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Van de redac!e 

Een week later dan gepland dan toch een dit keer bomvol nieuw nummer van ASV Nieuws! Met veel verslagen van 

ons vlaggenschip, maar ook vanuit het Wimbledon van de schaaksport. Eigenlijk te veel om op te noemen, we hou-

den het dan ook kort deze keer. 

 

Nevenstaand de kopij- en verschijningsdata van de reste-

rende drie nummers van dit seizoen. 

 

Wij wensen u veel leesplezier met dit ASV Nieuws. 

René van Alfen, Murat Duman en Daan Holtackers. 

 

Van het bestuur 

Het nieuwe kalenderjaar is alweer bijna twee maanden oud. Dat betekent dat de beslissende fase van de externe 

compe!!e aanstaande is. Posi!ef is dat ASV 1 zich al in veilige haven hee$ weten te spelen en dat ASV 6 en 13 op 

de eerste plaats staan, waarbij het kampioenschap ASV 13 al bijna niet meer kan ontgaan. ASV 4 staat nog al!jd op 

een van de twee promo!eplaatsen en dat is zeker ook knap. Natuurlijk zijn er ook nog teams met zorgen. ASV 3, 8, 

10 en 11 zullen nog flink aan de bak moeten om niet af te dalen en ook ASV 7 is in dat opzicht nog niet helemaal 

zonder zorgen. In de bekercompe!!es doen we ook nog volop mee. ASV 1 plaatste zich via een zege op Dordrecht 

bij de laatste 16 in de strijd om de KNSB-beker en ASV 4 en 6 zi"en in de derde ronde van de strijd om de OSBO-

cup. 

Ook met de organisa!e van toernooien roerde ASV zich al weer. Op de tweede zaterdag van januari streden 56 

schakers in ons clublokaal om de individuele snelschaak!tel van de OSBO. Veel ASV-ers presteerden uitstekend in 

die !telstrijd. Michiel Blok en Rob Huberts plaatsten zich zelfs voor de hoofdgroep. Kampioen werd opnieuw Tho-

mas Beerdsen na een beslissingspar!j met grootmeester Roeland Pruijssers. Wie ook opnieuw kampioen werd, was 

Peter Boel. Voor de vijfde keer op rij en de elfde keer in totaal werd Peter !jdens het Tata Steeltoernooi Neder-

lands journalistenkampioen. En Passant presenteerde hij nog zijn prach!ge schaakverhalenbundel ‘Drie Paarden’.  

Veel meer ASV-ers speelden mee in Wijk aan Zee. Het Tata Steeltoernooi blij$ in deelnemersaantal een groots eve-

nement, maar ook qua uitstraling. Het hee$ er alle schijn van dat jaarlijks meer publiciteit gegenereerd wordt en 

dat is alleen maar goed voor onze sport. Naast de kranten besteedden ook internet, TV en radio veel aandacht aan 

deze happening. Daarbij mag zeker ook een compliment gegeven worden aan KNSB-voorzi"er Marleen van Ame-

rongen, die geen kans onbenut laat om de schaaksport in de media onder de aandacht te brengen. 

Woorden van gelijke strekking sprak onze voorzi"er ook op de ledenvergadering van ASV. Die ALV verliep als ge-

bruikelijk weer geruisloos. Het is duidelijk dat iedereen zeer content is met de gang van zaken bij onze club. Het 

nieuwe compe!!ereglement werd vastgesteld en is inmiddels aan iedereen gemaild. Zorgen waren er terecht over 

de totstandkoming van de nieuwe website. Het bestuur hoopt zeer binnenkort met nieuws naar buiten te komen 

over de ontwikkeling van de nieuwe site. 

Het OSBO-snelschaakkampioenschap was niet het enige toernooi dat in januari in ons clublokaal werd georgani-

seerd. Onze jeugdleiding wist een grote groep scholieren achter de borden te krijgen voor het schoolschaakkampi-

oenschap van Arnhem. Het was een groot schaakfeest voor de Arnhemse schooljeugd en een mooie generale repe-

!!e voor het Open Arnhemse jeugdkampioenschap dat op Paaszaterdag gespeeld gaat worden. Voor die !jd is er 

eerst in Brasserie Servon!jn (het grand café in Lorentz) op 25 maart nog het Voorjaarstoernooi. We hopen de zaal 

dan helemaal vol te krijgen.  

nummer Kopijdatum Verschijningsdatum 

4 6 april 13 april 

5 25 mei 1 juni 

6 29 juni 6 juli 
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De zaal van De Molenbeek zit tegenwoordig ook elke eerste dinsdag van de maand behoorlijk vol. Het daglicht-

schaak hee$ een ware vlucht genomen. Dit is vooral te danken aan de niet aflatende inzet van Jan Vermeer. We 

hebben inmiddels met het Nivon afgesproken dat ook volgend seizoen in de maanden oktober tot en met april de 

eerste dinsdag van de maand daglichtschaakmiddag is. 

Mooi nieuws is ook dat de cursus voor beginners weer vier nieuwe deelnemers hee$ en dat er nog vier belangstel-

lenden zijn, die wellicht ook nog gaan aanschuiven. De aankondiging van een nieuwe serie lessen voor beginners 

hee$ dus zijn vruchten afgeworpen. De op de ALV tot ASV-er van het jaar benoemde Kees van Keulen hee$ naast 

Jan Zuidema ook hulp van Bart de Kort om zo op drie niveaus les te kunnen geven. Een mooie manier om mensen 

naar de club te krijgen. En hopelijk stromen er me"er!jd ook weer spelers door naar de interne compe!!e.  

Het doet ons ook deugd dat de laatste demo van 2016 in Rozet meteen een nieuw en trouw lid opleverde. Inmid-

dels hebben we de eerste reclamemiddag van 2017 alweer achter de rug. Hopelijk levert dat ook weer nieuwe in-

stroom op de clubavond op. Die kan niet druk genoeg bezocht worden tenslo"e. En dat is dan meteen de oproep 

waar we mee afsluiten. We zien jullie graag vaak achter het bord of gewoon gezellig wat vluggeren in de kan!ne. 

De interne compe!!e  is 19 ronden oud als ik dit schrijf. We zijn dus over de hel$. Ook de bekercompe!!e nadert 

zijn climax en de rapidcompe!!e kende op de avond van de ledenvergadering alweer het derde kwartet aan speel-

ronden. Het klinkt alsof de beslissingen zo’n beetje gevallen zijn, maar er is toch nog echt vier maanden te schaken. 

Grijp je kans en speel veel, want dan kun je ook veel winnen! 

 

In de strijd om het clubkampioenschap in de drie groepen is het nog flink spannend. Al!jd speelt hierbij een rol of 

spelers wel de ondergrens van 25 par!jen zullen halen. Voor diverse spelers betekent dat, dat nu een behoorlijke 

trouwe opkomst nodig is. In onderstaande ranglijsten zijn alle spelers opgenomen met tenminste 9 par!jen achter 

hun naam. Met nog 15 interne ronden en enkele teamwedstrijden te gaan, is dan met hard werken  het halen van 

25 par!jen nog mogelijk. 

 

Groep A 

De leiding is met een bescheiden voorsprong in handen van Jaap Amesz. Zijn TPR van 2318 is fenomenaal. Ter ver-

gelijking: Bob Beeke haalde afgelopen seizoen de !tel met een record-TPR van 2339. Daar ligt dus nog een prach!-

ge uitdaging voor Jaap. Tom Bus volgt op 28 punten, maar Tom moet nog wel 13 par!jen spelen. Mocht Tom dat 

niet lukken dan is het gat met Peter Boel, die ook weer aan een uitstekend seizoen bezig is al 83 punten. In de top 

staan eigenlijk alleen de namen die daar verwacht mogen worden. Leuk om te zien dat Sander Berkhout en Koen 

Maassen van den Brink weer regelma!g van de par!j zijn.  

Interne compe!!e 

Erik Wille 
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Groep B 

In deze groep hee$ Edwin Peters brutaalweg de leiding genomen in het klassement. Edwin kwam enkele seizoen geleden naar 

ASV toen zijn club WDC ophield te bestaan. In het eerste seizoen won onze immer vrolijke clubgenoot meteen de beker in de 

Bekergroep en hij lijkt nu hogere ambi!es te hebben. Zijn voorsprong op Albert Marks is maar klein. Albert hee$ met 9 uit 12 

dan ook een geweldig seizoen. Maar ook hier speelt weer het vraagstuk van het aantal gespeelde par!jen. Albert is immers 

alleen maar een concurrent als hij vanaf nu vaak gaat spelen. Anders is het gat naar nummer drie Quirine Naber toch al groot 

met bijna 40 punten verschil. Theo van Amerongen blijkt op zijn 75
e
 nog al!jd gevaarlijk getuige zijn score. Een eervolle ver-

melding  moet er zeker zijn voor Dick Vliek die met 7½ uit 11 ook al een mooie score hee$. Uiteraard zijn er ook enkele spe-

lers met een tegenvallende score. Oordeelt u daarover zelf. 

 

 

   TOTAAL INTERN EXTERN  

Nr Naam TPR Score Aantal Score Aantal Score Aantal ELO 

1 Jaap Amesz 2318 17 20 10½ 13 6½ 7 2260 

2 Tom Bus 2290 7½ 12 3 6 4½ 6 2226 

3 Peter Boel 2235 12 16 8 9 4 7 2151 

4 Wouter van Rijn 2231 6 9 2 2 4 7 2230 

5 Pieter Verhoef 2227 9 14 ½ 2 8½ 12 2111 

6 O"o Wilgenhof 2169 7½ 14 4 7 3½ 7 2194 

7 Sander Berkhout 2106 6½ 12 3½ 6 3 6 2107 

8 Koen Maassen van den Brink 2081 6½ 12 2½ 6 4 6 2040 

9 Fred Reulink 2051 6 12 3 6 3 6 1996 

10 Anne Paul Taal 2041 8 12 2½ 4 5½ 8 1960 

11 Jan van de Linde 2016 8 15 2 7 6 8 2005 

12 Mick Van Randtwijk 2005 5 12 0 0 5 12 1917 

13 Dirk Hoogland 2000 4½ 12 3 6 1½ 6 2094 

14 Jan Knuiman 1999 10 19 7½ 14 2½ 5 1999 

15 Bart de Kort 1965 12 20 6 11 6 9 1930 

16 Barth Plomp 1962 8½ 17 3 9 5½ 8 1951 

17 Remco Gerlich 1952 10 18 5½ 11 4½ 7 1900 

18 Freek Hooning 1950 8 14 3½ 8 4½ 6 1902 

19 Gerben Hendriks 1932 7½ 15 4 8 3½ 7 1955 

20 Bent Schleipfenbauer 1930 4 12 0 0 4 12 1896 

21 Ruud Verhoef 1917 6 11 2½ 4 3½ 7 1840 

22 Tony Hogerhorst 1901 7 15 4½ 9 2½ 6 1873 

23 Désiré Fassaert 1814 8½ 18 4½ 11 4 7 1844 

24 Steven Braun 1775 5 12 1½ 6 3½ 6 1793 

25 Jeroen van Ginneken 1763 11½ 20 6 9 5½ 11 1777 

26 Ruud Wille 1756 8½ 25 6½ 19 2 6 1834 

27 Paul de Freytas 1736 4 11 0 0 4 11 1859 

   TOTAAL INTERN EXTERN  

Nr Naam TPR Score Aantal Score Aantal Score Aantal ELO 

1 Edwin Peters 1883 11 16 7 11 4 5 1804 

2 Albert Marks 1877 9 12 5 7 4 5 1757 

3 Quirine Naber 1845 13 27 10 15 3 12 1803 

4 Theo van Amerongen 1800 7 10 3½ 5 3½ 5 1771 

5 Siert Huizinga 1784 11½ 20 7½ 13 4 7 1793 

6 Rob van Belle 1769 11 19 6½ 12 4½ 7 1727 

7 Dick Vliek 1764 7½ 11 5 6 2½ 5 1691 

8 Jan Groen 1747 7½ 14 5 9 2½ 5 1736 
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Groep C 

In deze groep gaan veel spelers in de eindrangschikking komen. Vooralsnog heerst Koen van Keulen. De voorsprong 

van onze jeugdleider is echter maar bescheiden. Slechts 26 punten scheiden Koen van achtervolger Henk Schunck. 

Wisse Witmans is ook nog volop in de race om de !tel. Frans Veerman en Kees van Keulen handhaven zich goed in 

al dit geweld en Lion de Kok doet het intern ook heel goed, maar bij hem wil het in de externe compe!!e nog niet 

vlo"en. Verderop in de stand zien we mooie scores voor Jan Diekema, Jelmer Visser en Bert Maas. 

 

 

 

 

   TOTAAL INTERN EXTERN  

Nr Naam TPR Score Aantal Score Aantal Score Aantal ELO 

9 Niels Matser 1746 3½ 9 1 2 2½ 7 1776 

10 Zekria Amani 1725 4½ 9 3½ 5 1 4 1654 

11 Jacques Boonstra 1721 11½ 23 8 15 3½ 8 1715 

12 Piet de Mol 1704 9½ 18 5 12 4½ 6 1721 

13 Werner Passchier 1700 8½ 14 7 11 1½ 3 1652 

14 Jan Willem van Willigen 1695 4 12 2½ 6 1½ 6 1762 

15 Oscar Mercan 1684 10 20 5½ 13 4½ 7 1709 

16 Xadya van Bruxvoort 1649 3½ 11 0 0 3½ 11 1632 

17 Bob Kooij 1641 8 16 6½ 12 1½ 4 1638 

18 Hub Kusters 1614 7½ 19 3 12 4½ 7 1657 

19 Jan Vermeer 1556 9 25 6½ 16 2½ 9 1601 

   TOTAAL INTERN EXTERN  

Nr Naam TPR Score Aantal Score Aantal Score Aantal ELO 

1 Koen van Keulen 1604 10½ 20 7 15 3½ 5 1559 

2 Henk Schunck 1578 12½ 18 9½ 13 3 5 1470 

3 Wisse Witmans 1566 13½ 27 6 13 7½ 14 1547 

4 Frans Veerman 1545 9 17 7½ 14 1½ 3 1523 

5 Kees van Keulen 1541 12 21 9½ 17 2½ 4 1467 

6 Lion de Kok 1522 6 14 6 9 0 5 1526 

7 Jan Zuidema 1502 11½ 18 9½ 13 2 5 1428 

8 Kazem Mollahosseini 1501 6½ 14 4½ 9 2 5 1420 

9 Hendrik van Buren 1492 9 19 7½ 16 1½ 3 1521 

10 Horst Eder 1453 7 21 5½ 15 1½ 6 1499 

11 Theo Koeweiden 1390 3½ 12 2 7 1½ 5 1468 

12 Gerrie Arends 1381 5½ 16 5½ 13 0 3 1439 

13 Hans Derendorp 1370 8½ 18 7 14 1½ 4 1334 

14 Ko Kooman 1346 7½ 21 5 14 2½ 7 1356 

15 André de Groot 1301 7 12 3½ 8 3½ 4 1354 

16 Jan Sanders 1293 9½ 15 9½ 15 0 0 1267 

17 Theo van Lotringen 1252 11 21 9 17 2 4 1266 

18 Jan Diekema 1206 11 16 8 12 3 4 1172 

19 Pim Rijmer 1196 4 11 4 10 0 1 1263 

20 Jelmer Visser 1179 10 17 9 15 1 2 1148 

21 Thijs Stomphorst 1161 3 11 3 9 0 2 1264 

22 Bert Maas 1152 8 14 7 10 1 4 1080 



Februari 2017                            ASV-Nieuws 

8 

 

 

 

 

 

Bekercompe!!e 

Met zoveel deelnemers als dit seizoen is de Kroongroep erg sterk bezet. Dat leidt dus ook al vroeg in het bekertoer-

nooi tot topduels. In de tweede ronde sneuvelde zo O"o Wilgenhof. In Peter Boel trof hij een las!ge tegenstander. 

Het eerste duel eindigde nog in remise, maar in het tweede treffen sloeg Peter toe. Wouter van Rijn en Dirk Hoog-

land kwamen wel in één duel bij de laatste acht. Anne Paul Taal en Barth Plomp waren hun slachtoffers. Michiel 

Blok had daar tegen Jeroen Kersten twee duels voor nodig. Richard van der Wel en Bob Beeke moeten nog spelen 

en Jan Knuiman en Tom Bus gaan nog op herhaling. In de Bekergroep zijn we inmiddels aangeland bij de laatste 

acht. Jeroen van Ginneken bracht het ten koste van Wisse Witmans zelfs al tot de laatste vier. Theo van Amerongen 

versloeg in de tweede ronde Tijs van Dijk en nu wacht Patrick van Waardenburg als opponent. Siert Huizinga won 

knap van Hedser Dijkstra en dat leidde tot de mooie lo!ng tegen Albert Marks. Hans van Capelleveen lijkt van zins 

de beker te gaan winnen. Na zijn winst op Werner Passchier wacht de in vorm zijnde Dick Vliek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O o Wilgenhof en Peter Boel op de voorgrond, daar achter Gerben Hendriks in gevecht met Koen Maassen van den Brink 

 

Rapidcompe!!e 

Ook in deze compe!!e maken Jaap Amesz en Tom Bus de dienst uit. Of beter gezegd: ook hier is Jaap vooralsnog 

iedereen de baas en volgt Tom op al behoorlijke afstand. Jaap staat na 12 par!jen op de enorme score van 11 pun-

ten en anderhalf punt daarachter volgt Tom. Het gat tussen de speler van ASV 1 en zijn achtervolgers bedraagt ver-

volgens nog eens twee punten. Het is buitengewoon knap dat in de groep van vier die op Tom jaagt Theo Koewei-

den staat. Theo staat in goed gezelschap van Peter Boel, Sander Berkhout en Jan Knuiman. Ook de hoge klasserin-

gen van Dick Vliek  en Rob Huberts mogen niet onvermeld blijven. Zij staan op 7 punten.  

 

Extra compe!!e 

De extra compe!!e mag zich dit seizoen in een toenemende belangstelling verheugen. Al 19 spelers speelden in dit 

alterna!ef voor het snellere schaak. Na drie ronden hee$ Pim Rijmer met drie zeges de leiding genomen. 

   TOTAAL INTERN EXTERN  

Nr Naam TPR Score Aantal Score Aantal Score Aantal ELO 

23 Bob Hartogh Heys 1129 4½ 12 4½ 12 0 0 1205 

24 Werner Gubbels 1021 7½ 19 6½ 17 1 2 1106 

25 Victor Droop 829 2 13 2 13 0 0 998 

26 Guido Burger 659 0 9 0 9 0 0 737 
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Extra compe!!e 

De extra compe!!e mag zich dit seizoen in een toenemende belangstelling verheugen. Al 19 spelers speelden in dit 

alterna!ef voor het snellere schaak. Na drie ronden hee$ Pim Rijmer met drie zeges de leiding genomen. Bart de 

Kort volgt de koploper op een half punt. Ook Frans Veerman en Jan Zuidema mogen met twee punten best tevre-

den zijn. Hans Derendorp hee$ na twee par!jen 1½ punt.  

S!jgen en dalen 

Uiteraard sluiten we weer af met het klassement van de s!jgers. De dalers laten we deze ASV-nieuws met ‘rust’. In 

de ranglijst over de ELO-ontwikkeling van 2016 is immers waarschijnlijk ook al zichtbaar wie op dit moment wat 

met de vorm worstelen. Met s!p op één zien we Henk Schunck. Henk scoorde in zijn laatste 7 par!jen 5½ punt, het-

geen zijn opmars verklaart. Voor spelers met een hoge ELO is verder s!jgen al!jd wat las!ger. Peter Boel en in iets 

mindere mate ook Pieter Verhoef laten zien dat het wel mogelijk is. Knap is ook de winst van Jan Zuidema en Albert 

Marks. Maar eigenlijk verdienen alle onderstaande spelers een pluim. Ga zo voort! 

Nr Naam Groep ELO S!jging 

1 Henk Schunck C 1470 121 

2 Peter Boel A 2151 95 

3 Jan Zuidema C 1428 95 

4 Albert Marks B 1757 84 

5 Pieter Verhoef A 2111 78 

6 Tom Katoen C 1623 75 

7 Bert Maas C 1080 70 

8 Quirine Naber B 1803 67 

9 Remco Gerlich A 1900 64 

10 Nedzat Sulejmani C 1336 62 
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Moreel kompas 

Sartre zegt: het leven is een vrije val tussen de moederschoot en het graf. We zijn hierdoor volledig zelf verant-

woordelijk voor de waarde van ons leven. De mens is in basis angs!g, en religie wordt gebruikt om de angst uit te 

stellen door de angst weg te duwen. De mens is een angs!g wezen omdat we geen referen!e hebben van de juist-

heid van ons handelen. De zware last van deze vrijheid is daarmee schier ondraaglijk.  

Hoe zou ik niet kunnen schrijven over Donald Trump in combina!e met ons moreel kompas. Deze man houdt mij al 

maanden in zijn greep. Niet alleen vanwege mijn professionele ervaringen met de destruc!eve gevolgen van verre-

gaand narcisme maar ook vanwege de collec!eve behoe$e aan oude waarden van de Amerikanen. Net als de me-

dische wetenschap is tegenwoordig het devies dat we doen wat mogelijk is. ‘Niet omdat het moet maar omdat het 

kan’ is een schreeuwende reclame van een verkoper van mobiele telefoonabonnementen. Ons morele kompas is 

doorgedraaid, we kennen geen interne ethische begrenzing meer en we hebben externe bronnen nodig om de rust 

terug te vinden. We worden overspoeld met nepnieuws, nieuwe poli!eke par!jen, tweets van leiders die niet hun 

dri$en maar hun verstand zouden moeten volgen, en zich verre moeten houden van non contempla!eve commu-

nica!emiddelen, filmpjes van misgrijpende ka"en, vlogs, propaganda van verschillend pluimage en iedereen strijdt 

om de laatste bitjes geheugen die onze dolgedraaide geesten nog hebben te besteden. Cookies klinken gezellig, 

maar creëren een meedogenloos kruimelspoor om je al!jd en overal te kunnen tracken. Je voorkeuren in je leven 

vast te stellen om uiteindelijk zoveel mogelijk geld te verdienen aan je. Ik ben bang dat Trump de apotheose verte-

genwoordigt van een wereld gericht op het ik. Het interessante is dat veel stemmers op Trump gevangen zi"en in 

nostalgie. Vroeger werkten zij bij grote fabrieken die bijvoorbeeld pompeuze, benzine slurpende maar trots maken-

de auto’s fabriceerden. Ze zijn hun baan  en trots kwijtgeraakt en hebben behoe$e aan terugkeren naar het oude 

Amerika, met oude waarden, stars stripes and gli"er. Helaas zijn er blijkbaar weinig valide middelen beschikbaar 

om deze behoe$e gestalte te geven. En Trump hee$ op die sen!menten uitstekend ingespeeld. Een sterk Amerika 

zoals het was, met de oude economie. Het systeem lijkt op een jaloerse vrouw, zij probeert de vrouwen rond haar 

man te devalueren of weg te werken zodat hij uiteindelijk alleen voor haar zou kiezen omdat zij de enige is die nog 

over is. Een betere methode is te zorgen dat je aantrekkelijk blij$ voor je partner. Amerika had veel meer moeten 

investeren in nieuwe moderne producten en produc!emethodes in plaats van economisch protec!onisme waar nu 

met Trump de toevlucht wordt gezocht. Het opgeklopte patrio*sche superego is een collec!eve psychose geble-

ken wat hee$ geleid tot jarenlange gesloten opname zonder contact met de buitenwereld waardoor modernisering 

vanuit realiteitsbesef op een laag pitje bleef. America first is de volgende mijlpaal in holle retoriek en een ul!eme 

poging om de woes!jn terug te dringen die oprukt en Amerika razendsnel een derde wereldland dreigt te maken. 

De vraag is wat er gebeurt als duidelijk wordt dat het niet werkt om oude waarden te willen doen herleven en de 

wereld uit te sluiten. Een narcis!sche kramp zou zijn: wij niet dan jullie ook niet, met de desastreuze gevolgen die u 

zich voor kunt stellen. Of iedereen de schuld geven en met s!lle trom vertrekken met alleen het eigen land in zak 

en as.  

In Nederland staat ons mogelijk dezelfde receptuur te wachten, met dat verschil dat iedereen begrijpt dat Wilders 

geen president moet worden maar in de luwte gek moet kunnen doen. Ik hoor vaak in de media dat iedereen boos 

is. De boze blanke man en dat soort retoriek. Mijn par!culiere mening is dat we een gebrek aan taak hebben. 

