitie als in de avondcompetitie met zeven teams. Dat is, zoals gezegd, één 
zaterdagteam meer. Mooi dat de animo om mee te doen zo groot is. De commissie Teams heeft deze zomer 
hard gewerkt om tot een goede samenstelling van de teams te komen. Daarbij hebben we meer dan ooit ook 
rekening gehouden met de mogelijkheid om samen te reizen.  Afgelopen seizoen moesten we tijdens het sei-
zoen voor ruim 20% van de gespeelde partijen invallers regelen. Laten we er samen het doel nastreven om dat 
percentage naar beneden te krijgen. Zet de speeldata die je doorgekregen hebt in je agenda en hou die data zo-
veel mogelijk vrij. 
 
Schaaktraining  
We gaan ook dit seizoen weer door met het aanbieden van extra schaaktrainingen op de maandagavond. Dat 
doen we weer in drie groepen. Op onze website staat alle informatie en we hopen dat het deelnemersaantal 
nog wat groeit. Nieuwe activiteit bij de schaaktraining zijn onlinetrainingen die door Kennemer Combinatie ge-
geven worden. Aangezien voor die trainingen harde ELO-eisen gelden, hebben we hiervoor de mensen die in 
aanmerking kwamen mee te doen persoonlijk uitgenodigd. 20 leden hebben van deze mogelijkheid gebruikge-
maakt.  
 
ASV-Nieuws 
Ook dit seizoen zal ASV-Nieuws weer zes keer verschijnen. Er is gelukkig veel animo om schaakavonturen te de-
len en het blad wordt nog steeds zeer gewaardeerd. 
 
Jeugd 
Net voor de zomerstop hebben we Ferdin de Graag weten te strikken als jeugdleider en vanaf januari zal ook Rik 
Roelofs gaan helpen. Daarmee zijn we er nog niet. We kunnen echt nog meer lesgevers gebruiken aangezien de 
groep jeugd in onze jeugdopleiding nog steeds groeit. Daarnaast zoeken we nog altijd een jeugdcoördinator. Om 
nog meer succes met onze jeugd te gaan boeken, is een goede organisatie de basis. De druk op de kleine groep 
jeugdleiders is nu te groot. 
 
Daglichtschaak 
Ook dit jaar is er in de maanden oktober tot en met april weer daglichtschaak op de eerste dinsdagmiddag van 
de maand. Gelukkig blijft Jan Vermeer bereid die activiteit te organiseren voor ons. Deze gezellige schaakmidda-
gen zijn echte aanraders. Vraag Jan er naar. 
 
Samen is leuker! 
Een grote groep vrijwilligers zorgt ervoor dat ASV zo goed draait als het doet. Het bestuur is enorm dankbaar dat 
het die steun krijgt voor de vele taken die er zijn. Of het nu teamleiders, barkeepers, jeugdleiders, docenten 
voor volwassenentraining, redactieleden,  de webmaster of welke andere functionarissen dan ook zijn. Wij ho-
pen dat deze groep nog verdere versterking krijgt, want samen is echt leuker!  
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Afgelopen donderdag werden de prijzen uitgereikt van het afgelopen seizoen. Ariën Hooimeijer gaf alle groothe-

den van seizoen 21-22 hun ‘moment of fame’. Daarmee kwam ook meteen weer een einde aan de status van 

grootheid, want iedereen is in het nieuwe seizoen weer op nul begonnen. Getuige de opkomst in de eerste vijf 

weken heeft iedereen weer zin in een nieuw seizoen. Gemiddeld waren er 25 partijen per clubavond en dat zal in 

de weken dat er geen teamwedstrijden zijn de komende maanden nog wel wat groeien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarprogramma 

Op de website staat de jaarkalender 2022-2023. Daar kun je vinden wat het programma is van elke clubavond. Er 

zijn dit seizoen 35 interne ronden. Daarnaast weer 5 rapidavonden met de mogelijkheid om op die avonden 4 

rapidpartijen (of minder) te spelen. Op 1 juni is het snelschaakkampioenschap en tussen Kerst en de jaarwisse-

ling en op de laatste clubavond van het seizoen spelen we Fischer Randomchess. Op de avonden van het rapid-

schaak en snelschaak is het ook mogelijk deel te nemen aan de ‘Extra competitie’ en daarin een partij van 1.25 

uur + 10 seconden te spelen. Om de eindrangschikking van de interne competitie te halen zijn tenminste 25 par-

tijen nodig, waarvan minimaal 13 partijen in de interne competitie. Van de spelers die de eindrangschikking ha-

len, is de speler met de hoogste TPR kampioen van zijn groep. 

 

Rangen en standen 

Onderstaand de tussenstand na 5 interne ronden en 1 externe competitieronde. Uiteraard zeggen die standen 

nog heel weinig, omdat veel spelers nog maar nauwelijks gespeeld hebben. Het geeft echter wel een indicatie 

welke spelers in vorm zijn. En natuurlijk willen we weten hoe de kampioenen van 2021-2022 zich dit jaar presen-

teren. 

Interne competitie 
door Erik Wille 

Roy Vink en André van 

Kuijk nemen hun prijzen 

in ontvangst 
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Groep A 
Als de voortekenen niet bedriegen dan is er opnieuw een tweestrijd aan het ontstaan tussen Saša Albers en Ornett Stork. 
Afgelopen seizoen viel de beslissing pas in de slotronde toen Saša van Ornett won. Beide spelers zijn weer erg sterk van start 
gegaan. De achtervolgende groep met daarin Dirk Hoogland, Otto Wilgenhof en Theo Jurrius moet haast maken anders lo-
pen ze al vroeg in de competitie achter de feiten aan. Wat lager op de ranglijst kennen ook Marc Groenhuis een uitstekende 
start. Zorgen maken we ons vooral om Peter Boel, die een dramatische start kent. Nu heeft Peter dat wel vaker en hij heeft 
ook wel vaker aangetoond over een enorme veerkracht te beschikken. 
 

   Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Sasa Albers 2430 2,5 3 2 2 0,5 1 2244 

2 Ornett Stork 2410 3,5 4 2,5 3 1 1 2179 

3 Dirk Hoogland 2377 1,5 2 0,5 1 1 1 2160 

4 Otto Wilgenhof 2374 2,5 3 1,5 2 1 1 2154 

5 Theo Jurrius 2341 2 2 1 1 1 1 2017 

6 Mansur Gilmanov 2334 0,5 1 0 0 0,5 1 2394 

7 Sjoerd van Roosmalen 2317 1 1 0 0 1 1 2122 

8 Pascal Losekoot 2304 1 1 0 0 1 1 2082 

9 Philippe Friesen 2289 1 1 0 0 1 1 1887 

10 Steven Braun 2275 1 1 0 0 1 1 1826 

11 Tom Bus 2228 2,5 4 2 3 0,5 1 2147 

12 Jaap Vogel 2191 0,5 1 0 0 0,5 1 2150 

13 Jan van de Linde 2185 2,5 4 1,5 3 1 1 2046 

14 Frank Schleipfenbauer 2095 1 2 0 1 1 1 2088 

15 Rob van Helvoort 2075 1,5 3 1,5 3 0 0 2105 

16 William Shakhverdian 2049 1 2 0 1 1 1 2139 

17 Martin Weijsenfeld 2023 2,5 4 1,5 3 1 1 1863 

18 Rik Roelofs 2013 3,5 6 3 5 0,5 1 1999 

19 Remco Gerlich 2006 1,5 3 1,5 3 0 0 2002 

20 Wouter Abrahamse 2002 0,5 1 0 0 0,5 1 1918 

21 Toon Janssen 1957 1,5 3 0,5 2 1 1 1966 

22 Johan Wolbers 1944 0,5 1 0 0 0,5 1 2033 

23 Bram Zaalmink 1943 2 3 1 2 1 1 1841 

24 Marc Groenhuis 1934 3,5 5 3,5 5 0 0 1824 

25 Barth Plomp 1932 1 2 1 1 0 1 1876 

26 Koen Maassen van den Brink 1916 1 2 1 1 0 1 1922 

27 Michel Hubert 1911 2 4 1,5 3 0,5 1 1896 

28 Jan Knuiman 1875 2 6 1,5 5 0,5 1 2002 

29 Paul Schoenmakers 1866 2 4 1 3 1 1 1828 

30 Peter Boel 1832 0 4 0 3 0 1 2113 

31 Fred Reulink 1816 1 2 0 1 1 1 1927 

32 Wouter van Rijn 1816 0 1 0 0 0 1 2138 

33 Murat Duman 1742 0,5 1 0 0 0,5 1 1905 

34 Vadim van Kuijk 1728 0,5 1 0 0 0,5 1 1899 

35 Ruud Wille 1721 2,5 6 2 5 0,5 1 1792 

36 Daan Holtackers 1600 0 1 0 0 0 1 1899 

37 Bent Schleipfenbauer 1564 0 1 0 0 0 1 1935 

38 Sander van Vucht 1530 0 1 0 0 0 1 1802 

39 Marcel Leroi 1519 0 1 0 1 0 0 1938 
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Groep B 
In deze groep zal dit seizoen een nieuwe kampioen komen. Roy Vink is nu in de A-groep geplaatst en kan zijn ti-
tel dus niet verdedigen. Zijn concurrenten van afgelopen seizoen ruiken hun kans en zijn allemaal goed gestart. 
Jacques Boonstra lijkt daarin de te kloppen man te worden. Rik de Lange en Ben Gussinklo zijn echter strijders 
van de lange adem. Die schud je zomaar niet af. Mooi om te zien dat Rob van Belle zeer goed in vorm is. Als hij 
dat volhoudt, ligt er voor hem een prominente rol in de strijd om de titel in het verschiet. Ook Jan Groen, Hub 
Kusters, Lex van Hattum en Jan Vermeer doen het goed. Alje Bolt en Maksym Zhezheria moeten nog warmlopen. 
Maar onder het mom ‘hardlopers zijn doodlopers’ komt hun tijd nog wel. 

 
   Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Wilfred Jansz 2060 1 1 0 0 1 1 1686 

2 Jacques Boonstra 1991 4 5 4 5 0 0 1793 

3 Rik de Lange 1857 2 3 2 3 0 0 1746 

4 Ben Gussinklo 1843 3 5 3 4 0 1 1790 

5 Rob van Belle 1801 4 5 4 5 0 0 1648 

6 Jan Groen 1741 2 3 2 3 0 0 1656 

7 Hub Kusters 1718 3,5 5 3,5 5 0 0 1660 

8 Lex van Hattum 1691 3 5 3 5 0 0 1640 

9 Jan Vermeer 1658 3 5 3 5 0 0 1664 

10 Werner Passchier 1634 2 5 2 5 0 0 1639 

11 Jan Willem van Willigen 1634 1 3 0,5 2 0,5 1 1726 

12 Jo Engels 1603 1,5 3 1,5 3 0 0 1590 

13 Albert Marks 1597 1 2 1 2 0 0 1680 

14 Erik Brandsma 1590 0,5 1 0,5 1 0 0 1600 

15 Ariën Hooimeijer 1559 1,5 3 1,5 3 0 0 1514 

16 Horst Eder 1524 2,5 5 2,5 4 0 1 1510 

17 Bob Kooij 1464 0,5 2 0,5 2 0 0 1615 

18 Manar Alkwatly 1420 0 1 0 1 0 0 1693 

19 Désiré Fassaert 1418 0 1 0 1 0 0 1783 

20 Alje Bolt 1259 0 3 0 3 0 0 1547 

21 Maksym Zhezheria 1249 0,5 5 0,5 5 0 0 1518 

Steenstraat 90 | 6828 CN | Arnhem 

026-4425368 | info@slagerijputman.nl 
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Groep C 
In groep C heeft tweevoudig kampioen André van Kuijk na één partij de leiding weer in handen genomen. De 
grootste uitdaging voor André wordt het halen van 13 interne partijen. Mooi te zien dat Gwénaël Paris, die afge-
lopen seizoen in de laatste ronde een bijna zekere titel in rook zag opgaan, met twee zeges is begonnen. Ook Li-
on de Kok is na zijn schaakpauze sterk begonnen en de bij ASV teruggekeerde John Bijlsma opent sterk. Vlak ach-
ter de koplopers volgt een groep routiniers die snode plannen lijken te hebben. Theo van Lotringen, Kees van 
Keulen, Kazem Mollahosseini en Ko Kooman zijn mannen om in de gaten te houden. De beste start van het sei-
zoen is weggelegd voor Samantha van Diggelen, die al haar partijen nog won.  

 
   Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Andre van Kuijk 1820 1 1 1 1 0 0 1484 

2 Lion de Kok 1816 2 2 2 2 0 0 1466 

3 Gwénaël Paris 1795 2 2 1 1 1 1 1391 

4 Mees Neijenhuis 1761 1 1 1 1 0 0 1492 

5 John Bijlsma 1687 3,5 4 3,5 4 0 0 1422 

6 Douwe Huijsmans 1640 1,5 2 1 1 0,5 1 1455 

7 Theo van Lotringen 1543 4 5 4 5 0 0 1389 

8 Ko Kooman 1539 3 5 2,5 4 0,5 1 1438 

9 Kees van Keulen 1538 3 5 3 5 0 0 1425 

10 Kazem Mollahosseini 1465 3 5 3 5 0 0 1412 

11 Pascal van den Born 1459 2 3 2 3 0 0 1353 

12 Alex Schut 1444 2 3 2 3 0 0 1239 

13 Bryan Hieltjes 1430 2 2 2 2 0 0 1414 

14 Bader Hamadeh 1427 2 2 2 2 0 0 1108 

15 Jonathan Hendriks 1410 1 1 1 1 0 0 1017 

16 Cesar Eisma 1398 2,5 5 2,5 5 0 0 1393 

17 Raymond Hendriks 1372 4 5 4 5 0 0 1240 

18 Jan Zuidema 1372 2 4 2 4 0 0 1368 

19 Chris Zevenbergen 1357 2 4 2 4 0 0 1358 

20 Samantha van Diggelen 1354 4 4 4 4 0 0 1063 

21 Roald Vos 1304 2 3 2 3 0 0 1195 

22 Hans Corbeel 1289 1 4 1 4 0 0 1447 

23 Ahmad Samman 1269 1 2 1 2 0 0 1135 

24 Christiaan Zevenbergen 1264 1 4 1 4 0 0 1431 

25 Richard van Duijvenbode 1256 1,5 3 1,5 3 0 0 1221 

26 Hans Derendorp 1223 1 4 0 3 1 1 1356 

27 Ibrahim Buyukasik 1119 0 1 0 1 0 0 1388 

28 Robert Ratering 1118 0,5 2 0,5 2 0 0 1285 

29 Niels Mekkes 1092 1 2 1 2 0 0 1153 

30 Herman de Munnik 1076 0 2 0 2 0 0 1443 

31 Jacco van der Post 1035 1 2 1 2 0 0 1004 

32 Peter Kappert 1023 1 3 1 3 0 0 1145 

33 Gerrie Arends 1010 0 3 0 3 0 0 1348 

34 Gerrie Elfrink 998 0 2 0 2 0 0 1255 

35 Rens Nuwenhoud 986 0 1 0 1 0 0 1275 

36 Bert Maas 975 1 3 1 3 0 0 1057 

37 Nadiem Kamel 867 0 2 0 2 0 0 1177 

38 Philip Stibbe 852 1 4 1 4 0 0 1052 

39 Jeffrey Neijenhuis 810 0 2 0 2 0 0 985 

40 Victor Droop 798 1 5 1 5 0 0 927 
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Groep C vervolg 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekercompetitie 

Er is geloot voor de eerste ronde van de Kroongroep. Daarin schakelde 

Ornett Stork direct na de bekeruitreiking van afgelopen seizoen bekerwin-

naar William Shakhverdian uit. Het belooft dus weer een sensationeel be-

kerseizoen te worden. In de Bekergroep trof Kees van Keulen het niet met 

de sterke Albert Marks als tegenstander. Het bekeravontuur van Kees 

duurde zo maar kort. Hub Kusters schakelde Alex Schut uit en Jan Vermeer 

was te sterk voor Ahmad Samman. Voor de bekergroep is ook al geloot 

voor de tweede ronde. Maak z.s.m. een afspraak om te spelen. De uiterste 

datum lijkt nog ver weg, maar de tijd vliegt. 

 

ELO-stijging 

De eerste vijf ronden van de interne competitie heeft toch al een flinke 
verschuiving op de ELO-lijst te zien gegeven. De grote winnaar is Samantha 
van Diggelen met in haar kielzog Jacques Boonstra en John Bijlsma. Ook de 
winst van Ornett Stork is knap.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het seizoen is nog maar net begonnen. Bovenstaande tussenstanden zullen er in het volgende nummer waar-

schijnlijk heel anders uitzien. Eén ding is zeker, je komt alleen maar omhoog door te spelen. Dus: Tot donderdag! 

   Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

41 Volkan Yilmaz 691 0 1 0 1 0 0 986 

42 Willy Anker 690 0 1 0 1 0 0 957 

43 Ryan den Bekker 641 0 1 0 1 0 0 1034 

44 Guido Burger 626 0 2 0 2 0 0 710 

Nr Naam GRP +/- ELO 

1 Samantha van Diggelen C 54 1063 

2 Jacques Boonstra B 48 1793 

3 John Bijlsma C 47 1422 

4 Ornett Stork A 43 2179 

5 Theo van Lotringen C 39 1389 

6 Rob van Belle B 37 1648 

7 Gwénaël Paris C 35 1391 

8 Raymond Hendriks C 33 1240 

9 Lion de Kok C 30 1466 

10 Otto Wilgenhof A 29 2154 

11 Alex Schut C 29 1239 

12 Bader Hamadeh C 29 1108 

13 Sasa Albers A 27 2244 

14 Theo Jurrius A 27 2017 

15 Jan van de Linde A 27 2046 

16 Martin Weijsenfeld A 27 1863 

William Shakhverdian neemt de 
beker in ontvangst 

Samantha van Diggelen - Willy Anker 
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Correcties & aanvullingen 

Op pagina 82 van het vorige nummer is er aan het eind van de tabel met de ELOstand per einde seizoen 2021-

2022 een deel van de tabel weggelaten. Dit deel volgt hieronder: 

 

Op pagina 19 van het vorige nummer staat in the uitslagenlijst van de massakamp tegen Wageningen ten on-

rechte onder nummer 12 dat Bart de Kort remiseerde tegen Eric Smaling.  Bart heeft gewonnen. 

12. Bart de Kort (1847) - Eric Smaling (1927) 1-0 

172 Hugo Rennings C 1002 996 3 7 3 7 0 0 2 

173 Jane Blaset C 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 

174 Pablo Leenders C 988 716 0 1 0 1 0 0 -12 

175 Chandenie Ramsoebhag C 983 947 3 7 3 7 0 0 -17 

176 Willy Anker C 970 760 0,5 3 0,5 3 0 0 -30 

177 Victor Droop C 958 975 8 22 8 22 0 0 -9 

178 Pieter van Loosbroek C 932 785 2,5 9 2,5 9 0 0 -68 

179 Guido Burger C 716 663 1 16 1 16 0 0 -35 
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Eindelijk, we mogen weer!  Na een tweejarige Corona-pauze staat het Open Nederlands Kampioenschap 
Schaken weer op de agenda. Hoewel het deelnemersveld dit jaar minder sterk is dan voorgaande jaren 
kan men terugkijken op een spannend en geslaagd Kampioenschap. 
 
De competitieleider Koos Stolk was zeer strikt in het aannamebeleid en verwees mij in mei vriendelijk 
edoch dringend naar de reservegroep A vanwege mijn (te lage) rating. Hoe graag wil ik in mijn eigen stad 
in de Hoofdgroep deelnemen? Ik besluit in de laatste twee ronden van de Duitse Competitie en het Open 
Limburgs Kampioenschap mijn beste beentje voort te zetten. Met succes! De 46-punten ratingtoename is 
juist voldoende om alsnog via de achterdeur de Arena van de Hoofdgroep te bereiken. 
 
In een Open Kampioenschap kun je je goed voor bereiden op je tegenstander van de volgende dag, be-
halve in de eerste ronde. Je weet namelijk niet welke spelers zich alsnog aanmelden of terugtrekken om 
met zekerheid te zeggen tegen wie je zal spelen. Ondanks deze onzekerheid kan ik toch vaak een juiste 
inschatting maken wie mijn tegenstander zal zijn. Een uur voor de aanvang van ronde 1 sprak ik tegen 
Bernard Stillger “Ich sehe dich gleich hinter dem Brett.” 
En zo geschiedde. 

Ronde 1: Stillger, Bernard FM (2245) - Bus,Tom (2102) ONK 
Dieren 2022, 26.07.2022 

Mijn tegenstander uit de eerste ronde is een Duitse clubgenoot 
bij Mülheim an der Ruhr. Bernard (Foto: Harry Gielen) is een so-
lide FM-speler en zal nooit een stelling forceren. 
 
1.d4 Pf6 2.Pf3 d5 3.Lf4 e6  
Normaliter speel ik  Benkö-achtige of Konings-Indische struc-
turen. De bijna vijftig jaren  schaakervaring heeft mij overtuigd 
dat het "Klassieke Schaak" nog niet zo gek  is. Met "Klassiek 
Schaak" bedoel ik stellingen die ontstaan na 1.e4 e5 en 1.d4 d5 

4.e3 Ld6  
Zie diagram links. 
 
