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Van de redactie 
De sportzomer is in volle gang. Het EK voetbal is tot de halve finales gevorderd en de mooiste drie weken van het 
jaar zijn begonnen met fraaie etappezeges voor Mark Cavendish en Peter Sagan. Het verrassende verlies van Novak 
Djokovic op Wimbledon raakte enigszins op de achtergrond door de verslaggeving van volkssport nummer één. 
Later deze zomer (wanneer begint die nou eens echt?) wacht ons nog de Spelen in Rio en de Vuelta. Een sportzo-
mer om je vingers bij af te likken! 

Afgelopen zaterdag speelden Duitsland en Italië in de kwartfinale een omzichtige pot voetbal, die in een hilarische 
strafschoppenserie eindigde. Helaas zagen de commentator en de analisten in de studio hun kans schoon om het 
voorzichtige zoeken naar een gaatje in de verdediging weer eens te vergelijken met een schaakpartij. Daarmee 
wordt onze sport te kort gedaan. 

Het jubileum op 25 juni is een enorme happening en reclame voor de schaaksport geweest. Hoezo saai en omzich-
tig? 

In dit laatste nummer van het seizoen vindt u naast verslagen van de diverse competities en toernooien een herin-
nering aan wijlen Viktor Korchnoi en uitgebreide analyses van de mannen van het eerste team. 

Hoewel het seizoen nu ten einde is, zal er deze zomer weer volop geschaakt worden in toernooien als het Open NK 
in Dieren, Vlissingen, maar ook in het buitenland (Gent, Praag, …). 

De redactie hoopt na de zomervakantie dan ook op veel kopij met sfeerverslagen en boeiende partijen! 

Wij wensen u een goede (schaak) zomer en veel leesplezier met dit ASV Nieuws. 

René van Alfen, Murat Duman en Daan Holtackers. 

Van het bestuur 

Waar moeten we beginnen na alle activiteiten tijdens de laatste zeven weken van het seizoen. Bij de jubileumvie-
ring van de OSBO en ASV op 25 juni natuurlijk. Rozet was voor één dag omgetoverd tot schaaktempel en Arnhem 
was voor één dag de schaakhoofdstad van (Oost-) Nederland. Het samengestelde programma bood voor elk wat 
wils en dus moest een grote opkomst haalbaar zijn. En dat gebeurde! De rijen stonden in de ochtenduren tot ruim 
buiten Rozet. Rond 10.15 uur kon het evenement geopend worden en begon een geweldige schaakdag. Elders in 
het blad kun je er meer over lezen en ook op onze Facebookpagina staan sfeerbeelden. 
 
Met deze schaakhappening hebben de OSBO en ASV wat ons betreft een nieuwe manier van het reclame maken 
voor onze sport geïntroduceerd. Als dergelijke activiteiten op veel meer plaatsen in Nederland georganiseerd wor-
den, dan zal het georganiseerde schaak weer een groeiende belangstelling krijgen. Wij zijn blij dat we als eerste 
club de nieuwe KNSB-voorzitter Marleen van Amerongen mochten ontvangen. In gezelschap van medebestuurder 
Jan Stomphorst en ONK-toernooidirecteur Ap Lammers genoot ze zichtbaar van zoveel schaakenthousiasme. Mar-
leen liet meteen zien dat we weer een voorzitter hebben die dichtbij de leden staat. Ze was dan ook onmiddellijk 
bereid om mee te werken aan het programma en zorgde met een aantal partijen tegen Hans Böhm in Café Bar 
Heeren van Aemstel voor een passend slot. Via deze weg willen we ook KNSB, OSBO, SGS, organisatiecomité ONK 
Dieren, De Toren, SV Wageningen, Tornado en Huub Blom bedanken voor de cadeaus. 
 
Het weekend kreeg een vervolg in de buurt van Rozet, want de dag na de jubileumviering was het terras van de 
Heeren van Aemstel het strijdtoneel van het derde Terrasschaaktoernooi. Met 28 spelers zat het terras vol. Het 
werd weer een vrolijk en uiteraard nat en koud toernooi met een gezellig etentje ter afsluiting. Eerder in de maand 
troffen we voor de 13e keer Wageningen, dat dit jaar haar 90-jarig bestaan vierde, in een massakamp. Deze keer 
streden we in Dagbesteding ‘Het Pleijwerk’ (bij jullie waarschijnlijk nog beter bekend als Activiteitencentrum 
Schreuder) aan 32 borden bij de senioren en aan zeven borden bij de jeugd. Bijna 80 schakers zagen ASV beide 
wedstrijden winnen. Het was weer een enorm gezellige zaterdag die werd afgesloten met een Chinees buffetje.  
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Met al deze activiteiten in juni zou je bijna vergeten dat we in mei ook nog ons Vierkampentoernooi hadden. In een 
gemoedelijke sfeer streden slechts 28 spelers in zeven groepen om de prijzen. Het belangrijkste was echter het 
schaakplezier. Opnieuw konden we over dit toernooi zeggen: “klein maar fijn”. Iedereen schaakte met veel plezier. 
Tegelijk was er de finaledag van de strijd om de OSBO-cup. De winst ging naar OSBO-kampioen Zevenaar dat dus de 
dubbel pakte. 
 
Dan maken we even een sprongetje naar de teams en de clubavonden. In de vorige ASV-Nieuws meldden we dat 
ASV 5 alsnog gepromoveerd was. We hebben inmiddels besloten van dat recht gebruik te maken. Dat besluit werd 
mede ingegeven door een succesvolle ledenwerfactie, die inmiddels al vier spelers, waarvan drie met een ASV-
achtergrond, opleverde. Komend seizoen spelen we dus met vijf teams op zaterdag. Uniek in de historie van ASV. 
Uiteraard heeft deze promotie de nodige impact op de samenstelling van de teams. We streven ernaar om eind 
augustus de vijf zaterdagteams rond te hebben. Dan volgt de ‘tweede etappe’ die naar wij hopen nog 9 of 10 teams 
op de doordeweekse avonden op gaan leveren. De verwachting is dat half september daarover meer bekend is. 
Iedereen weet inmiddels wel dat het een enorme puzzel is om dat op een zo goed mogelijke manier te doen. 
 
De interne competitie ligt weer achter ons. De kampioenen zijn weer bekend en elders in dit blad staat daarover 
meer. We kunnen terugkijken op een mooi intern seizoen met een grote opkomst op de clubavonden. Verheugend 
om te zien dat de opkomst van onze spelers van het eerste team erg goed was. Menig club zal jaloers zijn op onze 
competitie. Het ASV-snelschaakkampioenschap was daar op 9 juni ook nog eens bewijs van met zeven spelers uit 
de hoofdmacht in finalegroep 1.   
 
23 juni stond de clubavond deels in het teken van de examens van het stappenplan. 14 jeugdleden, maar ook zeven 
cursisten van de beginnerslessen van Kees van Keulen en Jan Zuidema maakten de opgaven. Het resultaat was ge-
weldig en er volgde voorafgaand aan de clubavond een langdurige diploma-uitreiking. Er waren bovendien veel 
hoge cijfers gehaald. Hulde aan de geslaagden, maar zeker ook aan de jeugdleiding en Kees en Jan voor hun voor-
bereidende werk. 
 
Het seizoen zit erop. We gaan een schaakzomer in die veel ASV-ers voert naar Dieren, Vlissingen, Gent, Amsterdam 
of nog andere oorden om daar te schaken. We wensen hen, maar zeker ook de ASV-ers die lekker in de zon gaan 
zitten, een fijne zomer toe. We starten het nieuwe seizoen dan weer op 18 augustus met een vrije speelavond. Op 
25 augustus is dan de simultaan tegen de clubkampioen en de bekerwinnaar, waarna op 1 september de interne 
competitie dan weer begint. En om dan echt in het ritme te komen kun je van 2-4 september het OSKA spelen. 
 
Maar nu eerst kun je nog even lekker onderuitgezakt in de luie stoel of op het strandbedje genieten van deze rijk 
gevulde ASV-Nieuws met daarin ook weer een nieuwe adverteerder. Van den Hoogen Security is het volgende be-
drijf dat ASV ondersteund. Elders in de blad stellen we dit bedrijf voor. 
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Interne competitie 
Erik Wille 

 

. 

Seizoen 2015-2016 zit erop. Er is weer een jaar geknokt om winst en remise en dat leverde weer acht kampioenen, 
een winnaar van het Super Prestigeklassement en een snelste ELO-stijger op. Daarover later meer. De opkomst in 
de interne competitie was dit seizoen onverminderd goed. De gehoopte stijging in het gemiddeld aantal spelers 
bleef weliswaar uit, maar met gemiddeld 40 spelers achter de borden en dan nog een man of tien aan de bar werd 
de clubavond goed bezocht. Bovendien nam het aantal externe partijen enorm toe, waardoor die partijen meege-
rekend het gemiddelde aantal partijen op een clubavond de 25 overtrof. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daar waar menig club eind mei of soms zelfs eind april al stopt met de reguliere clubavonden zaten er bij ASV nog 
zo’n 40 man te schaken in juni. 
 
Mooi ook om te zien dat het aantal spelers dat het eindklassement heeft gehaald nog steeds groeiende is. Dat zegt 
veel over de trouwe opkomst van de spelers. Het aantal gespeelde partijen is trouwens ook een nieuw record als 
we de laatste jaren bekijken. Ik vermoed dat dat aantal midden jaren tachtig hoger lag. Voor de historici onder ons 
misschien aardig om eens uit te zoeken. 
 
Dan gaan we naar de eindstanden. Zoals bekend zijn 25 partijen nodig om in het eindklassement te komen. Dat lukt 
nog steeds ongeveer de helft van de ASV-ers die regelmatig intern speelt. In totaal verschenen 109 leden tenminste 
één keer achter het bord. 60 leden speelden 10 of meer partijen in de interne competitie en twee derde daarvan 
heeft dus het eindklassement gehaald. 
 
Groep A 
Van begin tot het eind heeft Bob Beeke eerste gestaan. Lange tijd wist alleen Frank Schleipfenbauer de nieuwe 
clubkampioen te kloppen en snoepte Tom Bus Bob in de halve finale van de bekercompetitie een remise af. Op de 
allerlaatste clubavond liep Bob Beeke tegen zijn tweede nederlaag aan, zoals verderop bij de bekercompetitie 
blijkt. Zijn TPR is waanzinnig hoog, maar de tweede verliespartij van het seizoen verhinderde hem een nieuwe re-
cord-TPR te vestigen. Van harte proficiat met dit resultaat en we hopen dat je komend seizoen opnieuw een gooi 
naar de titel doet. 
 
Achter Bob was het spannend. Dat kwam mede omdat Léon van Tol, Pieter Verhoef en Peter Boel met nog één ron-
de te gaan pas op 24 partijen stonden. Hun aanwezigheid was dus een noodzaak. Peter en Léon waren er en met 
winst in de bekerfinale eiste Léon van Tol meteen ook de tweede plaats in de competitie op.  
 
Tom Bus sloot zijn eerste interne seizoen bij ASV op de derde plaats af. Zijn ambitie zal ongetwijfeld nog hoger lig-
gen. Dirk Hoogland is een vaste klant in de top vijf. Jan van de Linde wrong zich tussen de eerste teamspelers met 
een keurige vijfde plaats. Ook voor Jan was het het eerste seizoen bij ASV. Kortom: ASV is dit seizoen weer flink 
sterker geworden. 

  Gespeelde partijen   

Seizoen interne externe totaal Spelers in eindklassement 

2009-2010 700 717 1.417 35 

2010-2011 681 806 1.487 39 

2011-2012 738 823 1.561 43 

2012-2013 684 848 1.532 39 

2013-2014 690 871 1.561 32 

2014-2015 705 840 1.545 38 

2015-2016 688 881 1.569 41 
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Groep B 
De strijd in deze groep was het spannendst. De stand aan kop veranderde regelmatig ook door spelers die wegvie-
len vanwege te weinig partijen. Uiteindelijk werd het een tweestrijd tussen Siert Huizinga en Steven Braun. Aanvan-
kelijk leek Siert die in zijn voordeel te beslissen, maar na een remise tegen Désiré Fassaert volgden nederlagen te-
gen Oscar Mercan en Ruud Wille en dat was net teveel van het goede. 
 
Steven Braun slaat dus in zijn eerste seizoen ASV meteen toe en pakt de titel in groep B. Oscar Mercan bekroonde 
een uitstekend seizoen met een derde plaats. En ook bekerwinnaar Hub Kusters kan met een vierde plaats op een 
prachtig seizoen terugzien. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep C 
De eindstand van deze groep is weer een compliment voor onze jeugdleiding. Natuurlijk ligt de grootste verdienste 
bij Wisse Witmans zelf, die lang bovenaan stond, maar het in de laatste weken nog even zwaar kreeg. Na een aan-
tal nederlagen herstelde Wisse zich echter in de twee slotronden via zeges op Ko Kooman en Theo van Lotringen. 
Dit is de eerste titel van Wisse bij de senioren. Iets in me zegt dat het niet de laatste zal zijn. Doordat Wisse op een 
gegeven moment wat knikkende knieën kreeg op weg naar de titel kwam Lion de Kok nog dichtbij. Lion redde het 
echter net niet om Wisse te achterhalen. Knap was ook de prestatie van Frans Veerman. Een keurige derde plaats 
werd zijn deel. Gerrie Arends en Kees van Keulen, die zijn eigen concurrenten voor de nabije toekomst aan het op-
leiden is, completeerden de top 5. 

   Intern Extern Totaal  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Bob Beeke 2339 17,5 20 3,5 9 21 29 2302 

2 Léon van Tol 2268 13 16 5 9 18 25 2256 

3 Tom Bus 2218 8 15 5,5 10 13,5 25 2192 

4 Dirk Hoogland 2197 10 16 6 9 16 25 2158 

5 Jan van de Linde 2015 10,5 18 6,5 10 17 28 1971 

6 Peter Boel 2007 5 14 3,5 11 8,5 25 2056 

7 Fred Reulink 1988 10,5 21 4 9 14,5 30 1966 

8 Jan Knuiman 1957 6 18 5 9 11 27 1984 

9 Ruud Wille 1941 18 33 4,5 9 22,5 42 1954 

10 John Sloots 1900 9 19 2 8 11 27 1944 

11 Désiré Fassaert 1871 10,5 20 5 10 15,5 30 1864 

   Intern Extern Totaal  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Steven Braun 1823 6,5 12 6 13 12,5 25 1808 

2 Siert Huizinga 1811 11,5 23 7 13 18,5 36 1798 

3 Oscar Mercan 1780 19,5 28 6 7 25,5 35 1742 

4 Hub Kusters 1766 17 25 4,5 6 21,5 31 1720 

5 Piet de Mol 1748 15 26 3 8 18 34 1749 

6 Edwin Peters 1737 11 21 5 8 16 29 1749 

7 Quirine Naber 1708 12,5 25 7,5 18 20 43 1736 

8 Walter Wong 1691 13 23 4,5 6 17,5 29 1656 

9 Bob Kooij 1664 11 18 3,5 7 14,5 25 1639 

10 Jan Vermeer 1663 13 28 6 12 19 40 1650 

11 Rob van Belle 1661 15 26 1,5 5 16,5 31 1683 

12 Werner Passchier 1591 10,5 21 1,5 9 12 30 1622 

13 Horst Eder 1528 11 23 1,5 6 12,5 29 1547 

14 Hendrik van Buren 1492 10,5 26 2,5 6 13 32 1535 
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Het is wel aardig om de clubkampioenen van een langere periode eens op een rijtje te zetten. 
 
Wat opvalt is dat van deze 17 kampioenen twaalf spelers precies 25 partijen speelden. Frank Schleipfenbauer is op 
dat punt ruim koploper. Bob Beeke sloot wat dat betreft aan in de top drie. Lang leek Bob Beeke een nieuw TPR-
record te gaan zetten. Door het verlies in de slotronde bleef dat record in handen van Wouter van Rijn met zijn TPR 
in 2012-2013.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een aardig staatje waaruit een ieder zijn eigen statistieken kan maken.  

   Intern Extern Totaal  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Wisse Witmans 1540 12 27 8,5 10 20,5 37 1501 

2 Lion de Kok 1507 10 20 5,5 7 15,5 27 1516 

3 Frans Veerman 1493 13,5 26 4,5 6 18 32 1504 

4 Gerrie Arends 1459 10,5 22 2 6 12,5 28 1470 

5 Kees van Keulen 1445 16 28 4,5 6 20,5 34 1432 

6 Clemens Wijman 1404 9,5 22 6 6 15,5 28 1383 

7 Ko Kooman 1402 12,5 25 1,5 6 14 31 1428 

8 Kazem Mollahosseini 1324 9,5 22 2,5 7 12 29 1375 

9 Theo van Lotringen 1319 14,5 27 3,5 8 18 35 1276 

10 Henk Schunck 1316 10,5 25 2 6 12,5 31 1349 

11 Jan Zuidema 1300 12 25 1 6 13 31 1333 

12 Hans Meijer 1299 12,5 22 1 3 13,5 25 1302 

13 Hans Derendorp 1297 9 21 1,5 7 10,5 28 1328 

14 Bob Hartogh Heys 1263 16 28 0 0 16 28 1249 

15 Jelmer Visser 1161 12 25 0 0 12 25 1117 

16 Phillip Stibbe 1066 10 28 0 0 10 28 1104 

Seizoen Clubkampioen TPR punten partijen perc verschil met nr 2 

2015-2016 Bob Beeke 2339 21 29 72,41% 71 

2014-2015 Otto Wilgenhof 2319 17 25 68,00% 144 

2013-2014 Frank Schleipfenbauer 2202 17 25 68,00% 72 

2012-2013 Wouter van Rijn 2354 19 25 76,00% 113 

2011-2012 Guust Homs 2250 17 26 65,38% 3 

2010-2011 Léon van Tol 2236 17 25 68,00% 50 

2009-2010 Wouter van Rijn 2217 17 25 68,00% 19 

2008-2009 Guust Homs 2253 17,5 26 67,31% 148 

2007-2008 Richard van der Wel 2169 16,5 25 66,00% 62 

2006-2007 Bert Buisman 2121 17,5 25 70,00% 49 

2005-2006 Otto Wilgenhof 2183 14,5 25 58,00% 34 

2004-2005 Richard van der Wel 2151 17,5 25 70,00% 11 

2003-2004 Otto Wilgenhof 2190 16 25 64,00% 99 

2002-2003 Remco de Leeuw 2128 15,5 25 62,00% 85 

2001-2002 Frank Schleipfenbauer 2095 26,5 40 66,25% 78 

2000-2001 Jan Knuiman 2081 22 32 68,75% 45 

1999-2000 Guust Homs 2310 21,5 25 86,00% 189 
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Bekercompetitie 
Tot zover de interne competitie. Dan was er natuurlijk ook nog de strijd om de bekers. Het is alweer even geleden 
dat Hub Kusters ten koste van Bryan Hieltjes de beker in de Bekergroep won. In de Kroongroep duurde het beker-
avontuur tot de laatste clubavond. In de halve finale versloeg Léon van Tol Frank Schleipfenbauer en deed Bob 
Beeke er twee partijen over om Tom Bus op de knieën te krijgen. Uitgerekend met zwart sloeg onze clubkampioen 
toe. Een prachtige finale volgde. Het duel tussen Léon van Tol en Bob Beeke leek in remise te eindigen, maar daar 
nam Bob geen genoegen mee. In een lopereindspel overspeelde de clubkampioen zijn hand. Zijn koning kwam bui-
tenspel te staan en een vrijpion besliste in Léons voordeel. 
 
Rapidcompetitie 
Zoals al in mei geschreven eindigde de rapidcompetitie op een wonderlijke manier. Otto Wilgenhof verspeelde in 
de laatste twee ronden 1½ punt voorsprong op Peter Boel. Zoals het dan vaak gaat, won Peter Boel de barrage.  
 
Snelschaakkampioenschap 
Het snelschaakkampioenschap van ASV vond plaats op de tweede donderdag van juni. Nog niet eerder was de titel-
strijd zo sterk bezet. Maar liefst zeven spelers van het eerste team deden mee en ze plaatsten zich ook allemaal 
voor de hoogste finalegroep. 
 
