
ASV-Nieuws 

       

       

Oktober 2016 

  

 

Clubblad van de Arnhemsche Schaakvereeniging 

 



Oktober 2016                            ASV-Nieuws 

2 



Arnhemsche 

Schaakvereeniging 

Opgericht: 31 oktober 1891 

Clubavond: donderdag 

Locatie:  

Activiteitencentrum Schreuder 

Vlamoven 22-24 

6826 TN   Arnhem 

Secretaris: Ruud Wille 

Laan van Klarenbeek 74 

tel: 026-3615003 

r.wille@planet.nl 

Homepage ASV: 

http://www.asv-schaken.nl 

ASV-Nieuws redactie 

René van Alfen, Murat Du-
man en Daan Holtackers. 

Kopij: 

asvclubblad@gmail.com 

Aan dit nummer werkten 
mee: 

Marco Braam, Tom Bus, 
Kees van Keulen, Fred Reu-
link, Jan Vermeer, Erik Wil-
le, Ruud Wille. 

Van de redactie       4 

Van het bestuur       4 

Wisse klapt uit de school      6 

De Analyse        7 

Interne competitie       9 

Ruud Janssen wint voor derde keer het OSKA   15 

Daglichtschaak       17 

L’histoire se repétè       18 

ASV 6 heeft het ‘rondje 4½’ al snel onder de knie   21 

De klucht van de Arnheimer     24 

Dank aan een trouwe adverteerder    34 

Etienne, wat doe je nu?      35 

De kop en staart van ASV 3      39 

 

 

 

 

Jaargang 21, nummer 1 



Oktober 2016                            ASV-Nieuws 

4 

Van de redactie 
Een nieuw seizoen ASV Nieuws, het 21e alweer. Best bijzonder om als club een papieren clubblad te hebben, al 
lees ik zelf (ook) liever van papier dan van een scherm. Of het nu om de krant, een schaakboek, roman of tijdschrift 
gaat. Misschien is het de leeftijd, of het feit dat ik op kantoor al de hele dag achter een scherm zit. Hoe dan ook, de 
redactie hoopt ook dit seizoen weer zes goedgevulde en lezenswaardige nummers te mogen samenstellen. Het 
clubblad is voor, maar bovenal van jullie. Laat die kopij dus maar komen! 

We beginnen wat dat betreft met goed nieuws. Enige tijd geleden ontving de redactie een mail van oud-columnist 
Marco Braam, met de mededeling dat er weer veel was om over te schrijven. Het doet de redactie deugd, dat de 
vermeend gevonden waarheid waarmee Marco afscheid nam toch weerbarstiger is en hij terug is met zijn column 
De Analyse! Deze keer over het fenomeen unisex. 

Het doet de redactie ook deugd dat er gehoor gegeven is aan de oproep om wat meer teamverslagen in te sturen. 
Tom Bus doet zeer uitgebreid - en met heldere analyses - verslag van de verloren derby tegen De Toren. Erik Wille 
heeft het zesde nu al in de juiste baan geleid met een rondje 4½ en Fred Reulink analyseert de kop en staart van 
het derde team. 

Verder in dit nummer het wel en wee in de interne competities en een kort verslag van het OSKA dat voor de der-
de keer door Ruud Janssen werd gewonnen. 

 

Wij wensen u veel leesplezier met dit ASV Nieuws. 

René van Alfen, Murat Duman en Daan Holtackers. 

 

Van het bestuur 

“ASV zijn we samen en ASV doen we samen”! Dit motto staat in ons beleidsplan “Een stap vooruit door een pas op 
de plaats”. Ons beleid voor de komende jaren is, stappen vooruit maken door stabiliteit te krijgen in onze organisa-
tie. Bij een groeiende vereniging is dus ook een groeiend aantal handen nodig om alles geregeld te krijgen.  
 
