
november 2022                            ASV Nieuws 

  

 

 

ASV-Nieuws 

        

        

NOVEMBER 2022 

  

 

Clubblad van de Arnhemsche Schaakvereeniging 

 



november 2022                            ASV Nieuws 

2 

 

 



Arnhemsche 

Schaakvereeniging 

Opgericht: 31 oktober 1891 

Clubavond: donderdag 

Locatie:  

Dagbesteding Het Pleijwerk 

Vlamoven 22-24 

6826 TN   Arnhem 

Secretaris: Ruud Wille 

Laan van Klarenbeek 74 

tel: 026-3615003 

r.wille@planet.nl 

Homepage ASV: 

https://www.asv-schaken.nl 

ASV-Nieuws redactie 

Tom Bus, Peter van Deur-
sen, Theo van Lotringen 

Kopij: 

asvclubblad@gmail.com 

Aan dit nummer werkten 
mee: 

Erik Wille, Tom Bus, Peter 
Boel, Jan Vermeer, André 
Zaalmink en Fred Reulink 

Van de redactie       4 

Van het bestuur       4 

Interne competitie   6 

Een frisse aanvalspartij 13 

Daglichtschaak begint voortvarend  15 

OSKA als hoogtestage 16 

Even voorstellen 25 

Dort hatte ich mindestens ein Unentschieden 26 

Het is maar dat u het weet 31 

Nieuwe ronde... 32 

De mataanval 36 

De voorzitter slaat toe 40 

 

 

 

 

Jaargang 27, nummer 2 

ASV Jeugd is even met iets anders bezig  foto  Seger van Wijk 



november 2022                            ASV Nieuws 

4 

 

 

Van de redactie 
Ondanks het ontbreken van de Jeugdhoek en theorie van de openingen en het eindspel is er door een klein aan-
tal auteurs zoveel kopij aangeleverd, dat we dit nummer hebben kunnen samenstellen. Intussen wordt er volop 
gewerkt aan het jubileumnummer, dat half december gaat verschijnen. 
Ook kunnen we dit keer weer een nieuwe adverteerder voorstellen. 
De redactie wenst jullie veel leesplezier. 

Van het bestuur 

ASV behoort weer tot de top drie van Nederland. In oktober kregen we van de KNSB de vergelijkende cijfers van 
de ledentallen van alle schaakclubs in Nederland. ASV is na VAS Amsterdam met Amsterdam West samen de 
tweede club van Nederland. Tussen oktober 2021 en oktober 2022 groeide ASV van 167 naar 193 leden en in-
middels staat dat aantal al op 195. Dit is een ledental dat we nooit verwacht hebben te zullen halen. De magi-
sche grens van 200 komt steeds dichterbij.  
 
Veel leden steken veel energie in hun vrijwillige taken voor de club. Het doet ons deugd dat die groep vrijwil-
ligers langzaam maar zeker groei doormaakt. Zo zien we al wat nieuwe gezichten achter de bar. Achter de bar 
zoeken we echter nog steeds uitbreiding voor de ‘vroege dienst’. Van 18.30 uur tot ca. 19.45 uur zoeken we 
mensen die de bar willen inrichten, koffie en thee zetten en die de jeugd, hun ouders en de cursisten aan een 
drankje willen helpen. Heb je interesse, meld je dan even bij Richard van der Wel. Ook bij de competitiewedstrij-
den en onze toernooien op de zaterdagen kunnen we hulp gebruiken. 

 
De barvrijwilligers hebben dit seizoen al heel 
wat meters gemaakt. Samen slaagden ze erin om 
tijdens het OSKA van vrijdagavond tot zondag-
avond een grote groep schakers van een natje en 
een droogje te voorzien (zie de soep links). Mede 
doordat die voorziening goed in orde was, was 
het eerste OSKA in ons eigen clubgebouw een 
succes. Om zo’n toernooi te organiseren, ge-
beurt er ook veel onzichtbaar werk. Eén klus wil 
ik daarbij niet onvermeld laten. Theo Jurrius 
voorzag al onze stoelen van viltjes onder de po-
ten, zodat het schuiven van de stoelen in de 
speelzaal geen schade zou geven op de vloer van 
de sporthal (zie foto rechts). Toch een paar uur 
werk. We zijn Theo daar heel dankbaar voor. 
 
 
 
 

Intussen is donderdagavond schaken al weer drie maanden een vast ritueel. De clubavonden worden goed be-
zocht. Bij de jeugd wordt het steeds drukker en ook de schaaklessen draaien als nooit tevoren. De eerste cursus 
van dit seizoen zit er net op. Jan Zuidema, Samantha van Diggelen en Cesar Eisma leerden een negental begin-
ners de eerste kneepjes van het schaken. Inmiddels zijn de cursisten in staat om een partij te spelen en een deel 
van de groep vervolgt de lessen in groep 1 om zich zo nog wat verder te bekwamen. Hopelijk stromen zij in de 
loop van het seizoen door naar groep 2. Als dat gebeurt, gaan we kijken of we dit seizoen nog een tweede cursus 
kunnen organiseren.  
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Twee clubavonden in de maand is het een drukte van belang in ons clublokaal. Dan spelen onze zeven avond-
teams en ook op zaterdag spelen zeven teams mee in de competitie. Vol overgave verdedigen de spelers de 
kleuren van ASV. Tot dusver worden er mooie resultaten geboekt. Zo staan de eerste vier teams op zaterdag er 
uitstekend voor. Ook in de SOS-competitie zijn de eerste drie teams voortvarend van start gegaan. De laagste 
teams weren zich kranig tegen vaak veel sterkere tegenstanders.  
 
Niet alleen de seniorenteams zijn volop in competitie; ook onze jeugdteams zijn actief in de meesterklasse tus-
sen de beste jeugdteams van Nederland. De A-jeugd is na drie speeldagen in een kwampioensrace verwikkeld 
met KC Chesscool A1. ASV staat één punt achter nadat op de tweede speeldag het onderlinge duel werd verlo-
ren. De tweede plaats is echter vast in handen. Voor de andere jeugdteams van ASV is het vooral ervaring  
opdoen in het spelen op het hoogste niveau. Voor de C-jeugd is het niveau wat hoog gegrepen. Toch werd op de 
tweede speeldag een wedstrijd gewonnen. De D-jeugd werd laatste in de halve finale. De E-jeugd verraste 
vriend en vijand in de halve finale. Uiteindelijk kwam onze onervaren ploeg slechts twee bordpunten tekort 
voor een finaleplaats. 
 
Goed nieuws is er over onze regionale bond. Na een periode van een incompleet bestuur zijn half november alle 
vacatures ingevuld. Onder leiding van de ervaren bestuurder Huub Blom zal de OSBO weer inzetten op schaakac-
tiviteiten. Zo zal op zaterdag 7 januari a.s. het individueel snelschaakkampioenschap van de OSBO weer in ons 
clublokaal georganiseerd worden. Zet de datum vast in je agenda. 
 
Ook was het mooi om te zien dat Schaakmagazine van de KNSB als schaken.nl weer in papieren vorm verscheen. 
Je ontvangt dit jaar nog een tweede gratis exemplaar. Daarna kun je je voor een tientje per jaar abonneren op 
het blad, dat vanaf 2023 vier keer per jaar zal verschijnen. Schaken.nl zal ook los verkrijgbaar zijn in de winkel. 
Dat zal de aandacht voor het schaken verder vergroten. Een goede zaak! 
We gaan de donkere maanden van het jaar in. Een tijd die zich leent voor veel spannende schaakpartijen. We 
hopen dat jullie de weg naar de clubavond blijven vinden en dat we dit kalenderjaar samen gezellig schakend 
kunnen afsluiten.  
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We zijn tien ronden onderweg met de interne competitie. Op de avond dat deze ASV-Nieuws verschijnt, spelen 
we de tweede rapidavond en de tweede ronde in de extra competitie. De bekerstrijd is in volle gang. Kortom: er 
is wel wat te vertellen. 
 
De opkomst in de interne competitie valt met gemiddeld 45 spelers nog wat tegen. Met het groeiende ledental 
zou je een stijging verwachten, maar het tegendeel is waar. Vorig jaar was het gemiddelde op dit moment in het 
seizoen 51. De toenemende drukte in ieders agenda zal daar ongetwijfeld een rol in spelen. Nu we de winter in 
gaan, is er wat minder concurrentie van buitenactiviteiten en dat zal de opkomst hopelijk ten goede komen. Ove-
rigens is 45 helemaal niet slecht. Daarmee heeft iedereen nog steeds een tegenstander op ongeveer gelijk niveau 
en niet regelmatig dezelfde tegenstander. Een eervolle vermelding verdienen Maksym Zhezheria, Victo Droop, 
Hub Kusters en Ruud Wille, die alle tien ronden speelden. En in dat illustere rijtje hoort ook Theo van Lotringen 
die ‘slechts’ op 9 partijen staat, doordat hij één donderdag met ASV 7 speelde. Marc Groenhuis, Philip Stibbe, 
Raymond Hendriks en Rik Roelofs mogen met 9 optreden ook tot de trouwe spelers gerekend worden. 
 
Na deze intro snel door naar de tussenstanden. Iedereen kan het eindklassement nog halen, immers op het mo-
ment van schrijven van deze rubriek zijn er nog 25 interne ronden te gaan en laat dat nu precies het vereiste aan-
tal partijen zijn. En als je ook nog externe wedstrijden speelt dan moet je minimaal 13 interne partijen spelen en 
25 partijen in totaal om het eindklassement te bereiken. Deze keer neem ik in de tussenstanden alleen die spe-
lers mee, die al een interne partij achter hun naam hebben staan. Als het over de kanshebbers gaat, zal ik toch 
vooral naar de spelers kijken die minimaal een partij of vier gespeeld hebben. Voor wie niet genoemd wordt, is 
dat slechts een aanmoediging om de komende tijd veel partijen te spelen. 

Interne competitie 
door Erik Wille 
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Groep A 
Afgelopen seizoen was de strijd om het clubkampioenschap een duel tussen Saša Albers en Ornett Stork. Eerst-
genoemde besliste dat in de laatste twee ronden in zijn voordeel. Op dit moment zijn beide kemphanen weer de 
belangrijkste kandidaten voor de titel, maar ook Rob van Helvoort en Jan van de Linde lijken zich in het kampi-
oensgevecht te gaan mengen. Titelverdediger Saša heeft nu nog wel een comfortabele voorsprong, maar dat 
zegt na zo weinig ronden niet veel. Wat wel zeker is, dat Dirk Hoogland, Tom Bus en Otto Wilgenhof gas moeten 
gaan geven om niet al vroeg in het seizoen uitgeschakeld te zijn voor de titel. In de middenmoot kan Marc 
Groenhuis bogen op een mooie score van 6,5 uit 9.  

 

   Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Bart de Kort 2376 1 1 1 1 0 0 2016 

2 Saša Albers 2348 5 6 2 2 3 4 2246 

3 Ornett Stork 2264 5,5 8 4,5 5 1 3 2170 

4 Rob van Helvoort 2247 8,5 11 4,5 7 4 4 2163 

5 Jan van de Linde 2220 6 8 2,5 4 3,5 4 2078 

6 William Shakhverdian 2188 3 5 0 1 3 4 2155 

7 Dirk Hoogland 2159 4 7 1,5 3 2,5 4 2143 

8 Tom Bus 2138 6 10 3 5 3 5 2131 

9 Frank Schleipfenbauer 2102 2,5 4 0 1 2,5 3 2089 

10 Theo Jurrius 2086 4 6 1 1 3 5 2008 

11 Otto Wilgenhof 2071 3 7 1,5 4 1,5 3 2105 

12 Peter Boel 1985 2,5 7 0 3 2,5 4 2124 

13 Koen Maassen van den Brink 1976 3 5 1,5 2 1,5 3 1935 

14 Remco Gerlich 1961 4,5 8 2,5 5 2 3 1989 

15 Marc Groenhuis 1949 6,5 9 6,5 9 0 0 1850 

16 Martin Weijsenfeld 1949 4 6 1,5 3 2,5 3 1861 

17 Jan Knuiman 1946 7 13 3 8 4 5 2002 

18 Michel Hubert 1903 4 8 2 4 2 4 1896 

19 Barth Plomp 1883 2,5 6 1 1 1,5 5 1871 

20 Rik Roelofs 1880 6 12 5 9 1 3 1947 

21 Toon Janssen 1830 4,5 10 2,5 5 2 5 1925 

22 Bram Zaalmink 1819 4 7 1 3 3 4 1822 

23 Fred Reulink 1814 2 4 0 1 2 3 1918 

24 Paul Schoenmakers 1782 5 12 2,5 7 2,5 5 1807 

25 Ruud Wille 1748 5,5 13 4 10 1,5 3 1790 

26 Marcel Leroi 1519 0 1 0 1 0 0 1938 

links Sasa Albers tegen Frank Schleipfenbauer foto Erik Wille 
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Groep B 
Deze groep belooft opnieuw een spannend competitieverloop te hebben. Afgelopen seizoen was er een twee-
strijd tussen Rik de Lange en Roy Vink, die laatstgenoemde in de laatste maand in zijn voordeel besliste. Nu heeft 
Jan Groen de leiding genomen, maar het verschil met zijn achtervolgers is niet groot. Jacques Boonstra zit de 
koploper echter op de hielen en ook Rik de Lange lijkt van zins om zich weer te mengen in de titelstrijd. Ben Gus-
sinklo zou op basis van zijn geweldige interne score veel hoger gestaan hebben, maar in de teams wil het nog 
niet vlotten. Goede scores zijn er ook voor Jo Engels, Rob van Belle, Hub Kusters en Horst Eder. Uiteraard hopen 
we allemaal dat de jeugdspelers Manar Alkwatly en Maksym Zhezheria gaan klimmen op de ranglijst. De jeugd 
heeft immers de toekomst, maar vooralsnog zijn de meer geroutineerde spelers nog niet van plan de jeugd zo-
maar te laten passeren. 

 
   Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Hans Visser 2133 1 1 1 1 0 0 1761 

2 Jan Groen 1805 4 6 3 5 1 1 1680 

3 Jacques Boonstra 1793 6 10 4 7 2 3 1758 

4 Rik de Lange 1791 5 7 4 6 1 1 1745 

5 Ben Gussinklo 1750 5 11 5 7 0 4 1769 

6 Désiré Fassaert 1725 2,5 6 1 3 1,5 3 1784 

7 Jo Engels 1716 3 5 3 5 0 0 1611 

8 Rob van Belle 1694 5 8 4,5 7 0,5 1 1632 

9 Hub Kusters 1686 7,5 11 7,5 10 0 1 1667 

10 Jan Willem van Willigen 1679 3,5 9 0,5 4 3 5 1720 

11 Lex van Hattum 1639 4 8 4 7 0 1 1632 

12 Bob Kooij 1616 2 4 2 4 0 0 1626 

13 Erik Brandsma 1612 0,5 1 0,5 1 0 0 1600 

14 Horst Eder 1584 5 9 4 6 1 3 1532 

15 Albert Marks 1574 2 5 1,5 4 0,5 1 1666 

16 Manar Alkwatly 1570 1,5 3 0 1 1,5 2 1689 

17 Jan Vermeer 1561 4 9 4 8 0 1 1631 

18 Werner Passchier 1560 2,5 7 2,5 7 0 0 1619 

19 Ariën Hooimeijer 1551 2 4 2 4 0 0 1513 

20 Alje Bolt 1450 1 4 1 4 0 0 1566 

21 Maksym Zhezheria 1432 3,5 11 3 10 0,5 1 1534 

22 Theo Koeweiden 1410 1,5 6 1,5 4 0 2 1489 

23 Hedser Dijkstra 1298 0 2 0 1 0 1 1703 

Jan Groen zwart tegen Jacques Boonstra  

foto Erik Wille 
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Groep C 
Twee seizoen op rij werd André van Kuijk kampioen in deze groep. Afgelopen seizoen was hij daarbij wel heel 
fortuinlijk. André speelt echter als ‘rupsje nooitgenoeg’, want opnieuw is hij een belangrijke kandidaat voor de 
titel. Er zijn nog weinig partijen gespeeld du de voorsprong van 61 punten zegt nog niet veel, maar het is wel een 
waarschuwing voor de concurrentie. Cesar Eisma is achter André ook uitstekend begonnen aan het seizoen en 
Pascal van den Born schoot omhoog door zijn teamzege tegen een 1800+-speler. Theo van Lotringen en Kees van 
Keulen begonnen ook goed aan de competitie. Lager op de ranglijst zien we mooie scores bij onder meer Bryan 
Hieltjes, Kazem Mollahosseini, Raymond Hendriks, Bader Hamadeh en Bert Maas. 

    Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Niel Roosenboom 1820 1 1 1 1 0 0 1460 

2 Lion de Kok 1811 2 2 2 2 0 0 1466 

3 Bert Sigmond 1767 1,5 2 1 1 0,5 1 1492 

4 Mees Neijenhuis 1761 1 1 1 1 0 0 1492 

5 Andre van Kuijk 1618 3,5 6 2 3 1,5 3 1502 

6 Cesar Eisma 1557 5 8 4 7 1 1 1441 

7 Pascal van den Born 1516 4 7 3 5 1 2 1380 

8 Theo van Lotringen 1512 7,5 11 6,5 9 1 2 1410 

9 Ko Kooman 1484 4,5 9 4 7 0,5 2 1435 

10 Chris Zevenbergen 1459 3 5 2 4 1 1 1376 

11 Kees van Keulen 1458 5 10 5 8 0 2 1417 

12 Bryan Hieltjes 1454 3,5 4 3,5 4 0 0 1418 

13 André de Groot 1440 4 6 3 4 1 2 1394 

14 Gwénaël Paris 1434 3,5 8 1 3 2,5 5 1371 

15 Kazem Mollahosseini 1413 6,5 12 5,5 8 1 4 1407 

16 Jonathan Hendriks 1410 1 1 1 1 0 0 1017 

17 Douwe Huijsmans 1404 3 7 1,5 2 1,5 5 1429 

18 John Bijlsma 1394 3,5 7 3,5 5 0 2 1374 

19 Jan Zuidema 1368 3,5 7 3,5 7 0 0 1364 

20 Bader Hamadeh 1349 6 9 4 5 2 4 1155 

21 Raymond Hendriks 1337 6 9 6 9 0 0 1249 

22 Richard van Duijvenbode 1337 2,5 5 2,5 4 0 1 1241 

23 Hans Corbeel 1329 2 7 1,5 6 0,5 1 1439 

24 Christiaan Zevenbergen 1318 2 7 2 6 0 1 1428 

25 Alex Schut 1316 3,5 7 3,5 7 0 0 1234 

26 Roald Vos 1316 3 5 3 5 0 0 1206 

27 Sebastiaan de Jong 1292 2 5 2 5 0 0 1377 

28 Niels Mekkes 1248 3 4 3 4 0 0 1172 

29 Hans Derendorp 1209 1 4 0 3 1 1 1356 

30 Gerrie Arends 1171 1 5 1 5 0 0 1352 

31 Rens Nuwenhoud 1169 0,5 3 0 1 0,5 2 1274 

32 Robert Ratering 1138 0,5 2 0,5 2 0 0 1285 

33 Peter Kappert 1123 2,5 6 2 4 0,5 2 1152 

34 Ibrahim Buyukasik 1119 0 1 0 1 0 0 1388 

35 Samantha van Diggelen 1113 5 11 4 7 1 4 1043 

36 Herman de Munnik 1099 0,5 6 0 4 0,5 2 1394 

37 Bert Maas 1091 4 8 4 6 0 2 1077 

38 Hendrik van Buren 1086 0 1 0 1 0 0 1446 

39 Nadiem Kamel 1048 1 5 0 3 1 2 1177 

40 Philip Stibbe 1046 4 9 4 9 0 0 1077 

41 Gerrie Elfrink 1021 0 2 0 2 0 0 1256 
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   Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

42 Ahmad Samman 1011 2 7 2 7 0 0 1093 

43 Jacco van der Post 959 2 5 2 5 0 0 992 

44 Victor Droop 957 4 10 4 10 0 0 961 

45 Jeffrey Neijenhuis 822 0 2 0 2 0 0 985 

46 Willy Anker 806 1 5 1 5 0 0 937 

47 Pieter van Loosbroek 792 1 3 1 3 0 0 915 

48 Benno van Weelden 776 0 1 0 1 0 0 991 

49 Meindert Rudolphi 716 0 1 0 1 0 0 1129 

50 Volkan Yilmaz 670 0 1 0 1 0 0 986 

51 Ryan den Bekker 641 0 1 0 1 0 0 1034 

52 Guido Burger 625 0 4 0 4 0 0 703 
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Bekercompetitie 
De bekercompetitie komt in de Kroongroep langzaam op gang. 
Inmiddels zijn er al twee spelers uit het eerste team uitgescha-
keld. Nadat titelverdediger William Shakhverdian door Ornett 
Stork is uitgeschakeld, sneuvelde ook Dirk Hoogland. Jan van de 
Linde versperde de doorgang naar de tweede ronde. Tom Bus 
maakte geen fout tegen Ruud Wille en Remco Gerlich was Jan 
Willem van Willigen de baas. Enigszins verrassend was de zege 
van Ben Gussinklo op Désiré Fassaert. Laatstgenoemd verliest 
immers niet zo vaak. Marc Groenhuis had geen ontzag voor de 
aanstormende jeugd. Bram Zaalmink zag zo zijn bekeravontuur 
maar kort duren. Paul Schoenmakers en Rik Roelofs snappen 
het principe van bekerschaak niet zo goed en spelen steeds re-
mise.  

 
 
In de Bekergroep zijn we al bezig met de tweede ronde. 
In de eerste ronde wist Jo Engels oud-winnaar Hedser 
Dijkstra te kloppen. Theo Koeweiden won van Ko Koo-
man. Voor de derde ronde zijn er inmiddels vier spelers 
geplaatst. Rik de Lange versloeg achtereenvolgens Na-
diem Kamel en Samantha van Diggelen. Richard van 
Duijvenbode schakelde Herman de Munnik uit. Cesar 
Eisma was verrassend Hub Kusters de baas en Maksym 
Zhezheria versloeg Hans Corbeel. Albert Marks en Jo 
Engels gaan op herhaling na een remise. 

 
Rapidcompetitie 
Otto Wilgenhof is als een raket van start gegaan in de 
rapidcompetitie. Op de eerste avond versloeg de koplo-
per achtereenvolgens Jan Vermeer, Jan van de Linde, 
Martin Weijsenfeld en Dirk Hoogland. Otto nam daar-
mee een vol punt afstand van een achttal achtervolgers. 
Dirk Hoogland, Rik Roelofs, Rob van Helvoort, Koen 
Maassen van den Brink en Paul Schoenmakers scoorden 
die drie punten achter het bord. Richard van der Wel, 
Theo Jurrius en Barth Plomp namen twee byes op. Ra-
pidschaak levert altijd wel wat verrassende uitslagen 
op. Zo speelde Bert Sigmond remise tegen Ruud Wille, 
werd Rob van Helvoort verslagen door Martin Weijsen-
feld en snoepte Marc Groenhuis een half punt af van 
Ornett Stork. Tot de categorie verrassingen hoorde ze-
ker ook de winst van Bert Sigmond op Jan van de Linde. 

Marc Groenhuis wit verslaat Bram Zaalmink foto Erik Wille 

Paul Schoenmakers zwart-Rik Roelofs. Remise foto Erik Wille 

Otto Wilgenhof met wit tegen Jan Vermeer foto Erik Wille 
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Extra competitie 
In de extra competitie is pas één ronde gespeeld, dus daar is weinig over te zeggen. Knap was de winst van Ariën 
Hooimeijer op Christiaan Zevenbergen. Ook Theo van Lotringen deed het goed met een zege op Jan Zuidema. 
Cesar Eisma won van Alex Schut. Philip Stibbe was Willy Anker de baas en ook Samantha van Diggelen won. Zij 
deed dat ten koste van Guido Burger. 
 
ELO-stijging 
Dan naar de ranglijst die iets zegt over de vorm van de spelers. Bader Hamadeh maakt tot dusver de grootste 
sprong op de ranglijst. Een winst van 76 punten is aanzienlijk. Bader neemt daarmee de leiding over van zijn 
teamgenoot Samantha van Diggelen, die ineens uit de top 10 is verdwenen. Zij ging van +54 naar +34, nog steeds 
een mooi resultaat. Theo van Lotringen is voorlopig de concurrent voor Bader al heeft Jan van de Linde duidelijk 
ook ambities om de leiding over te nemen. Het klassement van de dalers laten we nog niet zien. Wel kunnen we 
erover zeggen dat Wouter van Rijn (-74) en Herman de Munnik (-80) strijden om de titel grootste daler (waar 
overigens geen prijs mee te verdienen valt). 

 
 
 
Tot zover alle klassementen. Het is duidelijk dat het een spannend seizoen gaat worden. Ook weten we dat er 
voor iedereen nog veel te winnen valt. Dat lukt echter alleen door vaak te spelen. Daarom: Tot donderdag! 

Nr Naam Groep +/- ELO 

1 Bader Hamadeh C 76 1155 

2 Theo van Lotringen C 60 1410 

3 Jan van de Linde A 59 2078 

4 Rob van Helvoort A 52 2163 

5 Marc Groenhuis A 49 1850 

6 Cesar Eisma C 49 1441 

7 Raymond Hendriks C 42 1249 

8 Hans van Capelleveen B 40 1803 

9 Pascal van den Born C 40 1380 

10 Wouter Abrahamse A 39 1954 

11 Vadim van Kuijk A 39 1945 

12 Jan Groen B 38 1680 

Theo van Lotringen tegen Sebastiaan de Jong foto Erik Wille 

Steenstraat 90 | 6828 CN | Arnhem 

026-4425368 | info@slagerijputman.nl 
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In de tweede ronde van de KNSB-competitie treedt ASV-2 aan tegen Staunton Groningen. 
Een voorspoedige treinreis en een stevige wandeling brengt een zestal ASV-ers (Bent, Jan, Theo, 
Sjoerd, Vadim en ik) naar de speelzaal Jannes van der Wal. Even later maken de automobilisten Otto en 
Rob het octet compleet. Het is duidelijk dat het tweede team er zin in heeft. 
Op eigen verzoek mag ik met zwart plaats nemen op bord twee tegen John Riksten. Er komt een theore-
tisch duel van het Benkögambiet op het bord. In de eerste fase van de partij weet ik het initiatief naar mij 
toe te trekken. Op zet 19 krijg ik de kans om de partij in stijl af te maken. In plaats daarvan geef ik Riksten 
de gelegenheid om het roer over te nemen. John, in de veronderstelling dat hij onder grote druk staat, 
zoekt alleen naar verdedigende zetten in plaats van aanvallende zetten. 
Na het onbenut laten van deze scoringskans maak ik de partij in stijl af. 
 
Riksten, John (2014) - Bus, Tom (2143) Groningen 08.10.2022 

 
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5  
Voor de wedstrijd van vandaag heb ik geen bijzondere varianten beke-
ken aangezien er weinig informatie over de tegenstanders bekend is. 
Ik besluit een oude liefde op het bord te brengen: Het Benkö-Gambiet 
ook wel Wolgagambiet genaamd. 
3...b5 4.cxb5 a6 5.Pc3 Zie diagram links 
 
Met deze zet wordt het Zaitsev-
systeem ingeleid. De bedoeling 
van wit is gericht op het vermij-
den van de strategische sys-
temen van het standaard 
Benkö-gambiet door het uitvoe-
ren van een directe aanval via 
het centrum. 
 
GM Igor Zaitsev was naast 
sterke speler ook de vroegere 
trainer van Anatoli Karpov in 
zijn WK-matches met Kaspa-
rov.  
Deze Zaitsev is ook de grote man achter het openingssysteem in de 
Spaanse opening, die zijn naam nu draagt. 
Tegen het Benkö-gambiet heeft Zaitsev onderstaand systeem verzon-
nen. 
5...axb5 6.e4 b4 7.Pb5 d6 Zie diagram links 
 
Dit is een tabija van de Zaitsev-
variant. Mijn tegenstander kiest voor 
de hoofdvariant met 8.Lf4. 

Alternatieven zijn 8.Lc4(Nescaffe-Frappe Attack) en 8.Pf3. 
8.Lf4 g5!  
Na de partij gaf GM Sipke Ernst aan dat 8...Pxe4 9.De2 g5! 10.Le5 
dxe5 11.Dxe4 Lg7 12.d6 Ta5 13.Td1 0–0 ook speelbaar is zoals in Us-
manov,V (2289)-Malakhov,I (2449) St  Petersburg 2011. 
Het ogenschijnlijke rustige 8...Pbd7 9.Pf3 wordt al snel scherper na 
9...Pxe4 10.De2 f5 11.Pg5 Pdf6 12.f3 Pxd5 13.Pxe4 Pxf4 14.Pbxd6+ 
exd6 15.Pxd6+ Kd7 16.Db5+ Ke6 Ivanisevic,I (2540)-Adorjan,A (2485) 
Szeged 1997] 
 
9.Lxg5 Pxe4 10.Lf4 Lg7 Zie diagram rechts 

Een frisse aanvalspartij  
door Tom Bus 

Foto: Russian Chess Federation 
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Na de partij zie ik dat zwart in deze stelling twee andere goede voortzettingen heeft. 
Sterk  is 10...Pf6 11.Pf3 Lg7 12.Ld3 Lb7 13.0–0 0–0 Ezat,M (2401)-Maksimovic,B (2398) Chess.com INT 
2020. Een ander idee is 10...Da5 11.Pf3 Lg7 Maurel,J-Sabah,G France 1984 
 
11.De2 Pf6  
Tegenwoordig gaat de voorkeur naar 11...f5 12.f3 0–0 13.fxe4 fxe4 14.g3 Da5 15.Kf2 Pd7 16.Kg2 Ezat,M 
(2408)-Weetik,V (2423) Chess.com INT 2020 
12.Pxd6+  
En niet 12.Lxd6 vanwege 12...La6 (Ook goed is 12...Pxd5 Pastor,K (2260)-Firt,S (2390) Czech Republic 
1995) 13.Pc7+ Kf8 14.Dxe7+ Dxe7+ 15.Lxe7+ Kxe7 16.Pxa8 Lxf1 17.Kxf1 Pxd5 18.a3 Lxb2 19.Te1+ Kd6 
20.axb4 cxb4 21.Td1 Kc6–+ met groot  voordeel voor zwart. 

12...Kf8 13.Pxc8 Dxc8 14.d6  
Mijn tegenstander Riksten kiest voor de "oude" hoofdvariant. Sterker 
schijnt tegenwoordig 14.Df3 
14...exd6 15.Lxd6+ Kg8  
Deze zetten stonden binnen 10 minuten op het bord. Vanaf dit moment 
zijn beide spelers out of book. Ik kan mij herinneren dat zwart bij goed 
spel een gelijke stelling bereikt. Wit moet op de hoogte zijn van de ac-
tieve zwarte tegenkansen. 
Van de andere kant heb ik deze beoordeling wel twintig jaar geleden 
gemaakt. De kans is zeer reëel dat in het computertijdperk deze me-
ning geheel herzien is. 
 
16.Pf3 Pc6!? Zie diagram links 
Ik offer een tweede pion voor  ontwikkelingsvoorsprong en initiatief. 
Ik vind de voortzetting 16...Pbd7 te tam. Niet goed is 16...Dc6? 17.0–0

–0 Da4 18.Dc4 Pc6 Meins,G (2440)-Mainka,R (2530) Groningen 1995. De witspeler miste hier het beslis-
sende 19.Pg5! De beste kans voor wit is de aanname van de pion met 17.Lxc5 Df5 Meins,G (2460)-
Nisipeanu,  L (2600) Groningen 1997  
En nu 18.Tc1 Pd5 19.Le3 Pe5 20.Pxe5 Lxe5 21.g4 De6 22.Df3 Pxe3 23.fxe3 Tc8 

 
17.Dc4?  
Met deze zet wordt pion c5 nogmaals aangevallen. Zwart heeft een 
verrassing in petto. 
17...Pa5! Zie diagram links 
 
18.De2  
Er is niets anders. En niet 18.Dxc5? Dxc5 19.Lxc5 Pb3 20.Lc4 zoals in 
Tozer,R (2380)-Pein,M (2425) England 1997 20...Te8+ 21.Kf1 en zwart 
staat gewonnen. 
18...Dc6 19.0–0–0? 
Tijdens de partij ben ik geschrokken van deze zet. Kan dit ook nog? 
Ik heb nooit in de partij overwogen dat wit lang zou kunnen rokeren. 
Wellicht heeft het er mee te maken dat er veel zwarte stukken op de 
damevleugel gericht zijn terwijl er nauwelijks verdedigers daar zijn. 