Een verbeten strijd volgde, waarin Tom Bus  in de slotronde Bob Beeke passeerde. Bob moest in die ronde buigen 
voor Peter Boel, die dit jaar dus vaak belangrijk was.  
 
Finalegroep B werd met overmacht gewonnen door Pieter Verhoef met 6½ punt voor Ruud Wille met 5 punten. In 
finalegroep C bleef Jan Vermeer 1½ punt voor op Ruud Verhoef die tot 4 punten kwam. En Jan Groen was opper-
machtig in groep D met 5 zeges. Wisse Witmans eindigde met 3½ punt als tweede. 
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Extra competitie 
Op de rapidavonden en de avond van het snelschaakkampioenschap is er ook de mogelijkheid om een partij met 
een speeltempo van 1.25 uur pp + 10 seconden per zet te spelen. Dat voorziet in een behoefte. Lion de Kok, Jan 
Sanders en Hendrik van Buren scoorden allen 3 punten. Lion had daar echter maar 3 partijen voor nodig. Dat maakt 
hem de kampioen van dit seizoen. Hopelijk komen er volgend seizoen weer wat meer spelers voor de extra compe-
titie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Super Prestigeklassement 
Aan het eind van het seizoen maken we dan ook altijd nog het klassement op van alle disciplines samen. Vaak is de 
clubkampioen ook de winnaar van dit klassement. Zo ook dit jaar, echter maar nipt. Het verschil tussen winnaar 
Bob Beeke en nummer 2 Léon van Tol is slechts 1½ punt, precies het verschil bij het snelschaken. De eerste zes 
plaatsen zijn voor spelers van ASV 1 en veel lager staat ook nog Wouter van Rijn. Dat zoveel spelers van ASV 1 aan 
zoveel disciplines meedoen is de grote winst van dit seizoen. De opkomst van onze toppers was altijd al goed, maar 
nu was het super. Daarmee is ASV een voorbeeld voor veel clubs! 
 

 
 

De eindstand in finalegroep A was: 
 
1. Tom Bus     5 
2. Bob Beeke    4½ 
3. Otto Wilgenhof    4 
3. Léon van Tol    4 
 

 
 
5. Dirk Hoogland      3½ 
5. Wouter van Rijn      3½ 
7. Peter Boel      3 
8. Koen Maassen vd Brink   2 ½ 

Nr Speler intern beker rapid snel totaal 

1 Bob Beeke 32 11 5 7 55 

2 Léon van Tol 28 11 9 5,5 53,5 

3 Tom Bus 24 6 9 8 47 

4 Dirk Hoogland 20   12 3,5 35,5 

5 Peter Boel 12   15 2 29 

6 Otto Wilgenhof   3 15 5,5 23,5 

7 Jan van de Linde 16   5   21 

8 Fred Reulink 8       8 

9 Frank Schleipfenbauer   6     6 

10 Jan Knuiman 4       4 

11 Wouter van Rijn       3,5 3,5 

12 Ruud Wille   3     3 

13 Hub Kusters   3     3 

14 Anne Paul Taal   3     3 

15 John Sloots     1   1 

16 Siert Huizinga     1   1 

17 Koen Maassen van den Brink       1 1 

Nr Naam score aantal Nr Naam score aantal  

1. Lion de Kok 3 3 8. Peter van Bruxvoort 1 1  

2. Jan Sanders 3 4 9. Hans Meijer 1 4  

3. Hendrik van Buren 3 6 10. Jelmer Visser 1 3  

4. Jan Zuidema 2½ 4 11. Bob Hartogh Heys ½ 5  

5. Pim Rijmer 2 2 12. Victor Droop 0 1  

6. Phillip Stibbe 2 2 13. Guido Burger 0 2  

7. Thijs Stomphorst 2 4 14. Bert Maas 0 1  
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Snelste ELO-stijger 
Het laatste klassement dat we presenteren , is dat van de ELO-stijgers. Dit jaar maakte Oscar Mercan door een uit-
stekende tweede competitiehelft de grootste sprong. Jelmer Visser en Hub Kusters vallen op met keurige plaatsen 
in de top drie. Een stijging van meer dan 100 punten mag er zijn. Elders in deze ASV-Nieuws staat de complete 
eindstand, zodat iedereen zijn stijging of (lichte) terugval in ELO kan zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We kunnen zo aan het begin van juli terugkijken op een fantastisch seizoen. Het gaat goed met ASV en dat is ook 
terug te zien op de clubavond. Ik vertrouw erop, dat het enthousiasme onverminderd groot blijft. Als dat zo is, 
wordt seizoen 2016-2017 met ook weer wat nieuwe spelers in de competitie ongetwijfeld ook weer een geweldig 
seizoen. 
 
Dat seizoen start op donderdag 18 augustus met een vrije speelavond. 25 augustus kun je in de simultaans de strijd 
aanbieden met Bob Beeke en Léon van Tol. Dat wordt al weer een mooie aftrap van het seizoen. En op 1 septem-
ber begint iedereen weer met een schone lei aan de nieuwe competitie. Wat mij betreft trappen we af met 60 spe-
lers in de eerste ronde.  
 

 

     Totaal 

Nr Naam Stijging Groep ELO score aantal 

1 Oscar Mercan 166 B 1742 25,5 35 

2 Jelmer Visser 119 C 1117 12 25 

3 Hub Kusters 118 B 1720 21,5 31 

4 Mick Van Randtwijk 79 B 1865 11 17 

5 Dirk Hoogland 72 A 2158 16 25 

6 Jan van de Linde 71 A 1971 17 28 

7 Murat Duman 71 A 1980 5 5 

8 Walter Manschot 69 C 1603 10,5 16 

9 Bob Beeke 59 A 2302 21 29 

10 Lion de Kok 59 C 1516 15,5 27 

11 Léon van Tol 57 A 2256 18 25 

12 Wouter Abrahamse 57 A 1987 6 7 

13 Bent Schleipfenbauer 54 A 1885 9,5 14 

14 Bob Hartogh Heys 53 C 1249 16 28 

15 Pascal Losekoot 53 A 2113 10 12 
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Mijn naam is Thijs Stomphorst. Bijna iedereen van u heeft wel eens van mij gehoord, of bericht van mij gehad.  

Ik ben 66 jaar en getrouwd met Coby. We hebben vijf kinderen en inmiddels zeven kleinkinderen. Druk? Ja, soms 
wel, maar ook gezellig als de hele familie bij elkaar is. En daarmee heb ik meteen mijn grootste hobby genoemd: de 
kinderen, kleinkinderen. Maar ook wandelen, lezen, schaken, kaarten en ook weer een beetje golfen. Ook doe ik 
nog wat vrijwilligerswerk.  

Ik ben nu ongeveer 5 jaar gepensioneerd, heb een financiële achtergrond en toen vorig jaar de vraag kwam of ik 
penningmeester voor ASV wilde worden, hoefde ik daar niet zo lang over na te denken. Ik had de naïeve gedachte, 
dat dit allemaal niet zoveel tijd zou kosten, maar dat valt toch wel wat tegen. Daar tegenover staat, dat het ook 
leuk is om in je eigen financiële discipline dingen te blijven doen en een steentje bij te dragen aan de club: financi-
eel een gezonde club, waar heel veel vrijwilligers een bijdrage aan leveren. En juist aan die grote vrijwilligersinzet 
kun je zien, dat ASV een club is die leeft.   

Maatschappelijk levert ASV ook een mooie bijdrage: ik vind het prachtig om te zien, dat jong en oud en mensen van 
allerlei achtergrond iedere keer strijd met elkaar leveren; strijd, die vaak in tegenstelling tot de maatschappij waar 
we tegenwoordig in leven, gelukkig vreedzaam van karakter is.  

We zien ook aanwas van jeugdleden en dat is een goede zaak. Ook daar helpen vrijwilligers continu om de presta-
ties van de jeugdleden te verbeteren. Hulde voor de inzet van deze mensen. 

De komende weken en maanden gaan we volop invulling geven aan het 125 jarig jubileum van de club. Een flink 
aantal mensen hebben hard gewerkt om op 25 juni een mooie dag te organiseren in de Rozet. Jammer, dat we 
hierbij niet meer in de gelegenheid zijn Henk Kelderman daar in het zonnetje te zetten. Maar toch: Ik hoop (en ver-
wacht) dat het een prachtige dag wordt en dat ik velen van u daar straks ook zie.  

Ja, en dan gaan velen van ons de komende tijd invulling geven aan een andere grote hobby: de vakanties staan 
voor de deur. genieten van zon, zee, zand, strand. Lekker ontspannen om weer een nieuw jaar aan te gaan. Voor 
ons wordt het dit jaar Spanje aan de Costa Blanca waar we met vrienden drie weken gaan toeren, wandelen, mooie 
plekken bekijken, en uiteraard een lekker hapje paella nemen met een glaasje wijn er bij.  

En dat wensen we iedereen: een mooie vakantie, veel zon en gezondheid! 

Even voorstellen 
Thijs Stomphorst, penningmeester 
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Tom Bus (2178) - Lennert Lenaerts FM (2268) 
BPB Open Limburgs Kampioenschap Maastricht 
2e ronde, 15.05.2016  
 
1. Pf3 d5 2. g3 c6 3. Lg2 Lf5 Normaal speelt Lenaerts 
3....Lg4 
 
4. c4 dxc4 5. Pa3 Dd5 Gebruikelijk is 5. ... e5 6. Pxc4 e4  
6. 0-0 e6 7. b3!? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een bekend thema in deze stelling. Zwart offert een pion 
om open lijnen te creëren op de damevleugel en om een 
snelle ontwikkeling te krijgen. 
 
7. ... cxb3 8. axb3 Pf6 9. Pc4 Dreigt iets op b6. 9. ... Dd8 
10. d3 Minder nauwkeurig was 10. Lb2 Bus,T (2148)-
Wessels,M (2133)/Oberliga NRW 2010/2011] 
10. ... Lc5 11. Lb2 11. Dc2 0-0 12. Ld2 in de partij Ste-
fanova,A (2509)-Gunina,V (2496)/Tehran IRI 2016 ging 
zwart in de fout met 12. ... Pa6? (12. ... Pbd7!) 13. Pa5 
Db6 14. Dc4 en wit staat prima. 
 
11. ... Pbd7 12. Dd2 Sterker is 12. Pd4 Lg6 13. b4 Le7 14. 
Pa5+/= 12. ... 0-0 13. b4 Le7 
 
14. Tfb1 De mysterieuze torenzet! De trainingen van 
Willy Hendriks werpen vruchten af. 
 
14. ... a6 15. Pa5 Dc7 16. Pd4 Lg6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu kan ik een tactische slag toedienen: 17. Pxb7! 
De diagonaal h1-a8 wordt met geweld geopend. 
17. ... Dxb7 18. Pxc6 Pb6 19. Pxe7+ Dxe7 20. Lxa8 Txa8 
21. Ld4?! Te gehaast gespeeld. Het alternatief 21. Lxf6 
gxf6 22. b5 axb5 23. Txa8+ Pxa8 24. Txb5+/= is objectief 
gezien beter. 
 
21. ... Pfd7?! Nu komt alles weer goed. 22. b5! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De pointe van het offer. 22. ... a5 Helaas mag zwart de 
pion niet nemen. Men zie 22. ... axb5 23. Txa8+ Pxa8 24. 
Da5!+- en wint. 23. Txa5 Tb8 24. Ta7 Pc8 25. Tc7 Dd6 26. 
Dc3 Pe7 27. La7 Tf8 28. b6 f6 29. b7 De toren staat pre-
cies goed op de b-lijn! 29. ... Pd5  Laat une petite combi-
naison toe.  
   Zie diagram op volgende pagina. 

In het mei nummer van ASV Nieuws berichtte Tom over zijn tiende deelname aan het sterk bezette Limburg Open, maar 

zijn partijen bleven onaangeroerd in de mailbox van de redactie zitten. Bij deze maken we dat goed door alsnog drie 

winstpartijen te publiceren. Het commentaar bij de partijen is uiteraard van Tom zelf. (redactie) 

Limburg Open 2016, de partijen 
Tom Bus 
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30. Txd7 Dxd7 31. Dc5 1-0. 
 
Aljoscha Feuerstach IM (2452) - Tom Bus (2178) 
BPB Open Limburgs Kampioenschap Maastricht 
3e ronde, 15.05.2016 
 
1. e4 c6 2. c4 d5 3. cxd5 cxd5 4. exd5 Pf6 5. Pc3 Pxd5 6. 
Pf3 Hier ben ik out of book. Ik weet dat zwart in deze 
variant zeer op zijn hoede moet zijn. 

6. ... Pc6 Een andere optie is 6. ... Pxc3 7. bxc3 g6 8. 
Lb5+ Ld7 9. Db3 Lg7 10. 0-0 0-0 11. d4 Lxb5 12. Dxb5 
Dc7+/= Mamedov,R (2657)-Tomashevsky,E (2758)/Berlin 
GER 2015 

7. Lb5 e6 8. 0-0 Le7 9. d4 0-0 10. Te1 a6 Niet fraai maar 
het werkt. 11. Lxc6 bxc6 Nodig was 11. ... Pxc3 12. bxc3 
bxc6 13. Pe5+/= Zvjaginsev,V (2649)-Yu Ruiyuan (2548)/ 
Jiaxing CHN 2014 

12. Pa4 12. Pe4 Db6 13. Pe5 1-0 Juhasz,K (2357)-
Sadilek,P (2235)/Bruck AUT 2011 

12. ... Tb8N 12. ... Ld7 13. Ld2 Dc7 14. Tc1 Tfc8 15. Pe5 
Le8 16. Tc4 Tab8 17. b3 Da7 18. Dg4+/= Hovhanisian, M 
(2507)-Hamblok,R (2304)/Brasschaat BEL 2013 

13. Pe5 Ld7 13. ... Dc7 14. b3 f6 15. Pd3 Ld6= 

14. Ld2 Le8 Ik ben een beetje verliefd op het loperpaar. 
Ik weet dat Ld7 op dit moment een kneus is. Maar wie 
weet? Misschien dat hij later in de partij zijn nut kan to-
nen. 15. b3 Tb5 15. ... f6 16. Pd3 Lf7 17. Tc1 Dc8 18. 
Tc4+/= 16. Tc1 La3 17. Tc4 Ld6 18. Dg4 Pe7 

 

Zie diagram in de volgende kolom. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

19. De2?! Wit staat uitstekend. Ik weet niet waarom de 
IM nu begint te dralen. Na 19. Pd3 heb ik geen tegen-
spel. 19. ... f6 20. Pf3 Lf7 21. Pc3 Th5!? Wat doet die to-
ren daar? Beter is 21. ... Dd7!? 22. Pxb5 axb5 23. Tc2 
Ta8+/= 22. Pe4 a5 23. h3?! De Meester wordt een beetje 
nerveus. 23. ... Te8 24. g4 Txh3 De toren heeft zijn werk 
goed gedaan. 25. Kg2 De witte pointe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. ... Txf3! en de zwarte pointe. 

26. Dxf3 Pg6? Aangewezen is 26. ... e5! 27. dxe5 Lxe5 
28. Tc2 Pg6 29. Kf1 Ld5= en het machtige loperpaar is 
voldoende compensatie. 27. Kg1 Lb8 28. Pg3? e5! 29. 
Dxc6 Ph4! 30. Te3 Ld5  

 

Zie diagram op volgende pagina. 

 

Hier miste ik 30. ... La7! 31. Pe4 Lxd4 32. Th3 Ld5 33. Dc7 
Lxe4 34. Dxd8 Txd8 35. Txh4 Lb6 36. Le3 Td1+ 37. Kh2 
Th1+ 38. Kg3 Tg1+= met eeuwig schaak. 

31. Lxa5 Oops, die zag ik niet aankomen. Nu rustig blij-
ven! 31. ... Pf3+ Die zag mijn tegenstander niet aanko-
men.  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Txf3 Lxc6 33. Lxd8 Lxf3 34. Lc7 Lxc7 35. Txc7 Lxg4 
36. dxe5 Txe5 37. a4 h5 38. Tc1 Na de afwikkeling staat 
zwart uitstekend. 

38. ... h4 Beter was 38. ... Le6 39. f4 Te3 40. Pxh5 Lg4 
41. Tc5 Th3 42. Pxf6+ gxf6 43. b4 Tg3+ 44. Kh2 Ta3 45. a5 
Kf7-/+ 

39. Pf1 g5?! 39. ... Le6 40. b4 Te4 41. Tb1 Ld7 41. ... Kf7  

42. b5 

 

Zie diagram volgende kolom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. ... Txa4 43. b6 Ta8 44. b7 Tb8 45. Tb6 Kf7 46. Pd2 
Lc6 Hier bood ik remise aan. Ik ga alle pionnen afruilen 
en dan ontstaat een theoretische remisestelling. 46. ... 
Le6 47. Pe4 Ke7 48. Kh2 g4=  

47. Txc6 Txb7 48. Pe4 Tb4 49. Pxf6 g4 50. Pd5 Tb1+ 51. 
Kg2 g3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. f4?! Wat is dit? Mijn tegenstander pleegt harakiri! 

52. ... Tb2+ 53. Kf3? Tf2+ 54. Ke3 h3 55. Tc1?? h2 

56. f5 Txf5 57. Pf4 Txf4 Tja.... Mijn tegenstander stopte 
de klok en rende van het bord weg op zoek naar een ar-
biter. Hij beklaagde zich dat ik niet meer noteerde. Hij 
wist niet dat de notatieplicht verviel wanneer men min-
der dan 5 minuten had. 

58. Kxf4 g2 0-1 
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 Tom Bus (2178) - Andreas Eichhorn FM (2290) 
BPB Open Limburgs Kampioenschap Maastricht 
5e ronde, 16.05.2016 
 
1. c4 e6 2. g3 d5 3. Pf3 c6 4. Dc2 dxc4 5. Dxc4 b5 6. Dc2 
Lb7 7. Lg2 c5 8. a4 b4 Ik geef de voorkeur aan 8. ... a6 9. 
axb5 axb5 10. Txa8 Lxa8 11. Pa3 Lc6 12. 0-0 Ld6?! 
Vojinovic,J (2359)-Negi,P (2641)/Caleta ENG 2012 en nu 
13. d4!N met goed spel voor wit. 
 
9. 0-0 Of 9. a5 Pd7 10. 0-0 Tc8 11. d3 Pe7 12. Pbd2 Haus-
rath,D (2494)-Matveeva,S (2420)/Biel 2007 met dezelfde 
strucuur als in mijn partij. 
 
9. ... Pf6 10. d3 Le7 11. Pbd2 0-0 12. Pc4 Pc6 13. Ld2 Dd5 
14. Tfc1 14. e4 Dh5= 14. ... Pd4 15. Dd1= Dh5?! De zwar-
te aanval wordt makkelijk gepareerd. 
 
16. Pxd4 Lxg2 17. Kxg2 cxd4 18. a5 Tab8 18. ... Df5! 19. 
a6 Tfb8 20. Ta5 Pd5 21. Kg1 h5 22. Lf4 Te8 23. Tb5 h4 24. 
Pd6 Lxd6 25. Lxd6 Tad8 26. Tc6+/=  
 
19. a6 Dd5+ 19. ... Pg4 20. h3 20. Kg1 Tb5 21. Ta4 h5?! 
Het verkeerde plan.  
 
22. Tca1 h4 23. Ta5 Tfb8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24. Lf4! De pointe van de witte verdediging. 
 
24. ... Txa5 25. Txa5 Tb5 26. Da4 Txa5 27. Dxa5 Lc5 28. 
Dc7 hxg3 28. ... h3 29. f3 g5 30. Ld6 29. hxg3 Dh5? 
 
30. f3! De zwarte stelling stort in. 
 
30. ... Dd5 31. Pe5 1-0. 
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In 2004 kwam de massakamp uit de koker van de promotiecommissie die ASV toen rijk was.  Het moest een 
éénmalige schaakhappening worden om daarmee afscheid te nemen van ons toenmalige clubgebouw De Opbouw 
aan de Velperweg. Ik was nog maar twee jaar voorzitter toen mij gevraagd werd om eens met Wageningen contact 
te zoeken of zij als tegenstander wilden optreden.  
 