We streven naar een stabilisering van de groei van onze club. Met 156 leden zijn we nu in grootte de tweede 
schaakclub van Nederland. Maar van dat aantal behoren er nog maar 35 tot de jeugd. En als we dan weten dat 11 
van hen vooral bij de senioren spelen, dan betekent dat, dat de jeugdopleiding nog amper 25 kinderen telt. Dat 
zouden er natuurlijk elke donderdag minimaal 40 moeten zijn. Het sleutelwoord is dan begeleiding. We namen de-
ze zomer afscheid van onze jeugdleiders Frank Schleipfenbauer en Ko Kooman. Ook via deze weg willen we hen 
bedanken voor hun jarenlange inzet. De spoeling wordt met het vertrek van dit geroutineerde duo echter dun. 
Daarom doen we hier een oproep om ondersteuning bij de jeugdopleiding. Er zijn allerlei varianten denkbaar hoe je 
kan helpen. Zeker is echter dat hulp nodig is, want ook bij onze jeugdleiding geldt: “ASV zijn we samen en ASV doen 
we samen”!  
 
Frank blijft gelukkig wel actief als teamleider van ons A-team. Hij stuwt ons topjeugdteam dat in de meesterklasse 
van de landelijke jeugdcompetitie debuteert, tot grote hoogte. Mooi om te zien hoe onze jeugd zich ontwikkeld 
heeft. En dat is tevens een compliment aan onze jeugdleiding. 
 
Dat we goed invulling kunnen geven aan genoemd motto blijkt elke keer weer bij onze schaakdemo’s. We waren 
dit seizoen al drie keer actief. Traditiegetrouw openden we het ‘demoseizoen’ voor de verswinkels op de Steen-
straat. We maakten vervolgens een uitstapje naar Wijkvereniging van Vredenburg, waar we op de open dag van 
RSVV aanwezig waren. Later in september waren we voor het eerst dit seizoen in Rozet. Het blijven bijzondere acti-
viteiten en elke keer blijken weer heel veel mensen te kunnen schaken. Aan ons de taak om ze de drempel naar het 
georganiseerde schaak te laten nemen. Dat gaat niet met grote aantallen tegelijk, maar het lukt wel. 
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De demo’s in Rozet, de viering van ons jubileum in en rond Rozet, het Terrasschaaktoernooi bij Café Heeren van 
Aemstel en ook het Kroegentoernooi, dat Peter en Xadya van Bruxvoort organiseren, zorgen dat het schaken gezien 
wordt. De vele activiteiten in de binnenstad leverden ons een contact op met de wijkvereniging Binnenstad 6811. 
Deze actieve bewonersvereniging heeft het in samenwerking met de gemeente Arnhem voor elkaar gekregen, dat 
in november aan het begin en het eind van de Looierstraat twee schaaktafels geplaatst worden. We gaan ons best 
doen de plaatsing van deze borden met een leuke activiteit te vieren. Mooi dat het schaken structureel deel uit 
gaat maken van het Arnhemse straatbeeld. 
 
Na een voor veel ASV-ers drukke schaakzomer is het gewone clubleven al weer zo’n twee maanden bezig. Zoals dat 
altijd gaat in de zomerperiode vertrokken er leden en kwamen er weer nieuwe leden bij. Ondanks het stabiele le-
dental van bijna 160 leverden we twee teams in. Op dit moment is het niveau van onze jeugd nog niet zo goed dat 
het al tijd is om ervaring op te doen in de OSBO-competitie. Ongetwijfeld zal dit jeugdteam een van de komende 
jaren weer gaan deelnemen. Afgelopen seizoen bleek het spelen met 15 teams zonder dat er nog reserves achter 
de hand waren best spannend. Het ging allemaal goed, maar ook hier is even een pas op de plaats goed. Uiteraard 
is deze stap terug slechts een aanloop naar een sprong vooruit. We blijven ook in de toekomst onze leden stimule-
ren deel te nemen aan de teamwedstrijden. De kop is intussen van de nieuwe competitie af. De zaterdagteams 
speelden al twee ronden en alle andere teams hebben één wedstrijd achter de rug.  
 