In de voetsporen van CaCa (Magnus Carlsen en Fabiano  Caruana). 
In eerste instantie doet de zet vreemd aan. Waarom zou zwart zijn 
goede loper ruilen tegen de slechte loper van wit? De verklaring is 
eenvoudig. Op dit moment zijn de pionnenketens niet vastgelegd 
waardoor de definitie “slecht en goed” niet van toepassing is. Verder is 
de "slechte" loper van wit op dit moment zijn meest actieve stuk. Ten-
slotte helpt de ruil op d6 de zwarte ontwikkeling. 
Het alternatief 4...c5 valt meer in de smaak van Wesley So en  Ding 
Liren. De gustibus non est disputandum. 

5.Lxd6 Dit is de vaste keuze van de Israëlische GM Tamir Nabaty. 
Strijdlustiger is 5.Lg3 (Magnus Carlsen) of 5.Pe5 (Gata Kamsky). 

5...Dxd6 6.Pbd2  
Actiever is de aanpak met 6.c4. Zwart vervolgt het beste met 6...0–0 7.Pc3 dxc4 8.Lxc4 c5 9.0–0 Pc6 
10.Pb5 De7 11.dxc5 Dxc5 12.Tc1 Td8 13.De2 De7 met gelijke kansen in Shimanov,A (2593)-Harsha,B 
(2509) Chess.com INT 2020 

6...0–0 7.c4  
Voorzichtige spelers kiezen voor 7.Le2 b6 8.0–0 c5 9.c4 Rego,V (2249)-Fernandes,S (2014) Rio de Ja-
neiro 2010. 

Open Nederlands Kampioenschap Dieren 
door  Tom Bus 
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7...Pbd7  
Na 7...c5 8.dxc5 Dxc5 9.cxd5 Dxd5 10.Lc4 Dd6 11.0–0 Ld7 12.Le2 Lc6 heeft wit een miniem voordeeltje 
in Carlsen,M  (2832)-Anand,V (2786) Leuven 2017. 
Of 7...b6 8.Tc1 met gelijkspel in Gaudron,F (2024)-Armas,L (1891) Vandoeuvre 2008 
 
8.Le2 b6  
Beide spelers maken eerst de ontwikkeling van de stukken af alvorens de strategische plannen bloot te 
geven. Een alternatief is 8...e5 9.dxe5 Pxe5 10.0–0 Le6= Nigmatov,O (2482)-Zvjaginsev,V (2644) 
Qingdao 2019 

9.0–0 Lb7 10.Tc1  
Minder gevaarlijk is 10.Db3 c5 11.Tfd1= Dolezal,C (2414)-Krysa,L 
(2519)  Buenos Aires 2019. Wit kan eerst de spanning opheffen met 
10.cxd5 exd5 zoals in Torre,E (2485)-Antonio,R (2541) Tagaytay City 
2013 hetgeen de stelling sterk nivelleert. 
 
10...c5 Zie diagram links 
De torens bij beide partijen zijn met elkaar verbonden waarmee we de 
openingsfase kunnen afsluiten. Door de minder ambitieuze witte ope-
ningskeuze heeft zwart makkelijk gelijk spel bereikt. Stillger besluit de 
strijd tegen de "hangende pionnen" aan te gaan. 
 
11.cxd5 Of 11.b3= Masanauskas,A-Petrauskas,R   (2265) Vilnius 1995 
11...exd5 12.dxc5  
Een goed alternatief is 12.b3 Tac8 13.Tc2 a6 14.h3 Jakso,A (1238)-

Peredi,O  (1646) Hungary 2016 
 
12...bxc5 Zie diagram rechts 
Volgens de groepjestheorie staat wit iets prettiger. Wit heeft immers 
twee groepjes tegen drie van zwart. De pionnen op c5 en d5 noemt 
men "de hangende pionnen". Deze pionnen kunnen immers niet door 
andere pionnen gedekt worden.  
De speler met de hangende pionnen moet twee zaken onthouden: 1) 
de pionnen zijn het sterkst wanneer zij naast elkaar staan. 2) Speel 
één van de pionnen slechts dan op wanneer je daar een aanval of an-
der voordeel mee kunt verkrijgen. 
De witspeler zal de hangende pionnen aanvallen met als doel één van 
deze te veroveren of een pion naar voren te lokken waarmee de zwar-
te stelling een concessie heeft moeten doen. 
 
13.Da4 met de bedoeling om de koningstoren naar d1 te plaatsen. 
13...Db6 14.b3 Lc6 15.Df4  
Wit kan remise afdwingen met 15.Da6 Lb7 16.Db5 Lc6 17.Da6. Bernard wil natuurlijk meer! 
15...Tfe8 16.Ld3  
Hier maak ik een inschattingsfout. 
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16...Lb5!? = Zie diagram links 
Ik dacht dat ik met de tekstzet alle witte spel geneutraliseerd zou heb-
ben. De zet ging gepaard met een remiseaanbod. 
Sterker is 16...a5! om de isolani op te lossen en tegenspel te creëren 
op de a-lijn. Verder is de loper op c6 zeker niet slechter dan zijn te-
genhanger op d3. 17.a4 h6 18.Tfd1= 
 
17.Lxb5 Dxb5 18.Tc2 a5  
Na 18...Pf8 19.Tfc1 Pe6 20.Df5 Tad8 staat zwart zeker niet minder. 
 
19.Tfc1  Of 19.Pb1! Db4 20.Pc3 Tac8 21.Df5 g6 22.Dg5= 
 
19...a4 20.h3 h6 21.Kh1?! met de 
bedoeling g2–g4 gevolgd door 
een eventueel Tg1.  

Zie diagram rechts 
 
21...Db8!?  
Na dameruil komt de partij dichter bij de remisegrens. 
De zwarte stelling speelt zich echter makkelijker met de dames op het 
bord. Bijvoorbeeld: 21...axb3 22.axb3 Ta3 en zwart staat prettig. 
 
22.Dxb8 Texb8 23.g4?!  
Deze zet is erg verplichtend; pionnen mogen immers niet terug. De 
koningsaanval met g4 is zonder dames niet beangstigend voor zwart. 
23...Tb4  
Nauwkeuriger is 23...axb3 24.axb3 Ph7 
24.Kg2 Ta5 25.Pe1 axb3  
Simpel en goed is 25...Tbb5 

 
26.Pxb3 Txa2?? Zie diagram links 
Impulsief, onnodig, ongeduldig en dom. En dat zijn dan de positieve 
eigenschappen van deze zet. Simpel en goed is 26...Ta7= 
 
27.Txa2 Txb3  
Ik weet niet wat ik hier voor ogen had, maar het slaat totaal nergens 
op. Ik dacht goede compensatie te hebben voor de kwaliteit. Bernard 
toont op eenvoudige en duidelijke manier aan dat mijn offer onzin is. 
 
28.Pf3 Td3 29.Tb1 g6 30.Tb7 Kf8 31.Taa7 Ke8 32.Txd7 Pxd7 
33.Txd7 d4 34.Td5 1–0 
 
Van het slot van deze partij had ik mij meer voorgesteld. Mijn enige 
troost is de gedachte dat Bernard niet van mij gewonnen heeft, maar 

ik van mijzelf heb verloren. Van deze partij heb ik met name geleerd dat ik in het schaakspel geduldig 
moet zijn. Ik wilde de koers van het spel veranderen en kreeg de deksel op mijn neus. 
 
In ronde twee word ik gepaard tegen Jan Pijkeren. Jan is een 2200-speler met praktisch hetzelfde reper-
toire als ikzelf. Zo opent hij steevast met 1.c4 en 2.g3 en op 1.d4 of 1.Pf3 speelt Jan Benkö-achtige sys-
temen. Tijdens mijn voorbereiding zie ik dat hij weinig ervaring heeft met het zogenaamde Maroczy-
systeem.  
 
Ronde 2: Bus,Tom (2102) - Pijkeren, Jan (2196) ONK Dieren 2022, 27.07.2022 
 
1.d4 Pf6 2.Pf3 g6 3.c4 c5  Daar is de invitatie voor het bekende Benkö-gambiet. 
 
4.Pc3! Nee, dank je wel, Jan. Vandaag krijg je iets anders voorgeschoteld. 
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4...cxd4 5.Pxd4 Pc6 6.e4 d6 7.Le2 Lg7 8.Le3 Ld7 9.0–0 0–0 10.Dd2  
Zie diagram links 
 
Deze stelling kan men ook bereiken via de Versnelde Drakenvariant 
van het Siciliaans en via het Konings-Indisch. Het witte systeem is ge-
baseerd op de pionnenformatie c4 en e4 waarmee wit een sterke druk 
uitoefent op het centrum. De witte pionnen staan op de vierde rij en de 
zwarte pionnen op de derde 
rij. Hierdoor krijgt wit ruimte-
voordeel hetgeen zijn stelling 
makkelijker speelbaar maakt. 
Zwart heeft er baat bij om 
stukken te ruilen zodat deze 
elkaar niet op de onderste 
rijen in de weg staan. In de 

nevenstaande foto (van Ap Lammers) overweegt Jan op welke 
manier hij de Maroczy-variant moet bestrijden. 
 
10...a6  
Normaal gaan de partijen verder met de ruil 10...Pxd4 11.Lxd4 
Lc6 12.f3 a5 13.b3 Pd7 14.Le3 Pc5 15.Tab1 Db6 16.Tfc1 zoals  
bijvoorbeeld in Carlsen,M  (2802)-Mamedov,R (2660) Moscow 2010 
 
11.f3 Tb8 Het gebruikelijke plan is 11...Tc8 12.Tac1 Pxd4 13.Lxd4 Le6 14.b3 Erdogdu, M (2463)-
Mamedov,R (2645) Pardubice 2009 

 
12.Tfd1  
Nauwkeuriger is 12.Pc2 zoals in Georgiev,K (2676)-Chabanon,J 
(2461) Aubervilliers 2001 om stukkenruil te vermijden. 
 
12...b5?  
Zie diagram links 
In mijn voorbereiding zag ik dat Jan minder ervaring had met de zwar-
te stelling en niet op de hoogte was van de kracht van de ruil op d4. 
Jan speelt heel thematisch op de minoriteitsaanval beginnende 
met ...b7–b5.  
Ik geef toe dat ik ook weinig praktische ervaring heb met deze stelling.  
Deze opmars 12...b7–b5 is meer dan twintig keer eerder gespeeld en 
geen enkele witspeler heeft de weerlegging gevonden. Ik ook niet! 
Logischer is 12...Pxd4 13.Lxd4 Lc6 met beter spel voor wit in Campo-

ra,D (2550)-Nemet,I (2395) Bern 1992.  Ik speel het “logische”13.cxb5?! en verkrijg hiermee een licht 
voordeel. 
Ik heb het volgende stukoffer, hetgeen de weerlegging is, totaal niet beke-
ken: 13.Pdxb5! Zie diagram rechts: 13...axb5 14.cxb5 Pe5 15.a4 Da5 
16.Pd5 Dxd2 17.Pxe7+ Kh8 18.Txd2 en wit staat  uitstekend. 

 
13...Pxd4 14.Lxd4 Zie diagram links 
Deze stelling is 23 keer eerder voorgeko-
men. 
 
14...Lxb5! 
Na de partij gaf Jan aan dat de meest 
logische zet 14...axb5 weerlegd wordt 
door het sterke 15.b4! zoals in Hasan-
gatin,R  (2480)-Vavrak,P (2361) Presov 2000. 
 
15.Pxb5 Natuurlijk ben ik blij met deze ruil. 
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15...axb5  Zie diagram links 

De consequenties van de opmars …b5 zijn gunstig voor wit. Het be-
zit van het loperpaar in een open stelling in combinatie met een pion-
nenmeerderheid op de damevleugel geven wit de beste papieren. De 
kunst is om met dit voordeel iets concreets te doen. 
Net zoals mijn drie voorgangers kies ik voor de blokkade 

16.Db4!?  
met de bedoeling om pion b5 te blokkeren en verder onder druk te 
zetten. Uit de leerboekjes weten we echter dat de dame een slecht 
blokkadestuk is. 
Wellicht dat daarom de engine de voorkeur geeft aan 16.Lf2 Dd7 
17.Tac1 Db7 18.b4 en wit staat beter. 

16...Pd7  
Zie diagram links 

17.Lxg7?!  
Hier miste ik het sterke 17.Le3! Pc5 en in de partij Horvath,G (2450)-
Anastasian,A (2550)  Budapest 1996 miste wit het simpele en goede 
18.Lxb5 Tb7 19.a4 Db8 en wit staat prima. 

17...Kxg7 18.Kh1?  
Ik zag de torenlift 18.Td5! maar vreesde onterecht 18...Db6+ 19.Kf1 
De3 20.Txb5 ± 

18...Db6=  
De stelling is in evenwicht. Dit betekent echter niet dat er geen mu-
ziek meer in de partij is. Ik leefde in de overtuiging dat het voor wit 
makkelijker is om iets te bereiken dan voor zwart. 

19.Tac1 Pe5 20.f4 Zie diagram links 
 
Langzaam maar zeker wordt de druk opgevoerd. De tekstzet is dwin-
gend maar niet dwingend genoeg. Jan maakt nu de fout door te rea-
geren op de pionopmars. 

20...Pc4?!  
Het is tijd om te ageren met 20...Df2! 21.fxe5 Dxe2 22.exd6 exd6 
met gelijkspel. 

21.b3! Df2 Te laat. 

22.Lf3 Pb6 23.Dc3+ Kg8 24.Td2  
Nauwkeuriger was 24.Tc2! 

24...Dh4 25.g3  Nog beter is 25.De3!? 
25...Dh3 
Zie diagram links 
 
Wit is gunstig uit de schermutselingen tevoorschijn gekomen: De 
zwarte dame is op een zijspoor terechtgekomen, het mat achter de 
paaltjes is bij wit voorlopig van de baan en wit heeft nog steeds de 
pionnenmeerderheid op de damevleugel. Met spel op twee vleugels 
is de witte loper sterker dan het zwarte paard. 
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26.Lg2?! Aangewezen is 26.Db4 Tfc8 27.Te1 
26...Dc8  
In deze fase van de strijd spelen we beiden redelijk besluiteloos. We forceren beiden niets maar dragen 
ook weinig bij aan de verbetering van de stelling. Ik geef na de tekstzet de verbeteringen aan. 
27.Tdc2     27.Db2! 
27...Da6 28.Lf1?!  28.Db4! Pd7 
28...Db7?! 29.Db4  Ik miste de kans 29.Dd4! met groot voordeel. 
29...Tfc8 30.Lg2?!  30.Txc8+ Txc8 31.Txc8+ Pxc8 32.a4 Pa7 33.axb5± 
30...Da6 31.Txc8+?! Pxc8? Beter is 31...Txc8 32.Txc8+ Dxc8 33.Dxb5 Dc1+ 34.Lf1 = 
32.Tc2?!    Nu miste ik 32.a4!± 
32...Pb6 33.h3 Pd7 34.Kh2  34.e5! 
34...Db6    Met 34...e5! lost zwart al zijn problemen op. 
35.e5!  

Zie diagram links 
 
Nu wit de opmars e4–e5 heeft kunnen uitvoeren, krijgt de loper op g2 
weer een actieve functie. 

35...Pc5 36.exd6 exd6 37.Dd4  
Of 37.Td2 Dd8 38.h4± 
 
37...b4 38.Ld5  
Beter is 38.Dd2 

38...Pe6  
 
 

 
Zie diagram links 
 
Qua materiaal is de stelling in evenwicht. De witte stukken staan 
echter actiever waarbij de zwarte koningsstelling kwetsbaarder is 
dan de witte. 
Met une petite combinaison kan ik minimaal plusje behouden. 
 
39.Tc8+!? Pf8 40.Dxb6 Txb6 41.Ta8?  
Alleen met 41.Lc4! kan wit een voordeeltje vast houden. 

41...Tb5 42.Lc4 Tc5 43.Td8 Ta5 44.Txd6 Txa2+ 45.Kg1 Tb2 
46.Tb6 Pe6  

 

Zie diagram links. 
 
Ik wikkel af naar een toreneindspel met een pluspion. De actieve 
zwarte toren op de tweede rij zorgt ervoor dat de stelling in even-
wicht blijft. 

47.Lxe6 fxe6 48.Txb4 Kf7 49.Tb6 h6 50.h4 h5 51.Kf1 Kf6 52.Tb5= 
Tc2 53.b4 Tb2 54.Ke1  
 
Beide spelers hebben deze fase foutloos gespeeld en bij goed spel 
van beiden zal de vrede snel getekend worden. 
Zwart kan het beste afwachten met 54...Tb3 55.Kf2 Tb2+ 56.Kf3 
Tb3+ etc. 
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54…Tg2?? 
 Zie diagram links 
 
Vreemd genoeg verliest zwart met deze actieve zet de partij. Er zit na-
melijk een verborgen wending in de stelling waarmee wit een winst-
stelling krijgt. 

55.Tg5!  
Dit is de pointe. Vanuit veld g5 verdedigt de toren zowel pion g3 als de 
vrijpion op b5. Wit kan dan met de koning naar de damevleugel om 
Barry te ondersteunen naar de overkant. 
Jan verdedigt met man en macht een ongelijke strijd. 
 
55…e5 56.fxe5+ Ke6 57.b5 Tb2 58.Txg6+ Kxe5 59.Tg5+ Ke4 
60.Txh5  
Zie diagram links 

Er is nu een theoretische winststelling ontstaan. Jan maakt het mij 
desondanks nog erg lastig. 

60...Ke3 61.Te5+ Kd4 62.Tg5  
Of 62.Te2 Txb5 63.Kf2 

62...Ke3 63.Kf1 Kf3  dreigt een kleinigheid. 

64.Kg1 Of 64.Ke1 Ke4 65.Kd1 
Kd3 66.Kc1 Tc2+ 67.Kb1 
 
64...Tg2+ 65.Kh1 Td2 66.h5 Te2 

67.b6 Tb2 68.Tg6 Tb5 69.h6 Kf2  
Zie diagram rechts 

De snoodaard! Nu dreigt Jan met matpatronen op de onderste rij en 
de h-lijn. 

70.Tf6+ Heel handig was 70.Tg4 Th5+ 71.Th4+– 
70...Kxg3 71.Tg6+ Kf3 72.Kh2 Kf4 73.Tf6+ Kg4 74.Kg2 Tb2+ 
75.Kf1 Kg5 76.Tc6 1–0 
De pionnen zijn niet meer te stoppen. 
 
In deze partij had ik steeds het betere van het spel maar winnend 
voordeel heb ik niet kunnen bereiken. Met de hulp van Jan is de schandvlek van de eerste ronde wegge-
werkt. 

 

Mijn tegenstander in de derde ronde wordt IM Nick Maatman. In 
ronde twee heeft Nick verloren van de Sekar. Het lijkt een ver-
rassende uitslag, maar niets is minder waar. Deze FM uit India 
eindigt uiteindelijk op een gedeelde eerste plaats met Rick La-
haye. 
 
Links (foto: Ap Lammers) wacht Niek geduldig af of hoe ik de Ca-
talaanse partij zal opbouwen. 
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Ronde 3: Bus,Tom (2102) - Maatman, Nick IM (2368) ONK Dieren 2022, 28.07.2022 
 
1.Pf3 d5 2.g3 Pf6 3.Lg2 e6 4.0–0 Le7 5.d4 0–0 6.c4 dxc4 7.Dc2 b5  

 
Zie diagram links 
Deze zet is het belangrijkste alternatief na de hoofdvoortzetting. De 
bedoeling is niet alleen het verdedigen van pion c4 maar vooral het 
vermijden van de lange theoretische varianten die ontstaan na het 
meer bekende 7...a6. Met name Ian Nepomniachtchi, Nihal Sarin en 
Hikaru Nakamura zijn de supergrootmeesters die vaker grijpen naar 
dit wapen. 
 
8.a4 b4 9.Pfd2 c6  
Gebruikelijk is 9...Pd5 10.Pxc4 c5 11.dxc5 La6 12.Pe3 Pd7  met de 
betere kansen voor wit in Ding,L (2805)-Carlsen,M (2875) Zagreb 
2019 
10.Pxc4  
Ik ben geen kenner van deze variant en ben nu op eigen kracht aan-
gewezen. Ik offer een pion om met tempowinst mijn ontwikkeling te 
kunnen voltooien en om verder druk uit te oefenen op de verzwakte 
zwarte damevleugel. 
 
10...Dxd4 11.Td1 Dc5 12.Le3 Dh5 13.Pbd2  
Onder het motto "onbewust bekwaam" treed ik in de voetsporen van 
Alexander Grischuk, Maxime Vachier-Lagrave, Boris Gelfand en 
Ding Liren. Met de zwarte dame op h5 hoopt zwart een koningsaan-
val te starten. 
 
13...e5  
Zie diagram links 
 
Met deze zet activeert zwart zijn dameloper en neemt de controle 
over van de velden d4 en f4. 