De analyse is al!jd achteraf, als het spektakel geweest is en de kruitdampen zijn opgetrokken. De analyse is koud, klinisch en 

feitelijk en neemt meedogenloos onder de loep waar het beter kon. Deze column gaat over het schaakproces, de warme ana-

lyse van geest en de merkwaardige oog-handcoördina!e die nimmer werkelijk gecontroleerd lijkt te kunnen worden. 
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Zingeving vinden in werk, verbinding met collega’s, streven naar perfec!e of streven naar een hogere posi!e in een 

bedrijf is eeuwen een centraal mo!ef geweest. Je deed je best om je gezin te onderhouden en het liefst iets beter 

dan een ander. Dat was eervol. Nu leven we in een gepolariseerde samenleving waarin gesproken wordt over ba-

sisinkomen, nivellering van alles, en niemand weet meer waar hij op moet stemmen nu alle par!jen onderdeel zijn 

van de construc!eve opposi!e die gewoon naast de coali!epartners zit tegenwoordig. De klassieke poli!ek gekop-

peld aan de verzuiling func!oneert niet meer. De holle retoriek van eendracht, morele waarden, VOC-mentaliteit 

enzovoorts wordt doorzien door de kiezer. Mensen zijn op zoek naar nieuwe zingeving. Mensen zijn zich bijzonder 

bewust van de eigen verantwoordelijkheid tussen moederschoot en graf maar ze weten niet hoe ze het moeten 

nemen. Hiervoor hadden we vroeger leiders, maar na het zoveelste integriteitsschandaal is het niet langer verant-

woord om iemand te volgen. Hoe vinden we toch ons eigen morele kompas terug. Gewoon doen wat goed is. Kant 

zei (vrij vertaald) dat het goede is dat doen waarvan je vindt dat de wereld beter wordt als iedereen dit zou doen. 

Dat vraagt geoefende zelfreflec!e, en zelfreflec!e ontstaat alleen door !jd en ruimte voor contempla!e te nemen, 

we hebben steeds vaker een reset nodig voor de geest. Ons interne kompas weet haarfijn welke morele rich!ng we 

moeten gaan. Het is nodig om onszelf te stoppen, contact te maken met echte mensen met echte verhalen, onze 

telefoon uit te ze"en en te vragen hoe het met iemand gaat. 

Laatst vroeg iemand mij waarom ik niet een bepaalde hogere func!e ambieerde in het bedrijf.  Ik vertelde dat ik 

het bedrijf ten gronde zou richten omdat ik in de luwte lekker gekke dingen wil bedenken waarvan we 1 op 10 lo-

pen qua bruikbaarheid. Het is handig als ik dan een hele serieuze algemeen directeur heb die zegt dat ik even nor-

maal moet doen als ik weer enthousiast uit de bocht vlieg. Maar ik zou toch nimmer mijn enthousiasme op willen 

geven? 

Evolu!e is volgens mij het steeds verfijnder doorzien van oorzaak en gevolg. Niet primi!ef streven naar het hoog-

ste, maar vaststellen wat bij je past en wat bruikbaar is voor je omgeving. Maslov met zijn behoe$enpiramide is 

achterhaald in die zin. Trump is per ongeluk aan de macht gekomen, ik weet zeker dat hij graag in de luwte wilde 

spelen en sarren om de boel en beetje scherp te houden, en in die zin is hij slachtoffer. Hij hee$ een strenge moe-

der nodig die hem regelma!g tot de orde roept, en waar hij dan jongensach!g over kan grijnzen.  Maar krenking in 

zijn vroege leven maakt dat hij dit nooit zal kunnen erkennen. Nu is hij een kleuter met een pistool en zijn volgers 

rekenen op hem. De  oplossing is snel ingrijpen om hem tegen zichzelf te beschermen of snel verantwoord gedrag 

aanleren zodat iets van een ra!onele keuze ontstaat. Sartre had gelijk. We kunnen de vrijheid niet aan. Het is te 

zwaar. Het streven naar de ul!eme vrijheid is een snel opflakkerende kaars met een snelle uitdoving. Maar net als 

in de medische wetenschap moeten we alles doen wat we kunnen bedenken. Niet omdat het moet maar omdat 

het kan. 

Marco. 
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De egel en zijn stekels 

Tom Bus 

 

. 

In de eerste ronde van de ASV-beker loo"e ik tegen Désiré Fas-

saert. De par!j start heel rus!g en vredelievend maar eindigt 

met mokerslagen en bloedneuzen. Deze par!j doet me denken 

aan de intro van het lied "Proud Mary" door Ike and Tina Tur-

ner: "We gonna do the beginning of this song as you say: EASY. 

But then we do the finish: ROUGH!" 

 

Ik wens u veel plezier bij het naspelen. 

 

 

Désiré Fassaert (1923) - Tom Bus (2211), ASV Beker, 01.12.2016 

 

1. Pf3 Pf6 2. c4 c5  

Wanneer zwart een uitnodiging naar het Konings-Indisch maakt met 2. … g6 dan antwoordt Désiré graag met 3. b3 

Ik voel weinig er voor om tegen dit type opstellingen te spelen. 

 

3. d4 cxd4 Met deze ruil hef ik de spanning in het centrum op. Verder hee$ wit nu een centrumpion minder. Dat 

kan later in de par!j goed uitkomen.  

 

4. Pxd4  Na de tekstzet heb ik een scala van mogelijkheden. Gebruikelijk zijn ze"en als 4. … g6, 4. … e6, 4. … Pc6 

en het populaire 6. … e5. Vandaag kies ik voor het ogenschijnlijk bescheiden  

 

4. … b6 Hiermee geef ik aan dat ik een Egel-opstelling (The hedgehog) wil spelen. Gebruikelijk zal zwart zal in dit 

systeem zijn pionnen op de derde rij (a6, b6, d6 en e6) ze"en, de lopers gaan naar e7 en b7, de paarden naar f6 en 

d7, de torens naar c8 en e8 en de dame naar c7. De opening heet Egelopstelling omdat zwart op het juiste moment 

"de stekels" opzet met de breekze"en ...b6-b5 en/of ...d6-d5.  

 

5.Pc3 Lb7 6.f3 e6 7.a3 Wit kiest vaak een Maroczy-bind (pionnen op a2-b3-c4 en e4-f3) als tegengif. De tekstzet is 

een onnodige profylaxe tegen de loperuitval naar b4 en tevens ook een voorbereiding van de opmars b4 met ter-

reinwinst. Gebruikelijk is 7. e4  

 

7...d6 8.e4 a6 9.Le2 Pbd7 10.Le3 Le7 11.0–0 0–0 12.Tc1 12. b4 leidt vaak tot zetverwisseling.  

 

12. … Dc7 13. b4 Tac8 14. Pb3 Een ander idee is 14. Dd2 Db8 15. Tfd1 Ld8 16. Lf1 Lc7 17. g3 Da8 18. Df2 Tfe8 19. 

Pb3 d5!? 20. cxd5! (20. exd5?! exd5 21. c5 bxc5 22. Pxc5 = Landesman,A-Bachmann, A (2524)/Princeton USA 2012) 

20. … exd5 21. exd5 Pe5! 22. Pd4? (22. Le2N) 22. … Peg4! 23. fxg4 Pxg4 24. Df3 Pxe3 en zwart staat prima in 

Tsomis,D (1987)-Kazakos,E (2132)/Achaea GRE 2016. 

 

14. … Tfe8 Een belangrijke tabija. Ik heb mijn stukken naar de standaardvelden gedirigeerd en mijn volgende 

stappen hangen af van hoe Désiré zich opstelt. Als zwartspeler is het belangrijk om een aantal basisideeën van de 

Hedgehog te kennen, al naar gelang hoe wit speelt.  

 

1) Omspelen loper naar c7 (… Dc7-b8, … Le7-d8-c7) . Het doel is om met de loper zowel pion d6 als b6 te verdedi-

gen. Daarnaast zorgt de ba"erij ook voor aanvalsmo!even na de stekelige opmars ...d6-d5.  

2) Omspelen loper naar g7. Na de ze"en ...g7-g6 en ...Le7-f8-g7 krijgt de zwarte koning een verdediger erbij. Zwart 

kan verder met zijn koningsloper druk uitoefenen op de diagonaal a1–h8.  

3) Het ingenieuze … Kg8-h8. Met deze zet leidt zwart een langdurig plan in om de keten g2-f3 aan te tasten. "Hoe 

wil hij dat dan doen?", vraagt u zich af. Het zwarte plan gaat verder met ... Te8-g8, … g7-g5, ...Tg8-g6, ...Tc8-g8 om 

te vervolgen met de Hebel g5-g4. Simple comme bonjour!  
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Ik adviseer u om de par!j Fischer-Andersson , Siegen 1970 met als openingszet 1. b3 te bestuderen.  

 

15.Dd4 Désiré speelt ac!ef verder. De dame staat zeer koninklijk centraal opgesteld, maar staat ze daar niet ook 

ietwat kwetsbaar? Rus!ger is 15. Kh1 Db8 16. Pa4 Ld8 17. Lg1 Burg,T (2508)-Alarcon Casellas,R (2378)/T 

Een andere methode is 15. … Db8 16. Tfd1 Ld8 17. Lf4! Pe5 18. Lxe5 dxe5 19. De3 met de iets betere kansen voor 

wit in Popov,I (2656)-Mozharov,M (2508) /Moscow RUS 2013 

 

15. … Db8 16. Tfd1 Te profylac!sch is 16. Kh1 zoals in Belikov,V (2435)-Galanov, B (2435)/Nagykanizsa 1994. Zwart 

miste hier de opmars 16. … d5!N 17. cxd5 exd5 18. exd5 Ld6= en zwart is OK. 

 

16. … Ld8 Sterker is 16. … d5! 17. exd5?! (17. cxd5!N) 17. … Ld6 18. Kf1 ½-½, Mathe,G (2349)-Balint,A (2321)/

Hungary 2008. Hoewel remise gegeven kon zwart hier zonder risico's verder spelen. 

 

17. g3N? Deze nieuwe zet verzwakt de wi"e koningsstelling: zowel de velden op de lange diagonaal (h1-g2-f3) als 

veld g3 kunnen aanvalsobject worden. In een eerdere par!j volgde 17. Kh1 Lc7 (17. … d5!? 18. exd5 exd5 19. Lf4 

Da8 20. Ld6 dxc4 21. Lxc4) 18. Dd2 (Na 18. Lg1 bevrijdt zwart zich met 18. ... d5 19. exd5 exd5 20. c5 bxc5 21. bxc5 

Le5 = Van Riemsdijk,H (2392) -Rodriguez, J (2393)/Buenos Aires 2009) 18. … d5! 19. exd5 exd5 20. Pxd5?! Lxh2 met 

een goede aanvalsstelling voor zwart in Skuja,A (2145)-Kveinys,A (2527)/ Vilnius LTU 2014 

 

17. … Lc7= Het evenwicht is niet verbroken. Toch zijn sommige stellingen meer gelijk dan andere. Wit oogt ietwat 

kwetsbaar op de koningsvleugel. Het is daarom belangrijk om extra troepen naar de koningsvleugel te sturen. Ik 

denk hierbij aan 18. Lf1 en 19. Lg2. 

 

18.Dd2?!  

Dit verbaast mij. Waarom de dame zo pon!ficaal naar het centrum sturen 

om haar vervolgens weer de wacht aan te zeggen? (Treat her like a Lady!). 

In dit type stellingen moeten beide par!jen heel alert spelen en een mo-

ment van onople"endheid, tempoverlies of ander ongemak kan fataal zijn. 

Aangewezen is 18. f4 e5= met gelijke kansen. 

 

 18. … d5! 19. exd5?  

Een ongelukkig besluit. Het openen van de e-lijn gee$ zwart extra aanvals-

mogelijkheden. Beter is 19.cxd5 Lxg3 20.hxg3 Dxg3+ 21.Kf1 Dh3+ met ge-

lijk spel . 

 

 

19. … exd5 20. c5?  

Désiré bemerkt niet dat de par!j zich in een stroomversnelling bevindt. De 

tekstzet is te langzaam en gee$ mij de gelegenheid om via enkele offers 

genadeloos toe te slaan. Na het meer voor de hand liggende 20. Pxd5 Lxg3 

21. f4 Pxd5 22. cxd5 Txc1 23. Pxc1 kan zwart zijn aanval vervolgen met 23. 

… Txe3 24. Dxe3 Lxf4 25. Dh3 Pf6. 

De kwetsbare open wi"e koningsstelling en het bezit van het loperpaar 

garanderen zwart goede aanvalsmogelijkheden in de toekomst. 

20. … Lxg3! Boem!  

21. hxg3 Dxg3+ 22. Kf1 Txe3 Boem!  
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23. Dxe3 Pg4 Boem!  

 

Désiré ziet de gevaarlijke dreigingen op f2 en h2 maar mist een niet onbelangrijke bijkoms!gheid. 

 

 24. Ld3? Het slotakkoord zou er als volgt uitzien: 24.Dg1 Ph2+ 25.Dxh2 Dxh2 26.Pxd5 Dh1+ 27.Kf2 Dh4+ 28.Kf1 

Te8–+ en Leiden is in Last. 

 

24. … Pxe3+ en hier wordt Désiré uit zijn lijden verlost. 0–1 

Stoppen voor ASV Nieuws 

Robert Naasz 

Ik ben een hele !jd helemaal klaar geweest met schaken. Aan het einde van het vorige seizoen wilde ik er eigenlijk 

helemaal mee stoppen. Mijn verhouding tot het schaken is al!jd al moeizaam geweest maar vorig jaar begon ik 

zowaar echt een hekel te krijgen aan schaken. Schaken is keihard en als je met tegenzin achter het bord zit gaat je 

niveau vanzelf ook hard naar beneden. Dat leidt tot nog meer tegenzin enzovoort. Ik was dus redelijk vastbesloten 

om te stoppen. Vorig jaar eind maart waren Marco en ik weer op bezoek bij Theo en zijn vrouw Marleen om onder 

het genot van een Chinese rijs"afel en wat zware bieren de toestand van de wereld en wat minder zware zaken 

door te nemen. Wat ooit begonnen is als een ziekenbezoek toen Theo een opera!e te wachten stond is uitge-

groeid tot een mooie tradi!e die we tot op de dag van vandaag voortze"en. Die avond kwam natuurlijk ook het 

volgende seizoen extern bij ASV ter sprake. Ik gaf aan dat ik eigenlijk wilde stoppen maar Theo en Marco deden net 

of ze me niet hoorden en besloten voor me dat we volgend seizoen weer gewoon samen extern zouden spelen. 

Diep van binnen voelde ik nog steeds dat ik ging stoppen. De volgende dag zou ik nog een keer spelen voor het be-

drijfsschaak en dat zou het dan zijn. Tegen SLA dus hoogstwaarschijnlijk tegen Tom Bus. Tegen zo’n sterke schaker 

spelen komt voor mij meestal neer op een lange avond waarin ik langzaam maar zeker in de afgrond geduwd 

wordt zonder ooit het idee te hebben dat ik onder mijn lotsbeschikking uit kan komen.  

 

Hierbij dus de par!j die heel goed mijn laatste kon zijn:  
 

Tom Bus - Robert Naasz 

Bedrijfsschaak Arnhem, 01.04.2016 

 

1. c4 e5 2. g3 Pf6 3. Lg2 Pc6 4. Pc3 Lb4 5. Pd5 Lc5 6. Pf3 d6 7. 0–0 0–0 8. d4?!  

 

Dit was een verrassing voor mij maar al snel zag ik wat de bedoeling was. Ik krijg een dubbelpion. Maar goed, ik 

kan er toch niks aan doen dus dan maar die pion slaan. 8. … Pxd4  8. … e4 9. dxc5 exf3 10.Lxf3 dxc5 leek me niet al 

te best.  

 

9. Lg5 c6 10. Pxf6+ gxf6 11. Lh6 Te8 12. Pxd4 Lxd4 13. Dd2 Le6 14. Tac1 

Dd7 15. Tfd1 Ted8 16. e3 Lb6 17. De2 Lg4 18. f3 Lh3 19. c5  (zie diagram) 

 

Oeps! Het eerste moment waarbij ik met enig geluk nog een uitweg uit 

een las!ge situa!e weet te vinden. Ik had dit grapje helemaal gemist na-

melijk. 

 

19. … Lxg2 19. … Lc7? 20. cxd6 Lxd6 (20. … Lb8 is beter volgens de compu-

ter, maar die pion op d6 is toch wel een dingetje) 21. Txd6 Dxd6 22. Lxh3 

leek met niet acceptabel.  

 

20.Kxg2  

20. cxb6 Lh3 21. g4 gaf Tom na de par!j aan als mogelijke verbetering, 
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maar ik heb dan 21. … e4 

 

20. … Lc7 21. cxd6 Lxd6 22. Tc4 f5 Ik heb liever geen wi"e toren op g4. 23. Lg5 Te8 24. Dd3  

 

Weer oeps! Ik had Te6 gepland maar dan valt f5 en is het snel afgelopen. Ook nu had ik weer geluk, er was toch nog 

een zet. 24. … De6 25. Th4 Lf8 Een toren op h6 zou einde verhaal zijn. 26. e4 fxe4 27. Dxe4 27. fxe4 h6 28. Le3 

Tad8 29. De2 Txd1 30. Dxd1 27. … f5 Dubbelpionnen hebben ook voordelen: ik kan nog een keer f5 spelen! Hier 

kreeg ik het gevoel dat ik het ini!a!ef over kon nemen. 

 

28. Dd3 h6 29. Le3 Tad8 30. Dc2 30. Dxd8 Txd8 31. Txd8 is een goed alterna!ef. 30. … Txd1 31. Dxd1 (zie diagram) 

 

31...Dxa2 Hier heb ik lang over getwijfeld, een pion snoepen met de da-

me in een verre uithoek van het bord? Toch maar gespeeld want a) ik zag 

geen ander nu*g plan, b) een pion is een pion, c) Tom moet nu bedenken 

of slaan op b2 met schaak een dreiging is of niet, d) als hij slaat op h6 kan 

ik afruilen wat me guns!g leek en e) ik hou controle over de belangrijke 

a2-g8 diagonaal. Vanaf hier had ik minder dan 5 minuten. Tom had nog 

een kwar!ertje, maar dat ging in de volgende paar ze"en ook hard naar 

beneden.  

 

32. Dd2 Dd5 33. Lxh6 Dxd2+ 34. Lxd2 Lc5 35.Lc3 35. Th5 leek me beter. 

Zwart wordt in de verdediging gedrongen. 35. … Ld4 35. … e4 heb ik ook 

overwogen maar leek me niet duidelijk.  

 

 

36. Lxd4 exd4 37. Txd4 Te2+ 38. Kg1 Txb2 39. Td7? Hier mist wit de laatste kans om de a-pion te stoppen. 39. Ta4 

of 39. Td8+ Kh7 40. Ta8 a6 en ik weet niet of dit gewonnen is, mijn eindspel techniek is niet goed genoeg om hier 

iets zinnigs over te zeggen :-).  

 

39. … a5 40. h4 a4  

 

Tijdcontrole gehaald (Bedrijfschaak wordt nog gespeeld met 40 ze"en in 

1:45 en daarna 15 minuten voor de rest van de par!j). Even snel naar het 

toilet om mezelf tot rust te manen en de opwelling om remise aan te bie-

den te onderdrukken. Dit moet gewonnen zijn. Eenmaal terug achter bord 

bleef de angst dat iemand met zo'n hoge ra!ng kan toveren toch sterk.  

 

41. Td3 Tb3 42. Td8+ Kg7 43. Kf2 a3 44. g4 fxg4 45. fxg4 b5 46. Td7+ Kf8 

47. h5 Tb4 48. g5 a2 en Tom gaf op. 0–1  

 

We waren als laatste nog aan het spelen en de meeste schakers waren al 

naar huis, maar diegenen die er nog waren feliciteerden me en het onge-

loof was van hun gezichten af te scheppen :-). En Tom was meer dan spor-

!ef en complimenteus, geen onvertogen woord kwam er over zijn lippen.  

 

Je maakt helaas ook wel eens anders mee. Voordat ik naar huis reed appte ik Marco over mijn overwinning en dat 

ik zo moe was dat ik er eigenlijk helemaal niks bij voelde.  

 

Nu kun je zo’n onverwachte gebeurtenis op verschillende manier interpreteren. Marco noemt zoiets de hand van 

god en een stevige s!mulans om door te gang met schaken. 
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Ik dacht juist s!ekem: nooit zal ik nog een keer zoveel geluk hebben een vrijwel foutloze par!j te spelen tegen zo’n 

goede schaker. Als ik nu stop kan ik me voor al!jd wentelen in de gedachte dat ik poten!e had, maar er gewoon 

niet zoveel lol meer in had.  

 

Maar goed, anderen hadden al voor me besloten dat ik nog een seizoen zou spelen en omdat ik zelf niet zo’n ster 

ben ik knopen doorhakken heb ik me daar maar bij neergelegd. Over de zomer bijna niks aan schaken gedaan, een 

nietszeggend par!jtje in de massakamp en een verschrikkelijk rapidtoernooi in Dieren daargelaten. Mijn totaal on-

geïnspireerde geschuif in Dieren was zo tenenkrommend dat stoppen weer een prima op!e leek.  

 

Ergens in deze periode kwam ik onze zeer gewaardeerde redacteur René van Alfen tegen in de trein. Net als ik 

hee$ René ook niet bepaald een rimpelloze verhouding met het schaken en hij vertelde dat hij compe!!ef schaken 

niet meer zo leuk vond. Af en toe een rapidtoernooitje was prima. En toch was hij zich daar in de trein aan het ver-

diepen in een nieuw openingsboek dat hij zojuist had aangescha$. Ik begrijp het echt helemaal, geloof me. Ik ver-

wacht René een keer terug in de arena en ik weet al welke opening hij dan gaat spelen! 

 

De eerste ronde van de externe speelde ik zowaar een leuke posi!onele par!j. Het ging niet helemaal van een leien 

dakje maar uiteindelijk wist ik te winnen. 

 

Robert Naasz (1709) - Frits Wilbrink (1740) 

OSBO 2e klasse, ASV 7 - VDS 2, 20.10.2016 

 

Hier kreeg ik weer last van een oude kwaal. De laatste paar ze"en had ik 

naar deze stelling toegewerkt om hier Pc4 te spelen met het idee het 

paard op d6 te planten. In de stelling aanbeland zag ik pas dat zwart na 

Pc4 het paard kan pennen met La6 en dus verander ik op het laatste mo-

ment van plan met 21. Pg4  

 

Maar dat blijkt helemaal niet nodig. Na 21. Pc4 La6 heb ik 22. De5 en ik sta 

goed. 

 

21. … De7 22. Pxf6+ Dxf6 23. b4 Het volgende plan: b5 proberen door te 

ze"en.  

 

23. … a6 24. a4 De7 25. Td1 Txd1+ 26. Dxd1 Kf8 (zie diagram) 

 

 

Het moment suprême, b5 is tot in de puntjes voorbereid en dus speel 

ik..............  

 

27. Dd4? Ik had gezien dat 27. Dd6 niet werkt vanwege 27. … Dxd6 28. 

cxd6 Ke8 29. b5 axb5 30. axb5 Kd7!, maar 27. b5! is uiteraard de zet die in 

deze stelling gespeeld moet worden. 27. … axb5 (27. … Dc7 28. bxc6 Lxc6 

29. Lxc6 Dxc6 30. Dd8+ De8 31. Dc7 en de c-pion is niet meer te stoppen) 

28. axb5 Dc7 29. Dd6+ (29. b6 De7 30. Da4 moet ook goed genoeg zijn. 30. 

… De8 31. Da7 Dc8) 29. … Dxd6 30. cxd6 en deze stelling is dezelfde als in 

de variant met direct Dd6 met het cruciale verschil dat de zwarte koning 

nog op f8 staat en dus niet in 1 zet naar d7 kan. Ik weet niet meer precies 

waarom ik uiteindelijk afzag van b5 maar misschien had ik dit gemist. 30. 

… cxb5 31. Lxb7+- 

 

27. … e5 28. De4 g6 29. f4 f6 30. fxe5 fxe5 31. Dc4 Dd7 32. Le4 
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Lekker als je de blunder voelt aankomen...  

 

32...Dd1+? Yes!  

 

33.Df1+ Dxf1+ 34.Kxf1 Zonder de dames is het verschil tussen de beide 

lopers wel heel groot.  

 

34...Ke7 35.Kf2 Kd7 36.Kf3 Kc7 37.Kg4 Lc8+ 38.Kg5 Le6 39.Kf6  

 

En zwart gee$ op. Het materiaal is nog gelijk maar dat duurt niet lang 

meer. 1–0 

 

 

Tot slot nog mijn meest recente par!j in de externe compe!!e: 

 

Robert Naasz (1718) - Wim Louwman (1569) 

OSBO 2e klasse, ASV 7 - Velp 2, 09.02.2017 

 

Ik doe al de hele par!j verwoede pogingen het ini!a!ef te grijpen en nu is 

het me gelukt mijn paard op e4 te krijgen en de druk op d6 op te voeren. 

Zwarts laatste zet was echter Lb5-c4 en nu moet ik toch iets doen aan de 

dreiging op b2.  

 

23. b3 Na heeeeel lang nadenken gespeeld. Theo vroeg na de par!j waar-

om ik niet ‘gewoon’ sloeg op d6. Ik ga hier nu niet deze stelling uitpluizen, 

dat mag u lekker zelf doen, maar dat slaan op d6 niet ‘gewoon’ is lijkt me 

evident.   

 

23. … Txe4 Zwart haalt gelijk de vork op f6 eruit voordat hij op a1 slaat.  

23. … Lxd5 was ik het meest beducht voor en lijkt me nog steeds het 

sterkst.  

 

24. Lxe4 Lxa1 25. Txa1 La6 26. Lh6 f5 27. Lg2 Te8 28. Te1 Lb7 29. Txe8+ Pxe8 30. Da5 Lc8 31. Lg5 Kf7 32. Lf1 Pf6? 

33. Lxf6! Kxf6 34. Dc3+ Kg5?  

 

Deze zet verraste me. Ik had alleen gekeken naar 34. … Kf7 35. Dh8! en er 

gaan pionnen vallen. Zwart kan zich bijna niet verroeren. 35. … h5 36. 