Dat onze leden nog enthousiast te maken zijn, bleek wel bij de interne bekercompetitie. Toen er weinig spontane 
aanmeldingen kwamen, hebben we flink in de bus geblazen om spelers te werven. Dat leidde tot een recorddeelna-
me van 69 ASV-ers. Prachtig! De interne competitie draait ook al weer zes ronden. De wekelijkse opkomst kan nog 
wat omhoog richting 50 spelers.  
 
Eén avond was er geen competitie, maar de prijsuitreiking van seizoen 2015-2016 en daaraan gekoppeld een 
schaaktrainingsmarkt. Willy Hendriks, Pascal Losekoot en Anne Paul Taal verzorgden demonstratietrainingen. Ver-
der hield Hendrik van Buren een prachtige inleiding over Victor Kortsjnoi, die werd gevolgd door een partijanalyse 
door Pascal en Willy. Ook was het mogelijk om de film Pawn Sacrifice te bekijken. Terecht waren er veel compli-
menten voor het gevarieerde programma dat de trainers onder de inspirerende leiding van trainingscoördinator 
Nico Schoenmakers brachten. Het zorgde ervoor dat het aantal aanmeldingen voor de trainingsgroepen nog wat 
groeide. Inmiddels zijn de drie groepen op de maandag vol enthousiasme begonnen aan hun serie van acht trainin-
gen.  
 
Ook de cursus voor beginnende clubschakers op de donderdagavond loopt gewoon door. Kees van Keulen leert de 
echte beginners de regels van ons edele spel en als het niveau al iets hoger wordt, dan komen de cursisten in de 
groep van Jan Zuidema. Onze cursusleiders tonen al geruime tijd aan dat deze aanpak in een behoefte voorziet. Zo 
stroomde onlangs nog één van de belangstellenden bij de demo in Rozet in bij deze cursus.  
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Wisse klapt uit de school 

Van je clubgenoten moet je het maar hebben! Wisse zat vorig jaar in de examenklas vmbo-t. Hij zat in dezelfde klas 
als mijn kleinzoon Daan. Beiden zijn uitstekend geslaagd. Bij de diploma-uitreiking vertelden de leraren iets over de 
geslaagden. Bij Wisse werd verteld dat hij uitgebreid in de klas had verteld dat hij tegen de opa en oom (dat is 
Koen) van Daan had geschaakt en dat hij had gewonnen. Wat zal hij hebben gestraald! Maar Is dit niet gewoon "uit 
de school klappen"?  

Kees van Keulen. 

Op 13 oktober is intussen weer een cursus voor nieuwkomers begonnen. Ongetwijfeld zullen daaruit ook weer 
mensen zich voor langere tijd verbinden aan ASV. 
 
Het OSKA kreeg begin september met Ruud Janssen een sterke winnaar. De Arnhemse grootmeester bleef op 
weerstandspunten Mees van Osch voor. Het deelnemersaantal viel wel tegen. We zullen er in 2017 alles aan doen 
om weer meer deelnemers naar onze toernooien te krijgen. De concurrentie is tegenwoordig groot en het is he-
laas niet vanzelfsprekend dat de schakers ASV-toernooien bovenaan in hun agenda hebben staan. Het Voorjaars-
toernooi op 25 maart is de eerste uitdaging. We gaan ons best doen om dan 100 schakers achter het bord te krij-
gen. Een mooie uitdaging!  
 
Intussen is ook het daglichtschaak weer van start gegaan. Onder de bezielende leiding van Jan Vermeer waren er 
op de eerste dinsdag van oktober 15 schakers aanwezig. Dat is een mooie aftrap van het seizoen. Hopelijk komen 
er op 1 november nog wat meer mensen schaken in De Molenbeek, Molenbeekstraat 26A in Arnhem. 
 