Sterker is het directe 13...Pg4 14.Pf3 Pxe3 15.Pxe3 a5 en wit heeft verschillende bestrijdingstactieken:  
a)16.Pd4 La6 17.Tac1 Tc8 18.Lf3 Dg6 Grischuk,A (2772)-Nakamura,H (2761) Moscow 2019 
b)16.Pc4 Df5 Aditya,B (2281)-To,N (2356) Budapest 2021 17.Dd2N 
c) 16.Tac1 Ta7 Ernst,S (2523)-Grigorian,S (2370) Hamburg 2019 
14.Pf1?  
Mijn reactie is te lauw. Nick neemt nu het initiatief over. 
Een actievere en betere aanpak bestaat uit 14.Pe4! Pg4 15.h4 Pxe3 16.Pxe3 Le6 en wit staat prima in 
Galliamova, A (2444) -Solozhenkina,E (2324) Yaroslavl 2019 
 
14...Lf5 15.Db3?!  

Of 15.Dc1 Le6 16.Lf3 Df5= Palozza,C (2284)-Pisacane,P (2138) 
Acqui Terme 2022 
 
15...Dxe2 16.Td2 Dh5  
Zie diagram links 
 
17.Pxe5?!  
Met deze zet win ik weliswaar een pion terug maar de witte stelling 
mist een brok harmonie. 
Taaier is 17.Dd1 Dxd1 18.Taxd1 Pg4 19.Pa5 en zwart heeft de be-
tere kansen. 
 
17...Le6 18.Pc4  
Helaas komt het paard in een lastige penning te staan. 
 
 



oktober 2022                            ASV Nieuws 

20 

 

 

18...Pbd7 19.Dc2 b3 20.Dc1  
 
Zie diagram links 
 
Deze stelling lijkt in de verste verte niet op het resultaat van een soli-
de Catalaanse opening. Het ontbreekt de witte stukken aan coördi-
natie. 
Wanneer Nick mij de kans geeft zal ik proberen de troepen te her-
groeperen. Vooralsnog is het zwart die de scepter zwaait. 
 
20...Pd5 21.a5  
 
Loop, Arry, loop! Je weet nooit waar het goed voor is. 
De beste witte zet is 21.Dd1 maar na dameruil is het realiseren van 
het zwarte voordeel makkelijker. Ik houd de dames op het bord om 
eventueel te kunnen gaan rommelen wanneer de witte stelling heel 
slecht dreigt te worden. 
 
21...Pb4?!  
Simpel en goed is 21...Pxe3 22.Pfxe3 Pe5–+ 
 
22.a6?!  
Zie diagram links 
 
Deze desperate opmars van de a-pion heeft weliswaar een geringe 
schaaktechnische waarde maar vanuit psychologisch oogpunt doet 
hij zijn werk. 
Noodzakelijk is 22.Dd1 Dxd1 23.Taxd1 en zwart behoudt nog steeds 
een gezond voordeel. 
 
 
 
22...Pe5?!  
Deze zet geeft wit een overlevingskans. Praktisch winnend is 
22...Pc2! 23.Dd1 Db5–+ 
 
23.Pxe5 Dxe5 24.Ld4 Db5?!  
Zie diagram links 
 
Na deze zet kan ik counterkansen creëren. 
Sterker was 24...Dh5–+ 
 
25.Dc3! Pc2?  
 
 
 
Zie diagram links 
 
Na 25...Tad8 26.Lxg7 Pa2 27.De5 Dxe5 28.Lxe5 behoudt zwart ge-
ring voordeel. 
 
26.Txc2?  
Net zoals in ronde één plaats ik een kwaliteitsoffer dat nergens op 
slaat. Ik moet hard gaan werken aan mijn tactische vaardigheden! 
Wit kan een gelijke stelling bereiken met 26.Lxc6! Lb4 27.Dxc2! bxc2 
28.Lxb5 Lxd2 29.Pxd2 Tfd8 30.Le3= 
 
26...bxc2 27.Lxg7?  
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Zie diagram links 
 
Dit zou dan de pointe moeten zijn. 
 
27...Tfd8?    
Nick grijp mis. Zwart heeft een zeer verrassende weerlegging met 
27...Lb4 28.Df6 Df5–+  
Het is deze damezet die alle pret voor wit bederft. Zwart staat ge-
wonnen 
 
28.Lh6 f6?  
Zwart behoudt voordeel met 28...Lf8! 29.Lxf8 Kxf8 30.Dxc2 Tab8 
31.Dxh7 De5 
 
29.Dxc2  
 
Zie diagram links 
 
Het resultaat van dit dubieuze tactische intermezzo is het volgende: 
Wit heeft een kwaliteit minder en zwart een verzwakte koningsvleu-
gel. Belangrijker is dat van de gewonnen stelling voor zwart niets 
meer is overgebleven. 
 
29...Tab8? 30.Le4  
Ik miste de skewer 30.Te1! waarmee ik de loper op e6 aanval en zijn 
broertje op e7. 
 
30...Dxb2?  
 
Zie diagram links 
 
Nick speelt deze fase van de partij redelijk ongelukkig. Na deze fout 
had ik de partij in stijl kunnen besluiten. 
31.Dxc6?  
Ik miste het winnende 31.Lxh7+ Kh8 32.Dg6 Tg8 33.Lxg8 Txg8 
34.Dh5 De5 35.Lg5+ Kg7 36.Te1 met winnende aanval. 
31...Td6=   Beter is 31...Kf7! 
32.Dc7 Td7 33.Df4?  
Is dit een risicovolle verliespoging? 
Het meest voor de hand liggende slot van deze partij is remise door 
zetherhaling. Blijkbaar spelen we beiden voor de winst. 33.Dc6 
 

33...Dxa1? Na deze zet krijg ik weer een extra leven. Na 33...Ld6!–+ 
34.Dc1 Le5 staat zwart weer gewonnen.  
34.Dxb8+ Td8 35.Dxa7?  
Wit bereikt gelijkspel met 35.Dc7 Lh3 36.Lg2 Lxg2 37.Kxg2= 
 
35...Td1 Simpel en winnend is 35...Lc4 36.Lg2 Td1 en zwart wint 
alsnog de partij. 
 
36.Lg2??  
Zie diagram links 
 
Er komt geen einde aan het foutenfestival. Blijkbaar wil geen van ons 
beiden remise maken maar ook niemand wil winnen. 
Aangewezen is 36.Db8+ Kf7 37.Db5 
36...Lc4 Zwart staat op winst 
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37.h4 Txf1+ 38.Kh2  
Zie diagram links 
 
Dit is een tricky stelling. Er is één zet die tot winst leidt, één zet die tot 
gelijkspel leidt en alle andere zetten verliezen. Met zeer beperkte be-
denktijd is het moeilijk om het juiste besluit te nemen. Winnend is het 
sobere 38...Kf7! 39.Le3 Dxa6. 
 
Tot remise leidt 38...Txf2 39.Dxf2 Dxa6=.   
Nick speelt echter het verliezende 
 
38...Te1??  
Zie tweede diagram links 
 
Dit is de laatste fout van de partij. Nu laat ik mijn tegenstander niet 
meer ontsnappen. 
 
39.Db8+ Kf7 40.a7 Ld6 
41.Db7+ Kg6 42.Dg7+ Kf5 
43.Dxh7+ Ke6 44.a8D 1–0 
 
Deze partij was verre van goed, 
maar oh wat was hij spannend! 
 
Om met Meatloaf te besluiten 
“Two out of Three ain’t bad.” 
 
 
 
 

Ronde 4: Burdalev, Kirill   IM (2381) - Bus,Tom (2102) ONK Dieren 2022, 29.07.2022 
 
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.Lf4 b6  
Wederom kies ik geen opstelling met een Koningsfianchetto maar zoek ik mijn heil in de meer fancy vari-
anten. De zet 3...b6 staat op het repertoire van de wereldkampioen Magnus dus zo slecht zal het wel 
niet zijn. 
 
4.e3 Lb7 5.Ld3  
Carlsen zelf speelt hier 5.h3; De meeste spelers kiezen 5.Pbd2 om de positie van de koningsloper nog 
niet vast te leggen. 
 
5...Le7 6.h3 c5 7.0–0  
7.c3 is de belangrijkste keuze voor wit. 
 
7...0–0 8.a4  
Dit lijkt een eigen brouwsel van Burdalev. Het idee is om Arry te laten oprukken om wanorde te schep-
pen op de zwarte damevleugel. Daarnaast vormt de zet ook een schijnbeweging naar een andere gelief-
de variant. 
Het meest gespeeld wordt 8.c3 en dat vormt een geheel ander ver-
haal. 
8...cxd4  
Of 8...Pc6 9.Pbd2 zoals in Burdalev, K (2359)-Budka,J (2158) 
Chess.com INT 2021 
Wanneer ik meer ervaring zou hebben met Klassieke Systemen dan 
zou ik a tempo 8...d5 9.c3 Ld6 laten volgen.   
Op de foto (Foto: Ap Lammers) neemt Kirill de tijd voor zijn zet. 
9.exd4 a6  
9...Pc6 10.c3 Pe8 11.Pbd2 is te gekunsteld. 
Ik vertrouwde 9...d6 niet vanwege 10.a5 bxa5 (En niet 10...Pbd7?!  
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Sunilduth Lyna,N  (2568)-Grekh,A (2400) Chess.com INT 2017 
11.a6 Lc6 12.Pc3) 11.Te1 Lxf3 12.Dxf3 d5 De stelling is echter ge-
lijk. 
 
10.Pbd2 d6 11.Lh2 Pbd7 12.Te1  
 
Zie diagram links 
 
Via zetverwisseling zijn we op bekend terrein gekomen. 
 
12...Te8  
maakt veld f8 vrij voor het paard of loper en bereidt e6–e5 voor. 
Een alternatief is 12...Dc7 13.c4 Dit is patent Kamsky 13...Tfe8 
14.a5 bxa5 15.Da4 Lc6? 16.Dxa5 Db7 17.b4 Ld8 18.Da3 Kamsky,G 
(2665)-Smirnov,P (2544) Europe Echecs INT 2021] 

 
13.a5 b5 14.c4 bxc4 15.Pxc4  
De Amerikaanse Gata Kamsky is een groot fan van de witte opstelling. Wit oefent een onaangename 
druk uit op veld d6. 
 
15...Db8!  
Een andere optie is 15...Pf8 en zowel na 16.Pb6 zoals in Kamsky,G (2674)-Kalashian,D (2398) 
Chess.com INT 2020 als het nog sterkere 16.Pfd2 zoals Burdalev,K (2383) zelf speelde tegen Dzier-
zak,R (2276) Ustron 2020 behoudt wit groot voordeel. 

 
16.Tc1  
Na 16.Pfd2 zoals in Nihal,S (2656)-Macon,A (2250) Cappelle la 
Grande 2022 gaat zwart het beste verder met 16...Lc6 17.Pf1 Tc8 
 
Zie diagram links 
 
16...Ld5?!  
Het verknocht zijn aan het loperpaar heeft ook nadelen. Met 
16...Lxf3! 17.Dxf3 Db4 18.Lf4 d5 19.Ld2 Db8 bereikt zwart moeite-
loos gelijkspel. 
 
17.Pfd2 Db4 18.Tc3 Db7?  
Na deze zet krijgt wit groot voordeel 
Sterker is 18...h6 19.Lf1 Tec8 20.Tb3 Da4 21.Da1 Dxa1 22.Txa1 

Pe8= 
In deze stelling heeft wit een zwakke pion op d4 en zwart op d6. De zwarte  pion op d6 is echter veel 
belangrijker dan de witte. 
 
19.Lf1!?   
Mak gespeeld. Wit krijgt voordeel na 19.Lxd6! Lf8 (19...Lxg2 20.Lxe7!) 20.Lf1 Tec8 en zwart heeft geen 
compensatie voor de pion. 
 
19...Teb8 20.Dc2  
Of 20.g4 h6 21.Dc2 Pe8 
 
20...Lf8  
Ik schaam me voor het feit dat ik tijdens de partij de zet 20...Pe8 niet eens overwogen heb. 
 
21.Ta1?!  Sterker is meteen 21.Tc1! 
 
21...g6 22.Tc1  
Het kenmerk van een grote schaker. Hij geeft toe dat zijn vorige zet niet de beste was en hersteld dat meteen! 
 
22…Da7?  
Taaier is 22...Pe8 en wit zal nog hard moeten werken. 
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23.Pxd6!  
Het zwaard van Damocles is neergekomen! 
 
23...Dxd4 24.P2c4 Tb4 25.Td1 Da7 26.Pe3 Tab8? 27.Pc8!  
 
Zie diagram links 
Het moet gezegd zijn: IM Kirill Burdalev speelt het keurig uit! 
 
27...Txc8 28.Txc8 Lb3 29.Dc3 Lxd1 30.Dxb4 1–0 
 
Deze partij voelde vreemd aan. Na de opening en het begin van het 
middenspel heb je het idee dat je meedoet met de partij. Vervolgens 
word je vanuit het niets weggetikt. 
Echter, na vier ronden ben ik de koploper van de middenmoot. Daar 
had ik vooraf voor getekend. 

 
Ronde 5: Bus,Tom (2102) - Binnendijk, Ferdinand (2147) ONK Dieren 2022, 30.07.2022 
 
In het verleden hebben Ferdinand en ik elkaar drie keer achter het bord 
ontmoet. Tweemaal wist ik zeer kansrijke tot gewonnen stellingen te 
bereiken, maar stuitte ik op de taaie  verdediging van Ferdinand. De 
andere keer verloor ik.   
Daarnaast hebben Ferdinand en ik vaker de trainingen van Willy Hen-
driks gevolgd. We weten van elkaar wat onze kwaliteiten en tekortko-
mingen zijn. 
Kan ik vandaag de score in evenwicht brengen? 
 
Op de foto (Foto: Ap Lammers) denkt Ferdinand na over de bestrijding 
van de Engelse Opening. 
 
De partij startte met 

1.Pf3 c5 2.g3 Pc6 3.Lg2 g6 4.0–0 
Lg7 5.c4 e6 6.Pc3 Pge7  
 
Zie diagram links 
Ik was niet zo blij met deze openingskeuze van Ferdinand. De stellin-
gen die bereikt worden hebben symmetrische trekken en in het verle-
den wist ik met wit niets anders dan snelle remises te bereiken. 
 
7.d4  
Het alternatief 7.e3 0–0 8.d4 cxd4 9.Pxd4 d5 10.cxd5 Pxd5 11.Pxd5 
exd5 12.Db3 zoals in Le,Q (2697)-So,W (2760) Baku 2015 geeft ook 
volledig gelijk  spel. 
 
7...cxd4 8.Pb5 0–0  
Tot zetverwisseling leidt: 8...d5 9.cxd5 Pxd5 10.Pfxd4 Pxd4 11.Pxd4 
0–0 
 
9.Pfxd4 Pxd4 10.Pxd4 d5 11.cxd5  
Hier voelde ik al de neiging tot een remiseaanbod. Ik wilde echter 
deze stelling doorgronden en nog iets proberen. Morgen is immers 
een rustdag en niet vandaag. 
 
11...Pxd5  
Zie diagram links 
In deze stelling heeft wit  verschillende manieren gezocht om de par-
tij nog leven in te blazen...alles  tevergeefs. 
Tegen Dirk Floor speelde ik in Wijk aan Zee 2019 het makke 12.e3 
gepaard gaande met een remiseaanbod. In deze partij is het wit zelfs 
gelukt om een tempo te verliezen. Floor nam het aanbod aan.  
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Een ander idee is 12.a4 De7 (12...Db6?! Dziuba,M (2589)-Trepat Herranz,J (2315) Linares 2013 13.Pf3
N) 13.Pb5 met evenwicht in Korley,K (2421)-Macieja,B (2518) Charlotte 2022. 
Of 12.Pb3 b6 13.e4 Pb4 en dat levert goed spel op voor zwart in Plat,V (2546) - Sadzikowski,D (2527) 
Legnica 2021. 
Na 12.Pc2 Ld7 13.Pe3 Lc6 werd de vrede snel getekend in Dorfman,J  (2593)-Lautier,J (2632) France 
2000. 
 
12.e4!? Dit lijkt de enige manier om er nog iets van te maken. 
 
12...Pb4 Deze zet past het beste bij de avontuurlijke stijl van Ferdinand. 
 
Een andere optie is 12...Pf4 13.Lxf4 Dxd4 14.Dxd4 Lxd4 15.Ld6 met voordeel voor wit in  Henrich,D 

(2135) - Lenz,J (2048) Bad Homburg 2018. 
Solide en goed is 12...Pb6 13.Pb5 Dxd1 14.Txd1 Ld7 15.Pd4 Tfd8 
16.b3 Pa4 en zwart is ok in Vazquez del  Valle,R (1852) -Kovacevic,A 
(2507) Portoroz 2017 17.Lg5 Pc3] 
 
13.Le3  
 
 
Zie diagram links 
 
13...e5  
Of 13...Ld7 14.Db3 Pc6 15.Tfd1 (15.Tad1 Pxd4 16.Lxd4 Dc7 = Esipen-
ko,A  (2682) -Sarana,A (2654) Chess.com INT 2020) 15...Pxd4 
16.Lxd4 Lxd4 17.Txd4= Jovic,S (2338)-Movileanu,D  (1993) Trieste 
2012 
 
14.Pb5 Da5  
Bekend is 14...Le6 15.Lc5 Lc4. In de partij Babiy,I (2241)-Ortega,M 
(2463) Lichess.org INT 2021 kon wit afwikkelen naar een voordelig 
eindspel met 16.Lxb4 Lxb5 17.Lxf8 Lxf1 18.Dxd8 Txd8 19.Lxg7 Lxg2 
20.Lf6 Td6 21.Lxe5 Te6 22.Kxg2 Txe5 23.Kf3±; 
 
Ook na dameruil 14...Dxd1 15.Taxd1 b6 16.Pc7 Tb8 17.Td2 Pc6 heeft 
wit  beter spel in Sassi,P (2160)  -Tarasov,M (2315) Jyvaskyla 1998. 
15.De2  
Zie diagram links 
 
De stelling is min of meer in  evenwicht en vraagt grote nauwkeurigheid 
van beide spelers. 
Sterker is 15.Pc3 Td8 16.Pd5 Pxd5 17.exd5 met gelijke kansen in 
Matosec,T (2101)  -Sonnberger,T (2126) Austria 2013 
 
15...Le6  
De afwikkeling 15...Pc2 16.Dxc2 Dxb5 17.a4 Da6 zoals in Schild,C 
(2215)-Kribben,J (2205) Hessen 1999 is  gunstig voor wit vanwege 
18.Tfc1± 
 
16.Tfc1?! Zie diagram links 
 
Toen ik de zet  uitvoerde, dacht ik dat ik een grote fout had gemaakt. 
Beter is 16.a3 Pc2 17.Dxc2 Dxb5 18.b4 Tac8= 
 
16...Tfc8  
Ik was bang voor 16...Pxa2! 17.Df1 Db4 maar achteraf valt het alle-
maal mee. 

 
17.a3 Txc1+ 18.Txc1 Pc6 19.b4 Zie diagram bovenaan de volgende pagina 
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Stelling na 19.b4 
 
19...Da6?  
Met deze ambitieuze zet wordt het evenwicht verbroken…ten faveure 
van wit. 
De frivole zwarte dame staat op a6 zeer kwetsbaar. 
 
Aangewezen is het natuurlijke 19...Dd8 20.Dd1 Dxd1+ 21.Txd1 Pd4 
22.Lxd4 exd4 23.f4 Td8= met een evenwichtige stelling. 
 
Deze kans laat ik niet voorbijgaan en vind de stille zet 
 
20.Lf1!  
Zie diagram rechts 
 

De pointe! De avontuurlijke zwarte dame is in het nauw gedreven en 
zal daar de prijs voor moeten betalen. 
 
20...Pd4  
Ook na 20...Td8 21.Dc2 Lf8 22.Tb1 h5 heeft wit groot voordeel. 

 
21.Pxd4 exd4 22.Dxa6 bxa6  
de gevolgen van de afwikkeling lei-
den tot de volgende kritieke stelling.  
 
Zie diagram links. 
 
De witte dameloper staat aangevallen en zal moeten kiezen tussen de 
velden d2,f4 en g5. Ik had niet in de gaten dat de keuze in deze stelling 
cruciaal zou zijn. 
Na 23.Lf4! a5 24.bxa5 Lf8 25.Tc7 Lxa3 26.a6 Lb4 27.Ld3 La5 28.Tb7 
Lb6 29.Lb8+– staat wit gewonnen. 
 
Ik kies echter voor het sjablone-achtige en veilige 
 
23.Ld2?! 
Tam gespeeld waardoor ik nog stevig aan de bak moet om het punt 
binnen  te halen. 
 
Zie diagram links 
 
Materieel gezien staat het nog gelijk. De pion op a6 is echter ten dode 
opgeschreven waardoor wit reële winstkansen krijgt. Zwart mag niet 
lijdzaam toezien hoe wit zijn voordeel uitbouwt. Ferdinand maakt hier 
een inschattingsfout. 
23...a5?  
Hardnekkiger is 23...d3! waardoor 
de loper op g7 aan de strijd kan 
deelnemen. Na 24.Tc6 a5 25.bxa5 
Td8 heeft zwart voldoende tegen-
spel bereikt. 