Hun voorzitter, Bert Torn, was gelijk enthousiast voor het idee om aan 25 borden tegen elkaar te spelen. En daar-
naast nog aan een stuk of tien borden met jeugd. De eerste massakamp  werd op de tweede zaterdag van juni 2004 
in De Opbouw gespeeld. Precies 12 jaar later werd in Activiteitencentrum Elver (voorheen Schreuder) de 13e editie 
gespeeld.  
 
ASV-Wageningen is een vriendschappelijk duel, waarin we allemaal schaken omdat schaken zo leuk is. Toch is het 
in de openingswoorden vanzelfsprekend de wedstrijd der wedstrijden. Zo werd Wageningen er op gewezen dat in 
de vijf onderlinge competitieduels de ASV-teams vier keer wonnen. De opvolger van Bert Torn, Albert van der Harst 
kwijt zich echter al weer enkele jaren uitstekend van zijn taak Wageningen te profileren.  De woordkunstenaar be-
weerde dat Otto Wilgenhof hem beloofd had dat Wageningen de massakamp mocht winnen als ASV 1 de competi-
tiewedstrijd tegen Wageningen 1 mocht winnen. “Ik heb er mijn best voor moeten doen om Sander van Eijk en 
Yochanan Afek ervan te overtuigen dat ze niet moesten winnen”. Ook legde hij nog de link met een Chinees gok-
syndicaat waar op de massakamp gegokt zou worden door de Arnhemmers. Dankbaar zijn we voor de Wageningse 
bijdrage aan onze tweedehands boekenverkoop. Er zitten een paar mooie exemplaren bij die ASV een mooi bedrag 
gaan opleveren. Kennelijk wil Wageningen graag onze hoofdsponsor worden. Al zal ASV natuurlijk nooit met Wage-
ningen op de borst gaan spelen. 

13e Massakamp prooi voor ASV 
Erik Wille 
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Het voortraject naar de wedstrijd toe is altijd een wedstrijd tussen de voorzitters met als doel om gelijk te spelen. 
We moeten immers hetzelfde aantal spelers bij elkaar zien te krijgen. Meestal neemt Wageningen al vroeg een 
enorme voorsprong bij het spelers werven en dan schakelen we bij ASV even een tandje hoger om zo net naast Wa-
geningen te komen. Dit jaar was het anders en ik maakte me dan ook een beetje zorgen. Wageningen had pas 15 
spelers toen ASV al ruim over de 20 was. En de reguliere clubcompetitie was bij Wageningen bovendien al afgelo-
pen. Ik besloot even niets meer te doen, maar dat hielp niet, want er bleven mails binnenkomen van ASV-ers die 
graag mee wilden spelen. Maar weer eens een appje naar Albert gestuurd met de boodschap “wij hebben er 30. 
Hoe gaat het bij jullie?”. In Wageningen was het gelukkig ook op gang gekomen en daardoor moest ik op de don-
derdag voor de massakamp nog twee spelers bijregelen.  
 
En zo stonden er op een warme zaterdag 32 borden klaar voor de 13e massakamp en bovendien nog zeven borden 
voor de jeugd. Het ging er heet aan toe en al snel benaderde de gevoelstemperatuur in ons clublokaal de 40 gra-
den. De moeder van Bryan, Karin, had het dan ook druk achter de bar met spaatjes blauw en rood. En de kinderen 
doken natuurlijk massaal op de broodjes knakworst. Het op een flipover schrijven van de namen van de spelers had 
iets weg van strafwerk en ik was er nog maar net mee klaar toen de eerste winst aan ASV-kant geboekt was. Kazem 
Mollahosseini won materiaal na wat fouten van Eric van Mullekom. Traditiegetrouw ging een door Wageningen aan 
ASV geschonken fles wijn naar Kazem als snelste ASV-winnaar. 
 
Nu ging het deze middag natuurlijk niet om snelheid maar vooral om plezier. En plezier was er. Hendrik van Buren 
was een van de ASV-ers die genoot van zijn partij. Op het spektakelstuk met over en weer pionoffers keek Hendrik 
met plezier terug. En dat de partij in remise eindigde dat deerde niet. “Ik deed eigenlijk alleen mee om jou te hel-
pen. Maar wat was dit leuk. Dat had ik niet graag gemist”, was het geluid van een van onze debutanten. Dat Wage-
ningen met nog een uur te spelen flink weggelopen was deerde al evenmin. Dat deden we in ieder geval voorko-
men. Maar schijn bedroog ook deze zaterdag. In het laatste uur gaf onze ploeg, duidelijk beter getraind op extreme 
hitte, vol gas. Hier en daar werd een al langer verwacht punt binnengeharkt en bevangen door de warmte ging er 
aan Wageningse kant ook zo links en rechts wat mis. Een 6-9 achterstand werd 10½-12½ en toen ging ASV los. 
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Nog twee halfjes kregen onze Wageningse vrienden. 18½-13½ was misschien een beetje ruime zege, maar in com-
binatie met de 36-20 zege van onze jeugd verhoogde dat de feestvreugde toch. Ondanks het vriendschappelijke 
karakter van het duel is het toch fijn om een jaar lang met de borst vooruit te kunnen lopen. 
 
In het slotwoord had Albert van der Harst wel een verklaring voor de nederlaag van zijn team. Een van de Wage-
ningse spelers had vermoedelijk niet de extra tien seconden per zet gehad. De winst was dan ook te danken aan de 
‘sjoemelsoftware’. Als aardigheidje voor Wageningen waren er nog een paar dozen chocolade schaakstukken. 
“Jullie hebben er vanmiddag al zoveel stukken weggegeven”, was de kwinkslag die bij de overhandiging meegege-
ven werd. Bij de senioren is de massakamp na 13 afleveringen weer in evenwicht. Beide teams wonnen zes keer en 
één keer werd het gelijk. Bij de jeugd is het 8-5 in Arnhems voordeel. 

 
Bij het gezellige samenzijn na het duel leek het wel één club. Ook tijdens het Chinese buffet dat volgde zaten Wage-
ningenspelers en ASV-ers bij elkaar aan tafel. En uiteraard werd er verbaal zo af en toe nog wel wat uitgedeeld. “Als 
je op niveau wil spelen, kun je ook bij ons komen spelen. En dan kun je toch nog aan de massakamp meedoen” en 
zo was er ongetwijfeld nog veel meer gedol. Wageningencaptain Albert van der Harst en zijn voorganger Bert Torn 
waakten echter tot het laatst over hun kudde. En pas toen iedereen in een auto richting Wageningen zat, ver-
trokken ook zij. Het moge duidelijk zijn: in juni 2017 zijn wij weer een graag geziene gast in Wageningen, maar er zal 
een gretig Wageningen klaargestoomd worden. Dat staat wel vast. 
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Clubkampioen Bob Beeke 

De ASV kampioenen op de foto 
Erik Wille 
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Boven: Steven Braun, kampioen van de B-groep. Linksonder: Wisse Witmans, kampioen van de C-groep. Rechtsonder: Hub 

Kusters, winaar van de bekergroep. 
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Boven: Léon van Tol, bekerwinnaar. Linksonder: Lion de Kok, winnaar van de extra competitie. 
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Linksboven: Peter Boel, rapidwinnaar. Onder: Oscar Mercan Cano, grootste elostijger van het afgeloepn seizoen. 
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Het Vierkampentoernooi van ASV telde dit jaar slechts 27 deelnemers. Met wat creativiteit werd de zevende vier-
kamp volledig gemaakt. Het Vierkampentoernooi organiseerden we in 2006 voor het eerst. Toen als nevenpro-
gramma naast de KNSB- en OSBO-bekerfinaledag. De strijd om de OSBO-cup is er nog steeds. Het Vierkampentoer-
nooi telde haar elfde editie, maar was een van de kleinste ooit.  
 
Je zou bijna denken dat het aan de formule ligt. Vierkampen zijn zeker niet meer populair.  
Niets is echter minder waar. In Hillegom was begin juni het 44e Vierkampentoernooi van SV De Uil met in groep 1 
Pieter Verhoef en ook Ruud Verhoef speelde mee. Het toernooi telde 84 deelnemers. En ook daar waren prijzen in 
natura. En ook in Hillegom hadden ze flinke concurrentie, onder meer van het Open Kampioenschap van Utrecht. 
Op dezelfde speeldata als ons toernooi was een Vierkampentoernooi in Haarlem met 96 deelnemers. Zo groot als 
in Hillegom en Haarlem hoeft het in Arnhem niet te zijn. Maar groter dan zeven groepen moet zeker kunnen.  
Klein maar fijn. Dat was zeker waar. De sfeer was geweldig en iedereen was vol lof over de speelomstandigheden. 
Met op zaterdag een goede lunch en bovendien de OSBO-cupfinaledag als extra evenement maken het toernooi af. 
Als nou iedereen die het dit jaar leuk vond volgend jaar een schaakmaatje meeneemt, dan hebben we een mooi 
aantal deelnemers. 
 
De strijd om de OSBO-cup was vooral in de halve finales spannend. Leuk was dat met Koningswaal en Rokade debu-
tanten op de finaledag aanwezig waren. Na de loting bleek Zevenaar-SMB en Rokade-Koningswaal het programma 
van de halve finale te zijn. En dat was een mooi programma, zo bleek. OSBO-kampioen Zevenaar wankelde tegen 
de Nijmegenaren, die zich tactisch hadden opgesteld. Zevenaar kwam op achterstand toen de Nijmegenaar Maar-
ten Smit met een truc een kwaliteit won tegen Thorsten Brandt. De beslissing viel nadat Thomas Verfuerth Zeve-
naar op gelijke hoogte had gebracht. Arie Huysman was namelijk flink in de problemen gekomen en hij leek in het 
eindspel te verliezen. Bram Rijkschroeff maakte het echter niet af. Remise en toen was voor Guust Homs de weg 
vrij om het winnende punt te maken. Rokade won relatief eenvoudig van Koningswaal. 

Klein Vierkampentoernooi weer heel gezellig 
Erik Wille 
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In de finale bleek de spanning eraf te zijn voor Zevenaar. Met groot gemak werd Rokade met 3½-½ verslagen. SMB 
werd door een 2½-1½ op Koningswaal derde. 
 
In het Vierkampentoernooi zat deze keer een verhoudingsgewijs klein aantal ASV-ers. Oud-ASV-er Fokke Jonkman 
is aan een goed seizoen bezig. Fokke werd clubkampioen in Meppel en in Wolvega, zijn nieuwe club. Ook in het 
Vierkampentoernooi was hij ongenaakbaar. Fokke won al zijn partijen in groep A. In groep B bleef Jacques Boonstra 
op 1 punt steken.  Nico Schoenmakers moest in groep C hard werken voor zijn 50%-score. Steven Braun kwam niet 
verder dan één punt. Dick Vliek won met 2½ punt groep D met een punt voorsprong op Albert Marks. Oscar Mer-
can schreef met dezelfde score groep E op zijn naam. En dat gold voor Hendrik van Buren in groep F. Ko Kooman 
won in die groep twee partijen en Kazem Mollahosseini verloor van de groepswinnaar. Kees van Keulen zat niet in 
zijn beste weekend. Slechts een half punt scoorde onze cursusleider. Maar Kees kennende slaat hij volgend jaar 
ongenadig hard toe om zo in hoofdletters boven dit artikel te komen. 
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Onlangs overleed Viktor Korchnoi op 85-jarige leeftijd. Hoewel hij tot op hoge leeftijd een sterke schaker was, ging 
zijn gezondheid de laatste jaren achteruit. Hij wordt beschouwd als de sterkste schaker die nooit wereldkampioen 
is geworden. Ik heb deze legende twee keer in het echt mogen meemaken. De laatste keer was in 2006 toen hij het 
toernooi van Banyoles (gedeeld) op zijn naam schreef. Peter Doggers heeft een stuk op chess.com geschreven 
waarin onder andere dit resultaat wordt vermeld. Ik ga verder niet uitweiden over de persoon Korchnoi, dat is al 
genoeg gedaan. Wel wil ik in het bijzonder nog wat dieper ingaan over het stukje van het toernooi van Banyoles.  

Allereerst is het natuurlijk knap dat hij dat toernooi won. Een toernooi waarin hij de als eerste geplaatste Sergei 
Tiviakov in de voorlaatste ronde versloeg. Ook won hij in 20 zetjes van een andere Nederlander: de opkomende 
Robin Swinkels, die een paar jaar later zelf ook de titel van grootmeester mocht dragen. Korchnoi moest de toer-
nooizege delen met nog 5 anderen, maar kreeg de titel op basis van één of andere tie-break regel die mij nog 
steeds niet bekend is. Maar was dat dan wel terecht? Het is natuurlijk al weer tien jaar geleden en ik kreeg niet al-
les mee omdat het allemaal in het Spaans ging, maar er was nogal wat opschudding en er waren de nodige protes-
ten over deze zege van Korchnoi. Als ik kijk naar de eindstand op de site van chess-results, http://chess-
results.com/tnr4139.aspx?lan=4&art=4&wi=821 , zie ik dat Tiviakov op geen enkele score (TB1, TB2 of TB3) de min-
dere is van Korchnoi. Dus vooral uit de hoek van Tiviakov kwam logischerwijze het protest, maar ook hoorde ik tij-
dens de slotceremonie / prijsuitreiking naast me GM Tiger Hillarp Persson iets roepen als: Es un escandalo! 

Want wat was er nou gebeurd? Korchnoi was tijdens de rondes 6 en 7 afwezig omdat hij er een paar dagen tussen-
uit was gegaan om de Battle of the Chess Legends in Zürich te spelen. Dit was een demonstratietoernooi waarin hij 
snelschaakpartijen ging spelen tegen Karpov, Kasparov en Judit Polgár. Daarnaast was er ook nog een simultaan-
voorstelling. Hij kreeg voor die 2 rondes afwezigheid 2 halfjes als byes tegen zichzelf. Ik denk dat elke andere speler 
dit niet zo maar had kunnen doen, maar een grootheid als Korchnoi natuurlijk wel. Niet dat ik het Korchnoi niet zou 
gunnen om dit toernooi te winnen, maar ik denk dat Tiviakov wel een punt had. Daarnaast werd er volgens mij bij 
dit toernooi geen geld gedeeld bij gelijk eindigen en dat maakt het voor een profspeler als Tiviakov extra zuur. Voor 
hem lijkt me geld wat belangrijker dan voor een speler met de pensioengerechtigde leeftijd. 

Maar goed, de toernooiwinst ging de boeken in voor Korchnoi en dat is een zeer knappe prestatie voor een 75-
jarige! Zijn elo was toen 2600 en daarmee stond hij gewoon nog in de top 100 van de wereld. 

De eerste keer dat ik hem in levenden lijve zag was in 1999 tijdens een simultaan in het Sonsbeekpark in Arnhem. 
Deze simultaan was een nevenevenement van het vierkampentoernooi waaraan naast Korchnoi ook Friso Nijboer, 
Matthew Sadler en Xie Jun meededen. Ik greep deze kans dan ook onmiddellijk aan om tegen hem te mogen spe-
len. 

Ik zal ongetwijfeld niet de enige ASV-er zijn die bij deze simultaan aangeschoven was, maar ik herinner me er niet 
veel meer van. Ik heb de partij opgezocht in mijn database en ook die partij kan ik me nog maar vaag herinneren. 
Toch goed dat ik ‘m bewaard heb! Eén van de weinige dingen die ik me nog wél kan herinneren was dat Korchnoi 
steeds sneller bij  me langskwam omdat er steeds minder tegenstanders over waren. Ik weet nog dat ik, al in slech-
te tot verloren stelling, nog een stuk kon offeren voor een gevaarlijke vrijpion maar dat allemaal niet kon uitreke-
nen.  

Ik besloot te gaan voor een eindspel van een stuk tegen een pion achter met in mijn ogen kleine remisekansen. De-
ze stelling zou echter veel te makkelijk spelen zijn voor Korchnoi en de remise was dan ook totaal niet aan de orde. 
Na afloop was Korchnoi nog zo vriendelijk om wat zetjes te bekijken. Hij wees ook meteen op de zet die ik niet aan-
durfde. 

Het gaf inderdaad nog mogelijkheden omdat wit het nauwkeurig moest spelen. Ook dan was het gewonnen, maar 
was het nog lastig geweest. In elk geval een leuke ervaring en ook aardig dat hij nog even de tijd voor me nam na 
afloop! 

Hieronder deze partij. 

Korchnoi (1931-2016) 
Wouter van Rijn 

http://chess-results.com/tnr4139.aspx?lan=4&art=4&wi=821
http://chess-results.com/tnr4139.aspx?lan=4&art=4&wi=821
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Leuk ook om in mijn database achtereenvolgens de volgende 3 partijen achter elkaar aan te treffen: 

Viktor Korchnoi - Wouter van Rijn 

Simultaan Sonsbeek, 9 mei 1999  

1. e4 g6 (ik dobbelde dit jaar voor het eerst!) 2. d4 Lg7 
3. c3 c6 4. f4 d5 5. e5 h5 6. Pf3 Ph6 7. Le3 Lf5 8. Pbd2 
Pd7 9. h3 e6 10. Lf2 Db6 11. Db3 Lf8 12. Lh4 a5 

13. Tg1 a4 14. Dxb6 Pxb6 15. Lf2 Le7 16. Le2 Tc8 17. Pg5 
c5? Laat de volgende zet van wit toe.  

18. g4 hxg4 19. hxg4 Le4 20. Pgxe4 dxe4 21. Pxe4 cxd4 
22. Lxd4 Pd5 23. Tf1 Kf8 24. 0-0-0 a3 25. b3 Pg8 

26. f5 Th2 27. Td2 gxf5 28. gxf5 exf5 29. Txf5 Ph6 30. 
Tf1 Th4 31. Lc4 Pxc3 32. Pxc3 Lg5 33. Lf2 Th2 

34. Pe4? Geeft het voordeel weg. 34. Le1 was de enige 
zet die groot voordeel behield.  

34. … Lxd2+ 35. Kxd2 Pg4 36. Le2 Pxe5? 36…Td8+ en 
bijvoorbeeld: 37. Ke1 Txf2 38. Pxf2 Pe3 +0,50 is één van 
de varianten die leidt tot een klein plusje voor wit. 

37. Lg3 Td8+ 38. Ke1 Pd3+ 39. Lxd3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. …  Txd3 Dit was het moment waar ik op doelde. Ik 
dacht na over 39…Txa2 wat ook tot verlies zou moeten 
leiden, maar in elk geval nog gecompliceerd is. Dit gaf 
Korchnoi aan als optie, de tekstzet geeft zwart geen kan-
sen meer. 

40. Lxh2 Te3+ 41. Kd2 Txe4 42. Ld6+ Kg7 43. Lxa3 Kg6 
44. Lb2 f5 45. Kd3 Te7 46. a4 Kg5 47. Lc1+ Kf6 48. Le3 
Te4 49. Ld4+ Ke6 50. a5 Th4 51. b4 f4 52. Kc4 1-0. 
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. 

En iets meer ingezoomd: 

Ok, nu moet ik wel zeggen dat de partij tegen Piket niet Jeroen Piket was maar Marcel Piket. Waarom ik daar een 
“J” heb ingevuld weet ik niet, misschien wilde ik dat te graag. Overigens heb ik ook ooit tegen Jeroen Piket ge-
speeld, dat betrof een simultaanpartij. Vader Joop Piket mag ook niet ontbreken in mijn database. Gelukkig toch 
nog van een Piket gewonnen. Dit was in een wedstrijd Oegstgeest - ASV. De partij tegen Sokolov was uit de legen-
darische wedstrijd van SMB tegen Panfox waarbij SMB zich op miraculeuze wijze handhaafde dankzij een 5-5. Door 
dit resultaat werd het tweede van Panfox de dupe en dat had men niet verwacht, want Panfox 1 kwam niet zacht-
zinnig opdagen met 6 GM’s en 4 IM’s tegen geen enkele GM of IM van SMB-zijde. Tegenwoordig zijn 4 van die 
toenmalige SMB-spelers alsnog IM geworden.  
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Even voorstellen: Van den Hoogen Security 
Ruud Wille 

Opnieuw mogen we een nieuwe adverteerder verwelkomen in ons clubblad ASV-Nieuws. Het gaat ditmaal om Van 
den Hoogen Security. Dit bedrijf is gevestigd aan de Bruningweg 4 op de hoek van de Driepoortenweg op het Arn-
hemse industrieterrein. Een bekend Arnhems bedrijf dus dat sinds de oprichting in 1976, met de eerste vestiging 
aan de St. Antonielaan, op hun werkterrein veel naam heeft gemaakt.  
 