Het seizoen is nog maar net begonnen en er is al weer veel gebeurd. In deze ASV-Nieuws lees je er nog veel meer 
over. We danken onze driekoppige redactie René van Alfen, Murat Duman en Daan Holtackers dat zij ons ook dit 
seizoen zes keer voorzien van veel leesplezier. Wij roepen jullie op om hen van veel kopij te voorzien. 
 
Het eind van 2016 nadert. Over ruim twee weken viert ASV haar 125e verjaardag. Een jubileum waar we dit jaar 
een paar momenten bij stilgestaan hebben. We willen echter nog een keer uitpakken. Binnenkort horen jullie daar 
meer over. Hou de mail en En Passant in de gaten! 
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Unisex 

Ik kom zoals bekend niet al te veel toe aan schaken de laatste tijd. Dat heeft een aantal redenen. Ik vind vier uur 
achter een bord zitten op een leeftijd waarop je nog kwiek en koket achter de vrouwen aan kunt geen verstandige 
keuze. U heeft mij eveneens korte tijd moeten missen qua schrijverij. Voor sommigen misschien een verademing, 
voor anderen een bescheiden gemis. Ik heb weer dusdanig veel verbijsterende dingen gezien in het echte leven dat 
ik graag toch weer voor ons leuke clubblad wil schrijven. U kent mijn grilligheid inmiddels.  
 
Op het moment van dit schrijven zit ik in een zogenaamde campervan op een recreational vehiclepark in het uit de 
kluiten gewassen dorp Moab. We trekken namelijk een maand rond door het schitterende zuidwesten van de 
Verenigde Staten. Gelukkig wist ik drie weken geleden al het eerste onderwerp van mijn column, namelijk het feno-
meen unisex. Zou ik dit niet weten dan zou ik u vermoeien met reisverslagen waar je eigenlijk bij had moeten zijn 
om het leuk te vinden. Toch zal ik verderop in dit verhaal een uitstapje maken naar de Amerikaanse cultuur. 
 
Unisex is ontegenzeglijk nummer 1 op mijn lijst van grootste mode-ergernissen. Overigens komt daarna heel lang 
niks en dan volgt vrouwen die witte leggings dragen. De top drie wordt dan gecompleteerd door schakers die maar 
1 outfit in de kast hebben hangen en daar dus dag in dag uit in rondlopen. Wassen gebeurt dan waarschijnlijk op 
een vrije dag waarop ze dan de hele dag in hun pyjamabroek de eindeloos durende partij van donderdagavond 
analyseren met een schaakprogramma met een rating van meer dan 3300. 
 
Maar terug naar de kern van het verhaal, unisex. Ik wil proberen om mijn ergernis te begrijpen middels deze co-
lumn, en ik nodig u van harte uit om mij te benaderen via mail of live als u toevoegingen hebt.  
 
Ik wandel regelmatig. En als ik dat doe dan vind ik heimelijk genoegen in het kneuterige typisch Nederlandse feno-
meen, de uitgezette route lopen van de plaatselijke wandelsportvereniging. Met mijn koninklijke Nederlandse lo-
perspas krijg ik vaak ook nog vijftig cent korting op de entreeprijs van twee euro vijftig. Ik kijk dan van tevoren op 
wandel.nl en kies een interessante route uit die niet te ver is verwijderd van mijn woonplaats Nijmegen. Steevast 
kom ik dan binnen tweehonderd meter na de start een stelletje tegen met dezelfde regenjas, dezelfde schoenen of 
dezelfde muts. En dat ziet er altijd zo ontzettend lullig uit! Ik vraag mij dan af waarom je dat zou willen als man. Je 
geeft er duidelijk blijk van dat je je hebt overgegeven en dat je strak aan de ketting ligt. Unisex is: kijk deze man is 
van mij, dus maak dat je wegkomt gieren van andere vrouwen, kwijlende hyena's, hij is van mij!  
 
