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Wanneer het seizoen op het punt van 
beginnen staat vraag ik onze zeer 
gewaardeerde voorzitter altijd of hij een 
voorzetje wil doen voor de verschijningsdata 
van ASV Nieuws (zie verderop). De data 
waarop ASV Nieuws verschijnt liggen 
meestal vlak voor een externe zaterdagronde 
of een ander evenement om de verspreiding 
te vergemakkelijken en verzendkosten te 
besparen. Toevalligerwijs vielen vele van de data een 
beetje ongelukkig voor mijzelf, maar na wat rondbellen 
(“Ja mam, ik weet dat je dan jarig bent, maar het gaat 
hier wel om ASV Nieuws…..”) en schuiven kwam het 
helemaal goed. En tja, dat eerste nummer kwam ook 
niet helemaal lekker uit. Maar goed, het eerste nummer 
is nooit zo dik, dus dat moet wel lukken. Maar daarmee 
had ik even buiten de blijkbaar zeer geïnspireerde ASV-

ers gerekend! Alleen maar mooi natuurlijk.  
Rest mij niets anders dan u namens de 
redactie veel leesplezier te wensen met dit 
eerste nummer van het seizoen. 
 
Robert Naasz  

Het seizoen is net een maand uit en de eerste ASV-
Nieuws is al weer van de persen gerold. Het is tekenend 
voor ASV. Er is altijd wel wat te doen. Zo was ons 
promotieteam al twee keer op pad. Eind augustus 
bevolkten een tiental ASV-ers de Steenstraat voor de 
verswinkels die ook dit clubblad weer steunen met hun 
advertenties. Twee weken later waren we present in de 
Bibliotheek van Presikhaaf om reclame te maken voor 
onze club. Die wijk is sinds onze verhuizing natuurlijk 
extra belangrijk; vandaar dat er  op initiatief van Abbes 
Dekker ook contact gezocht gaat worden met een of 
meerdere basisscholen in de buurt van ons clublokaal. 
En ook staat inmiddels op 17 oktober een wedstrijd 
gepland tegen de Afghaanse Vereniging in Arnhem. Dit 
duel dat op initiatief van ons lid Zekria Amani plaatsvindt 
wordt gespeeld in Wijkcentrum De Overkant achter ons 
clublokaal. We concentreren ons echter niet alleen op 
de omgeving van ons clublokaal en dus zijn we 17 
oktober ook weer van de partij in de Bibliotheek aan de 
Koningstraat. En met ook nog eens een optreden van 
Jan Vermeer en Abbes Dekker in een 
schaaknieuwsitem van TV Gelderland is ASV dus ruim 
in beeld zo aan de start van het seizoen. 
 
Natuurlijk was er ook al ons weekendtoernooi. Met ruim 
110 deelnemers was het weer een gezellige drukte in 
het grand-café van het Lorentz Ondernemerscentrum. 
Het was tot het laatst spannend en met Willy Hendriks 
hebben we weer een mooie kampioen. Een flinke groep 
ASV-ers was weer een weekend in touw om het 
allemaal mogelijk te maken met als extra dat er elke 
ronde 16 partijen live te volgen waren. Het leverde zo´n 
3.000 kijkers op gedurende het toernooi. Dus ook op die 
manier kwam ASV weer positief voor het voetlicht. 
 

We zijn in het Activiteitencentrum Schreuder steeds 
meer thuis. De clubavonden worden druk bezocht. Zo 
waren er op de tweede competitieavond maar liefst 60 
spelers. Ook konden we al een groot aantal 
nieuwkomers verwelkomen. Op basis daarvan hebben 
we toch maar besloten om met elf teams aan de 
competitie deel te nemen. Eind september starten de 
eerste vier teams en halverwege oktober de andere 
teams. We hebben de teamindeling inmiddels 
gepubliceerd op de clubavond. De teamleiders van de 
diverse teams zullen nu hun teamgenoten benaderen 
voor de wedstrijden. Overigens heeft het bestuur op 
vrijdag 16 oktober, 13 november en 12 februari ons 
clublokaal gehuurd, zodat de teams die tegen 
jeugdteams moeten in ieder geval hun thuiswedstrijden 
ook thuis kunnen afwerken. Voor een deel van de jeugd 
zal op die avonden extra training gegeven worden. 
 
In de jeugdleiding namen Wouter van Rijn, Koen 
Maassen van den Brink en Theo van Amerongen 
afscheid. Gelukkig zijn Paul de Freytas, Ruud Verhoef 
en Tjé Wing Au bereid om de opengevallen plaatsen in 
te nemen. Positief was dat afgelopen zomer vier van 
onze talenten met André de Groot als begeleider 
deelnamen aan het Open Nederlands 
Jeugdkampioenschap in Enschede. Dat ging nog met 
wisselend succes qua resultaten, maar het was zeer 
leerzaam mede dankzij de inspanningen van de 
jeugdleiders van De Toren. De ASV-jeugd deed 
namelijk mee aan het speciaal voor dit toernooi door 
onze ‘Zuiderburen’ en De Schaakmaat georganiseerde 
jeugdkamp. En daar werden hun partijen besproken 
door de jeugdleiders. 
 
Ook zijn de trainingen op maandag al weer in volle  

Van het bestuur 

Van de redactie 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

19 november 2009 12 november 2009 

28 januari 2010 21 januari 2009 

18 maart 2010 11 maart 2009 

27 mei 2010 20 mei 2010 

8 juli 2010 1 juli 2010 
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gang. Heeft u interesse om mee te doen, neem dan 
even contact op met onze trainingscoördinator Nico 
Schoenmakers. De topgroep zit met 16 deelnemers vol, 
maar in de groep voor spelers tot ca 1850 ELOpunten is 
nog ruim plaats. 
 
De “S” in ASV staat gelukkig ook dit seizoen weer voor 
samen. De ASV-ers die hulp nodig hebben bij het 
vervoer worden veelal spontaan thuis gebracht. Dat past 
bij het sociale karakter van ASV. We hebben al weer 

vier gezellige clubavonden achter de rug. Die 
gezelligheid begint al bij het kopje koffie in de kantine. 
Onze vrijwilligers hebben het daar goed voor elkaar en 
zij creëren mede de prettige sfeer op de 
donderdagavond. In die 
ambiance is schaken bij 
ASV een avondje uit en zo is 
het ook bedoeld. We 
wensen u dit seizoen weer 
veel schaakplezier. 

Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren 

EXTERN 
De jaarlijkse match tegen Wageningen blijft altijd leuk. 
En na een paar nederlagen smaakte de ruime 
overwinning dit maal goed. Siert Huizinga speelde er 
weer eens op zijn geheel eigen wijze: niet voortdurend 
hout tellen. DIAGRAM 1  

Zwart (Bartel Dodeman) heeft zojuist …Lh5 gespeeld. 
Siert heeft al een stuk geïnvesteerd en lijkt nu nog weer 
een kwaliteit te verliezen. Maar Siert had ver gerekend. 
1.Lxb6+ Ka8  Zwart kon niet slaan want dan volgt Db3+ 
met mataanval. 2. Dd3 Nu kan zwart het beste …c5 
spelen. Ook dan staat wit beter en misschien daarom 
gaat zwart maar op roof uit. …Lxd1 3.c5 Le2 4.Dxe2 
Dd7 5.Dxa6+ en het zal niemand verbazen, dat Siert 
hier spoedig een vol punt liet noteren.   
 
DIAGRAM 2: 

In Dieren overkwam Otto Wilgenhof met zwart iets 
prachtigs. Wit (Roggeveen) heeft een stuk geofferd om 
de zwarte dame in de derrie te trekken. Zie DIAGRAM 2 
De perspectieven van Dc4 lijken inderdaad ook zwart.  
1…De4 2.Pd4 De5 3.Lf4 Dh5 4.Lf3 Dh3. Het witte idee 
lijkt mislukt, maar houdt hij er toch remise aan over met 
Lg2-f3-g2 enz. DIAGRAM 3    

 
Nee, want op 5.Lg2 heeft zwart Pxd4 en na slaan op h3 
kan zwart met de paardvork op f3 de dame weer 
terugwinnen. Dus probeerde Roggeveen het anders. 
5.Dd1 maar ook nu redt dezelfde zet zwart …Pxd4 
6.Lg4 Pe2+ en nu komt wit twee stukken achter en dus 
gaf hij op. Wit moet een slechte avond gehad hebben: 
zo’n mooi idee, maar wel een dikke nul.  
 
Henk Kuiphof kreeg in Dieren met zwart tegen Ruud 
Merza een stand op het bord, die geweldig instructief is. 
Misschien ga ik hem gebruiken in de lessen. Zie 
DIAGRAM 4 op de volgende bladzijde. De witte koning 
staat vrijwel onbeschermd. De witte stukken hebben 
meer zetten nodig om hun koning te hulp te komen. De 
zwarte stukken staan klaar om toe te slaan. Onder die 
omstandigheden is een offer vrijwel  steeds 
doorslaggevend. Henk liet zich die kans dan ook niet 
ontnemen en speelde (geheel volgens de theorie):  
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DIAGRAM 4: 

 
1…Pxf3 2.gxf3  Dh3 en de witte stelling is al in elkaar 
aan het zakken. 3.Tf1 Pg4 dreigt Dxh2. En hoe 
verdedigt wit zich daar tegen? Volgens Fritz kan alleen 
Tf2, met enige kans, dat dit Pxf2 uitlokt. Wit deed het 
beter. Hij gaf op. 
 
Tje Wing Au is zijn eigen stijl aan het ontwikkelen. 
Tactisch is hij altijd al sterk geweest. Maar nu is tactiek 
zijn handelsmerk geworden. Ook in Dieren leverde dat 
punten op. DIAGRAM 5.  

Hier speelt onze man met wit tegen Jamshedy. 
Gewoontegetrouw heeft hij weer het nodige geofferd. Er 
volgt nu 1.e6  De tegenstander kan het beste De7 
spelen. Maar hij doorziet de combinatie niet en slaat 
gewoon. …Dxe6?  En na 2.Txg5 gaf hij het gelijk op. 
Het wordt mat of groot materiaalverlies. 
 
Tje Wing speelt ook bij de Toren. En ook dáár hebben 
ze last van hem. Dit is Tje Wing met wit tegen Niels 
Matser. Die kwam gewonnen te staan. Maar die 
spanning schijnt Tje Wing leuk te vinden. DIAGRAM 6.   
 

Hier staat hij natuurlijk al beter. 1.Ph4 Dd5 2.fxg7  Kxg7  
Op …Lxg7 volgt 3.Lh6  3.Tad1 Df7 4.Le7+ en ook Niels 
hield het terecht voor gezien. 
  
In de B-groep van het OSKA had ASV dit jaar twee 
sterke troeven: Nico Schoenmakers en Ruud Verhoef. 
Zij scoorden regelmatig en draaiden derhalve in de top 
mee. Soms zou de schoonheidsprijs niet aan ze 
besteed zijn. Zo had ikzelf pret om Nico in de eerste 
ronde. DIAGRAM 7.  

Wit (Jouke Bakker) speelde hier 1.Pxf6  Dxf6 ?  Dat had 
gxf6 moeten zijn. 2.Lg5 Lxf3 ?? 3.Lxf6 Nu is alles weer 
in orde. Met 3…Lxd1 wint zwart gewoon een stuk en dat 
betekende een snelle overwinning. Maar als wit nu eens 
3.Dc1 gespeeld had? Dan krijgt zwart niet meer dan 
loper en paard voor zijn dame en zou de tegenstander 
waarschijnlijk met de eer zijn gaan strijken. 
 
Bij Ruud kwamen de punten regelmatiger tot stand. Ook 
met zwart tegen een zwakkere broeder (Raimond 
Vastenhout) in de eerste ronde liep het simpel. 
DIAGRAM 8.  

Heeft u een interessante stelling op het bord gehad? Een leuke variant gezien? Ernstig geblunderd? Schroom niet 
en stuur uw bijdrage voor Plaatjes kijken naar Hendrik van Buren: 
 

d.Buren@kpnplanet.nl 
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Als je de witte loper kan dwingen om te zetten volgt Pxf2 
en dat is waarschijnlijk voldoende voor de overwinning. 
Dus 1…c5 2.Pf3 d4 soms is schaken ineens 
gemakkelijk. Hier leidde het tot een andere vorm van 
overgave door wit. 3.Pxd4 en spoedig vulde Ruud een 
overwinning in op het spelbriefje. 
 
Zo kwamen Ruud  en Nico bovenaan. Bij winst van een 
van beiden zou ASV weer een toernooiwinnaar gekend 
hebben.  

DIAGRAM 9 maakt duidelijk, dat Nico met zwart veruit 
de beste kansen had. In het diagram speelde wit  1.Lf1 
Dit lijkt ons niet zo’n beste omdat de werking van zwarte 
loper op e4 eerder nog vergroot wordt. …Te6. Hiervan 
was de bedoeling mij eerst niet duidelijk, tot ik zag, dat 
na…Th6 die loper levensgevaarlijk kan worden op de h-
lijn. 2.Pe2? Wit overziet het zwarte plan. 2…Ph5?? 
Zwart overziet kennelijk ook zijn eigen plan, of bestond 
dat niet? Na…Pg4+ 3.hxg3 Th6+ is mat onafwendbaar. 
En: “gemiste kansen komen niet terug.”  Het werd nog 
erger. In een vlaag van schaakblindheid verspeelde 
zwart een kwaliteit en toen kwam de vraag: “Redt Nico 
het nog?” Zie DIAGRAM 10.   
 
Het antwoord luidt bevestigend. Maar Ruud vond 
achteraf een aanmerkelijke versterking voor zijn spel. 
We gaan even terug naar de schaakblindheid vanuit het 
diagram…. Dxg5? 2.Dxd6 f5 3.Dg3? Hier zit de vondst 
van Ruud. Hij moet 3.Df4 spelen en na Dh4 4.Dg3 is 
zwart wel verplicht af te ruilen. Maar dan blijkt de zwarte 
loper ineens een sukkelaar te worden als de dames van 
het bord zijn. Tja, bij ASV zijn we lief voor elkaar. 

DIAGRAM 10: 

INTERN 
De jaarlijkse simultaan levert altijd weer verrassingen 
op. Dit jaar was dat echter zeer beperkt Zowel 
clubkampioen Guust Homs als bekerwinnaar Wouter 
van Rijn verloren slechts één partij.  De verliespartij van 
Guust zal nog niet eens veel verbazing losgemaakt 
hebben. Martin Weijsenfeld  is verre van een zwakke 
broeder. Toch moeten de simultaangevers het ons maar 
vergeven, dat we beide partijen hier voor het voetlicht 
halen. Allereerst Herman de Munnik met zijn winst op 
Wouter. DIAGRAM 11.  

Wouter heeft net g5 gespeeld en heeft natuurlijk de 
nodige aanval in handen. Maar Herman lijkt niet onder 
de indruk. 1…Pxe2+ 2.Dxe2  d4 3. gxh6  dxc3  nog 
steeds onverstoorbaar. 4.Tdg1 cxb2 5. Kb1 Lxa2+  Wat 
een verrassing. Slaan leidt tot mat en zoals zal blijken: 
niet slaan ook. 6.Kxb2  Lc3+ 7.Kc1 Db5 8.Txg7+ Kh8 en 
0-1  Inlijsten, Herman. Zijn bewondering voor Wouter 
kwam na de partij. Herman had niet genoteerd, maar 
wilde die partij natuurlijk graag hebben. “En toen schreef 
Wouter hem zo maar uit zijn hoofd op.” zei hij mij een 
week later met nog steeds iets van eerbied in zijn stem, 
terwijl hij mij nog eens onderstreepte voorzichtig met het 
notatievelletje om te gaan. 
 
En dan maar gelijk door naar de simultaan van Guust. 
DIAGRAM 12.  
 
(zie volgende bladzijde) 
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Zwart heeft zijn rochade geofferd en ook nog een pion. 
Maar hij heeft natuurlijk gevaarlijke wendingen in petto. 
Zeker voor een simultaan draagt de zwarte stelling 
gevaar in zich. Guust moet hier h3 spelen of nog beter 
De1. Hij koos echter voor 1.Lxc4 en ging gelijk kopje 
onder. …Lf4 2.De1 Pxh2  Alleen met Ph4 kan wit het 
onheil nog even afwenden, maar Guust besteedde zijn 
tijd liever aan andere borden. Dit lijkt volledig terecht. 
Fritz geeft zwart inmiddels 5,4. 
 Dan mag Martin nu wel een keer aan de 
verlieskant zitten. Anne-Paul Taal deed dat met wit zeer 
hardhandig. DIAGRAM 13.  

De laatste zetten waren e6 fxe6 en Pg5. Uiteraard moet 
zwart wat vinden tegen Pxe6 met damewinst. Dat werd 
1….Pb6. Anne-Paul  zette hier een vraagteken achter. 
Wie het vervolg ziet geeft hem gelijk. Maar Ook Fritz 
geeft dit als de beste zet. Er volgde 2.Pxh7 Kxh7 3.Dh5 
Kg8 4.Dxg6. Nu dreigt uiteraard Dh7 gevolgd door Lg6. 
De afweer met 4…Pf6 wordt opnieuw krachtig 
ontmanteld. 5.Pe4 Pxe4 6.Lh6 Tf7 7.Lxe4  

DIAGRAM 14 en opnieuw moet zwart wat verzinnen 
want wit dreigt via Dh7 met mat in twee. 7…Kf8 8.Dh7 
Ke8 9.Lg6 Lxd4 10.Dxf7 Kd7 11.Tfe1 Kc6 Dit zijn 
standen, die we vaak in opgaven zien. De koning is de 
vrije ruimte in gestuurd en zal daar wegens 
ruimtegebrek omkomen. DIAGRAM 15.  

 
Nog één diagrammetje dan. Van deze partij durf ik het 
slot niet onvermeld te laten. 12.Txe6  Fritz is eenvoudig 
gebleven en houdt het gewoon op c3. …Lxe6 13.Dxe6 
Dg8 14.Le4 Kc5 15.Dxe7! Lxb2 om geen last te hebben 
van blokkadevelden; maar …Pd5 bezorgt wit iets meer 
problemen. Nu ging het snel. 16.Dxc7+ Kb5 17.a4+ 
Pxa4 18.Dxb7+ Pb6 19.Dc6+ Kb4 20.Ld2+  1-0 En dat 
tussen al die autobedrijven. Maar volgens Anne-Paul 
gaat het daarom vanzelf. 
 
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Iedere week 
verongelukken in de onderlinge competitie weer ASV-
ers, op een wijze, die bij de omstanders een glimlach 
opwekken.  

 
Het DIAGRAM 16 laat het slot zien van de partij Rob 
Rietbergen – Ko Kooman. Wit staat schaak en zal dus 
een koningszet gaan uitvoeren. Er is keuze uit vier 
mogelijkheden. Eén daarvan is desastreus en die werd 
precies gekozen: 1.Kh3  g4+ 2.Kh4 geen keus  Pg6+  
Ai, jammer van zo’n mooie toren. 
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Hier heeft Paul de Freytas net 1.b4 gespeeld. Waar 
moet het paard heen? Siert Huizinga antwoordt met een 
zeldzaam mooi idee. Laat maar, dat paard. Hij speelde 
1…Le5 Maar dat kost toch een stuk. Ja, inderdaad. 
Maar kijk hoe het verder gaat. 2.Pxf5 Dxf5 3.bxc5 Dxf2  

DIAGRAM 18. Kijk eens. Wit moet eigenlijk e3 of e4 
spelen anders is de communicatie tussen dame- en 
koningsvleugel weg en dan krijg je ontwikkelingen als 
hierboven in de partij van Henk Kuiphof. Maar als bv. 
4.e4 gespeeld wordt volgt …Dxg3+ 5.Kg1 Dh2+ 6.Kf1 
Ph5 en wit krijgt het meer dan benauwd. Dus lijkt de 
reactie van Paul logisch 4.Lf4 Lxf4 5.gxf4 en gelijk moet 
wit het berouwen, dat hij niet de e-pion heeft kunnen 
opspelen. 5…Te3 6. Tf1  

 
Maar ook Siert kent de wetten van de koning zonder 
voldoende verdedigers: je moet gewoon de resterende 
verdedigers wegofferen. Daar gaat ie: 6….Txh3+ 7.Kxh3  
Te3+ 8.Kh2 Pg4+ 9.Kh1 Th3+ 10.Lxh3 Dh2# De droom 
van elke schaker: drie stukken achter, maar wit staat 
mat. Wat is de wereld toch mooi. 