Fijn dat ook zij zich met een advertentie aan ASV willen verbinden!! 
 
Als u er goed over nadenkt is dit eigenlijk een bedrijf dat heel veel raakvlakken kent met onze schaaksport want in 
uw partij wilt u toch ook niet dat uw stelling kan worden gekraakt door uw tegenstander. Daarvoor neemt u toch 
ook uw maatregelen zodat uw tegenstander niet uw koningsstelling kan binnenkomen of een open lijn kan force-
ren om op die manier chaos in uw stelling te veroorzaken. 
 
En u wilt vanzelfsprekend ook niet dat dit bij u thuis gebeurd en dat is iets waar Van den Hoogen Security u heel 
goed over kan adviseren. De zwakke plekken in uw huis (vergelijk het maar weer met uw stelling in uw partij) wor-
den hierbij aan het licht gebracht en wordt advies gegeven hoe u zich hiertegen kunt wapenen.  
 
Denk nou niet van dat zal allemaal wel meeval-
len maar voorkomen is altijd beter dan blussen. 
U moet er toch niet aan denken dat er bij u 
wordt ingebroken. Dit heeft altijd een grote 
impact. Niet alleen op materieel gebied, denk 
aan verlies van geld en goederen maar ook 
de chaos in huis en kapotte ramen of deuren. 
Daar komt ook de emotionele schade nog bij 
 als men mogelijk erfstukken, sierraden of 
andere voorwerpen heeft meegenomen. Met 
een goede woonhuisbeveiliging is veel leed te 
voorkomen. Daarvoor bent u bij Van den 
Hoogen Security aan het goede adres! 
 
Daar waar dit bedrijf startte vooral als sleutel- 
en slotenspeciaalzaak nam het beveiligingsdeel 
in de loop der jaren een steeds grotere vlucht. 
Zo groeide Van den Hoogen Security uit tot 
specialist op het gebied van bouwkundige 
beveiliging. Het bedrijf beschikt over veel ken-
nis, specialisten en praktijkervaring en kan 
particulieren en bedrijven dan ook heel goed 
adviseren en daarmee bijdragen aan een 
veilige omgeving. 
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De schaaksport is de grote winnaar op de jubileumviering van OSBO en ASV 

Erik Wille 

25 juni is een historische dag geworden in de al rijke geschiedenis van ASV. Voor het 70-jarige jubileum van de Oos-
telijke schaakbond en het 125-jarig bestaan van ASV was Arnhem voor een dag de schaakhoofdstad van Nederland. 
Rozet, het prachtige nieuwe gebouw met daarin onder meer onze partner Bibliotheek Arnhem, ademde de hele 
dag schaken. Het programma klonk als een klok en het leidde tot de komst van 250-300 schaakliefhebbers, waar-
van er zeker 200 ook achter het bord kropen. 

In dit verhaal nemen we jullie nog een keer mee van het plein voor Rozet, via de hal, de derde etage, over de trap-
pen naar het Auditorium op de vierde verdieping om bovenin het gebouw te eindigen bij het tweetallentoernooi. 
Het viel, zoals je ziet, echt niet mee om het schaken te ontlopen in Rozet. En aangezien Rozet op zaterdag met na-
me een hoog bibliotheekbezoek kent, hebben veel jonge en oudere mensen het schaken gezien. 

Het was ook een prachtig gezicht. Voor de ingang lag een prachtig buitenschaakspel van Theo Jurrius, waarop 
Zhaoqin Peng en Tea Lanchava op een heel leuke en toegankelijke wijze schaakten voor het publiek. Jan Rotmans, 
velen van ons bekend, praatte het aan elkaar. Vooral erg leuk was de aftrap daar met een partij tussen vier meisjes 
van SMB en de twee ‘Chessqueens’. De eerste partij ging na hevige strijd verloren voor de Nijmeegse jeugd, maar 
het tweede duel, waarin twee meisjes gekoppeld werden aan de beide damesinternationals eindigde in remise. 
Helaas sloeg het weer daarna om, waardoor er nauwelijks meer mensen op straat waren om te kijken.  

Binnen had men uiteraard geen hinder van de verslechterde weersomstandigheden. Thomas Beerdsen speelde in 
de hal van Rozet uiteindelijk tegen zo’n 50 tegenstander. Rond 13 uur nam Léon van Tol het stokje even over van 
de 17-jarige Apeldoorner, omdat hij het NK internetschaak moest spelen.  

De beide simultaangevers scoorden goed. Thomas won 43 partijen en speelde vier keer remise. Drie keer moest de 
Open Arnhems kampioen buigen. Een mooi resultaat in vijf uur lang rondjes lopen langs 21 borden. 
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Op de derde etage was ‘het plein’ gevuld met een carré met 28 borden voor Jan Timman. De Arnhemse grootmees-
ter had ruim drie uur nodig om zijn partijen af te werken. Een enkele partij beëindigde hij snel, maar tegen sommi-
ge spelers had de gewezen nummer twee van de wereld het moeilijk. Nico Schoenmakers was een van de zes spe-
lers die de grootmeester op remise hielden.  

Vanaf Jan Timman kwam je op de trappen naar de vierde etage de stands van Schaakkunst met allerlei schaakgere-
lateerde artikelen en De Beste Zet met de schaakboeken tegen. Margreet Wevers en Erika Sziva hadden mooie 
spullen bij zich en ze hadden dan ook veel belangstelling. Bovendien wonnen de mensen die een resultaat haalden 
tegen de simultaangevers tegoedbonnen van deze ondernemers.  

Na deze luchtige onderbreking op de trappen, kon iedereen in de middag achteroverleunen in het Auditorium. 
Huub Blom hield een prachtige lezing over de geschiedenis van het competitieschaak in de OSBO. Daarin zaten veel 
feitjes over ASV en aan het slot schonk hij ASV nog een mooi schaakbord. Hans Böhm nam daarna het stokje over 
met een verhaal over de zes schaakstukken. In een interactieve sessie met Willy Hendriks achter de knoppen van 
de computer passeerden diverse stellingen de revue. Het leidde tot interessante uitwisselingen van varianten. Dui-
delijk werd in ieder geval de schoonheid van onze edele schaaksport. Wat dat betreft zijn de boeken “Wij presente-
ren ……” van Hans Böhm en Yochanan Afek aanraders. Aan de hand van opgaven op elk niveau worden de mogelijk-
heden van elk stuk duidelijk, zo bleek zaterdag. 

Inmiddels zijn we op de 5e etage van Rozet aangekomen. Die werd de hele dag bevolkt door 60 koppels. Deze druk-
te was fantastisch. En in een geweldige sfeer werden de zeven ronden afgewerkt, deels op het prachtige dakterras 
van Rozet. Het tweetallentoernooi werd gewonnen door Richard van der Wel en ons oud-lid Fitzgerald Krudde. Zij 
eindigden op 13 punten gelijk met grootmeester Maarten Solleveld en Bram van den Berg. Eerstgenoemd duo 
scoorde echter een half bordpunt meer. Leuk was dat de kersverse KNSB-voorzitter Marleen van Amerongen de 
prijzen uitreikte. 
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De afterparty was buiten op het plein voor Rozet gepland met een partij tussen Hans Böhm en Marleen van Ame-
rongen, echter de regen verstoorde dat plan. Uiteindelijk werden het een aantal snelschaakpartijen in Café Bar 
Heeren van Aemstel tijdens een gezellige afterparty. Hans Böhm had het enorm naar zijn zin en bleef tot acht uur 
zitten schaken tegen wie dat maar wilde. En een vijftigtal schakers vermaakte zich daarbij. 

Bovenstaand verhaal maakt wel duidelijk dat de OSBO en ASV een uniek evenement hebben georganiseerd. Het 
format was geweldig en lokte veel mensen naar Arnhem, mede ook door de mogelijkheden van het Rozet. Ik ben 
ervan overtuigd dat dergelijke evenementen een enorme stimulans kunnen geven aan het georganiseerde schaak. 
In herinner me in de jaren zeventig de populaire V&D-simultaanseances door het hele land. Eigenlijk zou dit pro-
gramma door heel Nederland gepresenteerd moeten worden. Dan krijgen we het georganiseerde schaak echt weer 
onder de aandacht van het grote publiek. Hopelijk hebben de OSBO en ASV de aanwezige KNSB-bestuurders op dit 
spoor gezet en hebben we ook andere verenigingen geïnspireerd om meer aan schaakreclame te doen. 

“Volgend jaar weer?”, was een veel gehoorde kreet. Tsja, dan hebben we natuurlijk geen jubileum. Maar ja, wat 
goed is, verdient herhaling. Het volgend jaar jubilerende ZSG Zwolle had al interesse in het evenement, maar mis-
schien moeten we het ook wel jaarlijks organiseren in Arnhem. Al is natuurlijk altijd de vraag of we het succes van 
25 juni 2016 kunnen benaderen of zelfs overtreffen. Daarom is deze datum voorlopig een historische datum. De 
dag waarop ASV en de OSBO het schaken weer op de kaart hebben gezet. 

Wil je nog even terugkijken naar het evenement, ga dan even naar de Facebookpagina van ASV. Daar staan een 
paar filmpjes over deze memorabele dag. 
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Het leek stil rond ASV 5 in dit seizoen. Slechts éénmaal verscheen er een bijdrage over dit team in ASV-Nieuws. Deels 
kwam dit doordat de teamleider in gebreke bleef, maar eind maart herstelde ik me en mailde een flink verhaal naar 
de redactie. Ik weet hoe zwaar het vak van eindredactie is, dus ik deed onze mannen nog een handreiking: 
“Mochten jullie er in het weekend achter komen dat het slecht uitkomt met de pagina's laat het me dan even we-
ten, dan kan ik kijken of ik voor het ontbrekende proza kan zorgen.” Toen het maartnummer donderdags verscheen, 
bleek dat aanbod niet voor niets geweest te zijn. Onderstaand verhaal bleek namelijk het ontbrekende proza, want 
het was niet geplaatst. Uiteraard was dit een ongelukje dat in de hectiek van het maken van ASV-Nieuws kan ge-
beuren. Ik doe echter een nieuwe poging. 

 

Bizarre scenario’s bij competitieslot ASV 5 

Sinds de laatste ASV-Nieuws speelde ASV 5 twee wedstrijden. Op de voor ons vreemde vrijdagavond verloren we 
thuis met 3½-4½ van het inmiddels kampioen geworden jonge team van De Schaakmaat. Vervolgens werd in Zwolle 
met 3-5 gewonnen van Zwolle Zuid Schaakt! Over beide wedstrijden zal ik verderop nog kort verhalen. Nu eerst de 
stand van zaken in de competitie. 

In de slotronde stuit ASV 5 op het enorm sterke Meppel 2. Met één punt achterstand staan we op plaats 3, dus de 
tweede plaats is nog haalbaar. En dan wordt het interessant wat dat betekent. Dit jaar promoveren de eerste twee 
teams uit de promotieklasse naar de 3e klasse van de KNSB-competitie. De promotieklasse dreigt dan te slinken tot 
acht teams. Volgens de reglementen promoveren dan ook de nummers twee uit de eerste klasse. In dat scenario is 
de tweede plaats dus toch nog een hoofdprijs. En mocht ASV 4, dat het nog moeilijk heeft in de promotieklasse on-
verhoopt degraderen, dan wordt het zo gered door het vijfde. 

MAAR …… 

Het verhaal wordt anders als er teams uit de OSBO degraderen uit de derde klasse KNSB. In 3A is Denk en Zet/O&O 
in gevaar, maar de komende ronde wacht het duel met de concurrent, dus zij kunnen zich veiligspelen. Helaas is 
ook ZSG nog niet helemaal veilig, maar zij treffen de onderste twee nog. Dat betekent dat tenminste één van de 
twee OSBO-teams zich gaat redden. Het ideale scenario is dat Denk en Zet/O&O de komende ronde wint en vervol-
gens gelijkspeelt tegen ZSG. Dan zijn beide ploegen veilig. In 3B is Pallas nagenoeg veilig al zou het wel heel onhan-
dig zijn als verloren zou worden van rodelantaarndrager ENO. In 3C is ASV 3 in degradatiegevaar en bovendien treft 
het niet heel makkelijke tegenstanders meer. In 3D en 3E zijn de OSBO-teams veilig. En in de overige poules spelen 
geen OSBO-teams. 

Als we de standen van de 3e klasse zo eens beschouwen dan is het best denkbaar dat er twee teams degraderen en 
dan is er geen versterkte promotie in de eerste klasse. En dan speelt ASV 5 dus nergens meer om tegen Meppel 2. 
Als er één team degradeert uit de KNSB-competitie promoveert de beste nummer twee uit de eerste klasse en dat 
kan ASV 5 normaalgesproken niet meer worden. 

Een bizar en afgrijselijk scenario is nu mogelijk.  

ASV 4 staat nu 9e in de promotieklasse. Waar we niet aan moeten denken, maar wat wel kan gebeuren, is dat ze 
daar na 9 wedstrijden nog staan. Dat zou directe degradatie betekenen. Een promotie van ASV 5 zou dan reuze 
welkom zijn, want dan houden we onze promotieklasseplaats vast. Die plaats is echter niets waard als er ook maar 
één OSBO-team degradeert uit de 3e klasse. 

Zie daar het bizarre scenario dat degradatie van ASV 3 uit de KNSB-competitie een miraculeuze redding van ASV 4 
door de promotie van ASV 5 ongedaan maakt. Laten we er maar niet aan denken. 

Het heeft er in ieder geval alle schijn van dat ASV 3 en 4 zichzelf maar beter op eigen kracht kunnen redden. En mis-
schien is het verstandig voor dat ene noodgeval om voor de zekerheid met ASV 5 toch maar van Meppel 2 te win-
nen. Je weet nooit waar het goed voor is. Een ding is zeker: uiterlijk 23 april weten we op welk niveau alle ASV-
teams komend jaar spelen. 

Hitchcockachtige afloop van competitie brengt ASV 5 in de promotieklasse  

Erik Wille 
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Dan nog even terug naar een vrijdagavond in februari. Drie ASV-teams speelden thuis, dus het was reuze gezellig in 
ons clublokaal. Op sommige borden helaas wat minder. Zo zorgde kortsluiting bij Paul van der Lee voor een mat in 
iets meer dan een uur. Er ging echter veel meer mis bij ons en gelukkig ook bij de tegenstander. Coen Mekers won 
bijna net zo snel en later won ook Jan van de Linde nog. Met wat remises erbij leek 4-4 nog haalbaar voor ons. He-
laas wist ik zelf weer de negatieve hoofdrol voor zich op te eisen. Met een stuk meer kwam ik niet verder dan remi-
se. Veelal doe ik boete door alle ellende van diagrammen voorzien te publiceren. Echter als je dat keer op keer 
doet, kost dat uiteindelijk adverteerders. 

In Zwolle ging het veel beter. Zo wist mijn tegenstander kennelijk dat ik met een stuk meer niet zo handig ben. En 
daarom gaf hij me een volle toren cadeau. Dat materiaalvoordeel was wel voldoende voor een zege. En ook Wou-
ter Abrahamse pakte een cadeaugegeven stuk met liefde aan. Jan van de Linde won zoals steeds. Een degelijke par-
tij leidde tot een gewonnen pionneneindspel. Met een remise erbij van Coen Mekers pakten we zo aan de topbor-
den 3½ punt. Echter geen enkel staartbord stond goed en dan breng ik het nog positief. In een kwartier tijd gebeur-
de er echter van alles en ineens haalden we drie remises uit vier slechte stellingen. Zo kan het dus ook gaan. 

Wat een leuke club trouwens, dat ZZS! Daar wordt gelukkig ook nog geschaakt omdat men het zo leuk vindt. Van 
de acht spelers die intern speelden, noteerden er vijf niet, maar niemand maakte zich er druk om. Prachtig was het 
slot van de laatste partij van de interne daar. Twee oudere mensen hadden uren geknokt voor een goed resultaat. 
De vermoeidheid was dan ook toegeslagen. Tegen half twaalf zorgde de witspeler voor een prachtig moment. “Is 
dat paard van mij? “, terwijl hij naar het buiten de koning enige witte stuk op het bord wees. Om na een bevesti-
gend antwoord met het paard naar een veld te gaan waar die geslagen werd. Het deed niets af aan het schaakple-
zier van de man in kwestie. Zo hoort schaken te zijn! 

Inmiddels is het 23 april geweest en weten we hoe het seizoen afgelopen is. Maar het zou te snel gaan om meteen 
naar de uitkomst door te schakelen. Er gebeurde in april en mei namelijk nog genoeg om over te verhalen. Hitch-
cock zou trots geweest zijn op het scenario van het slot van de competitie 

Hoofdstuk 1 – vrijdag 8 april 

Op 8 april was het eerste hoofdstuk van de Hitchcockthriller over de afloop van de competitie. ASV 5 trad in Apel-
doorn aan voor de slotronde tegen Meppel 2. Ik was zelf verhinderd, maar mijn stand-in Siert Huizinga was dit sei-
zoen zeer succesvol geweest als teamleider. Ik had dus wel een goed gevoel over deze wedstrijd. Het werd een 
spektakelstuk waar ik graag bij geweest was. Rond middernacht kwam het verlossende berichtje op mijn mobieltje: 
“4-4 na spannende strijd. Ik was op het eind nog bezig in toreneindspel met pion meer. Helaas net geen winst”, 
meldde Coen Mekers en niet veel later kwam de gedetailleerde uitslag op mijn telefoon dankzij Xadya van 
Bruxvoort, die met een winstpartij uitstekend inviel. Het was duidelijk. Dit seizoen geen promotie voor ASV 5, maar 
wel een keurige derde plaats. Meppel 2 werd nummer 2 en zou afhankelijk van de resultaten in de KNSB-
competitie promoveren. 

Hoofdstuk 2 – 23 april 

ASV 1, 3 en 4 waren nog in degradatiegevaar en het programma van de laatste ronde was ook niet helemaal opti-
maal. ASV 4 was gastheer van de promotieklasse en moest winnen van concurrent Zutphen. Het was in ieder geval 
een overzichtelijke opdracht, want er was bij winst geen afhankelijkheid van andere ploegen. Kennelijk rendeert 
ASV 4 goed bij duidelijke opdrachten, want al na zo’n vier uur spelen was duidelijk dat de opdracht volbracht zou 
worden. Het sein ging echter pas tegen zevenen definitief op groen toen Ruud Verhoef en Mick van Randtwijk de 
winst veiliggesteld hadden. Zutphen was met 6-2 overlopen. Op eigen kracht in de promotieklasse gebleven. Op de 
hulp van ASV 5 kun je tenslotte toch niet rekenen, zullen de spelers van ASV 4 gedacht hebben. Drie kwartier eer-
der kende de euforie echter al zijn hoogtepunt. Amstelveen explodeerde door de Arnhemse juichkreten. Een bizar 
slot had zich daar afgespeeld. Om 17 uur kwamen sombere berichten door op de “zaterdagapp”. Er waren wat pun-
ten verspeeld en de benodigde winst op Amstelveen 3 leek er niet meer te komen. Maar zonder hoop is er geen 
leven moeten Jochem en Theo gedacht hebben. Jochem won als eerste. 3½-3½. “Theo probeert het nog, maar ver-
wacht dat hij het niet gaat redden. Was eenvoudig remise. Nu spannend”, klonk de volgende cryptische boodschap 
uit Amstelveen. Om 18.14 uur volgde “YES!!”. Theo had het schier onmogelijke nog gedaan en zijn partij gewonnen. 
De eerste hindernis was genomen. ASV 3 won zelf. Nu moest een van de twee concurrenten nog (flink) verliezen. 
Om 19.28 kwam het bericht “Amsterdam West wint” en dat wilden we niet horen. Nu was ASV 3 afhankelijk van 
HWP Zaanstad.  
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 18 minuten later kon geklonken worden op de goede afloop. HWP Zaanstad verloor met 6½-1½ en ASV 3 was ge-
red. Tussen alle hectiek door had ASV 1 om 18.00 uur al gemeld dat zij zich met een 5-5 gelijkspel hadden gered in 
de eerste klasse. Wat een zaterdag! “Maar goed dat ASV 5 niet gepromoveerd is. Vijf teams op zaterdag was wel 
heel veel geweest “, klonk het….. 