De lange rokade is fout .Aangewezen is 19.Td1 Pe4 20.Pe5 Db7 21.f4 b3 22.a3 Td8= met gelijke kansen. 
19...Pe4??  
Dit is de slechtste zet van deze partij en deze zet gooit een grote smet 
op de partij. Direct winnend is 19...Da4!  
U mag zelf de bijbehorende varianten vinden. 
20.Lg3?  
En wit revancheert zich. Na 20.Pe5! Db7 21.Dh5+– staat wit duidelijk 
beter. 
20...De6  
Nu komt alles weer op zijn pootjes terecht. Ook goed is 20...c4! 21.Pe5 
Pb3+ 22.axb3 cxb3+ 23.Kb1 Ta1+ 24.Kxa1 Da4+ 25.Kb1 Da2+ 26.Kc1 
Da1# 21.Pd2? Zie diagram rechts 
Wit loopt geforceerd mat.  
21...Dxa2 22.Pxe4 Pb3+ 23.Kc2 Dxb2+ 24.Kd3 Dd4+ 25.Kc2 Ta2+ 
26.Kxb3 Ta3+ 0–1 
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Aan de start verschenen 14 schakers. Hans van Zwam, 
Frank Bohm en John Bijlsma kwamen voor het eerst.  

De start was voor wedstrijdleider niet zo best. Het pro-
gramma Rokade  om in te delen functioneerde niet 
meer. Blijkbaar kon dat programma de overgang van 
Windows 10 naar 11 niet aan. Dus het werd handmatig 
indelen. Inmiddels is een nieuw indelingsprogramma 
aangeschaft: Systeem Keizer. Dat heeft wel als conse-
quentie dat de verdeling in groep A en B kom te verval-
len. 

Ben Gussinklo en Horst Eder speelden remise tegen 
elkaar maar wonnen beiden de andere twee partijen 
en hebben dus de leiding genomen. Ook Kazem Molla-
hosseini, John Bijlsma en Math Scheffer gingen zeer 
goed van start. Bij Albert Marks, Ko Kooman en Frank 
Bohm zat het deze middag niet mee en verloren hun 
partijen.  

Volgende ronde is op dinsdag 1 november in de Mo-
lenbeekstraat 26a in de Wasserij. Jan Vermeer, tel. 06-
307 42 034. 

 

Daglichtschaak begint voortvarend 
door Jan Vermeer 

Uitslagen Daglichtschaak  
ronde 1, gespeeld op 4 oktober  2022  

    

Wit  Zwart Uitslag 

Vermeer, Jan - Engels, Jo 1-0 

Mollahosseini, Kazem - Kooman, Ko 1-0 

Eder, Horst - Bohm, Frank 1-0 

Scheffer, Math - Zwam van, Hans 0-1 

Gussinklo, Ben - Marks, Albert 1-0 

Frits 8 - Jansen, Tjabbe ½-½ 

Bijlsma, John - Reiding, Jacco 1-0 

Kusters, Hub - Afwezig met geldige reden    

    

ronde 2    

Wit  Zwart Uitslag 

Kooman, Ko - Engels, Jo 0-1 

Jansen, Tjabbe - Kusters, Hub 1-0 

Reiding, Jacco - Marks, Albert 1-0 

Bijlsma, John - Scheffer, Math 0-1 

Gussinklo, Ben - Eder, Horst ½-½ 

Zwam van, Hans - Mollahosseini, Kazem 0-1 

Vermeer, Jan - Frits 8 ½-½ 

Bohm, Frank - Oneven                       

    

ronde 3    

Wit  Zwart Uitslag 

Vermeer, Jan - Bijlsma, John 0-1 

Eder, Horst - Kooman, Ko 1-0 

Engels, Jo - Gussinklo, Ben 0-1 

Scheffer, Math - Mollahosseini, Kazem 1-0 

Jansen, Tjabbe - Reiding, Jacco ½-½ 

Marks, Albert - Kusters, Hub 0-1 

Bohm, Frank - Frits 8 ½-½ 

Zwam van, Hans - Oneven                       
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Na de Zomervakantie zijn de 
schaakstukken bedekt met een 
laagje stof. Het uitvoeren van de 
zetten gaat nogal houterig en het 
bedenken van originele ideeën 
gebeurt niet dan wel zeer traag. 
Het OSKA creëert een goede om-
geving om langzaam maar zeker 
spelritme op te bouwen, het uit-
voeren van zetten te stroomlijnen 
en sprankelende gedachten ten 
tonele te brengen. Ik heb niet lang 
hoeven te twijfelen om mij voor dit 
mooie herfsttoernooi aan te mel-
den. 
Mijn plan is om vijf partijen te spe-
len door in ronde vier een bye op 
te nemen. Drie partijen op één 
dag vind ik iets te veel van het 
goede. Door het uitlopen van 
werkzaamheden op de eerste 
speeldag, de vrijdag, ben ik ge-
noodzaakt om in ronde één de 
bye al in te zetten. Als consequen-
tie hiervan besluit ik de bye van 
ronde vier terug te nemen.  
 
Bus, Tom (2135) - Kools, Jasper 
(1820) OSKA Arnhem (2), 
24.09.2022 

Na het opnemen van een bye in 
ronde 1 speel ik mijn eerste partij 
tegen Jasper Kools. Ik heb geen 
speciale variant voorbereid en be-
sluit te starten met 1.c4 onder het 
motto "Ik zie wel wat op het bord 
komt.  
1...g6 2.Pf3 c5 3.Pc3 Lg7 4.g3 
Pc6 5.Lg2 Ph6  
Zie diagram  

Met deze zet geeft zwart de partij 
een eigen kleur. Ik kies voor de 
meest agressieve voortzetting. 

6.h4 d6 7.d3 Lg4  
"Wie h4 zegt, moet ook h5 zeg-
gen", luidt een oud Chinees 
spreekwoord. 
8.h5 gxh5  
Ik was enigszins verbaasd dat 
mijn tegenstander deze kritieke en 
tevens  sterke zet zo snel speel-
de. 
9.Ld2  
Ik koos bewust voor deze tamme 
zet om van de ene kant de struc-
tuur vast te houden maar ook om 
de tegenstander uit een mogelijke 
voorbereiding te halen. 
Een andere optie is 9.Pd5 Gran-
delius,N (2515)-Mirumian,V   
(2506) Olomouc 2009 
9...Pf5 10.Pg5?  
Zie diagram  
Speculatief gespeeld. De door mij 

gekozen zet is schaaktechnisch 
niet de beste voortzetting maar 
psychologisch  gezien wel. 
10...h6  
Blijkbaar heeft de zet zijn psycho-
logische uitwerking niet gemist, 
Mijn tegenstander investeert bijna 
een half uur aan dit suboptimale 
antwoord. 
11.Pge4 Pfd4 12.f3 Lf5 13.Pd5 
e5? Zie het volgende diagram 
 
Door de rigoureuze pionzet con-
troleert zwart weliswaar veld f4 en 
steunt zwart het paard op d4 maar 

laat tevens een immens gat vallen 
op d5. 
Ik besluit het materiële evenwicht 
te herstellen en mijn ontwikkeling 
af te maken. 
14.Txh5 Lg6 15.Th1 f5 16.Pec3 
h5 17.e3 Pe6  
De zwarte trots op d4 is verjaagd 
en we kunnen de balans opnieuw 
opmaken. 
Zie diagram  

Ik ben niet ontevreden over de 
gang van zaken. Wit heeft een 
iets betere pionnenstructuur en 
zwart heeft enkele zwaktes in zijn 
“Hinterland” gecreëerd. Het paard 
op d5 is zeer content. 
18.De2?!  
Ik probeer zo compact mogelijk te 
spelen om eventuele tactische 
ressources tot een minimum te 
beperken. 
Actiever en sterker is 18.Da4 a6 
19.0–0–0 0–0 20.f4 

OSKA als hoogtestage 
door  Tom Bus 
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18...Dd7 19.0–0–0  
Een goed alternatief is 19.Pb5 
Pe7 20.Pxe7 Dxe7 21.0–0–0 en 
wit staat beter 
19...0–0–0  
De torens zijn met elkaar verbon-
den dus technisch gesproken is 
de openingsfase nu beëindigd. 
20.Th4  
Ik richt mijn aandacht op de geïso-
leerde h-pion. Deze oogt in eerste 
instantie zwakker dan mijn zwak-
ke g-pion. 
20...Df7 21.f4!  
Zie diagram  

Met deze zet neemt wit de bad-
kuip-positie in. De pionformatie 
c4-d3-e3-f4 doet namelijk denken 
aan een badkuip. Deze vier pion-
nen beheersen het gehele cen-
trum. Nu wordt niet alleen de druk 
op h5 verhoogd maar wordt ver-
der de zwarte pion op f5 ge-
fixeerd. Mogelijke zwarte bevrij-
dingsacties met f5–f4 zijn nu uit 
den boze. 
21...exf4? 22.gxf4  
Na deze ruil is wit van zijn zwakke 
broeder op g3 verlost terwijl zwart 
nu zwakke boertjes heeft op d6, f5 
en h5. 
22...Pc7 23.Tdh1 Th7 24.Lf3 
Tdh8 25.Dg2 De8?  
Aangewezen is 25...Pe8 Zie dia-
gram bovenin volgende kolom  
 
In deze stelling zijn er twee witte 
stukken, Pc3 en Ld2, die naar be-
tere oorden gedirigeerd kunnen 
worden. De overige stukken zijn 
happy met waar zij staan. 
In de partij besluit ik om “niets” te 
doen. Ik geef niets van mijn stel-
ling weg maar ik verdien er zeker 
niets bij. 

Soms moet je het stellingsbeeld 
veranderen om het voordeel uit te 
bouwen. Dit is zo’n stelling. 
Na de sterke paarduitval 26.Pb5! 
Pxb5 27.cxb5 Pd8 28.Pe7+! Dxe7 
29.Dxg6 worden enkele stukken 
afgeruild. Het resultaat van deze 
actie is dat wit een overweldigen-
de positie heeft bereikt. 
Ik speel uiteindelijk het truttige 
26.Tg1?  
en doe nog een tweetal nietszeg-
gende zetten. Mijn tegenstander 
doet daarentegen gezonde zetten 
en blijft daarmee in de race. 
26...Lf7 27.Dh3? Dd7 28.Tg5 
Pb4!  
Zie diagram  

Deze zet zag ik totaal niet aanko-
men. Achteraf logisch. Blijkbaar 
heb ik moeite met paarduitvallen 
naar b5 en b4. 
Wit staat weliswaar nog prima 
maar met deze zet geeft zwart 
aan dat hij ook nog meedoet en 
van plan is zijn huid zo duur mo-
gelijk te verkopen. 
29.a3?  
Meer uit paniek dan uit schaakin-
zicht speel ik deze pokerzet. Het 

enige correcte is 29.Pxb4 cxb4 
30.Pe2 Lf6 31.Lxb4. Wit offert 
weliswaar de kwaliteit  maar krijgt 
daar meer dan voldoende com-
pensatie voor. 
29...Pbxd5?  
Gelukkig  geloofde mijn tegen-
stander mij en koos hij niet voor 
het sterkere 29...Pxd3+ 30.Kc2 
Pxd5 31.Pxd5 Pxb2 32.Txg7 Txg7 
33.Kxb2= met gelijke kansen. 
30.Pxd5 Pxd5 31.cxd5 Lf6 
32.Lc3  
Zie diagram  

De stelling is in evenwicht en bei-
de spelers hebben nog twee mi-
nuten op de klok. Ik zal een kwali-
teit verliezen en besluit vanaf dit 
moment het tempo te verhogen en 
de zetten te verscherpen. 
32...Lxg5 33.fxg5 Tg8 34.Lf6 b5 
35.Kd2 Lg6 36.Lxh5 Lxh5 
37.Txh5 Txh5 38.Dxh5  
Einde afwikkeling: De loper en 
vrije g-pion vormen voldoende 
compensatie tegen de logge to-
ren. 38...De8??  
Zie diagram  

Het ruilen van dames is gunstig 
voor zwart. 
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Gelukkig is in schaken het slaan 
niet verplicht. Na de zwarte  blun-
der kan wit een winststelling be-
reiken. 
39.Dh7!  
Wit kan met de dame de zevende 
rij bestrijken en zich richten op de 
damevleugel en tevens de g-pion 
ondersteunen. 
39...Tf8  
Taaier is 39...Kb8 40.b4! f4 
41.exf4 c4 42.Ld4 en de zwarte 
stelling stort iets later in. 
40.Dxa7 Txf6 Wanhoop! 41.gxf6 
Zie diagram  

Het dame eindspel is voor wit ge-
wonnen, niet alleen vanwege het 
materiële overwicht maar vooral 
door het verschil in activiteit van 
beide dames. Stockfish geeft mat 
in 17 aan. 
41...Dg6 42.Da8+ Kc7 43.Dc6+ 
Kb8 44.Dxd6+ Kb7 45.Dc6+ Ka7 
46.Dxc5+ Ka6 47.Dc6+ Ka5 
47...Ka7 is taaier. 
Zie diagram  

Wit geeft mat in vier. 
48.Kc3 Dg2 49.b4+ Ka4 50.Da6#  
1–0 

De spits is er van af. Ik heb hard 
moeten werken voor dit punt. Bui-
ten het missen van de paarduit-
vallen naar b5 en b4 kan ik tevre-
den zijn met het niveau van de 
partij. Mijn tegenstander verdient 
een pluim want hij heeft het mij 
erg lastig gemaakt in de opening 
en late middenspel. 
 
In mijn tweede partij weet ik niet 
veel te bereiken. De witspeler, 
Maarten Smit, houdt mijn stelling 
stevig in de greep en besluit af te 
wikkelen naar een onverwachte 
apotheose. 
  
Smit, Maarten (2043) - Bus,Tom 
(2135) OSKA Arnhem (3), 
24.09.2022 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 
4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 Pc6 6.Le2 e5 
7.Pb3 Le7 8.Le3 Le6  
In deze Boleslavski-variant van 
het Siciliaans draait alles om veld 
d5. Wit heeft verschillende ma-
nieren om de zwarte opzet te be-
strijden. 
Het meest gebruikelijk is 9.0–0 
met als mogelijk vervolg 9...0–0 
10.f4 exf4 11.Txf4 d5 12.exd5 1/2
–1/2 (12)  Spassky,B (2605)-
Timman,J (2605) Niksic 1983; 
Een andere optie is het opzetten 
van een Engelse-Aanval-
Structuur met 9.f3. Dit idee is te 
langzaam zoals blijkt uit 9...d5 
10.exd5 Pxd5 11.Pxd5 Lxd5 
Adams,M (2696)-Kollars,D (2648) 
Dortmund 2022; Zwart is niet on-
der de indruk van 9.Dd2 a5 zoals 
in Crabbendam,  H-Piket,J Bever-
wijk 1965 (De papa van GM Je-
roen Piket!) 
Maarten kiest voor de aanpak 
met  
9.Lf3  
Zie diagram boven in volgende 
kolom 
 
9...0–0 10.g4  
Het idee van wit is verklaarbaar. 
Met de opmars g2–g4–g5 wordt 
een verdediger van d5 uitgescha-
keld. Bij schaken is niet alleen het 
vinden van het juiste plan van 
belang maar ook de uitvoering 
ervan. In dit geval is de timing 
van wit niet correct. 