De zomervakantie is weer voorbij en het nieuwe seizoen 
is volop bezig.  
Gaat ie goed? Ja, hij gaat super goed! 
We kunnen na de eerste jeugdschaak avonden van dit 
seizoen al concluderen dat het schaken op de nieuwe 
locatie uitstekend bevalt. Prettige ruimtes en goed licht. 
Verder zijn er weer enkele nieuwe jeugdleden 
bijgekomen en hebben, naast Ruud Verhoef, ook Paul 
de Freytas en Tjé Wing Au de stap naar de 
jeugdafdeling ASV gemaakt.  
En de onze jeugdschakers? Die hebben we weer zin in.  
In de nieuwe interne jeugdcompetitie is de strijd weer 
volop losgebrand en zijn ook alweer enkele prijzen 
verdeeld. 
 
Ook is de externe competitie voor de jeugdschakers 
weer begonnen. 
Afgelopen zaterdag speelde de AB jeugd (De toppers 
vanaf 14-19 jaar) in de KNSB-JCC - AB 1ste klasse NO 
haar eerste 3 wedstrijden in de voorronde. Na 1 winst 
(3-1 op Voorst) en 2 gelijke spelen (2-2 Tegen de 

Schaakmaat 3 en Zutphen) hebben we alles nog in 
eigen hand. De komende wedstrijden op 10 oktober 
tegen De Cirkel en Kasteel bepalen of we een van de 
eerste 3 plekken halen die echt geven op een halve 
finale plaats. Dit zou op zich een mooi succesje zijn. Na 
jaren afwezigheid in de AB klasse in het 2e jaar al naar 
de halve finales! Maar goed …we zijn er nog niet. We 
houden u op de hoogte. De overige jeugdteams in de C, 
D en E klassen spelen vanaf 7 november hun voorronde 
wedstrijden. 
 
Voor de komende maanden zijn we trouwens weer op 
zoek naar extra jeugdleiders! Dit omdat Jonathan vanaf 
eind september voor 3 maanden naar Afrika gaat en 
omdat we tijdens de jaarlijkse sportwijsactie weer enkele 
nieuwe jeugdleden verwachten. Ook zou extra hulp in 
de weekenden prettig zijn omdat we enkele toernooien 
uit de IJSCO reeks willen bezoeken. Dus heeft u op 
donderdagen of in de weekenden nog wat tijd over en 
wilt u die de komende maanden (of langer!) goed 
besteden, meldt u zich dan bij mij of Tijs. 

De jeugdhoek 
Frank Schleipfenbauer 
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Vier jaar geleden ben ik weer begonnen met 
correspondentieschaak, na een lange schaakloze 
periode. Het eerste toernooi ging per post, en is nog niet 
afgelopen (ik ben wel uitgespeeld). Het tweede toernooi 
begon in de lente van 2008, via de webserver van de 
wereldbond (ICCF). Van mijn 12 partijen uit dat toernooi 
loopt er nog één. De volgende partij stamt uit dit laatste 
“grootmeesternormtoernooi”. De bedenktijd bedroeg 10 
zetten in 50 dagen. Dankzij het resultaat van deze partij 
behaalde ik de titel senior internationaal meester. In de 
opening is er een interessant nieuwtje, in het 
middenspel gaan beide spelers op zoek naar elkaars 
koning, en het eindspel laat zien dat ongelijke lopers 
geen garantie zijn voor remise. 
 
Thomsen,K (2478) - Tulfer,P (2454) 
ICCF WS-GMN–012, 30.04.2008 
 
Engels, Mikenas-variant 1.c4 Pf6 2.Pc3 e6 3.e4 c5 4.e5 
Pg8 5.Pf3 Pc6 6.d4 (wit offert een pion in ruil voor het 
loperpaar en een actieve ontwikkeling van zijn stukken)  
6...cxd4 7.Pxd4 [Na 7.Pb5 a6 8.Pbxd4 (of 8.Da4 Db6) 
8...Pxe5! heeft wit onvoldoende compensatie voor de 
pion]  
7...Pxe5 8.Pdb5 a6 9.Pd6+ Lxd6 10.Dxd6 f6 11.Le3 
[Na 11.Lf4 Pf7 heeft zwart geen problemen] 
11...Pe7 12.Lb6 Pf5 13.Dc5 [Na 13.Db4 Pc6 14.Dc5 
kan zwart met  14...d6 dameruil afdwingen. Volgens een 
recente analyse van Karolyi staat het dan gelijk na 
15.Lxd8 dxc5 16.Lb6 Pfd4 17.0–0–0 e5 18.Lxc5] 
13...d6 Diagram  

 
14.Da5 [Volgens Karolyi komt 14.0–0–0!? De7 
(14...Dd7!?) 15.Db4 Pc6 16.Da3 0–0 17.f4 in 
aanmerking, zoals in Tomashevsky-Khairullin, Serpuhov 
2008 en Kasparov-A. Sokolov, Belfort 1988]  
14...Dd7 15.f4 Pc6 16.Da3 Pce7 [Niet 16...e5? 17.Ld3 
0–0 18.0–0 en wit heeft ruime compensatie voor de 
pion, zoals bleek in Kasparov-Beliavsky, Linares 1991]  
17.0–0–0 Dc6 18.Db3 [Op 18.c5 of 18. Lf2 kan 18...d5 
volgen]  

18...Ld7 [18...0–0 leidde tot een snelle remise in L'Ami-
Wells, Londen 2008, na  19.Tg1 d5 20.g4 Pd6 21.c5 Pf7 
22.Lg2 Kh8 23.h4 Ld7 24.h5 (24.Db4!? Karolyi) 24...Pc8 
25.La5 Dxc5 26.Lb4 De3+ 27.Kb1] 
19.Tg1 Diagram  

 
19...h5! [Nieuw; bekend was 19...d5 20.g4 (20.Kb1!?) 
20...Pd6 21.cxd5 Pxd5 22.Lg2 (ook 22.Txd5 exd5 
23.Lg2 Pe4 24.Te1 Tc8 25.Kb1 Le6 leidde tot remise in 
Psakhis-Greenfeld, Israël 1991) 22...Dxb6 met gelijk 
spel, zie bijv. Rak-Elburg, corr. 1999]  
20.Ld3 a5! 21.g3 a4 22.Db4 a3! 23.b3 [Na 23.bxa3 0–0 
24.h3 Tfc8 heeft zwart ten minste gelijk spel]  
23...0–0 24.Le4 Dc8 25.Lxf5 [De loper is niet te 
handhaven op e4: 25.h3 Pc6 26.Db5 Pb8 27.Db4 Pa6 
28.Da5 (28.Dxa3? Pc5 29.Db4 Pxe4 30.Pxe4 Txa2 
31.Pxd6 Pxd6 32.Dxd6 La4! en zwart staat beter) 
28...Pc5 enz.]  
25...Pxf5 26.h3 Dc6 27.g4 Ta6! 28.c5 [Zo wint wit zijn 
pion terug, maar zwart krijgt actief stukkenspel en 
dreigingen tegen de witte koning. Het alternatief was 
28.Pa4 hxg4 29.hxg4 Pe7 30.Txd6 Pd5! 31.Dc5 Pxf4 
met gelijk spel]  
28...Ph4 29.Txd6 Df3 30.Tgd1 [30.Txd7 levert niets op 
na 30...De3+ 31.Kc2 Df2+ (31...Dxg1!? 32.De4 Dh2+ 
33.De2!?) 32.Td2 Dxg1 33.De4 Taa8 34.Dxe6+ Kh7 
35.gxh5 f5]  
30...Lc6 31.Dc4 [Wit kon remise forceren met 31.T6d3 
Df2 32.T1d2 Dg1+ 33.Td1 Df2 enz., maar hij hoopt op 
meer vanwege de zwakte van e6]  
31...Pg2  
 
(zie diagram op volgende bladzijde) 

Correspondentieschaak 
Paul Tulfer 
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32.f5? [Evenmin aantrekkelijk is 32.Dxe6+ Kh8 33.T6d3 
(33.Pd5? Pxf4 34.Pxf4 Dc3+ en mat) 33...Dxf4+ 34.Kb1 
Taa8 A) 35.Df5 h4! 36.Dh5+ (na 36.Dxf4 Pxf4 37.T3d2 
Tae8 38.Lc7 Pxh3 39.Ld6 Tg8 40.Th2 Te3 41.Kc2 g5 
42.b4 Tf3 heeft wit geen compensatie voor de pion) 
36...Kg8 37.Pd5 De5 38.Dxe5 fxe5 39.Pe7+ Kh7 
40.Pxc6 bxc6 41.T3d2 Pe3 42.Te1 Pd5 43.Kc2 Tf3 en 
zwart staat zeer goed; B) 35.Dd6 35...Tae8 36.Dxf4 
Pxf4 37.Td4 Pxh3 38.gxh5 f5 met goed spel voor zwart 
dankzij de vrije f-pion; Het beste was 32.Txe6 Kh8 
33.Td3 Df1+ 34.Td1 Dxc4 35.bxc4 Pxf4 36.Te3 waarna 
zwart maar weinig beter staat]  
32...Pe3 33.Dxe6+ Kh7 34.T6d3 [34.T1d3 Df1+ 35.Pd1 
Pxd1 36.Txd1 Dxh3 37.Dc4 Lf3 is zeer goed voor zwart]  
34...Te8 [Zwart is nu duidelijk in het voordeel: hij 
beheerst de e-lijn, heeft een sterke loper en 
aanvalskansen, terwijl de pion op a3 voor wit permanent 
een probleem is en wits loper buiten spel staat. Ik had 
ook gekeken naar 34...Dg2!? 35.T1d2 Dg1+ 36.Pd1 Te8 
waarna wit met 37.Txe3! de dame kan geven. Na 
37...Txe6 38.fxe6 hxg4 39.Lc7 Ta8 40.Lh2! Dh1 41.hxg4 
Lf3 42.e7 Te8 43.Ld6 Kg8 44.c6 (44.Ted3!?) 44...Lxd1 
45.Txd1 Dxc6+ 46.Kb1 Dg2 47.Lxa3 Kf7 48.Ted3 Dxg4 
49.Td8 Df5+ 50.Kc1 Txe7 51.Lxe7 Kxe7 heeft zwart de 
beste kansen in een lastig eindspel van dame tegen 
torens]  
35.Df7 Wie de computer laat rekenen vanaf 34...Te8 of 
een eerdere zet, ziet dat hij in deze stelling lange tijd 
kiest voor 35...Dg2 met gelijk spel. Mogelijk heeft de 
witspeler de volgende zet gemist toen hij 32. f5 deed  
35...Df2! Diagram  
 

[35...Dg2 levert niets op wegens 36.T3d2 Dxh3 37.Dg6+ 
Kh8 38.Td7! Lxd7 39.Txd7 Dh1+ 40.Pd1 Tg8 41.Dxh5+ 
Dxh5 42.gxh5 Pxf5 43.Txb7 Pd4 met gelijk spel]  
36.T3d2 [Fout is 36.T1d2? De1+ 37.Pd1 Pxd1 
38.Dxh5+ Kg8 39.Txd1 De5 40.Td4 De3+ 41.Kc2 Le4+ 
42.Txe4 Dxe4+ 43.Td3 Txb6! 44.cxb6 De2+ en mat; Na 
36.Dxh5+ Kg8 37.T3d2 Df4 is de zwarte aanval te sterk, 
ondanks de twee pluspionnen van wit, bijv. A) 38.Te1 
Taa8 39.g5 (of 39.Dh4 Pg2 40.Lc7 Db4) 39...Pf1; B) 
38.g5 38...fxg5 39.Td4 (na 39.Tg1 De5 40.Td3 Pd5 
moet wit met 41.Lc7 zijn loper geven om groter onheil af 
te wenden) 39...Dh2 40.T4d2 De5 41.Td4 Pxd1 42.Dxd1 
Taa8 43.Dd3 Dh2 44.Dd2 Dxh3 heeft wit geen 
compensatie voor het verlies van de kwaliteit]  
36...Df4 37.g5 [In aanmerking kwam ook 37.gxh5!? 
Pxd1 38.Dg6+ Kg8 39.h6 Te7 40.Kxd1 Ta8 41.Ld8 Df1+ 
42.Kc2 Le8 43.Dg3! (minder goed is 43.Dg4 Ld7! 
44.Txd7 Txd7 45.Pe4 Dd3+ 46.Kc1 Tf7 47.Lxf6 De3+ 
48.Kd1 Dxh6 49.Ld4 Td8 50.Pd6 Txd6 51.cxd6 Dxd6 
52.Kd2 Dh2+ 53.De2 Dxe2+ 54.Kxe2 Txf5 en zwart wint 
het eindspel) 43...Dxf5+ 44.Kc1 Dg6 (44...De5!?) 
45.Dxg6 Te1+ 46.Pd1 Lxg6 47.Td7 gxh6 48.Lxf6 Lh5 
49.Lc3 Txd1+ 50.Txd1 Lxd1 51.Kxd1 Kf7 met goede 
winstkansen voor zwart]  
37...Dxg5 38.Dg6+ Dxg6 39.fxg6+ Kxg6 40.Tg1+ Kf7 
41.Td3 [Wit heeft grote problemen na 41.Te1 Taa8 
42.Tf2 Pg2 43.Txe8 Txe8 44.Kd2 Te7 45.Pb5 Lxb5 
46.Txg2 g5; Ook als alle torens van het bord gaan staat 
wit zeer slecht: 41.Te2 Taa8 42.Kd2 Pf5 43.Txe8 Txe8 
44.Te1 Txe1 45.Kxe1 Pd4 46.Kf2 h4 47.b4 g5]  
41...Pg2! 42.Tg3 [Niet beter is 42.b4 Pf4 43.Tdg3 g5 
44.b5 h4 45.bxa6 hxg3 46.Txg3 bxa6 47.Lc7 Te1+ A) 
48.Kd2 kost de h-pion na 48...Th1 49.Lxf4 (49.Lb8 Th2+ 
50.Ke3 Pe6 51.Ld6 Pg7 52.Tf3 Th1) 49...gxf4 50.Td3 
(50.Tg4 f3) 50...Th2+ 51.Ke1 f3; B) 48.Kc2 48...Pe6 
49.Ld6 Pd4+ 50.Kd3 Pf3 met groot voordeel voor zwart]  
42...Te3 43.T1xg2 [Wit hoopt op een eindspel met 
ongelijke lopers, en ruilt daarom behalve een stel torens 
ook de paarden. Met de paarden op het bord blijft hij 
zeer slecht staan, bijv. 43.Txe3 Pxe3 44.b4 Ta8 45.b5 
Ld7 46.c6 Pc4! 47.Lc7 bxc6 48.b6 Pxb6 49.Lxb6 Lxh3 
en zwart heeft vier pionnen voor het geofferde stuk]  
43...Txc3+ 44.Txc3 Lxg2 Diagram  

45.Tg3 [Of 45.b4 Ta4 (45...Lc6!?) 46.b5 (het opsluiten 
van de toren door 46.La5 heeft geen zin wegens 
46...Ld5 47.Tc2 g5 48.Tf2 g4 49.hxg4 hxg4 waarna de 
witte loper nodig is voor de verdediging van de  
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koningsvleugel) 46...Ld5 47.c6 (47.Tc2 Lb3!) 47...bxc6 
48.bxc6 Lxa2 49.Lc5 (49.c7 Le6 50.c8D Lxc8 51.Txc8 
a2 52.Ld4 Txd4 en wint) 49...Ld5 50.Lxa3 (na 50.c7 a2 
verovert zwart uiteindelijk de pion op h3, met winst, bijv. 
51.c8D a1D+ 52.Kd2 Ta2+ 53.Tc2 Txc2+ 54.Kxc2 De5 
55.Dd7+ Kg8 56.Kd2 Le6 57.Dd8+ Kh7 58.Dd4 Dh2+ 
enz.) 50...Lxc6 en zwart heeft twee gezonde 
pluspionnen, terwijl h3 zwak is]  
45...Lc6 46.h4 Ta8 47.Kd2 g5! 48.hxg5 Tg8 49.Th3 [Of 
49.b4 fxg5 50.Txa3 g4 en wint. Na 51.Lc7 h4 52.Ta7 g3 
53.b5 Lxb5 54.Txb7 Lc6 55.Tb8 Tg4 56.Th8 Lg2 57.a4 
h3 58.a5 h2 59.Lxg3 h1D 60.Txh1 Lxh1 houdt zwart de 
pionnen tegen en speelt dan op mat; Na 49.g6+ Txg6 
50.Txg6 Kxg6 ontstaat vrijwel dezelfde stelling als in de 
partij na de 52e zet van zwart ]  
49...Txg5 50.Th2 Kg6 [Na 50...Tg2+ 51.Txg2 Lxg2 
52.c6 Lxc6 53.Lc5 kon ik geen winst voor zwart vinden, 
bijv. 53...Le4 (53...h4 54.Lxa3 Ke6 55.Lc5) 54.Lxa3 Lb1 
55.Ke3 Lxa2 56.b4 h4 57.Kf4 h3 58.Kg3 Le6 59.b5 Lg4 
60.Lc5 , vermoedelijk met remise. Daarom brengt zwart 
eerst zijn koning dichterbij]  
51.Kc3 [51.Ke3 Tg3+ 52.Kd4 Tg4+ 53.Ke3 h4 54.Lc7 
Te4+ 55.Kd2 Kg5 56.Te2 Kg4 57.Txe4+ Lxe4 leidt tot 
soortgelijke varianten als in de partij; Zo ook 51.La5 f5!? 
52.Lc7 (52.Lb4 f4 53.Lxa3 Kf5 54.Ke2 Kg4 55.Kf2 h4 en 
het is niet te zien hoe wit zich nog kan redden) 
52...Tg2+ 53.Txg2+ Lxg2 54.Ke3 Kg5]  
51...Tg2! 52.Txg2+ [Na 52.Lc7 Txh2 53.Lxh2 f5 komt 
het tegenspel van wit op de damevleugel te laat, bijv. A) 
54.Kb4 h4 55.Kxa3 Kg5 56.Kb2 (56.Kb4 f4 57.Kc4 Kg4 
58.Kd3 f3 59.Ke3 Kh3 en wint) 56...Kg4 57.a4 f4 58.Ka3 
f3 59.Lg1 Kg3 en wint; B) 54.Kc4 54...Kg5 55.b4 f4 
56.b5 Lxb5+! 57.Kxb5 f3 58.Lg1 h4 59.Kb6 h3 60.Kxb7 
f2 61.Lxf2 h2 62.c6 h1D en wint, bijv.  63.Lc5 Db1+ 
64.Lb6 Dxa2]  
52...Lxg2 Diagram  