Hoofdstuk 3 – 4 mei 

Wie dacht dat het boek uit was aan het eind van de competitie op 23 april heeft het mis. “it ain't over till it’s over”, 
zeggen ze bij honkbalwedstrijden altijd. Maar bij honkbal eindigt het wel als de laatste wedstrijd is gespeeld. Bij 
schaken bleek dat dit seizoen niet zo te zijn. 4 mei 16.43 uur. Mijn telefoon pingelde ten teken dat er een mailtje 
binnenrolde. Als telefoonverslaafde had ik deze uiteraard binnen handbereik en ik opende de mail en las: 

Meppel 2 ziet af van de versterkte promotie. Te weinig (goede) spelers die op de zaterdag kunnen spelen. 
Dat betekent dat de beste nummer 3 mag promoveren. En dat is ASV 5. Is er interesse om met dit team in 
de promotieklasse uit te komen? 

Complete verwarring maakte zich van mij meester. Vijf teams op zaterdag. Dat is best ingewikkeld. Maar mijn team 
was alsnog gepromoveerd. Die prijs zouden we toch niet laten liggen, omdat negen zaterdagen lang 42 spelers vin-
den een te grote uitdaging is. ASV gaat toch geen uitdagingen uit de weg. Ik had de neiging om meteen terug te 
mailen: “Ja dat doen we”. Gelukkig was mijn verstandige helft ook nog alert en dat leidde ertoe dat ik eerst de ASV-
ers die verantwoordelijk zijn voor de zaterdagteams maar eens informeerde over deze kans.  

Het bleef lang angstig stil. Betekende dat, dat men het niet zag zitten. Ik werd wat onrustig van de radiostilte en ik 
besloot de deskundigen bijeen te roepen. Eind mei namen we de opties door en intussen hadden we met Paul de 
Freytas en Dimitri Kudinov al twee versterkingen binnengeharkt. Daarom ging op 3 juni de kogel door de kerk. ASV 
speelt voortaan of in ieder geval de komende competitie met vijf teams op zaterdag. Een unicum voor de club. 

De weken voorafgaand aan het Terrasschaaktoernooi zijn weeronline en buienradar de meest geziene websites. 
Het was een feest om daar naar te kijken. 31 graden, zon en droog werd zelfs aangegeven. Gaandeweg zakte de 
temperatuur wat. Dat sprak me wel aan. Droog was het belangrijkste en dat zou het zijn.  
 
Een dag  na het spektakel in Rozet was er de serene zondagochtendrust bij mijn stamkroeg Heeren van Aemstel. 
Rond elven zetten we onder een vriendelijk zonnetje de partytenten op. Uiteraard werd ook het grote spel van 
Theo Jurrius weer neergelegd. Wie weet zouden voorbijgangers er op gaan spelen. Wijs geworden van zaterdag 
zetten we er nu meteen een partytent overheen. Drie kwartier later stroomden de 28 schakers toe en nog altijd in 
de zon stonden we aan het begin van een mooie schaakzondag. 
 
Jeroen van Onzen en ik maakten de groepsindeling en rond twaalven gaven we het startschot. Wat er tijdens het 
indelen misgegaan is, weet ik nog altijd niet, maar toen ik de groepsindelingen voorlas, vielen de eerste druppels. 
Toen de eerste zetten gedaan werden, brak de hemel los en al snel moesten we op drie borden de velden afkeuren. 
Binnen werden borden opgesteld en zo werd het een gedeeltelijk terrasschaaktoernooi en gedeeltelijk kroeg-
schaaktoernooi. Een kleine twee uur later waren de voorrondegroepen gespeeld. In groep 1 duldden Otto Wilgen-
hof en Sander Berkhout weinig tegenstand. Zwollenaar Miklós Hoffer werd knap derde. In groep 2 was Bram van 
den Berg ongenaakbaar. De titelfavoriet zat met steevast  een biertje binnen handbereik heel relaxed al zijn partij-
en naar winst te spelen. Murat Duman werd knap tweede. Richard van der Wel moest het duo laten gaan. Bij Erik 
Wille ging na drie zeges al het licht uit en Mick van Randtwijk had wat aanloopproblemen. In groep 3 werd favoriet 
Léon van Tol verrast. Jeroen van Onzen, Marco Otte en Koen Maassen van den Brink profiteerden van miskleunen 
van de ASV-er. Jeroen en Koen plaatsten zich zo verrassend met Ruud Wille voor finalegroep 1. 
 
Het weer was onverminderd slecht. Kennelijk rust er een vloek op buitenschaakactiviteiten van ASV. En dat terwijl 
het altijd mooi weer is als we in de toch al warme Brasserie Servontyn spelen. 

Bram van den Berg voelt zich het best thuis op terras Heeren van Aemstel 
Erik Wille 
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Komend jaar zullen we een list moeten verzinnen om het KNMI op het verkeerde been te zetten. Misschien moeten 
we in de aankondiging maar zetten dat we in ons grand café spelen. Of moeten we gewoon de naam van het toer-
nooi veranderen in het Heeren van Aemstelregenterrasschaaktoernooi. Omdat de kou vat op de spelers begon te 
krijgen, besloten we dubbelrondige finalegroepen van zeven spelers te formeren. Dat verzekerde ons van een slot 
rond vijf uur en bovendien kon iedere speler twee keer naar binnen om weer op temperatuur te komen.  

De sfeer leed overigens niet onder het slechte weer. Er werd veel gelachen en gepraat onder de partijen. En die 
gezelligheid sloeg ook over op het weer. Rond drie uur kwam er weer een waterig zonnetje door en werd het weer 
wat aangenamer. Naarmate de middag vorderde nam het aantal miskleunen op het bord ook hand over hand toe. 
Bij me zelf was de concentratie al zover te zoeken, dat ik twee zetten achter elkaar speelde. Mijn tegenstander kon 
daar geen goedkeuring aan geven, terwijl twee zetten spelen mijn stelling toch echt verbeterde. Een van mijn vele 
kansloze nederlagen volgde. In de hoofdgroep was Bram van den Berg niet te stuiten. Bram verspeelde slechts te-
gen Otto een vol punt en Miklós Hoffer troggelde hem een halfje af. Op drie punten achterstand werden Otto en 
Sander tweede. 
 
In groep 2 was Léon van Tol ongenaakbaar. Met 11 punten werd hij eerste. Daar was het verschil met de nummers 
2 Jeroen van Onzen en Marco Otte zelfs vier punten. Mick van Randtwijk was niet te stuiten in groep 3. Ook hij 
kwam tot 11 punten en sloeg daarmee een gat van 4½ punt met de nummers 2 Marcel Leroi en Jeroen van Ginne-
ken. Xadya van Bruxvoort verspeelde in groep 4 alleen een punt aan Ko Kooman. Dus ook zijn won haar groep met 
11 punten. Ko werd keurige tweede met 8 punten. 
 
Na de prijsuitreiking was iedereen de kou vergeten en het vluggeren ging gewoon door. Tot er om zes uur een 
heerlijk BBQ-buffet klaarstond. Kennelijk gaat er voor schakers nog één bord boven een schaakbord en dat is een 
bord eten. De Heeren van Aemstel had weer uitstekend voor ons gezorgd. Na een middag hard werken achter het 
schaakbord aten de schakers en de inmiddels toegestroomde aanhang er goed van. Na nog een borreltje ging ie-
dereen tevreden zijns weegs. We hebben weer een gezellig Terrasschaaktoernooi gehad. Voor de derde keer met 
regen. Misschien was het wel het natste toernooi van de drie edities. We laten ons er niet door uit het veld slaan. 
Ook volgend jaar is er weer een Terrasschaaktoernooi bij Heeren van Aemstel. De datum is nog niet geprikt. We 
moeten eerst even naar het weerbericht kijken. We gaan ditmaal in een weekend zitten, waarin regen voorspeld 
wordt. De voorspellingen kloppen immers meestal niet. 
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Analyses partijen ASV 1 
Tom Bus, Bob Beeke en Peter Boel 

De oproep van Murat Duman voor aanvullende kopij voor het mei nummer leidde tot een mail van Tom Bus met de 

opmerking, dat ie binnen het uur voor 20 pagina’s kopij zou zorgen! De mail bevatte een aantal artikelen, maar ook 

een PGN-file met geanalyseerde partijen van ASV 1 van het afgelopen seizoen. Uit deze file heeft de redactie zes 

partijen geselecteerd.  

We beginnen met de partij waarvoor Otto Wilgenhof de 

schoonheidsprijs kreeg (9e ronde KNSB). 

Tjark Vos (2130) - Otto Wilgenhof (2192) 
KNSB competitie, 9e ronde, 23.04.2016 
Analyse door Tom Bus 
 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pd2 Pf6 4. e5 Pfd7 5. c3 c5 6. Ld3 
Pc6 7. Pe2 cxd4 8. cxd4 f6 9. exf6 Pxf6 10. 0–0 Ld6 
11. Pf3 Dc7 12. Pc3 Vos gaat voor Karpov's geliefde 
voortzetting. 
 
12. ... a6 13. Ld2 Karpov gaat verder met het actieve 13. 
Lg5 0–0 14. Lh4 Ph5! (Minder sterk is 14. ... Lf4 15. Te1 
Kh8 16. Lg3 en de zwarte batterij is geneutraliseerd in 
Karpov,A (2710)-Chen De (2320)/Hannover 1983.  
 
15. Te1 g6 16. Tc1 Dg7 Dit verdedigingssysteem van 
Korchnoi is zeer populair geworden. 17. Lf1 (Of 17. Lb1 
Ld7 18. Lg3 Pxg3 19. hxg3 g5! en zwart won in de aanval 
Kudrin,S (2520)-Kortschnoj,V (2635)/Beersheba 1984) 
17. ... Ld7 18. Lg5 h6 19. Le3 Tf7 in de partij Karpov,A 
(2700)-Mestel,A (2540)/ London 1984 miste de oud-
werldkampioen het sterke (Aangewezen was 19. ... b5) 
20. Pa4! 
 
13. ... 0–0 14. Tc1 g6 [De normaalzet is hier 14. ... Ld7 
Bijvoorbeeld 15. Te1 Tae8 (15. ... Pg4?! 16. Lxh7+! Wea-
ving,R (2257)-Scott, G (2101)/Coventry ENG 2015) 16. 
Pa4 Lc8?! Shankland,S (2652)-Michiels,B (2563)/Wijk aan 
Zee NED 2015] 
 
15. Te1? Deze natuurlijke zet is een grote fout. Sterker 
is 15. Pa4 Tb8 Hammer,J (2640)-Tikkanen,H (2551)/ 
Stockholm SWE 2015 
 
15. ... Pg4! 
 
16. h3 Lh2+ 17. Kf1 Pxf2!! De pointe van de zwarte aan-
val. Deze zet heeft Otto van te voren zien aankomen. 
 
Zie diagram volgende kolom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Kxf2 Dg3+ 19. Kf1 e5 Stukken erbij! 
 
20. Le4 Ingenieus gevonden maar niet voldoende om 
de zwarte aanval te stoppen. 
 
20. ... Lxh3! Het tweede stukoffer dient om de witte 
vesting geheel te vernietigen. 
 
21. Lxd5+ "Ein geschwollener darf alles fressen" 
 
21. ... Kh8 22. De2 Pxd4 Zeer sterk is ook 22. ... e4 
23. Df2 Pxf3 De afwikkeling is ook zeer fraai om te zien. 
24. Dxg3 Lxg3 25. gxh3 Hardnekkiger was 25. Lxf3 Txf3+ 
26. Kg1 Td3–+] 
 
25. ... Pxd2+? De enige smet op deze partij. Sneller wint 
25. ... Pxe1+ 26. Ke2 Pg2! 
 
26. Ke2 Tf2+ 27. Ke3?! Of 27. Kd3 e4+ 28. Ke3 Lh4 29. 
Ted1 Taf8–+ 
 
27. ... Th2 28. Th1 Lf4+ 29. Kd3 Tf2 30. Tce1 Td8 31. Te2 
Tf3+ 32. Kc2 Txc3+ en deze slagwisseling bezegelt het 
lot van Vos definitief. 
 
33. bxc3 Txd5 34. Td1 Kg7 Een enerverende partij, 0–1. 
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Wouter van Rijn, (2177) - Collin Boelhouwer (2081) 
ASV - HWP, 4e ronde KNSB, 26.04.2016 
Analyse Tom Bus 
 
1. c4 e5 2. Pc3 Lb4 3. d4 Hiermee verlaat Wouter de 
geijkte paden. 
 
3. ... Lxc3+?! Ik denk dat zwart het Wouter moeilijker 
had kunnen maken. Het zwarte systeem is gebaseerd op 
een mogelijke ruil op c3. Ik denk dat Boelhouwer wit 
moet provoceren tot a3 om een tempo te kunnen win-
nen. Na de ruil 3. ... exd4 4. Dxd4 Pf6 5. a3= zoals in 
Kuenitz,K (2150)-Gnichtel,G (2250)/Mehlingen 1997 
heeft zwart geen problemen. 
 
4. bxc3 e4?! Dit was de bedoeling van het zwarte sys-
teem. De pion op e4 scheidt het bordt in twee helften. 
Zwart heeft hierdoor meer ruimte om te manoeuvreren 
en kan eventueel een aanval lanceren op de konings-
vleugel. 
 
Er is echter één groot nadeel verbonden aan het zwarte 
plan: hij mist de zwartvelderige loper om over de diago-
naal h2-b8 aan te vallen. Ik vermoed dat het zwarte stra-
tegische plan niet goed is. Het witte loperpaar en de 
kwetsbaarheid van pion e4 moeten wit voordeel geven. 
 
5. Dc2 De7 De vraag luidt: Is pion e4 sterk of zwak? 
 
6. Lf4 Deze natuurlijke ontwikkelingszet is niet het bes-
te middel om de zwarte stelling te bestrijden. De voor-
delen van deze loperzet is dat een stuk met tempowinst 
wordt ontwikkeld en dat dat de loper zich buiten de ke-
ten zal bevinden. Het nadeel is dat de bedreiging van 
pion c7 met een eenvoudig en sterke tegenzet bestreden 
wordt. Verder heeft wit na de tekstzet minder ontwikke-
lingsmogelijkheden voor zijn overige stukken. 
 
[Een plan dat geheel bij de stijl van Wouter zou passen 
start met 6. g4! om de verdedigingszet f7–f5 te ont-
krachten en om de fianchetto Lg2 mogelijk te maken. Na 
6. ... h6 7. Lg2 heeft zwart heeft grote moeite om pion e4 
te handhaven. 
 
Een ander plan dat men veel in dit type stellingen ziet, is 
6. Ph3 "Knight on the rim is grim" of "Ein Springer am 
Rand bringt Kummer und Schand" zijn uitspraken die 
men vaak leest. Aan beginnende schakers wordt geleerd 
om een paard niet aan de rand van het bord te zetten 
omdat zijn actie-radius dan beperkt is.  
 
Inmiddels weet men dat men deze oude dogma's niet te 
letterlijk moet nemen. In sommige openingen (Panno-

variant van het Konings-Indisch of de Spaanse Tsjigorin-
variant) blijft zo'n paard de gehele partij vanuit de zijlijn 
toekijken hoe zijn companen zich vermaken midden in 
het strijdgewoel. In andere opening is de rand van het 
bord slechts een tussenstation voor het paard om zich 
voor te bereiden voor de tocht naar betere oorden. 6. ... 
d6 7. Pf4 Dit is de bedoeling. Het paard is op weg naar 
d5 waar het een prachtige centrale positie inneemt.  
 
Zwart staat nu voor een dilemma. Moet ik het witte 
paard op d5 toelaten of moet ik dit permanent verhinde-
ren door ....c7–c6 te spelen, waarbij zwart zijn zwarte 
velden verder verzwakt? 
 
6. ... d6 7. e3 Pf6 Waar moet wit zijn paard en/of wit-
veldige loper naar ontwikkelen? 
 
8. h3 0–0 9. g4 Deze zet maakt Lg2 mogelijk maar is 
vooral bedoeld om de bewegingsvrijheid van zwart in te 
perken. 
 
9. ... Te8 9. ... De6 
 
10. Pe2 Op weg naar g3. Wit dreigt dan g5 met stuk-
winst. Een nevenplan is de opmars g4–g5 waarmee een 
verdediger van e4 wordt verjaagd. Zwart moet zich te-
gen deze dreiging wapenen. Verder moet zwart ook con-
trole krijgen over de zwarte velden vanwege het ontbre-
ken van zijn zwartvelderige loper. 
 
10. ... c6? Met deze zet controleert zwart weliswaar 
veld d5 maar bestrijdt daarmee niet de witte dreigingen. 
Er is verder een regel die zegt dat pionnen niet terug 
mogen. Door de tekstzet wordt veld/pion d6 verder ver-
zwakt. 
 
Een idee is het profylactische 10. ... h6 11. Tg1 (Het on-
geduldige 11. g5 wordt geneutraliseerd door 11. ... Ph5 
12. gxh6 g6=) 11. ... Ph7 12. 0–0–0 Pf6 
 
11. Pg3 h6 12. g5! De Hebel (The hook) is een belangrijk 
strategisch middel om de spanning op te voeren, om 
lijnen te openen of om het initiatief te veroveren. Met 
de tekstzet wordt niet alleen de verdediger van pion e4 
tot een verklaring gedwongen. De zet geeft ook moge-
lijkheden tot opening van lijnen op de koningsvleugel. 
 
12. ... Ph7  
 
Zie diagram volgende pagina. 
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Wit bevindt zich op een driesprong: ga ik tactisch, positi-
oneel of strategisch te werk? Wouter gaat voor de crea-
tieve en tactische oplossing. 
 
Leuk of niet maar zwart moest zich inlaten op 12. ... hxg5 
13. Lxg5 Pbd7 14. Ph5 met een lichte plus voor wit. 
 
13. gxh6!? Deze zet houdt een stukoffer in. 
 
13. c5! lokt de verdediger van veld e5 weg. 13. ... dxc5 
en nu pas 14. gxh6 g5 15. Le5 f6 16. Lxb8 Txb8; 13. h4! 
Aangezien wit nog niet voldoende strijdkrachten aan het 
front heeft is, het verstandiger om de spanning te hand-
haven om de druk daarna uit te bouwen. Bijvoorbeeld 
13. ... hxg5 14. hxg5 g6 15. 0–0–0 Lg4 16. Le2 Lxe2± 
 
13. ... g5 14. Lxd6? Nu grijpt Wouter mis. Wit krijgt op 
deze manier te weinig compensatie voor zijn stuk. 
 
Na 14. Tg1 Kh8 15. Dxe4 Dxe4 16. Pxe4 Txe4 17. Lxd6 
Th4 18. f4÷ zijn de kansen gelijk. 
 
14. ... Dxd6 15. Pxe4 Dxh6 16. Ld3 Het einde van de 
slagwisseling. Wouter heeft twee pionnen voor het stuk. 
Daarnaast is de zwarte ontwikkelingsachterstand en de 
verzwakking van de zwarte koningsstelling extra positio-
nele compensatie. Toch is dit niet voldoende voor wit. 
Zwart zal zo snel mogelijk zijn stukken moeten ontwikke-
len om zijn materiële voordeel te kunnen uitbuiten. 
 
16. ... Pd7?! Te langzaam. 
 
Zwart had zijn heil moeten zoeken in het actieve 16. ... 
Lf5! 17. 0–0–0 Lxe4 18. Lxe4 Pf6 
 
17. 0–0–0 Kh8 18. c5 Pdf6 19. Pd6 Tf8 20. Tdg1= Wouter 
heeft zijn stukken weten te activeren terwijl zwart bijna 
klaar is met zijn ontwikkeling. Het witte plan is het ope-

nen van de halfopen g- en/of h-lijn terwijl zwart 
met ...b7–b6 een Hebel moet maken om tegenspel op de 
damevleugel te krijgen. Verder moet zwart een goede 
bestemming voor zijn loper zien te vinden. Vooralsnog 
heeft zwart een licht voordeel vanwege zijn materiële 
voorsprong. 
 
20. ... Le6?! Met deze rigoureuze manier van openen 
van de b-lijn wordt het materiële evenwicht hersteld en 
zijn de kansen gelijk. 
 