Dh7+ Kf6 37. Dg8; 34. … Ke7 35. Dh8 De8 36. Dxh7+ 

 

35. De3+? Ik had gewoon de zet moeten spelen die ik al van plan was: 

37. Dh8! Kh6 38. Df8+ Dg7 en wit wint de loper op c8. (38. … Kh5 39. Le2+ 

Kg5 40. f4#) Maar ook f4 en h4 zijn goed genoeg voor de winst.  

 

35. ... Kf6 36. Dc3+ Kg5 37. De3+ Kf6 38. h4 De7 39. Dg5+ Kf7 40. Dh6 Kf6 

41. Dg5+ Kf7 42. Dh6 Kf6 43. Dg5+ ½–½ 

 

 

 

 

Ondanks dit debacle heb ik er zowaar weer een beetje lol in. Afgelopen weekend speelde ik met Marco in het No-

teboomtoernooi. Daarover mogelijk meer in het volgende nummer. Of niet natuurlijk, misschien stop ik er wel ge-

woon mee. 
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Een verbeten strijd met vredelievend slot! 
 

In de derde ronde van de landelijke compe!!e is ASV-1 gastheer van promovendus Messemaker 1847. Op ra!ng 

ontlopen de teams elkaar niet zo heel veel en bij normaal spel is 5-5 de meest verwachte einduitslag. Vreemd ge-

noeg ze"en beide teams alles op alles om deze eindscore te ontlopen. 

 

b1: IM Peter Scheeren (2410) -  FM Bob Beeke (2304) 

Bob hee$ zojuist 23. … h6 gespeeld. Wit bezit meer ruimte en zwart oe-

fent druk uit op pion d4 en b4. 

Na de volgende mysterieuze torenmanoeuvre 24. Tc5?! Td6 25. Ta5?!  

slaat Bob toe met 25. … Txd4 26. c5 Dxa5 27. bxa5 Txd3 28. Kg2 T3d7  

De kruitdampen zijn opgetrokken. Bob hee$ een pionnetje buitgemaakt 

en de in dit geval guns!ge ruil van dame tegen twee torens kunnen uitvoe-

ren. In de technische fase maakt Bob geen fouten  

29. a6 bxa6 30. Lxc6 Tc7 31. Db6 Tdc8 32. Lf3 Txc5 33. Dxa6 e5 34. Ld1 

Td8 35. Db6 Tdd5 36. Db8+ Kh7 37. Df8? Pd7 38. Dxf7 Txd1 0–1 

 

 

Gouda slaat toe op de borden 2 tot en met 5! 

 

b2: Tom Bus (2234) – Peter Ypma (2222)  

Een thema!sche par!j: Ypma stuurt al zijn stukken en pionnen naar de 

wi"e koning terwijl Tom een aanval op de damevleugel hee$ uitgevoerd.  

In de nevenstaande stelling is zojuist 22. Tcc7! gespeeld. Wit staat twee 

pionnen voor en de zwarte aanval is niet doorslaggevend. Op de schaal van 

Stockfish8 staat de teller op + 4.50. 

 

Voor Tom was dit niet genoeg want met secuur spel wist hij zijn stelling 

nog uit handen te geven. 0-1 

 

 

b3: Liam Vrolijk (2295) - Léon van Tol (2212)  

Léon kreeg vrij snel een gelijke stelling in zijn lievelingsvariant van de Tarrasch-verdediging. In het middenspel raak-

te Léon de draad en een pion kwijt.  

In het eindspel won Léon de pion terug maar helaas was deze wel vergi$igd. 1-0 

ASV 1 - Messemaker 1847 

Tom Bus 
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b4: O#o Wilgenhof(2198) – Henk-Jan Evengroen (2199)  

Stelling na 21. d5. Er is een kri!ek moment in de par!j bereikt. Evengroen 

hee$ met sterk spel een voordeel opgebouwd. Met het sterke 21. … Dd6! 

behoudt zwart groot voordeel.  

Na het gespeelde 21. …. e5? krijgt O"o een kans om weer in de par!j te 

komen. Na 22. c4! staat eerder wit beter dan zwart. O"o wilde niet onder 

doen voor zijn tegenstander en vervolgde met 22. Dg3? Na de ze"en 

22. ….c4! 23.Pxe5 won O"o een pion maar verloor na 23. …. f4! wel zijn 

paard. 

O"o rekte de ongelijke strijd tot de 38-ste zet en gaf toen op. 0-1 

 

 

b5: Ed Roering (2180) – Eelco de Vries (2241) 1-0 

Also sprach Zarathustra:” Van het begin af aan was duidelijk dat ik vandaag zou gaan verliezen.” 1-0 

ASV toont veerkracht! 

In de eerste twee ronden hadden de staartborden moeite met het scoren van punten. Vandaag redden zij ons van 

een naderende nederlaag. 

b6: FM Wouter van Rijn (2158) - FM Wim Heemskerk (2235)   

Dit is de stelling na 30. Dh4. In het middenspel hee$ Wouter frivool zijn 

koningsvleugelpionnen naar voren gestuurd. Heemskerk staat een pion 

voor en zijn stelling ziet er solider uit dan die van Wouter. 

 

Een bekende spreuk luidt: ”Sla nooit op b2 ook al is het goed.” 

In deze stelling treedt de zogenaamde uitzondering op de regel in wer-

king. Na 30. … Dxb2 31. Th3 Dxd4 32. Kh1 Lxg4 33. Dxg4 f5! dekt zwart het 

matveld! 

 

Zwart gaf met  30. … Db6? zijn voordeel af om na 31. Pb3 De6? zelfs de 

par!j weg te geven. Wouter sloeg meteen toe. Zien jullie het ook? 1-0 

 

b7: Ben van Geffen(2092) – FM Jaap Vogel (2170) In een gecompliceerde stelling wist Jaap handiger te manoeu-

vreren dan zijn tegenstander. In een moeilijke stelling maakte van Geffen een fout. Jaap sloeg meteen toe. 0-1 

b8: FM Peter Boel (2100) – Jan Evengroen (2114) 

 

Peter hee$ weinig uit de opening kunnen halen. Jan Evengroen hee$ zijn 

stukken naar de juiste velden gedirigeerd en oefent een onaangename 

druk uit  op de c-lijn. 

 

Peter gaat voor de meest kansrijke voortze*ng. Met 28. Dg4!? offert wit 

zijn belangrijke c-pion om gevaarlijke dreigingen rond de zwarte koning te 

creëren. Van geen kwaad bewust, op 29. Lf6 volgt immers 29. … Pg6, 

speelde zwart 28. … Txc2?. De nevendreiging was echter 29. Dxb4 en na 

enkele ze"en gaf zwart op. 1-0  
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b10: Frank Schleipfenbauer(2119) – Remco Hylkema (1989) 

 

Stelling na 27. … Txd5 

 

Met sterk posi!espel van Frank werd nevenstaande stelling bereikt. Wit 

beheerst de c-lijn en weet daar handig gebruik van te maken. 

 

28. Pe4! Lb7 29. Lxe7 Td7 wint het stuk terug. Nu volgt een interessante 

afwikkeling 30. Ld6 Lxe4 31. Tc8+ Kh7 32. Pc5 Lxc5 33. bxc5! en wit hee$ 

een gevaarlijke vrijpion. Maar ongelijke lopers zijn toch al!jd remise? Nee, 

niet al!jd. Sterker nog, heel vaak niet. Met nog andere stukken op het 

bord kan de aanwezigheid van ongelijke lopers juist het verschil tussen 

winst en gelijkspel zijn. Zie hoe soepel Frank zijn voordeel tot gelding 

brengt. 

 

33. … Lb7 34. Tb8 Lc6 35. Tb6 Lxg2 36. c6 Td8 37. c7 Tc8 38. Tb8 Ta8 39. Ke3 Ld5 40. Kd4 g5 41. fxg5 hxg5 42. Txa8 

Lxa8 43. Kc5 Kg6 44. Kb6 g4 45. Tf1 Lf3 46. h3 f5 47. exf6 Kf7 48. hxg4 Lxg4 49. Le5 1–0 

 

b9 Gert-Jan Ludden (2201) – CM Dirk Hoogland (2106) 

In de meest enerverende par!j moest Dirk na zes uur strijd en na 115 ze"en genoteerd te hebben het onderspit 

delven tegen zijn ervaren tegenstander. 0-1 

 

Hoezo is een gelijk spel saai? 

 

 

 

1. FM Bob Beeke 2309 IM Peter Scheeren 2417 1 0 

2. Tom Bus 2234 Peter Ypma 2222 0 1 

3. Léon van Tol 2214 Liam Vrolijk 2295 0 1 

4. Otto Wilgenhof 2198 Henk-Jan Evengroen 2199 0 1 

5. Eelco de Vries 2241 Ed Roering 2180 0 1 

6. FM Wouter van Rijn 2158 FM Wim Heemskerk 2235 1 0 

7. FM Jaap Vogel 2170 Ben van Geffen 2092 1 0 

8. FM Peter Boel 2100 Jan Evengroen 2114 1 0 

9. CM Dirk Hoogland 2106 Gert-Jan Ludden 2201 0 1 

10. Frank Schleipfenbauer 2119 Remco Hylkema 1989 1 0 
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ASV 1 bezorgt koploper kopzorgen 

Tom Bus 

In de vierde ronde van de KNSB-compe!!e mocht ons vlaggenschip het opnemen tegen de kampioenskandidaat  

BSG uit Bussum. Dat vandaag een speciale schaakdag zou worden bleek al snel. Teamcaptain O"o had naast zijn 

par!j ook veel oog voor de wandversiering van het speellokaal. Zo zag hij onder een schilderij van Max Euwe dat 

het vandaag zijn vijfender!gste sterfdag was. 

 

Zou ASV-1 ook geschiedenis kunnen schrijven?  Met een ra!ng van onze jongens die per bord gemiddeld 150 pun-

ten minder was dan die van de tegenstanders zou je weinig spectaculairs verwachten.  Van de ene kant ontbrak bij 

Bussumse zijde GM Robin van Kampen, maar daar ze"e ASV het plotselinge afzeggen van topspeler Frank Schleip-

fenbauer tegenover. Het zou een zware middag worden. 

 

Als eerste was invaller Marco klaar.  

Ewoud De Groote (2302) - Marco Braam (1667) 

 

In een Scandinavische opening offert Marco een pion en tot op dit moment 

hee$ hij enige compensa!e voor zijn pion.  

 

In de nevenstaande stelling zou het wi"e voordeel na 13…Pd5 niet erg 

groot zijn. 

 

Na het gespeelde  13. … Db6 kon wit langzaam maar zeker zijn voordeel 

uitbouwen tot winst. 

 

 

 

 

 

Niet veel later was de wild-west-par!j FM Henk Poel van der FM (2190) - 

CM Dirk Hoogland (2109) tot een einde gekomen. Onder het mo"o 

“beelden spreken meer dan woorden” volgen hier een plaatje en een 

praatje. 

 

Toen ik langs het bord van Dirk liep, dacht ik nog: ”Leuke pot!” 

 

Wit staat op het punt een stuk te winnen, maar de situa!e is in zijn geheel 

nog niet duidelijk. Aangewezen is 13. 0-0 maar de par!j ging verder met 

 

13. Lxc6?! Dxb2 14. Pd5 bxc6 15. Pe7+ Kh8 16. Pxc8 en er hang nog een 

paard op g4. Dirk had echter verder gerekend en speelde alert verder. 

 

 

Na 16. … e4! staat het minimaal gelijk. 

 

Er volgde 17. Pd6 exf3 18. 0–0 fxg2 19. Tfe1 In deze stelling liet Dirk een prach!ge kans liggen. Met het pragma!-

sche 19. … f5 neemt zwart het ini!a!ef over. De pion op f7 gaat niet meer verloren. Er is controle over veld e4 en 

de toren op f8 krijgt een grotere ac!eradius. 



Februari 2017                            ASV-Nieuws 

22 

 

 

In deze stelling liet Dirk een prach!ge kans liggen. Met het pragma!sche 

19. … f5 neemt zwart het ini!a!ef over. De pion op f7 gaat niet meer 

verloren. Er is controle over veld e4 en de toren op f8 krijgt een grotere 

ac!eradius. 

 

Na het gespeelde 19. … h5 20. Dxc6 Df6? dwingt Dirk wit om de beste 

zet te vinden. Beter was 20. … Kh7 21. h3 Ph6 22. Da4 met gelijke kan-

sen. 

 

21. Dxg2! Gevonden! 21. … Dc3 Tempoverlies. 22. Pxf7+ Kh7 23. Pg5+ 

Kh6 24. Pe6 Tae8 25. h3 Tf6 26. Dd5 Pxf2 Wanhoop 27. Lxf2 Dxh3 En nu 

gaat zwart geforceerd mat. 28. Dd2+ en spoedig mat aldus het siliconen 

monster. 1–0 

 

Op bord 1 was inmiddels ook de beslissing gevallen. 

 

In de par!j FM Jaap Vogel (2170) - IM Robert Ris (2420) is er ogenschijn-

lijk weinig aan de hand.  

 

Met een meesterlijke afwikkeling toont Ris aan dat het allemaal niet zo 

evident is. 

 

15. … Pce4 16. Pxe4 Pxe4 17. Lxd8 Pxd2 18. Txd2 Taxd8 19. Te1 Tc8 

20. Lb5 Txe1+ 21. Pxe1 Tc1 22. Kf1 d6 23. Ke2 Tb1 24. Pc2 Txb2 

25.a4 Lc3 0–1. 
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En zo stond het 3-0 voor de thuisclub. Op de wandelgangen werd al “TIEN, TIEN,TIEN” gescandeerd.  Dit leek me 

iets te overdreven maar op vele borden stonden de Arnhemmers niet zo florissant. 

 

Neem nu de par!j IM Lars Ootes (2403) - O#o Wilgenhof (2220). 

 

Hier stond  O"o na 17 ze"en ietsje beter. Echter na 19 ze"en had Ootes 

het ini!a!ef overgenomen dat hij met succes vasthield totdat de neven-

staande stelling werd bereikt. 

 

In deze complexe stelling hee$ de aan zet zijnde witspeler groot voordeel. 

Natuurlijk moet hij wel zijn loper op a3 in de gaten houden. Het blijkt ech-

ter dat Ootes alleen met 31. Pd3 Tf5 32. Lc5 zijn voordeel behoudt. 

 

Na het impulsieve 31. Lc1?? gaf wit  al zijn voordeel weg. O"o had met de 

rest van de par!j geen moeite. 0-1 

 

 

FM Wouter van Rijn (2242) -  IM Alexander van Beek (2158) 

 

Nevenstaande stelling is al eens eerder voorgekomen. Die par!j ging ver-

der met 11. … Pe7 12. 0–0 0–0 13. La3 Te8 en zwart is OK in Muzychuk,A 

(2256)-Zlatanova,E (2137)/Varna 2002. 

 

Van Beek speelt de verbetering 11. … Tb8N 12. a4 Dg6 13. 0–0 Dxd3 14. 

Lxd3 Pe7 15. La3 Pd5 16. Tc1  En hier komt de Meester op het lumineuze 

idee om de mysterieuze torenmanoeuvre in prak!jk te brengen. 

 

16. …. Tb6? 17. Lc5 Te6 18. Lxa7 Txe5 19. Ld4 Te7 met als gevolg dat zijn 

stelling een complete make/over hee$ gekregen. Wouter staat inmiddels 

prima en na de ze"en 20. Lxg7 Tg8 21.Lh6 Lb7 22. g3 Te6 23. Ld2 h5 24. 

Pa3 Lb6 25. c4 Tf6 26. c5 La7 27. Pb5 Lb8 28. Le4 Kd8 29. a5 Ta6 30. Pd4 

h4 31. Tab1 doet de zwarte stelling pijn aan de ogen.  Zie diagram 

 

Na het gespeelde 31. … hxg3? 32. Txb7 gxh2+ 33. Kxh2 Kc8 34. Lxd5 Tag6 

35. Txb8+ Kxb8 36. Tc3 Th8+ 37. Th3 Txh3+ 38. Kxh3 c6 39. Lf4+ Ka7 

40. Le4 Tg1 41. Lc7 Tc1 42. Lb6+ Kb7 43. Pf5 Te1 44. Pd6+ Ka8 45. Lf5 Te7 

46. a6 ontstond onderstaande. 

 

Toen van Beek constateerde dat het na 46. … f6 “ mat in !en” zou zijn, gaf 

hij op. 1–0 
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In de par!j Léon van Tol (2214) - FM Frank Erwich (2343) speelde wit de opening preten!eloos. Erwich nam snel 

het he$ in handen en verhoogde de druk. Met een kwaloffer probeerde Leon het vege lijf te redden. In wederzijdse 

!jdnood werd de stelling van Leon er niet beter van maar wel complexer. 

We springen erin na  32. … Lb5 met de venijnige dreiging 34. … Te2 mat!  

Naast dit kleinigheidje staat zwart ook nog een kwaliteit voor. 

 

Vanaf dit moment  worden de rollen omgekeerd: Léon begint energiek te 

verdedigen terwijl de op matchpunt staande Erwich het punt niet weet te 

scoren. 

 

33. Lc8+ Kc6 34. Ke4 Tb1 35. Ke3 en nu kon zwart met 35. … Lc4 groot 

voordeel houden. 

 

34. ... Tb2? 36. Ke4 Tf7 37. e6 Tb4+ 38. Ke5 Tbxf4 New balls please!   

39. Ld7+ Txd7 40. exd7 Td4 41. d8D Txd8 42. Txd8 Lc4 43. Th8 b5 

 

 

44. Txh7 b4 45. Txa7 Kb6 46. Ta8 Kb7 47. Ta4 Lb5 48. Ta5 Kb6 49. Txb5+ Kxb5 50. h5 c4 1–0 

 

Na deze meevallers werd het s!l aan de overkant. De tussenstand was 3-3 en naar aanleiding van de posi!es op de 

borden kon men geen prognoses maken. 

 

De par!j  FM Peter Boel (2100) - Timon Brouwer (1921) ging lange !jd ge-

lijk op en de puntendeling leek niet lang op zich te willen laten wachten. 

Echter, in nevenstaande stelling kreeg Peter plotseling  de kans om met 28. 

Ld5 er toch nog iets van te maken. 

 

Maar na het gespeelde 28. Lf3 drong Peter nog aan. De tegenstander ver-

dedigde taai en zodoende werd het ½–½ 

 

 

 

 

 

IM Thomas Willemze (2417) - Eelco de Vries (2247) 

 

In een moeilijke par!j leek Eelco steeds achter de feiten aan te lopen. Bij 

de nazit in het Italiaans restaurant bleek het allemaal niet zo duidelijk te 

zijn. Eelco schijnt zelfs op een gegeven moment een mogelijke winst ge-

mist te hebben. 

In nevenstaande stelling kon Eelco met 50. … Pa3 nog een taaie verdedi-

gingspoging ondernemen. Na het gulzige 50. … Txb3 51. Tb5 won wit snel. 
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In de par!j FM Bob Beeke (2309) - Ton van der Heijden (2306) overspeel-

de Bob zijn tegenstander en wist een pion buit te maken.  

 

In nevenstaande stelling hee$ zwart met 46. … h4  een tweede pion in de 

aanbieding gedaan. Winnend was nu 47. f6! Controleert u dit thuis maar. 

 

Na het gespeelde 47. g4 gxf5+ 48. gxf5 h3 49. Pe7 wist zwart met het han-

dige 49. … f6 de remise veilig te stellen. 

 

50. exf6+ Lxf6 51. Pg6 Ld8 52. Pf4 Kf6 53. Pxh3  

 

En nu is een theore!sche remisestelling bereikt, aldus de Tablebases. 

 

 

 

53. .. Le7 54. Pf4 Ld6 55. h4 La3 56. Pd5+ Kf7 57. Kf4 Lb2 58. Kg5 Ld4 59. h5 Lb2 60. f6 Ld4 61. h6 Lb2 62. Kf5 Ld4 

63. h7 Lxf6 ½–½ 

 

De tussenstand was nu 5-4 voor de thuisclub en op het laatste bord kon nog van alles gebeuren, wat uiteindelijk 

ook zo bleek te zijn. 

Tenslo"e rest ons nog de par!j IM Lia%ern Riemersma (2453) - Tom Bus 

(2212) 

 

Dit is de stelling na 22. Te7! Riemersma hee$ zijn ruimtevoordeel goed 

uitgebuit en is de zwarte stelling binnengevallen. 22. … Ta8 

 

23. Pg5! h6 24. Pge4 Pe8 25. Tb1! Lc8 26. f4?! f5 27. Pc3 Pac7 

 

28. Pb5 Tf7 29. Tbe1?! Kf8  

 

 

 

 

 

 

Dit is de stelling waarin Riemersma met 30. Te6?! aangee$ op winst 

te willen spelen. Echter na 30. … Lxe6 31. dxe6 Te7 32. Lxa8 Pxa8 

33. Kf2 a6! 34. Pc3 kon Tom met 34. … Tb7! groot voordeel halen. 

 

Er volgde echter 34. … Pac7 35. Tb1 Txe6 36. Tb7 Te7 37. Tb6 Te6  

38. Pd5 Pxd5 39. cxd5 Tf6 40. Pc4 Pc7 41. Pxd6 Pxd5 42. Txa6 Pc3  

43. Ta8+ Ke7 44. Pc4 Te6 45.Ta7+ Kf6  

 

46. Pe5 Pe4+ 47. Ke3 Er dreigt een kleinigheid op f7. 

 

47. … Td6 48. a4 Ke6! 49. Tg7 g5 

 

 

50.Pf7?!  

 

Zie diagram op de volgende pagina.  
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Interview: jubileumjaar 2001 Dieren en fietsen 

Daan Holtackers 

 

50. ...Td4?! 

 

Na de par!j hoorde ik, dat ik met 50. … gxf4+! 51. Kxf4 Td7 52. g4 Kf6 een 

stuk kon winnen. 

 

51. Pxh6 gxf4+ 52. Kxf4 Pd6+ 53. Kg5 Txa4 54. Tc7 Ta2 55. Kg6 c4 

 

56.h3 Th2 57. g4 f4!. 58. Pf5 Pxf5  

 

59. gxf5+ Ke5 60. Tc5+ Kd4 61. f6 Tg2+  Zie diagram 

 

 

 

 

Ik speel hier met vuur en had nu bijna mijn vingers verbrand. 

 

Met de interferen!ezet 62. Tg5!! had Riemersma kunnen winnen. 

 

62. Kh7 Ta2 63. f7 Ta8 64. Tf5 Ke4 65. Tc5 Kd4 66. Tf5 Ke4 67. f8D Txf8 

68. Txf8 f3 69. Kg6 c3 70. Ta8 f2 71. Ta1 c2 72. h4 Kf3 73. Tc1?? Gelijk spel 

levert 73. h5 Ke2 74. h6 f1D 75. Txf1 Kxf1=  

 

73...Ke3! Zie het diagram aan 

de rechterkant. 

 

En nu staat Tom weer gewon-

nen! De par!j ging verder met  

 

74. h5 Kd2 75. Tf1 Ke2 76. Tc1 Kd2 77. Tf1 remiseaanbod 77. … c1D.  

De stelling is gewonnen voor zwart. Ik wist alleen !jdens de par!j niet 

dat dat zo was. 78. Txf2+ Ke3 79. Tf6 In deze stelling kan Tom alsnog win-

nen met de zet 79. … Dc8. Na het gespeelde 79. … Ke4  is het theore!sch 

remise (tablebase). Er volgde nog 80. h6 Dg1+ 81. Kf7 Da7+ 82. Kg6 Dg1+ 

83. Kf7 Da7+ 84. Kg6 Dg1+ Draw! ½–½ Een enerverende par!j. Uitein-

delijk wist de !telkandidaat toch de punten in eigen huis te houden, 

maar wat hebben zij moeten zweten! 
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Schaakkavonturen in Wijk aan Zee  

Quirine Naber, Nico Schoenmakers, Tom Bus 

De ASV-spelers Quirine Naber, Nico Schoenmakers en Tom Bus hebben deelgenomen aan de !enkampen van het 

Tata Steel-toernooi. 

 

Mijn verhaaltje (door Quirine Naber) 

 

Vorig jaar hoorde ik voor het eerst over het Tata Steel Chess Tournament en wilde toen al graag meedoen. Helaas 

zaten de vierkampen al snel vol en een !enkamp zat er toen voor mij niet in. Dus dit jaar hield ik het goed in de ga-

ten en bij de eerste dag van inschrijving had ik me aangemeld voor de !enkampen. Hier had ik gelukkig vrij voor 

gekregen van school. Ik had er enorm veel zin in.  

Op de facebookpagina van KNSB ging er een prijsvraag rond over Magnus Carlsen waarbij je vrijkaarten kon winnen 

voor de première bij Pathé De Kuip op vrijdagavond. Ik zocht de antwoorden op internet (ze waren allemaal te vin-

den op Wikipedia) en leverde het in. Een paar dagen later stond er op de site van de KNSB dat ik, met een paar an-

dere, twee kaartjes had gewonnen.  Dus samen met mijn moeder ging ik vrijdagmiddag, direct na mijn laatste SE 

naar Ro"erdam. Aangezien zaterdag de eerste ronde begon bij de !enkampen besloten we om een overnach!ng te 

boeken in Ro"erdam en de volgende dag vanuit Ro"erdam naar Wijk aan Zee te rijden. Even kort over de docu-

mentaire: zeer indrukwekkend en een echte aanrader. 