Als vrouw zou je kunnen denken ik heb mijn identiteit afgelegd, ik ben een verlengstuk van de man, ik ben gescha-
pen uit een rib van de man dus ik moet dan ook maar dezelfde kleren dragen. De creativiteit is weg, de passie, de 
vlammende autonomie waar hard voor gevochten is in dit land. Het is het kiezen van het grote gemak. Ach we wa-
ren toch bij de ANWB-winkel voor een kaart van Normandië dus hebben we maar meteen samen wat nieuwe wan-
delspullen aangeschaft.  

Tot zover het fulmineren, want zo makkelijk kom ik er niet van af natuurlijk. Waar zou die woede zitten, terwijl een 
man en een vrouw toch gewoon een commitment hebben met elkaar en dat op deze manier laten zien aan de we-
reld.  

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

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

lyse van geest en de merkwaardige oog-handcoördinatie die nimmer werkelijk gecontroleerd lijkt te kunnen worden. 
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Het is het kleurrijk vormgeven van het psychologisch contract dat ze met elkaar ongeschreven hebben onderte-
kend. Mogelijk kregen ze korting als ze er twee zouden kopen, en het romantische samen voor de kapstok staan en 
samen kijken welke jas van wie is moeten we ook niet onderschatten.  Bovendien treed ik met mij tirade de eerste 
wet van de sociologische wetenschap met voeten te weten: 
 
- 1. ieder mens heeft behoefte om ergens bij te horen. 
 
Dit geeft duidelijkheid over wat er verwacht wordt aan gedrag, welke gezamenlijke normen er zijn en welke regels 
er gelden. Professioneel gezien noemen we dit de eerste fase van groeps- of teamontwikkeling, duidelijkheid ver-
krijgen over taken, rollen en procedures. Het doel hiervan is namelijk veiligheid voor ieder individu. Toen we in het 
bronzen tijdperk werden bedreigd door sabeltandtijgers, boze mammoeten en ander gespuis was dit van grote 
waarde. Jij past je aan aan de groep, je doet zoals de groep doet, de groep wordt daardoor groter en sterker en je 
krijgt er voor terug dat je veilig bent. 
 
De Amerikanen hebben dit fenomeen tot kunst verheven. Overal waar ik hier kom in the South zie ik een extreme 
hoeveelheid unisex. Iedereen is hetzelfde gekleed, namelijk slecht zittend en vrij ordinair. Iedereen rijdt in een pick-
up truck of een afgeleide daarvan en overal scheuren ze rond met een Amerikaanse vlag, wapperend ergens op die 
truck. Ze eten vooral hamburgers, nou ja iedereen kent de kloppende clichés wel. Wat opvallend is, is dat hier geen 
getinte mensen rondlopen. Geen African-American gezien. Wel heel veel Koreanen die unisex uit een bus stappen 
met hoedje, grote Nikon en dito smartphone, maar die gaan allemaal weer terug na een paar weken. Wat overi-
gens wel interessant gedrag is van de Aziaten die ik tegenkwam, is dat ze allemaal op het uiterste puntje van een 
rots willen zitten omdat dat mogelijk de beste foto zou kunnen opleveren. Het feit dat daaronder een afgrond van 
2200 meter gaapte vond men blijkbaar bijzaak. Blijkbaar is onveilig gedrag het gevraagde gedrag in de groep om je 
als individu veilig te voelen... 
 
De Amerikanen hebben diep in de cultuur zitten dat ons ons kent en hoor je daar niet bij dan ben je de vijand en 
jagen we je op. Zelfs een burgeroorlog als middel om duidelijk te maken wie bij wie hoorde en wie boven wie supe-
rieur was werd daarbij niet geschuwd. 
 
Het probleem en de emoties zitten voor mij vooral in grondregel 2 vanuit de sociologische wetenschap: 
 
- 2. ieder mens heeft behoefte om zich af te scheiden van de groep om een eigen identiteit te ontwikkelen. 
 