Logisch lijkt 20. ... b6 21. Lc4 Le6 22. Lxe6 fxe6 23. Pc4 
Dh5 24. Pe5 Tg8 25. Db3 bxc5 en zwart staat iets beter. 
 
21. c4 Er was niets mis met het nemen van de pion. 21. 
Pxb7 Tab8 22. Pd6 Tfd8 23. h4 g4 24. c4= 
 
21. ... b6! De witte damevleugel wordt onder schot ge-
nomen. 
 
22. Dc3 bxc5?! Nauwkeuriger was het activeren van 
zwart's laatste stuk met 22. ... Tad8 23. Lc2 Tg8 
 
23. dxc5 Dg7 Het is logisch om het paard op f6 te ont-
pinnen. Na deze minder nauwkeurige zet staat het gelijk. 
 
Wederom was 23. ... Tad8 met druk op de d-lijn de ma-
nier om verder te gaan. 
 
24. f4= Pd7?! Door teruggave van het stuk probeert 
zwart de druk te verlichten. De druk is inderdaad minder 
geworden. Een grote nadelige bijkomstigheid is dat de 
zwarte stelling nu minder is dan voorheen. 
 
Met het aanbieden van stukkenruil door 24. ... Pe8 25. 
Dxg7+ Kxg7 26. Pf5+ Lxf5 27. Lxf5 Pc7 behoudt zwart de 
beste kansen. 27. f5 Een kritiek moment in de partij. Hoe 
wikkelt zwart verder af? 
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27. ... Pxc5? Boelhouwer maakt de verkeerde keus en in 
de komende fase speelt Wouter sterker dan zijn tegen-
stander. Met kleine middelen weet Wouter zijn stelling 
te verbeteren. 
 
Hardnekkiger weerstand bood de afwikkeling 27. ... Lxf5 
28. Pxf5 Kg6 29. Pe7+ Kf6 30. Pxc6 Tfc8 31. Pd4 Txc5 
waarbij wit de betere kansen behoudt. 
 
28. fxe6 Pxe6 29. h4! Kg6 30. hxg5 Th8 31. Th6+! Txh6 
32. gxh6+ Kxh6 33. Pxf7+ Kh5 
 
Einde van de slagwisseling. Als we de stelling beoordelen 
zien we: 1) Wit heeft een pluspion. 2) De witte stukken 
staan actiever dan de zwarte. 3) De zwarte koning staat 
kwetsbaar en afgesloten van het strijdtoneel. Wit staat 
zeer goed tot gewonnen. Wat is het witte plan? a) Acti-
veren van de witte koning b) Afwikkelen naar een toren- 
of pionneneindspel In een paardeindspel heeft zwart 
meer verdedigingskansen omdat hij het paard tegen de 
laatste witte pion kan ruilen. Wat is het zwarte plan? a) 
activeren van de zwarte toren b) koning weer in het spel 
brengen c) ruilen van zoveel mogelijk pionnen d) vesting 
bouwen. 
 
34. Pe5 c5 35. Kc2 Te8 36. Kd3 Pf8 37. Pf3 Pe6 38. Tg2 
Kh6 Beide spelers hebben hun positie verbeterd. Wit 
kan nu kiezen uit het opspelen van zijn a-pion of het bin-
nenvallen van de vijandelijke linie via de b- of g-lijn. 
 
39. Tb2 Te7 40. Tg2 Als het binnenvallen niet via b7 
gaat dan misschien via g8. 
 
40. ... Te8 41. Tg4 Kh5 42. Te4!? dan maar een centrale 
aanval. 
 
42. ... Kg6? Zwart mist de kans om zijn paard te ontpen-
nen met 42. ... Td8+ 43. Kc2 Td6 
 
43. Te5 Kf6 44. Td5 44. Th5! 
 
44. ... Te7 45. Pe5 Of 45. Pd2 Tc7 46. Pe4+ Ke7 
 
45. ... Tc7 46. Kc3 Ke7 47. Pg6+ Kf7 48. Pf4 Pg7 Na de 
paardruil 48. ... Pxf4 49. exf4 Ke6 50. f5+ Kf6 51. Kd3 Tc6 
52. Ke4 Ta6 53. Td2 Ta5 54. Tf2 stort de zwarte stelling 
in. 
 
49. Kd3 Ke7 50. Ke4 Tc6 51. Te5+ Kd7 52. Kd5 Ta6 53. 
Pd3 Td6+ 54. Ke4 en de zwarte c-pion gaat verloren. 
 
54. ... Pe6 55. Pxc5+ Pxc5+ 56. Txc5 en de paarden zijn 
geruild. 

 
56. ... Ta6 57. Th5?! Wouter kiest voor een winstweg 
waar zijn toren en koning actief geposteerd worden. 
 
Veilig en goed is 57. Td5+! Kc7 58. Td2 Wit kan zijn twee 
pionnen voordeel behouden. De winstweg loopt dan iets 
langzamer. 
 
57. ... Txa2 58. Kd5 Td2+ 59. Kc5 Ke6? 
 
Toreneindspelen zijn de meest voorkomende eindspe-
len. De ene keer is het eindspel zo klaar als een klontje 
de andere keer is het eindspel zo verraderlijk als het Ne-
derlandse weer. Een belangrijke tip die bij dit type eind-
spelen hoort is: Speel zo actief mogelijk! De koningszet 
naar e6 lijkt logisch, maar maakt de taak voor Wouter 
makkelijker. 
 
Sterker is de torenmanoeuvre 59. ... Ta2 60. Td5+ Kc7 
61. Td1 Ta5+ 62. Kd4 Kc6 waarna zwart zijn stelling een 
stuk heeft kunnen verbeteren. 63. Te1 Ta2 64. e4 a5 65. 
e5 Kd7 en wit moet nog hard werken voor het punt. 
 
60. Th6+! Ke5 61. Th7 De pointe was 61. Kc6! Ta2 62. 
Kd7 Td2+ 63. Ke7 Tc2 64. c5! Deze zet zie je snel over het 
hoofd. 64. ... a5 (64. ... Txc5 65. Th5+) 65. Th5+ Ke4 66. 
Kd6 Td2+ 67. Ke6 Tc2 68. Th4+ Kxe3 69. Kd6+– 
 
61. ... Ta2 62. Te7+ Kf6 63. Te8 a5 64. Kb5 a4 65. Kb4 
Ta1 66. Ta8 Te1 Na 66. ... Tb1+ 67. Kc5 Ta1 wint wit met 
68. Ta5! 
 
67. Txa4 Txe3 Bizar genoeg is deze zet op één tempo 
gewonnen voor wit (tablebase). Was zwart daarentegen 
aan zet dan zou hij met 68.....Ke7 remise kunnen maken! 
 
68. Ta7 Wit wint door met zijn pion op te rukken en 
gelijktijdig de zwarte koning af te houden. 
 
68. ... Ke6 69. Kc5 Te5+ 70. Kc6 Te1 71. c5 Tc1 72. Th7 
Tc2 73. Kb6 Tb2+ 74. Kc7 Tg2 75. c6 Kd5 76. Th5+ Ke6 
77. Th1 Te2 78. Td1 Ke7 79. Kb7 Tb2+ 80. Kc8 Tc2 81. c7 
Ke8 82. Te1+ Kf7 De laatste etappe van de partij wordt 
ingezet: "bruggetje bouwen". 
 
83. Te4 Tb2 84. Kd7 Td2+ 85. Kc6 Tc2+ 86. Kd6 Tc1 87. 
Te5 De brug is compleet. De pion kan oversteken. 
 
1–0 
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Bob Beeke (2235) - Jan Timman (2551) 
KNSB competitie, 09.01.2016 
Analyse Bob Beeke 
 
1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. e3 0–0 5. Pge2 Dit is te-
genwoordig een relatief populair idee tegen de verras-
send moeilijk te kraken Nimzo. Ik heb deze paardzet nu 
een aantal keer gespeeld maar ik ben wegens tegenval-
lende resultaten van plan er vanaf te stappen. 
 
5. ... d5 6. a3 Le7 7. cxd5 exd5 8. Pf4 c6 9. Ld3 Pbd7 10. 
0–0 10. g4 Te8!? Gewoon negeren! 11. g5?! Pe4 En je 
begint je ongemakkelijk af te vragen waarom je ook al-
weer zo stoer deed met die g-pion. 
 
10. ... Te8 Deze witte opzet tegen de Nimzo is gek ge-
noeg al diverse keren op topniveau geprobeerd. Het lijkt 
me sterk dat zwart hier veel te vrezen heeft. Vergelijk de 
stelling eens met een normale Damegambiet met loper 
op g5 en het (f4) paard op e2 of f3. De witte stukken 
staan hier simpelweg op wat minder logische plekken. 
 
11. b3? Het idee van deze zet is zo ongeveer net zo 
droevig als dat hij oogt. 11. f3 ligt voor de hand. Het pakt 
wat velden en bereidt een latere e4 push voor. 
 
11. ... Pf8 12. Lb2 De loper heeft hier vanzelfsprekend 
niks te zoeken. 12. b4 Geeft de fout toe maar is beter. 
 
12. ... Ld6 13. Te1 Pg6 Timman hoeft geen spectaculaire 
dingen te doen om vorderingen te maken. De witte stel-
ling is al ongemakkelijk, mede te danken aan dreigingen 
gericht op h2. 
 
14. Pxg6 hxg6 15. h3 Lf5! En het volgende "sterke" 
witte stuk wordt afgeruild, dan wel teruggestuurd. 
 
16. Lf1 g5 17. g4 Lg6 18. Lg2 Lc7 19. Lc1 Zo, die heeft zijn 
werk gedaan (zie commentaar bij zet 12). 
 
19. ... Dd6 20. f3 Te6 21. Ta2 Tae8 22. Kf1 a6 23. Pa4 b6 
24. b4 Dh2 25. Db3? Wit maakt hier een fout maar was 
positioneel uiteraard al volkomen overspeeld. Ik moet 
toegeven dat ik in deze fase tegen beter weten in nog 
wel de illusie had dat ik het zwart moeilijk had gemaakt 
om vorderingen te maken. Toch weet ik dat, hoe stevig 
je ook denkt te staan, het in dit soort stellingen slechts 
een kwestie van tijd is voor je omvalt. In dit geval bleek 
dit zelfs in weinig tijd te zijn. Timman, die tot nu toe zo 
ongeveer in Karpov's stijl, ogenschijnlijk eenvoudig groot 
voordeel heeft gehaald met subtiele middelen schakelt 
nu over naar grover gereedschap. 
 

25. ... Pe4! 26. Pc3 Pg3+ 27. Kf2 f5 28. Pxd5 Wanhoop 
28. ... cxd5 29. Dxd5 fxg4 30. hxg4 Pe4+ 31. fxe4 Lxe4 
0-1. 
 
Arjan Wijnberg (2071) - Peter Boel FM (2132) 
ASV- De Wijker Toren 
 
1. d4 Pf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. a4 b4 5. Pd2 g6 6. e4 d6 7. 
h3 Lg7 8. Le2 0–0 9. Ta2 a5 10. b3 e6 11. dxe6 fxe6 12. 
Lf3 Ta7 13. Pe2 Pc6 14. Lb2 Pd7 15. Lxg7 Kxg7 16. 0–0 
Pde5 17. Pg3 Taf7 18. Te1 Pd4 19. Te3 Dh4 20. Kh2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Voor u ziet u de ruïne van een geweigerde Wolga. De 
zwarte opstelling is bijna ideaal te noemen, en een spe-
ler van enige klasse zou hier het liefst wat heen en weer 
schuiven, om er nog wat langer van te genieten. De com-
puter geeft als sterkste ...Lb7 en...h7–h5 en dan lang-
zaam oprukken met ...g6–g5 enz. Maar ik had met voor 
mijn doen behoorlijke zorgvuldigheid een andere door-
braak voorbereid: 
 
20. ... Pexf3+!? 21. Pxf3 Txf3 22. gxf3? Taaier was 22. 
Txf3 Txf3 23. gxf3 e5 24. Td2 en zwart staat nog steeds 
bijna ideaal, maar het wordt steeds moeilijker om verder 
te komen - met name door de zwakte van pion d6, die 
me in de partij ook parten zou spelen. 
 
22. ... e5 23. Dh1 Een grappige zet, die leidt tot een af-
wikkeling die wit nog praktische keepkansen biedt. Alter-
natieven als 23.Kg1 en 23.Td1 verliezen ook - in de 
meeste gevallen haalt zwart zijn toren erbij mid-
dels  ...Tf4. 
 
23. ... Dxh3+ 24. Kg1 
 
Zie diagram volgende pagina. 
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24. ... Pxf3+ 25. Dxf3 Na 25. Txf3 wint natuurlijk 25. ... 
Dxh1+ 26. Kxh1 Txf3 
 
25. ... Txf3 26. Txf3 Dg4 Na de "knee jerk" reactie 26. ... 
h5?? 27. Pf5+ sta je toch te kijken met zwart... 
 
27. Td3!? Wijnberg dacht achteraf dat hij met 27.Te3 de 
pion had moeten blijven dekken, maar dan heeft wit he-
lemaal geen tegenspel. 
 
27. ... h5 28. Kh2 h4 29. Pf1 Dxe4 30. Tad2 Lb7 Iets prak-
tischer was 30. ... Df4+ 31. Kg2 Lf5 waarna wit niet op d6 
kan slaan wegens het loperschaak op e4. 
 
31. f3 De1?! Ook hier was 31. ... Df4+ 32. Kg2 e4 wel zo 
simpel. Ik dacht dat de tekstzet snel won, maar had een 
pointe overzien. 
 
32. Kg1! h3 Even veld h4 vrijmaken omdat ik nu zag dat 
wit dreigde met een eeuwige aanval op de dame via Td2
–d1–d2 enz. Overigens kon 32. ... e4 dan nog best: 33. 
Td1? De2 34. T1d2 exd3 en zwart wint. 
 
33. Tf2 e4?! Ik zat steeds naar 33. ... d5! te kijken, maar 
in vele varianten werd de vrije witte d-pion te sterk. Op 
het moment dat het wel kan doe ik het niet: 34. cxd5 La6 
35. Tdd2 Lxf1 en wit kan niet terugslaan wegens mat of 
torenverlies. 
 
34. Te3 Db1 35. Kh2! d5 36. cxd5 Lxd5 37. Pd2 Db2 
Houdt de druk erop, zodat zwart of zijn e-pion, of zijn h-
pion overhoudt, wat nog steeds voldoende is voor de 
winst. Ik moet zeggen dat ik hier even vreesde dat ik de 
controle dreigde te verliezen, maar het valt allemaal 
mee. 
 

38. fxe4 Le6 39. e5 Dd4 40. Tfe2 Zie diagram volgende 
kolom. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. ... Lg4! De praktische oplossing. Er is geen tijd om 
met de e-pion te lopen: 41. e6 Lxe2 42. Txe2 (42. e7 
Dxe3) 42. … Dd3! en wit verliest nog meer materiaal. Dus 
de volgende afwikkeling is gedwongen. 
 
41. Te4 Lxe2 42. Txd4 cxd4 43. Kxh3 Kf7 44. Kg3 g5! 45. 
Pe4 Ke6 Dit vergde nog enig rekenwerk; het paard kan 
de pion op a5 ophalen, maar wordt dan 'gevangen'. 
 
46. Kf2 46. Pc5+ was iets sneller, maar het maakt niet 
veel uit: 46. ... Kxe5 47. Pb7 La6! 48. Pxa5 en hier had ik 
48. ... Kd5 gevolgd door ...Kc5 en ...Kb6 gepland, maar 
48. … d3! wint nog sneller. 
 
46. ... Kxe5 47. Pc5 Kd5 48. Pb7 La6 49. Pxa5 Kc5 Met de 
pionnen gaan lopen kon ook: 49...g4 bijvoorbeeld. 
 
50. Kf3 Kb6 51. Ke4 Kxa5 52. Kxd4 Lc8 
 
0–1 
 

Peter Boel FM (2132) - Jelmer Sminia (2204) 
KNSB 1e Klasse Zukertort Amstelveen-ASV 
 
1. e4 e6 2. d3 d5 3. Pd2 Pf6 4. g3 c5 5. Lg2 Pc6 6. Pgf3 
Le7 7. 0–0 Dc7 8. Te1 b5?! Voortvarend gespeeld. Het 
normale plan voor wit is hier e4–e5 en koningsaanval, 
maar hier zou dat eerst voorbereid moeten worden met 
9. Pf1 (9.e5? Pfd7). Wit kan echter ook het centrum 
openbreken om te profiteren van het feit dat zwart nog 
niet gerokeerd heeft 
 
9. exd5 Pxd5 10. c4 bxc4 11. dxc4 Pdb4 12. Pe4! Na 12. 
Pe5!? is het kwaliteitsoffer 12...Pxe5 niet goed, maar 
zwart heeft gewoon 12. ... Lb7. 
 
12. ... 0–0 Zie diagram volgende pagina. 
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Hier dacht ik bijna een half uur na over mijn volgende 
zet. In anticipatie op 13...Td8 en 14. ..Pd3 moet de c1-
loper eruit, maar waarheen? 
 
13. Lg5? Een misrekening. Ik dacht dat 13. Lf4 niet goed 
was wegens 13. ... e5 14. Pxe5 Pxe5 15. Pc3 en nu 15. ... 
Pbd3, maar dat is grote onzin: wit wint met 16. Pd5 Dd7 
17. Pxe7+ Dxe7 18. Dxd3 of ook gewoon 16.Lxe5 gevolgd 
door misschien eerst Pd5 en Pxe7+ en dan Lxa8. 
 
13. Le3 was ook nog beter; dat verwierp ik wegens 13. ... 
Td8 14. De2 Pd4 15. Pxd4 cxd4 en weer kan 16. Lf4 e5?? 
17. Pg5. 
 
13. ... Td8 14. De2 f6 Dit is helemaal geen verzwakking, 
omdat … e6–e5 volgt. Ik heb nog wel een probaat en 
gepland antwoord. 
 
15. a3!? Ook hier kon 15. Le3 nog, maar na 15. ... Pd4 
16. Pxd4 cxd4 17. Lf4 e5 is het wat moeilijker: 18. Pg5! 
Tb8 19. Dh5 fxg5 20. Lxe5 Ld6 21. Lxd6 Dxd6 22. a3 en de 
witte aanval is ijzersterk doordat mijn loper op d5 komt. 
 
15. ... Pa6?! Hier staat het paard nogal buitenspel, maar 
15. ... Pd3 16. Ted1 Pde5 kon niet goed wegens 17. 
Txd8+ Lxd8 (17. ... Dxd8 18. Pxe5 Pxe5 19. Pxf6+!) 18. 
Pxe5 Pxe5 19. Le3 met groot voordeel voor wit. 
 
16. Ld2?! 16. Le3! met dezelfde pointe en, wellicht ten 
overvloede, dat kon zelfs op de volgende zet nog. 
 
16. ... Tb8! 17. Tab1?! e5  

 

Zie diagram in de volgende kolom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu begint het er toch penibel uit te zien, en met nog een 
minuut of 20 op de klok besloot ik tot een soort wan-
hoopsoffensief. 
 
18. Ph4?! Pd4 19. Dh5 Le6! De juiste reactie. Wit moet 
pion c4 geven en het gaat van kwaad tot erger. 
 
20. f4!? Lxc4 20. ... Dc8! was heel naar geweest, maar 
ook Jelmer had nu minder dan 20 minuten over. 
 
21. Pc3? 21. fxe5 was nu niet zo duidelijk meer. 
 
21. ... Ld6 21. ... Lf7 22. Dg4 f5! had de boel aardig op-
geruimd; wit kan niet nemen omdat de loper op d2 (de 
oorzaak van al zijn problemen) hangt. 
 
22. Pf5?! Een goede praktische kans… 22. ... Lf8 ... maar 
als zwart hier 22. ... Lf7 had gespeeld, had wit een zware 
pijp gerookt. Na 23.Dg4 heeft zwart 23... Pxf5 24.Dxf5 
Lg6 25.De6+ Df7. Jelmer was bang voor 23. Ld5 maar 
dan heeft zwart eenvoudig 23. ... Lxd5! (terug) 24. Pxd5 
Df7 met een erg gezonde pluspion. 
 