 

De eerste ronde had ik een vrij snelle remise om er even in te komen. Ook de tweede ronde had ik een remise, 

maar dit was dan wel met een eindstelling waarbij we allebei een loper hadden en 3 pionnen tegenover elkaar.  Bij 

de derde ronde gaf mijn tegenstander heel aardig een paard weg en gaf meteen op.  

 

Vanaf de vierde ronde ging ik voorbereiden met Tom en Nico bij het hotel De Hoge Duin. Door deze voorbereiding 

ging ik de Franse opening proberen met wat agressievere plannen, bedacht door Tom. Dit plan kon ik succesvol 

uitvoeren en zorgde voor mijn eerste winstpar!j. Uit mijn par!j van de zesde ronde had mijn tegenstander een mat 

in zes gemist en werd het een remise. Na nog een verliespar!j, een winstpar!j en een remise werd ik ongedeeld 

tweede en mocht ik boeken uitzoeken ter waarde van 50 euro. Ik vond het een geweldige eerste keer bij Tata Steel 

en zal zeker proberen volgend jaar weer mee te kunnen doen! 

 

Quirine Naber - Jack Smith Tata Steel Chess Tournament 2017 (5), 15.02.2017 

Opmerkingen: Tom Bus 

 

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Lb4 4. e5 c5 5. a3 Lxc3+ 6. bxc3 Pe7 7. Dg4 Dc7 8. Ld3 cxd4 9. Pe2 dxc3 10. Dxg7 Tg8 

11. Dxh7 Dxe5 12.Lf4 Df6 13. Dh6 Quirine in de voetsporen van Carlsen! 

 

Tegenwoordig gaat men voor 13. h4 Txg2 14. Kf1 Tg8 15. Lg5 Dh8 16. Dxh8 Txh8 17. Lf6 Tg8 18. Lxc3 Sukhareva,E 

(2151)-Mirzoian,M (2292) Taganrog RUS 2017. Dit is de manier zoals Negi aanbeveelt. Wit hee$ een klein maar 

duurzaam voordeel. 

 

13. … Pd7 13. … Pg6 14. Lg5 Th8 15. Lxf6 Txh6 Carlsen,M (2765)-Sanchez Alarcos Galian,V (2016) Madrid 2008 

 

14. g3 Dxh6 15. Lxh6 Pe5 16. Pxc3 Pxd3+ 17. cxd3 Pf5 18. Lf4 Ld7 19. h4 Pd4 20. Tb1 Tc8 21. Le3 Pc2+ 22. Kd2 d4  

 

23. Kxc2 Txc3+ 24. Kd2 e5 25. Lg5 f6 26. Lxf6 Tf8 27. Lxe5 Txf2+ 28. Ke1 Tcc2 29. Tb4 Tfe2+ 30. Kf1 Lg4 31. Lf4 Lf3 

32. Tg1 Tf2+ 33. Ke1 

 

Zie diagram op de volgende pagina. 
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Smith hee$ Quirine overspeeld en het lijkt !jd om te oogsten. Hij hee$ al 

eerder een paar keer geforceerd mat kunnen geven, maar in deze stelling 

was hij er het dichtst bij. Het is mat in vijf! 

 

33. … Tce2+ Maar niet zo! Blijkbaar wil Smith vandaag niet winnen. 

 

34. Kd1 Tb2+ 35. Ke1 Tbe2+ 36. Kd1 Ta2+ 37. Kc1 Txa3 38. Le5 Ta1+  

 

39. Tb1 Taa2 40. Tb4 a5 41. Tb6 Ta1+ 42. Tb1 Ta4 43. Tb2 Ta1+ 

44. Tb1 Taa2 45. Tb6 

 

½–½ 

 

 

 

Het gelijk van Tom Bus (door Nico Schoenmakers) 

 

What’s on a mans mind? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Alina L’Ami 

 

Dit jaar speelde ik mijn 20
e
 !enkamp in Wijk aan Zee. Een vast rustpunt in de doorgaans sombere januarimaand, 

waar ik mij weken van te voren al op verheug. Nieuw dit jaar was de deelname van twee clubgenoten, te weten 

Tom Bus en Quirine Naber, aan dit ‘Nine-round event’. Tom verbleef net als ik in hotel Het Hoge Duin en Quirine 

zat op loopafstand in hotel Mare Sanat. Na het ontbijt en de strandwandeling bereidden we derhalve samen onze 

middagpar!jen voor. Tom is hierin het meest professioneel. Via een website wist hij par!jen van onze tegenstan-

ders te traceren op basis waarvan wij onze openingsvoorbereiding vorm gaven. Bij mij ging dat ongeveer als volgt. 

Tom: “Jouw tegenstander van vandaag speelt Frans. Wat speel jij dan, Nico?” Zo gezegd, zo gedaan, zo voorbereid! 

De volgende ochtend. Tom: “Hoe ging jouw par!j gisteren, Nico”. Ik: “Ik ben tweede geworden. Mijn tegenstander 

had zich ook voorbereid en wist dat ik Spaans speel. Het werd de Breyer-variant en na een gevecht van ruim vijf uur 

heb ik het onderspit gedolven”. 

 

Twee dagen later. “Hey Tom, mijn tegenstander speelt 1 e4, e5 2. Pf3, f5 (Lets)”. “Neen”, antwoordde Tom. “Dat 

moet 1. e4, e5 2. Pf3, Pc6 3. Lb5 f5 (Jaenisch) zijn”. Zo gezegd, zo gedaan, zo voorbereid! 

 

Wat bleek, deze tegenstander speelde wel degelijk Lets. Weg voorbereiding... Maar dit keer wel een mooie over-

winning in een par!j - mijn enige dit jaar - uit één stuk. 

 

En toch hee$ Tom Bus gelijk. Want Tom’s algemene !p is: “Denk posi!ef en speel hoofdvarianten”. En wat betre$ 

dat voorbereiden op de tegenstander: “Ik blijf oefenen…” 

 



Februari 2017                            ASV-Nieuws 

29 

 

“Deze variant ziet er goed uit voor wit.” 

 

                                                   

 

 

 

 

 

Foto: Marian Schoenmakers 

The old man and the Sea (door Tom Bus) 
 

Wat “Vedi Napopi et poi Muori” voor vele toeristen betekent, is het deelnemen aan Wijk aan Zee voor de schakers. 

Hoe graag ik ook wilde, het is er nooit van gekomen om daadwerkelijk aan het beroemde Hoogovenstoernooi, Co-

rus-toernooi dan wel Tata Steel-toernooi deel te nemen. Edoch, na 42 jaren vruchteloos proberen, is het eindelijk 

gelukt om mij van mijn dagelijkse werkzaamheden vrij te maken en mij in te schrijven voor dit pres!gieuze toer-

nooi.  

 

Aan de voorbereidingen voor het slagen van deze missie hee$ het niet gelegen. Als rustoord en verblijfplaats heb ik 

bewust gekozen voor het “Hoge Duin”. Als je het ontbijt deelt met gasten als Karjakin, Aronian, de familie L‘Ami, de 

familie So, Gawain Jones, Henk Dissel, Nico Schoenmakers en vele anderen dan weet je dat je goed zit. Na enige 

raadplegingen en adviezen is duidelijk geworden dat ik mijn maal!jden het beste kan nu*gen bij het Italiaanse res-

taurant Tarantella. Daarmee is tevens aan de belangrijkste randvoorwaarden voldaan.  

 

Het doel van het toernooi is natuurlijk het binnenhalen van de grootste vis. Onder Spartaanse omstandigheden 

hebben Nico, Quirine en ik ons elke ochtend schaaktechnisch voorbereid met de bedoeling onze sluwe tegenstan-

ders succesvol aan de haak te slaan. Dag in dag uit leggen we aan elkaar de diepste geheimen van het Berlijns tot 

aan het Nimzo-Indisch uit. We pluizen de beste strategieën uit om elke keer de gevangen vis op het droge te bren-

gen.  

 

Met !en dagen noeste arbeid zal ik de grootste vis aan de haak moeten slaan. Helaas, bij het binnenhalen van de 

hoofdprijs, weet mijn tegenstander elke keer als een gladde aal te ontsnappen. Met lege handen strompel ik na 

elke ronde de heuvel op naar het “Hoge Duin”. Nadat ik mij op bed neer vlei, val ik in een diepe slaap en droom van 

de toernooioverwinning. 

 

Tijdens één van de ochtendwandelingen langs het strand van Wijk aan Zee blijf ik s!l staan en richt mijn ogen naar 

de horizon van de Noordzee. Links en rechts word ik gepasseerd door wandelaars met en zonder honden, schakers 

die hun hoofden proberen leeg te maken en fietsers die hun condi!e op peil houden. Ondanks al deze beweeglijk-

heid voel ik mij geheel afgezonderd van het alledaagse leven. Ik kijk over de golven naar het verst gelegen punt en 

voel mij als San!ago uit “The Old Man and the Sea”. Ik draai me om en loop verder langs het strand. In de verte 

ontwaar ik een schim die geleidelijk steeds bekendere contouren krijgt. Het is Nico (Schoenmakers) die met zijn 

ochtendritueel bezig is. Ik vertel hem over mijn overpeinzingen. Twee dagen later overhandigt Nico mij een fraai 

ingepakt geschenk: Het is het meest bekende boek van Ernest Hemingway! Enige parallellen tussen bovenstaande 

inleiding en het boek “The old man and the Sea” berusten op louter toeval.  

Uit mijn inleiding blijkt dat ik !jdens het toernooi goede tot gewonnen posi!es heb gehad en die vervolgens uit 

handen heb gegeven. Aan de hand van enige fragmenten geef ik u enig inkijk in mijn tac!sch onvermogen. 
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Driemaal is scheepsrecht 

Tom Bus -  Lars Vis!sen 

In de eerste ronde wist ik dankzij twee pionoffers een goede aanvalsstelling op te 

bouwen.  

 

Dit is de stelling na 27. … Db4. Zoek de Achilleshiel in het zwarte kamp! 

 

Na de eerste slag niet uitgedeeld te hebben, speelden we stevig verder. 

 

 

Stelling na 38. … Kg8 Deel de genadeklap uit! 

 

Ik spaarde wederom mijn tegenstander en ploeterde verder. Inmiddels sta ik wel 

nog maar één pion achter. 

  

Rechts ziet u de stelling na 48. … Pd4. 

Er is veel veranderd. Qua materiaal staan we 

gelijk, maar mijn vrije e-pion ziet er gevaar-

lijker uit dan de vrije a-pion. 

 

Ik berekende 49. Txb3 Pxb3 50. Ld5, maar na 50. … Pd4 hee$ wit niets. 

 

 

Toen zag ik 49. e6. Op 49. …. Pxe6 volgt 50. Txb3 en op 

49. … Lxe6 volgt 50. Le5. Zo gezegd, zo gedaan. 

Mijn tegenstander speelde echter het ontnuchterende 

49. … Pf5+ gevolgd door 50. … Lxe6 en ik moest voor 

remise vechten. 

Toch is 49. Txb3 winnend. Ziet u waarom? 

          

De ongedekte loper  

 

In de zevende ronde speel ik tegen koploper Christoph 

Krings. In de ochtend besluit ik dat het Konings-Indisch 

een kansrijke bestrijdingswijze is. 

Ik kom in mijn voorbereiding terecht en mis een kansrijke 

voortze*ng. Daarom niet getreurd en ik gooi er geheel 

thema!sche een volle toren op a8 tegenaan. 

 

Zie diagram op de volgende pagina. 
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. 

Sterke velden 

Wederom blijkt de voorbereiding perfect. In ronde zes 

krijg ik tegen Fayard de Rubinsteinvariant van het Engels 

op het bord. Dynamisch zet ik de zwarte stelling onder 

druk en in het middenspel dirigeer ik mijn stukken rich-

!ng verzwakte koningsstelling. Terwijl ik enkele upper-

cuts en rechtse directe heb uitgedeeld, is het !jd voor de 

knock-out. 

Tom Bus - Alain 

Fayard, Wijk aan 

Zee 2017 

U ziet hier de stel-

ling na 30. … Dxe7. 

Iedereen ziet in één 

oogopslag dat 31. 

Tf5! op slag wint. 

Die zet kwam bij mij 

ook op.  Duistere 

krachten brachten 

mij ertoe om hier een andere en verliezende zet uit te 

voeren. 

Ik heb zojuist 31. … La6 gespeeld. De bedoeling is duidelijk. Zwart wil een 

verdediger van het matveld g2 uitschakelen. 

Krings kwam op het lumineuze idee van 31. Le1? Hiermee wordt veld g2 nog 

eens gedekt door Dc2.  

Vreemd genoeg bemerkten beide spelers niet dat zwart na 32. … Lxf1 de on-

gedekte loper kan slaan. 

 

 

Zwakke velden  

Tegen Frans Konings heb ik de euvele moed om de f-pion naar f5 op te spelen. 

Door de bijkomende zwakten (met name veld e6) krijgt Frans de betere stel-

ling.  

 

Frans Konings– Tom Bus, Wijk aan Zee 2017 

Ik heb zojuist 23. … Pf4 gespeeld en met une pe!te combinaison weet Frans 

mij beentje te lichten. 
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(Gebrek aan) Eindspelkennis 

In de par!j Tom Bus– Erik van Oosterom hee$ zwart het materiele evenwicht 

hersteld door 42. … Txa2 te spelen. 

 

De stelling ziet er zeer goed uit voor wit. Op!mis!sch gestemd speelde ik 

43. f5? en gooide daar een poten!ele winst mee weg. 

 

Met welke zet kan wit een zeer kansrijke/gewonnen stelling krijgen? 

 

 

 

 

Goed, ik heb een aantal punten in Wijk aan Zee laten liggen. Dit verlies valt echter in het niets met het plezier waar 

ik mee geschaakt heb en de entourage waarvan ik !en dagen heb mogen genieten. 

 

De kamer voor volgend jaar is al geboekt! 

De vijfde van Boel 
Peter Boel 

Onze voorzi"er hee$ weer eens gelijk. Terwijl ikzelf dacht dat de Journalisten!tel in Wijk aan Zee, januari, mijn 

vierde achtereenvolgende was, wist Erik Wille me te vertellen dat het al de vijfde was! In 2012 kwam ik in een met 

drank overgoten edi!e tot mijn slechtste score aller !jden: 4 punten. Daarna was er elk jaar wel ver!er (en dit jaar 

zeker), maar steeds net niet genoeg om mij van de !tel af te houden. De frustra!e onder de overige deelnemers is 

inmiddels groot, en er zijn machina!es in gang gezet om in 2018 allerlei sterke journalisten naar Wijk aan Zee te 

halen. We wachten af! 

Overigens, net als vorig jaar ging het niet op rolletjes. Je hebt wel ruim 100 Elopunten meer dan de eerstvolgende 

speler, maar in 7 ronden kun je je nauwelijks een misstap permi"eren. In de eerste drie ronden ging het goed. In 

ronde 2, donderdagavond 19 januari, nam ik revanche op een tegenstander in wie ik me vorig jaar in de openings-

ronde had verslikt. 

Peter Boel (2100) - Jan Bey (1871) 

10. … Ph5 11. Le5!? De standaardprocedure in zulke stellingen is 11. Lg5 

h6 12. Lh4 g5 13. Pfd2, maar na 13. … gxh4 14. Lxh5 kan 14. … h3 irriteren. 

11. … f6 12. Lg3 Pxg3 13. hxg3 Na de par!j klaagde Jan: “Heb ik zijn pion-

nenstelling vernield en heb ik het loperpaar, sta ik nog slecht.” Zo slecht is 

het niet, maar het gaat wel hard achteruit vanaf hier. 

13. … Le6 14. e4!? Pb6 15. Pa5! Tb8 16. Pb3  

Dat was het plan. Het paard komt naar c5 en de loper kan steeds niet op 

a2 slaan wegens inslui!ng. Zwart gaat de zwakte van zijn wi"e velden voe-

len. 

16. … Lh6 17. Pc5 Lf7  

17. … Lxa2? 18. b3! Lxc1 19. Dxc1 en de tweede loper gaat er ook aan. 
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18. Tc3 Pd7 19. Da4 Pxc5 20. dxc5  

20. … Dc7?!  

Zwart kon hier beter het lelijk ogende 20. … b5 21. cxb6 Dxb6 proberen. 

Dan hee$ hij diverse pionnenzwaktes, maar ook ac!ef spel voor zijn stuk-

ken. 

21. Td1 b5 Nu is dit minder, omdat wit de d-lijn al beheerst. 

22. cxb6 axb6? Er was nog geen reden om pardoes een pion weg te ge-

ven. Beter was 22. … Txb6, waarop ik 23. b3 had gepland, met onaangena-

me druk. 

23. Txc6 Db7 24. Lc4!  

Daarom was het loperpaar niet zo’n troef voor zwart; wit hee$ al!jd deze 

zet. 

 

24. … b5 25. Lxf7+ Txf7 26. Dc2 e5 27. Tdd6 Lg7 Na 27. … Kg7? hee$ wit al 28. Txf6! Txf6 29. Tc7+. Nu schroef ik 

aan: 

28. Dd3 Td7? 29. Dd5+ Tf7 

30. Tb6!  

Wint een toren, want als zwart tweemaal slaat hee$ wit 32. Dd8+ aan het 

eind. 

30. … Da7 31. Txb8+  

En opgegeven. 

In de derde ronde werd het met zwart tegen de al!jd scherp spelende Ti-

mo Können al een stuk las!ger. Via 1...g6 kwam ik in een soort Dragadorf 

terecht waarin ik mijn tegenspel op de damevleugel niet op zijn effec!efst 

aanpakte. Ik kreeg een enorm ini!a!ef op de koningsvleugel over me 

heen, maar toen Timo in de complica!es misgreep bleef ik overeind en 

won ik nog. 

 

Dat was één van de las!gste horden, en toen ik tegen René Nijland tradi!egetrouw zeer goed uit de opening kwam 

met wit en zelfs drie pionnen voor kwam, leek er geen vuiltje aan de lucht. Maar René bleef handig tegenkansjes 

creëren, en na enkele onnauwkeurigheden moest ik toch weer in de verdediging. 

Peter Boel (2100) - René Nijland (1970) 

In opkomende !jdnood meende ik dat het hier nog onder controle had na 

31. … De2 32. De1 Dd3 33. Tf3. Maar ik had een ander zetje over het hoofd 

gezien: 

31. … Td1! 

Het is meteen uit, want 32. Txd1 Df3 is mat. Dan gunnen we hem maar de 

leukste slotzet: 

32.Dc4 Df3# 

Dus moest ik weer in de achtervolging. René won ook zijn volgende par!j, 

en ik haakte aan met een soepele zege op een subtopper. 
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Peter Boel  (2100)- Hans Berrevoets (1895) 

Hans Berrevoets hee$ zijn vertrouwde Stonewall-opstelling ingenomen en 

een paard op e4 laten ruilen. Nu kan wit systema!sch het centrum opbla-

zen en op e3-e4 aansturen, waarna zwart problemen krijgt op de e-lijn: 

11. f3 exf3 12. Pxf3 Lf6?! 13. Ld3! De7 14. Dc2 g6 15. Lh6 Lg7 16. Lg5 De8  

Na 16. … Lf6 wilde ik 17. Lxf6 Pxf6 (17. … Txf6 18. e4) 18. Pe5 spelen en de 

torens verdubbelen op de f-lijn. De zwarte ‘Stonewall-damevleugel’ doet 

nog lang niet mee. 

17. e4 dxe4 18. Lxe4 e5 19. Tae1  

Zie volgende diagram 

 

 

Een droomstelling voor wit. Berrevoets, die niet houdt van stug verdedi-

gen, blaast zijn eigen stelling nu op. 

19. … Pf6 20. dxe5 Pxe4 21. Dxe4 Lf5 22. Dh4 h5 23. Pd4 Dd7 24. Lf6 Le6 

25. Dg5  

Zie volgend diagram. 

25...Lxf6 26.Dxg6+  

Ik had een aardig trucje gezien, maar 26. exf6 was veel simpeler, met stuk-

winst omdat 26. … Lf7 niet mag vanwege 27. Dh6. 

26. … Dg7 27. Txf6  

Als zwart nu de toren neemt hee$ wit 28. Dxg7 en 29. exf6, beide met 

schaak, en valt de loper op e6 ook. 

27. … Lxa2 28. Dxh5 Txf6 29. exf6 Dxf6 30. Tf1  

Direct 30. Pf5 won sneller, maar veel maakt het niet uit. 

30. … Lf7 31. Dc5 Dg6 32. Pf5 Dh5 33. De5 Dh7 34. Df6 1–0 

In de volgende ronde moest ik weer met zwart tegen één van de sterkere 

spelers, Cees Visser uit Haarlem. Hij speelde de opening stevig, en na wat 

hang- en sluitwerk kwam ik in een potremise toreneindspel terecht. Om-

dat Erik Bouwmans René Nijland in deze ronde keurig op (een plus-) remi-

se hield zag ik mijn kans schoon en probeerde ik nog iets te forceren met 

een dubieuze zet. Dat had me zelfs nog de par!j kunnen kosten, maar na 

enkele avonturen werd het alsnog remise.  

Vervolgens komt er dan bij de post mortem al!jd een drietal spelers bij 

zi"en dat uit alle macht probeert aan te tonen dat ik ergens in de par!j 

verloren had gestaan. Kraaiend van plezier. En daarbij is het dan niet de 

bedoeling dat ik nog naar remisemogelijkheden zoek... Dat heb ik de heren deze keer maar even ingewreven.  

Het voordeel van dit intermezzo was dat ik ‘s avonds niet alleen bier maar ook een flinke dosis adrenaline in mijn 

bloed had !jdens het tradi!onele snelschaaktoernooi, dat ditmaal was omgedoopt in het Jules Welling Memorial, 

ter nagedachtenis aan deze kleurrijke vakgenoot die in november was overleden. 
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Ik won met 15 uit 16 en versloeg zelfs tweemaal Merijn van Del$, met duivelse schwindels. Door naar de kroeg, en 

zo was ik er zondagmiddag weer helemaal klaar voor. Tegen Erik Bouwmans (vroeger redacteur van Schaaknieuws) 

maakte ik aanvankelijk echter niet veel klaar.  

Peter Boel (2100) - Erik Bouwmans (1765) 

Ik ging hier meteen voor het eindspel, omdat de b7-a6 constella!e zwak 

is, maar dat was een !kje te op!mis!sch. Direct 27. Pa5 had het hem 

waarschijnlijk moeilijker gemaakt. 

27. Txd8 Lxd8 28. Dd2!? Dxd2!? 28. … De4 kon ook nog. 

29. Pxd2 f5 30. f4 Pc6 31. Lf3 Lc7 32. Lxc6 Dat was het idee. Ik wilde niet 

teveel pionnen ruilen op de koningsvleugel met 32. g3 g5 omdat dat zwart 

meer remisekansen gee$ nadat ik op de damevleugel een stuk win.  

Hier ergens hoorde ik dat René, na goed gestaan te hebben, had verloren 

van Alexander Münninghoff. Alweer hulp van buitenaf! Met remise kon ik 

nu een beslissingsvierkamp afdwingen en dat was uniek geweest. Maar 

het kon geen kwaad om nog even voor het volle punt te gaan. 

 

32. … bxc6 33. Pb3 Lxf4 34. Pa5 Lc1 De computer zegt dat 34. … Kf8 35. Pxc6 Ke8 36. Kf2 Kd7 remise is. 

35.Pxc6 35. a4 La3 36. Pxc6 vertrouwde ik niet, omdat de koning naar de damevleugel loopt. Na 36. … Kf8 kan wit 

37. Kf2 Ke8 38. Ke3 spelen, waarna de koning niet dichterbij kan komen: 38. … a5 (38. … Kd7? 39. Pb8+) 39. bxa5 

Lxc5+ 40. Kd3 Kd7 41. Pe5+ en dit gee$ mogelijk nog wel goede winstkansen. Op de 36e zet is echter 36. … Kf6! 

sterker, bijv. 37. Kf2 e5 en de koning komt er sneller bij via e6 en d5. 

35. … Lxa3 36. Pb8 Lxb4 37. Pxa6 La5 38. c6 

Allemaal volgens plan, maar het eindspel met paard en twee pionnen te-

gen vier biedt nauwelijks winstkansen. 

38. … g5 39. c7 Lxc7 40. Pxc7 Kf6 41. Kf2 Ke5 42. Kg3 Kf6 43. Kf3 Ke5?  

Zwart weigert zijn pionnen op te spelen; 43. … e5 zal wel remise zijn. 

44. g3?  

44. Pe8! f6 (anders gaat het paard via f6 naar h7 en wint wit de g-pion) 

45. Kg3 brengt zwart in een soort zetdwang! Ik had me helemaal gefocust 

op een vrije h-pion hier. 