Ik rekende op een rustiger aan-
pak. 
De gustibus non est disputandum 
10...a5! 
Zie diagram 

Deze pionopmars ziet men regel-
matig in het schaakspel. Wellicht 
een idee dat u kunt meenemen in 
uw eigen schaakpraktijk.  
Wanneer wit een paard op b3 
plaatst, kan zwart met de opmars 
van de a-pion het paard gaan kie-
telen. Dit geldt ook voor een 
zwart paard op b6. Op de ko-
ningsvleugel gebruikt wit/zwart de 
opmars van Harry, de h-pion, om 
de paarden op g6 of g3 te bevra-
gen. 
11.g5 Pd7 12.h4  
Inderdaad! Dit was het bezwaar 
van de vroege g2-g4-opmars. Het 
instaan van pion g5 geeft zwart 
juist dat extra tempo om het initia-
tief te grijpen. 
12...a4! 13.Pc1  
Nauwkeuriger is 13.Pd2 
13...a3 14.b3 Zie diagram boven-
in volgende kolom 
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Het oprukken van de a-pion 
(ALfaZero-stijl) heeft als gevolg 
dat c3, b2 en a1 kwetsbaar zijn. 
Verder staat Arry slechts twee vel-
den verwijderd van het promotie-
veld a1.Ik heb al vaker dit type 
stellingen op het bord gehad maar 
dan zonder de witte opmars g2–
g4–g5. Deze stelling vraagt om 
een typische aanpak. Bekend is 
nog 14...Pd4! 15.Lxd4 exd4 
16.Dxd4 zoals in de partij Ka-
mer,K (2379)-Asgari, M (2248) 
Ordu 2019 waar zwart het openen 
van de stelling door 16...f6 groot 
voordeel krijgt.  
Ik mis in bovenstaande stelling  
het juiste plan dat achteraf gezien 
geheel logisch is. Door het vroege 
oprukken van de g-pion kan zwart 
met the hook (Engels), mit dem 
Hebel (Duits) 14...f6!–+ groot 
voordeel behalen. De rechtvaardi-
ging van deze zet ligt in het feit 
dat de zwartveldige loper geacti-
veerd kan worden en dat de 
kwetsbare f-lijn geopend kan wor-
den.  14...Pb4?! levert slechts ge-
lijk spel op. 15.Pd3 Pxd3+ 
16.Dxd3 Pc5?! Nauwkeuriger is 
16...Tc8 17.Dd2 Da5 Zie diagram  

Ik voelde mij niet geheel zeker in 
deze stelling. Op de  koningsvleu-
gel wordt mijn bewegingsvrijheid 
beperkt door pion g5. In het cen-
trum beschikt wit over het prachti-
ge veld d5.Op de damevleugel 
heb ik wel tegenspel maar het lijkt 
in mijn ogen niet voldoende om 
indruk te maken op wit. Wit staat 
beter. 
18.Kf1?!  
Deze zet begreep ik niet zo goed. 
Wellicht wil wit een Totaler Krieg 
uitvoeren met aanval op het cen-
trum en beide vleugels. Het witte 
plan is langzaam en fout. 
Na het strategische 18.Pd5! 
Dxd2+ 19.Kxd2 Lxd5 20.exd5 f5 
21.gxf6 Lxf6 22.Lg4 heeft wit een 
prachtige stelling bereikt. 
18...Tfc8 19.Pd5!  
Zie diagram  

Met deze krachtige zet verzekert 
wit zich van een klein maar duur-
zaam voordeel. 
19...Dxd2  
Ook na 19...Lxd5 20.Dxd5 Dc3 
21.Kg2 staat wit prima. 
20.Pxe7+? 
Maar dit is niet de bedoeling. De-
ze zet begreep ik niet. Waarom je 
het machtige paard afruilen tegen 
de kreupele loper? Na deze ruil 
zijn de kansen gelijk. 
Logisch en goed was 20.Lxd2 Ld8 
21.Tc1 b5 22.Ke2 en wit kan met 
een gerust hart voor twee uitsla-
gen spelen. 
20...Kf8 21.Lxd2 Kxe7 
De stelling is gelijk. Wit besluit zijn 
damevleugelmeerderheid in be-
weging te zetten. 
22.c4?  
Zie diagram boven in volgende 
kolom 
 

Deze zet ligt voor de hand. Wit 
verstevigt zijn positie met de 
Maroczy- opstelling. Het enige 
nadeel van deze zet is dat hij  
faalt op het agressieve maar o zo 
sterke 
22...b5! 23.cxb5  
In eerste instantie dacht ik aan het 
impulsief terugwinnen van de pion 
met 23...Ld7 of 23. T(ac)b8. Ik 
nam wat extra tijd in deze stelling. 
Ik "voelde" dat er iets aan de hand 
was. Natuurlijk speelt Arry op a3 
daarin de hoofdrol. 
Zie diagram  

 Maar wat is er in deze stelling 
aan de hand? 
In eerste instantie dacht ik geheel 
Westers: materialistisch. Hoe win 
ik de b-pion terug?  
Daarna bekeek ik de stelling van-
uit een ander oogpunt. Je kunt het 
Oosters, Spiritueel, Mind over 
Matter noemen. De juiste term lijkt 
mij: Het Schaakoogpunt. 
Ik zag dat de toren op a1 en loper 
op d2 ongedekt staan. Verder is 
de diagonaal a2-g8 voor de zwar-
te loper geopend werd. De loper 
en (vooral) paard kijken naar veld 
b3. Dat Arry op a3 staat te trappe 
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len van ongeduld. De torens op a8 
en c8 staan precies op de juiste 
lijnen.  
23...Lxb3!!  
Een donderslag bij heldere hemel. 
Het meest verstandig is het wei-
geren van deze Griekse gift. 
24.axb3  
Echter na weigeren van het offer 
met  24.Kg2 Lc2 25.Tac1 Pd3 
26.Tcf1 krijgt zwart ook groot 
voordeel. 
24...Pxb3 25.Ke2 Tc2 26.Thd1 a2 
0–1 
Slotstelling  

De pointe van de zwarte  combi-
natie. Wit moet teveel materiaal 
inleveren en gaf daarom op. 
 
Ik was in deze partij zeer tevreden 
over het plan met de opmars van 
de a-pion en met het uitvoeren 
van de slotcombinatie. Ik was min-
der tevreden over het niet kunnen 
vinden van het juiste plan na 
14.b3.  Door deze winst sta ik met 
2,5 uit 3 in de top van het toer-
nooi. 
 
Bus,Tom (2135) - Woudt, Ismaël 
(1902) OSKA Arnhem (4), 
24.09.2022 
 
1.Pf3 d5 2.g3 c5 3.Lg2 Pf6 4.0–0 
Pc6 5.c4 e5 6.cxd5 Pxd5 7.Pc3 
Le6  
Hier plaatste mijn jeugdige tegen-
stander een remiseaanbod. Dat 
vond ik iets te vroeg. 
8.Da4 Ld6 9.d3 0–0?! 10.Pg5 
Pxc3 11.bxc3 Ld7 12.Tb1 Tb8  
Via een Reti-achtige opening zijn 
we in een Siciliaanse Draak met 
verwisselde kleuren terecht geko-
men. De ongelukkige stand van 

het zwarte loperpaar zorgen er-
voor dat wit iets beter staat. 
Zie diagram  

13.De4!  
Dit is de enige manier om voor-
deel te kunnen behalen. 
13...g6 14.Dh4 h5  
Blijkbaar is deze stelling al in een 
correspondentiepartij gespeeld. In 
de partij Prencipe ,G-Paulus, K 
(1668) ICCF e-mail 2013 volgde 
het thematische 15.f4! met als 
mogelijk vervolg 15...exf4 16.gxf4 
Pe7 17.e4+– 
Ik baal dat ik de zet 15.f4! niet se-
rieus in overweging heb genomen. 
15.Da4!? 
Zie diagram  

Ik heb gezocht en kon helaas 
niets beter vinden dan dit. 
Wanneer je de laatste twee dia-
grammen vergelijkt heeft wit toch 
iets bereikt: het verzwakken van 
de zwarte koningsvleugel .Op dit 
moment had ik slechts 13 minuten 
over en mijn tegenstander 1.21u. 
De ronde hiervoor had deze te-
genstander remise gespeeld te-
gen de solide Jaap Vogel. Het 
werd al laat op de dag. Er is niets 

mis met 2,5 uit 3. Al deze factoren 
samen brachten mij op het idee 
om de zet gepaard te laten gaan 
met een remiseaanbod.  
Tip:  Wil je je niveau verbeteren? 
Geen remise aanbieden maar 
doorvechten! 
15...Le7  
Terecht speelt Ismaël door. Beide 
spelers verstevigen hun posities 
waarbij het evenwicht niet wordt 
verbroken. 
16.h4 Lg4 17.Te1 Simpel en sterk 
is 17.Lxc6! bxc6 18.Txb8 Dxb8 
19.f3 met wit voordeel. 
17...Pa5 A knight on the rim is dim 
18.c4 Ld7 19.Dc2 Lc6 20.Pe4?!  
Het paard moest naar het andere 
veld: 20.Pf3!  
20...f5 21.Pc3 Lxg2 22.Kxg2  
Zie diagram  
22...f4?  

Zwart verliest zijn geduld. Het is 
waar dat de witte koningsvleugel 
weinig verdedigers kent. Van de 
andere kant zijn er ook weinig 
aanvallers. 
23.Pd5?  
Het idee van 23.d4!+– , waarmee 
de gehele zwarte opzet wordt 
weerlegd, zag ik pas later.  
23...fxg3?  
Zwart moet zijn koningstelling ver-
dedigen met 23...Kh7 
24.fxg3 Lxh4 Woudt  gaat all-in. 
Ik mag het offer niet aannemen. 
25.d4!  
Zie diagram volgende pagina links 
boven 
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De weerlegging van de zwarte 
opzet. Wit staat gewonnen. 
25...Kg7 26.Dd2 26.dxe5! 
26...Th8 27.dxe5  
en zwart heeft problemen met de 
loper op h4 en het paard op a5. 
27...Le7  
Ook na 27...Pxc4 28.Dd3 Pxe5 
29.De4 staat wit gewonnen. 
28.Pxe7 Nog sterker is de stille 
zet 28.e6 
28...Dxe7 29.Dxa5  
Zie diagram l 

Wit staat een stuk voor in gewon-
nen stelling. De grootste tegen-
stander van wit is niet zijn tegen-
stander maar zijn gebrek aan tijd. 
Zwart geeft terecht niet op. 
29...h4 30.Dc3 h3+ 31.Kh2 Tbf8 
32.Lf4 g5  
Zie volgend diagram in middelste 
kolom bovenin 
 
Een goede schaker zet de aange-
vallen loper naar een veilig veld, 
maar niet ik. Bij gebrek aan tijd en 
gezond verstand ga ik complica-
ties creëren. 
Na kort beraad speel ik het scher-
pe 
 

33.Df3!  
Blijkbaar de beste zet in de stel-
ling. Wit richt zijn vizier op b7. 
Er volgt een min of meer gedwon-
gen zetten reeks. 
33...b6 34.Tbd1 gxf4 35.Tg1 Th6 
36.gxf4+ Kh8 37.Td6! 
Zie diagram  

De pointe van de witte afwikke-
ling. Het is mat in 13 zoals jullie 
allen wel snel geschoten zullen 
hebben.  Er volgden de volgende 
twee zetten 
37...Th4 38.Dg3 Dh7  
Zia diagram 

Na 39.e6 Thxf4 miste ik het sterke 
40.Dxf4 en wint. 
Ik weet niet wat ik zag of dacht 
maar ik kwam op een lumineus 
idee. 
39.e3?? 
Tja, zwart ontsnapt met een blauw 
oog. 
39...Dc2+ 40.Kh1 De4+ 41.Kh2 
Dc2+   ½–½ 
Toch remise.  

Hendriks,Tobias (1974) - 
Bus,Tom (2135) OSKA Arnhem 
(5), 25.09.2022 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 
4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 Pc6 6.Lg5 Ld7 
7.Dd2 Tc8 8.f3 Pxd4 9.Dxd4 Da5  
Wellicht  secuurder is 9...a6 10.0–
0–0 e6 (10...Da5 11.h4 h6 12.Le3 
e5 13.Dd2 Le6 14.Kb1 Kevlish-
vili,R (2506)-Cordova,E (2556) 
Lichess.org INT 2021)  
Zie diagram  

Er staat een zijvariant van de 
Richter-Rauzer-variant van het 
Siciliaans op het bord. De tekstzet 
wordt veruit het meest gespeeld. 
Wit heeft in deze stelling verschil-
lende opties: 
10.Le3 a6 11.g4 g6 12.g5 Lg7 
Novkovic,J (2128)-Kopinits,A   
(2273) Leoben 2008 
Of  10.h4 e5 11.Dd2 Ph5 12.Ld3  
Of 10.Dd2 h6 11.Le3 g6 12.0–0–0 
Lg7 13.Kb1 Fernando,D (2465)-
Santos,L (2368) Barreiro 2006 
Mijn tegenstander gaat voor  
10.Ld2!    
10...a6 11.Pd5 
11.g4 De5 (11...Dc5 12.Dxc5 
Txc5 13.0–0–0 Nemeth,F (2458)  
-Rusev,K (2455) Ourense 2006).  
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11...Dc5 12.Dxc5  
12.Pxf6+ gxf6 13.Dxc5 Txc5 
12...Txc5 13.c4  
Of 13.Pxf6+ gxf6 14.Ld3 h5 
15.Le3 Ponomariov,R (2627)-
Miroshnichenko,E (2465) Alushta 
2000 
13...e6  
Aangewezen was 13...Pxd5 
14.exd5 (14.cxd5? g6 Nabaty,T 
(2504)-Ter Sahakyan,S   (2480) 
Fermo 2009 15.Lc3 Tg8=) 14...e6 
15.Lb4 Tc7 Kozlov,V (2360)  -
Dragomarezkij,E (2455) Moscow 
1991 
14.Pxf6+  
14.Pe3 Le7 15.Ld3 Eminov,O-
Boros,D (2398) Peniscola 2002 
14...gxf6 15.Td1 h5  Interessant 
is15...f5! 
16.Le2 Tg8 17.Kf2 f5?  
Zie diagram  

De inleiding tot een verrassend 
kwaliteitsoffer. 
18.b4 Te5 19.Lf4  
Of 19.exf5 Txf5 20.Ld3 Tf6 
Zie diagram  

19...fxe4 20.Lxe5 dxe5 21.a3 
a5?!  Niet de sterkste maar vol-

doende om te kunnen strijden. 
Voldoende voor  gelijkspel is 
21...e3+ 22.Kxe3 Txg2= 
22.fxe4? Wit laat zich meesle-
pen.Beter is 22.c5 e3+ 23.Kf1 Lc6 
24.Tg1 h4 
22...axb4 23.axb4 Lxb4  
Zie diagram   

Het einde van de afwikkeling. 
Zwart heeft één pion compensatie 
voor de geofferde kwaliteit. Dat is 
echter de materiële component. 
Het loperpaar en het sterke zwar-
te centrum vormen de strategi-
sche meerwaarde. De stelling is 
nu gelijk. De kunst van het spel is 
om de verschillen in voordeel om 
te buigen. 24.Lf3?! Deze zet is te 
statisch. Het is belangrijk dat wit 
zijn torens laat deelnemen aan de 
strijd. Na deze onnauwkeurigheid 
krijgt zwart de betere kansen. 
Aangewezen is het actievere 
24.Lxh5 Lc6 25.Lf3 Lc5+ 26.Ke2 
Ke7 27.Kd3= en de h-pion is mo-
biel. 
24...Lc5+ 25.Ke2 Lc6 26.g3?!  
Veiliger is 26.h4! 
26...Ke7 27.Lxh5?!  
Zie diagram  

Het ruilen van de witte e-pion te-
gen de zwarte h-pion is  gunstig 
voor zwart. Het sterke zwarte cen-
trum ondersteund door het zwarte 
loperpaar vormt een serieuze drei-
ging voor wit. 
27...Lxe4 28.Lf3   
Zie diagram  

28...Lxf3+? Het zwarte voordeel 
is door de lichtzinnige loperruil 
sterk afgenomen. Aangewezen is 
28...Lf5! 29.g4 (29.Lxb7 Tb8!) 
29...Lxg4 30.Lxg4 Txg4–+ 
29.Kxf3 f5  
30.Tb1 b6 Sterker is 30...e4+ 
31.Ke2 b6+– 
31.Tb3? Tg4? Geeft het voordeel 
af. 
Wederom krijgt zwart met 
31...e4+! 32.Ke2 e5 33.Te1–+ Kf6
–+een gewonnen positie. 
32.h4 Txc4 32...e4+ 33.Kg2 Kf6= 
33.h5 e4+  Zie diagram  

34.Kg2?! Wit speelt onterecht op 
winst. Na 34.Ke2! Tc2+ 35.Kd1 
Ta2 36.Th4= is remise nabij. 
34...Tc2+ 35.Kh3 Kf6 36.g4  
Zie diagram op volgende pagina  
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36...f4?  
Na deze slordigheid moet de partij 
in remise verzanden. 
Aangewezen is 36...Kg5 37.gxf5 
exf5 38.Tg3+ Kxh5 39.Td1 Lf2 
40.Tg7 Le3= 
37.h6 Kg6 38.g5 f3 39.Kg4 e5  
De stelling is weliswaar in even-
wicht maar daarnaast ook nog erg 
gevaarlijk.  
Zie diagram  

De enige kans is 40.Txf3! exf3 
41.h7 Tg2+ 42.Kxf3 Tf2+ 43.Kg3 
Tf8 44.h8D Txh8 45.Txh8 Kxg5= 
met wellicht remise als resultaat. 
Murw gespeeld maakt wit de laat-
ste fout van de partij. 
40.Th3??  
Na deze blunder kan ik alsnog het 
hele punt binnenhalen. 
40...Tg2+ 41.Kh4 Lf2+ 0–1 
 
Na deze winstpartij ontstond er 
een spannende tussenstand: 
(Zie de tabel rechtsboven) Het 
was arbiter Huub Blom die mij er 
op wees. 
Dat is lang geleden dat ik bij een 
toernooi aan kop sta. Daarnaast  
kan het toernooi geen mooiere 

apotheose wensen. De vier koplo-
pers treffen elkaar in de laatste 
ronde. Tjark Vos speelt tegen Wil-
ly Hendriks en ik zal tegen Bram 
Klapwijk aantreden.  Tjark over-
speelde Willy Hendriks en leek op 
de volle buit uit te zijn. Op de een 
of andere manier haperde het spel 
van Tjark en wist Willy op slinkse 
manier een stuk en de partij te 
winnen. 
Helaas speel ik mijn zwakste partij 
van het toernooi in de laatste ron-
de.  
 