24.bxa5 Lf8 25.Lb4 Tb8 Zie diagram  rechts 
26.Tc7?  
Met deze slordige zet geef ik het voordeel af. 
Aangewezen is 26.Tb1! Lg4 27.Ld3 f5 28.e5 Lf3 29.Kf1+– en wit zal  
langzaam maar zeker zijn stelling verbeteren. 
Van de andere kant kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de pi-
onnenmeerderheid op de damevleugel, de toren op de zevende rij en 
de goed gerichte witte lopers indruk op Ferdinand maken. Zwart moet 
nog steeds op zijn hoede zijn. 
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26...Lxb4 27.axb4 a6??  
 
Zie diagram links 
 
Met deze kleine zet houdt zwart de opmars van de b-pion tegen…
maar niet echt.  
Ferdinand zou zijn heil moeten zoeken in actieve zetten. Na 27...Txb4! 
28.Txa7 Tb1 29.Kg2 Lh3+ 30.Kxh3 Txf1 moet zwart de stelling kunnen  
houden. 
 
28.b5!   
Run Barry, run! Onder opoffering 
van een pion creëer ik een winnen-
de  vrijpion. 
 

28...axb5 29.a6  
Run, Arry, run! 
29...Lc4  
Na het actieve 29...b4 30.Tb7 Ta8 31.Txb4 Lc8 32.a7 wint wit een stuk 
en de partij.  Zie diagram rechts 
30.Lh3! wint op slag! Na 30...Kg7 31.Tc8 Txc8 32.Lxc8 is de a-pion 
beslissend. 
Ik zag iets anders. 

 
30.Lxc4!  
Deze winstweg is iets gecompliceerder. 
 
30...bxc4 31.a7 Ta8  
 
Is het zwarte pionnenpaar niet onhoudbaar? Is wit te ver gegaan? 
Zie diagram links 
 
32.Kf1!  
Deze zet vormt de pointe van de afwikkeling. De koning is net op  tijd 
om de zwarte pionnen tegen te houden. 
 
Na 32.Tb7? Kg7 33.Kf1 d3 34.Ke1 c3 35.Tc7 Kf6 36.f4 g5 37.h4 gxf4 
38.gxf4 Kg6 kan wit geen  vooruitgang meer boeken. 
 
32...d3 33.Ke1 c3 34.e5!  
Het tweede front wordt gevormd 
 
34...g5 35.f4!  
En niet het ongeduldige 35.e6? fxe6 36.g4 c2 37.Kd2 Td8= 
 
35...gxf4 36.gxf4 Zie diagram links 
 
Zwart is in zetdwang. 
 
36...Kg7 37.e6 Kf6 38.exf7 h5 39.f5  
Of 39.f8D+ Txf8 40.Txc3 Ta8 41.Ta3 Kf5 42.Kd2 Ke4 43.f5 Kxf5 
44.Kxd3 en wint. 
 

39...h4 40.h3 Kxf5 41.Txc3 1–0 
 
Het is prettig om de dag voor de rustdag de partij met winst te beëindigen. Daarnaast is een score van 3 
uit 5 ver boven mijn verwachtingen. 
Na de rustdag mag ik aantreden tegen M Esper van Baar. Esper heeft zijn eigen manier om het Siciliaans 
te bestrijden. 
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Ronde 6: Van Baar, Esper FM (2281) - Bus,Tom (2102) ONK Dieren 2022, 01.08.2022 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Lb5+ Pd7 4.a4 Pgf6 5.Pc3 a6 6.Le2 b6 7.d4 cxd4 
8.Dxd4 Zie diagram links 
 
Het voorkomen van de Najdorf-variant heeft geleid tot een grote toe-
vlucht naar de 3.Lb5+-variant. In deze ronde werd maar liefst drie keer 
deze variant gekozen. 
In de diagramstelling spelen de meeste spelers 8…Lb7 en een enke-
ling 8…e6. 
Tijdens de voorbereiding zag ik het meeste heil in 
 
8...e5! 9.De3 Le7 10.0–0 0–0 
11.Pd2 Lb7 12.Td1 Dc7 13.Pc4 
Tad8!  
Dit is "home preparation". De 
dametoren ondersteunt de opmars 

d6–d5 terwijl de koningstoren hulp kan bieden op de e-lijn. 
Zie diagram rechts 
 
Minder sterk is meteen 13...Pc5?! vanwege 14.f3 Tfd8 15.b4 zoals in 
Giri,A (2783)-Salem,A (2660) St Petersburg 2018 
 
14.b3  
Na 14.f3? d5! zoals in Baskin,R (2390)-Wieczorek,O (2500) 
Chess.com INT 2020 verliest wit een stuk vanwege probleempjes op 
de diagonaal g1–a7. 
Op 14.b4 volgt het schijnoffer 14...Pxe4 15.Pxe4 Lxe4 16.Dxe4 d5 17.Dxd5 Pf6 18.Dxe5 Txd1+ 19.Lxd1 
Dxc4 met gelijk spel in de partij Wlodarczyk,R (2330)-Enev,Z (2368) LSS email 2021. 

Het meest solide is 14.Lf1 Pc5 15.b4 Pcxe4 16.Pxe4 Pxe4 17.Dxb6 
Dc8 18.Le3 d5 19.Pxe5 Lf6= met gelijke kansen. 
 
Ik had me veel  voorgesteld van 
14...Pxe4?! Zie diagram links 
 
Ik speel het schijnoffer een zet te vroeg waardoor wit in het voordeel 
komt. Aangewezen is 14...Pc5! 15.Lf3 en nu 15...Pcxe4!? 16.Pxe4 
Lxe4 17.Lxe4 d5 met gelijke kansen in Valenzuela Gomez,  F (2390)-
Papadiamandis,E (2134) Sitges 2020 
 
15.Pxe4 d5 16.Pg3!?  
Beter is 16.Dg3! Kh8. In de partij Martin Barcelo,C (2198)-Hernandez, 
C (2374)  Barcelona 2021 kon wit nu groot voordeel krijgen met 
17.Pe3! F5 18.Pg5 Pc5 19.Pxf5!+– 
 
16...dxc4 17.Pf5 Lf6 18.La3 Zie diagram links 
 
18...cxb3?  
Dit is het vierde kwaliteitsoffer dat ik in dit toernooi speel en wederom 
klopt er geen meter van. 
Aangewezen is 18...Pc5 19.a5 cxb3 20.cxb3 met voordeel voor wit. 
 
19.cxb3?!  
Na 19.Lxf8! bxc2 volgt de prachtige pointe 20.Lxg7! cxd1D+ 21.Txd1 
en wit staat op winst. 
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19...Pc5 20.a5 Dc6 21.Lf1 De6?!  
Deze dubbele aanval op b3 en f5 is 
schaaktechnisch niet het best maar psy-
chologisch gezien mist het zijn uitwer-
king niet. 
Hardnekkiger is 21...Txd1 22.Txd1 Td8± 
waarbij wit nog steeds de betere kansen 
heeft. 
 
22.Pg3?  
Zie diagram links 
Esper (de foto van hem is gemaakt door 
Harry Gielen) speelt voor de tweede 
maal het paard naar g3 en ook deze 
keer is het niet de beste voortzetting. 

Simpel en goed is 22.axb6 Dxf5 23.Dxc5 ± 
 
22...Pxb3! Ik grijp mijn kans! 
 
23.Lxf8 Pxa1 24.Txa1  
Of 24.Txd8 Lxd8 25.Lxg7 Kxg7 26.Ph5+ Kf8 27.Da3+ Le7 28.Dxa1 Lc5 en het loperpaar en de a-pion be-

slissen de partij. 
 
24...e4?! 
Simpel en goed is 24...Kxf8 25.axb6 e4 26.Ta4 Td1–+ 
 
25.Tb1  
Esper mist de desperado 25.Lxg7 Lxg7 26.axb6 Lh6 waarna zwart iets 
harder moet werken voor het punt. 
 
25...Ld4! 26.Dg5 Txf8 27.axb6 Zie diagram links 
 
Na deze logische zet kan ik met een dubbele aanval (b1 en f2) de par-
tij beslissen. 
 
27...Da2! 28.Pe2 Dxb1  
Subtieler is 28...Lxf2+ 29.Kxf2 Dxb1 30.Dc5–+29.Pxd4 Dxb6 30.Pf5 
Df6 31.Pe7+ Kh8 32.Dc5 Te8 33.Pf5  
  
Zie diagram links 
 
De rest is een "kwestie van techniek". 
 
33...De5 34.Db6 Dxf5 35.Dxb7 a5 36.Lc4 Dc5 37.Dxf7 Tf8  0–1 
 
Met deze overwinning kom ik ineens op een onverwacht hoge positie 
terecht.  
 
 
 
Ik kan het niet nalaten om de tussenstand na zes ronden te tonen.ie 
volgende pagina.  

Zoals u ziet is er nog hoop.  
De grootste waarden van W-We liggen bij opkomend toptalent Arthur de Winter en prutser-op retour Tom 
Bus. 
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Bij de deelnemers van dit Open Kampioenschap behoorde 
ook het reizend trio GM Artem Omelja (Oekraïne), IM Kirill 
Burdalev (Tsjechië), Aleksandr Domalchuk-Jonasson 
(IJsland). Deze spelers hadden met zijn drieën in Europa al 
zeven toernooien achter elkaar gespeeld en deden nu Die-
ren aan. 
GM Omelja trok zich na de derde ronde terug uit het toer-
nooi. Wellicht viel het verlies tegen Arthur de Winter hem te 
zwaar op de maag.  
 
In ronde vier speelde ik onfortuinlijk tegen IM Kirill Burdalev. 
Zou het vandaag beter gaan tegen de pas 17-jarige Alek-
sandr? ) 
 
Ronde 7: Bus,Tom (2102) - Domalchuk-Jonasson, Alek-
sandr (2244) ONK Dieren 2022, 02.08.2022 

 
1.c4 Pf6 2.Pf3 e6 3.g3 
d5 4.Lg2 dxc4 5.Da4+ 
Pbd7 6.0–0 a6 7.Dxc4 c5  
 
Zie diagram links 
 
In mijn voorbereidingen had ik deze variant vluchtig voorbij zien ko-
men. Ik was vergeten dat 8.Db3 Dc7 9.d4 zoals in Romanishin,O 
(2610) - Beliavsky,A (2545) Lvov 1978 wit betere kansen zou geven. Ik 
vervolg iets rustiger met 
8.d3 b5 9.Dc2 Lb7 10.a4 Le7 
11.axb5  
Nauwkeuriger is 11.Pc3 Db6 
12.axb5 axb5 13.Txa8+ Lxa8 

14.Db3 Pd5 met gelijke kansen in Aronian,L (2797)-Wojtaszek,R 
(2744) Beijing 2014. 
 
11...axb5 12.Txa8 Lxa8 13.Pa3 Db6 14.Db3 Lc6  
Zie diagram rechts 
In deze stelling zijn de kansen nagenoeg gelijk. Beide spelers beschik-
ken over twee piongroepjes en het loperpaar. Verder zijn er geen op-
vallende zwaktes aanwezig. De loper op c6 is zwarts beste stuk en die 
wil graag ruilen. 

Domalchuk in diep gepeins verzonken. “Welke 

opstelling speel ik ook alweer tegen 1.c4? “ Foto: 

Ap Lammers 
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15.Ph4  
Minder sterk is 15.Lg5 0–0 16.Pd2 Lxg2 17.Kxg2 en zwart is ok in 
Ostojic,N (2423) - Mehmed,E (2185) Paracin 2019 
 
15...Lxg2 16.Pxg2 b4 17.Pc4 Zie diagram links 
 
Vanwege de pionnenstructuur kies ik liever de witte stelling. Vanwege 
de mogelijke beheersing van de a-lijn en de knullige stand van Pg2 
kies ik liever zwart. 
Kortom: De stelling is in evenwicht.  
 
17...Dc6N  
Bekend is 17...Da6 18.Ld2 0–0 Fancsy,I (2396) -Bokros,I (2164) Hun-
gary 2007 
 
18.Lg5 0–0 19.Ta1 Ta8 20.Ta2 Pd5?!  
Na 20...h6 21.Lxf6 Lxf6 22.Pe1 Ta6 is de positie gelijk. 
 
21.Lxe7 Pxe7  
Wit heeft verschillende mogelijkheden zoals 22.Pge3, 22.Pe1 of 
22.Ta5 die het evenwicht handhaven. 
 
22.e4 kan ook! 
22...Ta6 23.Pge3?!   23.Pe1= met gelijkspel. 
23...Da8 24.Txa6 Dxa6  
Zie diagram links 
 
Met 25.Dd1 Pc6 26.Kg2 Da2 27.Dg4 Pde5 28.Dd1 blijft de stelling in 
evenwicht. De partij heeft een hoog remisegehalte. 
25.Pc2?!  
Na deze onnauwkeurige zet heeft zwart iets om op te spelen. 
 
25...Pc6 26.Kg2 h6 27.f4 Kf8 28.Kf2 Ke7?!  
Zie diagram links 
 
29.Ke3?!  
Na 29.Pe1! ontstaat Fort Knox en kan zwart niets concreets meer on-
dernemen. 
Alexandr blijft constructieve zetten spelen en bewaart zijn geduld. 
 
29...Da8  
Met deze zet behoudt zwart de controle over de a-lijn en richt zijn vizier 
op de, voorlopig gesloten, diagonaal h1-a8. 
 

Daar waar mijn tegenstander de rust bewaart, wil ik daarentegen iets forceren. Dit is een belangrijk leer-
punt voor mij: Keep calm and do nothing. 

 
30.d4?  
Met deze actieve zet teken ik mijn eigen doodvonnis. 
Het motto is niets doen met 30.Kf2. 
 
30...Pxd4  
Nog sterker is 30...cxd4+ 31.Pxd4 Da7 32.Dd3 e5!± 
 
31.Pxd4 cxd4+ Zie diagram links 
 
De enige kans om in de partij te blijven, bestaat uit 32.Kf3 Pc5 33.Dxb4 
Dxe4+ 34.Kf2 Dc6 35.Pe5 Dd6 36.Dc4 
Ik kies echter het foutieve 
 
32.Kf2?  en wit verliest nu snel en geruisloos. 
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32...Dxe4 33.Dxb4+ Kf6 34.Db5  
  
Zie diagram links 
Domalchuk kon nu snel winnen met 34...Dc2+ 35.Kg1 d3 36.Db4 
Dd1+ 37.Kf2 Kg6 38.Ke3 De2+ 39.Kd4 Pf6–+ 
Na het gespeelde 
 
34...g5 
kon ik mij nog taai verdedigen met  35.b3 Dc2+ 36.Kf1 gxf4 37.gxf4 
Db1+ 38.Kf2.  
Ik speelde echter 
35.Pd6 Dc2+ 36.Kg1 Ke7 37.Pxf7 Wanhoop. 
 
37...d3 38.Pe5 Pxe5 39.fxe5 d2 40.Db7+ Kf8 41.Df3+ Kg8 0–1 

Deze nederlaag was onnodig. De winst voor Domalchuk was wel verdiend. 
 
In ronde 8 speel ik tegen Peter Ypma. Peter is een sterke speler die de hoofdvarianten het liefste mijdt. 
De foto van hem is van Harry Gielen.  
 
Ronde 8: (2250) Ypma, Peter (2346) - Bus,Tom (2102) ONK Dieren 2022, 03.08.2022 
 
1.e4 c5 2.c4 Pc6 3.Pc3 d6 4.g3 g6 5.Lg2 Lg7 6.Pge2 Tb8 7.0–0 Pf6 8.d3 0–0 9.h3 Pe8 10.Le3  

Zie diagram links 
 
Wit wil in deze stelling heel graag d3–d4 spelen. Ik realiseerde mij pas 
na de partij dat er een soort Gesloten Siciliaan is gespeeld waarbij wit 
de al dan niet handige opstoot c2–c4 heeft gespeeld. 
 
10...Pc7  
Dit is ook de voorkeur van mijn digitale analist. 
Bij een "echte" Gesloten Siciliaan zou ik meteen kiezen voor het idee 
met 10...Pd4 11.Tb1 Ld7 12.b4 b6 zoals in Short, N (2682)-Jones,G 
(2596) Gauteng 2011 
 
11.d4 cxd4 12.Pxd4 Zie diagram rechts 
 
In de tweede ronde schotelde ik Jan 

Pijkeren deze Maroczy-opstelling voor. Nu zal ik er zelf tegen moeten 
strijden. 12...Pe6?  
Aangewezen is meteen ruilen 12...Pxd4 13.Lxd4 met gelijk spel. 
13.Pde2!  
Sterk gespeeld. Wit heeft meer ruimte en wil daarom zwart niet de 
kans geven om stukken te ruilen. 
13...Pc5  
Gebruikelijk is 13...a6 14.a4 Ld7 15.b3 Pc5 16.Tb1 Pb4 en wit staat 
iets aangenamer in Wieczorek,O (2492)-Jones,G (2691) Chess.com 
INT 2019. 
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14.Tc1  
Of 14.b3 a6 15.Tb1 (15.f4?! Martens,M (2417)-Klein,D (2511) Nether-
lands 2016)  
 
14...Le6 15.b3 a5 
Ook na 15...Da5 16.Dd2 a6 17.f4 Tfd8 staat wit prima. 
 
16.Kh2 Dd7 17.Dd2  
Of 17.f4 Tfc8 18.Pd4 Pxd4 19.Lxd4 met voordeel voor wit. 
 
17...Tfc8 18.Tcd1 Dd8 19.f4 b6  
Zie diagram links 
 
Wit heeft verschillende plannen. Expansie op de damevleugel met 
20.Tb1 of centrumactie ‘s met 
 
20.Pd4  
Ik ben blij dat ik een aantal stukken kan ruilen. 
20…Pxd4 21.Lxd4 Lxd4 22.Dxd4  
 
Zie diagram links 
 
Wit staat uitstekend en wil zijn voordeel uitbouwen met de opmars f4–
f5–f6. Als profylaxe speel ik 
22...f6  
23.De3 Df8!  
Zwart verdedigt zich nauwkeurig. De dame komt de koningsvleugel be-
schermen en kan tevens voor een 
counterattack ingezet worden. 
 

Zie diagram rechts 
 
24.Pb5?!  
Peter mist het sterke 24.e5 dxe5 25.fxe5 f5 26.h4 met voordeel voor 
wit. 

 
24...Dh6 25.Tfe1 Pd7?  
Zwart kan taaier verdedigen met 
25...Kh8! 26.h4 Lg4 27.Td5 Tg8 
 
26.Pd4! Lg4 27.Td2  
 
Zie diagram links 
 
27...Tc5?  
Deze creatieve torenlift is gebaseerd op hersenspinsel. 
Ook na het betere 27...Pc5 28.a3 Ld7 29.b4 axb4 30.axb4 Pe6 31.e5! 
staat wit uitstekend. 
 
Ypma vindt de weerlegging. 

 
28.e5! fxe5 29.Pc6! Txc6 30.Lxc6  
Nog sterker is het tussenschaakje 30.Ld5+! Kg7 31.Lxc6 
 
30...Dxh3+ 31.Kg1 exf4 32.Ld5+ 
Overtuigend is 32.Dxf4 Pe5 33.Th2+– 
 
32...Kh8 (zie diagram bovenaan op de volgende pagina) 
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Wit wint snel met 33.Dxf4! Tf8 34.De3+–. Ypma speelt echter 
 
33.Dc3+??  
Na dit schaakje krijg ik een overlevingskans. 
 
33...e5 34.Lg2 Dxg3 35.Dxg3 fxg3 36.Te3? 
Na deze onnauwkeurige zet is de stelling in evenwicht. Een andere 
optie is 36.Txd6= 
 
36...h5 37.Txg3 Kg7 38.Txd6 Pf6 
39.Tc3  
 
Zie diagram rechts 
 
Zwart heeft voldoende compensa-

tie voor de kwaliteit. Op dit moment maak ik een grote fout. In plaats 
van dynamisch te spelen, draal ik tussen statisch verdedigen en pro-
gressie boeken. 
Na het actieve 39...e4! 40.c5 bxc5 41.Txc5 Tf8 42.Txa5 e3 43.Te5 e2 
heeft zwart voldoende tegenspel bereikt om het punt te delen. 
 
39...Pd7?  
Na deze passieve zet krijgt  wit weer winstkansen. 

 
40.Te3 Kf7 41.Ld5+ Kg7 42.Lc6 Pf6 43.Txe5 Tf8 44.Ld5?! [Sneller is 
44.Tb5] 
44...Pxd5 45.Texd5 Te8 46.Td2 Tb8 47.a4?! Lf5 48.Tc6 h4 49.Th2 
h3 50.Tf2 
Zie diagram links 
 
Peter heeft de fase na de tijdnood minder sterk gespeeld. waardoor ik 
weer hoop op redding krijg. 
 