44. … Kf6 45. Pb5 Kg6 46. Pd6 Kf6 47. Pc4 Kg6 48. Pe5+ Kf6 49. Pd3 Kg6 

50. Ke3 Kf6 51. Kd4 Kg6? 52. Ke5 Kh5 53. Kf6?!  

 

Eerst de posi!e van het paard verbeteren met 53. Pe1 Kg6 54. Pg2. Maar ik zag ook hierna geen winst, en waagde 

de gok. 

53. … f4! 54. gxf4 gxf4 55. Pxf4+ Kh4 56. Ke5  
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56. … Kg5??  

En het werkt! 56. … Kg3 was remise, maar nu is het meteen uit omdat ik 

de koning kan a[ouden. 

57. Pg2 f5 58. Pf4 Kh4 59. Kxe6 En opgegeven. 1-0 

Daarmee was de elfde !tel, en dus de vijfde op rij, toch weer binnen! En 

diezelfde middag mocht ik in De Moriaan ook nog eens mijn boek Drie 

Paarden voor het eerst presenteren. En die opmerking stelt me weer in 

staat om vanaf hier alle ASV’ers te bedanken die zo enthousiast hebben 

gereageerd op dat boek! 

 

Adverten#e 

 

"Drie Paarden" (Schaakverhalen) van Peter Boel net verschenen. Van-

af nu verkrijgbaar. 

 

De wedstrijdleider, een bolbuikige reus met een grote gekrulde snor, 

greep Guy van achteren stevig beet en duwde hem naar buiten. 

“Opgedonderd,” schreeuwde de func!onaris. “En ik ga d’r persoonlijk 

voor sorrege dat je nooit meer bij een schaaktoernooi binnenkomt!” 

 

Het zal duidelijk zijn dat dit niet een doorsnee bundel is met doorsnee 

verhaaltjes over schakers en hun zetjes. Ja, er staan interviews in met 

Viktor Kortsjnoi, Manuel Bosboom, Jan Timman en Arianne Bo Caoili 

(Wie? Juist!). 

 

Peter Boel is echter niet alleen dol op schaken, maar ook op bizarre 

spinsels en wendingen. Deze verzameling van zijn verhalen bestrijkt een 

breed spectrum - van diepgravend tot geheimzinnig tot absurdis!sch. 

Het ene moment absorbeer je onverwachte inzichten in het brein van 

de schaaknerd, het volgende ogenblik barst je in een schaterlach uit. Dit 

boekje is voor schakers, maar ook voor niet-schakers! 

 

Peter Boel (1963) is redacteur en vertaler bij New In Chess en journalist bij De Gelderlander. Hij hee$ jarenlang 

s!ekem korte verhalen en gedichten geschreven. Boel publiceerde onder meer in de !jdschri$en Ma"en en A 

Tempo. 

 

Drie Paarden 

Peter Boel 

ISBN: 978-94-92020-19-2 | 160 pagina’s 

Genre: verhalen 

Prijs: € 16,50  

h"p://nieuwedruk.nl/boek/drie-paarden.html 

 

Voor een indruk van de inhoud en het !telverhaal zie ook het digitale inkijkexemplaar op h"p://nieuwedruk.nl/

pdf/Inkijk%20Peter%20Boel%20Drie%20Paarden.pdf 
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Daglichtschaak 

Jan Vermeer 

Januari 2017: Hans Derendorp: kwam, zag en overwon. 

Hans Derendorp vond het eens !jd om naar het Daglichtschaak te komen. Hij had een vrachtwagen muni!e bij zich, 

want hij won al zijn drie par!jen en niet van de minsten. Hij won van twee schakers uit de A-groep.  

De vorige koploper Ko Kooman kon het niet bolwerken tegen de “cracks”. Maar tegen Rob Cornips schiep Ko een 

onduidelijk situa!e door een onreglementaire zet te produceren met zijn dame. Waar kwam die dame vandaan? 

Hoe dan ook, het leverde Ko een remise op. Rob Cornips had er vrede mee. Jan Vermeer nam de leiding. In een 

prach!ge par!j tegen Albert Marks wist hij remise te bereiken. Hans Donker was deze middag onverslaanbaar. Hij 

won zijn drie par!jen. Vooral zijn zege op Jacco Reiding was belangrijk. Horst Eder was deze middag het kind van de 

rekening met nul punten. Eric Braun ging met een punt naar huis. De nieuwkomers Siert Huizinga en Hub Kusters 

moesten het met twee punten doen. Hun weg werd versperd door de bovengenoemde Hans Derendorp.  

In de B-groep kwamen Henk Schunk en Kazem Mollahosseini bovendrijven. Vooral Kazem deed het met twee pun-

ten goed. Sjors Rengers behaalde, ondanks goed spel, toch maar een punt, wat ook Gerrit Jansen, Jan Schoemaker 

en nieuwkomer Bram Hartveld deden. 

Met de opkomst van 17 schakers was het weer gezellig druk. 

Februari 2017: Jan Vermeer behoudt de leiding. 

Door griep geveld moest Hans Donker deze ronde laten passeren. Jan Vermeer bleef daardoor probleemloos aan 

de leiding. In de B-groep behield Henk Schenk de leiding.  

Mede door winst op concurrent Jacco Reiding behield Jan de kopposi!e. Albert Marks wist zeer knap door winst op 

Jacco en Rob Cornips de tweede plaats te grijpen. Horst Eder deed goede zaken door 2½ punt te scoren. De remise 

tegen Jacco was prima. Robbert Lubbers scoorde twee punt. Vooral zijn winst tegen Hub Kusters was opmerkelijk. 

Hub kwam deze middag  tot een score van twee punt. 

In de B-groep bleef Henk Schunk de leiding houden, maar hij zal zijn s!nkende best moeten doen om in de volgen-

de ronde deze posi!e te behouden. Tjabbe Jansen behaalde drie punten en staat nog maar een punt achter. Tjabbe 

won onder meer van Albert Marks. Ben Bergen speelde tegen goede tegenstanders en behaalde een punt. Kazem 

Mollahosseini was deze middag niet vooruit te branden. Misschien was de invalbeurt in ASV 8 de avond tevoor de 

oorzaak? Hans Derendorp deed het vanmiddag ook weer goed. Met een score van twee punt schoot hij van plaats 

18 naar 11. Gerrit Jansen behaalde 1½ punt. Dat is een record voor hem. Jan Schoemaker kwam tot een ½ punt. 

Bertus Teunissen van Manen en Fred Schonis behaalden gaan punten. 

Met de opkomst van 16 schakers was 

het weer gezellig druk.  

Op dinsdag 7 maart is de volgende ron-

de van het Daglichtschaak in De Wasse-

rij, Molenbeekstraat 26a. 
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 Ranglijst Daglichtschaak 

na ronde 15 

Nr Voornaam Naam pnt Rat par grp TPR 

1 Jan Vermeer 10½ 1724 15 AA 1732 

2 Albert Marks 9 1784 12 A 1783 

3 Jacco Reiding 7½ 1628 12 A 1754 

4 Hans Donker 7½ 1637 12 A 1603 

5 Henk Schunk 7 1570 15 BA 1508 

6 Rob Cornips 7 1807 9 A 1809 

7 Ko Kooman 6½ 1581 12 A 1618 

8 Horst Eder 6½ 1571 12 A 1581 

9 Tjabbe Jansen 6 1558 9 B 1642 

10 Kazem Mollahosseini 5 1527 12 B 1426 

11 Hans Derendorp 5 1412 6 B 1740 

12 Gerrit Jansen 4½ 1107 15 B 1242 

13 Robbert Lubbers 4½ 1371 9 A 1490 

14 Bertus Teunissen van Manen 4 1224 12 B 1339 

15 Jan Schoemaker 4 1377 12 B 1264 

16 Ben Bergen 4 1397 9 B 1381 

17 Sjors Rengers 4 1427 6 B 1612 

18 Eric Braun 4 1637 6 A 1638 

19 Hub Kusters 4 1698 6 A 1527 

20 Marcel Krivec 3 1625 3 A 1741 

21 Siert Huizinga 2 1848 3 A 1601 

22 Loek Busscher 1 1192 6 B 1135 

23 Pleun Driessen 1 1186 3 B 1035 

24 Cesar Eisma 1 1396 3 B 1344 

25 Bram Hartveld 1 1207 3 B 1298 

26 Marina Kralli 0½ 1173 7 B 1041 

27 Fred Schonis 0 1451 3 B 1015 

28 Fritz 8 0 1273 3 A 905 

29 Kees Vogels 0 1178 3 B 909 

30 Lise"e van Ardenne 0 1193 2 B 1070 
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ASV 6 worstelt met zichzelf in tweede klasse 

Erik Wille 

Het valt niet mee om huizenhoog favoriet te zijn in de compe!!e en die favorietenrol dan ook waar te maken. In 

de eerste ronde struikelden we in Ede al bijna over ESV 2. De uitges!ppelde strategie “met zeven keer 4½ punt ben 

je al!jd kampioen”, werkte echter. Het ‘rondje 4½’ werd daarom heilig verklaard. Tegen De Combina!e ging dat 

echter niet op. ASV 6 was echter oppermach!g lazen jullie al in de clubbladen. Na die ruime 6½-1½ zege moesten 

we in Apeldoorn ople"en dat tegen de talenten van De Schaakmaat 2 geen fout gemaakt zou worden. Afgelopen 

jaar verloren we met ASV 5 van het eerste team van de Apeldoorners, met een rondje 4½ voor hun en de meeste 

jonge spelers van dat team speelden nu in het tweede. We moesten dus op onze hoede zijn. En dat waren we kan 

ik meteen al verklappen. 

 

Na vijf par!jen hadden we al 4½ punt. De meeste par!jen werden in ons voordeel beslist na flinke fouten van de 

tegenstander. Alleen Siert Huizinga moest flink aan de bak. Onze nestor hield de druk er echter in onderstaande 

fragmenten flink op. En daarvoor werd hij terecht met de winst beloond. 

 

Siert Huizinga (1757) - Raymond Jacobsen (1584) 

Schaakmaat 2 - ASV6 bord 5, 16.12.2016 

Analyses en commentaar van Siert 

 

Na een weinig avontuurlijke opening komt na de 25
ste

 zet van zwart eindelijk wat meer spel in de stelling. Pion g7 

kan onder vuur worden genomen of misschien ook biedt de d-lijn aanknopingspunten. 

 

Stelling na 25. … Td6 

26. Pf5 Td7 Zwart doet er verstandiger aan een toren te ruilen. 27. Td4  

Wit grijpt zijn kans op de d-lijn 

 

27. … Tgd8 27. … Df8 28. Dg6 Kb8 29. Tfd1 Txd4 30. cxd4 en wit staat beter 

maar er is nog niet veel aan de hand. 

 

28. Tfd1 zie volgend diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. ... Txd4? 

 

Hier gaat zwart in de fout. Hij verscha$ wit een mooi centrum en een open 

c-lijn.  28. … Tg8 gevolgd door Tg1, De8, Pxh6 en Th8 biedt meer mogelijk-

heden voor zwart.  

 

29. cxd4 Tg8 30. d5  30. Tg1 is beter en dan Tf8 31. Dxg7 Dxg7 32. Txg7+- 

30. … Ld7 31. Pd4 31. Pe3 is nog sterker: 31. ... Kb8 32. d6 c5 33. Pd5 Ka7 

34. Kg2 Td8 +- 

 

31. … De7 32. Tc1 
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32. … Le8?? 32. … De5 was de juiste zet geweest. Maar !jdnood speelde 

ondertussen een rol. 

 

33. d6 De5 34. Txc7+ Kb8 35. Dxe5 fxe5 36. Pe6 Nu is het totaal verloren. 

 

Er volgde nog: 36. … Lh5 37. d7 Lxf3 37. … Td8 38. Kg2 g5 39. Kf2 Lg6 

40. Txb7+ Kxb7 41. Pxd8+ Kc7 42. Pc6 Kxd7 43. Pxe5+ en het is uit. 

 

38. Tc3 Lxe4 39. d8D+ Txd8 40. Pxd8 Lb1 41. a3 e4 42. Pf7 h5 43. Te3 En 

opgegeven 1–0. 

 

 

 

 

Ook Coen Mekers won nog via een met hard werken gewonnen pion. Dus opnieuw schoten we door de 4½ heen. 

Daar kreeg ik als captain ook de rem niet meer op. Gelukkig speelde ik zelf nog en dan heb je toch wat mogelijkhe-

den om de strategie in de prak!jk uit te leggen.  

 

Tegen de sterke jeugdspeler Yassine Mouhdad heb ik met zwart toch wel 

iets bereikt. Dat ik in deze stelling 28. … Pxf4 speelde, zal waarschijnlijk 

niet veel mensen verbazen. Dat zit nu eenmaal in de aard van het beestje.  

 

Eerst 28. ... Lxd4 29. cxd4 Pxf4 is nauwkeuriger. 29. gxf4 Dh5 30. Lh4 Dxh4 

(nog steeds moet hier eerst 30. ... Lxd4) 31. Txe4 (en die had ik dus gemist. 

Met het slaan van het paard op d4 is de volgende zet Pf5 uit de stelling) 

 

31. … fxe4 32. Pf5 Dh3 33. Pxh6+ Dxh6 Hier sta ik nog steeds op winst, 

maar dan komt de gebruikelijke onnauwkeurige fase van mijn kant. 

 

Even verder staat het zo: 

 

 

 

Ik heb buitengewoon onhandig mijn loper naar e3 gebracht, maar ik sta 

natuurlijk nog steeds gewonnen. Wit hee$ net c5+ gespeeld en ik stap met 

open ogen in de schwindle, die ik zelf in de stelling gevlochten. 

 

38. … Kh8?? 39. Dxe3 Na een goed gespeelde par!j sta ik ineens verloren, 

terwijl 38. … Kf8 zo eenvoudig is. 

 

Het wordt nog triester als ik een aantal ze"en later een miraculeuze red-

dingszet mis. 

 

Zie diagram op de volgende pagina. 
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Wit is hier te gre!g. 47. Pxe4?? Ik was hier nog de teleurstelling van Kh8 

aan het verwerken en ik heb dan ook totaal niet in de gaten dat ik hier het 

fraaie 47. ... Te5 kan spelen. Ineens staan alle wi"e stukken gebonden en 

ontstaat er met een stuk minder een soort dynamisch evenwicht. De pen-

ning van het paard in combina!e met de dreigende vrijpion hadden hier de 

par!j kunnen redden. Ik vond echter een verliezende mogelijkheid en 

daarmee gaf ik onbedoeld nog een lesje ‘rondje 4½’. Weliswaar hadden we 

al 5½, maar het ging om het idee. Wisse pikte de wijze les meteen op en hij 

verloor een beter eindspel na wat slordigheden. 

 

Een maand later bleek in het thuisduel met degrada!ekandidaat Pallas 3 

dat mijn teamgenoten zich de wijze les van hun captain ter harte genomen 

hadden. Veel spelers wisten niet hoe snel ze slecht tot verloren moesten 

komen te staan om te voorkomen dat we weer over de 4½ heen zouden 

schieten. Wellicht had die nonchalance ook te maken met de 0-8 nederlaag die de ploeg uit Deventer in de vorige 

ronde geleden had.  

 

Alle waarschuwingen ten spijt ging er dus al snel veel mis. Wisse speelde een combina!e met een gat erin. Siert gaf 

in één zet een paard weg. Piet riep een aanval over zich heen en om van mijn par!j maar te zwijgen. Ik overwoog 

om een paar diagrammen van de par!j te plaatsen. Al was het maar leerzaam voor de beginnerscursus. Maar toen 

ik zag dat ik zeven ze"en lang een paardvork met torenverlies als gevolg heb toegelaten en noch ik noch mijn te-

genstander dat zagen, begon mijn computer te roken. Mijn inscha*ng is dat de pc nog voor het eind van dit ar!kel 

zou ontploffen als ik hem ook nog een diagram van die ellende zou laten maken. Ik beperk me dan maar tot de slot-

stelling. 

 

Het werd hier zetherhaling met 1. … Ta8 2. Pb6 Ta7 3. Pc8. Ik overwoog 

nog 2. … Tb8, maar nog juist op !jd zag ik de paardvork Pd7. Die zag ik dan 

weer wel. 

 

De slotstelling is nog wel voer voor de eindspelkunstenaars onder ons. Kan 

ik met 1. Tg7 nog iets bereiken? Met deze zetherhaling werd het keurig 

4½-3½ voor ASV 6. Vraag vooral niet hoe dat tot stand gekomen is. Hulde 

aan het Supertrio “OEN”. Coen, Jeroen en Jeroen zorgden voor drie zeges.  

 

Nico en Piet bereikten net als ik struikelend de remisehaven. 

 

In februari wach"e ons de las!ge uitwedstrijd naar VSG 2 in Ermelo. Mid-

den in de bossen vonden we een horecagelegenheid nabij de voormalige 

kazerne. Ik vermoed dat het gebouw vroeger dienst gedaan hee$ als KMT. 

VSG 2 is een gezellige club en we werden dan ook allerhartelijkst ontvangen. Strak om acht uur gingen de klokken 

aan en al snel zag het er op veel borden goed uit. Tijdens de vele rondjes langs de borden liet ik mijn zorg dat we 

het ‘rondje 4½’ niet goed zouden uitvoeren met blikken blijken. Dat had niet meteen resultaat, want Wisse en Piet 

wonnen vrij snel. Nico leek dat ook te doen, maar zijn goede spel werd net niet beloond. Coen Mekers won vervol-

gens dankzij een hoog gehalte sub!liteit. Ik bracht met een remise de score op 4 en Siert verloor. 2-4 en de “twee 

J’s” nog aan het spelen. Tot mijn schrik zag ik dat Jeroen Kersten nadat hij zijn tegenstander totaal overspeeld had 

volledig het spoor bijster was geraakt. Jeroen had al stukwinst gemist, doordat hij een tussenzet overzag en een 

gewonnen stelling met pluspion had onze kopman afgewikkeld naar een paardeindspel met 0 tegen 2 pionnen. Je-

roen van Ginneken had voor een aanstaande !jdnoodfase linke stelling met veel grappen erin. Gelukkig zag Jeroen 

alle dreigingen en al snel scoorde hij de beslissende half. Jeroen Kersten verloor tenslo"e. Maar weer een keurig 

‘rondje 4½’. ASV 6 staat nu nog al!jd twee punten voor op PSV/DoDo 2. Als die voorsprong de komende ronde 

overeind blij$, dan mag in de slotronde tegen de Pu"enaren niet verloren worden, omdat de vele rondjes 4½ niet 

tot een extreem hoog bordpuntenaantal geleid hebben. De strategie blij$ dus onverminderd ‘rondje 4½’ in de 

volksmond ook wel eens een EW-tje genoemd. 
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Verslag BSV Bennekom - ASV 2, KNSB compe!!e, 4 februari 2017 

 

Bennekom uit, deze keer minder las!g! Mooie, rus!ge speelzaal, want de dammers speelden in een andere ruimte. 

ASV2 had Sander weer uitgeleend aan het eerste. Voor ons geen centje pijn, want Albert Marks was een perfecte 

vervanger. Hij speelde de opening vrij passief tegen 340 Elo-punten meer. Dc7 was veel beter geweest dan Lc7.  

Pe5 kon nu niet meer verdreven worden; hij kreeg daardoor een zware koningsaanval over zich heen. Maar door 

een zeer ac!eve verdediging wist hij zich staande te houden. En toen de aanval niet doorsloeg wist Albert het punt 

knap binnen te slepen. (TPR 2860!) 

 

Koen had inmiddels ook gewonnen. Zijn tegenstander wilde per se Benoni spelen en deed alle standaardze"en 

daartoe, wachtend op d4-d5. Koen wilde echter per se géén Benoni spelen en hield het bij een Engelse opstelling. 

Een penning op de d-lijn kos"e zwart uiteindelijk een stuk en de par!j. (Stand 2-0 voor ASV) 

Daarna stokte het even. Richard speelde een bekend gambiet, vervolgde heel scherp en nog een pion werd in de 

aanbieding gedaan. Helaas moest hij, na 2x een mat gemist te hebben (!), de par!j opgeven. Ook Jan speelde de 

opening ac!ef en kwam heel goed te staan. Bij een van mijn volgende rondes langs de borden stond hij echter op-

eens 2 pionnen achter en verloor kansloos. (Stand 2-2) 

 

Mijn tegenstander gebruikte de voorzet niet om overac!ef te worden; ik kon mijn stelling heel flexibel houden. 

Toen hij in de !jdnoodfase juist op zijn eigen koningsvleugel wel ac!ef werd kon ik daar enige aanvalskansen cre-

ëren. En nadat hij dacht een pion voor mijn koning te kunnen winnen sloeg mijn aanval door.  Johan had een zware 

dag tegen een zeer sterke tegenstander. Hij dacht met een pionoffer ac!ef tegenspel te krijgen, maar toen er nog 

een pion verloren ging konden de stukken weer in de doos. (Stand 3-3) 

 

Sjoerd speelde de opening heel rus!g, wist toch een pion te winnen en vervolgens ook nog de zwakke a-pion, 

waarna hij zijn eigen a-pion tot dame kon laten kronen. (Stand 4-3) 

Pieter tenslo"e speelde met wit een par!j zoals hij dat al vele malen gedaan hee$. Gesloten stelling; veel stukken-

ruil, maar wel de tegenstander opzadelen met een slechte loper. Drukken tegen de zwakke achtergebleven pion en 

daarnaast rus!g aan een koningsaanval bouwen. Dan een pionnetje winnen, met blijvende aanval. Om vervolgens 

de par!j te beslissen met een fraai offer, waarna promo!e tot dame niet meer te voorkomen is. (Eindstand 5-3) 

 

Voor half vijf klaar; helaas veel te vroeg  om het te kunnen vieren met het gebruikelijke etentje. Volgende keer dan 

maar de schade inhalen! 

Bennekom uit 
John Sloots 
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ASV 1 behaalt belangrijke winst op SG Max Euwe 

Tom Bus 

Aan de vooravond van deze match in ronde 5 staan ASV, SG Max Euwe en Messemaker 1847 met drie matchpunten 

op een gedeelde zesde tot en met achtste plaats. Bij een nederlaag hee$ ASV nog enkele benauwde matches in het 

vooruitzicht. Bij een overwinning kan ASV met minder hoofdzorgen de Jaarwisseling ingaan. 

Beide teams ontlopen elkaar niets qua gemiddelde ra!ng en men kan zich opmaken voor een spannende strijd. Bij 

de gasten uit Enschede ontbreekt Henk-Jan Paalman (2108) terwijl bij ASV Léon van Tol (2214), geveld door griep, 

niet mee kan spelen. Met Khaled Darwisch (2049) en Pieter Verhoef (2090) worden waardige vervangers gevonden. 

Op zaterdag 17 december om 13.00u worden de opstellingen bekend gemaakt en kan de strijd beginnen.  

Het eerste gewin……. 

Teamleider O"o Wilgenhof hee$ op een bijzondere manier de teamopstelling bepaald. Hier is een raadsel voor jul-

lie: welk algoritme hee$ O"o gebruikt? De bedoeling van deze doordachte opstelling is om in deze evenwich!ge 

situa!e, de match in ons voordeel te beslechten. 

O"o, verzwakt door een sluipend griepvirus, speelt het spelletje heel sluw. De opening wordt met de Franse slag 

gespeeld en al snel vindt O"o zijn Waterloo. “Ik had een complete off-day”, verzucht hij na de par!j. Niemand weet 

dat dit onderdeel is van zijn gewiekst plan. Door deze snelle nederlaag zet O"o de overige spelers van ASV op 

scherp. Niemand van het nonet zal op remise afstevenen. De tegenstanders worden echter overmand door een 

lichte vorm van gelatenheid waardoor zij sommige situa!es minder scherp beoordelen. Althans, dat is de bedoeling. 

 

Kambiz Sekandar (2193) - O#o Wilgenhof (2198), stelling na 10. Lh3  

 

Dit is een belangrijk moment in de par!j. Zwart hee$ in deze stelling al vele 

(goede en minder goede) ze"en gespeeld. Enkele voorbeelden zijn: 

10. … h6 11. h5 Pc8 12. 0–0 Dc7 13. Pe1 Pb6 Svidler,P (2749)- Andreikin,D 

(2715)/Moscow RUS 2012; 

10. … f5 11. 0–0 h6 12. Tb1 Tg8  Potkin,V (2533)-Vysochin,S (2584)/Cappelle la 

Grande 2004;  

10. … Dc7 11. 0–0 Pc8 12. h5 Pb6 Petrosian,T (2645)-Markowski,T (2567)/

Legnica POL 2013;  

10. … Pec6 11. 0–0 Le7 12. Te1 h6 Gobet,F (2340)-Farago,I (2495)/Luzern 

1985; 

10. … Pf5 11. 0–0 h6 12. Te1 Le7 Janzen,N-Baranowski,T (2491)/ICCF 2010].  

 

 

O"o gaat voor het terecht minder populaire 10...0–0–0?! Deze zet valt in de categorie slechte ze"en.  

 

11.Pg5 Le8 12.Df3 Ook in deze stelling is veld f7 een zorgenkindje.  

 

12...Pb3? Ook dit is geen beste zet. Het alterna!ef 12. … Td7 13. Pxf7 Lxf7 14. Dxf7 Pf5 15. De8+ Kc7 kon zwart ook 

niet redden in Garcia Fernandez,C (2390)-Melendez Fierro,J/Spain 1992.  