Bus, Tom (2135) - Klapwijk, 
Bram (2241) OSKA Arnhem (6), 
25.09.2022 
 
1.Pf3 Pf6 2.c4 c6 3.g3 d5 4.Lg2 
g6 5.b3 Lg7 6.Lb2 Db6 7.Dc1  
Hoewel 7.Dc2 hoger wordt aange-
slagen, kiest de meerderheid voor 
de gespeelde tekstzet. 
7...Le6 8.Pg5  
Natuurlijker is 8.0–0 Pbd7 9.Pd4 
Pc5 10.Pc3 
8...Lg4  
8...Pbd7?! 9.Pxe6 ( Of 9.0–0 0–0? 
Reshevsky,S-Pomar Salaman-
ca,A Palma  de Mallorca 1971 
10.Pxe6 fxe6 11.Pc3 (11.d3 Pg4 
12.Lxg7 Kxg7 Romanishin,O-
Pomar Salamanca,A Gothenburg 
1971 13.Db2+) ) 9...fxe6 10.Pc3 0
–0 11.0–0 Falke,H-Gossmann,E 
GER corr 1986] 
9.0–0?!  
Zie diagram boven in volgende 
kolom 
Ik probeer de partij complex te 
maken door de e-pion te offeren. 
Bram laat zich niet uit het veld 
slaan en ontwikkelt verder. 
9...0–0  
Of 9...Lxe2 10.Te1 Ld3 11.cxd5 0
–0 12.Pc3 Dd8= 

10.cxd5  
Goed voor gelijkspel is 10.Te1 h6 
11.Pf3 = 
10...cxd5 11.Pc3 h6 12.Pf3 Tc8 
13.Db1?  
Zie diagram  

Na deze zet komt zwart in het 
voordeel. Zowel witte dame op b1 
als de witte toren op a1 zullen als 
figuranten, nee niet als figuranten 
maar als toeschouwer deze partij 
volgen. Beter is 13.Dd1 
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13...Pc6 14.d3 Dd8   
Of  14...d4 15.Pa4 Dd8 16.b4 b5 
17.Pc5 Pd5 
15.Te1  
15.Pb5 Lxf3 16.Lxf3 Db6] 
15...Dd7  
Na 15...d4 16.Pb5 e5–+ staat 
zwart uitstekend. 
16.e4 d4 17.Pd5 e6?!  
Veel sterker is 17...Pxd5! 18.exd5 
Pb4 19.Pe5 Lxe5 20.Txe5 Pc2–+ 
18.Pxf6+ Lxf6 19.h3 Lxf3 
20.Lxf3 Pb4 21.Ld1?  
Hier miste ik 21.Te2 Db5 22.e5 
Lg7 23.Lxd4 Td8 en zwart  staat 
iets beter. 
21...a5  
Na het kwaliteitsoffer 21...Tc3! 
22.Lxc3 dxc3 23.e5 Le7 24.d4 
Dxd4 25.Te4 Dd5 staat zwart uit-
stekend. 
22.e5  
Zie diagram  

Dit is een wanhoopspoging. Ook 
na het betere 22.a3 blijft zwart 
beter staan. 
22...Lg7 23.Te4 Pc6 24.f4 Lf8 
25.a3  
25...Lc5 26.Kg2 Pe7 27.b4 Lb6 
28.Lf3 Pd5 29.bxa5 Txa5 30.Lc1  
Zie diagram in volgende kolom 
 
Nu gaat het snel  bergafwaarts. 
30...Tb5 31.Da2 Pc3 32.Df2 Pxe4 
33.Lxe4 Tbc5 34.Ld2 Tc2 35.Kf3 
Da4 36.Td1 La5 37.De1 Txd2 
38.Txd2 Tc2 0–1 
 
Het is niet leuk om in de laatste 
ronde van een toernooi, waar de 
belangen groot (kunnen) zijn, te 
verliezen. Het toernooi zag ik met 
name als een training voor het 
nieuwe seizoen. Die missie is in 
ieder geval geslaagd. 

 
Door deze  overwinning werd 
Bram de verdiende winnaar van 
dit OSKA. De nieuwe locatie en 
de regeling met de bye’s bevielen 

mij uitstekend. Ik had het idee dat 
de overige deelnemers ook zeer 
te spreken waar over het toernooi. 
Tot volgend jaar! 
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Jullie hebben mij vast al vaker op een clubavond of schaakwedstrijd/toernooi gezien. Mijn naam is An-
dré Zaalmink, ik ben de vader van Bram. Met belangstelling volgen mijn vrouw Gerdien en  ik de resul-
taten van jullie teams en natuurlijk van mijn zoon Bram en we genieten van de plezierige sfeer bij de 
clubavonden. Wij voelen ons dan ook helemaal thuis bij ASV. Ik vind het dan ook leuk om jullie club te 
ondersteunen met een advertentie in jullie prachtige clubblad ASV-Nieuws, zeker nu ik net mijn eigen 
onderneming begonnen ben. Graag stel ik mij in dit stukje even aan u voor. 

Met veel plezier heb ik jaren bij een groot landelijk uitvaartbedrijf gewerkt, maar nu heb ik toch de stap 
genomen om voor mijzelf te beginnen. Het spreekt daarbij voor zich dat ik niet alleen in de Achterhoek 
maar vanzelfsprekend ook in de regio Arnhem uitvaarten kan verzorgen op een manier die men voor 
ogen ziet. 

Ik heb veel diverse uitvaarten mogen verzorgen, bijvoorbeeld Christelijk, Joods en Islamitisch maar ook 
zonder religieuze achtergrond. Tijd nemen voor het begeleiden van een uitvaart staat bij mij hoog in het 
vaandel. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat je veel informatie krijgt ‘tussen de regels door’. Goed 
luisteren, ook naar wat je niet hoort. Daar is tijd voor nodig. Een persoonlijke uitvaart vind ik het be-
langrijkst. Dat nabestaanden nadien zeggen ‘Ja dit is precies hoe hij/zij was…’ Daar doe ik het voor! 

Via enige omwegen ben ik in de uitvaartbranche terecht gekomen. Je hebt ook wel enige ‘bagage’ nodig 
voordat je dat werk kunt gaan doen. Je komt bij mensen thuis die in diepe rouw zitten, die afscheid 
moeten nemen van een geliefd persoon. Daar mee omgaan en mensen adviseren en helpen geeft heel 
veel voldoening. Het is mooi en dankbaar werk. En ja, ik heb ook emoties. Zeker in zeer persoonlijke 
gesprekken. Je merkt dan de kleine dingen op die het verschil maken. 

Een overlijden is immers zeer ingrijpend. “sommige 
mensen hebben dingen besproken, maar soms we-
ten nabestaanden niet wat een overledene gewild 
zou hebben. Ook dan is overleg, en goed luisteren, 
nodig.” 

Nabestaanden kunnen mij bellen bij een sterfge-
val. “Het maakt niet uit waar en of iemand verze-
kerd is. We werken samen met alle uitvaartcentra 
in de regio.” Zaalmink Uitvaartzorg kan daarbij een 
wensenboek verstrekken waarin men kan aange-
ven hoe zijn of haar uitvaart vorm gegeven dient te 
worden. Er is veel mogelijk. Juist dat maakt een 
afscheid persoonlijk. Alles is daarbij gericht om een 
passend afscheid te verzorgen. 

Contactgegevens:  
Broekstraat 32,7122 LC Aalten,    
e-mail: andre@zaalminkuitvaartzorg.nl,  
tel. : 06-38729714,  
site: www.zaalminkuitvaartzorg.nl. 

Even voorstellen 
door André Zaalmink 

mailto:andre@zaalminkuitvaartzorg.nl
http://www.zaalminkuitvaartzorg.nl
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In de Duitse competitie speelde ik op zondag 17 oktober een alleraardigst potje schaak. 
Mijn tegenstander kende ik van voorgaande ontmoetingen maar wij hadden nog niet het genoegen om 
tegen elkaar te spelen. Mijn tegenstander was weliswaar op leeftijd (81 jaar) maar was nog zeer goed bij 
de pinken. Karakterologisch gezien viel hij helaas in de categorie “onaangename persoonlijkheden.”   
De partij komt langzaam op gang. In het prille middenspel weet ik de partij naar mij toe te trekken en ik 
behoud een langdurig voordeel. Door een grote onnauwkeurigheid geef ik mijn “sympathieke” tegenstan-
der een kans op gelijk spel, die hij met beide handen….nee, door beide handen liet glippen.  
Hierna werd de partij éénrichtingsverkeer op één doel. Na de partij vlogen enkele verwensingen door de 
lucht, nee, niet voor mij bedoeld, maar onheilsverwensingen in het algemeen.  
Laten we eens naar de partij kijken. 

Bus, Tom (2143) - Hunold, Rolf (2011) NRW Liga 1 Mülheim 3– Letmathe 1 16.10.2022 
 
1.Pf3 Pf6 2.c4 c5 3.g3  

Zie diagram links 
 
Ik heb de laatste twee dagen gebladerd in het boek "The Modernized 
Reti" van de Franse Grootmeester Adrian Demuth. Hij beveelt de zet 
3.b3 aan. Ik ken echter nog te weinig van het witte systeem  om het 
vandaag toe te passen. 
3...b6  
Inleiding tot het beruchte  Hedge-
hog-systeem (Egelsysteem), een 
opening die ik ook graag met zwart 
heb  gespeeld. 
4.Lg2 Lb7 5.0–0 e6 
Zie diagram rechts 
 
Na tien minuten nadenken ge-

speeld. Ik vermoed dat mijn ervaren tegenstander zijn gedachten liet 
lopen over het  dubbelfianchetto en de directe opmars ....d7–d5.  
Bijvoorbeeld: 5...g6 6.Pc3 Lg7 7.d4 cxd4 8.Dxd4 d6 9.b3 Pbd7 10.Lb2 
met iets beter spel voor wit in Vidit,S (2726)-Dubov,D (2699) Chess.  
com INT 2020] 
Of 5...d5 6.cxd5 Pxd5. In de partij Janssen, R (2448)-Lammens,T Hengelo 1999 miste wit het sterke 7.d4 
cxd4 8.Dxd4.  
6.Pc3 Le7  
Het is te vroeg voor 6...d5  Wit gaat verder met 7.cxd5 waarna zwart het beste vervolgt met 7…Pxd5.  Im-
mers na 7...exd5 8.d4 heeft zwart een inferieure variant van de Tarraschverdediging op het bord getoverd.  
Wit op zijn beurt slaat nogmaals toe met 8.Pxd5 en hoe zwart ook  terugslaat, wit behoudt de betere kan-
sen. Laten we eens kijken 
 a) 8...Lxd5 9.d4 Le7 10.dxc5 bxc5 Sasikiran,K (2654)-Adamski,J (2335)  Copenhagen 2003 
b) 8...Dxd5 9.d4 cxd4 10.Dxd4 Dxd4 11.Pxd4 Lxg2 12.Kxg2  Webersberger,J (2349)-Casagrande,H 
(2320) Austria  2018 
c) 8...exd5 9.d4 Pc6 10.Le3  Sedykh,M (2118)-Rohfleisch,D (1820)  London 2018) 
7.Te1  
Het idee achter deze zet is om e2–e4 te laten volgen  en pas daarna de opmars d2–d4. Waarom niet di-
rect d2–d4? Na direct 7.d4 volgt 7...cxd4 8.Pxd4 .Zwart zal na het alternatief 8.Dxd4 voldoende kansen  
op gelijk spel hebben. En dan 8...Lxg2 9.Kxg2 waarmee zwart de belangrijkste  verdediger van de witte 
koningsvleugel heeft geëlimineerd. Deze witveldige  loper behoud ik graag op het bord zoals uit deze partij 
zal blijken. 

7...a6  
Wanneer zwart de opmars e2–e4 verhindert met 7...Pe4 dan volgt 8.Pxe4 Lxe4 9.d3 Lb7 10.e4 en ge-
volgd door d3–d4 met goed spel voor wit. 

“Dort hatte ich mindestens ein Unentschieden“  
door Tom Bus 
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8.e4 d6 9.d4 cxd4 10.Pxd4  
Zie diagram links 
 
Ik bevond mij nog op bekend terrein en effectief gezien heb ik nul mi-
nuten gebruikt om deze  stelling op het bord te krijgen. Mijn tegenstan-
der heeft bijna twintig minuten gebruikt. Het behoud van de witte ko-
ningsloper heeft niet alleen strategische redenen maar ook een tacti-
sche component. 
10...Dc7  
Zwart kent zijn pappenheimers door de loper op b7 te verdedigen. 
Wanneer zwart, zonder gevoel voor gevaar, het sjabloneachtige 10...0
–0 speelt, kan wit gebruik maken 
van de ongedekte stand van de lo-
per op b7 en van het feit dat wit de 
toren naar e1 heeft verschoven.  
11.e5! Zie analysediagram rechts  

11...dxe5  
Niet 11...Lxg2? 12.exf6 en zwart gaf op in Ivanov,M (2418)-Ventura 
Rius,A Salou 2005)  
12.Lxb7 exd4 (Of 12...Ta7 13.Pc6! Pxc6 (Of 13...Dxd1 14.Pxe7+ Kh8 
15.Pxd1! Txb7 16.b3 Txe7 17.La3 en zwart won snel in Nelson, M 
(2029)-Riley, A (1846) IECC email 1998) 14.Lxc6) 13.Lxa8 dxc3 
14.Dxd8 Txd8 15.bxc3 
Ook op 10...Pbd7 volgt 11.e5! dxe5 12.Lxb7 exd4 13.Lxa8 dxc3 14.Lg2 
cxb2 15.Lxb2 met groot voordeel voor wit  in Davies, N (2505)-
Lemmers, O (2385) Leeuwarden 1993 
11.Le3  
Ik bied een pionoffer aan. 
11...Pbd7  
Wat als zwart de pion wel neemt?  
Dan volgt 11...Dxc4? 12.Tc1 Db4 en zwart zit in gigantische problemen. Bijvoorbeeld 13.a3 Dxb2 14.e5 
Lxg2 15.exf6 Lxf6 16.Pa4 Da2 17.Tc2 Dd5 18.Pxb6 Db7 19.Tc8+ en wint. 

12.Tc1 0–0  

Zie diagram links 

Soms ziet men in dit type stellingen 
de pionzetten b3 of h3 verschijnen. 
Vandaag wil ik met deze halve ont-
wikkelingszetten wachten totdat het 
echt nodig is. 
Ik kies voor de meest populaire zet 
13.f4 waarmee ik de invloed op het 
centrum vergroot. 
13...Pc5 14.Lf2  
Dit is de pointe van Te1. De  pion 
op e4 heeft een extra dekking. 
Zwart heeft meerdere torenzetten  

geprobeerd in deze stelling. 14...Tfd8  Zie diagram rechts 
Alternatieven zijn: 
14...Tac8 15.b4 Pcd7 Tot zover de  partij Akopian,V (2640)-
Prokopchuk,E (2489) Novgorod 1999. Wit kan het beste  voortzetten 
met het plan 16.b5! 
14...Tad8 15.b4 Tfe8+– Krivoshey,S  (2434)-Moltchanov,R (2402) Agneaux 2000;  
Tenslotte 14...Tfc8 Kushnaryov,A (1999)  -Barrilete,P (1469) LSS email 2014 
In alle varianten staat wit beter. 
Welke mogelijkheden bieden zich nu na 14...Tfd8  aan? De opmars 15.e5? dxe5 16.fxe5 Pe8 lijkt mij eer-
der gunstig voor zwart. Erg sterk is 15.b4 zoals in Moroni, L (2239)-Elistratov,S (2116) Budva 2013. 
Na15...Lf8 16.g4 staat wit uitstekend. 
De stelling vraagt om een dynamische aanpak middels 15.g4 Tac8 16.g5 Pe8 17.h4 en wit staat duidelijk 
beter in Del Rio de Angelis,S (2495)-Gunnarsson,J (2396) Santa Clara  2002. 