50...Kf7 51.Kh2 Ke7?  
En nu komt alles weer goed voor wit. 
Na 51...Kg7! moet de zwarte stelling te houden zijn. 
 
 

52.Td2! Kf7 53.Tdd6 Te8 54.Tc7+ Kg8 55.Txb6 Te2+ 56.Kg3 Te3+ 57.Kf2 Te8 58.Tbb7 
 
Zie diagram links 
 
Natuurlijk kan ik in deze stelling met een gerust hart opgeven. Ik wilde 
echter nog uitzoeken of er nog "grapjes" in de stelling zouden zijn. 
 
58...g5 59.Tg7+ Kh8 60.Txg5 Le4 61.Tb6 h2 62.Th6+ Lh7 63.Tgh5 
Tf8+ 64.Kg2 h1L+ Grapje 1 
 
65.Txh1 Tg8+ 66.Kf2 Tg6 Grapje 2 En niet 67.Txg6? 
67.Txh7+ 1–0    Ik vind het goed geweest. 
 
Door deze nederlaag val ik terug op de 50%.  Niet goed, maar zeker 
niet slecht. 
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In de slotronde speel ik tegen de Indiër Arun Manukon-
da (foto rechts). Hij is bezig met een goed toernooi. Bij 
de voorbereiding op deze partij zie ik dat hij een voor-
keur heeft voor een bepaalde  off-beat variant. 
 
 
 
 
 
 
 
Ronde 9: Bus,Tom (2102) - Manukonda Arun (2021) 
ONK Dieren 2022, 04.08.2022 
 
1.Pf3 d5 2.g3 Pc6 3.d4 Lf5 4.Lg2 Pb4 5.Pa3 e6  
De meeste witspelers kiezen voor het automatische 6.0–0 Pc6 7.Pb1 Pb4 zoals in 
Ding,L (2791)-Caruana,F (2835) chess24.com INT 2020 

 
6.Ph4  
Voor deze partij heb ik deze zet voorbereid. 
Zie diagram links 
 
6...Le4?!  
Mijn tegenstander speelde deze zet snel, wellicht iets te snel. Ik krijg 
nu de gelegenheid om tijdwinst te boeken. 
 
Gebruikelijk is 6...Lg4 7.c3 (Of 7.h3 Lh5 8.0–0 Le7= Efimenko,Z (2597)
-Kogan,A (2485) Tornelo INT 2022) 7...Pc6 8.Db3 Turov,M (2595)-
Dragun,K (2614) Teplice 2017 
 
7.f3! Lg6 8.c3 Pc6 9.Db3 Tb8 10.e4  
 
 
Zie diagram links 
 
De meeste witspelers gaan voor: 10.0–0 Le7 11.Pxg6 hxg6 12.e4 Pf6 
zoals in Oparin,G (2652)-Sadhwani,R (2545) Lichess.  org INT 2021] 
 
10...Le7  
10...b5 11.0–0 Pa5 12.Dd1 Lxa3 13.bxa3 Yilmazyerli,M (2504)-
Demchenko,A (2654) Teplice 2022 
 
11.Pxg6 hxg6 ½–½ 
Mijn tegenstander liep van het bord vandaan en terwijl ik nadenk over 

mijn zet komt hij terug en biedt mij remise aan. Ik weet dat objectief 

gezien de stelling beter is voor wit. Ik weet dat het toernooi met 4,5 uit 

9 besluiten prima is. Remise aangenomen  

In de partij Yermolinsky,A (2549)-Friedel,J (2453) Berkeley 2005 volgde nog  12.Pc2 Pf6  etc. en zij beslo-

ten op zet 62 tot remise. 

Hiermee kwam een einde aan een prachtig toernooi. Ik heb in veel partijen kansen gehad maar ook voor 

mijn tegenstanders kansen gecreëerd. Vele partijen waren erg spannend. In twee partijen werd ik lang-

zaam weggetikt.  

De belangrijkste leermomenten uit dit toernooi zijn: 

Geduld bewaren, Het Kwaliteitsoffer, Eindspelkennis, Vertrouwen in eigen kunnen, Klassieke Openingen 

of Klassiek spelen. 

Foto: Harry Gielen 
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Eindstand Open Nederlands Kampioenschap Dieren 

foto’s Erik Wille 
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Lasker – Bauer anno 2022 

Afgelopen jaar volgde ik voor het eerst schaaktraining van Willy Hendriks bij ASV. Deze lessen zijn leuk 
om te volgen en daarnaast instructief: Willy behandelde partijen van oude schaakmeesters zoals El Greco 
en Philidor. Al te veel kennis van deze meesters had ik niet maar ik vond het interessant te leren wat hun 
opvattingen van het spel waren: Philidor vond het bijvoorbeeld belangrijk dat eerst de f-pion (met wit en 
met zwart) naar voren ging alvorens met het paard erop uit te trekken. Het is lastiger eerst een paardzet te 
doen en dan later een zet met de f-pion. 

Je kan je afvragen wat de praktische waarde van de gedachten van deze oude meesters is anno 2022 
maar ik schrijf dit verslag natuurlijk niet voor niets. Tijdens een van de lessen vroeg Willy aan ons wie de 
beroemde partij Lasker-Bauer kende en tot zijn verbazing kende het merendeel van de aanwezigen deze 
partij niet of was die bij menigeen al ver weggezakt. 

Lasker speelde deze partij meteen al in het begin van zijn carrière in 
een toernooi in Amsterdam in 1889. Lasker opende deze partij in Phili-
dor-stijl met  1.f4 

Na 13 zetten ontstond de stelling in 
het diagram links. 

Zwart heeft net 13...a6 gespeeld en 
dat laat een combinatie toe. Lasker 
speelde 14. Ph5, Ph5: en nu volgt:  
15. Lxh7 +! Kxh7 16. Dxh5 + Kg8 
17. Lxg7!! Zie diagram rechts. 

Een briljant dubbel loperoffer! Het 
idee erachter is dat als zwart de 
loper slaat, wit snel zijn toren mobi-

liseert naar f3 en snel mat zet, het merendeel van de zwarte stukken 
staat op de damevleugel dus er zijn weinig verdedigers voor de koning 
voorhanden.  
Het vervolg van de partij: 
17 ... Kxg7 18. Dg4+ Kh7 19. Tf3 e5 20. Th3 + Dh6 
Zwart hoopt dat het zijn stukken kan bundelen na het verlies van de dame maar Lasker voorzag al dat 
zwarts stukken slecht gecoördineerd zijn en een makkelijke prooi voor de witte dame zijn. 
21. Txh6 + Kxh6 22. Dd7 
De partij is min of meer afgelopen, wit kan zonder compensatie zwarte stukken pakken. De partij gaat als 
volgt verder: 
22 ... Lf6 23. Dxb7 Kg7 24. Df1 Tab8 25. Dd7 Tfd8 26. Dg4+ Kf8 27. bxe5 Lg7 28. e6 Db7 29. Dg6 f6 
30. Dxf6! Lxf6 31. Dxf6 + Te8 32. Dh8 Te7 33. Dg7 + Dxe6 34. Dxb7 Dd6 35. Dxa6 d4 36. exd4 cxd4 
37. h4 d3 38. Dxd3 Zwart geeft het op. 
 
Afgelopen juni speelde ik met mijn broer Ivo een kroegloperstoernooi in Hoorn. Na een goede start moch-
ten we in de 5

e
 ronde aantreden tegen het jeugdig duo Eline Roebers en Koi Pham. Ik mocht het opne-

men tegen Koi Pham die ik nog niet kende maar ondanks zijn jeugdige leeftijd al een rating heeft waar 
menig ASV’er wel eens van droomt: 2305. 
 
Prettige bijkomstigheid van een kroegloperstoernooi is dat er niet wordt gespeeld in een doodse rust, ster-
ker nog het was Formule 1 zondag en de kroeg waar wij mochten spelen verblijdde (?!) ons op een hard 
vroem vroemgeluid. Om mijn hele openingsrepetoire niet te verklappen, beginnen we de partij op zet 11 
waar ik net Df3 heb gespeeld. Zwart heeft tot op dit moment de opening weinig ambitieus opgepakt met 
o.a. tempoverlies zodat ik met Df3 maar eens richting zwarte koning ga. 

Lasker-Bauer anno 2022 
door Ornett Stork 
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Zwart vervolgde hier met 11…Pbd7 12. g4! (ideale zet voor een 
kroegloperstoernooi) 0-0 ?! (Fritz 
geeft hier nog een min of meer ge-
lijke stelling). 13. g5 Pe5: 14. Le5: 
(op dit moment rekent mijn Deep 
Fritz 13 met de volgende zetten-
reeks 14…Pd7 15. Tg1?? Pe5: 16. 
de5: -0,54)  
14...Pd7 Zie diagram rechts 
 
Een van mijn schaakhandicaps is 
dat ik een matig geheugen heb 
voor het schaken maar op een of 
andere manier kreeg ik hier op-
eens een aha-erlebnis van de trai-

ning van Willy: I can pull down the trigger a la Lasker! Ziet u het ook? 
Ik zou adviseren dit diagram te gebruiken als tactiektraining waarbij het 
niet alleen om de 1

e
 2 zetten gaat maar u idealiter het uitrekent tot het 

einde. 
Ik speelde hier uiteraard in Laskerstijl 15. Lh7: + (nu geeft Fritz opeens 
een waardering van +4,6), Kh7: 16. Dh5+, Kg8 17. Lg7: Kg7: 18. 
Dh6+ Kg8 Zie diagram rechts 
Afmaken is soms nog het moeilijkste in het schaken: hoe ga je hier 
verder? 
Ik speelde hier 19. g6 (+7 maar i.p.v. van 19. g6 vind Fritz 19. Tg1 
zelfs +12?!, beide winnen), Pf6 (fg6: hield de partij iets langer aan de 
praat). 20. Tg1!! cd4: 21. g7  1-0 
Koi Pham zat er bij als een aangeslagen bokser en kreeg een schou-
derklopje van teamgenote Eline: ik had het idee dat beiden Lasker – 
Bauer nog niet zo kenden… 
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Nu de meeste interne competitiepartijen van mij al reeds door mijn opponenten worden geanalyseerd in 

het clubblad (zie het laatste clubblad van voor de zomer) is het zaak partijen buiten de interne te spelen 

die de moeite waard zijn om te analyseren voor het clubblad. Toevallig had ik me weer eens ingeschreven 

voor een vierkamp in Dieren, dit keer met het mooie vooruitzicht van een aantal fietstochten van Nieuw 

Monnikhuizen naar Dieren al of niet over de Posbank.  

In de eerste ronde mocht ik het opnemen tegen de voor mij onbekende Boris de Jonge: het was mijn 

slechtste partij sinds tijden en ik verloor door een enorme blunder in 1 zet, iets wat me niet vaak overkomt. 

In de 2
e
 ronde kreeg ik gelukkig de kans om dit recht te zetten. Na een bijzondere opening die ik zeker 

niet zou aanraden te herhalen (alhoewel) kwam de volgende stelling op het bord. 

O. Stork – H. de Groot (2094) 02-08-2022: 

1. d4 Pf6 2. Pc3 d6 3. Lf4 g6 4. e3 Lg7 5. h4 Pbd7 

Op Lichess heb ik de nodige potjes gespeeld met 5... 0-0 en dan speel 

ik h5 wat zeker niet slecht is, zeker met bullet chess (potjes waarbij 

beide spelers 1 minuut per persoon ter beschikking hebben). Bullet 

chess is voor mij een manier om bepaalde openingen te oefenen, je 

kan ze tenslotte vaak herhalen en door herhaling lukt het me beter om 

bepaalde openingen te onthouden. Je moet dan wel de tijd nemen om 

de opening te analyseren met de door Lichess aangeboden computer-

analyse! Nadeel van bullet potjes is wel dat in partijen met een langer 

speeltempo je langer gaat naden-

ken over stellingen en je afwijkt van 

wat je intuïtief zou spelen (zie de 

uitstekende analyse van de partij O. 

Stork- T. Bus uit het laatste clubblad waarin ik het redelijk bizarre Lb8: 

speel in plaats van wat ik doorgaans met bullet speel, Df3?!). 

Anyway, terugkomende op de partij: Pbd7 heb ik niet vaak tegen ge-

had en ik had gewoon zin om mijn plan door te voeren en speelde nu 

6. h5?! Ph5: 7. Th5: gh5: 8 Dh5: Pf6 Zie diagram rechts 

Tsja, h5 doorzetten na Pbd7 is denk ik niet iets wat ik snel zal herha-

len, ik sta tenslotte een kwaliteit (toren tegen paard) achter voor welke 

compensatie?! Toch was ik ook weer niet al te verontrust want ik had 

de nodige ervaring met dit soort stellingen en is het ook weer niet zo 

makkelijk voor de zwarten om een goed plan te vinden (lang of kort 

rokeren en voorlopig zijn de witte stukken actiever dan de zwarte to-

rens). Alpha Zero offert tenslotte ook geregeld hout voor drukstellingen 

tegen Stockfish en is daar uiterst succesvol mee, nu mag ik natuurlijk 

de schoenen niet strikken van AZ maar imiteren mag wel. 

Waar nu heen met de dame, h2 om druk te houden op e5? Ik speelde 
9. Dh4 (de dame kan zo lastig worden aangevallen en is toch redelijk 
centraal gepositioneerd).  

9...c6 10. 0-0-0  Lf5 11. f3 Lg6 12. e4 Db6 13. Pge2 0-0-0  

Zie diagram rechts 

Parel van Dieren 
door Ornett Stork 
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Zwart heeft ervoor gekozen om zijn loper voorlopig te begraven op g6 (het is lastig om het pionnenblok f3-
e4 te bestrijden), verder had hij ervoor kunnen kiezen kort te rokeren en bv met b5 de witte koning te pro-
beren aan te vallen). Nu zwart lang heeft gerokeerd, besluit ik mijn 
stukken richting de zwarte koning te manoeuvreren. 
14. Le3 h5 15. Kb1 (tegen loperruil met Lh6 gericht)  
Lh6 16. Lg1 Da5 17. Pc1 Lg5 18. Df2 Pd7 19. Pb3 Dc7 20. a4 h4 21. 
f4 Lf6 22. e5 Lg7 Zie diagram rechts 
Ten opzichte van de vorige diagramstelling heeft zwart bepaald geen 
progressie getoond, wel is de pionnenblokkade van de loper op g6 in-
geruild voor die van g7. Het is nu alle stukken goed op de zwarte ko-
ning gericht staan zaak de stelling verder te openen: 
23. d5! Db6 ?! (verrassende zet en al de 2

e
 keer dat de zwarte dame 

op b6 komt, na dameruil kan zwart verder gaan het witte pionnencen-
trum aan te tasten. Verder dreigt er bijvoorbeeld Db3: en als de witte 
dame meteen naar f3 gaat, staat de zwarte loper op g1 in. De cruciale 
fase van de partij is aangebroken!). 
24. dc6:! bc6: (als zwart eerst slaat op f2, slaat wit met schaak door op 

d7 en wint een stuk) 25. Df3!! Zie diagram links 
Dit is de climax van de partij. Wit biedt zijn loper op g1 aan maar dan 
komt uiteraard La6 schaak en de dame op g1 gaat verloren, wit biedt 
ook zijn paard op b3 aan maar ook die is giftig na 25.   Db3: volgt 26. 
Dc6: schaak, Kb8 27. La7!!: schaak, Ka7: 28. Pb5 schaak en zwart 
moet om mat te voorkomen de zwarte dame weggeven door Db5: te 
spelen.  
Zwart speelt na lang nadenken 25...Dc7 26. La6+ Kb8 27. Td4! Db6 
(3

e
 keer de Dame naar b6) 

Zie diagram rechts  
Dit is wederom een leuke tactische 
oefening, mijn teamgenoten van 
Vianen hadden er moeite mee. Het 
gaat er dan wel om een paar zetten 
door te rekenen.  
28. Tb4!! (excuses voor de vele 

uitroeptekens, er zijn genoeg partijen die ik speel zonder enig hoogte-
punt maar hier wisselen ze elkaar af). Met Tb4, geeft wit een toren en 
een paard weg voor 1 pion maar brengt de zwarte koning steeds ver-
der in het nauw. Db4: 29. Dc6: Db3: 30. La7:+ Ka7: 31. Pb5+ Db5: 
32. ab5:  

Zie diagram links 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu de kruitdampen zijn opgetrokken, 
heeft zwart  een compleet verloren stel-
ling. Al zijn stukken staan weg van de 
koning en een snel mat dreigt. Na 
32...Pc5 33. Dc7+ gaf zwart op. Immers 
na Ka8, volgt b6 en mat is niet te verhin-
deren. 
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Maandag 25 juli 2022 was het zover. De eerste dag van mijn allereerste toernooi met normaal speeltem-

po. Je opgeven voor een toernooi kan iedereen, je moet alleen wel realistisch zijn en niet verwachten dat 

je met een elo-rating van ongeveer 1000 hoog gaat eindigen.  

Toch ben ik met een heel bewust doel naar Dieren gegaan. Er zijn een paar dingen die ik wil bereiken.  

Allereerst heel veel plezier hebben, want schaken is voor mij ontspanning door inspanning. En ik vind het 

echt heel erg leuk om te doen. Sommige mensen snappen dat niet. Niet-schakers omdat ze denken dat 

schaken saai is, en sommige schakers, omdat ze het pas leuk vinden als ze ook winnen.  

Ik denk dat die tijd voor mij wellicht ook wel gaat komen, als ik beter word dan ik nu ben, maar vooralsnog 

heb ik gewoon plezier in het schaken zelf. 

Mijn tweede doel: het mijn tegenstanders zo lastig mogelijk maken door telkens de beste zet te zoeken. 

En dat kost tijd, dus dat is gelijk mijn derde doel: leren de tijd te nemen en rustig na te denken over mijn 

zetten, ongeacht wat de tegenstander doet of wellicht denkt.  

Mijn derde doel: niet blunderen. Je zou denken, dat los je op door je tweede doel te halen, en dat klopt 

ook wel, maar de beste zet vinden is toch nog net lastiger dan niet blunderen. Maar wat is dan een blun-

der? Is dat een stuk direct weggeven? Of is het een blunder als je een stuk verliest omdat je een trucje 

van de tegenstander over het hoofd hebt gezien? In mijn geval, voor mijn eigen spel, is een blunder so-

wieso al het weggeven van een stuk. Maar ook als de tegenstander door mijn zet met zijn antwoord direct 

een dubbele aanval kan uitvoeren, waardoor ik de zet erna een stuk kwijtraak. Als de tegenstander er 

twee zetten voor nodig heeft met een trucje, vind ik het nog geen blunder van mezelf, want twee zetten 

vooruitdenken is voor mij nog best lastig.  

Nou het laatste doel: ervaring opdoen. Ik kom hier tegenstanders tegen die ik bij ASV niet tref. Het rating-

verschil is groot, ook binnen Zesrondig 2 (= 2 groepen (red.)) Voordeel hiervan is dat de tegenstanders 

ervaring hebben, en dat als ik een fout maak, ze me daarop afrekenen. Nou hoor ik u denken: voordeel? 

Ja, want als ik op mijn eigen niveau speel, dan merk ik niet eens dat een bepaalde zet een fout is, omdat 

mijn tegenstander daar niet op in kan spelen. Dus hier leer ik heel veel van. 

Op die maandag moesten we er vroeg zijn, tussen 11 en 12 uur aanmelden, nou dat is gelukt, maar dan 

nog wachten tot 13 uur. En juist op de maandag zijn er nog niet zoveel mensen, dus ik kwam niet direct 

bekenden tegen, behalve dan de ASV-ers die heel hard aan het werk zijn om het toernooi tot een succes 

te maken. Zonder al deze vrijwilligers zou er niet zo’n prachtig en goed georganiseerd evenement zijn. Bij 

deze wil ik jullie dan ook hartelijk bedanken voor alles wat jullie hebben gedaan!  

Tijdens het wachten kletste ik met een paar mensen. De standaardvraag was toch wel: “Bent u hier om 

uw man aan te moedigen?” en als ik dan nee zei, was de volgende vraag: “Speelt uw zoon of dochter mee 

dan?”. Ondanks het feit dat er steeds meer vrouwen schaken, blijven we toch in de minderheid, en zeker 

een vrouw van middelbare leeftijd, dat verwachten de meeste mensen toch niet. Maar het kan wel, zoals 

we allemaal weten.  

Toen was het tijd om naar het bord te gaan. Ik had voor mijn gevoel totaal geen last van zenuwen, ik had 
gewoon echt zin in een leuke partij. Het was even zoeken waar ik de indeling kon vinden, maar toen was 
ook het juiste tafeltje snel gevonden. Mijn tegenstander kwam er ook bij en na de opening en de hand-
druk, kon ik van start.  
 
Ik speelde met wit, en deze partij is er niet een om trots op te zijn. Ik heb flink wat fouten gemaakt, nam 
niet de tijd die ik wel in overvloed had, hoewel ik wel al meer tijd gebruikte dan op een clubavond, dus er 
is vooruitgang. Achteraf zeg ik over deze partij: van je fouten leer je, en ik heb heel veel kunnen leren. De 
partij: zie volgende pagina.  