 

13. Pxb3 Dxb3 14. Pxf7 en de stukken kunnen weer in de doos. O"o speelt pro forma nog enkele zetjes door.  

Tussenstand (0-1) 

 

Het venijn zit in de staart 

Wakker geschud door deze uitslag beginnen enkele staartborden zich te roeren. Dirk Hoogland stuurt zijn passief 

staande stukken naar betere oorden. Zijn stelling verbetert zienderogen en op het moment suprême laat Dirk na 

om de genadeslag toe te brengen. 
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Invaller Darwisch komt met een blauw oog en een half punt goed weg. (½ - 1½).  

 

Frank Schleipfenbauer hee$ inmiddels een pion gewonnen. Naast dit materiële voordeel beschikt Frank ook over het 

guns!ge tandem toren-loper versus toren-paard. Het Arnhems op!misme over de afloop van deze par!j neemt ge-

staag af wanneer tegenstander Scho de vijandelijke loper weet af te ruilen. Het resulterende eindspel verzandt in 

remise. (1-2) 

 

Hiermee is de koek nog niet op. Let op wat er in onderstaande par!j gebeurt. 

 

Henk Bernink (2102) - FM Peter Boel (2100)  

Deze par!j kenmerkt zich door ongebalanceerde materiaalverhoudingen en wisselende kansen. De !jdnoodfase is 

zonder kleerscheuren gehaald en de stelling is volledig in evenwicht. 

 

Bernink hee$ zojuist 41. a4 gespeeld en dit gepaard laten gaan met een re-

miseaanbod. 

 

Ik ben er nog steeds niet van overtuigd of de onderstaande ac!e deel uit-

maakt van het tac!sch plan van teamleider O"o. 

  

Peter, strijdbaar als hij is, ziet nog redenen om verder te spelen.  

 

41. … Tb4? Remise? Ik dacht het niet!  

 

Na het ontnuchterende 42. Txf8+ gaf Peter meteen op. (1-3) 

 

 

 

Goede invalbeurt! 

 

Op bord 4 mag invaller Pieter Verhoef het opnemen tegen FM Mees van Osch. Na 12 ze"en ontstaat de onder-

staande stelling. 

 

 

Met 13. f4 zal Pieter groot voordeel krijgen. Ook na het gespeelde 13. Pf4 

wacht Mees een zware middag. Pieter staat in de opening, het middenspel 

en in het eindspel beter. Er is een wereld van verschil tussen beter staan en 

een par!j winnen. Mees verdedigt zich zeer taai en de goede stelling blijkt 

niet voldoende te zijn voor de winst. 

 

Met een plusremise mag Pieter zeker thuiskomen! 1½-3½. 

 

De keerzijde van de medaille is dat elke remise goed uitvalt voor onze tegen-

standers. 

 

 

 

 

Op bord 1 spelen de sterkste spelers van beide teams. Na een zet of twaalf kijk ik (Tom) naar links en zie bij hen de 

volgende stelling op het bord staan. 

 

Zie diagram volgende pagina. 
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IM Frank Kroeze (2379) - FM Bob Beeke (2309)  

 

Dit is de stelling na 12. cxd5  

 

“Waar gaat het paard van c6 naar toe”? denk je dan.  

Bob hee$ echter andere plannen en speelt zijn paard van f6. 

 

12. … Pxe4!? Is dit achter het bord bedacht of is het huisvlijt? Het blijkt al-

lemaal al bekend te zijn! 

 

Kroeze gaat verder met 13. dxc6  

 

Nauwkeuriger is 13. fxe4 Dh4+ 14. Ke2 (Of 14. Kd2 Dxe4= Zumsande,M 

(2422)-Jones,G (2623)/Douglas ENG 2015) 14. … Dxe4 15. Pd2 met een plusje 

voor wit in Oleksienko,M (2622)-Godena,M (2493)/Gjakova KOS 2016. 

 

De volgende ze"enreeks is min of meer geforceerd.  

 

13...Dh4+ 14.g3 Pxg3 15.hxg3 Dxh1! Gelijkspel levert 15. … Dxg3+ 16. Ke2 bxc6 17. Pd2 La6+ 18. Pdc4 Tad8 

19. Da4 Lb5 20. Dc2 Tfe8 21. a4 La6 22. Dc3 c5 zoals in Babujian,L (2465)-Mikaelyan,A (2448)/Yerevan ARM 2016 

 

16.Kf2 bxc6 17.Dc2 Kroeze kent zijn huiswerk. Minder sterk is 17. Pc3 Le6 18. Dc2 Tfd8 = zoals in Luther,T (2541)-

Danin,A (2587)/Austria AUT 2016. 

 

17...Ta5N Deze ac!eve zet is niet de sterkste voortze*ng maar in de prak-

!sche par!j kan hij wit veel hoofdbrekens bezorgen. 

 

Bekend is 17. … Lh3 18. Pd2 zoals in Ruiz C,J (2395)-Vaibhav,S (2521)/Durban 

RSA en nu 18…Dh2+N [Bus] met gelijkspel. 

 

Interessant is het idee 17. … Td8N 18. Lg2 Dh5 19. Dxc6 Lh3 

 

De par!j gaat verder met 18. Lg2 Dh5 19. Pc3 Lf5 20. Pxf5 Txf5 21. Pe4 Dh6 

22. Dxc6 Td8?  

 

Aangewezen is 22. … Dg7 23. Dc3 Dxc3 24. Pxc3 Td8 25. Te1 en wit hee$ een 

klein voordeel. 

 

 

Na de minder nauwkeurige tekstzet krijgt Kroeze een kans op groot voor-

deel. Met 23. Dxc7! Td2+ 24. Kf1 Txb2 25. f4+- staat wit uitstekend. 

De factor (leef-)!jd begint een rol te spelen. Terwijl Bob consistent blij$ 

spelen, sluipen bij de tegenstander enkele onnauwkeurigheden binnen. 

 

23. Dc3?! c5 24. Te1 Td4 25. f4?! Gee$ een deel van het voordeel af. Bob 

reageert adequaat. 25. … g5! 26. Df3? Na deze tweede onnauwkeurige zet 

is de stelling gelijk. Sterker is 26. Pd2!± 26. … gxf4 27. Dg4+?!  

 

Drie maal is scheepsrecht. Nu komt zwart zowaar in het voordeel. 

27. … Dg6 28. Dxg6+ fxg6 29. g4 Tf8 30. g5 Kg7 31. Pf6 Td2+ 32. Kf3 Txf6 

33. gxf6+ Kxf6 34. Lf1 Txb2 35. Lc4  Zie diagram volgende pagina. 
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De zwarte stelling is in de laatste ze"en steeds beter geworden. Bob kan 

met 35. … g5! 36. Th1 Tc2 serieus op winst gaan spelen. 

 

Er ontstaat nog een spannend eindspel dat geen winnaar oplevert. 

 

35. … b5 36. Te6+ Kf5 37. Tb6 g5 38. Ld3+ Ke5 39. Txb5 Txb5 40. Lxb5 h5 

(40. … Kd4=) 41. a4 g4+ 42. Kg2 Kd6 43. a5 Kc7 44. a6= Kb6 45. Lc4 h4  

 

Met deze remise wordt de tussenstand 2-4. 

 

Om gelijk te spelen moeten er drie punten uit vier par!jen gescoord wor-

den. Is dat mogelijk of is het algoritme van O"o een utopie? 

 

 

De laatste loodjes…… 

 

Eelco de Vries (2241) - Pieter Bolwerk (2195)  

 

In deze op het oog eenvoudige stelling hee$ zwart een groot probleem: 

Waar moet de zwarte koning een veilige plek vinden? Bolwerk denkt deze 

op de damevleugel te vinden en speelt: 

   

11. … Ld7  

 

Het alterna!ef is ook geen pretje. Bijvoorbeeld: 11. … g6 12. 0–0 Lg7 13. Te1 

0–0 14. Pd2 Pd7 15. Pf3 b6 16. Lf4 Lb7 met voordeel voor Gomez Baillo,J 

(2440)-Juarez,C (2240)/Buenos Aires 1998 

 

12 .0–0 Lc6 13. Td1 h6 14. Pa3 g5 15. f4 Lg7 16. Le3 Tg8 17. Td2 Td8 

18. Tad1 Txd2 19.Txd2 Lf8  

 

Eelco hee$ een prach!ge stelling bereikt en !kt met engelengeduld de te-

genstander naar de afgrond. 

20. f5! Ld7 21. fxe6 fxe6 22. Ld1 Kd8 23. Pb5 Dc6 24. Pxa7 De4 25. Lc2 Dh4 

26. Dxh4 gxh4 27. Lb3 Kc7 28. c4 Tg4 29. Pb5+ Kd8 30. Tf2 Le7 31. Pd6 Lc6 

 

32. h3 Tg3 33. Lxh6 Pd7 34. Lf4 Tg8 35. Td2 Lxd6 36. exd6 Pf6 37. Lc2 Kd7 

38. Te2 Ph5 39. Le5 Tg5 40. Le4 Txe5 41. Lxc6+ Kxd6 42. Txe5 Kxe5 

 

43. Lxb7 Kd4 44. b3 Kc3 45. a4 Kb4 46. Kf2 Pg7 47. Le4 Pe8 48. Lc2 Kc3 49. 

Ld1 Kd2 50. Le2 e5 51. a5 e4 52. a6 Kc3 53. a7 Pc7 54.Ke3 1–0 

 

Tussenstand: 3-4 

 

Tom Bus zorgt voor de gelijkmaker. In een par!j waar het evenwicht niet verbroken is, begaat zijn tegenstander 

Bart Konijn op zet 20 een tac!sche fout en kan Tom de par!j langzaam maar zeker naar zich toe trekken. 

De gehele par!j wordt elders in dit blad besproken. 

Tussenstand: 4-4 

De stand op de overige borden gee$ reden tot op!misme. Krijgt O"o toch gelijk? 
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FM Paul Bierenbroodspot (2061) - Wouter van Rijn (2158)  

Na de opening hee$ Bierenbroodspot een stevige plus opgebouwd. Wanneer Wouter de pion op d4 mee kan snoe-

pen, hee$ zwart een verzekeringspolis voor het eindspel. Het toreneindspel is een kol_e naar Wouters hand. 

 

We komen in de par!j na 44. Kg3 

 

Deze stelling is in hogere zin gewonnen zijn voor zwart. Het winstplan be-

staat uit verschillende etappes.  

 

1) Eerst wandel je met de koning naar c8 om de posi!e van Tb7 te ondermij-

nen. De wi"e toren mag de b-lijn niet verlaten omdat dan de zwarte b-pion 

kan doorlopen.  

 

44. … Kd8 45.Kh2 Kc8 46.Tb6  

 

2) Vervolgens ac!veert zwart zijn koning om pion e5 op te halen. De wi"e 

koning kan pion e5 niet via Kf4 verdedigen op straffe van …Tf1+ en de b-pion 

loopt door. 

 

 

46. … Kc7 47. Tb5 Kc6 48. Tb8 Kd5 49. Tb5+ Ke6 50. g3 Kf5 51. Kg2 Ke4 52. Kh2 Kf3 53. Tb7   

 

Zie diagram volgende pagina. 
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Wit staat op een kruispunt. De koning naar c2 laten lopen of de e-pion ver-

liezen. Of beide? 

 

Na de tekstzet mist Wouter een elegante manier om het hele punt binnen 

te halen. 

 

Na 53. … Te1! 54. Tb3+ Te3 55. Tb7 Te2+ 56. Kh3 Ke4 is de wi"e stelling niet 

meer te houden. 

 

53. … Ke4 54. Tb5 Kd4 55. Tb8 Kxe5  

 

 

 

 

3) Een tweede pion is gewonnen. Wouter zal nu een tweede zwakte voor wit moeten creëren. Dit kan in de vorm 

van een tweede vrijpion. Is dit genoeg voor de winst? 

 

56. Kg2 Kf6 57. Tb6+ Kg7 58. Tb7 Kh6 59. Tb6 f6 60. Kh2 Kg7 61. Kg2 Kf7 62. Tb7+ Ke6 63. Tb6+ Kd5 64. Tb5+ Kd4 

65. Tb8 f5 66. Td8+ Kc5 67. Tb8 f4 68. gxf4 Kd4 69. Td8+ Ke4 70. Tb8 Kf5 71. Tb6 Kg4!  De enige manier om verder 

te komen. 

 

72. Txg6+ Kxh4 73. Tb6 Kg4 74. f5 Kxf5 75. Tb5+ Hier biedt Bierenbroodspot remise aan. De stelling is inmiddels 

theore!sch remise. Wouter probeert het voor de vorm nog met 75. … Ke4 76. Tb8 h4 77. Te8+ Kd5 78. Td8+ Kc6 

79. Tb8 h3+ 80. Kh2 Kc5 81. Tc8+ ½–½ 

 

Zo zie je maar weer: Elk toreneindspel is remise! Terwijl de hele schare ASV-toeschouwers op een 5-4 voorsprong 

hoopt, houdt Wouter de spanning nog vast tot de laatste par!j. De tussenstand is 4½-4½ 

 

Dan blij$ er nog één allesbeslissende par!j over. 

 

Bij Jaap Vogel (wit) is het lang een loopgravengevecht waarbij niemand een duidelijk voordeel krijgt. Maar gaande-

weg doorziet tegenstander Dinant Postma de snode Arnhemse plannen op de andere borden en besluit meer risi-

co’s te nemen. Hierdoor ontstaat een open lijn die Jaap meteen voor zijn torens buit maakt. Zoals Nimzowitsch al 

hee$ aangegeven, komt Jaap op de zevende rij binnen. Door de geringe !jd en het taaie keepen van Postma blij$ 

het nog lang spannend. Na een onachtzaamheid kan Jaap tenslo"e het vonnis (schaakmat!) voltrekken.  

 

Eindstand 5½-4½ 

 

Uiteindelijk hee$ O"o het allemaal goed gezien. Door deze overwinning s!jgt ASV-1 naar een verdienstelijke vierde 

plek. Na de winterstop zal ASV-1 de degens kruisen met Philidor 1847. 
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Onderstaande par!j komt uit de vijfde ronde in de KNSB-compe!!e tussen ASV en SG Max Euwe.  

 

Tom Bus (2211) - Bart Konijn (2290), Arnhem, 17.12.2016 

 

1. c4 e6 2. g3 d5 3. d4 Geen Engelse Opening vandaag. Ik denk dat het Catalaans solider is voor wit vanwege de 

aanwezigheid van de wi"e pion op d4.  

 

3...c6 Inleiding tot de Hollandse Verdediging? 4. Pf3 Pf6  Nee, want Stonewall staat niet op het repertoire van 

Konijn.  

 

5. Lg2 Le7 6. 0–0 0–0 7. Dc2 b6 Via zetverwisseling zijn we in het Gesloten Catalaans terecht gekomen. Kasparov 

hee$ in deze stelling 8. Td1, 8. Pbd2 en 8. b3 geprobeerd. Ik kies voor een minder populaire voortze*ng.    

 

8. Lf4 Nauwkeuriger is 8. Td1 Lb7 9. Pc3 Pa6= Bauer,C-Fedorchuk,S / Vandoeu-

vre les Nancy FRA 2015 

 

De door Konijn gekozen zet is een specialiteit van Tiviakov. 

 

Gebruikelijk kiest zwart voor 9. … Pbd7 10. Pe5 Ph5 11. Ld2 Phf6 12. cxd5 cxd5 

13. Pc6 Lxc6 14. Dxc6 Tc8 15. Db5 met onderstaande stelling als resultaat. 

 

 

 

 

Een belangrijke tabija van deze opening, die al vaker voorkwam in par!jen tussen de 

sterke grootmeesters:   

Caruana,F - Adams,M Baden-Baden GER 2013, 

Caruana,F - Nisipeanu, Bucharest ROU 2013, 

Caruana,F - Yu Yangyi Tromso NOR 2013, Jakovenko,D Grachev,B)/ Moscow RUS 2016, 

Harikrishna,P - Yu Yangyi China CHN 2016.  

 

De stelling is in evenwicht en biedt voor beide par!jen voldoende aanknopingspunten 

om een spannende strategische strijd te voeren. 

 

Terug naar de par!j: 

 

10.Pc3 Ik wil zo snel mogelijk mijn stukken ontwikkelen. Mijn keuze is niet de sterkste voortze*ng.  

Er zijn twee alterna!even: 10. a3 Tc8 11. Pc3 dxc4 12. Pe5 Pd5 13. Pxc4 Pxf4 14. gxf4 Pc7 Huzman,A -

Pelle!er,Y ,Novi Sad SRB 2016. Ik heb de zet 10. a3 nooit serieus overwogen omdat ik geen tempo wilde verkwisten 

aan het verzwakken van mijn damevleugel. Het beste lijkt 10. Pe5 Pb4 11. Dc1 dxc4 met gelijke kansen in Uesugi,S -

Simutowe,A /King of Prussia USA 2010  

 

10. … dxc4 11. Pe5 Pd5 Mogelijk is 11. … Pb4 12. Dc1 Pbd5 13. Pxc4 Pxf4 (13. … La6!) 14. Dxf4 Pd5 15. Dd2 met een 

iets pre*gere stelling voor wit in Lenic,L -Vaganian,R /Kemer 2007. 

 

12.Pxc4 Pxf4 13.gxf4  

 

Op dit moment kreeg ik een déjà vu en meer vertrouwen in mijn stelling. 

 

Analyse par!j Tom Bus - Bart Konijn 

Tom Bus 
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   Bus - Konijn, Arnhem, 2017   Kramnik - Svidler, Linares 1998  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de par!j Vladimir Kramnik - Peter Svidler, Linares 1998 kwam op een gegeven moment de bovenstaande 

(rechter) stelling op het bord. Deze par!j is mij bij gebleven omdat Kramnik op zeer fraaie en overtuigende manier 

de par!j wist te winnen (ik adviseer u om deze par!j na te spelen). 

 

Ziet u ook enige gelijkenis tussen de twee stellingen? 

 

Konijn speelt in het bovenstaande linker diagram het nieuwtje 13. … Dc7N 

Normaal is 13. … Pb4 met als mogelijk vervolg 14. Db3 (Minder sterk is 14. Dd2 Pd5 15. Tac1 f5 Rausis,I -Tiviakov,S /

Beirut LIB 2014) 14. … Pd5 15. e3 Tc8 16. Tac1 Tc7 Rustemov,A -Tiviakov,S /Dos Hermanas 2003. In beide par!jen 

bereikt Tivi zonder moeite een evenwich!ge stelling.  

 

14. De4?! Tijdens de par!j was ik op!mis!sch gestemd omdat de dame zo'n centrale posi!e mocht innemen: wit 

oefent druk uit op de diagonaal h1-a8, er is de mogelijkheid om met De5 dames te ruilen en pion f4 wordt verde-

digd. Al deze posi!eve punten vallen in het niet bij de volgende nadelige consequen!e: De dame is blootgesteld 

aan aanvallen en erg kwetsbaar! De tekszet lijkt goed, maar in feite stelt het niet zo veel voor. Solide en sterk is  14. 

e3 

 

14. … Pb4 Een logische keus: Het slecht staande paard gaat op zoek naar betere oorden. De stelling is in even-

wicht. Ik zit met een las!g probleem, namelijk: "Die Qual der Wahl". Er zijn verschillende gelijkwaardige ze"en 

waaruit wit moet kiezen.    

 

15. Tac1 Het beëindigen van de ontwikkeling van mijn stukken is prioriteit nummer één. Wie weet komt het vis-à

-vis van de toren en de dame nog van plas. 15. e3 is solide en maakt het tevens makkelijk voor zwart; 15. f5 is meer 

dwingend. Na 15. … Lf6 16. fxe6 Tae8! krijgt zwart het ini!a!ef. 

 

15. … Tab8  

 

Konijn dekt de loper. Er is een kri!eke stelling ontstaan. Op het moment 

dat zwart de stelling met … c6-c5 kan openen neemt zijn loperpaar in 

kracht toe. Ik zal op de juiste manier moeten an!ciperen.  

Te langzaam is 16. f5?! vanwege 16. … c5 17. De5 Dxe5 18. Pxe5 cxd4 en de 

zwarte lopers gaan zich roeren. 

 

Een goed alterna!ef is 16. De5 Tfc8 17. e3 en wit staat stevig. 

Het centraliseren van het paard 16. Pe5! c5 17. De3 Lxg2 18. Kxg2 Tfd8 

19. De4 gee$ wit een pre*ge stelling. Na 20 minuten nadenken speel ik 

echter het dubieuze 16. e3?! 
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Konijn reageert scherp met 16. … b5! 

 

17. Pe5?!  Onnauwkeurig gespeeld. Ik houd niet van de posi!e van mijn paarden na 17. Pa3? c5! en zwart maakt 

handig gebruik van de kwetsbare posi!e van de wi"e dame. Het beste lijkt het aanbieden van dameruil door 17. 

De5 Bijvoorbeeld 17. … Dd8 18. Pa3 Ld6 19. Dg5= met gelijke kansen. 

 

17. … c5!  Konijn hee$ deze fase sterk gespeeld en krijgt hierdoor de betere stelling.  

 

18. Db1 Lxg2 19. Kxg2 f6? Het is logisch dat zwart af wil van het sterke wi"e paard. De tekstzet is echter erg ver-

plichtend en gee$ wit de kans om weer in de par!j te komen. Nauwkeuriger is 19. … Db7+ 20. De4 f6 21. Pf3 Dxe4 

22. Pxe4 c4 23. a3 Pd3 met voordeel voor zwart. 

20. Pf3 Wij hadden allebei veel !jd aan de opening en het middenspel besteedt waardoor we minder dan !en 

minuten tot de veer!gste zet over hadden. 

20. … cxd4? Een tac!sche blunder. Vijf ze"en geleden stonden nog drie 

stukken tussen toren en dame en waande de dame zich veilig. Verder is de 

par!j zeer strategisch van aard geweest waardoor het tac!sch denken even 

op een lager pitje kwam te staan. Ik kan me voorstellen dat Konijn even iets 

minder alert was. Na 20. … c4! staat zwart prima. 

 

21.Pd5!? Niet slecht, maar zeker niet het beste! Wellicht was ik ook tac-

!sch ingedommeld, want hier mis ik het sterke 21. Pxb5! Db7 22. Pbxd4 e5 

23. Pe6 Tf7 24. Tc7+- met een uitstekende posi!e. 

 

21. … Db7 22. Pxb4  

Het zwarte paard is gevaarlijker dan de zwarte loper, dus weg ermee. De 

komende ze"en zijn min of meer logisch en kwamen snel op het bord.   

 

22. … Lxb4 23. Txd4 La5 24. De4 Dxe4 25. Txe4 Kf7 26. Tc6 Tfe8 27. Pd4 e5 28. fxe5 Txe5 29. Txe5 fxe5 30. Pf3 Te8  

 

Een bizar moment in de par!j. In deze stelling begon ik te "freezen". Ik kon 

niet helder denken en geen keuze maken. De klok !kte rus!g verder....... en 

met 45 seconden op de klok speelde ik het kromme 

 

31.a4?! Een zeer dubieus concept waarmee ik groot voordeel afgeef. Een-

voudig en goed is 31. Tc5! e4 32. Pg5+ Kg6 33. Txb5 Lc7±  

 

31...bxa4 32.Tc5? Na deze tweede onnauwkeurigheid is de stelling weer 

gelijk. Ik denk dat ik een haptonoom nodig heb. 

 

32...Lb4?! Iets beter is 32. … Lb6 33. Pxe5+ Ke6 34. Tb5 Tc8 35. Pd3 Tc4= 

 

 

33.Pxe5+ Vanaf dit moment krijg ik weer vat op mijzelf en de stelling. Laat die haptonoom maar zi"en.  

 

Konijn besluit mij een handje te helpen met 33...Ke6?  

 

Tijdens de par!j dacht ik dat het geen verschil maakte wanneer de koning naar f6 of e6 zou gaan.. Na 33. … Kf6 kan 

zwart de stelling in evenwicht houden. Nu kom ik weer in het voordeel. 

 

 34. Tb5 Ld6 35. Pc4 Tc8  Zie diagram op de volgende pagina. 
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36. Pxd6! De afwikkeling naar een guns!g toreneindspel is de makkelijkste 

weg naar winst. 

36. … Kxd6 Het wi"e plan bevat de volgende ingrediënten: 

a) De vijandelijke koning afsnijden van de vijfde rij. 

b) Een vijandelijk a-pion ruilen tegen de wi"e b-pion 

c) De vrije e-pion als bliksemafleider gebruiken 

d) Een tweede vrijpion creëren op de koningsvleugel 

e) De toren ac!veren om zowel aanvallende als verdedigende func!es uit te 

voeren 

f) Aanval op de zwarte pionnen op g7 en h7 

g) De wi"e koning steunt de koningsvleugelpionnen met de opmars.  