              Analysediagram 
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Ik kies het voorzichtige en wellicht verkeerde  
15.De2  
Voordat ik tot actie overga wil ik eerst de pionnen e4 en c4 een ruggensteuntje geven en de torens met 
elkaar verbinden. Hoewel de zet logisch lijkt, is het niet de beste voortzetting. 
15...Lf8  
Door af te zien van het sjablone-achtige b2–b3 in de opening, win ik nu een tempo met 
16.b4 Pcd7 

Zie diagram links 
 
Even geheel terzijde: deze stelling kwam al eerder in 2015 op het bord! 
17.f5  
Met deze tweesnijdige zet verover  ik weliswaar veld d5 maar ik moet 
daarvoor veld e5 inleveren. 
Wit kan ook in de stijl van de Velimirovic-aanval verder gaan met 
17.Pd5!? exd5 18.cxd5 Pc5 19.bxc5 bxc5 20.Pf5 en wit staat beter in 
Jovanovic,D (2373)-Csuri,L (1927)  Kecskemet 2015 
Het meest adequaat is overigens 17.g4 g6 18.Pd5 met overwegende 
stelling. 
17...exf5 18.Pd5!  
Dit is de pointe van de opmars f5. Dit is tevens de enige  manier om 
een licht voordeel te behouden. 
 
Zie diagram links 
 
18...Lxd5 19.cxd5 Db7 20.Pxf5  
Tijdens de partij had ik vluchtig naar 20.exf5 gekeken, maar dit verwor-
pen vanwege algemene redenen zoals het openen van de e-lijn voor 
zwart en versplintering van mijn pionnenstructuur. 
Het is raadzaam om in een stelling niet alleen op algemene kenmerken 
te letten maar vooral op specifieke  kenmerken.  
De belangrijkste reden die pleit voor exf5 is dat de daadkracht van de 
loper op g2 enorm is toegenomen. Bijvoorbeeld 20...b5 21.Pc6 Te8 
22.Dd2 en wit staat iets beter. 
20...Tac8 21.Tc6!  
 
 
Zie diagram links 
 
Dit is de pointe van de witte afwikkeling. Wit heeft een voorpost gecre-
ëerd op c6. Ik was zeer tevreden over de gang van zaken en de crea-
tieve aanpak van deze partij.  Maar wat schetst mijn verbazing? Het zal 
toch niet waar zijn?  
Dan denk je dat je op een doordeweekse zondag een geniale partij 
speelt, blijkt dat ergens in Smolensk  in 2005 iemand anders al eerder 
dit wiel heeft uitgevonden. 
21...Da8?  
Er is wederom een kritieke stelling  ontstaan. 
Zwart mag niet ruilen op c6 omdat de loper van g2 dan tot leven komt. 
Men zie: 
21...Txc6? 22.dxc6 Dxc6 23.e5!  Tja, dat krijg je ervan. Run, Eddy, run!  
23...Pd5 24.e6 Pe5 25.e7 You are doing great, Eddy!  En wit heeft win-
nend voordeel. Het meest taai is overigens 21...Te8 22.Pxd6 Lxd6 

23.Txd6 Db8 24.Tc6 met licht voordeel voor wit zoals in Parfenov,V (2229)-Ivanov,M (2350) Smolensk  
2005] 
Het eerste waar ik in bovenstaande stelling naar keek, was 22.Pxd6 Txc6 23.dxc6 en ik kon geen zuiver 
oordeel vellen over deze stelling. Wil ik een beter schaker worden, dan zal ik juist in dit type kritieke stel-
lingen dieper moeten  graven. Wat is er na 23.dxc6 aan de hand? Het zwarte paard op d7 hangt  terwijl bij 
wit het paard op d6 en prise is. De loper op g2 staat na de opmars  e4–e5 vis à vis met de dame op a8. 
Wit is in het bezit van het loperpaar en heeft een extra pion, de vrijpion op c6. Zwart staat gedrukt en heeft 
verder... niet zo heel veel. Wit staat zeer goed.! 
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Heb ik dan een excuus waarom ik mij niet inlaat op deze variant? Is het het ontberen van het kritieke mo-
ment in een partij? Nee, ik hield in deze stelling duidelijk pas op de plaats.  Tijdnood mag ik niet aanwen-
den. Ik had nog meer dan één uur op de klok. Heb ik dan te gehaast gespeeld? Nee, ik trok 14 minuten uit 
voor de zet 22.Tec1.   
De verklaring moet liggen in gebrek aan talent gecombineerd met te weinig training in tactische vaardighe-
den en een gebrek aan zelfvertrouwen!  
In dit soort stellingen zou ik iets meer van de tovenaar van Riga moeten hebben. Mischa Tal neemt met-
een de pion op d6 en begint daarna pas te rekenen. Hij gaat er vanuit dat de problemen van de  tegen-
stander vele malen groter zijn dan de zijne. 
Terug naar de partij. 
22.Tec1?  
Met deze zet geef ik een groot deel van mijn voordeel af. 
22...b5  
Dit is de volgende kritieke stelling uit de partij. Ik moet met iets sterks komen anders neemt zwart het initi-
atief over. Wat is het zwarte plan? Zwart zal zijn paard  fier op e5 plaatsen. De loper zal na de zet g6 een 
mooie diagonaal bestrijken via veld g7. De torens beschermen de c-lijn. Hoe gaat wit verder? Ik heb  ge-
keken naar de rigoureuze zetten 23.a2–a4 of 23.e4–e5 of 23.g3–g4. Ik heb over 23.Tc7 en 23.Dc2 nage-
dacht.  
De strijd speelt zich af op de damevleugel en verder wil ik anticiperen op 23...Pd7–e5. Na 24 minuten den-
ken besluit ik tot 
23.Pd4!?  
Ik had het idee gezien, maar ik moest meteen met 23.Lh3! de troef op tafel spelen. 
23...Pe5 24.Lh3! 

Zie diagram links 
 
Dit is de bijbehorende pointe van Pd4. De diagonaal h3–c8 is geopend 
voor de witte loper. Hier ziet u een bijkomend voordeel om niet in de 
opening te vroeg de sjablonezet h2–h3 te spelen.  
Op zijn beurt ging mijn tegenstander in de denktank.  
Van de overgebleven 19 minuten gebruikte hij nu een kwartier om te 
vervolgen met 
24...Pxc6 25.Pxc6 Tb8  
Nu heeft de zwartspeler nog twee en een halve minuut bedenktijd ter-
wijl ik nog 24 minuten heb. Ik besluit om niet gehaast te spelen, geen 
forcerende zetten te spelen en om mijn stelling te consolideren. 
26.Ld4!  
Centralisatie! 
26...Pe8  

Een grote tijdsvoorsprong en een uitstekende stelling. Wat wil men 
nog meer?  De kunst is om dit voordeel vast te houden en uit te bou-
wen naar winst.  
27.a3  
Objectief het sterkst is de aanval verleggen naar de koningsvleugel.  
Bijvoorbeeld: 27.Pxd8 Txd8 28.Tf1 Db7 29.Dh5 g6 30.Dh4 Ta8 
31.Txf7! en de stukken mogen in de doos. 
27...g6 28.Db2 Db7 29.Kg2  
De koning stapt uit eventuele schaakjes op de  diagonaal g1–a7. 
29...Lg7? 30.Lxg7  
Zwart is nu verzwakt op de zwarte velden rondom zijn monarch. 
30...Pxg7 
Zie diagram rechts 

31.Dd4?  
Wit geeft zijn voordeel af. Actiever en sterker is 31.Df6 
31...Te8?!  
Na 31...Tf8! 32.Pxb8 Dxb8 33.Tc6 staat wit maar iets beter. 
32.Pxb8 Dxb8 33.Tc6 Dd8 34.Txa6!  
Het positionele voordeel wordt omgezet in materieel voordeel. Zie eerste diagram op volgende pagina 
linksbovenaan 
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34...De7 35.Kf2?!  
zodat niet met schaak op e4 gesla-
gen wordt. 
Zeer sterk is 35.Ta7 Dg5 36.Ld7 
Tf8 37.Lxb5 met groot voordeel 
voor wit 
35...f5?!  
Zie diagram rechts 
 
Na de partij was mijn tegenstander 
zeer lyrisch over dit idee en hij 
dacht dat hij met deze zet minstens 
remise zou maken.  
Ik dacht er echt anders over. Ik kan 
toch geforceerd de dames ruilen en 
af wikkelen naar een eindspel waar-
bij mijn d-pion en pionnenmeerder-
heid op de damevleugel veel gevaarlijker zijn dan de zwarte vrijpion op 
de e-lijn?  Of niet?  
36.Ta7!  
Zie diagram links 
 
Mogelijk gemaakt door de centrale positie van de witte dame 
36...De5??  
Een cruciale misser. Wit bereikt een gewonnen stelling. 
Beide spelers misten echter de enige zwarte verdediging die start met 
36...Df8! 
Met uitzondering van de beginstand heeft zwart alleen maar op dit mo-
ment de kans gehad op een gelijke stelling. 
37.Dxe5 Txe5  
Na de partij zette mijn tegenstander gefrustreerd de stelling (zie analy-
sediagram links) op het bord en bulderde vol zelfmedelijden: 
“Hier hatte ich mindestens ein Unentschieden, vielleicht sogar mehr” 
Zijn bewering zette hij kracht bij door met snelle hand de variant 
38..fxe4 39.Ke3 Pf5+ 40.Lxf5 gxf5 
op het bord te toveren. 
En natuurlijk heeft hij in deze slot-
stelling (diagram rechts) gelijk. 
Wijselijk hield ik mijn mond, want 
uit ervaring weet ik dat bij enige 
tegensputteling dit heerschap dan 
met klem zijn bewijs en gram wil 
behalen. Een klein maar niet onbe-
langrijk detail in de linker analyse-
stelling is het feit dat wit aan zet 
was! 
De partij ging verder met 
38.Td7 
38.Lf1! gaat een stuk sneller! 
38...fxe4 39.Txd6 e3+  
Na 39...Pf5 mag ik niet ...Pd4+ schaak toelaten en zal ik afscheid moe-
ten nemen van mijn trouwe koningsloper. Na  40.Lxf5 gxf5 41.Td7! en 
het  toreneindspel is gewonnen voor wit. Bijvoorbeeld: 41...h5 42.d6 
Td5 43.Ke3 Td3+ 44.Kf4 e3 45.Kxf5 Td4 46.Te7 Txd6 47.Txe3+– 
40.Ke2 Kf7   
Zie diagram links 
De  tijdnood is gehaald. Ik heb nog 14 minuten over en mijn tegenstan-
der 3 minuten. Na ampel beraad besluit ik tot 
41.Le6+?!  
Mijn tegenstander neemt de tijd en na een kwartier van overpeinzen 
besluit hij tot 

Analsyediagram 
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41...Kf6  
Het alternatief is 41...Pxe6 42.Txe6 (42.dxe6+ Ke7 (Het pionneneindspel lijkt mij verloren voor zwart. 
42...Txe6 43.Txe6 Kxe6 44.Kxe3 Kd5 45.Kd3 h6 46.Kc3 Ke4 47.Kb3 Kd4 48.a4 en wint) 43.Tb6 (43.Td7+ 
Kxe6 44.Txh7 Kf5 45.h3) 43...Kf6) 42...Txd5 43.Txe3 Wit staat weliswaar een pion voor maar is dit te win-
nen? 43...h6 44.Tc3 Td6 45.Ke3 Het antwoord luidt: Ja! 

42.Tb6! Pf5 43.Lxf5+  
Ik mag geen Pd4+ toelaten dus is mijn antwoord logisch. Verder geldt 
de regel: "Bij materiaalvoorsprong zo veel mogelijk ruilen." 
43...Kxf5 44.Txb5 Kg4 45.Tc5! g5 46.d6  
Run, Derek, run! 
46...Te8 47.d7  
en nog één stapje, Derek! 
47...Td8 48.Td5  
De toren hoort achter de vrijpion! 
48...h6 Zie diagram  
 
In deze stelling  nam ik ruim de tijd om verschillende ideeën te testen. 
Uiteindelijk vond ik  wel een zeer eenvoudig en listige oplossing. 
49.Kxe3!  
Het meest  rechttoe rechtaan plan is het oplopen van de b-pion. Men 
zie 49.b5 Kh3 50.b6 Kxh2 51.g4! Kh3 52.b7 Kxg4 53.b8D Txb8 54.d8D 

Txd8 55.Txd8 Nu zie ik dat dit wint. In de partij had ik te veel respect voor de zwarte pionnen. Een mo-
gelijk slot is  55...h5 56.a4 h4 57.a5 h3 58.a6 h2 59.Th8 Kg3 60.a7 Kg2 61.a8D+ Kg1 62.Df3 
49...Kh3 50.Td2! 
Met deze multifunctionele toren wordt het lot van de zwarte  monarch bezegeld. 
50...h5 51.Ke4 h4 52.gxh4 gxh4 53.Ke5 Hier vond mijn  tegenstander het wel genoeg. 1–0 

Het is maar dat u het weet 
door Fred Reulink 

Het glijdt zomaar voorbij, zo’n dag. Ik heb geen felicitatie langs zien komen. En toch is het een 
belangrijke verjaardag. Jongstleden 31 oktober was het 131 jaar geleden dat ASV werd opge-
richt. In 1891 dus. Bij het uitkomen van deze ASV-nieuws is dat 47864 dagen geleden. Overi-
gens is 31 oktober tevens de sterfdag van de componisten Leo Leonardo (1694-1744) en Fran-
cesco Maria Veracini (1690-1768), maar dat terzijde. In 1891 was het exact 600 jaar na de ge-
boorte van de Franse componist Philippe de Vitry (1291-1361), en ook dit terzijde. Wilt u alvast 
vrijdag 22 september 2028 in uw agenda zetten? 22 September is de geboortedag van de com-
ponist Christian Kalkbrenner (1755-1806), en ook dit is weer een terzijde. Het is ook 100 dagen 
voor het einde van het jaar. Het is ook 136 jaar, 10 maanden en 22 dagen na de oprichting van 
ASV. Het is dan de 50.000e verdagdag van ASV!! 
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Het huidige seizoen begon niet erg gladjes voor mij. Om diverse redenen was de concentratie zoek, en 
dat leidde tot grappige taferelen in de interne. Na tien zetten had Sasa Albers tegen mij een tripelpion 
(proost!) op de d-lijn (waarvan wel twee pluspionnen) en na nogal onvoorzichtig spel tegen Otto Wilgenhof 
moest ik op zet 9 een paard offeren. Erg leuk allemaal, maar vooral voor mijn tegenstanders. 
Extern moest het dus wat solider. Ook dat lukte niet echt, maar gelukkig begon ik wel te scoren na mijn 
openingsnederlaag tegen Jürgen Kaufeld (met zwart tegen 2280 Elo, dat kan nog). 
 