(Dit eindspel is gewonnen voor zwart, al heeft hij maar 
één pluspion. Hij kan de dreigingen op de 
koningsvleugel combineren met spel op de 
damevleugel)  
53.Kd4 [53.Kb4 faalt op 53...h4 54.Kxa3 f5 55.Lc7 Kg5 
56.Lh2 Lc6 en verder zoals aangegeven bij 52. Lc7; Niet 
beter is 53.c6 Lxc6 54.Lc5 h4 55.Lxa3 Kg5 56.Kd3 
(56.Kd4 Kg4 57.Ke3 Kg3 58.Ld6+ Kg2 en wint) 56...Kg4 
57.Ke2 f5 58.Lc5 h3 59.Lg1 (59.Kf2 h2) 59...Kg3 en 
wint; 53.b4 helpt evenmin wegens 53...h4 54.Lc7 Ld5 
55.b5 Lxa2 A) 56.c6 Ld5 A1) 57.cxb7 Lxb7 58.Kb3 Kg5 
59.Kxa3 f5 en wint; A2) 57.Lf4 Lxc6 (57...bxc6 kan ook) 
58.bxc6 bxc6 59.Kb3 Kf5 60.Lh2 h3 61.Kxa3 Ke4 en 
wint; A3) 57.Ld6 57...bxc6 58.b6 (58.Lxa3 h3 59.Ld6 
cxb5 en wint; 58.bxc6 a2 59.Kb2 h3 60.c7 Le6 61.c8D 
Lxc8 62.Kxa2 Kg5 en wint) 58...c5 59.Lxc5 a2 60.Kb2 
h3 61.Lg1 Kg5 62.b7 Lxb7 63.Kxa2 Kg4 en wint; B) 
56.Kb4 56...Ld5 57.Kxa3 Kf5 58.Kb4 (58.Ka4 h3 59.Lh2 
Kg4 60.Ka5 Kf3 61.Kb6 Kg2 62.Ld6 h2 63.Lxh2 Kxh2 
64.Kc7 f5 65.Kd6 Le4 66.Ke5 Kg3 en wint) 58...Kg4 
59.c6 Lxc6! 60.bxc6 bxc6 en wint; Of 53.Lc7 h4 54.Kd4 
Kg5 55.Ke3 Ld5 56.c6 bxc6 57.Kf2 Lxb3! 58.Ld6 Lxa2 
59.Lxa3 Kg4 en zwart wint met zijn drie pluspionnen] 
53...Kg5 54.Ld8 [Er is niets beters: 54.Lc7 h4 55.Lh2 f5 
56.Ke3 Ld5 57.Ld6 Kg4 58.Kf2 (58.Le5 h3 59.Lh2 Lxb3) 
58...h3 59.Kg1 Lxb3 60.axb3 a2 61.Le5 Kf3 62.Kh2 Ke2 
63.Kxh3 f4 en wint; 54.La5 h4 55.Ke3 h3 56.Kf2 Kg4 
57.Lb4 (57.Kg1 Ld5 58.Kh2 Lxb3 59.axb3 f5 60.Lc3 f4 
61.Ld4 a2 62.Le5 Kf3 en wint) 57...Ld5 58.Kg1 f5 59.c6 
bxc6 60.Lxa3 Kg3 61.Ld6+ f4 en wint; 54.c6 Lxc6 
55.Lc5 h4 56.Lxa3 Kg4 57.Ld6 (57.Ke3 Kg3) 57...Kf3 
58.a4 h3 59.a5 Kg2 60.Kc5 h2 61.Lxh2 Kxh2 62.a6 
(62.b4 f5) 62...bxa6 63.Kxc6 f5 en wint]  
54...h4 55.Ke3 [Of 55.b4 h3 56.Lc7 f5 57.Lh2 Lc6 
58.Ke5 Kg4 59.Lf4 Ld5! en wint; Zo ook 55.Lc7 f5 
56.Lh2 (56.Ke3 Ld5 57.Ld6 Kg4 zie boven bij 54. Lc7) 
56...Kg4 57.b4 Lc6 58.Ke3 h3 59.Ld6 Lb5 60.Lh2 Lc4]  
55...Ld5 56.Kf2 [Of 56.Le7 Lxb3 57.c6 bxc6 58.Lxa3 
Lxa2 en wint, bijv. 59.Lc5 Kg4 60.Kf2 f5 61.Kg2 Ld5+ 
62.Kg1 f4 63.Ld4 Kf3 64.Le5 h3 65.Kh2 Le6 66.Ld6 
Ke3]  
56...Lxb3 [Na 56...Lxb3 had kunnen volgen 57.La5 Lxa2 
58.Lb4 Kg4 59.Lxa3 h3 60.Lb4 (60.Lb2 Ld5! 61.Kg1 
Kg3 62.Lxf6 h2+) 60...f5 61.Le1 f4 62.La5 Ld5 63.Kg1 
Kg3 64.Le1+ Kf3 (de koning komt nu beslissend naar 
e2) 65.Lh4 (65.Kh2 Ke2 66.Lh4 Le6 67.Kg1 f3 en wint; 
65.Ld2 Le6 66.Kh2 Ke4 67.Kg1 f3 68.Lg5 Kd3 en wint) 
65...Ke2 66.Lf6 f3 67.Lh4 f2+ 68.Lxf2 h2+ en wint]  0–1 
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Gelderland Keukens te Velp: een keukenzaak die 
adviseert en verkoopt zoals iedereen dat zou moeten 
doen. 
 
Het is duidelijk, dat een nieuwe keuken aanschaffen niet 
eenvoudig is. Helaas zijn er verhalen genoeg bekend 
over mislukte keukens. De afgesproken prijs wordt niet 
aangehouden, de geleverde materialen kloppen niet met 
de aanbieding, verkeerde kleur, verkeerde maten en zo 
is er nog een lange lijst van rampen die voorkomen 
kunnen worden. 
Gelderland Keukens kan met zijn ervaring, expertise en 
know how u vaak meer bieden dan veel andere 
verkoopkanalen. Deze zijn vaak alleen belust op een 
handtekening en missen vaak de noodzakelijke 
kwaliteiten voor een goede afhandeling. 
 
Op basis van een goed en uitgebreid stappenplan wordt 
een transparante offerte gemaakt, die met tekeningen 
meegenomen kan worden, om daar thuis nog eens 
goed over na te denken. Het is tenslotte geen 
kleinigheid wat gekocht gaat worden. 
Ook de montage en overige werkzaamheden zijn bij 

Gelderland Keukens in goede handen. Als de monteur 
weg gaat, staat er een schone en kookklare keuken. 
Ongeacht welke materialen er gebruikt worden 
Gelderland Keukens geeft 5 jaar garantie, ook op de 
montage. 
 
Om de apparatuur goed te leren kennen, wordt de 
keuken opgeleverd met een kok, die samen met de 
gebruikers een driegangen maaltijd klaar maakt, een 
extra service van Gelderland keukens. 
 
 
HELP UW VERENIGING MET 
BROODNODIGE FINANCIËN!!!! 
 
Wanneer Gelderland Keukens door iemand 
van de vereniging aanbevolen wordt en op 
basis daarvan een offerte uitbrengt, levert 
dat de vereniging € 50,00 op. Wanneer deze 
offerte een order wordt, stort Gelderland 
Keukens € 200,00 extra!!!!! 

Nieuwe adverteerder: Gelderland Keukens 
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Vandaag hebben we het over de Novotny. Het is een 
van de vroege thema’s in de problematiek, genoemd 
naar de Oostenrijker Anton Novotny. Eigenlijk was hij 
een Tsjech, maar zijn hele leven was Tsjechië 
onderdeel van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonar-
chie. Zijn thema stamt uit een driezet, die hij in 1855 
publiceerde in de Leipziger Illustrierte Zeitung. Uiteraard 
geven we dit probleem, maar zonder oplossing, zodat 
jullie zelf ook wat te doen hebben. 1855; tja dat is een 
echt oud thema. Nee hoor, het is nog ouder: 1844. Lang 
is gedacht, dat Novotny de eerste was, die het thema 
ontwikkelde, totdat iemand ontdekte, dat hij een 
voorganger had en wel de Duitser Julius Brede. Dit is 
geen bekende naam meer. Toch was hij een van de 
grote drie van de “oude school”. De anderen waren de 
Fransman Ogust d’Orville en de Engelsman Horatio 
Bolton. Als diagram 1 geven wij het probleem van 
Brede. Het is een vijfzet.  
 

Wit wint via 1.Pe7+ zwart moet wel nemen. Maar hoe? 
Na …Txe7 volgt gelijk de matzet 2.Df8. Zwart moet dus 
wel met de loper slaan …Lxe7 Maar dat legt een ander 
probleem bloot. En wel dat de e-lijn is afgesloten en dat 
zwart dus niet meer de directe dreiging …Te1 # ter 
beschikking heeft. 2.Dd5+ Kh8 3.Df7 Tg8 4.Dxh7 Kxh7 
5.Lf8 X. Nu zal gelijk duidelijk zijn wat de kwintessence 
van de Novotny is. Wit offert een stuk op de kruising van 
de werking van twee stukken verdragend geschut. Hoe 
er ook genomen wordt het andere stuk raakt een deel 
van zijn werking kwijt en meestal leidt dit tot twee 
verschillende mats. Men komt het thema tegen in 
tweezetten, driezetten, meerzetten en helpmats maar 
ook in studies. Een vijfzet als van Brede is nog steeds 
goed denkbaar. Ook Goldschmeding gebruikte het 
thema in een vijfzet, maar dan niet als sleutelzet.  
We hebben nu het thema. Maar problemisten proberen 
er natuurlijk meer van te maken.  
Als diagram 2 laat ik een studie van Keller uit 1938 zien.  
 
 
 

 
Als oplosser kom je misschien snel tot de sleutelzet Lh8, 
maar dat faalt op ..dxe, waarmee tegelijk Td1 en Lb2 
volle werking krijgen. De oplossing is 1.Lxd4. Als wit nu 
met de toren slaat volgt De5#. Slaat hij met de loper dan 
wordt de werking van de toren opgeheven en volgt 
Dd6#. Maar zwart kan de diagonaal b8-h2 natuurlijk ook 
op een andere manier verdedigen en wel door Pc7 weg 
te spelen. We bekijken …Pb5. Dit laat de verdediging 
van veld d5 los en dus kan nu 2.La2#. Dan maar …Pd5. 
Maar dit blokkeert veld d5 met als resultaat 2.exf #. Ten 
slotte Pe8. Ai. Dit heft de werking van de dame over de 
achtste rij op en dus kan wit matzetten met 2.Pf8.  

Probleemrubriek: Novotny 
Hendrik van Buren 

CAMPING IDYLL 
ZUID HONGARIJE  

Met Nederlandse eigenaren en beheerders. 
Met een levensgroot schaakbord in de tuin. 

 
Deze pittoreske camping  ligt aan de rand van een 

landelijk dorpje Nagyváty op 20 min. rijden van  Pécs, 
Europa's culturele hoofdstad in 2010. 

Oude boomgaard met grasbodem. Apart deel met 
boerderijdieren. 

Prima sanitair. Wandel- en fietsmogelijkheden. 
Nederlandse eigenaars 

verzorgen interessante kennismaking met de streek 
en Pécs. 

Leden van schaakvereniging ASV 10 % korting 
Info: www.campingidyll.hu 

(advertentie) 
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Van Rijn,W - Rothuis,V [D02] 
ASV vierkampentoernooi (2), 06.2009 
 
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.Lf4 c5 4.c3 Pc6 5.e3 e6 6.Ld3 Ld6 
7.Lg3 0–0 8.Pbd2 Te8 9.Pe5 Lxe5 10.dxe5 Pd7 
11.Dg4 [11.f4 c4 12.Lc2 Db6] 11...Pdxe5 12.Lxe5 Pxe5 
13.Lxh7+ Kxh7 14.Dh5+ Kg8 15.Dxe5 Db6 16.0–0–0 
f6 17.Dh5 Ld7 18.g4 La4 19.b3 Lb5 20.g5 Da5 21.Kb2 
d4 22.Pe4 Fritz geeft hier Pb1 aan, omdat hij ook 
22....f5 verwacht als ik mijn Pe4 speel. Echter hij komt 
er later achter dat het daaropvolgende 23 g6 toch wel 
erg sterk is! 22…f5  
 

23.g6 fxe4 24.exd4 Ld3 25.f3 b6 26.fxe4 c4 27.d5 Kf8 
28.Dh4 Tec8 29.Thf1+ Lxf1 30.Txf1+ Ke8 31.Tf7 cxb3 
32.De7# Een mooi voorbeeld van 'de dreiging is beter 
dan de uitvoering': zwart moet elke keer rekening 
houden met de dreiging Dh7+, Dh8 en Dxg7+. Elke keer 
was deze actie niet de optimale voortzetting. 1–0 
 
Nog 2 leuke partijen uit het NAVO-kampioenschap in 
Hammelburg (DLD): 
 
1e ronde: 
 
Van Rijn,W - Onley,D [B46] 
Nato-chess Hammelburg (1), 06.2009 
 
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pc6 5.Pc3 a6 6.Le2 
Pge7 7.0–0 Pxd4 8.Dxd4 Pc6 9.Dd3 Dc7 10.f4 Pb4 
11.Dd1 Le7 12.a3 Pc6 13.Le3 b5 14.e5 Lb7 15.Ld3 
Pa5 16.Pe4 Pc4 17.Ld4 Dc6 18.De2 Pb6 19.Tac1 Tc8 
20.f5 Pc4 21.Dg4 Dd5 22.Kh1 g6 23.fxg6 hxg6  
 
 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 

Een prachtig geheel, dat een eigen naam verdient. Dat 
werd de Finse Novotny.  
Het derde diagram geeft een tweezet van de Rus 
Dombrovskis.  

 
We weten inmiddels, waar het om gaat en zien, dat de 
oplossing wel 1.Ld6 zal zijn. Deze zet blokkeert zowel 
een horizontaal als een verticaal. Zo wordt oplossen 
gemakkelijk. De matzetten Lc8 en Tf4 worden mogelijk 
gemaakt. Maar er is hier meer aan de hand. Als zwart 
inslaat op d6 zijn deze mats niet meer mogelijk. Maar 
dan worden weer andere lijnen geopend, die een mat 

mogelijk maken. Na Txd6 volgt Dg1 # en na Lxd6 is nu 
2.Dd7 # mogelijk en op Pexd6 is de dekking van de g-
lijn weg. Dus 2.g8D # of op een andere manier Pbxd6 
en dat leidt tot Le2 #. Hoe krijg je het zo op het bord 
getoverd. Logisch, dat ook deze vorm een eigen naam 
kreeg. Het werd de Roemeense Novotny. Intussen is er 
ook een synthese van de Finse en Roemeense en die 
heet nu de Azerbajdzjaanse Novotny. Inmiddels bestaan 
ook de Britse, Duitse en Letse Novotny; allemaal met 
eigen kenmerken. Het is aan jullie om de Hollandse 
Novotny te ontwikkelen. 
En dan diagram 4. Het is de originele driezet uit 1855 
van Novotny himself. Veel succes.  

Drie partijen 
Wouter van Rijn 
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24.Df4  
Helaas, ik heb erg lang gekeken naar Txf7 maar dacht 
dat het niet goed was. Ik dacht: waarom risico nemen 
als je goed staat (tenminste dat vond ik op dat 
moment)... Het bleek na een lange analyse op de 
kamer toch goed. Fritz kwam tot de zelfde conclusie: 
 
[24.Txf7!! Kxf7 (24...Kxf7) 25.Pd6+ Pxd6 26.Lxg6+ Kf8 
(26...Kg8 27.Le4+) 27.exd6 Dxg2+ (27...Txh2+ 28.Kxh2 
Lxd6+ 29.Kh1; 27...Lxd6 28.Tf1+) 28.Dxg2 Lxg2+ 
29.Kxg2 Tg8 (29...Lf6 30.Lxf6 Tg8 31.Le7+ Kg7 
32.Le4; 29...Th6 30.Tf1+ Lf6 31.Txf6+ Kg7 32.Txe6+ 
Kf8 33.Le3) 30.Tf1+ (30.dxe7+ ? 30...Kxe7) 30...Lf6 
31.Txf6+ Kg7 32.Le4 (Niet 32.Txe6+ Kh6 33.Le3+ Kg7 
34.Te7+ (34.Ld4+ Kh6 En wit moet remise houden door 
eeuwig schaak.) 34...Kxg6 35.c3) 32...Tc4 33.Tg6+]  
 
24…Th4 25.Dxf7+ Kd8 26.Df2 Txe4 27.Lxe4 Dxe4  

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

28.b3 Beter eerst 28Tce1 en daarna b3 
28…Dxg2+ [28...Lh4 29.LL6+ !! een briljant matje dat 
Fritz me wel even moest influisteren. Ik kwam alleen tot 
de variant: (29.Df8+ Kc7 30.Dc5+ Kb8 31.Da7+ Kc7 
32.Dc5+ Kb8 (32...Lc6 33.Tf3 Weer typisch een coole 
Fritzzet, maar misschien wel winnend ook! Het paard 
mag niet wijken vanwege Db6 mat. (33.Da7+ Lb7 
(33...Kd8 34.Tf8+ Ke7 35.Lc5+ Dus remise door 
zetherhaling of mat als zwart te ver gaat.....) ) 33...Th8 
34.bxc4) 33.Da7+ Kc7 34.Dc5+) 29...Pxb6 30.Df8+ Kc7 
31.Dd6+ Kd8 32.Tf8#; 28...Pxe5 29.Tce1 Dxg2+ 
30.Dxg2 Lxg2+ 31.Kxg2 Txc2+ 32.Kg1 Zo makkelijk is 
het nog niet voor wit.] 
29.Dxg2 Lxg2+ 30.Kxg2 Pxa3 31.c3 De rest is niet zo 
moeilijk meer.  
31…Lg5 32.Tf8+ Kc7 33.Txc8+ Kxc8 34.Ta1 Pc2 
35.Txa6 Pxd4 36.cxd4 Le3 37.Td6 Ld2 38.Kf3 b4 
39.Ke4 Kc7 40.Kd3 Lc3 41.Kc4 Ld2 42.h3 g5 43.Kc5 
Lc3 44.Ta6 Kb7 45.Ta2 1–0 
 
3e ronde: 
 
Van Rijn,W - Erhan,E (1928) [C11] 
Nato-chess Hammelburg (3), 06.2009 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.e5 Pfd7 5.Pce2 c5 6.c3 
Pc6 7.Pf3 Db6 8.a3 Le7 9.h4 Pa5 10.b4 cxb4 11.axb4 
Pc4 12.Pf4 Dc7 13.Th3 Pdb6 14.Ld3 Scherpe 
stellingen kregen we in de analyse na 14....f6. Toch 
een zet waar zwart het vaak van moet hebben in deze 
opening.  
14…h6 15.Kf1 Ld7 16.Kg1 a5 17.bxa5 Txa5 18.Txa5 
Pxa5 19.Ld2 Pa4 20.Tg3 Pb2 Niet gezien, maar door 
een toevalligheidje in de stelling krijgt zwart ineens 
problemen. 
21.Dc2 Pxd3 22.Dxd3  

22…Kf8 [22...g6 23.h5 (23.h5 g5 24.Pg6; 23.Pxg6 fxg6 
24.Dxg6+ Kd8 25.Dg7 Te8 26.Dxh6 (Fritz)) 23...g5 
24.Pg6 fxg6 25.Dxg6+ Kd8 26.Dg7 Te8 27.Dxh6;  
 
22...Tg8 23.Dh7 Kf8 24.Txg7!! Txg7 en nu mat in 6! 
25.Dh8+ Tg8 26.Pg6+!! 26...fxg6 27.Lxh6+  27...Kf7 
28.Dh7+ Ke8 29.Dxg8+; (Fritz) 
 
22...Lf8 23.Ph5 g6 24.Txg6 fxg6 25.Dxg6+ Kd8 26.Df6+
(Wouter)]  
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23.Pg6+!! fxg6 24.Dxg6 Tg8 25.Lxh6 (Pg5 was een 
mooie killer geweest! Wel over nagedacht, maar 
waarom ik het dan afkeurde is onduidelijk. Waarschijnlijk 
zag ik spoken met ...Lf6 ertussen). 
25…Dxc3 26.Lxg7+ Txg7 27.Dxg7+ Ke8 28.Dh8+ Lf8 
29.Dh5+ Ke7 30.Dg5+ Ke8 31.Dg6+ Kd8 32.Df6+ Le7 
33.Tg8+ Le8 34.Df7 Dc6 35.h5 b5 36.h6 Dc1+  
(zie diagram hiernaast)  
 
Zwart hoopte nog op een trucje, maar dit had ik allang 
zien aankomen. Kh2 gaat nu niet wegens Dxh6 met 
schaak. Hoewel... ook na Kg3 valt de loper op e8. Maar 
de partij is wel zo makkelijk en fraai!  
37.Pe1 Dxe1+ 38.Kh2 Pc6 39.Txe8+ 1–0 

Koninklijke Nederlandse Soap Bond 
Martijn Boele 

Nu al enkele jaren het aantal schakers in Nederland 
afneemt, denkt de schaakbond zich nog meer 
misstanden te kunnen permitteren. Bij het minst sterk 
bezette Nederlands Kampioenschap 2009, waarbij ook 
het prijzengeld wéér met 2000 euro af is genomen naar 
een diepterecord van 6000 euro, deed de bond een 
persbericht uitgaan over Sergei Tiviakov, de sterkste 
speler die Nederland op dit moment rijk is.  
 