 

 

 

37. Ta5! Tc7 38. Txa4 Tb7 39. Ta5 Kc6 40. b4 Kb6 41. f4! Tc7 42. Te5! g6 43. h4 Om een Hebel met h4-h5 te maken.  

43. … Tc4 44. Te6+ Een secure zet om de wi"e koning onguns!ger te posi!oneren. 44. … Kb5 45. Te7 en om nu 

pas de zwakke pionnen aanvallen. 45. … a6 46. Tb7+ Nog een secure zet om de koning te plagen. 46. … Kc6 

 

47. Txh7 Txb4 48.Th6 Zie diagram. 

 

Op dit moment heb ik twee pionnen meer. Niet onbelangrijk is dat de wi"e 

h-pion een tempo sneller is dan de zwarte a-pion. 51. … Tb2+ 52. Kg3 Tb1 

53. Kh2 Tb2+ 54. Tg2 Tb5 55. Tg6+ Kb7 56. Tg5 Tb2+ 57 .Kg3 Ka6 58. Tg6+  

en hier zag Konijn het zinloze van verder spelen in. 1–0  

 

Met deze winst kwam ASV op 4-4 en uiteindelijk wisten we de spannende 

match nog in ons voordeel te beslechten. De par!j was geenszins vlekke-

loos. Ik ben wel trots op de manier waarop ik vanaf zet 34 het toreneindspel 

heb gespeeld. Dat heb ik wel eens minder gedaan. 
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ASV was op 14 januari weer de gastheer van de strijd om het OSBO-snelschaakkampioenschap. Het toernooi, dat 

voordat het naar Arnhem kwam een tanend bestaan leidde, trok ook deze keer een behoorlijk deelnemersaantal. 

Terwijl het Tata Steeltoernooi in Wijk aan Zee in volle gang was, verschenen er in ons clublokaal toch 56 spelers. En 

met grootmeester Roeland Pruijssers en de meesters Thomas Beerdsen, Sander van Eijk en Willy Hendriks was het 

kwalita!ef ook een sterk bezet toernooi.  

 

Het kampioenschap begon met drie vierkampen als voorronde, waarin de spelers zich konden plaatsen voor de 

dubbelrondige finale-achtkampen. Iedereen moest dus 23 keer aan de bak. Voor de eerste vierkamp werd als al!jd 

geloot voor de indeling en dat leidde tot een bizar scenario met een groep waarin de Willy Hendriks en Thomas 

Beerdsen samen met Jaap Amesz en O"o Wilgenhof moesten strijden om een goede uitgangsposi!e voor het ver-

volg. O"o werd kind van de rekening met drie nullen. Het halen van de hoofdgroep is dan vrijwel onmogelijk. Het 

werd uiteindelijk zelfs groep C voor de captain van ASV 1. Van ASV vielen Michiel Blok en Rob Huberts vooral op.  

Michiel begon flitsend met de maximale score uit de eerste zes par!jen, waarna een punt in de laatste vierkamp 

ruim voldoende was voor groep A. Rob speelde de voorronde iets uitgekiender, maar met een mooie score in de 

slotvierkamp bereikte ook hij groep A.In groep B zagen we liefst zes ASV-ers terechtkomen en zij kregen daar gezel-

schap van Sander van Eijk die de hoofdgroep dus niet eens haalde. 

 

In groep A werd het enorm spannend met aanvankelijk een tweestrijd tussen Thomas Beerdsen en Hotze Hofstra, 

maar uiteindelijk moest de speler van BSV Bennekom a[aken.Beerdsen en zijn Apeldoornse clubgenoot Pruijssers 

klopten hun opponenten met ogenschijnlijk gemak. In de slotronde verspeelde Beerdsen een half punt aan Willy 

Hendriks, waardoor Pruijssers nog juist langszij kon komen. 

 

Een beslissingspar!j volgens het Armageddonprincipe (wit hee$ een minuut meer bedenk!jd, maar moet winnen) 

werd gewonnen door Beerdsen die zo voor de tweede achtereenvolgende keer kampioen werd. In groep B was 

Wouter van Rijn in topvorm. Samen met Sander van Eijk won hij de groep met 12 uit 14. Dirk Hoogland werd keurig 

derde. 

Thomas Beerdsen prolongeert OSBO snelschaak!tel 
Erik Wille 
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In groep C eindigden ASV-ers op de eerste vier plaatsen. Jaap Amesz bleef met 11,5 punt O"o Wilgenhof een punt 

voor. De beste score was voor Edwin Peters, die de laatste finalegroep won met 14 uit 14. Wellicht had de koploper 

in groep B van de interne compe!!e zich wat gespaard in de voorronden.  

 

Het toernooi werd geopend met de presenta!e van de schaakverhalenbundel ‘Drie Paarden’ van Peter Boel. Een 

bijzonder lezenswaardig boek, dat in uw boekenkast niet mag ontbreken.  Het toernooi eindigde met een gezellige 

borrel waarbij onze barkeepster Xadya ook de laatste broodjes knakworst wist te slijten. Iedereen was het erover 

eens dat dit kampioenschap ook komend jaar bij ASV moest plaatsvinden. Jullie kunnen dan ook zaterdag 6 januari 

2018 in jullie agenda ze"en voor de volgende strijd om de OSBO-snelschaak!tel. 



Februari 2017                            ASV-Nieuws 

55 

 

ASV 1 slaat slag in Leeuwarden 

Tom Bus 

Het vlaggenschip ASV-1 staat voor de winterstop op een ogenschijnlijk rustgevende vierde plaats. Na de winter-

slaap worden de kaarten opnieuw geschud en kan alles anders uitpakken. 

In de zesde ronde wordt de compe!!e hervat tegen het fameuze Philidor 1847. Deze oudste vereniging van Neder-

land is met name bekend geworden door schaaklie[ebber en organisator Waling Dijkstra, schaaktalent Haije Kra-

mer en het behalen van het Nederlands Kampioenschap in 1967. In de jaren zeven!g, !jdens de professionalise-

ring van de Meesterklasse, hee$ zowaar onze Jaap Vogel de Friese kleuren verdedigd. In de huidige compe!!e is 

Philidor langzaam op gang gekomen maar in de laatste twee ronden weten de Friezen de volle punten mee naar 

huis te nemen. We verwachten een spannende strijd. 

Bij het overhandigen van de opstellingen ontbreken bij beide teams één basisspeler. Het Arnhemse !ental kent 

een kleine wijziging in de opstelling: Sander Berkhout zal Léon van Tol vervangen. Bij onze gastgevers neemt Wiet-

ze Jongsma de honneurs waar van Tjapko Struik. Qua speelsterkte ontlopen de teams elkaar niet of nauwelijks. 

Wederom een ingrediënt voor een spannende strijd. 

#1   #2   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De wedstrijd wordt verrassend geopend op bord twee. Daar waar Tom Bus en Addy Lont bekend staan om het spe-

len van lange par!jen, brengen zij nu een echte miniatuur op het bord. 

Tom brengt Addy van de wijs door geen Benkögambiet of Koningsindisch te spelen. 

Zie diagram #1. Na een energe!sche pionopmars wordt de stelling geopend en hee$ Tom zojuist 20. … Db5 mo-

gen spelen. Plotseling blijken de wi"e stukken weinig samenhang te vertonen en hangen alle lichte stukken op a4, 

e2 en g5. 

Na het spelen van 21. Pxd4 Pxd4 gee$ Lont op. Hij verliest een stuk.  

Philidor komt snel daarna op gelijke hoogte door de winst van Jan Hania op teamleider O"o Wilgenhof. 

In de opening speelt O"o een onnauwkeurige zet waardoor wit een las!g en duurzaam voordeel krijgt. O"o lijkt de 

par!j te houden totdat een tweede fout zijn  lot beslecht. 

Zie diagram #2. Stelling na 23. … Txb3 in de Eelco Vries - Bas van der Lijn. 

Terwijl ik geniet van mijn tweede slok gerstenat doet Eelco kond van het heuglijke feit dat hij gewonnen hee$: 

“Mijn tegenstander voert zijn drieëntwin!gste zet uit en ik denk na over mijn zet. Zegt de arbiter tegen Bas van der 

Lijn: ”Uw klokje is gevallen.”“ Het blijkt dat de Friese derdebordspeler vaker van dit euvel last hee$. 

Een schrale troost is het feit dat de zwartspeler een lange lijdensweg bespaard blij$. Na het door Eelco geplande 

24. e6 staat zwart zeer onaangenaam.  
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. 

 

U ziet hier de stelling na 20. … d5 uit de par!j Jan Boersma - Frank 

Schleipfenbauer. Vooralsnog is de stelling in evenwicht. De zwarte lopers 

staan ac!ever geposteerd dan zijn wi"e tegenpolen.  

De par!j gaat verder 21. Lb3 Pf6 22. exd5 Lxd5 23. Tb1 exd4 24. cxd4 Dd7 

25. Pf4 Le4! 26. Lb4 Tfe8 27. Te1? In deze stelling staan de zwarte stuk-

ken harmonieuzer opgesteld dan de wi"e stukken. Zo kijken de zwarte 

loper en dame vervaarlijk naar de wi"e koningsvleugel. De wi"e stukken 

op de b-lijn zijn gedesoriënteerd en het paard op f4 staat ook wankel. 

 

Na het gespeelde 28. …. g5! 29. Txe4 Txe4 stort de wi"e stelling in. Hier-

mee is de tussenstand 2-2. 

 

Dit is de stelling na 18. cxd5 uit  de par!j Wietze Jongsma - Peter Boel.  

 

Zwart hee$ een prach!ge Benkö-structuur met dit verschil dat zwart geen 

pion achter staat. Het zwarte plan is simple comme bonjour: eerst Pc7, 

dan verdubbelen op de b-lijn en vervolgens pionnetje veroveren om ten-

slo"e het eindspel te winnen. Natuurlijk moet je er wel voor zorgen dat je 

niet op de koningsvleugel wordt mat gezet. 

 

Peter zou Peter niet zijn wanneer hij in deze stelling geen complica!es zou 

creëren. 

 

Hupsakee! 18. … Dxa2?! 19. b4 Da3 20. bxc5 dxc5 21. Ta2 Db4 22. Txa6 c4 

23. Tc6 c3 

 

De kruitdampen zijn opgetrokken. Wit bezit het loperpaar en het centrum. 

Zwart hee$ een gevaarlijke pion op c3. Objec!ef gezien hee$ de wi"e 

stelling de voorkeur.  

 

Vanuit psychologisch standpunt is de situa!e echter anders. Na de slag-

wisseling is de structuur van de stelling veranderd en hee$ zwart een klein 

maar venijnig ini!a!ef vanwege de pion op c3. Jongsma, wellicht verrast 

door de gang van zaken, speelt twee onnauwkeurige ze"en en komt in 

een neerwaartse spiraal terecht. 

 

24. Tc1? Na 24. e5 Db5 25. Dxb5 Txb5 26. f4+– deelt wit de lakens uit. 

 

24. … Pd6 25. Lc5? Na deze onnauwkeurigheid is de stelling in evenwicht. 

 

25. … Db2 26. Tc2 Pb5?! Specula!ef gespeeld. Beter is 26. … Db1 27. e5 Tb2 28. exd6 exd6 29. Txb2 Dxb2 30. De3 

dxc5 31. Txc5 Dd2= en de stelling is in evenwicht. 

 

27. f4? Ld4 28. Lxe7 Db1 29. h4? Lg1+ 30. Kh3 Pd4 31. Dc4 Dxc2 32. Dxc3 De2 33. Lxf8?! h5! en wit loopt mat. 0–1 

 

Met dit punt brengt Peter ASV wederom op voorsprong. Terwijl wij in de analyseruimte ons aan de post mortem 

wijden, wordt er in de speelzaal hard verder gestreden. 
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foto: website Philidor 1847. Op de voorgrond Philidor 2 – Groningen 2. Op de achtergrond Philidor 1 – ASV 1 

 

Inmiddels hee$ Jaap Vogel zijn par!j gewonnen tegen Auke van der Heide. Zijn tegenstander is in topvorm. Zijn 

score van 8 uit 9 in Wijk aan Zee spreekt boekdelen. Jaap bemerkt dit proefondervindelijk en trekt aan de nood-

rem. Dankzij een vlijmscherpe counter op de koningsvleugel weet Jaap het !j te keren. De onreglementaire promo-

!e van Jaap bedekken we met de mantel der liefde.  

 

In de par!j Dirk Hoogland- Erik Sparenberg komt Dirk dankzij een zwarte pionopmars in de verdrukking. Nu hee$ 

Dirk voor hetere vuren gestaan en met enkele nu*ge zetjes weet hij het gevaar te bezweren. Het punt wordt broe-

derlijk verdeeld. 

 

Stelling na 16. Lxe3 in Sander Berkhout - Eddie Scholl 

 

Sander Berkhout trakteert de nog steeds !telloze Eddie Scholl op de 

Trompowsky-opening. De Friese nestor verkrijgt snel het betere van het 

spel en wint een pion. Donkere wolken trekken zich samen boven de wi"e 

stelling. Sander speelt vanaf dat moment ac!ef tegen en er sijpelen enkele 

zonnestralen door het wolkendek. De wi"e stelling buigt maar breekt niet.  

 

Uiteindelijk weet de ervaren rot toch een bres te slaan in Sander’s verde-

diging.  

 

 

 

Stelling na 19…Dc7 in Jeroen Weggen - Wouter van Rijn. 

 

In een Benoni-opening ruilt zwart vaak zijn dame loper om ruimte te cre-

ëren voor zijn overige stukken. In de nevenstaande stelling is dat niet ge-

beurd en wit hee$ groot voordeel bereikt. Vele claustrofobische spelers 

zouden hier al de handdoek in de ring hebben gegooid.  

 

Wouter echter niet. Hij verdedigt zich karig en lijkt zich zelfs te redden. Dit 

blijkt achteraf een utopie. Weggen speelt de par!j sterk uit. 

 

Hiermee is de tussenstand 4½ - 4½. 
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De strijd der giganten zal de doorslag geven in deze match. Op bord één speelt de sterkste speler van Philidor, IM 

Migchiel de Jong, tegen onze man-in-vorm, Bob Beeke. 

 

In het begin van het middenspel maakt Bob een ruïne van de zwarte damevleugel. Dit blijkt een verzekering voor 

het eindspel. Nadat de vijandelijke tegenaanval doodgebloed is, beslist inderdaad de wi"e vrijpion op de dame-

vleugel. 

 

Wat een weelde! ASV s!jgt naar de derde plaats en is min of meer verzekerd van klassenbehoud. 

Hieronder volgen de individuele uitslagen in tabelvorm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r6 Klasse 1A Rav Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. BSG 2342 12 40 
 

7 5½ 5½      7 7           8 

2. De Toren Arnhem 2204 10 33 3 
 

6½      6½ 5½ 6 5½           

3. ASV 2174 7 30 4½ 3½ 
 

6      5      5½ 5½      

4. Paul Keres 2238 6 31 4½      4 
 

6 6½      4 6      

5. Zukertort Amstelveen 1 2215 6 30½      3½      4 
 

     3½ 6 8 5½ 

6. Messemaker 1847 2200 5 30 3 4½ 5 3½      
 

          6 8 

7. Caissa 2238 4 29 3 4           6½      
 

7½ 4½ 3½ 

8. Philidor 1847 2217 4 27      4½ 4½ 6 4      2½ 
 

     5½ 

9. SG Max Euwe 2180 3 25           4½ 4 2 4 5½      
 

5 

10. SSC 1922 2146 3 24½ 2                4½ 2 6½ 4½ 5 
 

 

bord 
Philidor 1847 2199 ASV 2173 4½ 5½ 

1. IM Migchiel de Jong 2360 FM Bob Beeke 2313 0 1 

2. FM Addy Lont 2269 Tom Bus 2197 0 1 

3. Bas van der Lijn 2242 Eelco de Vries 2234 0 1 

4. Jeroen Weggen 2202 
FM Wouter van 
Rijn 

2186 1 0 

5. Eddie Scholl 2275 Sander Berkhout 2117 1 0 

6. Jan Hania 2158 Otto Wilgenhof 2196 1 0 

7. Jan Boersma 2095 
Frank Schleipfen-
bauer 

2126 1 0 

8. Auke van der Heide 2182 FM Jaap Vogel 2174 0 1 

9. Erik Sparenberg 2147 CM Dirk Hoogland 2081 ½ ½ 

10. Wietze Jongsma 2063 FM Peter Boel 2102 0 1 
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In mijn voorbereiding op Philidor 1847 heb ik er rekening mee gehouden dat ik tegen Addy Lont zou kunnen spelen. 

In mijn database zag ik dat hij de voorkeur hee$ voor een bepaalde variant van het Nimzo-Indisch. Wat jammer nu, 

ik heb geen Nimzo-Indisch op mijn repertoire staan.  

 

Tijdens het voorbereiden van de par!jen van Quirine en Nico !jdens het Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee kwam 

ook de Nimzo-Indische verdediging voorbij. De varianten en de type stellingen die ontstonden, spraken mij zeer 

aan. Een week voor de daadwerkelijke par!j tegen Philidor besloot ik om toch het Nimzo-indisch te gaan bekijken. 

Ras werd het nieuwe boek van Michael Roiz (Grandmaster Repertoire) aangescha$ en werd hoofdstuk 12 doorge-

spit. 

  

FM Addy Lont (2306) - Tom Bus (2182), KNSB 1A Philidor 1847 (6), 04.02.2017 

 

Mijn inscha*ng is juist gebleken. Naast Addy (al!jd wit) heb ik me ook voorbereid op Migchiel de Jong en Tjapko 

Struik. Ik liet de monochrome Eddie Scholl en Bas van der Lijn buiten beschouwing. 

 

1. d4 Pf6 2. c4 e6 De eerste verrassing. Addy Lont zag in de database alleen maar Benkö en Konings-Indische par-

!jen van mij. 

 

3. Pc3 Lb4! Dit was de tweede verrassing. Deze zet is het kenmerk van de Nimzo-Indische verdediging. 

 

De laatste keer dat ik deze opening speelde was tegen Willem Hensbergen, Studentenkamp.  1982. Die par!j ver-

loor ik. 

Er is niets mis met het Nimzo-Indisch 

Tom Bus 
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4. e3 0–0 5. Ld3 Dat is nu jammer. Ik had mij voorbereid op Hoofdstuk 12 met 5. Pge2. De gespeelde zet wordt 

behandeld in H.13 van het boek van Roiz. Ik geef toe dat ik daar ook een paar bladzijden van heb doorgelezen. 

 

5. … d5 Met deze populaire zet neemt zwart ruimte in het centrum. 

 

6. cxd5 exd5 7. Pge2 Deze opstelling is voor het eerst gespeeld in 1932 en verkreeg weer populariteit in de tach!-

ger jaren door Mikhail Gurevich. De wi"e opzet oogt ietwat passief maar met de opzet f2-f3 en e3-e4 kan wit een 

serieuze aanval op gang brengen. Zwart moet op zijn hoede zijn en met een goed ge!med  … c7-c5 reageren. 

 

7. … Te8 Dit is de meest gebruikelijke voortze*ng en met een goede reden: De torenzet handhaa$ de flexibiliteit 

van de pionnenstructuur op de damevleugel. 

 

8. 0-0 b6 Met deze zet verlaat ik de gangbare paden en kies ik mijn eigen weg. De bedoeling is om met … Lb7 pi-

on d5 een extra dekking te geven en om de strategische opmars e3-e4 te dwarsbomen. 

 

Gebruikelijk in deze stelling is  8. … Ld6  9. Ld2 b6 (9. … c6 10. Tc1 Pg4 11. g3 (11. h3? Ph2 12. Te1 Pf3+- Khismatul-

lin,D (2651)-Anand,V (2803) Berlin 2015) 11. … Pd7 12. e4 dxe4 13. Pxe4 Pf8 14. Pxd6 Dxd6=) 10. Pb5 Lf8 11. Pf4 

Lb7 12. Pc3 Coleby,R (2078)-Junge,W (2347) ICCF 2011 12. … c5N] 

 

9. Ld2 Wit hee$ in deze stelling ook al andere ideeën gespeeld. 9. Pg3 Lb7 10. Pce2 Pbd7 11. f3 Ld6 Steiner, H-

Stahlberg,G Saltsjobaden 1952; Of 9. f3 c5 10. a3 Lxc3 11. bxc3 La6 12. Lxa6 Pxa6= Ivanchuk,V (2747)-Dominguez 

Perez,L (2739) Doha QAT 2016 

 

9. … Lf8 De loper hee$ op b4 niets meer te zoeken. Verder wilde ik niet op a2-a3 wachten want misschien heb ik 

veld b4 nog nodig. Een andere mogelijkheid is 9. … Lb7 10. f3 Ld6 11. De1 c5 12. Dh4 La6 13. Lxa6 Pxa6 Arizmendi 

Mar!nez,J (2571)-L'Ami,E (2634) Legnica 2013 

 

10. Tc1  

 

 

10. … Lb7 Met deze zet verdedig ik pion d5 en verhinder ik de opmars 

e3-e4. Van de andere kant kan Wit het beste de opmars c7-c5 tegen gaan 

door de druk op d5 te verhogen. Mijn tegenstander kiest voor een (te) 

langzaam plan waardoor ik het ini!a!ef naar mij toe kan trekken. 

 

Het alterna!ef is 10. … c5 11. Lb5 (Na 11. Pf4 La6 12. Df3?! Lxd3 13. Pxd3 

Pc6 14. dxc5 bxc5 hee$ zwart geen problemen in Nakamura,H (2774)-

Gelfand,B (2733) Monte Carlo 2011) 11. … Ld7 12. Ld3?! Pc6 13. f3. In de 

par!j Jobava,B (2669)-Karjakin, S (2774) Almaty 2016 kon zwart met 

13. … h6N een prima stelling verkrijgen. Voorwaar, geen kleine jongens die 

deze variant spelen. 

 

 

11. De1?!N met de bedoeling om, na f2-f3, de dame naar de koningsvleugel te sturen. In mijn ogen is dit plan is te 

!jdrovend. Logischer lijkt 11. Pf4 Pbd7 12. Df3 Pe4 13. Pcxd5 Pxd2 14. Dh3 Pe4 15. Pxc7 Ld6 16. Pxe8 Dxe8= Nisipe-

anu,L (2670)-Mascaro March,P (2418) Benasque 2013. 

 

Na de tekstzet vervolg ik mijn plan. 11. … c5!? 12. f3 Pc6 13. Df2  

 

Zie diagram volgende pagina. 
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Wit wil graag met de opmars e3-e4 en een eventueel e4-e5 een konings-

aanval starten. Het gevaarlijkste wi"e stuk is de wi"e loper. Het zwarte 

plan luidt: ruil de wi"e koningsloper en vervolg met de opmars … c7-c5 

 

13. Pb4 14. Lb5 Lc6 15. Lxc6 Pxc6 16. dxc5 bxc5  

 

De stelling is in evenwicht. Zwart hee$ zijn strategisch plan, het creëren 

van hangende pionnen op d5 en c5, bereikt. Een pre*ge bijkoms!gheid 

voor zwart is het feit dat de witveldige lopers zijn afgeruild. Het wi"e plan 

is het bestoken van deze hangende pionnen met ze"en als Pf4, Tfd1 of 

zelfs b3 en Pa4. Zwart moet het hebben van een goed-ge!mede centrum-

opmars of het plaatsen van een paard op d3. 

 

17.Tcd1  

Na de tekstzet krijg ik de kans om  met enig venijn de d- pion op te spelen. 

De bedoeling van deze opmars is het boeken van terreinwinst, het openen 

van de e-lijn, het blootleggen van de  diagonaal g1-a7 en het verjagen van 

paard c3. De stelling wordt verscherpt en er worden enkele tac!sche drei-

gingen in de stelling geborduurd. 

 

17. … d4! 18. exd4 Ook na 18. Pe4 Pxe4 19. fxe4 Dd7 staat zwart uitste-

kend. 

 

18. … cxd4 19. Lg5? Op deze voor de hand liggende zet hee$ Lont zijn 

hoop geves!gd. Er zit echter een groot gat in de wi"e verdediging. Aange-

wezen was 19. Pa4 Tc8 20. Ld2 d3 21. Pec3 Pb4 en zwart staat iets beter. 

 

 

19. … Db6! De weerlegging waarna zwart winnend voordeel krijgt 

 

20.Pa4? Waarschijnlijk geërgerd door de gang van zaken begaat Lont nu een tac!sche fout. Ook na het hardnek-

kiger 20. Pxd4 Pxd4 21. Txd4 Lc5 of na 20. Lxf6 dxc3 21. Dxb6 (21. Lxc3 Txe2 helpt ook niet) 21. … axb6 behoudt 

zwart groot voordeel. 

 

20...Db5! 

Valt drie ongedekte stukken aan. LPDO (“Loose Pieces Drop Off). Deze 

uitdrukking stamt van dr. John Nunn. Hij bedoelt hiermee dat ongedekte 

stukken de neiging hebben om in tac!sche varianten van het bord te val-

len. Waarvan akte! 

 

21.Pxd4 Pxd4  0-1 en Lont gaf op. Zwart wint 

een stuk. 

 

Het Nimzo-Indisch is zo slecht nog niet!  
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Door het oog van de naald 

Tom Bus 

ASV 1 bekert verder ten koste van Dordrecht 

In de na!onale Bekercompe!!e wist ASV zich ten koste van Zevenaar te plaatsen voor de derde  ronde. Het lot be-

paalde dat ASV de strijd moet opnemen in en tegen Dordrecht. Bij de schemering van de ondergaande zon vertrekt 

op dinsdag 15 februari het kwartet naar Dordrecht. “ Ik wil graag op bord één spelen en jullie twee, Michiel en Pe-

ter, mogen zelf bepalen wie op bord drie en vier gaat zi"en.”, spreekt O"o democra!sch. 