23. fxe5!? Komt neer op een dubieus stukoffer, maar 
verwarring stichten was mijn hoofddoel hier. 
 
23. ... Pxf5 24. Lf4! g6 In een flits zag ik 24. ... g5 aanko-
men, wat nog wel link is na 25. exf6 gxf4 26. Dxf5 . De 
hoofddreiging is 27.Te7!, dus zwart moet hier nog even 
26...Kh8 of 26...Df7 vinden. 
 
25. Dg4 Df7 26. e6!? Lxe6 27. Lxb8 Pxb8 Niet 27. ... 
Txb8?? 28. Txe6 . Ik was helemaal in schwindelmodus 
hier. 
 
28. Da4 Lb3 29. Da5 Td2!? Iets als 29. ... Dd7 was veili-
ger. 
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31. Dd8!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ineens moet zwart uitkijken, met nog 4 minuutjes op 
de klok. Nog steeds is bijvoorbeeld 31...La2 of 31...Pa6 
goed voor zwart, maar hij trekt het niet meer. 
 
31. ... Pd7? 32. Dxd7! Dxd7? 32. ... Pd4 
 
33. Pxf6+ Kf7 34. Pxd7 Lh6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ineens moet wit omgaan met de weelde van een ge-
wonnen stelling, wat misschien wel de moeilijkste om-
schakeling is. Nu ga ik dus in de fout. 
 
35. Pe5+ Direct 35. Le4! haalt alle tegenspel eruit. 
 
35. ... Kg7 36. Pg4? Ld2? 37. Te2!? 37. Le4! Tc4 zag ik 
nog in tijdnood - niet dat wit gewoon wint na 38. Lxf5 
Lxe1 39. Le6 of 38...gxf5 39.Pe3. Erg tricky allemaal! 
 
37. ... Pd4 38. Tf2? Boeh... 38. Te7+ 
 
38. ... h5 39. Td1 Tc1 Ook deze had ik nog gezien... en 
ook dat na 40. Txc1 Lxc1 wit niet 41. Tf1 kan spelen we-
gens 41. … hxg4 42. Txc1 Pe2+. Maar 41. Pf6 is dan nog 

wel mogelijk, waarna wit misschien nog een tikje beter 
staat door zijn betere structuur. Met nog minder dan 
een minuut op de klok koos ik eieren voor mijn geld. 
 
Hier maakt 39. ... Lg5!? 40. Txc2 Lxc2 41. Pf2 Lxd1 ook 
gelijk, maar na de tekstzet kan wit nog flink de mist in 
gaan. 
 
40. Tfxd2 Lxd1 41. Pe3 Lb3+ 42. Kf2 Kf6 43. Le4 g5 Hier 
bood Sminia remise aan, en de tegenstander van Wouter 
ook. Ik wist dat we weliswaar een punt voor stonden 
maar nog 3 moeilijke stellingen over hadden. Na enig 
overleg besloot ik het nog te proberen. 
 
44. Kg2 Het idee is 45.Tf2+ en dan achter de h-pion aan-
gaan, wat overigens niet zonder risico lijkt. Maar na 
 
44. ... Te1 45. Kf2 kon ik mijn pogingen meteen staken. 
Zwart had overigens zelf nog iets kunnen proberen met 
iets als 44. … Ke5 45. Lg6 Te1! 46. Kf2 Th1, maar ook hij 
vond het mooi geweest... 
 
½–½ 
 
Migchiel De Jong IM (2338) - Tom Bus (2192) 
KNSB 1A, ASV- 1864 Philidor Leeuwarden, 13.02.2016 
Analyse Tom Bus 
 
In ronde 6 van de KNSB-competitie mocht ik de degens 
kruisen met IM Migchiel de Jong. Een week voor deze 
partij wist Migchiel samen met IM Blees en de GM's Bok, 
Guliyev en Ikonnikkov het Noteboomtoernooi te winnen. 
Ik was voorbereid op een harde strijd. 
 
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. Lb5+ Pd7 Met deze zet geeft zwart 
aan dat hij op meer dan gelijkspel uit is. 
 
4. 0–0 Pgf6 5. Te1 a6 6. Lf1 In de analyse hebben we 
gekeken naar de partijopzet van Carlsen 6. Ld3 b5 7. c4 
g5 8. Pxg5 Pe5 9. Le2 bxc4 10. Pc3 (Of 10. Pa3 Tg8 11. 
Pxc4 Pxc4 12. d4 Pb6 13. Lh5 (13. dxc5) 13. ... Pxh5?! 14. 
Dxh5 en wit heeft te weinig voor het stuk in 0–1 Carl-
sen,M (2853)-Topalov, V (2816)/Saint Louis USA 2015) 
 
10. ... Tb8 (Ik had 10. ... Tg8N voorbereid.) 11. Tf1 De 
mysterieuze torenzet. 11. ... h6 12. Pf3 Pd3 1–0 Carl-
sen,M (2834) -Grischuk,A (2747)/ London ENG 2015/The 
Week in Chess 1101 (38) met gelijke kansen in Carlsen,M 
(2834)-Grischuk,A (2747)/London ENG 2015 
 
6. ... b6 Deze zet wordt het meest gespeeld. Zwart no-
digt uit om een Egelopstelling te spelen. 
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7. d4 cxd4 8. Pxd4 Lb7 9. c4 Ik geef toe dat ik vijf secon-
den naar het slaan op e5 4 heb gekeken. Ik vertrouwde 
mijn tegenstander dat de pion op e4 vergiftigd was. 
 
9. ... e6 Bijvoorbeeld 9. ... Pxe4 10. f3 e5 11. fxe4 exd4 
12. Dxd4 Dh4 13. g3 Dh5 14. Pc3 met de betere kansen 
voor wit in Komliakov,V (2400) -Losev,D (2340)/Moscow 
1990 
 
10. Pc3 Le7 11. b3 Ik rekende op een opstelling met 11. 
f3 Het is voor mij dan makkelijker om een goed plan te 
kiezen. Een mogelijk vervolg is 11. ... Tc8 12. Le3 0–0 13. 
Dd2 Dc7 14. Tac1 Db8 zoals in Svidler,P (2727)-Topalov,V 
(2816)/Baku AZE 2015. Veelal ontstaat een zeer span-
nend en complex middenspel met kansen voor beide 
partijen. 
 
11. ... 0–0 12. Lb2 Tc8 13. g3 Deze zet verraste mij. Ik 
rekende nog steeds op een opstelling met f3. Mijn ge-
voel zei dat ik nu alert moest reageren. Ik kon echter 
niets schokkends vinden en besloot de overgang naar 
een reguliere bestrijding van de Hedgehog toe te laten. 
 
13. ... Te8 Of 13. ... Dc7 14. Lg2 Db8 15. De2 Ld8 Een 
bekend plan, maar weinig effectief tegen deze witte op-
stelling. 16. Tad1 Te8 17. Kh1 Lc7 18. f4 met de iets bete-
re stelling voor wit in Cori Tello,J (2377)-Arenas,D 
(2196)/ Cali 2008. 
 
14. Lg2 Dc7 15. Tc1 Lf8 Interessant is het idee 15. ... h5 
16. f4 Db8 17. Lf3 Da7 18. Kg2 g6= 
 
16. Dd2 Minder sterk is 16. Pc2 Db8 (16. ... h5!?) 17. 
Pe3 Lc6 met gelijke kansen in Pergel,L (2255)-Videki,S 
(2380)/Hungary HUN 2014 (17. ... h5! 18. Dd2 h4) 
 
16. ... Db8 17. h3 La8 Na een half uur denken gespeeld. 
Het kostte mij zeer veel moeite om een juist plan te kie-
zen. In vele gevallen kan zwart gebruik maken van het 
plan Kh8, Tg8, g7–g5, Tg6, Tcg8 gevolgd door g5–g4 of 
van het plan Dc7–b8, Le7–d8–c7 gevolgd door een goed-
getimed d6–d5. In deze stelling heeft wit geen compro-
mitterende zetten gedaan en beschikt zwart niet over 
een goed plan. Ik besloot af te wachten totdat wit zijn 
troeven op tafel legt. Saillant detail: Deze stelling kwam 
ook op het bord bij Meduna,E (2390) -Speelman,J 
(2395)/Moscow 1977/EU-chT en Tiller,B (2300)-De Firmi-
an,N (2430)/ Baerum 1980 met dit verschil dat daar 
zwart nu aan zet was! 
 
In de analyse hebben we het alternatief 17. ... Pc5 beke-
ken. Een mogelijk vervolg is dan 18. Te2 g6 (Of 18. ... Da8 
19. Tce1 Ted8 20. De3 g6 21. Td1 Lg7 met gelijk spel in 

Xu Jun (2495)-Suba,M (2560)/Timisoara 1987) 19. Td1 
Lg7 20. La1 Da8 21. Tde1 Ted8 22. Pc2 b5 = Guimaraes,J 
(2305)-Bologan,V (2585)/Oviedo 1992 
 
18. g4 g6!? We naderen het kritieke moment. Wit heeft 
een concessie gedaan en terrein gewonnen op de ko-
ningsvleugel. Ik had hier het plan opgevat om een pion 
te offeren voor actief stukkenspel. 
 
Niet mooi, maar wellicht het beste is 18. ... h6 19. f4 Dc7 
20. g5 hxg5 21. fxg5 Ph5 22. Lf3 g6 23. Lxh5 gxh5= 
 
19. g5 Ph5 20. Lf3 e5! voor de hand lijkt het fianchette-
ren van het paard. Het paard staat dan wel de eerst ko-
mende tijd op non-actief: 20. ... Pg7 21. h4 Tc7 22. Pc2 
Tcc8= 
 
21. Pde2 Pf4?! met deze zet offert zwart speculatief een 
pion. 
 
De terugtocht van het paard beviel mij niet. Dit was wel 
objectief gezien de betere zet. 21. ... Pg7 22. Pd5 Pe6 23. 
Kg2 b5 24. cxb5 axb5 = met gelijk spel. 
 
22. Pxf4 exf4 23. Dxf4 23. Pd5 was veel nauwkeuriger. 
23. ... Lxd5 24. cxd5 Lg7 25. Lxg7 Txc1 26. Txc1 Kxg7 27. 
Dxf4 Dd8 28. b4 a5 29. Lg4 Pe5 30. bxa5 bxa5 31. De3² 
Wit staat duidelijk beter. 
 
23. ... Pe5 24. Le2 Lg7 25. Dg3? IM de Jong speelt de 
komende fase minder sterk. Na het sterke 25. Ted1!± 
staat wit uitstekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. ... b5! De enige weg naar complicaties en tegenspel. 
 
26. cxb5 axb5 27. f4? Een tweede onnauwkeurigheid. 
Daar waar scherpte wordt geëist, speelt wit sjablone-
achtig. Dat geeft mij de gelegenheid om gelijkspel te be-
reiken. 
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27. Pxb5 Lxe4 28. Ld4 La8 29. a4 Db7 30. Kh2 Txc1 31. 
Txc1 De4! 32. Le3 Td8 
 
27. ... b4 Nauwkeuriger is 27. ... Pd7 28. b4 Lxe4 29. 
Pxe4 Txc1 30. Lxc1 Txe4 31. Lf1 Db6+ 32. Kh2 Txb4 
 
28. Pa4 Pd7?! Beter is 28. ... Txc1 29. Txc1 Pd7 30. Lxg7 
Kxg7 31. Lg4 Lxe4 32. Lxd7 Da7+ 33. Pb6 Dxb6+ 34. Df2 
Dxf2+ 35. Kxf2 Te7 36. La4 d5= En het is eerder zwart die 
de betere kansen heeft. 
 
29. Txc8 Txc8? Aangewezen was 29. ... Dxc8 30. Lxg7 
Kxg7 31. Lf3 Lc6 32. Kg2 Lxa4 33. bxa4 Dc2+ 34. Te2 Dc1 
35. Te1 Dd2+= 
 
30. Lxg7 Kxg7 31. Lg4?! overziet het zwarte antwoord. 
Beter was 31. De3 Kg8 32. Lg4 Te8 33. Lxd7 Txe4 34. Df2 
Txe1+ 35. Dxe1 Da7+ 36. Kh2 Dxd7 37. Pb6 Da7 38. Pxa8 
Dxa8= 31. ... Tc2! Op zoek naar activiteit. 
 
32. De3 Of 32. Lxd7 Da7+ 33. De3 Dxd7 34. Pb6 Da7= 
 
32. ... Pc5 33. Pxc5 dxc5= 34. Te2 Tc3 35. Df2 Inmiddels 
staat zwart niet meer minder. Of 35. Dd2 
 
35. ... Dd6 36. Kh2 h5?! Tweesnijdend. Wit krijgt nu te-
genkansen langs de h-lijn. 

 
Ik heb 36. ... Td3! gemist. Zwart staat dan beter en kan 
voor twee uitslagen spelen. 37. h4 Td4 38. Df3 h5 39. 
gxh6+ Kxh6 40. Lh3 f5 41. Dg3 Txe4 42. Tf2 Te6 43. Dg5+ 
Kg7 44. h5 Dd4= 
 
37. gxh6+ Kxh6 38. Td2 Na andere zetten staat zwart 
eerder beter. 38. ... De7 39. e5 Nu is het geforceerd re-
mise. Diegene die probeert te winnen, krijgt de deksel 
op de neus. 
 
39. ... Db7 40. Dh4+ Kg7 41. Lf3 Txf3 En niet 41. ... 
Dxf3?? 42. Df6+ Kh7 43. Dxf7+ Kh6 44. Df8+ Kh7 45. 
Td7# 
 
42. Df6+ 42. Td8 zou een grote blunder zijn na 42. ... 
Txh3+ 43. Dxh3 Dh1+ 44. Kg3 Df3+ 45. Kh4 (Of 45. Kh2 
Df2+ 46. Dg2 Dxg2#) 45. ... Dxf4+ 46. Dg4 g5+ 47. Kh5 
(47. Kh3 Df1+ 48. Kh2 Dh1+ 49. Kg3 Dg2#) 47. ... Lf3 48. 
Tg8+ Kxg8 49. Dxf3 Dh4# 
 
42. ... Kh7 43. Dh4+ Kg7 44. Df6+ Kh7 45. Dh4+ Een be-
langrijke remise. ASV–1 won uiteindelijk met 6–4! 
 
½–½ 
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René Duchêne (2136) - Tom Bus (2177) 
KNSB 1A, ASV- Het Witte Paard Haarlem, 12.12.2015 
Analyse Tom Bus 
 
Deze partij stamt uit ronde 4 van de KNSB-competitie. 
Om het jaar hoopvol af te sluiten is een winst van ASV op 
Het Witte Paard Haarlem gewenst. Vooral op de staart-
borden heeft ASV kans om de buit binnen te halen. Dat 
betekent dat we het op de hogere borden 'droog' moe-
ten houden. Ik had me op een aantal spelers voorbereid. 
Tegen Dûchene was ik van plan om weer eens het Ko-
nings Indisch te spelen. Mijn voorgevoel was juist. Don-
derdagavond liet ik aan Fred Reulink en Richard van Wel 
een bepaalde variant van het Konings Indisch zien. Mag 
u raden wat ik vandaag op het bord kreeg! 
 
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 d6 5. Pf3 0–0! 6. Le2 
e5 7. d5 a5 8. Lg5 h6 9. Lh4 Kramnik behaalde een 
fraaie overwinning op Nakamura met 9. Le3 Na 9. ... Pg4 
10. Ld2 f5 11. h3 Pf6 12. exf5 gxf5 13. Dc1! f4 staat wit 
beter in Kramnik,V (2769)-Nakamura,H (2775)/ London 
ENG 2014 
 
9. ... Pa6 10. Pd2 De8 Of 10. ... Ld7 11. 0–0 De8 12. Kh1 
Ph7 13. a3 h5 14. f3 met een plusje voor wit in Gulko,B 
(2595)-Kasparov,G (2805)/ Novgorod 1995 
 
11. 0–0 Ph7 12. a3 h5 Uit de partijen die ik heb gezien, 
is in deze stelling het plan met ....h5 en .... Lh6 effectie-
ver dan een snelle opmars met de f-pion. Pareert de 
dreiging 13... g5 en 14....h4 met stukwinst en verstevigt 
de positie van pion e4. 
 
Nauwkeuriger is 12. ... Ld7 13. b3 h5; Een andere moge-
lijkheid is 12. ... f5 13. f3 Ld7 14. b4 axb4 15. axb4 Pxb4 
16. Db3 c5?! 17. dxc6 Pxc6 18. c5+ Kh8 met voordeel 
voor wit in Kramnik,V (2730) -Kasparov,G (2795)/Paris 
1995 
 
13. f3 Ld7 14. b3 Lh6 In deze stelling heeft wit verschil-
lende mogelijkheden. 
 
Minder sterk is 14. ... f5?! zoals in Nakamura,H (2778)-
Bacrot,E (2713)/Biel SUI 2012 waar wit na 15. Ld3!N be-
ter zou staan. (Of 15. Tb1 Pc5 16. Pb5 Lxb5 17. cxb5 zo-
ver Kramnik,V (2730)-Kasparov,G (2795)/Paris 1995 waar 
zwart met 17. ... fxe4N gelijk spel kon bereiken.)  
 
15. Lf2 Een andere mogelijkheid is 15. Kh1 Ik prefereer 
15. ... Pc5 (boven 15. ... Le3 16. Dc2 f5? 17. exf5 en wit 
kwam beter te staan in zowel Kramnik,V (2725)-
Bologan,V (2600)/Germany 1994/GER-chT als in Mched-
lishvili,M (2651)-Stellwagen,D (2622)/ Solingen GER 

2013) 16. Tb1 f5 17. exf5 gxf5 18. Dc2 Dg6 19. b4 axb4 
20. axb4 Pa4 met gelijke kansen in Zanan,E (2303) -
Kovalenko,I (2650)/Baku AZE 2014; Na het thematische 
15. Tb1 Pc5 (¹15. ... Le3+ 16. Kh1 Pg5 17. Ld3 De7=) 16. 
Dc2 (Of 16. Pb5 Lxb5 17. cxb5 en wit staat iets beter in 
Suetin,A (2500) -Balashov,Y (2600)/Sochi 1980) 16. ... f5 
17. b4 axb4 18. axb4 Pa4 in Giri,A (2784)-Ding Liren 
(2732)/ Wijk aan Zee NED 2015; Interessant is 15. Ta2 
Le3+ 16. Kh1 met gelijk spel in Gurevich, D (2490)-
Yermolinsky,A (2615)/ Durango 1992] 
 
15. ... De7! neemt zwart meteen weer de controle over 
de zwarte velden over. 
 
16. Tb1 Deze logische zet heeft een klein nadeel. 
 
Een andere mogelijkheid is 16. Kh1 h4 17. Tg1 Lg5 18. 
De1 Kg7 19. Tb1 Pc5 20. b4 axb4 21. axb4 Pa4 22. Pb3 
Pxc3 23. Dxc3 Pf6 24. Ta1 Ph5 25. Txa8 Txa8 en zwart 
staat iets beter in Kiss,P (2386)-Kotronias,V (2587)/ Ka-
vala 2005/; Veruit het meest gespeeld wordt 16. Dc2 h4 
17. Tfd1 (Of 17. Tab1 Lf4! 18. Kh1 Dg5 19. Tfd1 Le3 en 
zwart heeft geen problemen in Meier, D-Miles,A (2600)/ 
Hamburg 1995) 17. ... Dg5 (¹17. ... Lf4 zoals Miles tegen 
Meier speelde.) 18. Lf1?! Pf6 19. Tab1 Ph5 met deze 
paardmanoevre (later door Kotronias toegepast) kreeg 
zwart voordeel in Flear,G (2445)-Douven,R (2275)/
Charlton 1983] 
 
16. ... Dg5! [Zwart kan nu vanuit het niets actief wor-
den. Er dreigt iets op g2 en op d2. Veel toeschouwers 
dachten de partij nu voor zwart gewonnen was.] 
 
17. Tb2 h4!?N [Saillant detail. Toen ik een dag later de 
opening naspeelde met het boek van Vigorito (The Kings 
Indian) gaf hij de onderstaande variant aan als ongevaar-
lijk voor wit!] 
 