Tiviakov zou bij het Nederlands Kampioenschap verstek 
hebben laten gaan, omdat hij een lucratieve aanbieding 
van de Kroatische Schaakbond zou hebben gehad. De 
bond dorst ook nog aan te kondigen dat er gesproken 
ging worden over disciplinaire maatregelen. Het zwakke 
NK kwam in nog zwaarder weer, omdat er nu maar liefst 
8 schakers uit de Nederlandse top-10 ontbraken. 
 
Enig, simpel journalistiek onderzoek leert echter een 
andere versie van de waarheid. 
 
In maart 2009 heeft Tiviakov, een man van zijn woord, 
al bij de Kroatische Bond aangegeven in de competitie 
aldaar te spelen. Vervolgens is hij met deze informatie 
naar Jan Stomphorst, de toernooidirecteur van het NK, 
gegaan, die hem verzekerde alle negen rondes van het 
NK te kunnen spelen: in de planning zou daar rekening 
mee worden gehouden. De Kroatische Bond heeft 
vanwege de participatie van Tiviakov aan het 
Nederlands Kampioenschap de eerste competitieronde 
zelfs vooruit verplaatst van de 19e naar de 20ste 
september. 
 
Voorts heeft Tiviakov de bond steeds van alles op de 
hoogte gesteld en is dit blijven doen. Zo zou hij op de 
dag van de laatste ronde moeten afreizen naar Kroatie 
en dus zou een remise onoverkomelijk zijn. Ook nu 
heeft de bond geen bezwaren geuit. Totdat na de derde 
ronde doodleuk aan de Groningse Grootmeester werd 
verteld dat een salonremise in de laatste ronde geen 
optie was en hij tevens door zijn contractuele afspraken 
werd verplicht bij de ceremoniele prijsuitreiking 

aanwezig te zijn. 
Hierop restte Sergei Tiviakov (2693) niets anders dan 
zich uit het toernooi terug te trekken. Niet om centjes op 
te halen in Kroatië, maar omdat de de bond de 
afspraken niet nakomt. Tiviakov wil niet in hun 
voetsporen treden en zal dus in een Zuid-Europees land 
gaan spelen. 
 
De kleinzerigheid van de oer-Hollandse bond blijkt eens 
te meer. 
In plaats van hand in eigen boezem te steken en te 
accepteren dat ze fout op fout stapelen, proberen ze 's 
lands beste schaker openbaar aan de schandpaal te 
nagelen. De breekbare conditie van het schaken 
algemeen, steunend op de pijlers die door honderden 
vrijwilligers in het hele land staande worden gehouden, 
wordt door dergelijke wanpraktijken van de Koninklijke 
Nederlands Schaakbond, waaraan wij allen contributie 
afdragen, in mum van tijd ten gronde gericht. 
 
Tiviakov zit inmiddels in zijn zwembroek met een boek 
van Dvoretsky aan de Adriatische zee zich af te vragen 
of hij nog naar het bekrompen kikkerlandje terug gaat. 
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Je Naam 
René van Alfen 
 
Je leeftijd/je geboortejaar 
Geboren op 14 december 1968, inmiddels 40 jaar oud 
dus. Het leven gaat beginnen…! 
 
Je geboorteplaats 
Bennekom (gemeente Ede) 
 
Wat je verder over jezelf wilt vertellen (iets persoonlijks) 
Ben in het dagelijks leven werkzaam als adviseur 
bedrijfsvoering bij Rijkswaterstaat in Arnhem. Naast 
schaken zijn fietsen (wielrennen, mountainbiken) en 
muziek (luisteren en concertbezoek) grote passies. De 
fiets is eerlijk gezegd de laatste jaren een grotere passie 
geworden dan het schaken. Mag graag in de zomer op 
mijn racefiets de bergen in trekken. 
  
Wanneer heb je schaken geleerd? 
Moet een jaar of 10, 11 geweest zijn. 
 
Van wie heb je schaken geleerd? 
Een neefje bracht me de spelregels bij. 
  
Bij welke schaakclubs heb je eerder gespeeld? 
Edese Schaak Vereniging (1982-1992, 1995-1997, tot 
eind 2005 onafgebroken lid geweest) 
ORTEC/CSV (Capelle aan den IJssel, 1992-1994) 
Delftse Schaak Club, 1997-2009 
 
Wat is ongeveer je rating? 
Mijn huidige rating is 1830, mijn hoogste behaalde rating 
is 1886. 
 
Waarom heb je gekozen voor ASV? 
Omdat het een grote, ambitieuze vereniging is, waarvan 
ik een aantal mensen al lang(er) ken. 
  
Wat verwacht je van het spelen bij ASV? 
Een sterk bezette interne competitie, zodat ik veel 
tegenstanders krijg van minimaal gelijk niveau en 
hopelijk veel gezelligheid. 
  
Welke doelstellingen heb je bij het schaken? 
Je wilt natuurlijk steeds meer van het spel begrijpen en 
het zoet van de overwinning proeven. Vroeger wilde ik 
de 2000 elogrens slechten, maar dat zal me niet meer 
lukken. Of ik zou er heel veel tijd in moeten steken, 
maar die gun ik mezelf niet. Daarvoor fiets ik te graag.  
 
Beschrijf een leuke schaakgebeurtenis die je hebt 
meegemaakt. 
Wat me als eerste te binnen schiet is het AC 
Jeugdschaaktoernooi in 1984. We wonnen in de halve 
finale van Apeldoorn, omdat Freddy van de Elburg onze 

speler Jan Brandts pat zette in een eindspel met een 
dame meer. Freddy in tranen, maar wij dolgelukkig 
omdat we allemaal een Garde schaakklok wonnen. 
 
Plaats een leuk schaakpartijtje van jezelf. 
 
Zal me beperken tot twee aardige fragmenten en een 
korte partij zonder commentaar.  
 
Onderstaande stelling komt uit de partij René van Alfen 
– Henrik Tamerus, HSB Promotieklasse 2007-2008 
(DSC 5 – DSC 4). 

 
Zwart heeft zojuist nonchalant 20. … Td8 gespeeld, 
maar komt na 21. Dc4! tot de ontdekking dat hij ineens 
verloren staat vanwege een onderste rij probleem. Het 
paard op e5 en de toren op d2 zijn taboe vanwege mat 
respectievelijk dameverlies. Hij probeerde nog 21. … 
Dc8, maar na 22. Pc6 wint wit materiaal (22. … Txd2 
23. Pe7+) 22. … Pd5 23. Txd5 exd5 24. Pe7+ Kf8 25. 
Dxc8 Txc8 26. Pxc8 en opgegeven, 1:0. 
 
De tweede komt uit de partij Michiel van Woerden – 
René van Alfen, eveneens HSB Promotieklasse 2007-
2008. Een paar jaar eerder speelde ik tegen dezelfde 
tegenstander en ook toen speelde hij 10. Pf4 in een 
Franse Tarrasch. Ik verzuimde destijds 11. … Lb4+ in te 
lassen en had een moeilijke partij (die ik uiteindelijk 
verloor). Deze keer had ik me erg goed voorbereid, 
maar niet gedacht dat hij het weer zou spelen. Jawel 
dus! Om mijn voorbereiding niet te verraden, nam ik de 
tijd voor de opening en kreeg na 17 zetten 
onderstaande stelling op het bord. 
 
(zie diagram op de volgende pagina) 

Even voorstellen 
René van Alfen 
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In het standaardwerk over het Frans van John Watson 
wordt nu 17. .. Ld7 aanbevolen met goed spel voor 
zwart. Bedoeling is om met Ld2 lopers te ruilen en met 
Tc8-c2 de witte koning onder vuur te nemen. Er volgde 
17. … Ld7 18. Pg6?! Ld2 19. Lxd2? (beter: Td1) Dxd2 
20. Ta1 Tc8. Zonder zelf een zet te hebben verzonnen 
staat zwart hier al gewonnen; wat kan het soms toch 
leuk zijn om een thuisvariant op het bord te krijgen! Er 
volgde nog: 21. g4 Tc8 22. Dh4 Pg5 23. Pxh8 De2+ 24. 
Kg2 Df3+ 25. Kg1 Ph3+ 26. Dxh3 en gelijk opgegeven 
door wit, 0:1. 
 
Het mooiste moest nog komen. De witspeler zei me na 
afloop dat ik deze variant vast vaker op het bord had 
gehad. “Ja dat klopt. Tegen jou, een paar jaar geleden!”. 
Hij kon het zich niet herinneren en besefte dat ie de val 

gelopen was. 
 
Tot slot nog een kort partijtje uit de interne competitie bij 
DSC, seizoen 1998-1999. 
 
René van Alfen – Bob Voogt, 14.09.1998 
 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. d4 exd4 4. Pxd4 Lc5 5. Le3 Df6 
6. c3 Pge7 7. Lc4 d6 8. 0–0 Lb6 9. Pb5 Kd8 10. P1a3 
Le6 11. Lxb6 axb6 

12. Pxc7 Kxc7 13. Pb5+ Kc8 14. e5 Dxe5 15. Te1 
Lxc4 16. Txe5 Pxe5 17. Pxd6+ Kc7 18. f4 Pd3 19. 
Pxc4 Tad8 20. Dh5 g6 21. Db5 Pd5 22. g3 The8 23. 
Td1 Te1+ 24. Txe1 Pxe1 25. Pe5 f6 26. De2 Pc2 27. 
Dxc2 fxe5 28. fxe5 Pe3 29. De4 1–0 

In 2004 speelden ASV en Wageningen voor het eerst 
een massakamp. Dat was toen ter gelegenheid van ons 
vertrek uit De Opbouw. Het bleek een leuke happening 
en inmiddels heeft deze activiteit een vaste plaats op de 
agenda van beide clubs. De geschiedenis leert dat 
steeds op ronde de 25 borden gespeeld wordt met 
daarnaast nog een jeugdwedstrijd aan tien borden. 2009 
vormde daar geen uitzondering op. De voorzitters van 
beide clubs geven elkaar voorafgaand aan de match 
frequent het aantal deelnemers door om te zorgen dat 
beide teams uiteindelijk evenveel spelers hebben. Dat 
heeft iets weg van de waterstanden, die vroeger (en 
misschien nog wel) op zaterdagochtend uit de radio 
schalden “ASV +1”. Ditmaal waren we op 27 schakers 
aan beide kanten uitgekomen. Althans dat dachten we. 
Maar soms komen telefoontjes op de wedstrijddag wel 
uit. Paul Schoenmakers had niet verwacht deze 
zaterdag te schaken, maar dom als hij was belde hij kort 
voor de wedstrijd met Erik Wille. “Gaan jullie met 27 
spelers?”. “Als het goed is wel”, was het antwoord. Tien 
minuten later ging de telefoon bij Paul. Er was iets niet 
goed….. en Paul werd opgepikt. 
 
Na vijf edities werd het voor de start van de zesde 

massakamp tijd dat er wisselprijzen kwamen. ASV 
stelde twee plaquettes beschikbaar met daarop 30 
plaatjes om de uitslagen in te graveren. Alle uitslagen 
van de eerste vijf massakampen waren in de plaquette 
gegraveerd. Voorafgaand aan het treffen op 4 juli reikte 
Erik Wille de plaquette uit aan Bert Torn van 
Wageningen voor hun vierde winst in 2008. Natuurlijk 
volgde in zijn speech de provocatie aan Wagenings 
adres dat de prijs dit jaar zeker weer mee naar Arnhem 
zou gaan. De boel stond daarmee voldoende op scherp 
om te starten. ASV ging deze aflevering als een 
bliksemschicht van start. Daar waar na een partij of zes 
altijd tegen een enorme achterstand aangekeken wordt, 
opende ASV nu met 1½-4½ onder meer door zeges van 
Martin Weijsenfeld, Sjoerd van Roosmalen, Wouter van 
Rijn en Paul Schoenmakers die dus niet voor niets 
meegegaan was. Het was de voorbode van een zware 
middag voor onze Wageningse vrienden. ASV was tot 
de tanden gewapend om de schande van de 1-4 
achterstand in deze matches dragelijker te maken. De 
gebalde vuist na de winst van Ruud Wille was hierbij 
veelzeggend. ASV stormde uiteindelijk door naar een 9-
18 zege, terwijl ook de jeugd nog eens won met 21½-
38½.  

ASV oppermachtig in zesde massakamp  
tegen Wageningen 

Erik Wille 
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In de nazit waren de opmerkingen van de uitermate 
goed gestemde ASV-ers niet van de lucht natuurlijk. 
“Deze uitslag mag wel in een iets groter lettertype op de 
plaquette” en “het is ook wel een beetje arrogant om Jan 
Timman niet op te stellen tegen ASV”.  
 

De grootste winst was echter het bestaansrecht van 
deze happening. In een zeer gemoedelijke sfeer waren 
deze middag ruim 75 schakers achter de borden. Menig 
toernooi zou er jaloers op geweest zijn. In 2010 gaan we 
in Arnhem verder met de zevende editie van de 
massakamp. 

ASV Massakamp 
Martijn Boele 

Op vier juli, een stralende dag waarin de vogels 
onafhankelijk west- en oostwaarts vlogen, de zon haar 
best deed kerken en moskeeën te verwarmen en zwarte 
koffie een mond verbrandde, trokken liefst 27 
Arnhemsche schakers naar Wageningen, op de voet 
gevolgd door een roedel kinderen, om traditiegetrouw 
het annuele massakamp te spelen. 
 
O, de strijders uit de Rijnstad waren tot de tanden toe 
gewapend. Niet alleen waren de vorige massakampen 
schandalig verloren gegaan, Wageningen had zelfs 
gepresteerd ASV de snelschaaktitel afhandig te maken! 
Dat wij dit niet over onze kant konden laten gaan, 
spreekt vanzelf.  
 
De goed georganiseerde middag werd door voorzitter 
Erik Wille op scherp gesteld, toen hij een plaquette met 
de uitslagen van de afgelopen vijf jaar overhandigde 
aan Bert Torn, de voorzitter van Schaakvereniging 
Wageningen, met de woorden dat de gedenkplaat na dit 
vierenswaardige lustrum uiteraard terug naar Arnhem 
moest. 
 
Na de “Slechtste Partij Ooit” (ASV-Nieuws juni 2008) bij 
de vorige massakamp, werd het voor mij dit keer tijd om 
in het hol van de leeuw een betere partij af te leveren. 
Mijn tegenstander van vorig jaar, waarmee ik een blik 
van verstandhouding uitwisselde, nam enkele borden 
lager plaats, en ik mocht aantreden tegen Robin van 
Leerdam, op bord negen. 
 
Robin van Leerdam (1918) – Martijn Boele (1940) 
Massakamp 2009; Wageningen - ASV 
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 g6 4. c3 Lg7 5. d4 cxd4 6. 
cxd4 Lf6 7. Pc3 Da5  

8. O-O?!  
Deze zet kost een pion. Beter is hier 8. Da4 gevolgd 
door Dxa4 9. Lxa4 O-O 10. e5 Pe8 en wit staat 
comfortabel, maar zwart heeft een gezonde stelling. 
8... Pxe4 9. Lxc6 Pxc3 10. Lxd7+ Lxd7 11. bxc3 Dxc3 
Ik heb lang over deze zet nagedacht. Hoewel het 
gewoon een pion lijkt te winnen, krijgt wit veel actie 
terug. Bij de sterkste voorzettingen heeft zwart maar 
een heel klein plusje en moet een zet of 20 secuur 
verdedigen. 
12. Le3 
Zeker niet de beste zet. Zwart krijgt niet alleen de kans 
te rokeren, maar ook de e-lijn wordt onderbroken, terwijl 
e1 toch het natuurlijke veld voor de witte koningstoren 
lijkt. 12. Tb1! Dreigt al gelijk d5 en Lb2, maar de pion op 
b7 staat ook in, hoewel dat weer gepareerd kan worden 
door Lc6. Een erg moeilijke stelling, maar enkele leuke 
varianten die we in de analyse bekeken hebben zijn:  
(12... O-O 13. Txb7 Lc6 14. Txe7 Lxf3 15. Dxf3 Dxf3 16. 
gxf3 Lxd4 Met iets mindere, maar remise-stelling voor 
wit.) 
(12... O-O 13. Txb7 Dc6 14. Db3 Le6 15. Db2 Lf6 
{Hoewel zwart het loperpaar heeft, is wit actiever. Het 
oordeel is weer niet makkelijk te geven.)  
(12... Dc7 13. Te1 Lc6 14. Pe5 O-O Lf4 {De computer 
geeft hier zelfs een plusje voor wit, terwijl zwart een pion 
meer heeft.)  
(12... Lc6 13. d5 O-O-O 14. Lb2 Txd5 15. Dxd5! Dxb2! 
16. Da5 +-)  
12... O-O 13. Tc1 Da5  
13... Da3 is een stuk beter, omdat zowel b3 als e7 onder 
controle blijven. Ik was echter bezorgd om 14. Tc7 Lc6 
15. d5 maar dat werkt natuurlijk niet vanwege Dd6! 
14. Db3  
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14... b5!? 
De meer logische zet is 14... b6 om bijvoorbeeld verder 
te gaan met 15. Ld2 
Df5 16. Tfe1 Le6 17. Da3 Tfe8 18. Tc7, maar omdat wit 
nu zeker niet slechter 
staat en te veel dreigingen heeft -hoewel moet worden 
opgemerkt dat zwart 
uitstekend kan verdedigen- koos ik voor de veel 
actievere tekstzet. Deze heeft 
echter ook zijn eigen implicaties, zoals we zullen zien. 
15. Tc5 Tac8 16. Tfc1 Txc5 17. Txc5 Tc8  
17... a6 is makkelijker en sneller. 
18. Dd5 Dd8  
Tot zover had ik het wel gezien, vanaf b5. De computer 
geeft hier in plaats van Dd8 het interessant 18... Rd8. 
19. h4  
Een begrijpelijke zet. Van Leerdam wil het mat op de 
onderste rij 
voorkomen en actief blijven. De zet is echter wel een 
enorme verzwakking en geeft vooral g4 hard op. Als je 
tegen het loperpaar speelt, is het zinvol de ruimtes klein 
te houden. Daarom was 19. h3 beter geweest. 
19... a6 20. Db7 Txc5 21. dxc5 Lc8! 
Ik was erg content met deze zet. Niet alleen val ik zijn 

dame aan en dek ik a6, 
maar het is tevens al een blokkadestuk voor de vrijpion. 
Zwart staat inmiddels 
veel beter. 
22. Dc6 Dd7 23. Dxd7 
Dameruil met een pion achter is niet raadzaam. 
23... Lxd7 24. Ld4 f6  
Thematisch: natuurlijk ga ik het loperpaar niet inleveren. 
Neem ook notie van de prachtige weg g8-c4 die de 
zwarte koning zo af gaat leggen, alsmede het feit dat 
het paard twee velden minder heeft na de tekstzet. Ik 
sta inmiddels gewonnen. Dat deed ik ook, want de rest 
was een kwestie van techniek. (Lees: m'n notatie 
klopt voor geen meter, dus ik kan u niet deelgenoot 
maken van de rest.) 
25. Kf1 Kf7 26. Ke2 e5 27. Lc3 Lg4?! (etc.) 
0-1 
 
De ASV kende een goede dag, want de eindstand van 
het massakamp werd 18-9! 
Een stuk beter dan vorig jaar, gelukkig, maar het kan 
altijd beter. The sky is the limit! 
Volgend jaar het massakamp weer onder de Arnhemse 
sky. 