De reis verloopt dusdanig voorspoedig dat er nog voldoende !jd over blij$ om een paar keer verkeerd te rijden al-

vorens de speelzaal te vinden. Klokslag 20.03u worden de opstellingen voorgelezen. Het team van Dordrecht steunt 

op de zeer sterke speler IM Mark Timmermans. Naast hem zijn een aantal degelijke spelers verzameld. De gemid-

delde ra!ng van beide teams ontlopen elkaar niet. We verwachten derhalve een open en gelijk opgaande strijd. 

Normaal gesproken zal de Dordtse topspeler Mark Timmermans op bord één spelen. Mark is echter uitgenodigd om 

bij Rick de Wilde het avondeten te nu*gen en als tegenpresta!e mag Rick op bord één spelen. Michiel en Peter 

spelen respec!evelijk tegen  Lennard den Boer en Jacques Hennekes. 

Als eerste is de par!j van Tom Bus klaar. Na een thema!she Siciliaan is het evenwicht lange !jd niet verbroken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links ziet u de posi!e na 34. f4. 

Wit drukt op de lange diagonaal en zwart hee$ een mooi paard op c5 en een extra (zwakke) pion op a5. Na 34. … 

Dc7 is er niets aan de hand.  

Onder !jddruk breekt Tom en na het gespeelde 34. … Te8? slaat de IM genadeloos toe met 35. Txc5! dxc5 36. La4 

Dd8 37. Lxe8 Dxe8 38. fxe5 Lg7 39. e6 Lxc3 40. Dxc3 a4 41. De5! De7 42. Ta1 a3 43.Tb1 Ta8 

44. Tb1! a2  Zie diagram rechts. 

Mark Timmermans maakt de par!j uit met de fraaie slotzet: 45.Tb8+!! 1-0 

 

Na deze valse start ziet het er somber uit bij ASV. Michiel Blok krijgt door een zetverwisseling een ongelukkige ver-

sie van de Stonewall tegen zich. Althans dat is wat wij !jdens de nazit besluiten op de terugweg. 

Peter hee$ inmiddels een scherpe stelling op het bord gekregen waarbij zijn posi!e duidelijk de voorkeur verdient. 
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Dit is de stelling na 5. … b6-b5 in de par!j Wilgenhof  - De Wilde. 

Op de terugweg kan ik het niet laten deze stelling ter discussie te stel-

len. Nota bene Zwart permi"eert zich in de opening om twee maal met 

dezelfde pion te spelen. Het schijnt dat Adorjan met dit bijzondere zet-

je is begonnen. Na hem hee$ vooral Karpov enkele par!jen met deze 

opzet gespeeld. Dat Anand en Carlsen het vreemd ogende zetje hebben 

gespeeld zie ik meer als een eenmalig experiment.  

In mijn ogen moet je zo´n stouterd op b5 meteen van het bord mep-

pen. Na 6. cxb5 Lxb5 7. Lg2 d5 8. 0-0 Pbd7 9. Pc3 La6 10. Pe5! staat wit 

prima in Aronian-Carlsen, 2011. 

Na het gespeelde 6.Lg2 bxc4 7.Pe5 d5 8.bxc4 c6 9.c5 Dc7 10.0-0 mist 

O"o 10….Lxc5 en zwart staat een gezonde pion voor. 

 

Vanaf dat moment knokt O"o zich terug in de par!j en in een onduidelijke posi!e kiest De Wilde eieren voor zijn 

geld en besluit tot zetherhaling. 

Michiel Blok en Lennard den Boer volgen, bewust of onbewust, een 

onbeduidend par!jtje tussen S!mpel-Hech, GER 2008.  

 

Na 13. … cxd5 is nevenstaande stelling ontstaan. Goede ze"en voor 

wit zijn 13. Td1, 13. b3 en zelfs 13. Pxe4. 

 

Michiel zoekt en vindt een zet om het evenwicht te verbreken. 

Na 14. Pb5? komt Michiel slecht te staan. 

 

Na 14. … a5 15. a4 La6 16. b3 Dd7 17. La3 Lxb5 18. axb5 Kf7 19. Tfc1 

Thc8 20. Tc6 Txc6 21. bxc6 Dxc6 22. Tc1 Dd7 23. Dd4 ontstaat de on-

derstaande stelling. 

 

 

 

Met 23. … Tc8 krijgt zwart beslissend voordeel. 

Den Boer vervolgt met 23. … Tb8?! en Michiel met  24. h4 h5 25. Da4 

Tb7? Op weg naar huis stelde Peter/O"o 25. … Dxa4 26. bxa4 b5 voor 

met goed spel voor zwart. 

 

26. Dxd7+ Txd7 27. Tc8 Pd2? Na deze tweede onnauwkeurigheid kan 

Michiel het halve punt veilig stellen. 

 

28. Tf8+ Kg6 29. Tb8 a4 30. Txb6 Kf7 31. bxa4 Pc4 32. Tb3 Ta7 

33. Lc5 Txa4 34. Tb7+ Kg8 35. Tb8+ Kf7 36. Tf8+ Kg6 37. Te8 Ta6 

38. Kf2 Tc6 39. Ld6 Pxd6 40. Txe6+ Kf7 41. Txd6 Txd6 42. exd6 Ke6 

43. Ke2 Kxd6 44. Kd3 Kc6 45. Kc2 Kb6 46. Kb2  ½–½ 

 

 

 

De druk ligt nu op de schouders bij Peter, die inmiddels  grote vorderingen hee$ gemaakt. Op de volgende pagina 

ziet u de stelling na 37.Le3. 
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Met een mooie afwikkeling vergroot Peter zijn voordeel. 

 

37. … De6 38. Te1 Pe5 39. Pd2 Dit gaat gepaard met een remiseaan-

bod. “ Dit zal je wel weigeren”, spreekt Hennekes lachend. 

39. … Dc6. Inderdaad, en prompt blundert wit met 40. Ta3? 

Na 40. … Pxf3 41. Pxf3 Dxf3 42. Txd3  bereiken we het volgende dia-

gram. 

 

 

 

 

 

42…Le5!  

Er volgde nog 43. Td2 Lxg3+ 44. Kg1 en gelijk!jdig opgegeven. 0-1 

De einduitslag is 2-2. Dit betekent snelschaken met het spannende 

tempo van 3 minuten + 5 sec/zet. Er wordt gespeeld met verwisselde 

kleuren en ASV moet winnen omdat bij 2-2 bij het snelschaken de uit-

slag van het laatste bord (Peter) zou vervallen. 

Rond 23.40 geven de comba"anten elkaar weer de hand. Na een vier-

tal minuten hoor ik links van mij: ”Ik geef op.” Ik kijk opzij en zie dat 

Michiel een zwarte pion op g3 en een zwarte dame op f2 hee$ staan.  

Dat ziet er ma*g uit; 1-0 voor ASV.  Niet veel later weet Peter, vanuit 

een verloren stelling met een kwaliteit minder op h7 binnen te vallen.  

 

Zijn tegenstander laat zich overmeesteren en er staat al 2-0 op de teller. Het is echter geen appeltje-eitje want op 

bord 1 verliest O"o een volle toren (2-1). Tom is dan nog bezig tegen het snelschaakmonster en moet minimaal 

remise spelen. Na een gelijke opening weet Tom langzaam maar zeker een middenspelvoordeeltje op te bouwen 

die geruisloos groeit naar groot eindspelvoordeel. 

In deze stelling hee$ Timmermans … b3-b2 gespeeld.  

Tom hee$ geleerd van Timmermans. Deze hee$ immers met het fraaie 

torenoffer Tb8 het punt binnen gehaald. “Wat jij kan, kan ik ook”, 

denkt Tom en hij verrast zijn tegenstander met 1. Tb8+!  

Na 1. …. Ka7 2. Txb2 (2. d8D is nog sneller) 2. … Te3 3. Kd6 Td3+ 

4. Ke6 besluit Tom tot zetherhaling voor de teamwinst om niet het 

risico van de vlag of onreglementaire ze"en te riskeren. 

 

T Dordrecht 2165 ASV-1 2170 2 2 1½ 2½ 

1. Rick de Wilde 2184 O"o Wilgenhof 2214 ½ ½ 1 0 

2. IM Mark Timmermans 2415 Tom Bus 2182 1 0 ½ ½ 

3. Lennard den Boer 2091 Michiel Blok 2159 ½ ½ 0 1 

4. Jacques Hennekes 1969 Peter Boel 2125 0 1 0 1 
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Schaakstukken spelen u voor 

René van Alfen 

De schoonheid van het schaakspel komt tot ui!ng in de vele face"en die het spel rijk is, van koningsaanval, strate-

gische verwurging van de tegenstander, maar bovenal in het eindspel. De eindspelstudie is wellicht het summum 

van die schoonheid. Op jonge lee$ijd scha$e ik het boek ‘De magische schaakfiguren’ van Bouwmeester en Spinho-

ven aan met 278 eindspelstudies, maar nog indrukwekkender vind ik de verzameling van 75 studies in het boek 

‘Schaakstukken spelen u voor’ van Bouwmeester uit 1955. Dat boek kreeg ik pas later van oud clubgenoot (Ede), 

maar ook oud-ASV-er, wijlen Jan van Woerden. 

De daarin opgenomen studies kenmerken zich veelal door een beginstelling die mogelijk ook in een par!j had kun-

nen voorkomen. 

Onderstaand vier eindspelstudies, ter oplossing. De antwoorden staan op de volgende pagina. 

Wit speelt en wint.           Wit begint en maakt remise 

 1. P. Heuäcker        2. R. Ré! 

 3. R. Ré!                     4. A.A. Troitzki 

Wit speelt en wint.           Wit speelt en wint. 
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Antwoorden eindspelstudies vorige pagina. 

1. P. Heuäcker 

1. La7! La1 2. Kb1 Lc3 3. Kc2 La1 4. Ld4!! Lxd4 (gedwongen, na 4. … exd4 beslist de h-pion) 5. Kd3 wint het beslissende tempo, 

omdat 5. … e4+ faalt op 6. Kxd4 5. … Lb2 6. Ke4 en wint, de h-pion is niet meer te stoppen. 

2. R. Ré! 

1. Ke7! g5 (Op 1. … Lb5 volgt 2. Kf6 Le8 3. Ke7 et cetera) 2. Kd6 g4 3. e7! Juist nu, want 3. … Lh5 is niet mogelijk. 3. … Lb5 4. 

Kc5! De pointe, wit wint een tempo. 4. … Ld7 5. Kd4 precies op !jd in het kwadrant. 5. … Kb6 6. Ke3 Kc5 7. Kf4 Kd6 8. e8D 

Lxe8 9. Kxg4 

3. R. Ré! 

1. Lf5+ Kd6 2. Td4+ Ke7 3. Te4+ Kd8!  Aardige pa"ruc. Op 4. Txe3 volgt 4. … e1D 5. Txe1 pat. 4. Ld7!! Als zwart nu slaat op d7 

is de patwending er uit, maar wat volgt is nog mooier. 4. … e1D 5. Lb5! En zwart moet zijn dame geven om niet direct mat te 

gaan. 

4. A.A. Troitzki 

1. h7 Tg5+ 2. Kd6 Txh5 3. Kc7! Le6 De enige manier om 4. Ta2 mat te voorkomen. 4. Kb8! Dreigt opnieuw mat, nu op d6.      

4. … Ld5 5. Txd5! Met matdreiging, zodat zwart niet op h7 kan nemen.  5. … Txd5 Een laatste truc. Op 6. h8D? Td8+ 7. Dxd8 

is het pat. 6. h8T!! Om 7. Th6 mat te voorkomen moet zwart 7. … Td6 spelen, maar dan beslist de zet 7. Kc7 met mat of toren-

winst (wending uit de bekende studie van Saavedra). 
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Als we in de clubbladen verhalen over de compe!!e of over ELO, dan gaat de aandacht meestal uit naar de kampi-

oenskandidaten en de spelers met een hoge ra!ng. Soms is dat anders. En het doet me deugd dat het bij dit onder-

werp zo is.  

 

Jaarlijks kijken we terug op de presta!es van de ASV-ers in het afgelopen kalenderjaar. Zo ook nu.  

 

Na de jaren van Pieter Verhoef (2014) en Wisse Witmans (2015) is 2016 eens het jaar van een speler die niet kort-

geleden uit de jeugdopleiding kwam. Wel is het weer een trouw lid die bovenmodaal presteerde in het net afgelo-

pen jaar 2016.  

 

2016 is het jaar van Jelmer Visser. Deze ASV-er vertoe$ al 24 jaar in de onderste hel$ van de ranglijst, maar daar 

hee$ Jelmer het kennelijk nu wel gezien. Onze sympathieke clubgenoot hee$ de weg omhoog ingeslagen. Daarmee 

is hij een voorbeeld voor veel ASV-ers. De aanhouder wint en dat bewees Jelmer in 2016. Jelmer hee$ een avon-

tuurlijke speels!jl. Hij schroomt het niet om met enige regelmaat een stuk te offeren voor aanvalskansen. Hoewel 

die offers niet al!jd goed zijn, levert het meestal een aantrekkelijk schouwspel op en vaak tovert Jelmer stellingen 

op het bord die voor de tegenstander te moeilijk zijn. En dan slaat Jelmer toe. In 2016 deed hij dat vaak getuige zijn 

eerste plaats in onderstaande ranglijst. Proficiat! 

 

Tenslo"e: 2017 is nog maar net begonnen. Alle ASV-ers hebben weer volop de gelegenheid om in het eerste num-

mer van 2018 op deze plaats te staan. 

 

2016 is het jaar van……...Jelmer Visser 

Erik Wille 

Nr Naam ELO 

2016 

S!j-

ging 

2016 

ELO 

2015 

ELO 

2014 

ELO 

2013 

ELO 

2012 

ELO 

2011 

ELO 

2010 

ELO 

2006 

ELO 

2002 

1 Jelmer Visser 1177 156 1021 1009 991 1008 1084 1026 1175 966 

2 Oscar Mercan 1741 141 1600 1590             

3 Edwin Peters 1788 127 1661 1662             

4 Kees van Keulen 1528 119 1409 1434 1379 1264 1019 1000     

5 Lion de Kok 1530 109 1421 1470 1545 1502 1499 1457 1000   

6 Mick Van Randtwijk 1895 104 1791 1786             

7 Pieter Verhoef 2104 103 2001 1952 1584 1353 1004 1000     

8 Tom Katoen 1610 86 1524 1543             

9 Léon van Tol 2263 78 2185 2180 2192 2169 2212 2161 2197   

10 Jan Sanders 1288 75 1213 1250 1253 1286 1324 1352     

11 Phillip S!bbe 1133 73 1060 1140 1031 1131 1104 1123 1011 1126 

12 Bent Schleipfenbauer 1896 59 1837 1827 1638 1490 1133 1018     

13 Anne Paul Taal 1959 58 1901 1886 1875 1934 1940 1924 1915 1940 

14 Michiel Blok 2199 55 2144 2177 2171 2136 0       

15 Jan van de Linde 1989 53 1936 1900             

16 Quirine Naber 1787 53 1734 1650             

17 Wouter Abrahamse 1999 52 1947 1894 1961 1996 1986 1905     

18 Bob Beeke 2328 51 2277 2248 2302 2205 2235       

19 Arjan Hoenselaar 1229 50 1179 1200             

20 Ivo van der Gouw 1818 48 1770 1787 1859 1857 1894 1899 1956 1864 
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Nr Naam ELO 

2016 

S!jging 

2016 

ELO 

2015 

ELO 

2014 

ELO 

2013 

ELO 

2012 

ELO 

2011 

ELO 

2010 

ELO 

2006 

ELO 

2002 

21 Jaap Amesz 2252 48 2204               

22 Freek Hooning 1909 46 1863               

23 Xadya van Bruxvoort 1639 46 1593 1671 1536 1516 1321 1233     

24 Zekria Amani 1677 44 1633 1570 1579 1622 1621 1666 1636   

25 Tom Bus 2218 38 2180 2170             

26 Rob van Belle 1701 37 1664 1715 1734 1659 1782 1746 1792 1790 

27 Steven Braun 1809 37 1772 1765             

28 Frans Veerman 1511 35 1476 1497             

29 Bert Duijker 1806 31 1775 1862             

30 Dick Vliek 1658 31 1627 1635 1583 1572 1582       

31 Danny Hageman 1391 29 1362 1313 1311 1288 1250       

32 Siert Huizinga 1807 29 1778 1772 1853 1905 1862 1881 1847 1802 

33 Koen van Keulen 1567 28 1539 1553 1462 1218 1100       

34 Jeroen Kersten 1874 25 1849 1821             

35 Nico Schoenmakers 1819 23 1796 1797 1726 1733 1746 1794 1809 1812 

36 Henk Schunck 1426 22 1404 1394             

37 Sander Berkhout 2134 19 2115 2129 2091 2126 2111 2165 2112 2091 

38 Walter Manschot 1581 19 1562 1541             

39 Hans Rigter 1759 18 1741 1733 1666 1712 1731 1749 1821 1829 

40 Koen Maassen van den Brink 2032 15 2017 1939 1992 2019 1960 1915     

41 Ruud Verhoef 1846 15 1831 1904 1797 1773 1855 1818 1720 1693 

42 Esther Wolbers 1629 14 1615               

43 Laurens Storms 2026 12 2014               

44 Coen Mekers 1867 11 1856 1898 1873 1849         

45 Jonathan van der Krogt 1492 11 1481 1428 1477 1485 1477 1513 1236   

46 Wouter van Rijn 2242 10 2232 2227 2319 2199 2220 2198 2163 2117 

47 André de Groot 1362 9 1353 1382 1471 1459 1325 1370 1355 1430 

48 Jan Zuidema 1384 9 1375 1334 1389 1374 1444 1436 1307 1350 

49 Robert Naasz 1781 9 1772 1789 1778 1751 1746 1762 1834   

50 Jelle Noordhuis 1320 8 1312 1307 1338 1367 1316 1355     

51 Edward Kuster 1335 7 1328 1337             

52 Meindert Rudolphi 1107 7 1100               

53 Nedzat Sulejmani 1336 7 1329 1427             

54 Hans Meijer 1302 6 1296 1395 1312 1379 1401 1415 1441 1495 

55 Theo Jurrius 2036 5 2031 2065 1982 2009 1982 2064 2006 2002 

56 Dirk Hoogland 2080 4 2076 2035 2142 2146 2184 2153     

57 Albert Marks 1713 2 1711 1767 1741 1779 1858 1775 1778 1748 

58 Bob Sanders 1429 0 1429 1429 1403 1508 1441 1425 1479   

59 Ernst Singendonk 1386 0 1386 1386 1386 1386 1386 1386 1335 1336 

60 Michael Mogendorff 1447 0 1447 1447 1589 1600 1600 1600 1600 1600 

61 Remco de Leeuw 2171 0 2171 2174 2209 2144 2155 2144 2209 2104 

62 Rik de Lange 1737 0 1737 1722             

63 Peter Boel 2095 -1 2096 2155 2101 2074 2153 2117 2083 2037 

64 Theo van Amerongen 1771 -1 1772 1805 1818 1798 1784 1824 1759   

65 Hedser Dijkstra 1697 -2 1699 1743 1655 1672 1730 1723 1807 1732 
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Nr Naam ELO 

2016 

S!jging 

2016 

ELO 

2015 

ELO 

2014 

ELO 

2013 

ELO 

2012 

ELO 

2011 

ELO 

2010 

ELO 

2006 

ELO 

2002 

66 Hans van Capelleveen 1778 -3 1781 1836 1804 1812 1801       

67 Jaap Vogel 2184 -3 2187 2197             

68 O"o Wilgenhof 2231 -4 2235 2231 2149 2196 2223 2149 2147 2137 

69 Bob Kooij 1620 -5 1625 1596 1616 1663 1650       

70 Murat Duman 1944 -5 1949 1903 1856 1848 1882 1875 1668 1511 

71 Rob Rietbergen 1428 -5 1433               

72 Seyma Zararsiz 998 -5 1003 1031             

73 Barth Plomp 1970 -6 1976 1944 1962 1972 1960 1942 1950 1850 

74 Bob Hartogh Heys 1203 -6 1209 1162 1282 1277 1322 1346 1366 1429 

75 Jillis ter Hove 994 -6 1000               

76 Patrick van Waardenburg 1738 -6 1744 1740 1740 1721 1689 1672     

77 Peter van Bruxvoort 978 -7 985 985             

78 René van Alfen 1843 -7 1850 1821 1879 1852 1884 1848     

79 Constant Nieuwenstein 1140 -10 1150               

80 Gerben Hendriks 1962 -10 1972 1926 1928 1950 1928 2050 1814 1836 

81 Bart de Kort 1923 -11 1934               

82 Henny Haggeman 1875 -11 1886 1905 1958 1913 1896 1867 1839   

83 Hub Kusters 1654 -12 1666 1653 1588 1642 0       

84 Niels Matser 1777 -12 1789               

85 Theo van Lotringen 1275 -12 1287 1245             

86 Wisse Witmans 1520 -12 1532 1404 1010 1000         

87 Erik Wille 1873 -13 1886 1905 1877 1866 1887 1878 1922 1948 

88 Jan Diekema 1175 -13 1188 1175 1169 1235 1105 1181     

89 Jan Groen 1706 -13 1719 1758 1780 1751 1666 1673 1688   

90 Peter van Deursen 1458 -14 1472 1385 1396 1418 1473 1461     

91 Jeroen van Ginneken 1796 -15 1811               

92 Herman de Munnik 1477 -16 1493 1459 1515 1497 1500 1443 1450 1592 

93 Bryan Hieltjes 1381 -19 1400 1414 1105 996 1000       

94 Eelco de Vries 2234 -19 2253 2265 2177 2164 2180 2218 2215 2268 

95 Tijs van Dijk 1689 -21 1710 1737 1682 1606 1695 1707 1680 1623 

96 Johan Wolbers 2015 -22 2037 2067 2065 2053 0       

97 Ron Brachten 1668 -22 1690 1692             

98 Jochem Woestenburg 2068 -23 2091 2052 1951 2005 1980 2050     

99 Paul Schoenmakers 1818 -23 1841 1885 1923 1976 1943 1986 1785 1927 

100 Rob Huberts 1885 -25 1910 1862 1796 1837 1821 1802     

101 Tony Hogerhorst 1883 -26 1909 1886 1858 1847 1885 1841 1802   

102 Jan Willem van Willigen 1769 -27 1796               

103 Pim Rijmer 1257 -27 1284 1216 1275 1297 1244 1205     

104 Hans Corbeel 1533 -28 1561 1561 1639 1666 1668       

105 Pascal Losekoot 2061 -29 2090 2053 2112 2062 2033 1966     

106 Richard van der Wel 2031 -30 2061 2027 2057 2041 2067 2029 2063 2020 

107 Berke Bulgurcu 966 -31 997 1000             

108 Kazem Mollahosseini 1422 -32 1454 1487             

109 Ahmed Samman 1115 -35 1150               

110 Clemens Wijman 1352 -35 1387 1394 1461 1476 1500       
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Nr Naam ELO 

2016 

S!jging 

2016 

ELO 

2015 

ELO 

2014 

ELO 

2013 

ELO 

2012 

ELO 

2011 

ELO 

2010 

ELO 

2006 

ELO 

2002 

111 Werner Passchier 1664 -35 1699 1702             

112 Hendrik van Buren 1537 -36 1573 1552 1608 1683 1650 1581 1655 1755 

113 John Sloots 1952 -38 1990 2058 2087 2117 2097 2065 2019   

114 Guido Burger 749 -42 791 861             

115 Désiré Fassaert 1861 -43 1904 1876 1888 1868 1781 1820     

116 Jan Knuiman 1987 -45 2032 2054 1932 1975 1948 1967 1922 1982 

117 Marco Braam 1706 -45 1751 1782 1752 1747 1721 1701     

118 Frank Schleipfenbauer 2168 -46 2214 2175 2108 2075 2152 2067 2092 2097 

119 Ko Kooman 1405 -49 1454 1482 1429 1529 1417 1472 1557   

120 Paul de Freytas 1871 -50 1921               

121 Remco Gerlich 1872 -50 1922 1976 2046 2015 2034 2045     

122 Sjoerd van Roosmalen 2029 -51 2080 2076             

123 Erwin Velders 1573 -53 1626 1605 1632 1650 1622 1641 1714 1620 

124 Hans Derendorp 1362 -57 1419 1405 1421 1493 1433       

125 Piet de Mol 1709 -58 1767 1803             

126 Bert Maas 1051 -60 1111 1111             

127 Victor Droop 1031 -69 1100               

128 Werner Gubbels 1077 -70 1147 1120             

129 Daan Holtackers 2046 -71 2117 2035 2033 1967 2023 2005 2042   

130 Thijs Stomphorst 1270 -75 1345 1362 1316 1329 1355 1305     

131 Horst Eder 1485 -82 1567 1593 1568 1528 1540 1530 1632 1545 

132 Fred Reulink 1993 -89 2082 2036 1964 1987 2020 2016 1975 1925 

133 Ruud Wille 1843 -95 1938 1918 1951 1889 1832 1868 1912 1818 

134 Jan Vermeer 1596 -99 1695 1646 1834 1741 1756 1702 1717 1745 

135 Jacques Boonstra 1699 -100 1799 1804 1757 1776 1759 1718 1643 1701 

136 Gerrie Arends 1405 -109 1514 1451             

137 Theo Koeweiden 1460 -115 1575 1596 1577 1615 1579 1618 1605 1420 