Zesrondig 2 in Dieren 
door  Samantha van Diggelen 
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S. van Diggelen (1000?) – K. Molewijk (1539)  

1.d4 d6 2.Pf3 g6 3.e4 Lg4 4.Lc4 e6 5.Lg5 Iedereen die nu meespeelt denkt: huh? Inderdaad, ik had 

5.Lf4 moeten spelen, en dat zat ook in mijn hoofd, maar op het moment van zetten dacht ik: nee wacht, 

loper g5 is nog beter! En ik zet hem en ja, dat moet je niet doen, want ik had niet over de gevolgen nage-

dacht, en we weten allemaal dat je met schaken niet al te impulsief moet zijn. 

Mijn tegenstander gaat verder 5…Lxf3 en ik denk: nou, dan ruilen we maar de dames, want dat paard dat 

ben ik gewoon kwijt nu. 6.Lxd8 Lxd1. Nu moet ik natuurlijk doorgaan. Zijn loper pakken, maar nee, ik 

dacht dat rokeren een goed idee was, want als hij dan mijn loper pakte, kon ik altijd nog zijn loper pakken 

met mijn toren, en dan was er niets aan de hand. Dat is mijn klassieke foute denkwijze. Ik bedenk één mo-

gelijkheid van mijn tegenstander en ik vergeet naar de rest te kijken, want ik nam er gewoon de tijd niet 

voor, maar gedane zaken nemen geen keer, dus ik kan er maar beter veel van leren nu. 7.0–0 Lxc2 

(inderdaad, dat is een veel betere zet). In plaats van dat ik met mijn loper zijn pion pak en mijn loper veilig 

zet, heb ik het gekke idee dat ik mijn paard veilig moet zetten en een pion moet verdedigen, anders raak 

ik nog een pion kwijt… Het moge duidelijk zijn dat ik door één fout het 

hele overzicht kwijt was. 8.Pd2 Kxd8 9.b3 (ik dacht hiermee sluit ik 

zijn loper op, ik probeer de schade dan nog te beperken) 9….Lh6   

Zie diagram. 

Vanaf hier gaat het van kwaad tot erger (kan het nog erger dan?) en 

heb ik heel veel leerpunten, vooral voor de mensen die Stap 1, 2 en 3 

doen: eens kijken of jullie ontdekken waar ik de fouten maakte: 

10.Tae1 Lxd2 11.Te2 Lxe4 12.Txe4 Pc6 13.Td1 d5 14.Te2 dxc4 

15.Texd2 c3 16.Tc2 Pge7 17.Txc3 Pd5 18.Tcd3 Ke7 19.h3 a5 20.a4 

Pcb4 21.Tf3 c6 22.g4 b5 23.Ta1 Pb6 24.Kg2 bxa4 25.bxa4 Thd8 

26.Tf4 Pc2 27.Ta2 Pxd4 28.g5 c5 29.h4 Td5 30.Kh3 Tf5 31.Kg4 Td8 

32.Txf5 Pxf5 opgave wit      0-1 

Dinsdag 26 juli: 

Vandaag begint het ONK met alle groepen dan echt. We spelen in de grote zaal en we passen er allemaal 

in. Dat is best leuk, het geeft een hele andere sfeer dan in de kleine zaal gisteren.  

Mijn tegenstander is een vriendelijke man, ik schat zijn leeftijd op een jaar of 74. Voor de partij begint klet-

sen we nog een beetje, hij geeft aan dat hij 70 jaar schaakt, en hij had gisteren gehoord dat ik twee jaar 

schaak. Hij vroeg of ik de Stappenmethode gebruik en concludeerde dat ik dan in Stap 2 bezig ben. Nee 

meneer, Stap 3 op dit moment, hij vindt het eigenlijk alleen maar leuk dat ik schaak, maar hij is niet onder 

de indruk.  

Na de officiële opening, en de gongslag (die niet zo heel luid klonk, dus mijn tegenstander hoorde hem 

niet) mochten we beginnen.  

Deze partij ging een stuk beter dan die van gisteren, ik blunderde niet, en ik deed erg mijn best om de 

beste zetten te vinden. Mijn tegenstander kreeg wel een stuk voorsprong, maar ik bleef mijn best doen om 

de boel dicht te houden, zodat hij er niet door kon komen en mijn koning veilig bleef staan.  

Helaas kwam er een moment in de partij waar ik niet meer wist wat ik deed en echt ervaring tekort kwam 

(zoveel eindspelen speel ik niet) en maakte ik een fout waardoor ik de partij verloor. 

Peter Folkertsma (1484) - Samantha van Diggelen (1000?) 

1.d4 d5 2.c4 Pf6 3.Pc3 Lf5 4.cxd5 Pxd5 5.Db3 Pxc3 6.bxc3 b6 7.e3 Pc6 8.Le2 e6 9.La3 Lxa3 10.Dxa3 
Dd6 11.Da4 0–0 12.Lf3 Tab8 13.Dxc6 Dxc6 14.Lxc6 Tfd8 15.Pe2 Td6 16.Lf3 c5 17.0–0 Tbd8 18.Tfc1 
f6 19.Pg3 Lg6 20.Le4 f5 21.Lc2 h6 22.Td1 cxd4 23.Txd4 Txd4 24.cxd4 Tc8 25.Lb3 Tc3 26.Lxe6+ 
Kf827.Pxf5 Lxf5 28.Lxf5 opgave zwart 
 
1–0 
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Woensdag 27 juli: 

Dag drie alweer, het voelt vertrouwd om Theothorne binnen te lopen, ik zie al bekende gezichten en ik 
vermaak me uitstekend. Ik drink even iets van te voren, en ik krijg de vraag: “Moet uw man schaken?” Dus 
ik zeg: “Nee mijn man schaakt nooit, die houdt er niet eens van”. “Oh werkt u hier dan?”. Ik heb het er 
maar bij gelaten, het is toch nog niet zo heel erg vanzelfsprekend om dames te zien schaken, en wellicht 
zie ik er met mijn bloemetjesjurk niet uit als een schaakster. Ik ben wel een beetje nerveus, zal ik vandaag 
van de nul af kunnen komen? Ik heb al gezien dat mijn tegenstander van vandaag een lagere rating heeft 
dan de vorige twee, maar nog steeds ruim hoger dan de 1009 die ik op de club heb, maar je weet het 
maar nooit. Ik heb vandaag twee doelen, één: plezier hebben, en twee: niet blunderen. 

Samantha van Diggelen (1000?) – Piet Manni (1392) 

1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.Lf4 Lg4 4.e3 e6 5.Le2 Pc6 6.0–0 Le7 7.Pc3 0–0 8.h3 Lf5 9.Ld3 Pe4  
 

Tot zover nog geen probleem, geen blunders, geen pion weggegeven, 
geen stuk weggegeven, opening is netjes afgerond, want we hebben 
beiden gerokeerd. Het middenspel. Staat mijn koning veilig? Ja hoor, 
prima. Die van mijn tegenstander? Ja, zeker weten. Dan mijn stukken, 
hoe staan die? Tsja, wel een beetje lastig, bij 10…Pxc3 van mijn te-
genstander, krijg ik een dubbelpion, en daar hou ik niet zo van. Maar 
als ik 10.Pxe4 doe, dan komt 10…dxe4 met een dubbele aanval en 
raak ik een stuk kwijt en ik wil geen stuk kwijt. Dus ik denk: nou, dan 
pak ik eerst zijn loper, hoe ga ik dat doen? Oh, die kan ik met mijn 
paard aanvallen, dus 10.Ph4, en gelijk gezet. Ik laat mijn paard los… 
en denk: nee… wat doe ik nou? Eerst kijken en goed kijken… Daar 
ging mijn tweede doel alweer mis, een blunder! 

 
10.Ph4?? Lxh4 11.Pxe4 Lxe4 12.Lxe4 dxe4 13.De2 Le7 14.Tad1 Pb4 15.a3 Pd5 Na zet 15 zegt de en-
gine nog: zwart heeft een duidelijk voordeel, maar na deze volgende zet, verandert de tekst in: zwart gaat 
winnen. Gelukkig zie ik dat niet tijdens het spelen, want mijn hoofd werkt niet als een engine, gelukkig, en 
ik heb intussen bedacht: nu kan ik goed leren niet in paniek te raken en ik ga gewoon door met doel twee: 
niet nog meer blunderen.  

16.Dg4 Pxf4 17.Dxf4 f5 18.De5 Dd6 19.Dxd6 Lxd6 20.f4 exf3 e.p. 
21.Txf3 Tf6 22.b4 a5 23.c4 axb4 24.axb4 Ta4 25.c5 Le7 26.Tb1 b6 
27.g4 bxc5 28.bxc5 fxg4 29.Txf6 Lxf6 30.hxg4 Lg5 31.Kf2 Ta2+ 
32.Kf3 Kf7 33.Tb7 Ld8 34.Tb8 Ke7 35.Kf4 Tf2+ (zie diagram)  

Eigenlijk had ik het allang op moeten geven, maar ik hoopte nog 
steeds dat mijn tegenstander een flinke fout zou maken, en dat ik dan 
nog remise voor elkaar kon krijgen, ik wilde erg graag van de nul pun-
ten af. Mijn tegenstander wilde ook van de nul af, maar hij had ook de 
beste kansen. Het was het proberen waard; ik weet nu in ieder geval 
dat ik voor eindspelen nog een heleboel moet oefenen, om te zorgen 
dat ik daar niet helemaal alles weggeef. Maar doel één is weer ge-
haald: ik heb plezier gehad in het schaken.  

36.Ke5 Tg2 37.Kf4 h6 38.e4 g5+ 39.Kf3 Td2 40.Ke3 Ta2 41.d5 exd5 
42.exd5 Tc2 43.Kd4 Tg2 44.d6+ cxd6 45.Tb7+ Ke6 46.c6 Txg4+ 

47.Ke3 Tc4 48.Th7 Txc6 49.Txh6+ Kd5 50.Tg6 Lb6+ 51.Kd3 Ld8 52.Tg8 Lf6 53.Tg6 Ke5 54.Ke3 Tc3+ 
55.Kd2 Tg3 56.Th6 Kf5 57.Th1 Lc3+ 58.Ke2 d5 59.Tf1+ Ke4 60.Tf8 Tg2+ 61.Kf1 Tg4 62.Te8+ Kd3 
63.Td8 d4 64.Kf2 Tf4+ 65.Kg3 Le1+ 66.Kg2 Tf2+ 67.Kh3 Tf4 68.Ta8 Kd2 69.Ta4 Ke3 70.Ta3+ d3 
71.Ta1 Lh4 72.Ta3 Ke2 73.Tb3 d2 74.Tb2 Ke1 opgave wit 0–1 
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Donderdag 28 juli: 
 
Ja! Daar ga ik weer, vandaag weer een sterkere tegenstander dan gisteren, als je nog niet zo heel lang 
schaakt, zoals ik, kan je ook niet verwachten dat je dezelfde sterkte hebt als mensen die al jaren schaken. 
En over het algemeen kiezen beginners zoals ik er niet voor om naar Dieren te gaan en mee te doen. En 
dat is zo jammer, want het is echt enorm leuk en leerzaam om mee te maken. Mijn tegenstander van van-
daag is ook een vriendelijke oudere man, de meeste mensen die je hier tegenkomt zijn man, het meren-
deel is vriendelijk, en er komen ook voldoende senioren naartoe. 
Ook vandaag staan dezelfde twee doelen. Niet blunderen en plezier hebben.  
 
Samantha van Diggelen (1000?) – Jan Ravensteijn (1460)  

Ook hier ging de opening eigenlijk wel gelijk op. Ik ken geen theorie, maar bij analyse gaf de engine aan 
dat ik niets geks deed. De engine was in dit geval Bart de Kort, want op donderdagavond gingen we met 
lesgroep 3 naar zijn zomerlessen, waar Cesar Eisma elders in dit blad iets over heeft geschreven.  

 
1.e4 d5 2.Pc3 dxe4 3.Pxe4 Pc6 4.Lc4 e6 5.Pf3 Pf6 6.Pxf6+ Dxf6 7.0–
0 Ld6 8.Te1 Pe5 9.Pxe5 Lxe5 10.c3 Lxh2+ 11.Kxh2 Dh4+ 12.Kg1 
Dxc4  
zie diagram links 
 
De stelling is gebalanceerd, volgens Deep Fritz -0.30 
13.b3 Dh4 14.La3 Na deze zet staat zwart beter. Op hoog niveau zal 
dit als blunder gezien kunnen worden, maar ik ben nog steeds heel 
tevreden over hoe ik deze partij 
heb gespeeld. 14…Ld7 15.Df3 Lc6 
16.De2 0–0–0 17.f3 Df4 18.Tad1 
g5 19.Lc5 Kb8 20.Le3 Df5 21.Ld4 
Thg8 22.De5 Dxe5 23.Txe5 Ld7 
24.Kf2 f5 25.Th1 g4 26.Txh7 gxf3 
27.gxf3 b6 28.c4 Lc8 29.Le3 Tg6 

30.d4 Tdg8 31.Th2 Tg1 32.d5 Ta1 
Zie diagram rechts 
En hier zag ik de juiste zet niet meer. Ik dacht: ik heb niets meer, kan 
geen kant meer op. Het is klaar. Bij de analyse 's avonds in de les, 
leerde ik wat de beste zet was geweest. De zet die ik deed zorgde er-
voor dat ik verloren kwam te staan. Als ik 33.Lf4 had gespeeld, was 
het nog steeds een gelijkwaardige partij geweest met kansen voor bei-
de spelers. Ondanks dat ik die zet niet zag, ben ik erg tevreden over 
deze partij, het was leuk, ik maakte geen gigantische blunders (op de 
laatste zet na), ik heb mijn tijd genomen om na te denken, het was gewoon een leuke partij.   
33.dxe6 Txa2+ opgave wit 
0–1 
 
Vier rondes gehad, nog twee te gaan! 
 
Vrijdag 29 juli: 
 
Jan van den Berg (1247) – Samantha van Diggelen (1000?) 

Nou, vrijdag! Weer een dag met veel zin om te schaken. Ik heb er weer zin in! De partij die ik vandaag heb 
gespeeld, was me er eentje. Poeh, wat was ik zenuwachtig, en wat moest ik mezelf steeds voorhouden 
om niet overhaast te zetten. Mijn tegenstander speelde vreemd, in mijn ogen, maar ja, hij is op papier nog 
steeds de betere speler. Dus wellicht ziet hij dingen die ik niet zie? 
 
Tijdens deze partij heb ik remise aangeboden, ik weet niet meer precies wanneer, want ik had het niet op-
geschreven. Mijn tegenstander reageerde met een verontwaardigd: “Nee, natuurlijk niet”, waarop ik dacht 
dat ik iets over het hoofd had gezien. Ik ben blij dat hij het niet aannam, want na de partij vertelde Dirk 
Hoogland me (die op het moment dat ik remise aanbood stond te kijken) dat ik op dat moment al gewon-
nen stond. Maar goed, het was wel een mijlpaal, want ik heb nog nooit eerder remise aangeboden, voor 
alles moet een eerste keer zijn. Zo ook voor winst op een toernooi. De partij was lang en vreemd, maar  
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uiteindelijk heb ik toch nog gewonnen. Rond zet 47 gaf ik het nog bijna uit handen, maar gelukkig kon mijn 
tegenstander de winst toch niet naar zich toe trekken.  
 
1.b3 e5 2.e3 Pc6 3.Lb2 d5 4.Lb5 Ld7 5.d3 a6 6.Lxc6 Lxc6 7.Lxe5 Ld6 8.Lxg7 Dg5 9.g3 Dxg7 10.c3 0–
0–0 11.f3 Pf6 12.Pe2 The8 13.Dc1 Dh6  
Zie diagram 

Een hele aparte stelling 
 
14.Pf4 Lxf4 15.gxf4 Te7 16.Pd2 Tde8 17.Pf1 Ld7 18.e4 Lh3 19.Pg3 
Ph5 20.Pxh5 Dxh5 21.Dd1 Dh4+ 22.Ke2 Dxf4  
 
Ik heb geleerd, als je voorstaat, wil je materiaal omruilen. Ik hoor Bart 
de Kort nu zeggen: maar niet altijd, maar ik denk dat ik hier de juiste 
keuze maakte. 
 
23.Dd2 Dxd2+ 24.Kxd2 dxe4 
25.fxe4 f5 26.Tae1 f4 27.Thg1 f3 
28.Tg3 Lg2 29.Ke3 Tf8 30.Kf2 Td7 
31.d4 Tf4 32.Tg8+ Td8 33.Txd8+ 
Kxd8 34.e5 Th4 35.Kg1 Tf4 36.Kf2 
Th4 37.Kg3 Th6 38.h4 Tg6+ 

39.Kf2 Th6 40.Te4 Ke7 41.d5 Th5 42.c4 c6 43.b4 cxd5 44.cxd5 Th6 
45.a3 b5 46.Tg4 Lh1 47.Tg7+ Kf8 48.Ta7 Txh4 49.d6 Th2+ 50.Kg3 
Td2 51.d7 Ke7 52.d8D+ Kxd8 53.Txh7 Lg2 54.Th6 Te2 55.e6 Ke7 
56.Tg6 Lh1 57.Th6 Lg2 58.Kh2 Lf1+ 59.Kg3 f2 60.Kf3 Tc2 61.Kf4 zie 
diagram rechts  
Hier zag ik een mat in 10 over het hoofd, volgens mijn engine, maar 
dat vergeef ik mezelf, want zover kan ik echt niet vooruitdenken. Weten 
jullie de beste zet voor zwart hier te vinden? Ik verklap alvast, het is 
niet 61…Lc4, want die zet had ik zelf gedaan. 
61…Lc4 62.Ke5 f1D 63.Th7+ Kf8 64.e7+ Kg8 65.e8D+ Kxh7 66.De7+ 
Kh6 67.Dh4+ Kg6 68.Dg3+ Kf7 69.Dg6+ Kxg6 opgave wit 
 
0–1 
 
Zaterdag 30 juli: 
 
De laatste dag van het Zesrondig toernooi. Wat jammer, ik wil eigenlijk nog wel verder schaken. Nou, 
komt dat even mooi uit, maandag dinsdag en woensdag is er nog een vierkamp, en ik ga vrijdag pas op 
vakantie, en mijn man moet onverwachts werken op maandag en dinsdag, dus ik start onze gezamenlijke 
vakantie nog met een schaaktoernooi, want ik kan er maar geen genoeg van krijgen! 
Maar eerst even naar vandaag, wat zal ik nu tegenkomen?  
 
Bij aankomst kon ik mijn tafelnummer niet vinden. Ik heb steeds een tafeltje op ongeveer dezelfde plek, 
maar nu bleek dat ik aan een dubbele tafel ging schaken, omdat mijn tegenstander visueel gehandicapt is. 
Dat is ook weer nieuw voor me. Mijn tegenstander was nogal nerveus, want zijn klok deed het niet. Na wat 
uitzoekerij bleek dat het aan zijn koptelefoon lag. Dat was makkelijk op te lossen, want de Hema is aan de 
overkant. De arbiter gaf toestemming om iets later aan de partij te beginnen, en ik haalde even een nieuw 
headsetje voor mijn tegenstander. Iedereen blij, en uiteindelijk begonnen we maar vijf minuten later aan 
de partij, dus alles kwam goed. 
 
 
Richard Gooijens (1312) – Samantha van Diggelen (1000?)  

Ik kreeg nog even uitleg: mijn tegenstander zou een zet zetten op zijn bord, hij zou hem hardop noemen 
en de klok indrukken. Ik zet zijn zet op mijn bord, en intussen noteert hij de zet ook nog eens op zijn brail-
lebord. Op zich niet zo ingewikkeld, ware het niet dat ik geneigd ben zodra ik een zet op het bord heb ge-
daan, de klok in te drukken. Dat moest ik dus wel zien te voorkomen. Gelukkig was mijn tegenstander 
daar alert op, het schijnt vaker te gebeuren. 
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Hoe kort deze partij ook duurde, 15 zetten maar, qua tijd was het een hele lange partij. Mijn tegenstander 
maakte de stelling nogal complex, waardoor het voor hem ook lastig was om de stelling voor zich te zien. 
Hij gebruikte erg veel tijd om na te denken, en die tijd gebruikte ik ook om allerlei mogelijkheden te beden-
ken. Dat was voor mij voordelig, in meerdere opzichten. Ik weet nu dat, als ik goed nadenk en tijd neem, ik 
tot de juiste zet kom. Het andere voordeel was dat hij na zet 15 nog maar drie minuten op de klok had en 
ik nog 54 minuten. Ik stond voor in materiaal, en hij heeft toen opgegeven.  
 
De korte partij die toch lang duurde: 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 Lb4+ 4.c3 La5 5.dxe5 Pge7 6.Db3 0–0 7.Lc4 h6 8.h4 Pg6 9.Pbd2 Pgxe5 

10.Pxe5 Pxe5 11.Db5 Pc6 12.Pf3 Lb6 13.Dh5 Pa5 14.Lxh6 Pxc4 
15.Pg5 Df6 opgave wit 
 
0–1 
 
Maandag 1 augustus tot en met woensdag 3 augustus 2022 speelde 
ik nog in de vierkamp. Ik werd ingedeeld met Roald Vos en twee kin-
deren. De eerste partij was tegen Roald; het was een leuke partij, die 
ik verloor. De andere twee partijen verloor ik ook. Ik heb hier geen ver-
slagen van gemaakt.  
 