Deze training wordt gegeven door Hendrik van Buren, 
Leon van Tol en mijzelf. Op één van deze avonden 
behandelde ik het eindspel met gelijke lopers. Zoiets 
doe ik altijd naar aanleiding van bestaande literatuur, in 
dit geval; J. Rabinowitsj, Paard- en lopereindspelen, z.j. 
In Rusland verscheen het werk voor 1940 en mijn 
exemplaar in het Nederlands is in elk geval van voor 
1948 (n.b. let op het jaartal!).  
 
Na enige voorbeelden, waaronder diagram 1,  

Diagram 1: Wit wint 
 
kwam diagram 2 op het bord, met de volgende uitleg: 
 
“Diagram 2 onderscheidt zich van de stand afgebeeld 
op diagram 1, slechts door de positie van de zwarte 
koning. 

Diagram 2: Remise 
 

1. Lf6 Lb4 2. Le7 Ld2 Ook 2… La5, Lc3 of Le1 is 
mogelijk daar de loper na ieder van deze zetten naar de 
diagonaal h4-d8 kan gaan.  
3. Lc5 Lg5. De zwarte loper was gedwongen van de 
lange diagonaal naar de korte te gaan. Dit heeft hier 
echter weinig betekenis, daar ten eerste de korte 
diagonaal in het gegeven geval lang genoeg blijkt: zij 
bestaat uit 5 velden, waarvan slechts 3 kunnen worden 
afgesneden (2 velden door de koning en 1 veld door de 
loper), ten tweede beschikt wit niet over een combinatie, 
die zoals in de stelling afgebeeld op diagram 1, de partij 
beslist: wit kan hier n.l. de zwarte loper niet van 
genoemde diagonaal d8-h4 verdrijven door middel van 
Lf6; om de loper van de genoemde diagonaal te 
verdrijven moet hier het minder gunstige veld e7 worden 
bezet. Remise 

Training aan de startersgroep 
Harm Steenhuis 
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Als wij nogmaals onze blik wenden naar diagram 2, dan 
blijkt het mogelijk nauwkeurig aan te geven welke positie 
voor de zwarte koning het voordeligst is: het is zwart aan 
te bevelen de koning achter de pion op te stellen en hierbij 
de verticale oppositie in te nemen.” 
 
Daarna stelde ik aan de cursisten de vraag: “Begrijpt 
iedereen nu, waarom de verdedigende koning zich achter 
de pion moet opstellen?”, waarop allen bevestigend 
antwoorden. Daarna verkondigde ik, dat zij dan van dit 
eindspel meer begrip hadden dan zeer vele beroemde 
grootmeesters in 1960. Dat veroorzaakte nogal wat 
hilariteit. Maar ik beloofde het ze aan te tonen en zette de 
volgende stelling op het bord. 

Zij is uit de partij Taimanov – Fischer, Buenos Aires, 1960 
(1-2 Kortschnoj en Reschewski; 7 Taimanov, 14(!) 
Fischer). Nu had Fischer de vorige dag verloren van 
Uhlmann en het verhaal deed de ronde, dat hij toen zijn 
tranen nauwelijks had kunnen bedwingen. Volgens velen 
dreigde hij nu tegen Taimanov weer te verliezen, te meer 
daar na 81…Kf5 82. Kd5 een stelling op het bord zou 
komen, welke bekend was uit de partij Capablanca – 
Janowski, New York, 1916. 
 
Ik heb die partij opgezocht in Euwe en Prins, Het 
schaakphenomeen Capablanca, 1949 (n.b. let op het 
jaartal), waarin Euwe zonder verder commentaar aangeeft, 
dat Janowski terecht in die stelling opgeeft. Voor de 
zekerheid wilde ik ook nog weten wat Euwe in zijn 
twaalfdelige eindspelserie over dit soort stellingen schrijft. 
Maar in mijn exemplaar uit 1952 (n.b. let op het jaartal) 
worden ze helemaal niet behandeld.  
 
Maar terwijl velen dus dachten, dat Fischer opnieuw de 
mist in zou gaan, speelde hij 81...Kf4! En na 82.b5 Ke4 
83.Ld4 Lc7 84.Kc5 Kd3 85.Kc6 Kc4! 86.Lb6 Lg3 87.La7 
Lc7 besloot men tot remise. Ook Janowski had in zijn 
slotstelling, in plaats van opgeven, met 1….Kf4! en de 
koningswandeling naar c4 op dezelfde wijze als Fischer 
het deed, remise kunnen bereiken.  
 
Na afloop vroeg Taimanov aan Fischer, die voor de zetten 
82-87 slechts seconden bedenktijd had verbruikt, hoe hij 
zo snel het reddende pad gevonden had, waarop Fischer 
antwoordde, dat hij niets te vinden had. Hij had het in de 
jaren ’50 reeds gezien in een door Averbach geschreven 
artikel in Schachmaty v.S.S.S.R. 

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
 

Steenstaat 90 
6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 

Ik zocht het nog even op in mijn exemplaar van Averbachs 
eindspelwerk. Het meeste blijkt hij letterlijk uit het werk van 
Rabinowitsj overgeschreven te hebben. Maar voor mij blijft 
het een raadsel, waarom de grote eindspelkenner Euwe 
van dit type eindspel in 1949 resp. 1952 niet op de hoogte 
was.  

-Lichte stukken-  
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"Mag ik een kopje koffie". Het is tegenwoordig een veel 
gehoorde vraag op de donderdagavond. Gelukkig volgt 
er bij de tweede keer "Mag ik nog zo'n lekker bakkie". 
Sinds mei is er veel veranderd bij ASV. Geen gesjouw 
meer met tafels en als we dat wel moeten doen, is dat 
een gunstig teken, want dan is het heel druk op de 
clubavond. De verhuizing heeft ook het Olympisch 
onderdeel "traplopen met twee kopjes koffie" van de 
agenda geschrapt. ASV maakte in mei ook een start 
met het zelf draaien van bardiensten. Het vermoeden 
bestond dat het niet heel lastig zou zijn daarvoor 
vrijwilligers te vinden en dat was ook zo. Op 
onderstaande foto ziet u van links naar rechts Conny 
Wille, Richard van der Wel, Paul Schoenmakers Theo 
Jurrius  en Peter van Bruxvoort. 

Léon van Tol en Remco Gerlich ontbreken op de foto, 
maar ook zij zullen met enige regelmaat uw kopje koffie 
of ander drankje inschenken. Deze groep mensen met 
een ASV-hart behoeft enige introductie. Peter van 
Bruxvoort is de vader van ons jeugdlid Xadia. Peter 
draait sinds enkele weken de vroege diensten tussen 
zes en acht. Hij richt de bar in en zet de eerste bakken 
koffie en thee. Vanaf half acht schuift de tweede 
persoon achter de bar om zo tot acht uur met z'n tweeën 
de piek op te vangen en vervolgens tot het eind van de 
clubavond u van uw drankje en hapje te voorzien. 
Richard van der Wel en Theo Jurrius kende u al in deze 
rol uit de tijd dat zij als vrijwilliger voor de Scouting 
werkten. Conny Wille heeft u sinds de start ook al vaak 
achter de bar gezien. Eerder deed de vrouw van onze 
voorzitter al de catering tijdens het eerste OSKA in 2002 
en nog eerder al eens bij het Voorjaarstoernooi in De 

Opbouw. Toen waren er luxe belegde broodjes en eigen 
gemaakte soep. Dat is er nu allemaal niet, al zijn er 
meestal wel broodjes kaas of ham verkrijgbaar en zeker 
de overheerlijke porties kaas of worst met mosterd of 
mosterdsaus naar keuze. Zo kunt u de eraf geschaakte 
kilo's er weer een beetje aan eten... Léon van Tol, 
Remco Gerlich en Paul Schoenmakers zijn ook nieuw 
achter de ASV-bar.  
  
We zullen proberen om op de avonden dat er ook 
externe wedstrijden zijn met twee man de bardienst te 
draaien, zodat de wachttijden zo kort mogelijk zijn en u 
geen kostbare bedenktijd verspeeld. Het kantinewerk is 
natuurlijk niet alleen het werk van onze vrijwilligers. De 
schakers spelen daar natuurlijk ook een belangrijke rol 

in. Brengt u als u een tweede drankje komt halen even 
het serviesgoed mee terug naar de bar. Dan blijft het 
opgeruimd rond uw bord en kunnen de barkeepers de 
afwas opruimen. Kort voor het eind van het afgelopen 
seizoen hebben we nog een viertal nieuwe aanwinsten 
binnen gehaald. Onze nieuwe barkrukken bieden zo een 
gezellig hoekje aan de bar voor de gebruikelijk 
borrelpraat. 
  
In de drie maanden dat ASV in Activiteitencentrum 
speelt, is de kantine weer als vanouds het hart van de 
club geworden, waar ruimte is voor een praatje en 
gezelligheid en natuurlijk het puzzelen aan de 
oploswedstrijd en het vriendschappelijke vluggertje voor 
of na de partij. 

Uit de kantine 
Erik Wille 
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In de heetste dagen van juni werd in Dieren het Open 
Nederlands Kampioenschap gehouden. Vooraf wilde ik, 
op het eerste grote toernooi dat ik sinds jaren speelde, 
vijftig procent behalen. Totaal niet wetende wat te 
verwachten, bereidde ik mij gedegen voor en speelde 
sterk. 
 
Dat resulteerde in de eerste ronde gelijk in een leuke 
overwinning. Tegen Jan Sluiter (1806), won ik via 
enkele geinige pionzetten en penningdreiginkjes een 
volle kwaliteit. De rest was techniek. In de tweede ronde 
mocht ik aantreden tegen WFM Ingrid Voigt, een 
amaibele dame met een rating van 2116. 
 
Martijn Boele (1940) – WFM Ingrid Voigt (2116) 
 
Stand na 
16... Tf7  

In een Franse partij heeft wit meer ruimte en genoeg 
overwicht. Het is niet snel goed te zien hoe 
ik mijn stelling kan versterken. Het zwarte paard wil naar 
c4 om enig tegenspel in de stelling te brengen. Ik wil 
mijn zwartveldige loper niet kwijt: daarvoor zijn de 
zwarte velden van mijn tegenstandster te zwak. Dus: 
17. Dd3  
Een boeiende zet. Ook omdat ik de manoeuvre Dd1, 
Dh5 in petto heb: een idee van Kasparov dat ik niet 
geheel toevallig ken. (Kasparov - Short, 1997 Novgorod, 
hoewel de dame toen via b1 naar d1 ging.) 
17. … Kh8 (17... cxd4 18. cxd4 Pxe5! Dit heb ik in alle 
varianten gemist. Gelukkig Voigt ook. 19. Dc3 Dxc3 20. 
Lxc3 Pec4)  
18. Lg5 Tdf8 19. Pf4 
Ook weer om de eerdergenoemde dame-manoeuvre uit 
te voeren. 
19. ...Pc4 20. Dd1 Kg8 21. Lxc4 dxc4 22. Kf1  
Wit heeft alle tijd. Eerst de koning in veiligheid brengen 
dus. Psychologisch gezien geeft het zwart ook de kans 
een fout te maken. 
22. ...Dd7 
En dat gebeurt. Zwart bezwijkt onder de druk. 

23. d5  

Hoewel het wel een half uurtje rekenwerk vereiste, is het 
eigenlijk direct uit. 
23. … Pxe5  
(23... Pd8 is beter, maar naar 24. d6 staat zwart 
verschrikkelijk, zo niet verloren.)  
24. dxe6 Dxd1+ 25. Txd1 Tc7 26. Pd5 Tc6 27. Pe7+ 
Kh8 28. Pxc6 Pxc6 29. e7 
Natuurlijk, en met het oog op 29. ... Te8 en 30. Td8 
geeft zwart sportief op. 1-0 
 
Eindelijk eens een overwinning tegen een 2100+ speler! 
Omdat ik er al zo vaak zo dichtbij was begon het bijna 
een angstsyndroom te worden. De derde partij, tegen 
goo' ol' Jan Boersma, die van een rating van 2200 onder 
de 2000 is gezakt door zijn nieuwe baan, was al even 
fijn. Met zwart overspeelde ik de vriendelijke 
oudgediende en de analyse in de zon met een biertje 
erbij was leerzaam. De man heeft een schat aan 
ervaring en zegt zinnige dingen. 
 
Inmiddels drie uit drie en een TPR van 2690. Ivanchuk 
had het niet beter gedaan. Ik hoeft niet te verwachten 
nog iemand met een rating lager dan 2000 tegen te 
komen. Hierop had ik mij ook mentaal voorbereid. 
“Meneer, na drie speelrondes 100%? Neem u maar 
plaats op bordje 1.” 
 
Bert van den Donk (2050) – Martijn Boele (1940) 
1. c4 e5 2. Pc3 Pc6 3. e3 g6 4. d4 d6 5. dxe5 Pxe5 6. 
Le2 Lg7 7. f4?! 
Een nogal dubieuze zet. De e3 pion lijkt aangekrant te 
kunnen gaan worden. In elk geval fijne 
aanknopingspunten voor de zwarte stelling. 
7. ...Pc6 
Het paard moest naar f5, vond ik, dus de snelste route 
is via c6. 
8. Lf3 Pf6 9. Pd5 Le7 10. Pxf6+ Lxf6 11. Pe2 Pf5 12. 
g3 O-O 13. O-O Le6 14. e4  
Geeft het veld d4 op. 
14. ...Pe7 15. Dc2 Pc6 16. Ld2 Pd4 17. Pxd4 Lxd4+  

ONK 
Martijn Boele 
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18. Kh1 Df6 19. g4?!  
Weer een dubieuze zet. Zwart staat inmiddels minimaal 
gelijk. 
19. ...Dh4!? 20. f5  
Het plan van wit is duidelijk, maar onvoorbereid en 
onder verwaarlozing van zijn eigen koningsstelling. 
 

20 …Ld7  
Hier had ik langer moeten kijken. Er zijn beter zetten. 
Bijvoorbeeld: 
 20... Le5 21. Lc3 (21. Le1 Dh3 22. Dg2 Dxg2+ 23. Kxg2 
Lxc4) 21... Lxc4 Toch! Het kan net omdat 22. Lxe5 Lxf1 
23. Lg3 Dh3 De stelling die nu overblijft heb ik gezien 
maar ik dorst het niet aan. De zetten g5 en f6 zitten in 
de lucht en dan moet zwart altijd en voorlopig met de 
dame veld h6 af blijven dekken.)  
21. Lc3 Lg7 22. Tg1 Lc6 
Enigszins profylactisch, maar de diagonaal a8-h1 is ook 
veel beter dan d7-h3. Al was het alleen al om het feit dat 
de witte koning op h1 staat. 
23. Taf1 Tae8 24. Lxg7 Lxg7 25. b4 b6 (25... a6 26. 
a4) 26. c5 dxc5 27. bxc5 b5 
Ineens heeft zwart de mogelijkheid tot het creëren van 
een vrijpion op de damevleugel, terwijl ook de e4-pion 
onder druk komt te staan. Wit denkt misschien 
ruimtevoordeel te hebben, maar dit is schijn. 
28. Dc3+ f6 
Een gezonde zet. Verhoogd niet alleen de druk op e5, 
maar legt ook pionnen vast, zodat er niets meer 
overblijft van de witte koningsaanval, die toch al weinig 
voorstelde. Ik moest hier toch goed nadenken, omdat de 
zet behoorlijk compromitterend is, daar de weg terug 
voor mijn dame wordt afgesneden. De zwarte velden 
zijn bij de witte stelling echter zo zwak, dat de dame 
daar eigenlijk prima staat, besloot ik. 
29. Te1 Te5 30. Te3 Tfe8 31. Dc2 Dg5 32. Tge1 Df4  
Wit kan enkel afwachten terwijl zwart zijn stelling blijft 
versterken.  
33. Kg2 a6 (33... a5 is directer en dus scherper.)  
34. Kg1 Ld5  
Mijn eerste zet waarmee ik niet tevreden was. Niet in de 
partij, niet in de analyse, niet nadat de computer keek 
en niet ten tijde van dit verslag. Het plan is op zich 
logisch en niet slecht: de loper op c4 zetten en de c5-
pion ophalen, maar uit het vervolg zal blijken dat ik 
complicaties toelaat. 
35. Df2 a5  

(Ineens zie ik het variantje 35... Lc4 36. c6 Tc5 37. Ta3 
Met vele trucjes en grapjes voor wit waar ik met mijn 
prachtige stelling helemaal niet op in wil gaan. Ik besluit 
alvast de vrijpion te maken.)  
36. a3 b4 37. axb4 axb4 38. Dd2 b3 39. Dc3  

39…Kh6?!  
Achteraf bezien is dit een blunder. Ik zie een matje in de 
verte en wil het mooi gaan afmaken, maar 
geef wit tegenspel. 
De variant 39... Lxe4 40. Lxe4 (40. Db4 gxf5 41. gxf5 
Dg5+ +-)  40... Txe4 41. Txe4 Txe4 42. Txe4 Dxe4 43. 
Dxb3 Dxg4+ 44. Kh1 Dxf5 levert twee pionnen op en is 
eenvoudig gewonnen. 
40. h4?! 
Niet de juiste voortzetting. Met 40. fxg6 hxg6 41. Tf1 
krijgt wit weer enig tegenspel. 
40... gxf5 41. exd5 
Gezien, maar gemist dat ik niet op e3 kan slaan, 
vanwege mat via Dxf6! 
41. ... fxg4  
Wie zei ook alweer: "In een goed opgebouwde stelling is 
altijd redding 
mogelijk."? 
42. Le4 Txe4 43. Txe4 Txe4 44. Txe4 Dxe4 45. Dxf6+ 
Dg6 46. Db2 Kh5 
Ineens zijn alle stukken van het bord en moet zwart 
rusten in remise. Ik wilde hier echter niet aan. Zelfs niet 
toen hij het voorstelde met de woorden: “Remise lijkt me 
een mooie uitslag.” Lelijke tekst van hem, psychologisch 
kinderlijk zwak van mij om toch door te spelen. 
47. Dxb3 Kxh4  
(47... Df5=) 
48. De3 Db1+ 49. Kg2 Dc2+ 50. Df2+ Dxf2+ 51. Kxf2  
Zo, dacht ik nog, even die witte pionnen ophalen en mijn 
verbonden vrijpion gaat winnen. 
51...Kg5 52. d6 cxd6 53. c6  
"Details", zei hij nogal arrogant terwijl hij een zet deed. 
Jammer, als je de hele partij bent weg gespeeld. Het is 
het oudste trucje uit het boek waar ik in trap.  
Verschrikkelijk. 
Sjonge. Jonge. Jonge. 
Hoe mooi had het kunnen zijn met vier uit vier? 
Dank aan Tony voor de troost in zijn schitterende auto 
terug naar huis. 1-0 
 
In de partij van zaterdag, tegen Brent Burg (2070), stond 
ik na tien zetten twee pionnen achter. Ik had net zo   
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goed niet kunnen komen. Met mijn hoofd bij de partij 
van gisteren deed ik maar wat. Soms, als ik wat bier op 
heb en 's nachts nog even online ga schaken, speel ik 
dezelfde lachwekkende partijen. Dat de jongeman geen 
hoogvlieger is, bleek wel uit het feit dat hij nog tientallen 
zetten nodig had om mij mat te zetten. Vreemde zetjes, 
waar de stelling niet om vroeg. Op een gegeven 
moment kreeg ik zelfs weer wat hoop. Uurtjes uitzitten, 
heet dat. Uiteindelijk had hij een makkelijke middag en 
had ik weer een nul. 
 