Peter Boel - Kiran Anginthayan 
Eindhoven-ASV 2022 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Pc3 Dd8 4.d4 Pf6 5.Pf3 Lg4 6.Lb5+?!  
Een nogal vreemde zet, vooral om mijn tegenstander uit zijn comfort zone te halen, die alles a tempo 
speelde. Normaal is 6.h3. 
6...c6 7.Le2 e6 8.0–0 Ld6 9.h3 Lxf3!?  
Hier was 9...Lh5 of 9...Lf5 ook goed mogelijk. Ik was blij met het loperpaar, en voor mijn witte loper bleek 
een mooie toekomst weggelegd. 
10.Lxf3 Pbd7 11.Te1 0–0 12.a3 a5 

Zie diagram  
 
13.Tb1!?  
Anti-positioneel, maar in zekere zin wel dynamisch. Na het zwarte ant-
woord kan ik met b2-b3 de b-lijn openen voor mijn toren, die dan mis-
schien ooit nog eens kan switchen over de derde rij. 
13...a4 14.Pe4  
Ik zag niet echt een ander goed plan hier. Na 14.Pe2 heeft zwart 
14...e5, als hij wil. 
14...Pxe4 15.Txe4  
Een beetje bluf! De andere toren richt zich eerst op de zwarte koning. 
15...Te8 16.b3!?  
En nu de dametoren! 
16...Dc7 17.c4! Pf6 18.Th4!? e5 19.Lg5 Le7 20.bxa4!?  
Alles up-tempo. Zwart kan zijn aandacht niet overal tegelijk bij houden, 
en op zijn beste zet had ik een offer in gedachten: 
20...h6 
Zie diagram  
 
21.Lxh6  
Natuurlijk! Anders had het allemaal geen zin gehad. 
21...gxh6 22.Txh6 Kg7!?  
We hadden beiden niet gekeken naar 22...Dd6! waarna het een beetje 
doodloopt na 23.Txb7 exd4. 
23.Dd2 Pd7?!  
We verwierpen beiden 23...Pg8 in verband met 24.Th5, maar zwart 
houdt stand met 24...exd4 25.Dxd4+ Kf8 en wits compensatie is zeer 
schimmig. Nu heb ik een fraaie centrale doorbraak: 
24.d5!  
Dreigt ineens 25.d6, wat ook volgt op het programmatische 24...Th8. 

24...cxd5  
De engine geeft hier 24...e4 maar dat is al volkomen onduidelijk na 25.Lxe4 De5 26.dxc6. 
25.Lxd5  
Een majestueuze loper! Oorspronkelijk was ik 25.cxd5 van plan geweest, maar dat is niks na 25...Txa4 (of 
weer 25...e4?!) 26.d6 Da5 en wit wint geen stuk terug, hoewel hij nog wel in troebel water kan vissen met 
27.Da2!. 
25...Pc5? Zie diagram bovenaan volgende pagina 

Nieuwe ronde ... 
door Peter Boel 
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Hier moest het verrassende 25...Ta6! 26.Txb7 Da5 27.Dxa5 Txa5 
28.Txd7 Txd5 (28...Kxh6 29.Lxf7 lijkt een gunstig eindspel voor wit) 
29.Txd5 Kxh6 30.Txe5 waarna wit misschien iets beter staat. 
26.Th5?  
Hier bleek wit een fraaie winst te hebben met 26.Tbb6!! Th8 27.Lxf7! 
(de pointe!) 27...Kxf7 28.Dd5+. 
26...Ta6  
Solider was 26...Th8 en dit loopt uit op 0.00 na 27.De2! Txh5 28.Dxh5 
Ld6 29.Dg5+ Kh7 30.Txb7!! Pxb7 31.Le4+ Kh8 32.Dh6+ Kg8 33.Lh7+. 
Na de tekstzet kan wit verder rommelen. 
27.Tf5 Lf6?  
27...Tf8 28.Te1! e4! 29.Lxe4 Pxe4 30.Txe4 Tg6 gaf nog bijna gelijke 
kansen. 
28.De2?!  
Om de een of andere reden was 28.De3! sterker, bv. 28...e4 29.Tb5 b6 
30.De2 en g2-g4. 
28...Tg8? 29.Dg4+? Kf8 30.Df3  
De tijdnoodfase naderde. Zwart had al eerder ...e5-e4 moeten doen, op 
het moment dat hij het doet is het laat. 
30...Tg6?! 31.h4! e4 32.De3 Tb6?  
32...Tg7. 
33.Tb5!?  
Dat ziet er al goed uit, maar 33.Tb4! was handiger geweest. 
33...Txb5 34.axb5  
Zie diagram  

  
34...b6?  
Murw gespeeld. 
35.h5  
En wit won: 
35...Dd7 36.Df4 Pd3 37.Dxe4 Pc5 38.Df3 De7 39.hxg6 De1+ 40.Kh2 
Le5+ 41.g3 Lxg3+ 42.Dxg3 1-0 

 
In ronde 3, in de derby tegen ASA, trof ik een jonge speler, Tom van 't Hoff, die ik in de zomer al was te-
gengekomen. Tijdens de nevenactiviteiten bij het Open NK in Dieren was ik ook al niet in vorm geweest. 
In de allereerste ronde van het snelschaaktoernooi liet ik me met wit volkomen door hem wegspelen, en 
twee dagen later tijdens het kroegentoernooi ging het met zwart iets beter, maar tastte ik in goede stelling 
mis en werd ik ook binnen de kortste keren opgeknoopt. Dus dit keer wilde ik wel iets laten zien. 
 
Tom van 't Hoff - Peter Boel 
ASV-ASA, 2022 
1.e4 c5 2.c3 d6 3.d4 Pf6 4.Ld3 g6 5.Pe2  
Dit lijkt niet indrukwekkend, maar is niet slecht; wit stuurt aan op een snel f2-f4. 
5...Lg7 6.0–0 0–0 7.h3 Dc7?!  
Vaak een handige zet in deze variant, maar hier lijkt hij een beetje misplaatst. 7...Pc6 is logischer. 

8.Le3 e5!? 9.f4   
Zie diagram  
 
Hier moest ik aardig de denktank in, want slaan op f4 (misschien het 
beste) beviel me niet vanwege de zwakke constellatie d6/c7, en ik wil-
de ook geen vrije d-pion toelaten met 10.fxe5 dxe5 11.d5, hoewel dat 
misschien ook niet het einde van de wereld was geweest. 
9...exd4 10.cxd4 cxd4!?  
De engine geeft hier het dynamische 10...b5!? 11.dxc5 Td8. 
11.Lxd4  
Ik zat meer in over 11.Pxd4 Pc6!? (11...a6) 12.Pc3 met een zeer ge-
zonde stelling voor wit. Zwart kampt echter alleen met d6 als zwakte, 
en dat is te overzien, zeker als die pion een keer opgespeeld kan wor-
den. 
11...Pc6 12.Lc3?! 

Stelling na 25...Pc5 



november 2022                            ASV Nieuws 

34 

 

 

Zie diagram  
 
12...d5!?  
Actie! 
13.e5  
Natuurlijk is 13.Lxf6 Lxf6 14.exd5?? Lxb2 niks. 
13...Pd7!?  
13...Pe4 14.Lxe4 dxe4 15.Pd2 zal toch op den duur die e-pion verlie-
zen, maar zwart heeft tegenspel. 
14.Kh1!?  
Een beetje te langzaam; nu houdt wit last van zijn onontwikkelde Pb1. 
Steviger was 14.Pa3 a6 (of 14...Pc5 15.Pb5 Db6 16.Kh2 Pxd3 17.Dxd3 
Lf5 18.Dxd5 Pe7 19.Db3 Le6 en zwart heeft aardig wat spel voor de 
pion) 15.Pc2. 
14...Pc5 15.Lc2? 
Zie diagram  
 
Logisch, maar nu komt de pointe: 
15...d4! 16.b4!  
Hij vindt de beste remedie. Ik had berekend: 16.Pxd4 Td8 17.Pa3 Pxd4 
18.Lxd4 Pe6 19.Pb5 Dc6 20.Pd6 (het beste is nog 20.f5 Dxb5 21.fxe6 
Lxe6 met een geweldige stelling voor zwart) 20...Txd6 21.exd6 Pxd4 
en zwart wint. 
16...dxc3  
Ik heb lang nagedacht over 16...Pe6 maar vond niet echt iets na 
17.Le1 Db6? en nu is 18.Pd2! sterk – ook wit kan een pionnetje offe-
ren! Beter is 17...b5! met mooi spel voor zwart – totale controle. Die zet 
lag helaas voorbij mijn horizon. 
17.bxc5 Pb4  
Ik zag geen reden om de dame naar het betere veld e1 te jagen met 
17...Td8, maar ja, dan staat er wel een toren op een open lijn. 
18.Lb3?!  
Weer te langzaam/te gemakzuchtig? Na 18.Pbxc3 Pxc2 19.Dxc2 Dxc5 
staat het ongeveer gelijk, dus wellicht was 16...Pe6 toch beter ge-
weest. 
18...c2 19.Lxc2 Dxc5 20.Lb3 Lf5 21.Dd4 Tac8?!  
Beter was 21...Dxd4. Hier zag ik geen overtuigend vervolg na 22.Pxd4 
Ld3 23.Td1 maar zwart staat zwaar overwegend na 23...Tad8 24.Pf3 
Pc2. 
22.Dxc5 Txc5 23.Pd4! 
Zie diagram  
23...Le4!?  
De controle begon langzaam weg te glippen. Ik vertrouwde 23...Ld3 
24.Td1 Td8 niet wegens 25.a3 (25.Pf3 is nog het beste hier) maar dan 
heeft zwart 25...Lc2! 26.axb4 Lxd1 27.bxc5 Txd4 en dit had ik verkeerd 

berekend! Zwart staat hier compleet gewonnen. Bovendien is er ook nog 25...Pd5!! 26.Txd3 Tc1+ 27.Td1 
Txd1+ 28.Lxd1 Pxf4 en ook dit is uit. 
24.Pd2  
Met een goed getimed remise-aanbod. Ik had echter net de overige borden bekeken, en daar zag het er 
niet best uit. Bovendien heeft zwart nog steeds ‘iets’ in deze stelling. Onze teamleider was diep aan het 
piekeren, dus ben ik maar op eigen initiatief doorgegaan. 
24...Ld5! 25.a3 Pc6?  
Maar nu is het niet veel meer! Ik vertrouwde het eerder geplande 25...Pd3! niet wegens 26.Lc2 maar dan 
heeft zwart een combinatie die in vele varianten terugkwam, bijvoorbeeld na een keer Kh2: 26...Pxf4! 
27.Txf4 Lxe5 28.Th4 Td8! (simpeler dan 28...Lf6 29.Tg4 h5 30.Tf4 Le5 31.Taf1 Td8) en nu gaat het mis 
met wit. Nauwelijks te berekenen met nog maar een kwartiertje bedenktijd. 
26.Pxc6?  
Grote opluchting: hij laat mijn superloper leven! Het staat gelijk na 26.Lxd5 Txd5 27.Pxc6 bxc6 28.Pe4 en 
hier speelt zwart het beste 28...f6. 
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26...Lxc6 27.Tac1 Txc1 28.Txc1 Td8  
Nog sterker was 28...Lh6!, waar ik wel steeds op had zitten vlassen 
maar wat ik hier om onduidelijke redenen verwierp. Tijdsdruk. 
29.Pc4! Td3 30.Pa5 
Zie diagram  
 
30...Txh3+  
30...Lh6 31.Pxc6 bxc6 32.Lc4 Lxf4 was mij te veel ongelijke lopers, 
hoewel zwart hier goede winkansen lijkt te hebben. 
31.Kg1 Tg3 32.Pxc6 bxc6!  
Ik had op zet 30 al berekend dat wit hier na 32...Txb3 een gevaarlijk 
initiatief krijgt na 33.Pd4 (33.Pe7+ Kf8 34.Pd5 maakt zo te zien remise) 
33...Txa3 34.Tc8+ Lf8 35.e6 en dit lijkt zelfs te verliezen, maar zwart 
heeft nog net 35...Kg7 36.Tc7 Te3. Toch niet iets waar je graag op in 
gaat! Dus toch een eindspel met ongelijke lopers, maar met een duide-
lijk voordeel en met torens erbij. 
33.La4 Txa3?!  
33...Tg4! blijkt zo’n beetje winnend te zijn. Ik had een ander idee om de 
witte centrumconstellatie af te breken. 
34.Lxc6 g5 35.Le4?  
35.Ld5! gxf4 36.Tc8+ Lf8 37.Tc7 was niet meer te winnen voor zwart. 
Activiteit! 
35...gxf4 36.Tc8+ Lf8 37.Lxh7+ 
Zie diagram  
 
37...Kg7  
Alles van tevoren gezien. Het leek me dat het toreneindspel na 
37...Kxh7 38.Txf8 Kg6 39.Tg8+ me te weinig winkansen bood. 
38.Le4 Te3 39.Tc4 Le7!? 
Zie diagram 
 
Onderstreept de kwetsbaarheid van de witte koning, maar als wit nu de 
loper had gespeeld was het eindspel met pion minder waarschijnlijk 
goed te houden geweest. 
40.Tc7? Lh4!  
Maar nu is het helemaal mis met wit! 
41.Ld5 Lg3! 42.Lc4  
42.Txf7+ Kg6 43.Tf6+ Kg5 44.Lc4 a5! was nog minder erg dan in de 
partij, maar toch verloren. 
42...Tc3? 43.Kf1 Te3 44.Kg1?  
Die ‘zetherhaling’ vlak na de tijdcontrole vond ik wel macho, maar nu 
lijkt 44.Txf7+ Kg6 45.Tf6+ Kg5 46.Le2 a5 47.Tf7 Txe5 wel te houden 
voor wit. 
44...Te1+ 45.Lf1 a5  
Nu is het afgelopen. 
46.Ta7 Txe5 47.Lc4 Tc5  
Nu kan slaan op f7 weer niet. 
48.Ld3 Tc1+ 49.Lf1 Ta1  
De winnende manoeuvre. 
50.Ta8 a4 51.Ta6 a3 52.Ta8 Kf6 53.Ta5 Le1 54.Ta4 Ke5 55.Ta7 Lc3  
Nu gaat 56...a2 en 57...Txf1 winnen. 
56.Kh2 Txf1 57.Txa3 Le1 58.Ta7 
Zie diagram 
 
Een laatste grap. 
58...f5  
En niet 58...Lg3+? 59.Kh3 f5?? want dan heeft wit een dolle toren! 
59.Ta1 Kf6! 60.Ta6+ Kg5 61.Ta1 Kg4  
En nu moet wit zijn toren geven, waarna het net niet pat is. 

      0-1 
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Bus, Tom (2156) - Wille, Ruud (1788)  ASV Beker (1), 04.11.2022 
 
In de eerste ronde van de Bekercompetitie loot ik tegen Ruud Wille. Op 1.e4  speelt Ruud al jaren de Caro
-Kann en de Owen Defense.  
Ik open met het  "neutrale" 1.Pf3 en zie wel wat er op het bord komt. 
1...b6 Het wordt dus een variant van de Owen Verdediging. 
2.e4 Lb7 3.Pc3 e6 4.d4 d6 Zie diagram 

We zijn nu  vier zetten ver en ik ben zoals dat heet out of book. Ruud 
staat klaar voor een  Hippopotamus-opstelling. Dit houdt in: de beide 
lopers worden gefianchetteerd, de centrumpionnen gaan naar d6 en 
e6 en de paarden naar d7 en e7. Verder zullen  geen zwarte pionnen 
over de derde rij komen. Zwart dobbert geduldig in de Nijl en wanneer 
een tegenstander te dicht bij komt dan slaat het Nijlpaard met grote 
kracht toe. Dit systeem heeft niemand minder dan Boris Spasski twee 
maal toegepast in de WK-match met Tigran Petrosjan.Ik besluit om 
mijn ontwikkeling af te maken, terrein te  veroveren en dan toch ergens 
toegang zien te krijgen. Ik weet nu al dat het een lange partij zal wor-
den. 
Op 4...Lb4 heb ik 5.Ld3 Pf6 6.Pd2 klaar staan en wit staat beter in 
Ding,L (2811)-Nepomniachtchi, I (2776) Chess.  com INT 2019 
 
5.Ld3  

Alternatieven zijn 5.a4 a6 6.Ld3 Pd7 7.0–0 Nepomniachtchi, I 
(2784)  -Radjabov, T  (2765) chess24.com INT 2020. 
Of 5.d5! a6? Short, N (2658)  -Lemieux,R Gatineau 2011 6.dxe6 
fxe6 7.Lc4 De7 8.Pg5+– en wint. 
 
5...Pd7 6.0–0 Le7  
Ruud ziet af van de Hippo en zal later zijn kaarten op tafel leggen 
over de aanpak van het centrum. Ik besluit mijn ontwikkeling af te 
maken. Het alternatief 6...g6 7.e5! levert voordeel voor wit in Gar-
cia Cano,A (2345)-Granados Gomez, M (2455) Canovelles 1999 
 
7.Te1 Pgf6  Zie diagram  

In deze stelling moet ik behoor-
lijk in de denktank. Het lastigste 
deel vind ik de positie van de witte 
dameloper. Op dit moment is er 
nog geen voorkeursveld voor de-
ze loper. De drie zetten waar ik 
mijn aandacht op vestig zijn het 
dwingende 8.e5, het afwachtende 
8.h3 en het Alfa Zero-achtige 
8.a4.   
 