Ik wil iedereen die nog nooit aan een toernooi mee heeft gedaan uit-
dagen om dit eens te proberen, het is echt enorm leuk en leerzaam 
om te doen.  
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Simonis & Buunk Kunsthandel organiseerde op 31 augustus in het Bobby Fischerhuis in Ede een geslaagd feest 
ter gelegenheid van 50 jaar match van de eeuw, Spasski - Fischer 1972. 

Het programma van de avond zag er als volgt uit:  

 

Hans Böhm verhaalde over het einde van de 21e matchpartij. 
Hans was erbij in 1972 in Reykjavik.  

De euforie over Fischer’s zege.  En Hans’ verwondering, dat de 
kort daarvoor gelauwerde Bobby om 02:00 uur ‘s nachts in ten-
nisoutfit het hotel verliet om een partijtje te tennissen tegen Gli-
goric.  

Jan Timman vertelde, dat zijn twee grote helden in de jaren zestig 
en zeventig Bob Dylan en Bobby Fischer waren.  Hij stond stil bij 
zijn ontmoeting met Fischer in 1990 in Brussel.  Bobby woonde in 
het Sheraton-hotel onder de naam Bobby Brown.  

Jan maakte hierbij een kwinkslag naar Frank Zappa’s Bobby 
Brown. 

Hey there, people, I'm Bobby Brown 
They say I'm the cutest boy in town 
My car is fast, my teeth are shiny 
I tell all the girls they can kiss my heine 

“Laat Fischer het niet horen…” 

 

De laatste woorden die Jan van Bobby 
hoorde waren: “Is het Sheraton-hotel het 
grootste gebouw van Brussel?” 

  

19:00-19:30 uur Inloop 

19:30 uur welkomstwoord Simonis & Buunk 

  korte anekdotes Jan Timman en Hans Böhm over persoonlijke ontmoeting met Fischer 

20:30 uur aanvang simultaan-seances 

  Jan Timman klassiek en Hans Böhm Fischer Random 

22:30 uur afterparty 

50 jaar match van de eeuw 
door Nico Schoenmakers 

Hans Böhm (l) en Jan Timman in de tuin van  

het Bobby Fischerhuis 

Nico Schoenmakers (l) en Ruud Wille 

voor het Bobby Fischerhuis in Ede 

Ruud Wille in het Bobby Fischer-

huis  
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ASV E Meesterklasse 

ASV E miste op een haar na de NK finale op de NK voorronde op 10 september. Van de 20 teams waren we on-
deraan geplaatst dus de uiteindelijke 8e plek maar op bordpunten 11e was toch ver boven verwachting. Ook was 
het aangenaam toeven in Muiderberg, in de pauze aan het strand. Alle teamleden wonnen wel hun wedstrijden 
dus zo kwamen we aan 7 uit 7. Lily en Matthew waren de jongste spelers, uit 2013 en 2014, maar zij waren de 
topscorers! Raveel en Teun verdedigden de zwaarste borden en presteerden eveneens heel goed. 

Jeugdhoek 
door Tijs van Dijk; foto’s Seger van Wijk 
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De Arnhemsche Schaakvereeniging is opgericht op 31 oktober 1891. U leest het goed: we bestaan deze maand 
maar liefst 131 jaar! Onze schaakclub heeft niet alleen wat groots te vieren, waarover op een ander moment 
meer, ASV heeft ook altijd een enorm groot aanbod. En daar zijn wij als leden de club zeer dankbaar voor. Ik heb 
dat op persoonlijke titel al diverse keren aan ons buitengewoon energieke bestuur doorgegeven. En u deelt mijn 
mening ongetwijfeld als ik de ruime en opgetogen participatie aan alle activiteiten van onze mooie club zie. In dit 
artikel bespreek ik de diverse clublessen van ASV, de zomerlessen binnen lesgroep 3 en de inhoud ervan zoals 
allerlei tactieken met de suggestie de schaaklessen te volgen. 
Een van de aantrekkelijke onderdelen van het aanbod van ASV zijn namelijk de schaaklessen die sinds jaar en dag 
door interne deskundigen, zeer ervaren clubleden worden gegeven. En niet zomaar schaaklessen, nee, die wor-
den op maar liefst drie niveaus gegeven. Ik neem ze even met u door.  
 
1. De eerste lesgroep is bedoeld voor mensen die het fascinerende spel willen leren spelen voor thuis of anders-
zins. Die nieuwe leerling-schakers krijgen tenminste zes lessen van ruim een uur waarin ze de beginselen van het 
schaken bijgebracht krijgen, zoals de gang van de stukken, hun onderlinge waarde, het bord, de beginstelling, 
schaak, mat, pat en dergelijke. Men leert er ook een eenvoudige schaakpartij spelen. En er wordt documentatie-
materiaal ter herinnering uitgereikt. Want die basiskennis is het lastigste, dat weet u als schaker vast wel. Tot en 
met seizoen 2021/2022 werden de lessen op heldere en enthousiasmerende wijze verzorgd door onze toenmali-
ge vicevoorzitter Kees van Keulen die bovendien de administratie van alle lessen en leerlingen verzorgde. Hij 
deed dat alles met zoveel bezieling dat hij is uitgegroeid tot een fenomeen. Iedereen kent Kees en Kees kent ie-
dereen, ook al waaierden zijn leerlingen na die eerste zes lessen veelal uit. Zij mochten zeker langer blijven voor 
de vervolglessen in Kees’ lesgroep 1 of in de vervolggroepen 2 en 3. Maar zij brachten het spel buiten de club vast 
tot bloei. Bij Kees’ incidentele absentie werd er een bekwame waarnemer gevonden in de persoon van de erva-
ren docent Jan Zuidema. Die begint eerdaags weer met lesgroep 1. Daar-
na zal Samantha van Diggelen deze lesgroep overnemen. En ook ik 
mocht wel eens komen invallen. Een hele eer en erg spannend. Het spel-
niveau van ons drieën is zo ongeveer wel gelijk, schat ik. Op de foto ziet 
u Cesar Eisma - Kees van Keulen op 31 maart 2022. Het werd remise, hoe 
passend. En op 15 september 2022 weer. Dat zegt wel genoeg toch? 
 
2. De tweede lesgroep is voor de doorzetters die de finesses van het 
prachtige spel beter onder de knie willen krijgen en bijvoorbeeld graag 
mee willen doen aan de interne competitie of een toernooi ergens. Met 
de extra kennis en vaardigheden kunnen deze enthousiastelingen name-
lijk overal ter wereld tegenstanders gaan uitdagen, ook al is dat tegen-
woordig veelal online, zeker vanwege corona. Onze ASV-Nieuws redac-
teur Theo van Lotringen verzorgt deze lessen van elk ruim een uur op 
onnavolgbare wijze. Hij behandelt diverse complexe opgaven uit de beroemde Stappenmethode en geeft er uit-
leg bij die voor iedereen begrijpelijk is. Ik noem Theo schertsend vaak De Sfinx omdat hij zich tijdens onze onder-
linge partijen helemaal op ons spel kan concentreren, omdat hij 
feitelijk onverstoorbaar is en in een onbeweeglijke houding altijd 
de beste zetten vindt. Ik ben voortdurend afgeleid, haal drankjes 
(die hij steevast weigert) en wandel maar wat rond in de hoop dat 
hij mijn foute zetten over het hoofd ziet. Theo wint meestal van 
mij, weet u. Maar hij is dan ook docent voor lesgroep 2 en ik niet. 
Ik mocht eenmaal invallen en ik vond het doodeng. Ik behandelde 
toen adviezen voor de opening (MORA) en de penning, een ge-
ducht wapen (zie ook hierna). 

Verslag van de Zomerschaaklessen ASV 
door  Cesar Eisma 

Foto: Erik Wille 

Daniël de Ronde – Theo van Lotringen (0-1) Foto: Erik Wille 
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3. En de derde lesgroep is voor de echte diehards die er maar geen 
genoeg van kunnen krijgen en almaar sterker willen worden. Het is 
immers een heuse denksport. Onze docent Bart de Kort, ik noem 
hem bewonderend Maestro, neemt ons op weergaloze wijze mee 
in zijn visie op de fantastische wereld van de schaaksport, waar-
over hieronder nog veel meer. Zijn geweldige lessen duren meestal 
5 kwartier tot wel 1½ uur per keer want hij is onvermoeibaar. En 
hij kan zelfs blindschaken! Soms geeft hij een simultaan en hij wint 
altijd al die partijen. Hier op de foto rechts bijvoorbeeld een foto 
van 24 maart 2022 waarop hij tijdens zijn simultaan aan zijn les-
groep 3 ook nog eens uitleg geeft. Van links naar rechts: Samantha 
van Diggelen, Willy Anker, Bart de Kort zelf en Rob Meijer. 
 
Ik denk dat lesgroep 1 het niveau van Stap 1 uit de gerenommeerde 
Stappenmethode behandelt. Lesgroep 2 behandelt diverse thema’s uit Stap 2. Die mensen kunnen al behoorlijk 
schaken. En lesgroep 3 gaat nog verder met de Stappen 3 en 4. Zover ben ik nu. Ik ben al jarenlang en met veel 
vreugde leerling van lesgroep 3. Ik vind het een mooie mix van op een andere manier leren schaken en entertain-
ment, want we hebben altijd veel plezier. Voor mezelf ben ik tot de conclusie gekomen dat men bij de (vier) 
werkboeken van Stap 1 een oplossing in één zet leert vinden. Bij de (vijf) werkboeken van Stap 2 is het meestal 
een opgave met twee zetten (tweezet). Dat betekent vooruitdenken en kunnen abstraheren van de stelling die u 
concreet voor u ziet. Vandaar het vijfde werkboek: Vooruitdenken, net als bij de volgende Stap. Bij de (vijf) werk-
boeken van Stap 3 moet men veelal drie zetten diep denken (driezet). En u voelt hem al aankomen: bij de (vier) 
werkboeken van Stap 4 soms tot wel vier zetten. Maar dat is slechts mijn idee dat voor discussie openstaat. Tot 
zover de introductie van dit artikel zodat u de achtergrond ervan kent. 
 
Dan volgt nu mijn verslag over de schaaklessen die docent Bart de Kort gaf aan de leerlingen van zijn lesgroep 3 
in de heerlijk lange en warme zomer van 2022. Gemiddeld waren er telkens vijf deelnemers in wisselende combi-
naties aanwezig, te weten: Willy Anker, Mees Nijenhuis, Samantha van Diggelen, Robert Ratering, Mechie Hen-
driks, Rob Meijer en uw verslaggever, uiteraard onder de bezielende leiding van de Maestro zelf. Hij kwam 
steeds speciaal voor ons van ver buiten de stad om ons op zijn niet te evenaren wijze wegwijs te maken in het 
oerwoud van tactiekjes, positioneel vernuftig spel en de diepere strategie van het mysterieuze schaken dat ons 
zo boeit (en mij soms zelfs hypnotiseert).  
Alle bijeenkomsten vonden plaats op donderdagen, onze gebruikelijke schaakavond bij ASV. Na de slotavond van 
het vorige ASV-seizoen op 14 juli 2022, met dat merkwaardige Fischer Random Chess, hadden wij eerst een wel-
verdiende vrije avond op 21 juli. Maar daarna gingen wij meteen flink aan de slag op 28 juli met maar liefst zes 
mensen bij Robert Ratering thuis. Hij was een uitstekende gastheer en we genoten van alles wat hij ons voor-
schotelde. Het werd een megasessie van wel ruim drie uur waarbij de lange partij van de vorige dag van Saman-
tha van Diggelen integraal door Bart werd geanalyseerd. Samantha speelde die partij op het Open Nederlands 
Kampioenschap Schaken in Dieren (zie haar leuke artikel elders in dit nummer). We behandelden die partij dus 
zeer uitvoerig en ik vond het uiterst instructief: de ganse partij van zet voor zet. 
Wat ging er goed en wat ging minder? We kregen een zeldzaam leerzame uitleg 
van Bart! En dat zou hij nog vaak herhalen, want herhaling leidt tot herinnering 
en succes. En ik merk dat mijn oefening kunst baart: ik leer beter schaken. 
Op 4 augustus mocht ikzelf gastheer zijn voor drie andere aanwezigen. Mijn bal-
kondeuren bleven openstaan vanwege de zalige zomeravond. De aangeboden 
consumpties vonden gretig aftrek. Weer speelden we leuke partijen van Saman-
tha na en wel die van 28 en 30 juli (zie opnieuw haar artikel). Zij gaf her en der 
aan waarom zij haar zetten deed. Voor de gemiddelde reactie van Bart als hij ons 
spel ziet, verwijs ik u naar de volgende foto uit juni 2022. Hij roept dan ook wel 
eens: “Wat is hier gebeurd?”. Of: “Wat was je plan?” en dan moet ik bekennen 
dat ik helemaal geen plan had. Maar daar wordt nog aan gewerkt, zal ik maar 
zeggen. Inmiddels heb ik namelijk van hem geleerd dat een slecht plan nog altijd 
beter is dan helemaal geen plan. 

Foto: Cesar Eisma 

Foto: Samantha van Diggelen 
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Op 11 augustus waren wij te gast in de fraaie, diepe en groene achtertuin bij Willy Anker en haar man. Op-
nieuw was Bart in zijn element en hingen wij aan zijn lippen. Hij toonde ons eindspelen met koning en pion 
tegen koning: hoe win je en hoe realiseer je pat. Ik vind dat nog altijd ingewikkeld en moeilijk te onthouden. 
Het gaat er veelal om tot welke rij de vrijpion is gevorderd en op welke lijn die staat. Een randpion noem ik in 
dat verband wel eens flauw een ramppion. Dat betekende dus flink inspannen naast de vele lol die wij had-
den, want er werden weer heel wat grappen gemaakt. We kregen van alles te eten en te drinken, want hard 
nadenken kost veel energie. Aan het einde van de les was het inmiddels zo donker geworden, dat wij bijge-
licht moesten worden om veilig hun voordeur te bereiken waarna onze wegen zich scheidden, op weg naar de 
volgende les de komende week.  
 
Op 18 augustus tenslotte waren wij welkom in de heerlijke achtertuin van Mechie Hendriks en Rob Meijer. 
Willy Anker en ik fietsten samen het grootste deel van de weg heen (en terug) en ondertussen wisselden wij 
onze blije ervaringen uit met het schaken in het algemeen en met ASV in het bijzonder. Bart toverde een eind-
spel met koningsaanval op het bord met mat door zwart in maar liefst tien gedwongen zetten. Prachtig om te 
zien hoe hij dat deed. Bovendien openbaarde Bart op inzichtelijke wijze hoe we een opgave moeten beschou-
wen waarbij hij zijn vragen steeds herhaalde om te beginnen met ons nieuwe mantra: “Staat je koning vei-
lig?”. En wat hebben we weer genoten van het zalige zomerweer.  
We hebben die avond Bart samen een waardebon voor Schaak- en Gowinkel Het Paard in Amsterdam ge-
schonken als de dankbare leerlingen die wij zijn die komend seizoen graag weer les van hem krijgen mits hij 
beschikbaar is. Hij heeft ook wel eens vrij verdiend, dacht ik zo. En hopelijk kiest hij mooi schaakmateriaal uit, 
want als schaker op zijn niveau kun je natuurlijk niet privé met plastic spulletjes blijven spelen. Maar eerst 
was Jan Knuiman twee keer zijn vervanger. Dat bood hijzelf aan. Voor leerling-schakers zoals wij in deze les-
groep 3 is afwisseling natuurlijk belangrijk om het spel nog beter te leren. 
Bart nam in zijn vier lange zomerlessen uitgebreid het belang van een sterke opening met ons door. Daarbij 
prentte hij ons in: je moet jezelf steeds de volgende vragen stellen die je tijdens de partij ook continu moet 
herhalen (in gedachten althans, want tijdens de partij mag je niet praten), achtereenvolgens:  
 
a) “Doet je openingszet iets in het centrum?” Beheersing van de centrumvelden d4, d5, e4 en e5 bepaalt de 
krachtsverhoudingen gedurende vrijwel de gehele partij. Daarom vindt de strijd om controle over die vier vel-
den plaats, zeker in de opening. Aanraders zijn respectievelijk 1. e2-e4 en 1. d2-d4 met als antwoord van zwart 
resp. 1…e7-e5 (of 1…c7-c5) en 1…d7-d5. 2. Pg1-f3 is veelal de beste vervolgzet net als het antwoord 2…Pb8-c6. 
Door middel van dit soort openingszetten strijden beide spelers om beheersing van de centrale velden. Ziet u 
het al voor zich? Visualisatie heet dat. 

 
b) “Ontwikkelt je zet een stuk?” Dat is inclusief het vrijmaken van een baan (lijn, rij en diagonaal) voor een 
baanstuk (dame, loper en toren). Baanstukken hebben bereik over langere afstand, terwijl koning, paard en 
pion maar een korte actieradius hebben. Denk aan de zojuist genoemde openingszet 1. e2-e4. Dat opent dia-
gonalen voor twee baanstukken: zowel dame als koningsloper. Het meest gebruikte alternatief 1. d2-d4 opent 
bijvoorbeeld slechts de diagonaal voor één baanstuk: de dameloper. En dat leidt tot een wat tragere opening 
en dat leidt dan al gauw weer tot positioneel spel waarbij tactiek voorlopig een minder prominente rol speelt. 
En juist die snelheid in de opening, dat gebruikmaken van de factor tijd is bepalend voor de winstkansen over 
en weer. Tegelijk met de factoren materiaal en ruimte. (En daarom vind ik schaken zo op science fiction lij-
ken.) De speler die zetten sneller is (voorsprong creëert in ontwikkeling), die over meer materiaal beschikt en 
de meeste ruimte beheerst, heeft de beste winstkansen. Dat bereik je door:  
- Je stukken in de opening actief op het bord te plaatsen met zoveel mogelijk vrije velden onder zijn  controle 
te brengen; 
- Ze daarmee maar een keer te verplaatsen anders kost het je tempi; 
- De dame niet te vroeg in het spel te brengen. Zo rond zet 10 is oké; 
- Ontwikkel vooral eerst de lichte stukken: eerst paarden, dan je lopers. 
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c) “Bevordert je zet de veiligheid van je koning?” Ontwikkel je stukken die het rokeren verhinderen, dus de stuk-
ken tussen koning en toren. Ga het liefst zo snel mogelijk kort rokeren door eerst de lichte stukken op je ko-
ningsvleugel te ontwikkelen. Let op: rokeren is een speciale koningzet, dus speel eerst de koning en daarna pas 
de toren. En wel met dezelfde hand. Zodra je gerokeerd hebt, heb je je opening voltooid, aldus Bart en vangt 
jouw middenspel aan.  

 
Kun je ervan profiteren dat de ander nog niet gerokeerd heeft? Kun je zijn rokade verhinderen door velden te 
bestrijken waar diens koning overheen zou willen gaan? Of speel zodanig actief en dreigend dat hij niet eens in 
de gelegenheid komt om te rokeren, bijvoorbeeld door hem gedwongen zetten uit te laten voeren. Denk daarbij 
aan zijn koning schaak zetten (schaak staan moet direct opgeheven worden), dreig met mat of val een belangrijk 
stuk van je opponent aan. Die dreigingen moeten immers worden weggenomen en voor je het weet, komt er 
niets meer van rokeren terecht. Een koning in het midden laten staan, is vragen om problemen. Daar schreef ik 
in een eerdere editie al over. 
We namen diverse tactieken door (zie hierna) maar vooral heel veel strategie met continue herhaling van de 
door Bart ontworpen hoofdregels die wij proberen te integreren in onze partijen en wel in chronologische volg-
orde: 

1. Staat je koning veilig? Sta je soms schaak? Of kun je binnenkort schaak gezet worden of zelfs mat? Attentie! 
Dit heeft absolute topprioriteit. De veiligheid van de koning gaat voor alles. 

2. Dan: staat de koning van je tegenstander veilig? Is die misschien eenvoudig aan te vallen: schaak of mat te 
zetten? Je moet er misschien wel aanvallers bijhalen om de aanval door te doen slaan. Je dame is de belangrijk-
ste aanvaller want de sterkste. Als de dames geruild zijn, beland je in het eindspel, aldus de les van Bart. 

3. Vervolgens: staan al je stukken wel voldoende gedekt? En die van je tegenstander? Zoek en vrees altijd een 
potentiële dubbele aanval. Ik word er nog geregeld door overvallen, zal ik u eerlijk zeggen. En met een stuk ach-
terstand is een partij al snel verloren. Al kan het nog een tijdje duren, probeer die achterstand maar eens in te 
halen. Dat zal u niet meevallen. 
4.    Daarna: staan alle pionnen gedekt? Kan er een dubbelpion, een triplepion (drie op een lijn) of een isolani 
(geïsoleerde pion) worden gecreëerd? Die pionnen dekken elkaar niet en daarom zijn ze kwetsbaar. Daar kan 
mooi gebruik (misbruik) van worden gemaakt. 