Zondag de rustdag. Gelukkig. 
Mezelf eens diep in de ogen gekeken. 
Aan zelfmedelijden heeft nog nooit iemand iets gehad. 
En nou nondendju weer schaken! 
 
In de partij van maandag voelde ik veel spanning. Mede 
daardoor kwam ik tegen de onervaren Tim van Breda in 
een gesloten Siciliaan slecht te staan en verloor een 
kwaliteit. Mijn tegenstander had een ronde daarvoor van 
clubgenoot Robert Verkruissen gewonnen en eerder in 
het toernooi ook al een 1900+ speler verslagen. Ik 
moest dus alle zeilen bijzetten. Gelukkig hielp hij mij een 
handje door een verkeerd stukoffer te spelen en door 
eerst taai te verdedigen en daarna af te wikkelen naar 
een gewonnen eindspel kon ik het punt bijschrijven. 
Toegegeven: tegen een sterkere, meer ervaren 
tegenstander had ik zomaar kunnen verliezen en 
wellicht nam ik het te licht op vanwege zijn rating, maar 
toen het eenmaal op schaken aankwam was ik duidelijk 
een maatje te groot. 
 
Tegen Pim Heijne (rating 1986) speelde ik weer als de 
eerste drie partijen. De gesloten Siciliaan die ik op het 
bord kreeg had ik inmiddels vanwege de partij van de 
vorige dag, bestudeert. Nu ik het vehikel wel goed 
aanpakte, kon Heijne geen potten breken. Positioneel 
zette ik mijn stukken steeds iets beter neer dan hij, en 
dat resulteerde in pionwinst. Na het afruilen van de 
zware stukken, was het eindspel zeer eenvoudig 
gewonnen. Heijne was er niet blij mee. Ik wel. Vijf uit 
zeven! Het vooraf gestelde doel 
gehaald. Nu de laatste twee 
partijen. 
 
De partij tegen de innemende Folke 
van Dorp (rating 2007), was de 
meest interessante partij die ik in 
lange tijd heb gespeeld. In een 
Siciliaanse Kan kwam ik best goed 
te staan, maar dat vond hij van zijn 
stelling ook. We hebben de zes uur 
bijna volgemaakt en besloten tot 
remise: hij had minder dan één 
minuut op de klok, ik minder dan 
drie minuten. De analyse duurde 
uren. Tientallen varianten  op het 
bord. Tientallen biertjes naast het 
bord, zowel voor de kemphanen als 
de geïnteresseerden.  Iedereen 
deed zijn zegje, niemand wist het 
precies. O, had ik maar het inzicht 

van mijnheer GM Timman. De kansen keerden steeds 
en hoewel ik enkele grote winstkansen niet op het bord 
heb gebracht, bleek hij in het verre eindspel nog een 
winstkansen te hebben.  
Een puntendeling tot terecht gevolg. 
 
De laatste, negende partij, speelde ik tegen de al even 
fidele Jan Evengroen. Met zwart kon ik mijn geliefde 
versnelde Draak spelen, die hij pareerde met het vroege 
1. e5. Laat ik daar nou net enorm veel theorie van 
kennen. Hij stond na tien zetten zo slecht dat ik kon 
kiezen tussen een kwaliteit of een stuk. Ik koos voor de 
kwaliteit. Verkeerde keuze! De witte stukken trokken ten 
aanval en mijn koning, die nog in het midden stond, kon 
geen kant meer op. Met matdreigingen all-over-the-
place wist ik het nog een poosje te rekken, maar Jan 
deed het uitstekend. Uit de analyse bleek dat als ik het 
stuk (Een stuk, hallo! Een stuk!) had gepakt, ik de beste 
kansen had gehad. 
Restte mij niets anders dan hem van harte te feliciteren. 
 
Conclusies. 
Met 5.5 uit 9 en een TPR van 2042 heb ik een goed 
toernooi gedraaid. Ik heb prachtige partijen gespeeld en 
sterke tegenstanders verslagen. Het surplus aan 
respect dat ik voor 2000+ spelers had is dankzij het 
ONK geheel verdwenen. Toch niet tevreden. In elke 
partij, behalve ronde vijf, heb ik op enig moment 
gewonnen gestaan. Vijfmaal heb ik dit ook gedaan, 
maar ik had zomaar zeven punten kunnen hebben. 
Vooral enorm veel geleerd. Een bepaalde 
toernooihardheid ervaren en wellicht ook gekregen. Veel 
over de psychologie geleerd, mezelf onder de loep 
moeten nemen. Compliceer niet; de schoonheid zit in de 
eenvoud en de winst. Schaken is inderdaad leven, zoals 
wijlen Fischer placht te zeggen. Schaken is een 
bloedsport, waarbij een zwak moment keihard wordt 
afgestrafd en men dus medogenloos moet zijn. Het 
roodogige monster ligt onder de tafel op de loer om 
furieus toe te slaan. Elk moment kan het laatste zijn.  
En de tijd tikt, de tijd tikt. 
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De eerste clubavond was al op 20 augustus. Lekker 
vroeg, zoals u dat vroeger gewend was. We konden 
daardoor weer ouderwets starten met een vrije 
speelavond en de simultaanavond tegen de 
clubkampioen Guust Homs en bekerwinnaar Wouter 
van Rijn. Het was die weken nog rustig, omdat de 
schoolvakanties nog in volle gang waren. Op de eerste 
donderdag van september ging de interne competitie 
echter van start met 46 spelers. Vervolgens waren er 61 
en 50 strijders bij de 2e en 3e ronde van de interne. Het 
spel is dus weer op de wagen en de strijd om de titels is 
weer gaande, waarbij Guust Homs in de A-groep en Ko 
Kooman in de C-groep hun titel kunnen verdedigen. De 
goede resultaten van Robert Naasz hebben hem van de 
B-groep in de A-groep gebracht. 
 
Kalender 
De jaarkalender is inmiddels vastgesteld en daaruit blijkt 
dat de feestdagen ons ook dit seizoen wat dwarszitten. 
Eind december missen we opnieuw enkele 
clubavonden. Toch zijn we er in geslaagd om 34 
competitieronden in te plannen. Daarnaast is er dit 
seizoen weer ruimte voor vijf rapidavonden van ieder 
vier ronden. En tenslotte hebben we nog een 
snelschaakavond en een Fischer Randomschaakavond 
helemaal aan het eind van het seizoen. Op 28 januari 
2010 staat de ledenvergadering gepland en 
vanzelfsprekend is er na deze jaarlijkse bijeenkomst 
gelegenheid tot vrij schaken. 
 
Kampioenschappen 
Zoals u weet moet u om clubkampioen te kunnen 
worden tenminste 25 partijen spelen. In dat aantal tellen 
ook de partijen mee die u voor de externe competitie 
speelt. De lijst is weer in drie groepen verdeeld, waarbij 
de kampioenschappen gaan naar de speler uit die groep 
die de hoogste TPR heeft aan het eind van het 
schaakjaar.  
Dan organiseren we weer een bekertoernooi. Dat 
gebeurt in twee groepen, waarbij de winnaar van de 
Bekergroep met de laatste zeven uit de Kroongroep om 
de bekerwinst strijdt. Winst in de Bekergroep is echter 
ook een kampioenschap. U kunt zich tot donderdag 8 
oktober bij wedstrijdleider Martin Weijsenfeld aanmelden 
voor dit bekertoernooi. De 28 spelers met de hoogste 
rating spelen in de Kroongroep, de rest in de 
bekergroep.  
Voor de rapidavonden geldt dat het je vrij staat hoeveel 
ronden je op een avond meedoet. Voor de eerste acht 
partijen die je niet speelt, krijg je een half punt. Winnaar 
is degene met de meeste punten (dit gaat dus niet op 
TPR!). 
Het snelschaakkampioenschap wordt op één avond 
gespeeld in voorronden en finaleronden. Op de 
slotavond van het seizoen is er weer een Fischer 
Randomschaakavond met vier partijen en 

rapidspeeltempo.  
 
Aanmelden 
Als u mee wil spelen, moet u zich aankruisen op de lijst 
die meteen als u het clublokaal binnenkomt op de balie 
ligt, waar Martin Weijsenfeld de indeling maakt. U moet 
zichzelf NIET aankruisen 
- als u op de clubavond voor een team speelt 
- als u afgesproken heeft om een bekerpartij te spelen 
In het laatste geval schrijft u onderaan de lijst even de 
bekerpartij, zodat Martin op de hoogte is, dat u voor het 
bekertoernooi speelt.  
Indien u het niet redt om voor 19:45 uur zichzelf aan te 
kruisen, dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij 
Martin Weijsenfeld via het mobiele nummer 06 – 1261 
8253 Tot 19:30 uur kunt u de voice-mail inspreken en 
daarna krijgt u de wedstrijdleider aan de lijn. Als u na 
19:50 uur belt, kunnen we u geen tegenstander 
garanderen, maar proberen kan altijd.  
In plaats van telefoneren kan ook een SMS–bericht 
worden verstuurd met uw naam erin. 
Bij het rapidschaak geldt qua aanmelden hetzelfde als 
bij de interne competitie. Op een rapidavond kunt u 
echter besluiten om niet alle partijen te spelen. U schrijft 
dan als u de uitslag van uw partij invult onderaan de lijst 
dat u niet meer ingedeeld wil worden voor de volgende 
ronde. 
In de eerste alinea schreef ik al dat de opkomst tijdens 
de eerste drie ronden enorm is. Voor bespiegelingen 
over kanshebbers voor de titel is het nog te vroeg. Ook 
tussenstanden na drie ronden zeggen niets. We laten 
dus de tabelletjes met standen weg. We noemen wel 
even de spelers waar we rekening mee moeten houden. 
Tjé Wing Au, Tijs van Dijk, Ko Kooman, Bob Sanders en 
nieuwkomer Pim Rijmer won al drie keer. Hou hen in de 
gaten! Het is mooi om te zien dat ook de sterke spelers 
al vroeg in het seizoen de weg naar de club weten te 
vinden. En dat is bij lang niet alle clubs meer 
vanzelfsprekend. De strijd tussen de toppers is enorm. 
Zo won Peter Boel al van Otto Wilgenhof en Wouter van 
Rijn van Gerben Hendriks. Peter Boel liet zich echter 
ook al matzetten in een remisestelling tegen Barth 
Plomp. “Die winst was niet helemaal terecht”, aldus 
Barth met een grijns van oor tot oor. Guust Homs won al 
in een verbeten strijd van Richard van der Wel. Kortom: 
het seizoen is weer in volle gang. 
Wij hopen dat steeds meer ASV-ers de weg naar de 
club weten te vinden. Ook al kun je niet vaak en kom je 
dus niet in aanmerking voor het clubkampioenschap ben 
je van harte welkom op de avonden die wel schikken. 
Het is goed voor de band met de club en je clubgenoten 
en zeker voor de vastheid in je partijen voor de teams. 
Dus komen! 
 
In de volgende aflevering treft u weer de tussenstanden 
aan. Veel schaakplezier in dit nieuwe seizoen. 

Interne competitie 
Erik Wille 
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“Met een rietje” zei ik tegen de barman – nog bij de 
scouting. “Oh, je speelt tegen Tom” antwoordde hij. 
Tja. Wie kent hem niet, ons lid, dat je moet helpen met 
zetten, de klok indrukken en zijn thee. En ik zie, dat 
iedereen, dat ook graag doet, want tegenover je zit 
iemand, die altijd een goed humeur lijkt te hebben en 
die er wonderlijk goed mee om lijkt te kunnen gaan, dat 
er zoveel functies in zijn lichaam zijn weggevallen. 
 
Hoe heb je schaken geleerd?   
Eigenlijk weet ik dat niet eens meer precies. Ik kom uit 
een groot gezin en onherroepelijk hebben mijn vader en 
broers mij de spelregels geleerd. Op de lagere school 
speelde ik het. Ik herinner me, dat we twee maal per 
jaar een toernooi hadden. Een voor schaken en een 
voor dammen. Ik deed aan allebei mee, maar dammen 
vond ik eigenlijk niet leuk. Dat verplicht slaan vond ik 
maar niets. Dat is een vervelende regel.  Dammen kon 
ik ook niet goed. Ik verloor van jongens, die ik onder ons 
gezegd niet zo slim vond. Ik vind dat er in schaken veel 
meer inhoud zit. Ik houd van competitie en het 
wedstrijdelement  en met schaken kan ik ondanks mijn 
handicap gewoon meedoen. Misschien is dat voor mij 
ook vrij bepalend. Ik betwijfel of ik clubschaker zou zijn 
geworden als ik niet gehandicapt was. 
 
Doe je moeite om beter te leren schaken? Nee, niet 
echt. Studeren doe ik niet en heb ik ook nooit gedaan. Ik 
wil het liefst alles zelf verzinnen. Nu kan ik ook niet 
makkelijk met allerlei boeken gaan zitten; maar met de 
computer zou ik het wel kunnen. De muis bedienen lukt 
me goed. Daarom zit ik wel achter de pc op Internet te 
spelen. Ik speel daar correspondentiepartijen maar ook 
snelschaak; soms partijtjes van twee of drie minuten. Ik 
schaak behoorlijk vaak, wellicht vaker dan je zou 
denken. Ik moet in mijn dagelijks leven regelmatig een 
tijd wachten. Als ik met iets geholpen moet worden 
bijvoorbeeld dan moet ik vaak wachten totdat een 
verzorgend medewerker weer de handen vrij heeft. In 
de tussentijd zit ik dal al snel even te spelen, via 
internet. Buiten de club speel ik nauwelijks. Een enkel 
keertje met vrienden. 
 
Hoe zou je je eigen speelstijl omschrijven?  Als rustig. 
Zoals ik hiervoor al zei: mijn theoretische kennis is 
beperkt. Je moet van mij geen wilde openingen 
verwachten. Ik probeer daarom de stukken goed op het 
bord te zetten en van daaruit geduldig naar overwicht te 
komen. Als ik slechter sta kan ik vasthoudend 
verdedigen. Maar ook dan kan je mooie dingen op het 
bord krijgen. 
 
Hoe vind je ASV?  Voorheen was ik lid van de 
Sleutelzet. Dat was natuurlijk makkelijk: spelen om de 
hoek. Ik was er  meerdere malen clubkampioen en dat 
was een goede reden om er weg te gaan. Bij ASV kon ik 

weer echte tegenstand verwachten. Dat was in het 
begin wel even wennen. Ik verloor niet alleen mijn 
eerste partij, maar ook de tweede, derde, vierde en 
vijfde. Maar daarna ging het (gelukkig) beter. ASV is 
een vriendelijke club. De onderlinge omgang vind ik er 
aangenaam. Iedereen is bereid je te helpen. Iemand, 
die je voor het eerst in je jas helpt doet dat natuurlijk 
zonder daar enige ervaring in te hebben. Dat levert 
soms een benauwd gezicht op; niet het mijne. Het 
nieuwe clublokaal vind ik erg prettig, perfect aangepast, 
maar heeft voor mij ook nadelen. Het is verder weg en 
de route is hobbeliger, wat voor mij onplezierig is. 
 
Is schaken voor jou duurder dan voor andere leden?  
Zeker. Dat betreft dan met name het vervoer naar en 
van de club. Ik word gereden door een speciaal 
rolstoeltaxibedrijf. Het zijn aardige mensen en ik kan er 
hele goede afspraken mee maken. Zo heb ik een soort 
vaste afspraak, dat ze mij om half twaalf weer ophalen. 
Als ik echter zie aankomen, dat het langer gaat duren of 
als ik eens vroeg klaar ben geef ik ze een belletje. Het 
grote nadeel is dat het allemaal vrij prijzig is. Laatst 
betaalde ik voor een retourtje Stroe ruim honderd euro. 
Dat is een fiks bedrag en dat maakt dergelijke ritjes 
eigenlijk gewoon te duur. 
Ik heb overigens een eigen, aangepaste auto, waar ik 
met mijn rolstoel in kan. Uiteraard kan ik niet zelf rijden. 
Dat moet iemand voor me doen, maar daarmee zou ik 
wel flink geholpen kunnen worden. 
 
Kan iedereen in die auto van jou rijden? Ja, het is een 
gewone auto, waarvoor geen speciaal rijbewijs nodig is. 
Het enige bijzondere is, dat er een rolstoel in gereden 
kan worden, die dan vastgezet wordt.  
 
Is het voor jou acceptabel als er eens een ander dan 
een beroepschauffeur rijdt? Natuurlijk. Allerlei 
familieleden en vrienden rijden ook met mij in die auto. 
Daar is die immers voor bedoeld. Wat betreft ASV-leden 
heb ik geen enkele moeite mee. Schakers zijn toch 
oplettende, weldenkende mensen? Veel voorbereiding 
zou het ook niet vergen. Je moet even leren hoe de 
rolstoel vastgezet moet worden.  
 
Nawoord van de voorzitter: Toen ik dit las, dacht ik dat 
het toch mogelijk moet zijn, dat bv. een groepje leden 
deze taak bij toerbeurt op zich neemt. Ik zou iedereen, 
die bereid is Tom af en toe te helpen, willen vragen 
contact met mij op te nemen. Dan gaan we proberen 
een schema te maken, wie wanneer rijdt. Zeker voor 
uitwedstrijden moeten we een clubgenoot uit zulke 
perikelen helpen. Navraag leerde bovendien, dat de 
auto gewoon plaats biedt aan vier personen. Dan 
zouden we dus op die manier de verre tegenstanders 
tegemoet kunnen treden.   