[Op het geplande 17. ... Lh3 18. Lg3! (Te simpel is 18. g3 
Lxf1 19. Lxf1 en wit staat zonder compensatie een kwali-
teit achter in Lirindzakis, T (2320) -Kanakaris,G (2276)/ 
Achaea GRE 2012) 18. ... h4 vreesde ik (Met 18. ... De3+ 
kan zwart remise foceren. 19. Lf2 Dg5 20. Lg3 De3+ 21. 
Lf2 1/2–1/2 Podolsky,A (2285) -Khrinovskyi,O (2103)/ 
Lviv UKR 2012) 19. f4!? exf4 20. Pf3 In de analyse kwa-
men Enno Noordhoff, René Dûchene en ik tot 20. ... Df6 
21. e5 dxe5 22. Lxh4 g5 23. gxh3 gxh4 24. Ld3 met een 
onduidelijke stelling.] 
 
18. Te1 f5 [18. ... Pf6 19. Dc2 Pc5 20. Pf1 Ph5³ en zwart 
staat prima.] 
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19. exf5 Duchêne gaf aan dat wit altijd op f5 moet ne-
men in deze stelling. Ik denk dat hij gelijk heeft. 
 
19. ... gxf5 Of 19. ... h3 20. g3 Dxf5= 20. Lf1 20. c5!? 
 
20. ... Tf7?! Ik kies voor een geijkt plan in het Konings-
Indisch. Deze stelling is echter anders dan de gebruikelij-
ke gesloten structuur. Het is nu zaak om het paard te 
activeren. 21. f4 21. b4! axb4 22. axb4 Dg7 23. Ta2 Tff8= 
21. ... Dxf4 22. Le3 Dxe3+ 23. Txe3 Lxe3+ 24. Kh1 e4! 25. 
Pb5 h3?! 26. De1?! Ook na 26. g3 Pg5 27. Dh5 Kg7! 28. 
Dd1 f4 heeft zwart een sterk initiatief. 26. ... hxg2+! 27. 
Lxg2 Lb6 De juiste plek voor de loper. Hij houdt zicht op 
veld g1 en dekt pion c7. 
 
28. b4 axb4 29. axb4 Tg7 Nog sterker is het activeren 
van het slechtste stuk (Ph7) 29. ... Pf6 30. Pb3 f4 31. Pc3 
(De pion is vergiftigd. Men zie 31. Lxe4 Pxe4 32. Dxe4 
Te8 33. Db1 Lf5–+ 34. Tg2+ Kf8 35. Dc1 Tfe7!–+)  30. Dh4 
Sterker is 30. Pb3 Pf6 31. P5d4 Pg4 32. Ta2 (Niet goed is 
32. Lh3 Lxd4 33. Pxd4 Pxb4! en de witte stelling kraakt in 
zijn voegen. 34. Lxg4 (34. Txb4 Ta1) 34. ... Pd3 35. Df1 
Txg4 36. h3 Tg5 37. Te2 Kg7) 
30. ... Te8 Winnend was 30. ... Pxb4! 31. Txb4 Ta2 Deze 
zet had ik gemist. Ik keek alleen naar varianten met .... 
Ta1. 32. De1 e3 33. Pf3 Taxg2 34. Pxc7 La5 35. Dxe3 Lxb4 
36. Pe6 Lxe6 37. Dxe6+ Kh8 en zwart staat gewonnen.] 
 
31. Tb1 Le3 Wederom laat ik na om met 31. ... Pf8 mijn 
paard te activeren. 32. De1 f4 [Dit was mijn plan. Ik wil 
met de vrijpionnen mijn tegenstander nerveus maken. 
 
33. Pxe4 Met nog 3.49 min op de klok werd ik zelf ook 
een beetje nerveus. 33. ... Lf5? Hiermee geeft zwart zijn 
voordeel weg. 
Eenvoudig en sterk is 33. ... Txg2! 34. Kxg2 Txe4 35. Pc3 

Txc4 36. Pd1 Tc2+ 37. Kh1 (en niet 37. Kf3 Pg5# en het 
paard toont alsnog zijn waarde.) 37. ... Lf5 38. Pxe3 Le4+ 
39. Kg1 Pg5 met sterke aanval voor zwart. 
34. Pexd6 cxd6 35. Pxd6 Lxb1?? Mijn dameloper heeft 
vandaag een zware dag. Deze zet had moeten verliezen. 
Sterk is 35. ... Te5 36. Pxf5 (36. Ta1 Ld3 37. b5 Ld4 38. 
Dd1 Pc5 39. Ta2 Tg6–+) 36. ... Txf5 37. d6 Pf6 38. Df1 Pg4 
39. Tb2 Pxb4 40. h3 Pe5 41. d7 Txd7 42. Le4 Tg5= 
36. Pxe8 Txg2 37. Dxb1?? Ook wit ziet spoken. Nu staat 
zwart weer gewonnen. Wit wint na 37. Kxg2?? Lg6 38. 
Pd6 Pf6 39. Dc3 Pe4 40. Pxe4 Lxe4+ 41. Kh3 Lf3 42. De5+
– 37. ... Tg1+ Sterker is 37. ... f3 38. d6 Pxb4 39. d7 Pc6 
40. c5 Tg1+ 41. Dxg1+ Lxg1 42. Kxg1 Pf8 43. Kf2 Pxd7 44. 
Kxf3 Pxc5 45. Pd6 b6 En de vraag luidt: Kan zwart dit 
eindspel winnen? 
 
38. Dxg1+ Lxg1 39. Kxg1 Pxb4 40. Pd6 b6 41. Pc8 Pf6 
Eindelijk! Na dertig zetten op stal te zijn geweest, mag 
het paard eindelijk weer de wei in. 
Zeer curieus is 41. ... Pd3 42. Pxb6 Kf7 43. h4 Pf6 44. Kg2 
Pe5 45. c5 f3+ 46. Kh3 Pe4 47. c6 f2 48. Kg2 Pg6 49. Kf1 
Pxh4 50. Pc4 Pf5 51. Pd2 Pxd2+ 52. Kxf2 Pe4+ 53. Kf3 
Ped6 54. Kf4 Kf6 Ik weet niet of deze stelling gewonnen 
is. Zo ja, dan weet ik zeker dat ik de winstvoering niet 
zou kennen! Ik heb deze stelling in de Endgame table 
base gestopt: De stelling is remise tenzij wit 55.c7? 
speelt. Dan wordt het mat in 75 zetten! 
 
42. Pxb6 Pe4 43. Pd7 Pd3 44. Kg2 Kg7 Ik berekende ook 
44. ... Pd2 maar na 45. Pf6+ Kf7 46. Pg4 zag ik geen con-
crete winstvariant. 45. Kf3 Pg5+ 46. Ke2 Pc1+ 47. Kd2 
Pb3+ 48. Kd3 Pc1+ 49. Kd2 Pb3+ Een enerverend potje 
met wisselende kansen. Toch had ik het idee dat ik meer 
dan 70% van de partij de beste papieren had. 
 
½–½ 
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    Totaal Intern Extern   

Nr Naam Groep ELO score aantal score aantal score aantal 
ELO 
+/- 

TPR 

1 Bob Beeke A 2302 21 29 17,5 20 3,5 9 59 2339 

2 Léon van Tol A 2256 18 25 13 16 5 9 57 2268 

3 Eelco de Vries A 2245 4,5 9 0 0 4,5 9 0 2250 

4 Wouter van Rijn A 2233 5 9 0 0 5 9 -9 2213 

5 Otto Wilgenhof A 2231 10 21 6 10 4 11 -61 2176 

6 Tom Bus A 2192 13,5 25 8 15 5,5 10 22 2218 

7 Frank Schleipfenbauer A 2187 9,5 17 5,5 9 4 8 2 2210 

8 Jaap Vogel A 2181 3,5 9 0 0 3,5 9 -6 2177 

9 Remco de Leeuw A 2171 0 0 0 0 0 0 0 2171 

10 Dirk Hoogland A 2158 16 25 10 16 6 9 72 2197 

11 Michiel Blok A 2136 0 2 0 0 0 2 -28 1774 

12 Pascal Losekoot A 2113 10 12 0 0 10 12 53 2203 

13 Sander Berkhout A 2109 2,5 6 0 0 2,5 6 -22 2014 

14 Daan Holtackers A 2106 11 19 8 14 3 5 18 2118 

15 Jochem Woestenburg A 2069 5 8 0 0 5 8 15 2118 

16 Peter Boel A 2056 8,5 25 5 14 3,5 11 -65 2007 

17 Sjoerd van Roosmalen A 2054 3,5 8 0 0 3,5 8 -30 1973 

18 Johan Wolbers A 2052 4,5 8 1 2 3,5 6 18 2085 

19 Tobias Dekker A 2051 5 9 1 2 4 7 5 2028 

20 Theo Jurrius A 2039 4 10 0 1 4 9 -36 1947 

21 Pieter Verhoef A 2033 12,5 24 5 11 7,5 13 -2 2026 

22 Laurens Storms A 2014 1 1 1 1 0 0 14 2366 

23 Koen Maassen van den Brink A 2013 7,5 11 1 2 6,5 9 50 2117 

24 Richard van der Wel A 2013 5 10 0 1 5 9 -13 1997 

25 Gerben Hendriks A 1989 8 15 3 6 5 9 41 2038 

26 Wouter Abrahamse A 1987 6 7 0 0 6 7 57 2179 

27 Jan Knuiman A 1984 11 27 6 18 5 9 -58 1957 

28 Murat Duman A 1980 5 5 0 0 5 5 71 2314 

29 Barth Plomp A 1977 9 16 1,5 3 7,5 13 38 2016 

30 Jan van de Linde A 1971 17 28 10,5 18 6,5 10 71 2015 

31 Fred Reulink A 1966 14,5 30 10,5 21 4 9 -34 1988 

32 Ruud Wille A 1954 22,5 42 18 33 4,5 9 21 1941 

33 John Sloots A 1944 11 27 9 19 2 8 -85 1900 

34 Henny Haggeman A 1914 7 10 0 0 7 10 43 1997 

35 Rob Huberts A 1909 4,5 8 2,5 5 2 3 17 1955 

36 Erik Wille A 1906 2,5 4 0 0 2,5 4 1 1910 

37 Cees Sep A 1906 1 4 0 0 1 4 -35 1698 

38 Anne Paul Taal A 1899 7 17 2,5 5 4,5 12 8 1906 

39 Eric Langedijk A 1887 0,5 2 0 0 0,5 2 -11 1742 

40 Bent Schleipfenbauer A 1885 9,5 14 0 0 9,5 14 54 1949 

41 Mick Van Randtwijk B 1865 11 17 0 0 11 17 79 1933 

42 Désiré Fassaert A 1864 15,5 30 10,5 20 5 10 6 1871 

Eindstand seizoen 2015-2016 
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    Totaal Intern Extern   

Nr Naam Groep ELO score aantal score aantal score aantal 
ELO 
+/- 

TPR 

43 Tony Hogerhorst A 1863 6 17 5,5 13 0,5 4 -62 1790 

44 Coen Mekers A 1857 3 5 0 0 3 5 -16 1781 

45 Jeroen Kersten A 1850 3,5 8 0 0 3,5 8 1 1851 

46 René van Alfen A 1843 2,5 3 2 2 0,5 1 21 1954 

47 Paul Schoenmakers A 1837 2,5 7 0,5 3 2 4 -18 1773 

48 Remco Gerlich A 1836 8 24 7 17 1 7 -108 1781 

49 Nurzhan Khamiyev A 1817 1 1 1 1 0 0 17 2206 

50 Jeroen van Ginneken A 1811 4 9 4 9 0 0 11 1826 

51 Bert Duijker A 1809 4,5 12 0,5 3 4 9 -32 1736 

52 Steven Braun B 1808 12,5 25 6,5 12 6 13 43 1823 

53 Ruud Verhoef A 1807 10,5 23 6,5 13 4 10 -24 1798 

54 Siert Huizinga B 1798 18,5 36 11,5 23 7 13 34 1811 

55 Nico Schoenmakers B 1792 3,5 8 0,5 2 3 6 -3 1791 

56 Ivo van der Gouw B 1785 5 9 0 0 5 9 15 1807 

57 Robert Naasz B 1780 2 4 0 0 2 4 -9 1720 

58 Hans van Capelleveen A 1773 2,5 7 0 0 2,5 7 -56 1584 

59 Paul van der Lee A 1770 1,5 8 1 2 0,5 6 -96 1512 

60 Theo van Amerongen A 1762 5 11 3 4 2 7 -53 1638 

61 Harold Boom B 1756 4 8 1 1 3 7 19 1809 

62 Hans Rigter B 1752 3,5 8 0 0 3,5 8 6 1755 

63 Piet de Mol B 1749 18 34 15 26 3 8 23 1748 

64 Edwin Peters B 1749 16 29 11 21 5 8 36 1737 

65 Oscar Mercan B 1742 25,5 35 19,5 28 6 7 166 1780 

66 Patrick van Waardenburg B 1737 2 3 0 0 2 3 10 1828 

67 Rik de Lange B 1737 1,5 3 0,5 2 1 1 -1 1703 

68 Quirine Naber B 1736 20 43 12,5 25 7,5 18 -39 1708 

69 Marco Braam A 1731 2 4 0 0 2 4 -22 1604 

70 Hub Kusters B 1720 21,5 31 17 25 4,5 6 118 1766 

71 Jan Groen B 1720 6 16 4,5 7 1,5 9 -25 1664 

72 Abbes Dekker B 1717 2,5 6 2 5 0,5 1 -33 1592 

73 Hedser Dijkstra B 1702 3 9 0 2 3 7 -40 1595 

74 Jacques Boonstra A 1694 5 22 2 14 3 8 -132 1626 

75 Tijs van Dijk B 1688 6,5 17 3,5 9 3 8 -65 1611 

76 Rob van Belle B 1683 16,5 31 15 26 1,5 5 -5 1661 

77 Albert Marks B 1673 9,5 20 7 13 2,5 7 -48 1654 

78 Ron Brachten B 1663 5,5 10 2 4 3,5 6 8 1681 

79 Walter Wong B 1656 17,5 29 13 23 4,5 6 34 1691 

80 Jan Vermeer B 1650 19 40 13 28 6 12 -50 1663 

81 Dick Vliek B 1646 4,5 12 1 3 3,5 9 12 1668 

82 Bob Kooij B 1639 14,5 25 11 18 3,5 7 51 1664 

83 Xadya van Bruxvoort B 1626 6 9 0 0 6 9 -18 1573 

84 Zekria Amani B 1624 3 7 0,5 2 2,5 5 -9 1618 
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85 Werner Passchier B 1622 12 30 10,5 21 1,5 9 -97 1591 

86 Walter Manschot C 1603 10,5 16 5,5 10 5 6 69 1676 

87 Erwin Velders B 1597 2,5 7 0 1 2,5 6 -32 1504 

88 Tom Katoen C 1548 2,5 3 0 0 2,5 3 27 1772 

89 Horst Eder B 1547 12,5 29 11 23 1,5 6 -30 1528 

90 Hendrik van Buren B 1535 13 32 10,5 26 2,5 6 -98 1492 

91 Koen van Keulen B 1522 5,5 14 4,5 11 1 3 -39 1472 

92 Lion de Kok C 1516 15,5 27 10 20 5,5 7 59 1507 

93 Hans Corbeel C 1513 2,5 7 0 0 2,5 7 -7 1522 

94 Theo Koeweiden B 1508 11 24 6 15 5 9 -1 1522 

95 Frans Veerman C 1504 18 32 13,5 26 4,5 6 -15 1493 

96 Wisse Witmans C 1501 20,5 37 12 27 8,5 10 38 1540 

97 Herman de Munnik C 1495 4 4 0 0 4 4 40 1739 

98 Jonathan van der Krogt C 1495 4,5 9 3 4 1,5 5 27 1557 

99 Gerrie Arends C 1470 12,5 28 10,5 22 2 6 -59 1459 

100 Liedewij van Eijk C 1462 5 9 2 4 3 5 43 1548 

101 Peter van Deursen C 1457 5,5 10 3,5 6 2 4 8 1479 

102 Michael Mogendorff C 1447 0 0 0 0 0 0 0 1447 

103 Tom Verberk C 1443 2 4 0 0 2 4 19 1551 

104 Kees van Keulen C 1432 20,5 34 16 28 4,5 6 37 1445 

105 Bob Sanders C 1429 0 0 0 0 0 0 0 1429 

106 Ko Kooman C 1428 14 31 12,5 25 1,5 6 -39 1402 

107 Bryan Hieltjes C 1421 5,5 11 3 4 2,5 7 -2 1402 

108 Rick Moorman C 1393 0 1 0 1 0 0 -7 1292 

109 Danny Hageman C 1387 5,5 9 0 1 5,5 8 36 1484 

110 Ernst Singendonk C 1386 0 0 0 0 0 0 0 1386 

111 André de Groot C 1385 8 15 2,5 7 5,5 8 25 1406 

112 Clemens Wijman C 1383 15,5 28 9,5 22 6 6 45 1404 

113 Kazem Mollahosseini C 1375 12 29 9,5 22 2,5 7 -106 1324 

114 John Bijlsma C 1359 0 0 0 0 0 0 0 1359 

115 Henk Schunck C 1349 12,5 31 10,5 25 2 6 -77 1316 

116 Jelle Noordhuis C 1345 5,5 8 1 1 4,5 7 38 1441 

117 Edward Kuster C 1335 1,5 3 1 1 0,5 2 17 1447 

118 Jan Zuidema C 1333 13 31 12 25 1 6 -71 1300 

119 Remco Menger C 1331 1,5 4 0 1 1,5 3 -26 1181 

120 Hans Derendorp C 1328 10,5 28 9 21 1,5 7 -112 1297 

121 Thijs Stomphorst C 1322 10 22 8,5 15 1,5 7 -40 1285 

122 Hans Meijer C 1302 13,5 25 12,5 22 1 3 17 1299 

123 Alian Namaki C 1301 1 2 1 2 0 0 1 1317 

124 Pim Rijmer C 1298 13,5 23 13,5 23 0 0 43 1320 

125 Theo van Lotringen C 1276 18 35 14,5 27 3,5 8 41 1319 

126 Nedzat Sulejmani C 1274 5,5 20 3 12 2,5 8 -129 1151 
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127 Bob Hartogh Heys C 1249 16 28 16 28 0 0 53 1263 

128 Jan Sanders C 1249 12,5 23 9,5 19 3 4 -34 1197 

129 Arjan Hoenselaar C 1210 4 7 1 4 3 3 10 1243 

130 Max Timmers C 1204 1 3 0 0 1 3 10 1289 

131 Diego Noguera C 1198 1 2 1 2 0 0 -2 1193 

132 Stefan Wisse C 1188 0 1 0 1 0 0 -12 912 

133 Constant Nieuwenstein C 1174 4 7 4 7 0 0 24 1248 

134 Werner Gubbels C 1171 12 23 12 23 0 0 33 1227 

135 Jan Diekema C 1137 5 12 5 9 0 3 -39 1092 

136 Tamara Liscaljet C 1131 3 8 1 3 2 5 -45 1020 

137 Gerard Viets C 1128 3,5 8 3,5 8 0 0 -12 1124 

138 Jelmer Visser C 1117 12 25 12 25 0 0 119 1161 

139 Victor Droop C 1115 5,5 13 5,5 13 0 0 15 1131 

140 Phillip Stibbe C 1104 10 28 10 28 0 0 -21 1066 

141 Leonard Stroebel C 1010 2 3 2 3 0 0 10 1136 

142 Bert Maas C 1010 6 22 6 21 0 1 -100 980 

143 Jan Stavenuiter C 997 0 0 0 0 0 0 0 997 

144 Peter Bronsveld C 997 1 2 0 0 1 2 -3 962 

145 Luc Reijnier C 994 0 2 0 0 0 2 -6 923 

146 Peter van Bruxvoort C 990 1 2 1 1 0 1 5 1043 

147 Teun Gal C 988 1 6 0 0 1 6 -12 926 

148 Seyma Zararsiz C 988 0 3 0 0 0 3 -18 837 

149 Berke Bulgurcu C 966 1 7 0 0 1 7 -34 849 

150 Jacob Langedijk C 949 1 5 0 0 1 5 -51 627 

151 Jane Blaset C 796 0 0 0 0 0 0 0 796 

152 Guido Burger C 766 0 12 0 12 0 0 -51 677 





(advertentie) 