Kortom: welke verzwakkingen zie je? Bij jezelf, bij je tegenstander en hoe buit je die uit? Streef naar meerdere 
kwetsbaarheden bij je tegenstander, die zijn moeilijk allemaal op te lossen en te verdedigen. En met elke verde-
digende zet door de tegenstander, kun je tijd (een zet, een tempo) winnen. Geregeld wint een speler met maar 
één zet (tempo) verschil, dat is althans wat ik heb geconstateerd. Maar wees vooral ook kritisch op je eigen stel-
ling. Wat jouw zwakke punten en hoe kun je die herstellen? 
Pas als alles dik in orde is: verbeter dan je stelling zodat je positioneel beter komt te staan. Dat vind ik het lastig-
ste gedeelte van het schaakspel. Maar daarom blijf ik graag leerling van lesgroep 3. 
Bart heeft dus diverse tactieken met ons behandeld en veel praktijk doorspekt met theorie. Kent u alle boven-
staande en onderstaande begrippen al die tijdens zijn geweldige lessen aan de orde kwamen? Ik neem er een 
aantal met u door: 

De opening: er is nog niet gerokeerd. Maak de ontwikkeling van uw stukken helemaal af! U gaat immers ook 
niet met maar een half team het sportveld op. 

Het middenspel: de rokade is voltooid en de dames zijn nog in het spel. 
Eindspelen zoals koning en pion tegen koning: hoe win je en hoe voorkom je pat. De zogenaamde sleutelvel-

den om met koning en pion vooruit te kunnen richting promotie, komen in de Stappenmethode aan de 
orde. 

  Pat, soms lastig te voorzien en het leidt tot remise met als notatie van deze uitslag: ½-½. Dat gebeurt als een 
koning niet schaak staat maar diens speler geen reglementaire zet meer heeft. 

  VVV staat voor Veilig Vluchtveld: daar kan een stuk zoals de koning nog net op tijd naartoe. De koning staat 
mat onder vier cumulatieve voorwaarden:  

   Als de koning schaak staat; 
   Als de koning geen VVV heeft, hij kan niet vluchten of opzij gezet; 
   Als de aanvaller niet kan worden geslagen door de koning of anders; 
   En als er niets tussen aanvaller en koning gezet kan worden (tussenplaatsen). 
 Bij mat is de partij direct voorbij: als uitslag noteert u dan: 1-0 of 0-1. 
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 Het belang van het centrum: kunt u alle centrumvelden opnoemen? En hoe wilt u die onder controle gaan 
 krijgen? 

Dubbele aanval: een zet waardoor er ineens twee stukken worden aangevallen, volgens mij het sterkste wa-
pen om materiaal mee te winnen. “Schaken is de dubbele aanval” zei een grootmeester ooit. Denk aan de 
beruchte paardvork maar ook aan de pionvork. Ik won recent met een lopervork: die viel twee torens te-
gelijk aan en direct werd er opgegeven want er stond geen enkele compensatie (lees: enig voordeel) te-
genover. Elk materiaal kan een dubbele aanval uitvoeren, zelfs de koning. Die wordt in het eindspel pas 
een sterk stuk. 

De penning, ook een sterk wapen. Daardoor wordt het gepende stuk bijna immobiel gemaakt, de schrik van 
elke schaker die vrij en actief met zijn materiaal wil kunnen bewegen. We onderscheiden in de theorie: 

de absolute penning waarbij de koning is betrokken (de koning is het achterliggende stuk, het staartstuk) 
waardoor het gepende stuk beslist niet verzet mag worden, want je mag jezelf niet schaakzetten. Dat is 
verboden want onreglementair (in strijd met de spelregels); 

de relatieve penning waarbij het gepende stuk wel mág bewegen maar dat is riskant en moet zorgvuldig wor-
den doordacht. Soms kan er een geslepen tegenaanval mee worden uitgevoerd. Een kwestie van goed op-
passen dus. Het moet zodoende zorgvuldig doordacht worden. 

GGV, dat staat voor Geen Goede Verdediger: het gepende stuk. De aanval op een gepend stuk is een veel ge-
bruikte tactiek om materiaal te winnen. 

Tweevoudige aanval: twee stukken vallen een eenmaal gedekt stuk aan. Deze tactiek komt heel erg vaak 
voor.  

Waarde van de stukken: kent u de waarde van elk stuk en wanneer u beter wel en niet kunt slaan? Let op: 
het hangt altijd van de concrete stelling af! Ik geef enkele voorbeelden: 

De voordelige ruil: je wint materiaal. Als voorbeeld kwaliteitswinst: je wint een toren, een zwaar stuk ten 
koste van een loper of paard. Die noemen we de lichte stukken. Die materiaalwinst kan u later overwin-
ning van de partij opleveren. En dan weet u nu tevens wat kwaliteitsverlies inhoudt: een toren ruilen te-
gen een loper of paard. 

De onvoordelige ruil: bijvoorbeeld een loper of paard geven voor een pion: je verliest materiaal. Daarmee 
wordt winst van de partij een stuk lastiger. Maar soms moet je wel, zoals om promotie te voorkomen. 

Offer: je geeft expres materiaal cadeau om er een betere stelling mee te bereiken met grotere winstkansen. 
Ook dit moet goed doordacht en veelal lang doorgerekend worden. Lukraak slaan is meestal verliezend. 

Batterij: twee stukken zoals je twee torens op een baan (lijn of rij) die elkaar dekken zijn samen erg sterk. En 
ze worden nog sterker als hun dame op dezelfde baan komt te staan. Daarmee kunnen partijen zelfs wor-
den gewonnen. Een batterij is tevens de dame en loper die op dezelfde diagonaal staan (ook een baan), 
een klassiek en geducht wapen om mat mee te zetten. U merkt het al: er zijn altijd baanstukken bij een 
batterij betrokken. Die werken over de langere afstand. Hiervan is de volgende tactiek illustratief: 
Aftrekaanval: het voorste stuk (kopstuk) wordt verplaatst waardoor het achterste stuk (staartstuk) ineens 
een belangrijke en actieve rol speelt. Dat baanstuk valt plots een zwaar stuk aan: zet bijvoorbeeld de ko-
ning van de ander schaak. Het kopstuk kan tijdens zijn eigen manoeuvre ook een stuk aanvallen. Materi-
aalwinst is op deze manier te realiseren. Dus het is een krachtig wapen waar ik echt van houd. Jammer 
genoeg doorziet de tegenstander het meestal bijtijds. Ik heb dan ook van Kees van Keulen de wijze woor-
den geleerd: “Ga er maar vanuit dat je tegenstander hetzelfde ziet als jij.” 

Gedwongen zet: de tegenpartij heeft geen keuze en wordt bijvoorbeeld gedwongen om schaak op te heffen 
via de enige uitweg: met zijn koning naar het VVV. (Niet te verwarren met het VVV dat toeristische plek-
jes voor u weet.) 

Vooruitdenken en visualiseren leert u bijvoorbeeld met de Routeplanner uit de Stappenmethode. Die staan 
in de werkboeken Vooruitdenken van Stap 2 en Stap 3. 

Hoe los je een opgave op? Hanteer de bovenstaande tips 1 t/m 5 van Bart. 
 
Tot zover mijn verslaglegging van de fijne zomerlessen. We hebben er allemaal erg van genoten en er enorm 
veel van geleerd. En nogmaals: Bart, hartelijk bedankt! 
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Hieronder een foto van de overige leerlingen bij de laatste les op 18 augustus. Van links naar rechts: Willy Anker, 
Mees Nijenhuis, Mechie Hendriks en Rob Meijer. En de foto rechts: dit was Bart die avond: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ik sta zelf op deze selfie van 18 augustus 2022: 
 
Ik hoop dat u net als wij een goede zomer heeft gehad. Het is altijd mogelijk om u aan 
te melden voor de schaaklessen. Die beginnen in beginsel elke donderdag om 18.30 
uur stipt op de schaakclub. We zijn nooit te oud om te leren en het is bovendien altijd 
heel erg gezellig in welke groep u ook wilt komen.  
 
En als u eenmaal genoeg geleerd heeft, komt u ook eens naar de schaaktrainingen op 
maandagavond. Geloof het of niet, maar ook die worden op maar liefst drie niveaus 
gegeven. 
 
Kijkt u voor verdere informatie over schaken vooral eens op:  

Schaken - Wikipedia  
Arnhemse schaakvereniging – Arnhemse schaakvereniging|ASV (asv-schaken.nl) 
Leren schaken met de Stappenmethode. 
 
Met dank aan Samantha van Diggelen, Mechie Hendriks en Rob Meijer voor hun waardevolle commentaar op 
het ruwe concept van dit artikel. 

Foto’s: Cesar Eisma 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaken
https://www.asv-schaken.nl/
https://www.stappenmethode.nl/nl/index.php
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Zaterdag 16.07 2022 t/m vrijdag 
22.07.2022 vond in Dieren het 
open senioren- en veteranenkam-
pioenschap plaats. Aangezien ik 
tegenwoordig over veel vrije tijd 
beschikt besloot ik, ondanks ver-
velende gezondheidsproblemen, 
mee te spelen. Eens kijken hoever 
ik zou komen. De eerste partij was 
tegen de enige I.M. in het gezel-
schap.  
 
Knuiman,J.J.E. (1944) - Schou-
ten,N. (2113) [C44] 16.07.2022 
We komen er in bij de 10

e
 zet van 

wit. 10.De2 diagram.  

10… Pc5 zwart heeft ook 
[10...Pxe5 11.Dxe4 Lxb5 12.Pxe5 
Lxf1 13.Kxf1 Wit staats beter; of 
10...f5 11.Pc3 Pxe5 12.Lxd7+ 
Pxd7 13.Pd5 Dc5 14.Td1 0–0–0 
15.Lf4 +2.82] 11.Le3 Zwart hoopt 
op deze manier uit de problemen 
te komen. 11...0–0–0 12.Tc1 Pe6  
Zie diagram. 

Als je beter staat moet je daar ge-
bruik van maken. Dus: 13.Lxc6 
Lxc6 14.Txc6 bxc6 Door de on-
gelukkig stand van de zwarte 
stukken en zijn zwakke witte vel-
den durfde ik wel een kwaliteit te 
offeren.  15.Da6+ Kd7 16.Pc3 
Ke8 17.h3 Ik wilde hier een 
vluchtveld voor mijn koning. Zwart 
staat aardig ingemetseld en kan 
hier niets anders dan zijn stelling 
verzwakken.  17...f6 Wat anders?  
Op Dd7 zou nu Td1 volgen.  
18.exf6 gxf6 19.Te1 Zie diagram.  

 
De zwakke witte velden en de 
penningen die moeten ontstaan 
zijn erg lastig voor zwart. 19...Kf7 
20.Dc4?? Ik heb ook nog geke-
ken naar La7x. Waarmee wit 
eveneens het initiatief behoud 
waarna eventueel Dc4 wel goed 
is.  [20.Dxc6 Dd6 21.De4 Dd3 
22.Da4 Tg8 23.Ph4 Pc5 24.Df4 
Ld6 25.Df3 Tg7 26.Dh5+ Kg8 
27.Pf5 Pe6] Man, man, man! 
Bouw je een stelling goed op. Sta 
je op + 2 en dan speel je zo'n bag-
gerzet. Ik was te veel gefocust op 
de penning van het paard. Deze 
zet gooit veel weg.  20...Db4  
21.Dxc6 Met remise aanbod. Wat 
door zwart graag werd aangeno-
men. De stelling is na 21.Td6 
weer aardig in evenwicht.  ½–½ 
 
In de tweede ronde trof ik oud 

clubgenoot Guust Homs. Weder-

om een 2100+ speler.   

(122) Homs,Guust (2154) - 
Knuiman,J.J.E. (1950) [B01] 
Dieren  (2), 17.07.2022 
We komen er in na 16.b3 Zie dia-
gram. Ik heb met zwart een verde-

digende stelling ingenomen. Het is 
aan mijn tegenstander om te laten 
zien dat hij de sterkere speler is. 
Ik ga afwachten tot er een kans 
komt om de zaak over te nemen. 
Eens kijken wie het meeste ge-
duld heeft.  
Wit staat iets beter. Hij heeft het 
initiatief.  
16...Td7 17.a4 Zie diagram.  

17… Tad8 17…Db4 is beter. 
Daarmee is het voor wit lastiger 
om de aanval via de damevleugel 
snel door te zetten. 18.a5 Pc8 19. 
Pa4 zie diagram links bovenaan 
de volgende pagina. 

Seniorenkampioenschap Dieren juli 2022 
door Jan Knuiman 
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19.a6 is iets beter. (19…Pd6 
20.axb7 Txb7 21.Tb1 Tc8.) 
19….Pd6 20.g4 h6 21.Dc2  
Ph7 22.Pc5 Tc7 23.Pd3 Pg5 Zie  
diagram. 

Veel beter was 23…Dh4. Met een 
volledig gelijke stelling. Maar ik 
zag na (24. Lg2 Pg5 25.Pf4) geen 
vervolg. 24.Lg2 Df6 Zie diagram. 

25.De2 Hier mist wit een goede 
kans op groot voordeel. 25.f4 was 
de aangewezen zet. (25… Ph7 
26.a6 b6 27 Pe5) We waren hier 
allebei al behoorlijk in tijdnood. 

25... De7 26.a6  Zie volgend dia-
gram. 

Bedoeld als tijdelijk pionoffer maar 
dat loopt anders. 26…bxa6 27. 
Ta1 Pde4 Nu dreigt Pc3 28.Lxg5 
Pxg5 29.Pe5 Lxe5 30.Dxe5 Tb8  
31.Txa6 Zie diagram. Wit heeft te 

veel haast met het terug krijgen 
van de geofferde pion. Beter was 
31. Td3 31…Txb3 Zie diagram En 

nu is het zwart die beter staat. In-
middels zijn we beiden flink in tijd-
nood. Ik had nog maar 1.5 minuut 
en een increment van een halve 

minuut op de klok. Wit neemt pion 
c6 onder vuur maar besluit eerst 
zijn h pion te dekken. 32.Kh2 Dat 
gaat natuurlijk niet. Txh3+ 33.Kg1 
½–½ Ik besloot om remise aan te 
bieden. Zwart staat na 33…Pf3+ 
34.Lf3x Tf3x veel beter. Ik was in 
een vlaag van verstandsverbijste-
ring even vergeten dat er 30 se-
conden per zet bij kwam. In de 
volgende partij zou het nog veel 
erger worden.  
 
Knuiman J.J.E. 1950 – Hoog-
land D. 2135 Dieren r3 
18.07.2022. 
We komen erin na 28. Dc2 Zie 
diagram 
In deze stelling zoekt zwart het op 

de damevleugel terwijl wit op de 
koningsvleugel kan gaan aanval-
len. De stelling is op dit moment 
nagenoeg gelijk. Het is voor zwart 
erg lastig om op de damevleugel 
verder te komen. Tevens moet hij 
de koningsvleugel goed in de ga-
ten houden. Vooral de opmars 
van de f-pion kan gevaarlijk wor-
den. Te ver naar voren komen 
met de zwarte stukken biedt wit 
ruimte op de 7

e
 en 8

e
 rij wat erg 

gevaarlijk oogt. Het dilemma voor 
de zwartspeler is echter dat het 
ratingverschil aanzienlijk is en hij 
dus niet gebaat is bij een remise.  
28… Db6 29.f5 b3 30. Dc3 Db4 
31. Dc7 Lb5. Zie diagram links-
bovenaan volgende pagina 
Zwart heeft geprobeerd om vel-
den op de c-lijn te veroveren maar 
verloor telkens een ander veld op 
de lijn. Ondertussen heeft wit de f-
pion op kunnen spelen en dreigt  
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nu erg gevaarlijk te worden.  
32. fe6 fe6 33. Lb5x. Nu heeft wit 
groot voordeel. 33...Db5x?? 
Maakt het veel erger of achteraf 
niet……. Zie volgend diagram 

Natuurlijk zie ik Pg5. En zwart kan 
opgeven. Echter was ik op dat 
moment blijkbaar dusdanig be-
vangen door de warmte (34 gra-
den buitentemperatuur en de tem-
peratuur in de zaal was zeker niet 
lager dan buiten) Dat ik na 35. 
Pg5 De2+ alles zag behalve 
36.Kh1. En dus in de veronder-
stelling verkeerde dat na 35.Pg5 
mijn paard via schaak verloren 
zou gaan. Ik kan niets anders be-
denken dan dat de temperatuur 
de oorzaak was van deze hersen-
kronkel. Ik speelde 35. Dc8??? 
Hierna heeft wit nog een klein 
voordeel. Zie volgend diagram.  

 

 

 

 

35… Da6 36. De8 De2+ 37.Kg3 
Ta7. Zie volgend diagram. 

Deze stelling is met 38.Te1 simpel 
remise te houden. Bijv. 38…Db2 x 
39.De6x+ Tf7 40. Dd5x. Echter 
moet de gifbeker helemaal leeg. 
38.De6x+ Tf7. 39.Dd5x Lh6 
40.g5 Lg5x 41. Tg1 Lf4+ 42. Kg4 
h5+ Het is mooi hoe zwart het af-
maakt. Samen met het halve punt 
tegen Guust Homs zijn dit dure 
punten. Later in het toernooi 
kreeg ik er echter een cadeau.  

In de vierde ronde volgde een re-
latief eenvoudige overwinning op 
Gerrit Legemaat (1950) 

De vijfde ronde speelde ik tegen 
Henk Schouten (2105) Ook deze 
dag was het erg warm. Ik blunder-
de een pion weg. Het eindspel vijf 
tegen vier pionnen en beide nog 
twee torens leek echter goed ver-
dedigbaar. Na 38 Kg2 had ik nog 
5.5 minuten voor de resterende 
drie zetten. Ook nu had de warm-
te dusdanig op me ingewerkt dat 
ik opeens, als uit de verte, hoorde 
“tijd”. Ik was ff compleet van de 
wereld.  

Dat gezondheidsproblemen (ik 
ben o.a. suikerpatiënt en in com-
binatie met andere gezondheids-
klachten had ik te maken met een 
veel te hoge suikerwaarde) en 
extreme warmte niet samen gaan 
bleek wel tijdens dit toernooi. Het 
werd wel een bizar toernooi op 
deze manier.  

De zesde ronde speelde ik tegen 
Dennis Breuker 2030. In deze 
partij zou het eens mee zitten 
bleek achteraf.  

We komen erin na 17…f5. Zie di-
agram 

Wit zoekt de aanval over de da-
mevleugel terwijl zwart de aanval 
op de koningsvleugel zoekt. Zwart 
staat inmiddels iets beter. Hij 
heeft meer ruimte en meer invloed 
in het centrum. 18.Tb1 f4 19.ef4x 
Lf4x. Zie diagram. 

Het gaat er in dit soort stellingen 
om dat je de aanval zo snel mo-
gelijk uitvoert en anderzijds de 
aanval van je tegenstander tegen-
houdt. De vraag is dan verdedig je 
of val je aan. In deze stelling is g3  
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de beste zet. Ik koos voor 20.b5 
Na 20…ab5 21.Lb5x ontstond de 
volgende stelling. Zie diagram.  

21.. Thf8. Met de dreiging Lh2x 
Ph2x Tf2 x Kf2 x Dh2x. Dus 
22.Tbb2. Beter is 22. g3. Een 
fout die ik meer maak is dat ik te 
veel gefixeerd ben op de aanval 
en in de verdediging dan steken 
laat vallen. Zwart gaat nu natuur-
lijk zijn torens verdubbelen. 22…
Tf5 23.Da4. (g3 gaat nu niet 
meer op i.v.m. Lc1. ) Vol in de 
aanval dus. Inmiddels hadden we 
beide al behoorlijk last van tijd-
nood. 23…Tdf8. Zie diagram.  

Beter was 23… Kb8. Maar zwart 
was bang voor de penning van 
pion b7 en wil de dame kunnen 
gebruiken op de diagonaal h6-c1. 
24.Da8+ Pb8. 25.Ld7x Kd7x 26. 
Db7x. Zie diagram bovenaan 
middelste kolom.  

 

 

 

 

26… Lh2x?? 26… Le3 wint. 27. 
Pe3x De3x Nu heeft wit een 
prachtige redding:  
27. Ph2x Tf2x 28. Dd5+ Kc8. 29. 
Tf2x De3. Zie volgend diagram.    

Hier wil wit graag Pd3 spelen. 
Echter pion e3 staat in de weg. 
Deze moet worden uitgeschakeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. De6! Kd8. 31 Pd3!! Een ge-
pend stuk/pion verliest zijn kracht. 
Slaan kan dus niet. Zwart blijft een 
stuk achter Pf1 dreigt ook nog 
eens. 31…Te8. 32.Dd5+ Kc8. 33 
Pc5 c6 34. Df7.  
Zo werd me de laatste partij een 
punt in de schoot geworpen. Eer-
der in het toernooi had ik 1.5. punt 
op een kinderlijke manier laten 
liggen. Er had wellicht nog iets 
meer ingezeten dus. Dat is ook 
schaken.  
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