Erik Wille 

Clublid 
Hendrik van Buren en Tom Bentvelzen 
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Het eerste weekend van september is sinds 2002 
gereserveerd voor de strijd om de open Arnhemse 
schaaktitel. Ons weekendtoernooi is sindsdien een 
stabiele factor op de schaakkalender met veel jaarlijks 
terugkerende spelers. Dit jaar vonden een 115 spelers 
de weg naar het grand-café van het Lorentz 
Ondernemerscentrum. Onder hen behalve veel spelers 
van ASV en De Toren ook weer de talenten van Unitas 
en nieuw was een groep spelers van VAS uit 
Amsterdam. Leuk dat groepen spelers van één club met 
elkaar afspreken om het OSKA als seizoenstart te 
plannen. Het is natuurlijk ook een prima voorbereiding 
op het nieuwe seizoen. Veel regionale toppers doen 
mee en het deelnemersveld is breed qua sterkte.  
 ASV probeert het toernooi altijd een extra accent 
te geven door uit zowel de A-groep als de B-groep elke 
ronde acht partijen (semi)live op de website te laten 
zien. Met name het laten zien van partijen uit de B-
groep is uniek in Nederland. ASV krijgt er altijd veel 
complimenten voor en die zijn dan met name voor onze 
bordenjongens die het hele weekend zetten noteren en 
deze in de computer invoeren. Theo Jurrius, Daan 
Holtackers en Léon van Tol namen deze rol met verve 
voor hun rekening. Maar goed dat het oprechte 
vrijwilligers zijn. Voor een broodje en een kop koffie 
leveren ze die inspanning en dat maakt de kilometerprijs 
voor de vele kilometers die ze lopen laag. 
 De ambiance van het Lorentz maakt het toernooi 
altijd tot een bijzonder evenement. Aan weerszijden van 
het gebouw zitten glazen wanden, zodat de schaker het 
contact met de buitenwereld houdt en zich niet een 
weekend lang opgesloten voelt. Het terras voor de deur 
geeft veel gezelligheid. En de groep trouwe volgers, 
vooral ouders van jonge talentvolle schakers, maakt het 
vriendelijke toernooiplaatje compleet. Wat ook meewerkt 
is het deelnemersaantal van ruim 110 schakers. Groot 
genoeg om niet zo heel vaak clubgenoten te treffen en 
klein genoeg om niet in de massa ten onder te gaan. 
Kortom: een toernooi dat helemaal in lijn is met wat ASV 
wil uitstralen. 
 Het toernooi van 2009 telde met Wouter van Rijn, 
Joost Michielsen en Stefan Kuipers drie oud-winnaars 
van het weekendtoernooi. ASV-trainer Willy Hendriks 
was echter de grootste favoriet voor de titel. En daar 
waar titelkandidaten in het Lorentz vaak falen, deed 
Hendriks dat niet. Sterker nog, hij schaakte als in zijn 
beste dagen en eigenlijk bestond er nooit echt twijfel of 
Hendriks wel kampioen zou worden. Slechts tegen 
Stefan Kuipers kwam er zand in de motor.  In een goed 
eindspel vergiste de speler van De Toren zich en zo 
werd het nog remise. Het zou het enige halfje zijn, dat 
Hendriks morste. Ook de koploper na vier ronden, Joost 
Michielsen, kon het zondagochtend niet bolwerken 
tegen de latere toernooiwinnaar. De ASV-ers konden dit 
jaar in de hoofdgroep geen rol van betekenis spelen. 
Nieuwkomer bij ASV, Dirk Hoogland, en Jochem 

Woestenburg kwamen tot 3½ punt. Met twee punten 
achterstand op de winnaar leverde dat een gedeelde 
15e plek op. In de wetenschap dat Kees Sep verloor van 
Willy Hendriks en Sander van Eijk mag zijn score van 
drie punten er nog best zijn. Ook Wouter van Rijn, die 
zijn toernooi door twee nullen op de slotdag zag 
mislukken, en Peter Boel kwamen tot drie punten.  
 In de B-groep speelden de ASV-ers wel een 
vooraanstaande rol. Het leuke van deze groep is dat het 
altijd een strijd tussen jeugd en routiniers is. De 
krachtsverschillen zijn zo klein dat de afloop altijd 
ongewis is. Deze keer werd de strijd tussen jong en oud 
beslist in het voordeel van de oudere spelers. Jan 
Hendrik Neuteboom van onze Wageningse vrienden 
pakte uiteindelijk de toernooizege. Dat hij ongedeeld 
eerste werd met vijf punten kwam vooral door de 
concurrerende ASV-ers. Ruud Verhoef en Nico 
Schoenmakers speelden in de slotronde tegen elkaar en 
de winnaar zou naast Neuteboom eindigen. Ruud 
Verhoef had weinig tijd en Nico Schoenmakers 
verspeelde bij het doen van een remise-aanbod 
materiaal. Vervolgens ging Nico Schoenmakers met een 

materiaalachterstand voor de winst. Natuurlijk had Ruud 
Verhoef daarvan moeten profiteren, maar onder druk 
van het gebrek aan tijd koos Ruud voor zetherhaling. 
Daardoor kwamen beide spelers na een goed toernooi 
op 4½ punt. De in Dieren nog in topvorm verkerende 
Abbes Dekker kwam dit weekend niet uit de verf. Een 
zege in de slotronde bracht zijn score nog op drie 
punten. De winst in de B-groep van Dieren heeft 
bewezen dat Abbes beter kan. Albert Marks bleef Abbes 
Dekker nog een halfje voor, maar ook hij kon niet lang 
aanhaken bij de besten.  
 Er waren natuurlijk veel meer ASV-ers die 
vermeldenswaarde dingen deden, maar dat heeft u 
allemaal al in En Passant kunnen lezen. In 2011 wacht 
al weer de tiende editie van ons weekendtoernooi. En 
dat uitgerekend in het jaar dat ASV haar 120e 
verjaardag viert. Het zal ongetwijfeld in het eerste 
weekend van september zijn, dus hou dat weekend vast 
vrij. Maar eerst nog 3, 4 en 5 september 2010. Wij 
zorgen dat het toernooi er weer is, doet u weer mee? 

Willy Hendriks pakt winst in OSKA 2009 
Erik Wille 
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Echte potten hebben we dit keer niet kunnen breken in 
het OSKA. Ondergetekende begon vol goede  moed, 
maar kwam reeds in ronde 1 een nieuwe Angstgegner 
tegen. Na de volgende slachting was het zaak toch nog 
iets leuks van het toernooi te maken. 
 
Boel - Weijsenfeld  
1.d4 Pf6 2.Lg5 h6 3.Lxf6 exf6 4.g3 f5 5.Dd3 g6 6.Pc3 
Lg7 7.0–0–0 0–0 8.h4 h5 9.Lg2 Pc6 10.Pf3 Tb8  

Ik heb hier lichtelijk optimistisch lang gerokeerd, vooral 
hopend op d4-d5-d6 met verlamming van de zwarte 
troepen. Maar Martin heeft het op de damevleugel goed 
neergezet.  
11.d5!? Pb4 12.Dc4 c5! 13.a3  
13.Dxc5 Pa6 gevolgd door het opspelen van de b-pion 
is zwarts plan - zoals in de partij.  
Na 13.dxc6? bxc6! heeft zwart alles wat hij wil.  
13...b5!  
Geen aarzeling! Martin speelt het heel doortastend.  
14.Dxc5 Pa6 15.Dxa7 

De vlucht naar voren.  
15...b4!  
Weer de beste. Na 15...Da5 16.Pd2! Lxc3 17.Pb3 Da4 
18.bxc3 Dxa3+ 19.Kd2 zou wit relatief goed wegkomen. 
De dubbelpion c2-c3 geeft wit meer bescherming dan 
dat hij zwak is.  

16.axb4 Txb4 17.Pd4?!  
Ik was er al bang voor: 17.Td4! blijkt hier de beste 
verdediging. De zwarte aanval wordt danig afgeremd en 
wit heeft twee pionnen voor de kwaliteit, met ongeveer 
gelijke kansen.  
17...Da5 18.e3  
Steviger lijkt 18.Td3. Dan kan zwart net als in de partij 
spelen, maar hij heeft ook al 18...Lxd4!? 19.Txd4 Tb7 
20.Ta4 (20.Da8? Db6 21.d6 Tb8 22.Dd5 Lb7) 20...Dxa4 
21.Dxb7 Da1+ 22.Kd2 Dxh1 23.Dxc8 Dxg2 24.Dxa6 
Dxf2. Het probleem na 17.Pd4 is dat ik mijn dame heb 
opgesloten.  
18...Lb7! 

En dat is dat. Wegens de vernietigende dreiging 
19...Ta8 zit er niets anders op dan zwart in staat te 
stellen het mooi uit te maken.  
19.Pb3  
Het probleem is dat zwart ook na offers gewoon een 
sterk initiatief houdt: 19.Kd2 Ta8 20.Ta1 Dd8 21.Txa6 
Txa7 22.Txa7 Lxd4 23.exd4 Db6; of 19.Pc6 dxc6 
20.dxc6 Txb2! enz.  
19...Txb3! 20.cxb3 Da1+  
Ook 20...Lxc3 21.Kb1!? Ta8! 22.Dxb7 Pb4 is pijnlijk. Nu 
de hele gifbeker maar leegdrinken!  
21.Kd2 Dxb2+ 22.Kd3 Pb4+ 23.Kc4 Dxc3+ 24.Kb5 
Pd3 24...La6+ was nog iets sneller, maar de tekstzet is 
prima. 25.Kb6 Db4+ 26.Kc7 Tc8+ 27.Kxd7 Pe5#  

Helaas klopte er weer niets van 
Peter Boel 



31 

 September 2009 ASV-Nieuws 
In ieder geval een mooi plaatje. 
 
Gelukkig had ik de volgende ronde geen bye genomen. 
Met zwart kwam ik met enig duw- en trekwerk in een 
Gesloten Siciliaan langs Paul de Freytas. In de 
middagronde mocht ik tegen een lid van het geduchte 
jeugdcontingent van Unitas, gecoached door GM Sipke 
Ernst. Benieuwd wat Sipke over het volgende 
geharrewar te berde gebracht heeft. 
 
Boel - Heller  
1.d4 d6 2.e4 Pf6 3.Pc3 g6 4.h3 Lg7 5.Le3 c6 6.a4 
Pbd7 7.Pf3 e5 8.dxe5 dxe5 9.Lc4  
Ik heb hier even zitten mijmeren over 9.Dd6 Lf8 10.Dd3, 
maar na bijvoorbeeld 10...Lb4 is het niet veel.  
9...0–0 10.0–0 Da5!? 

 
Normaal is, in verband met het gat op d6, 10...Dc7 of 
10...De7. Nu moest er toch maar iets gebeuren, vond ik.  
11.Dd6! Pe8 12.Dd2?!  
Maar niet dit! Zoals Milan na de partij aangaf was 
12.Da3! sterk geweest, met de dreiging 13.b4, en zwart 
komt heel passief te staan.  
12...Db4!  

 
We zijn aangeland (of beland, zo u wilt, maar zeker 
NIET aanbeland) bij wat Emil-Joseph Diemer een 
'irrationeel moment' zou noemen. Wit kan de loper 
terugtrekken en de pion op e4 offeren, wat wel in mijn 
straatje zou zijn. De zwarte stukken staan namelijk 
slecht en wit zou een sterke aanval krijgen. Maar nu 
drong zich een reeks wendingen aan me op die me niet 

meer loslieten. Gevaarlijk.  
13.Pd5!?  
Zoals gezegd zou wit prima staan na bv. 13.La2 Pef6 
14.Tfd1!? Pxe4 15.Pxe4 Dxe4 16.Pg5 Df5 17.Dd6.  
13...Dxc4  
13...Dxd2 14.Pe7+ Kh8 15.Pxd2 Pb6 16.Lb3! gevolgd 
door breken met a5-a6 is heel gunstig voor wit. Vlak 
voor het scheiden van de markt ontdekte ik nog 
13...Dd6 14.Pb4, waarna het ongeveer gelijk staat. Maar 
ja, Heller liet zich meesleuren in de irrationaliteit. De 
vraag blijft: is het nu goed om toe te geven aan zulke 
obsessies voor bepaalde zetten? Ik denk het niet, maar 
dit keer liep het goed af.  
14.Pe7+ Kh8 15.Pxc8 Pdf6  
Niet 15...Txc8 16.Dxd7 Pf6 17.Dxb7 Pxe4 18.Lxa7 en in 
deze lijn vertrouwde ik op mijn gevaarlijke a-pion.  
16.Pxa7!?  
De consequentie, maar het paard staat hier natuurlijk 
afgrijselijk. Het alternatief was 16.b3 Da6 17.Pe7 Pxe4 
18.Db4 met aardige compensatie voor de pion. Maar ik 
koos voor het Paard van Troje omdat dat ook een echte 
plaag voor zwart kan worden als hij het niet kan 
'openmaken', en ooit hoopte ik tot a5-a6 te komen.  
16...Pxe4 17.Dd3!  
 

Dat moest vooraf wel even gezien worden. Het paard 
kan nu niet gevangen worden, en dameruil levert wit 
een tempo op.  
17...P8d6  
Toch was 17...Dxd3 18.cxd3 P4d6 19.a5 ook niet 
helemaal duidelijk: 19...Pc7 20.Lb6 (of 20.Tfe1!? f6 
21.g4!? – als wit de druk er maar op houdt ontstaan er 
interessante stellingen) 20...Pe6 21.a6 Tfb8.  
Na de tekstzet dreigt 18...c5, dus ik meende dat hier 
drastische maatregelen vereist waren.  
18.b4?!  
Ook 18.a5 c5 19.b3 Dxd3 20.cxd3 Txa7 21.dxe4 Pxe4 
22.b4 is nog niet zo slecht, maar met de tekstzet had ik 
bepaalde plannen die ook waargemaakt werden. Helaas 
zat er weer eens een gapend gat in mijn berekeningen.  
18...Dxb4 19.Tfb1 Da5 20.Pg5!? Pxg5 21.Dxd6  
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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21...Txa7?  
Ik had 21...e4 wel gezien, maar niet dat die zet ook 
lateraal g5 dekt! Een veel voorkomende fout, maar dat 
maakt het nog geen vergeeflijke.  
22.Lxg5 Dd5  
Hier bood zwart remise aan. Misschien staat hij objectief 
nog steeds iets beter, maar ik zag niet goed wat hij aan 
de dreiging Le3 kon doen, dus ging ik door.  
23.De7 f6?!  
Op 23...e4 had ik 24.Lf6 (dreigt 25.Dxf8+! - een 
belangrijke pointe in veel varianten) 24...Kg8 25.Lxg7 
Kxg7 26.Txb7 gepland, weer vertrouwende op mijn a-
pion na 26...Txb7 27.Dxb7. Maar met 27...Dd4 28.Db1 
Te8 en ...e4-e3 lijkt zwart voldoende tegenkansen te 
krijgen.  
24.Le3 Tf7! 

Tja, wat nu? Nou, twee torens tegen dame!  
25.De8+ Tf8 26.Dxf8+! Lxf8 27.Lxa7 c5 28.Tb5 Dd4!   

Een uiterst interessante stelling. Als wit iets wil moet hij 
zijn lieveling, de Donner-randpion, offeren. Maar als 
zwart even niet oplet heeft wit een winnende 
koningsaanval te pakken.  
29.Tab1!?  
Ook interessant was 29.c3!? Dxc3 30.Td1, maar na 
30...Kg8 31.Txb7 e4 kan wit zijn tweede toren er niet 
bijhalen wegens eeuwig schaak op c1 en f4, en La7 
staat buitenspel. Zonder lopers gaat het beter.  
29...Dxa4  
Nauwkeuriger was waarschijnlijk 29...e4! 30.Txb7 Dxa4.  
30.Lxc5 Lxc5 31.Txc5 Kg7!  
Loopt uit het mat. Dit is waarschijnlijk het veiligst, maar 
als wit nu zijn c-pion aan het lopen krijgt moet het 
eindspel gewonnen zijn.  
32.Txb7+ Kh6 33.Tb1!?  
33.Tcc7 Kg5 34.Txh7 Dxc2 geeft zwart weer teveel 
eeuwig schaak-mogelijkheden. Met 33.c4? Dd1+ 34.Kh2 
Dd4 gaat het ook niet lukken.  
33...Kg5 34.Tf1  
Dreigt even 35.f4+. Of 34.c3 Dc2 35.Tb4 Dc1+ 36.Kh2 
Dd2 37.f4+ Kf5 38.fxe5 fxe5 39.Ta4 h5 en zonder de f-
pion heeft de witte koning onvoldoende bescherming 
voor winstpogingen door de toren van de vierde rij te 
halen.  
Na 34.c4 h5 35.Tc7 Da2 36.Tf1 Da5 kan zwart de toren 
blijven lastigvallen.  
34...Dd4 35.Tc8 Dd7 36.Ta8 Dc6 37.Ta2 h5 38.Tc1 
Dc3 39.Ta4 h4 40.Te4  

 
40...f5?!  
Ons beider tijd begon al te slinken. Na 40...Db2 41.Tee1 
Dc3 komt wit niet verder.  
41.Te3 Dd2 42.Tce1 Dxc2  
42...e4!?  
43.Txe5  
Nu heeft zwart in groeiende tijdnood toch een paar 
zwakke pionnen die op de korrel kunnen worden 
genomen. 43...Dd2 44.Te6 Kf4!? 45.Ta1  
Nu niet 45...g5?? 46.Ta4+, maar na 45...Kg5 terug zou 
er weinig aan de hand zijn.  
45...Dc2?? 46.Txg6  
Tja. Nu is het meteen uit natuurlijk.  
46...Db2 47.Tga6 Kg5 48.Te1 Dc3 49.Taa1 f4 50.Tac1 
Dd4 51.Tcd1 Dc5 52.Te4 Kf5 53.Tdd4! Dc1+ 54.Kh2 
f3 55.Txh4 1–0 
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Zoals me wel vaker gebeurt in het OSKA, kwam ik nu in 
de derde ronde van de zaterdag met zwart tegen een 
sterke speler te zitten. Geen ideale situatie, maar 
aanvankelijk liep het met de Moderne Verdediging prima 
tegen Mathieu Freeke, die zich nogal slap opstelde. 
Helaas ging het rond zet 30 mis en haalde ik me met 
een onverantwoorde uitval een beslissende aanval op 
de hals. De volgende morgen trof ik een veteraan die er 
heel wat harder tegenaan ging – maar dat beviel me 
wel. 
 
Sparreboom - Boel  
1.d4 g6 2.c4 Lg7 3.Pc3 d6 4.e4 e5 5.d5  
Otto Wilgenhof had drie dagen eerder in de interne 
5.Pf3 tegen me gespeeld, en na 5...Pc6 6.d5 Pce7 
7.Le2!? volgde ook heel onvoorzichtig 7...f5!? 8.exf5 
gxf5?! 9.Pg5! (de pointe van 7.Le2) 9...Pg6!? 10.Lh5 
P8e7 (draaglijker was mogelijk 10...Df6! 11.Pb5 Kd8) 
11.f4!? 

 
11...h6!? (na 11...0–0 was ik bang voor 12.Lxg6 hxg6 
13.h4, maar volgens Rybka valt dat erg mee: 13...Te8 
14.h5 exf4 15.Kf1 Pc6! 16.Lxf4 Pe5 17.hxg6 Pxg6 
18.Dh5 Df6 met een spannende stelling) 12.Pe6 Lxe6 
13.dxe6 c6 (13...0–0 14.Pd5 Pxd5 15.cxd5 Pxf4 zou 
geen mens verzinnen, maar misschien kan het) 14.g4!? 
 

14...0–0 15.gxf5 Pxf4? (15...Txf5! 16.Dg4 (16.Tg1 Pxf4 
17.Lf7+ Kh8) 16...Pxf4) 16.Lf7+ Kh8 17.Lxf4 exf4 
18.Dh5  
 
(zie volgende diagram) 

En pas hier kwam ik erachter dat mijn geplande sterke 
counter 18...Da5! direct verliest na 19.f6!. Dat ik het na 
18...Txf7 19.exf7 Da5 heb overleefd mag gerust een 
wonder heten.  
5...f5!  
Een alleraardigste manier om de balans uit de stelling te 
halen.  
6.exf5 gxf5 7.Dh5+ Kf8 

Niks aan het handje. Zwart vertrouwt op zijn sterke 
pionnencentrum.  
8.Lg5 De8 9.Dxe8+?! Kxe8 10.c5!? 