8.a4  
Het sterkst is 8.e5 Pd5 9.Pxd5 
Lxd5 zoals in Sunilduth  Lyna,N 
(2611)-Salgado Lopez,I (2594) 

chess24.com INT 2019 en nu 10.c3! h6 11.De2 

Na 8.h3 krijgt zwart de gelegenheid om er een Philidor-structuur van 
te maken met 8...e5 9.dxe5 dxe5 Robers,F- Kauz,R freechess.de 
2019 10.Ph4 

De mataanval 
door  Tom Bus 

Boven. Bron: Wikipedia 

Onder: François-André Danican Philidor.  
Bron: Wikidata 
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8...a5  
Ik verwacht eerder het flexibele 8...a6 zoals in Loew,G (2218)-Wunder,H (2132) Bayern 2010 9.e5N dxe5 
10.dxe5 
 
9.De2  
Aangezien ik meer ruimte heb, wil ik zwart niet de optie geven om met La6 stukken te ruilen. Verder krijgt 
pion e4 nog een steuntje en wordt veld d1 vrijgemaakt voor de dametoren. 
Nauwkeuriger is overigens 9.Lf4 zoals in Scherer,A (1900)-Foerch,A (1930) Bayern 1997 is gespeeld. 

 
9...e5  
Zie diagram links 
Zwart verhindert de opmars e4–e5 en kiest voor een bekende centrum-
structuur. Ruud zet mij voor het blok. Moet ik de spanning handhaven 
of opheffen? Ik weet dat het handhaven van de spanning meer opties 
open laat, vandaar 
 
10.Ld2  
Slapjes gespeeld. Als ik de loper een functie wil geven, kan ik beter 
opteren voor 10.Le3 of 10.Lg5. 
 
10...0–0  
Tijdens de partij heb ik het gevoel dat ik weinig heb bereikt. Ruud heeft 
naast een gelijke stelling ook een half uur meer bedenktijd dan ik. Ik 

pieker tussen de laatste ontwikkelingszet 11.Tad1 en het opheffen van de spanning met 11.dxe5. 
 
11.dxe5  
Door de spanning in het  centrum op te heffen, geef ik het voordeel af. Mijn oorspronkelijke idee is 
11.Tad1 Te8 en wit staat (iets) beter vanwege zijn ruimtevoordeel. 
11...Pxe5  
Ik reken op 11...dxe5 waarna Ruud zijn paard of loper op c5 kan posteren. 
 
12.Pxe5 dxe5 13.Tad1  Zie diagram  

De openingsfase is voorbij en de stelling is volkomen in evenwicht. Nu 
komt de fase van het manoeuvreren en positie verbeteren. 
 
13...Dc8?!  
Ruud grijpt mis. Het is inderdaad niet plezant wanneer de toren en da-
me vis à vis staan, maar hier heeft zwart nog tijd voor goede alternatie-
ven. Zwart kan zowel 13...Ld6, 13...Lc5 als 13...Lb4 spelen. 
14.Pd5!?  
Dit is schaaktechnisch gezien niet de sterkste zet, maar vanuit psycho-
logisch oogpunt wel. Ik merk dat Ruud met zijn laatste zet draalt en 
veronderstel dat Ruud in de "verdedigende" modus staat. 
Sterker is 14.Lc4 of 14.h3 
 
14...Ld8?  
Na deze tweede passieve zet herovert wit het initiatief. 
Sterker is 14...Pxd5 15.exd5 Ld6!= 
 
15.c4  
Of 15.Df3! c6 16.Pe3 
 
15...c6 16.Pe3!  
Ook goed is 16.Pxf6+ Lxf6 17.c5 bxc5 18.Lc3 
 
16...De6 17.c5!  
Zie diagram links 
Met dit strategische pionoffer opent wit de diagonaal a2–g8 voor de 
loper en wordt de zwarte damevleugel verzwakt. 
17...Pd7?  
Ook na 17...Lc8 18.Pf5 De8 19.Pd6 De7 20.Lc4 staat wit prima. 
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18.Lc4 Df6 19.Pg4 De7 
Zie diagram links  
Ruud heeft nog drie kwartier op de klok en ik een kwartier. Ik voel dat 
ik zeer goed sta, maar ik heb niet het idee dat ik een tactische slag kan 
uitdelen. Ik heb weliswaar naar 20.Ph6+ gekeken maar niet correct be-
oordeeld. Waarschijnlijk ben ik daar-
om niet zo'n goede speler.  
 
20.Ph6+! wint op slag. Zwart heeft 
twee opties: 
1) Hij neemt het paard met 
20...gxh6 21.Lxh6 Pf6  22.Df3      
    Lc8 23.h3+– en wint. 
2) Hij neemt niet het paard met  
20...Kh8 21.Pf5 De8 22.Dg4  
    g6 23.Pd6 De7 24.Lh6    
    Zie analysediagram rechts 

Zwart heeft geen verdediging 
 
Terug naar de partij. 

 
20.Lc3 Pxc5 21.Lxe5  
Nog sterker is 21.Pxe5! Lc7 22.f4 Lxe5 23.Lxe5 
 
21...Lc7 22.Lxc7?=  
Geeft het voordeel af. Na 22.f4 Lxe5 23.Pxe5 heeft wit nog steeds het 
betere van het spel. 
 
22...Dxc7 23.e5  
Zie diagram links 
 
Aangezien er geen zwarte stukken op de koningsvleugel zijn, probeer 
ik daar een nieuwe aanval te lanceren. 
 
23...De7 Taaier is 23...Tae8! 
 
24.Df3 Tad8  
 
Nu is de tijd rijp om de aanval op de koning te starten. 
 
25.Pf6+!  
Zie diagram links 
Deze keer zie ik het paardoffer wel 
 
25...Kh8!  
Het paard is onkwetsbaar. Na 25...gxf6 26.exf6 wint wit vanwege de 
aanval op de zwarte dame en de matdreiging op g7. 
Ruud verdedigt taai en het is aan mij om de aanval gaande te houden.  
 
De winstweg begint met de torenruil 26.Txd8 Dxd8 gevolgd door 

27.Td1 De7 en dan het paardoffer 28.Pxh7! Kxh7 29.Dh5+ Kg8 30.Td4 Pe6 31.Th4 f6 en wit heeft wit 
groot voordeel. 
 
In de veronderstelling dat het paard nog steeds niet genomen mag worden, speel ik het voor de hand lig-
gende maar verliezende 
 
26.Df5?? 
Zie diagram bovenaan de volgende pagina 

Analysediagram 
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 Na deze blunder staat Ruud gewonnen. 
De winstweg ligt niet voor de hand 
maar is wel erg fraai. 
Het gaat als volgt: 26...gxf6! 27.exf6 
De4!  
Zie analysediagram rechts. 
 
Met deze multifunctionele zet com-
bineert zwart zijn verdediging (mat 
op g7) met aanval (onderste-lijn-
motieven). 
U mag zelf de varianten berekenen. 
 
Ruud ziet echter hetzelfde als ik en 
speelt achteloos het meest voor de 
hand liggende 
 
 
26...g6? 
Zie diagram links 
 
Nu komt alles weer goed. Met een handige manoeuvre weet ik de 
zwarte koning te belegeren. 
 
De volgende zettenreeks is min of meer gedwongen 
 
27.Dh3 h5 28.De3 Kg7 29.Dg5 Txd1 30.Txd1 Dc7 31.Pxh5+ Kh7 
32.Pf6+ Kg7  
 
De dans van de witte koningin op het witte paard heeft de zwarte ko-
ningsstelling vleuggellam gelegd. 
Het wordt tijd versterking uit het achterland erbij te roepen. 
Zie diagram links 

 

Ik speel dus Harry naar voren 

33.h4  
Echter, de aanvalsdans bestaat uit nog een enkel pasje extra. Na 
33.Pg4 Th8 34.Df6+ Kh7 35.Lxf7 is de partij snel beslist. 
 
33...Lc8 34.Ph5+ Kh7 35.Pf6+ Kg7 36.h5 Th8 37.h6+ Kf8  
En niet  37...Txh6 vanwege het listige 38.Pe8+. 
 
38.Pe4  
Iets sneller is 38.Ph7+ Ke8 39.Lxf7+ Kxf7 40.Df6+ Ke8 41.Dxh8+ Ke7 
42.Dg7+ Ke8 43.Df8# 
 
38...Pd7 39.f4  Of 39.Td6! 
39...b5  Dwingt wit tot een krachtig slotakkoord 
Zie diagram links 
 
40.Lxf7! Kxf7 41.Pd6+  1–0 Hier geeft Ruud op , want zijn koning 
loopt mat. 
 
Wat als een taaie strategische partij is begonnen, eindigt met een 
stevige mataanval. 

Stelling na 26. Df5 

Analysediagram 



november 2022                            ASV Nieuws 

40 

 

 

van Rijn, Wouter (2110) - Wille, Erik (1800) SOS-comp.  ASV1  -  Velp 1 (1), 13.10.2022 
 
In de eerste ronde van de SOS-competitie mag ASV–1 optreden tegen de  buren uit Velp. Wanneer om 
acht uur het startsein wordt gegeven is bord één  bij ASV niet bezet. Een half uur later is het nog steeds 
angstvallig stil en  ziet de stelling er nog steeds volgt uit. 

 
1.e4  
Zie diagram 
Alle appjes, mailtjes en belletjes 
richting topman Mansur Gilmanov 
blijven onbeantwoord. Net voordat  
de kopman van Velp–1 zonder 
slag of stoot het eerste Velps punt 
dreigt binnen te halen, treedt de 
Voorzitter van ASV fier naar voren. 
"Ik zal de honneurs op  bord één 
waarnemen." 
 
1...e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 c5 
5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Pe7 7.Dg4 

Dc7 8.Dxg7 Tg8 9.Dxh7 cxd4 10.Dd3  Zie diagram rechts 
 
Is dit a slip of the wrist of  is het een listige spitsvondigheid van de wit-
speler? Het eerste bord van Velp  wordt bezet door niemand minder dan clubgenoot Wouter van Rijn. Dat 
wetende, kan men er gif op innemen dat hij weet wat hij doet. Met deze subtiliteit  probeert hij de Voorzit-
ter van het rechte pad te brengen. Met de tekstzet  omzeilt wit de immense hoeveelheid theorie (10.Pe2) 

van deze Franse Winawervariant. Van de andere kant kan het bewan-
delen van een zijvariant ook  een zwaktebod zijn. Het is en blijft immers 
een zijvariant. 
 
10...Dxe5+  
Minder  goed is 10...dxc3 11.Pf3 b6 12.h4 La6 13.Dd4 Lxf1 14.Kxf1 
met groot  voordeel voor wit in Nakamura,H (2736)-Nepomniachtchi, I 
(2784) chess24.com INT  2020 
 
11.Pe2 dxc3 12.Lf4?!  
Zie diagram links 
 
Aangewezen is 12.Dxc3 Dxc3+ 13.Pxc3 Pbc6 14.h4 met tweesnijdend 
spel in Pappier,C (2488)-Tauber,H (2501) ICCF email 2020 
 

12...Df6  
Na 12...Dh8! 13.Dxc3 f6 14.Ld6 Pbc6= zoals in De Silva, L (2153)-Liyanage,R, R (2133) Colombo 2020 
heeft zwart de  mogelijkheid om een middenspel met dames op het bord te spelen. 
 
13.Dxc3 Dxc3+ 14.Pxc3 a6 15.h4  
Wouter denkt:  Run, Harry, Run. 15...Pbc6?!  
Het gemis van de zwartveldige loper kan zwart opvangen door de pionnen op zwart te plaatsen. Een goed 
plan is daarom 15...f6! 16.h5 e5 en zwart is ok in Bekker, M (1376)-Lentjes, N (1793) Enschede 2009. 
Minder nauwkeurig is 15...Pd7 zoals in Khanin,S (2521)-Wheeler, C (2398) Lichess.org INT 2021 vanwe-
ge 16.0–0–0! 
 
 

De voorzitter slaat toe 
door Tom Bus 
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16.Tb1?!N  
Zie diagram links 
Dit nieuwtje zal niet in de openingsboekjes terecht komen. 
 
Wit heeft andere ideeën uitgevoerd zoals: 
16.h5? e5 17.Ld2 Lf5 Nygren,K (2232)  -Ljukin,S (2368) Chess. com 
INT 2020 
Of 16.f3 Chandreyee,H (2024)  -Meghna,C (1956) New Delhi 2019 
16...e5N 17.Lg5 Le6. 
Wit houdt voordeel na 16.Lg5! e5 17.0–0–0 Le6 18.f4 Tc8 zoals in 
Ongut,T (2303)-Grover,S (2504)  Chess.com INT 2020 
 
16...f6  
Beide spelers voeren hun plannen uit: Wouter  speelt op de zwarte vel-
den en Erik bezet het centrum. 
Met 16...e5 17.Lg5 b5 zijn de kansen in evenwicht. 
 
17.Pa4! e5 18.Pb6 Tb8 19.Le3 Lf5 20.Tb2 
Zie diagram links 
  
Er is een zeer interessante stelling ontstaan. Wit heeft de  beschikking 
over het loperpaar en daarnaast een gevaarlijke vrijpion op de h-lijn. 
Zwart heeft een krachtig centrum, ondersteund door het paardenspan 
dat loert op de centrale witte koning. De stelling is in evenwicht. 
“Diegene die het handigst manoeuvreert, zal de beste kansen krijgen”, 
sprak hij op zijn Cruijffiaans. 
 
20...Tg7?  
Na deze zet  krijgt wit het initiatief. Logischer is 20...Kf7 
 
21.h5! Run, Harry, run! 
 
21...Td8 22.f3  
Met de dreiging g4 om terreinwinst te boeken op de koningsvleugel, 
maar ook om de opmars …e5–e4 te ontmoedigen. 
Interessant is 22.h6 Th7 23.Pa4 b5 24.Pc5 
 
22...Le6?  
Zie diagram links 
 
Te voorzichtig gespeeld. Het is tijd dat zwart zijn tanden laat zien met 
de opmars ...d5–d4 of ...e5–e4. Vanaf dit moment laten beide spelers de 
potentie van hun pionnen zien. 
 
23.g4 Zie diagram links 
 
Een belangrijk moment in de partij. Wit heeft in de laatste zetten veel 
progressie geboekt op de koningsvleugel. Van de andere kant zijn het 
paard op b6 en de toren op b2 ver van het strijdgewoel verwijderd. 
Zwart heeft in de tussentijd zijn stukken achter de pionnen  opnieuw 
geordend.  Wanneer de Voorzitter nu niet optreedt dan kan Dirty Harry 
echt heel gemeen worden. 
 
23...e4!  
Met de witte koning in het midden is deze reactie  meer dan gerecht-
vaardigd. De bescheiden pionnetjes op e6 en d5 van de Franse  Ver-
dediging worden nu op d5 en e4 echte lastposten. 
 
24.h6 Th7 25.g5 d4! 26.gxf6? 
Zie diagram bovenaan volgende pagina 
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Wat is dit? Wouter verandert van koers en begeeft zich op het tactische 
vlak. Edoch hij slaat de plank mis.  
De Voorzitter is gewend om met de hamer om te gaan en slaat zijn 
slag! 
Aangewezen was 26.Lf4 Pg6 
27.Lg3 fxg5 28.fxe4 
 
26...dxe3 Erik is er als de kippen 
bij 
 
27.fxe7 Td2! 
Zie diagram rechts  
 
Prachtig gespeeld!  Dit is de enige 
zet die de witte combinatie weer-
legt en de Voorzitter heeft hem ge-
vonden. 
Wouter probeert nog in troebel wa-
ter te vissen…. 
 
28.Lc4 Pd4 29.0–0 Pxf3+ 30.Txf3 exf3  0–1 
 
Zie diagram links 
 
Is het geen plaatje?  
Deze slotstelling doet mij denken aan de eindstelling  van de 16de

 
 

matchpartij Labourdonnais - McDonnell, London 1834. 
 
Met deze overwinning haalt de voorzitter de angel uit de gelederen van 
de tegenpartij en wordt de basis gelegd voor een fraaie overwinning op 
het altijd lastige Velp. 
 

Stelling na 26. gxf6 
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