10...a6  
Na 10...dxc5 11.d6 cxd6 (11...c6!) 12.Pb5 zag ik 
12...Kd7 13.Td1 Lf8 wel, maar ik vertrouwde het niet 
helemaal. Onterecht natuurlijk.  
11.cxd6 cxd6 12.Tc1  
Wit valt fanatiek aan. Er dreigt 13.Pe4, maar zwart kan  
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alles bij elkaar houden.  
12...Pd7 13.Le2  
13.g4!? leek me tijdens de partij interessant, met de 
bedoeling Pe4. Het beste antwoord is waarschijnlijk 
13...h6 14.Ld2 fxg4 15.Pe4 Lf8 en zwart blijft overeind: 
16.Pe2 Pgf6 17.P2g3 Pxd5 18.Pf5 P7f6 19.Pexd6+ 
Lxd6 20.Pxd6+ Ke7 met een pluspion tegen het 
loperpaar.  
13...Lf6 14.Lh5+!? Kf8  
Ik wilde met mijn paard naar e7. Ik was blij met die witte 
loper op h5, maar later in de partij zorgt hij toch voor 
truukjes.  
15.h4 h6! 16.Le3 Pe7 17.Pge2  
Sterk lijkt 17.g4, maar door de hangende loper op h5 
heeft zwart de counter 17...b5! 18.g5 hxg5 19.hxg5 f4 
20.gxf6 Pxf6.  
Ik was blij met mijn gecentraliseerde stelling en de 
diverse uitbraakmogelijkheden van mijn pionnen, maar 
wit heeft altijd tegenkansen via de c-lijn.  
17...b5!?  
Ook goed was 17...f4 18.Ld2 Pc5 19.0–0 Tg8!?. Zwart 
gaat voor de witte d-pion, maar de verovering daarvan 
brengt risico's mee.  
18.f4!?  
Of 18.b4 Lb7. Na 18.0–0 b4 19.Pa4 Pxd5 20.Tfd1 kan 
zwart het bolwerk op d5 handhaven met 20...Lb7! 21.Lf3 
e4.  
18...b4! 19.fxe5 Pxe5! 20.Pa4 

20...Pxd5!  
De kwaliteitswinst 20...Pd3+ 21.Kd2 Pxc1 vertrouwde ik 
niet helemaal. Na 22.Txc1 vond ik dingen als 22...Tb8 
23.Pf4 en binnenvallen op b6 nogal dreigend.  
Het lijkt of zwart ook rustig kan ingaan op 22...Pxd5?! 
23.Lf3 Lb7 24.Lxd5 (24.Pb6 Pxe3! 25.Lxb7 Te8 en 
25.Pxa8 Lxf3 26.gxf3 Pg2 vielen buiten mijn 
gezichtsveld) 24...Lxd5 25.Pb6 Lxg2 en nu is 26.Pxa8 
Lxa8 fijn, maar wit heeft 26.Pd7+ Kf7 27.Pxf6, waarna 
het niet veel meer is voor zwart, want 27...Kxf6 28.Ld4+ 
Ke7 (28...Kf7 29.Tc7+! Kg8 30.Tg7+) 29.Lxh8 Txh8 faalt 
op het verraderlijke 30.Pf4! Tg8 31.Tg1. Dat valt 
natuurlijk allemaal niet te berekenen, maar mijn 
ongemakkelijke gevoel bedroog me dus niet helemaal.  
21.Kd2 Ld7!?  
Zwart kon een gevaarlijke aanvalsstelling opbouwen 
met 21...Tg8! 22.Lxh6+ Ke7 (dreigt 23...Th8) 23.Lf3 
Pxf3+ 24.gxf3 Ld7 25.b3 Tg2. Ik had 21...Tg8! zelfs 
even overwogen, maar te snel verworpen.  

22.Pb6 Pxb6 23.Lxb6 Tg8 24.Pf4!  
Dit is het verschil. Het paard staat hier fantastisch en 
creëert tot diep in het eindspel nare dreigingen.  
24...Lb5?!  
Trekt ten onrechte ten aanval, iets wat ik eigenlijk al 
vreesde terwijl ik deze zet speelde. Veiliger was 
24...Le8, maar het is al niet duidelijk meer.  
25.b3?  
Na 25.Tc7! kan het vorkje op c4 helemaal niet wegens 
mat op e6. Dus moet er al gekeept worden met 
25...Pd7.  
25...Tg3!? 26.Lf2 Tc3!  
De pointe, maar weer niet goed berekend.  
27.Ld4  

27...Txc1?!  
Beter was 27...Tc6! met nog een licht voordeel. Ik had 
oorspronkelijk het briljante 27...Pf3+ gepland, met als 
pointe 28.Lxf3 Lxd4 29.Lxa8? Le3+ en mat, maar wit 
heeft het tussenschaakje 29.Pe6+! en nu: 29…Kg8! 
30.Pxd4 Td3+ 31.Ke1 Te8+ 32.Pe2 en zwart heeft nog 
net de afwikkeling 32...Txf3! 33.gxf3 Txe2+ 34.Kd1 
Txa2, maar hier staat wit niet minder meer. Wel leuke 
varianten.  
28.Txc1  
Nu was het moeilijk beslissen, terwijl de tijd wegtikte. 
Mogelijk is 28...Tb8 het beste hier, maar het mooie is 
eraf voor zwart.  
28...Pd7 29.Tc7! 

Ai! Weer dat vorkje op e6. Zwart moet terugtrekken, 
want 29…Lxd4 30.Pe6+ en 31.Pxd4, met directe aanval 
op Lb5, is geen goed nieuws.  
29...Ld8! 30.Pe6+?!  
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Haalt de druk eraf. Beter was 30.Tb7!.  
30...Ke7 31.Pxd8 Txd8 32.Ke3?!  
Een goede praktische kans was nog 32.Lg7 Tg8 
33.Lxh6 Txg2+ 34.Ke3 Txa2 waarna de h-pion sterk kan 
worden. Nu kan zwart het heft weer in handen nemen.  
32...Tg8 33.Lf3 Ke6 34.Kf4 Pe5!? 35.Th7  
 

35...Pg6+?!  
Geen ongelijke lopers met 35...Pxf3 natuurlijk, maar de 
tekstzet is riskant.  
36.Ke3 f4+ 37.Kf2 Pxh4 38.Txh6+ Pg6 39.Lh5? 
Na 39.Le4! is het zwarte antwoord verhinderd en staat 
wit beter: 39...Le8 40.Kf3 enz.  

 
39...Kd5!  
De ontsnappingsclausule, waarna zwart weer een 
gezonde pion voor staat. Wit had nu niet zijn 
zwartveldige loper moeten geven. We hadden elk nog 
ongeveer zes minuten over voor de rest van de partij, 
maar in het vervolg moest hij langer nadenken. 
40.Lxg6? Kxd4 41.Lf7 Td8! 42.Th5 Kc3 43.Td5?! Lc6 
44.Td1 Le4!  
Nu staat alles klaar voor de opmars van de d-pion. De 
stelling is gewonnen voor zwart. Pakken op a6 is niet 
aantrekkelijk wegens …Ta8. 
 
(zie volgende diagram) 
 
 
 
 
 

 
45.Lc4 d5! 46.g3 fxg3+ 47.Kxg3 Tg8+ 48.Kf4 Tf8+ 
49.Ke3  

49...Tf3+?!  
49...Te8! won het stuk, hoewel het na 50.Kf4 dxc4 
51.Tc1+ niet veel verschilt van de partij. Hier deed wit 
met nog twee of drie minuten te gaan de schokkende 
zet 50.Kd4!!?. Barth Plomp was ter plekke en gaf mij 
twee extra minuten, waarmee ik er nog zeven had.  
50.Ke2 dxc4 51.Tc1+ 

51...Kb2  
Hier gebruikte ik een paar minuten voor het interessante 
alternatief 51...Lc2!? 52.Kxf3 cxb3 53.axb3 Kxb3, maar 
dit vertrouwde ik niet helemaal. Mogelijk keept wit het, al 
had hij een en ander wel moeten vinden in 2 á 3 
minuten: 54.Ke3 (54.Ta1 Ld3) 54...Kb2 (54...a5 55.Kd2 
Lh7 56.Th1 Le4 57.Te1 enz.) 55.Th1 a5 56.Kd2 b3 
(56...a4 57.Th4 Lb3 58.Txb4 a3 59.Tb8 a2 60.Ta8)  
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57.Th4 Ka3 58.Kc3 a4 59.Tg4 Ld1 60.Tg1 b2 61.Txd1 
Ka2 62.Td2 a3 63.Kb4 enz.  
52.Txc4 Ld5 53.Txb4 Tf6!  
Normaal gesproken zou het heel moeilijk te winnen zijn 
met deze materiaalverhouding, maar hier heb ik het 
geluk dat mijn koning zijn pionnen aanvalt.  
54.Ta4 Lc6! 55.Ta5 Lb5+ 56.Ke3 Kc3! 
 

Een leuke slotpointe. De witte toren is gevangen, hij 
moet met 57.a3 een pion geven, waarna het niet 
moeilijk meer is. Opgegeven dus. 
 
Daarmee kwam ik weer op een acceptabele 3 uit 5, 
maar in de slotronde werd ik nog eens lekker ingedeeld: 
tegen de nummer 3 op rating Cor van Dongen (ruim 
2300). Het werd een nogal bizarre partij. 
 
Boel - Van Dongen 
1.d4 Pf6 2.Lg5 e6 3.e4 c5!? 4.e5 h6 5.Lc1 Ph7 6.Pf3  
In het boek 'Revolutionize your Chess', dat binnenkort 
uitkomt bij New In Chess, beveelt Viktor Moskalenko 
6.d5!? exd5 7.Dxd5 Pc6 aan.  
6...cxd4 

 
7.Pxd4!? Een pionoffer dat uit nonchalance werd 
geboren, maar dat wel eens sterk zou kunnen blijken: 
het Boel-gambiet! 7...Da5+ 8.Pc3 Dxe5+ 9.Le2 Pc6 
10.Le3 Pf6  
Er was nog een vluggertje Adams-Bologan bekend 
waarin zwart 10...d5 deed, maar die partij won wit.  
11.0–0 Le7 12.Dd2 0–0 13.f4 
 

Nu wordt het toch knijpen voor zwart.  
13...Db8 14.f5 e5 15.Pb3! Td8!?  
Zwart kon de volgende zet toch niet verhinderen. 
 

16.Lxh6! Dd6!?  
Misschien kon zwart het keepen met de waaghalzerige 
Rybka-zet 16...gxh6!? 17.Dxh6 e4 (goed voor wit is 
17...Pd4 18.Pxd4 exd4 19.Tf3 (19.Tf4 Dxf4 20.Dxf4 
dxc3) 19...Pg4 20.Dh3 Dxh2+ 21.Dxh2 Pxh2 22.Tg3+ 
Kf8 23.Pd5 Ld6 24.Th3 Kg8 (er dreigde mat) 25.g3) en 
het ziet eruit dat wit niets beters heeft dan eeuwig 
schaak met 18.Dg5+ Kh8 (wegens f5-f6 kan zwart nooit 
het paard op h7 ertussen zetten), want 18.Pxe4 Pxe4 
19.Tf4 De5 20.Tg4+ Pg5 is onvoldoende. 
17.Dg5!?  
Wit houdt een prettige stelling over na 17.Dxd6 Lxd6 
18.Lg5 Le7 19.Lxf6 (mogelijk is 19.Tad1! beter) 
19...Lxf6 20.Pd5. Maar dat was natuurlijk niet de 
bedoeling!  
17...Pe8 18.f6 Lxf6 19.Dg3 Lh4?!  
19...e4 20.Pxe4 Dxg3 21.Pxf6+ Pxf6 22.hxg3 is goed 
voor wit; maar sterk was 19...Le7! 20.Le3 en wit houdt 
wel initiatief. Ik zat hier te vlassen op 20.Lxg7 Pxg7 
21.Txf7, maar dat klopt natuurlijk weer niet wegens 
21...Dh6! (21...Kxf7? 22.Lc4+ De6 23.Tf1+ Kg8 
24.Lxe6+ is onduidelijk), bv. 22.Lc4 d5!.  
Het wordt een pionoffer na 19...Pd4!? 20.Pxd4 Dxd4+ 
21.Le3 Dh4 22.Dxh4 Lxh4 23.Pd5, maar hier heeft wit, 
ook zonder dames, uitstekende compensatie.  
20.Dxh4 Dxh6 
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Het moet ergens in juli zijn geweest toen een winkelier 
mij vroeg "wanneer komen jullie weer schaken". Nu was 
dat toch mijn gedachte om zoiets weer te doen maar dit 
enthousiasme helpt natuurlijk altijd. Een voorstel was 
snel gedaan. "29 augustus zou wat ons betreft kunnen, 
mooi vlak voor het nieuwe seizoen”. "Ik vindt het goed" 
zei betrokkene, "dus als de anderen het goed vinden 
dan doen we dat. Lijkt me wel weer leuk". Dus 
vervolgens een rondje gemaakt langs alle winkeliers 
Bloemsierkunst Futura, Keurslager Putman, Bakkerij ten 
Hoopen, Derkzen voor uw groenten en fruit en 't 
Zuivelhoekje. Na iedereen te hebben gesproken was het 
snel rond. Voor tafels en stoelen zou worden gezorgd.  
De datum stond vast nu nog de nodige vrijwilligers die 
op straat wilden spelen. Bij uitstek een taak voor onze 
voorzitter want wie kan hem nu iets weigeren. Maar het 
blijft altijd lastig zo in de vakantieperiode. Maar de 
bereidheid om te helpen was er zeker! 
 
 
Een ruime week voordat de demo zou plaatsvinden nog 

even langs de winkels gegaan. Natuurlijk ook om 
wat te kopen maar ook om meteen wat posters uit 
te reiken die men kon ophangen om de 
schaakdemo onder de aandacht van het 
winkelend publiek te brengen. 
 
De jeugd was door de late schoolvakantie in deze 
regio nog niet terug anders hadden we een 
grotere vertegenwoordiging van de ASV-jeugd 
gehad. Nu bleef het bij Fabian. Maar met de 
kinderen van Paul de Freytas erbij zou ook het 
jeugdschaak voldoende naar voren komen. 

Schaken in de Steenstraat 
Ruud Wille (Foto’s: Andre de Groot) 

21.Dc4??  
Slechte concentratie! Ik had deze zet vooruitgezien en 
dacht niet meer na. Met 21.Dxh6 gxh6 22.Lh5 komt wit 
duidelijk in het voordeel. 

21...d5!  
Een harde klap. In één zet staat zwart beter, zo niet 
gewonnen. Ik besloot alles op één kaart te zetten.  
22.Pxd5 Le6 23.Lf3  
23.Tad1 Txd5 24.Txd5 Pe7 25.Lf3 Pf6 en d5 is een 
bodemloze put, een zwart gat waar alle witte stukken in 
verdwijnen.  
23...e4!  
Ik had nog even gehoopt op 23...Pc7? 24.Pe7+ Kf8 
25.Dc5 Pa6 26.Pg6+ Kg8 27.Pe7+ Kh8 28.Da3, maar 
de tekstzet wint een stuk wegens de vork 24...Pd6. Ik 
speelde nog een tiental zetten door uit frustratie en gaf 
toen op. 
 
Zo eindigde het toernooi dus met een lichte kater. En bij 
analyse bleek dat er weer eens niets van klopte. Maar 
dat mag de pret niet drukken. 
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Zo zaten we op zaterdag 29 augustus 
vanaf 11 uur weer gezellig op straat 
verspreid voor genoemde winkels. De 
plaats bij de bakker was wel weer 
favoriet vanwege de koffie, broodjes 
en het gebak maar ook het fruit bij 
Derkzen, die speciaal voor deze 
gelegenheid een schaakactie had, trok 
de aandacht. Daarnaast was het ook 
bij de tuinstoelen voor de winkel van 
slager Putman heerlijk toeven. Zo 
kreeg elke winkelier in dit deel van de 
Steenstraat in de loop van de dag wel 
schakers voor de deur. Het weer was 
niet echt stralend maar het was droog 
en zeker niet koud. De belangstelling 
van het publiek was heel plezierig. 
Terwijl men toch wat gehaast was 
vanwege de boodschappen die voor 
het weekend gehaald moesten worden 
vond men toch nog even de tijd om 
naar de verrichtingen van de schakers 
te kijken of zelf een potje mee te 
spelen. 
 
Even na 15 uur toen de 
boodschappen wel zo’n beetje waren 
gedaan en de aandacht minder werd 
zijn we gestopt. Met een voldaan 
gevoel dat wel want ASV stond weer 
even mooi in de picture!! Of het leden 
oplevert blijft afwachten maar niet 
geschoten is altijd mis. 
Dank aan de winkeliers die ons de 
gelegenheid boden propaganda te 
maken voor onze vereniging en voor 
de vrijwilligers die hun vrije tijd in deze 
schaakdemo wilden steken.  
Uit de reacties bleek dat de winkeliers 

het weer leuk hadden 
gevonden dus volgend jaar 
moet er maar een vervolg 
komen. Dan met nog meer 
ASV-ers op straat…? Als 
het aan mij ligt wel! Ook de 
andere adverteerders die op 
wat grotere afstand zijn 
gesitueerd kunnen we er 
wellicht bij betrekken. 
Schaken op straat het blijft 
altijd heel leuk! Zeker in de 
Steenstraat, onze 
winkelstraat!  
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In de partij Martijn Boele – Jan Sluiter, van het ONK 
2009, staat het na 12 zetten zo: 

13. b4! Db6  

(13... Dxb4 kan natuurlijk niet vanwege Lxf7 en 
damewinst.)  
14. Dd2 Db7 15. b5 
cxb5 16. Ld5 wint een 
volle kwaliteit en Martijn 
won de partij makkelijk. 
 
Leuk is echter de 
weerlegging van deze 
variant. 
 
Zwart heeft namelijke 
een prachtige 
kruispenning met 14. … 
Lh6!! 
Met gelijk spel. 

En tot slot...nog een plaatje 
Martijn Boele 

Wit: R. Timmer   Zwart: Albert Marks 
 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 e5 5.Pb3 Pf6 
6.P1d2 Hieruit blijkt reeds dat wit de opening niet 
beheerst. In het algemeen is het zo, dat zwart in het 
Siciliaans zijn spel gemakkelijk kan ontplooien als hij in 
een vroeg stadium tot d5 komt. Deze partij is hiervan 
een schoolvoorbeeld. 
6…d5 7.exd5 Pxd5 8.Lb5 Le7 9.Lxc6+ Niet meteen 
nodig. Wit wordt nu zwak op de witte velden. 
9…bxc6 10.0–0 0–0 11.a3 f5 12.Pf3 Dc7 Een prettige 
bijkomstigheid van wits negende zet is,dat de zwarte 
dame niet verdreven kan worden door een zet als Pb5. 
13.g3  

 
13...f4 Natuurlijk. De kwetsbaarheid  van de witte 

koningsvleugel wordt onmiddellijk aangetoond. 
Overigens had ik na 13 h3 eveneens f4 gespeeld met 
potentiële dreigingen langs de h-lijn.  
14.De2 Ld6 15.c4 fxg3 16.cxd5 Lg4 17.fxg3 Db6+ 
18.Kg2 Dxb3 19.dxc6 De6  

 
Hier kon wit  rustig opgeven, maar hij onderneemt nog 
een laatste poging. 
20.Pg5 Txf1 21.Dxf1 Dd5+ 22.Pf3 e4 23.Pe1 e3+ 
24.Pf3 Tf8 25.Lxe3 Txf3 26.Td1 Txg3+ 27.Kf2 en wit 
gaf tegelijkertijd op. 
 
Een partij met klassieke kenmerken: onvoldoende 
openingskennis, onzorgvuldige behandeling van het 
middenspel en zwakke velden. 

Nog een partij uit de massakamp... 
Albert Marks 
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