Dit laatste is er natuurlijk miljoenen jaren na de eerste regel aan toegevoegd, omdat we evolueren. Zodra er basis-
veiligheid is ga je lekker alleen op pad en ga je toffe dingen bedenken om bijzonder te zijn. Je gaat schaken, of voet-
ballen, wordt punker, speelt de piccolo, in combinatie met punker enz. Juist de combinatie van identiteitsfactoren, 
hoe je je kleedt, hoe je je gedraagt, wat je doet, wat voor keuzes je maakt en hoe je met de consequenties ervan 
omgaat maakt wie je bent. Dat is prachtig en interessant, en het is een fair fight. 
 
De woede van unisex zit hem in het feit dat het minimaal lijkt alsof je de belangrijke tweede regel overslaat, niet 
belangrijk vindt, opgeeft voor de goede vrede, denkt dat je dat niet nodig hebt, enz.  

Kies je eigen regenjas! Loop nooit in dezelfde schoenen als je partner, wat gaan we verdomme nou krijgen! 

Om eerlijk dit verhaal af te sluiten moet ik iets met u delen. Ik was ooit met een vrouwelijke collega op manage-
menttraining op een boot in Friesland. Ik had alleen maar leuke hippe kleertjes meegenomen, maar na een dag 
stond ik te bibberen van de kou en de schipper die ons moest leren samen te werken lachte zich een breuk. Ik kon 
heel slecht opschieten met de managermevrouw waarmee ik op die boot moest bivakkeren en zij vond dit manage-
mentmannetje ook zeer pedant. 

Het enige dat we deelden was dat we het ijzig koud hadden allebei. Aan de wal was een soort winkeltje met kleding 
voor mensen die het koud hadden. We zijn daar naar binnen gegaan en ze hadden maar 1 soort jas. Dik en rood in 
de maten s t/m xl. Het kon niet anders dan dat we allebei dezelfde rode jas moesten dragen op die boot terwijl we 
elkaars bloed wel konden drinken.  
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Interne competitie 
Erik Wille en Tom Bus (partij analyse) 

 

. 

Erratum 
Allereerst moet ik een ernstige fout in het julinummer corrigeren. In En Passant werd er al melding van gemaakt, 
dat de superprestigeprijs over het afgelopen seizoen niet door Bob Beeke, maar door Léon van Tol gewonnen. 
 
De juiste eindstand is: 
 

 
 
Half september werden alle prijzen aan de kampioenen van het afgelopen seizoen uitgereikt en daarmee ligt de 
focus nu volledig op seizoen 2016-2017. Van de 156 ASV-ers gaan er hopelijk weer veel spelers de 25 partijen 
(intern + extern) halen. En uiteraard rekenen we in de drie groepen weer op een spannende strijd.  
 
Bekercompetitie 
Spannend gaat de strijd om de ASV-bekers zeker worden. Daar waar het aantal aanmeldingen aanvankelijk erg ka-
rig was, zijn we inmiddels met een recordaantal van 69 deelnemers gestart met onze knock-outcompetitie. Prachtig 
om te zien dat 14 van de 18 spelers uit ASV 1 en 2 meespelen. Ook mooi dat een aantal spelers die niet vaak intern 
spelen dit seizoen wel aan de bekercompetitie deelnemen.  Onze competitieleider Wouter van Rijn heeft inmiddels 
geloot voor de voorronde en eerste ronde van de Bekergroep en de eerste ronde van de Kroongroep. 
 
In de Kroongroep kwalificeerden Bob Beeke en Dirk Hoogland zich intussen voor de tweede ronde. Voor Remco 
Gerlich en Ruud Wille zit daarmee het bekeravontuur er al weer op.  

Nr Speler intern beker rapid snel totaal 

1 Léon van Tol 28 12 9 5,5 54,5 

2 Bob Beeke 32 10 5 7 54 

3 Tom Bus 24 6 9 8 47 

4 Dirk Hoogland 20   12 3,5 35,5 

5 Peter Boel 12   15 2 29 

6 Otto Wilgenhof   3 15 5,5 23,5 

7 Jan van de Linde 16   5   21 

8 Fred Reulink 8       8 

9 Frank Schleipfenbauer   6     6 

10 Jan Knuiman 4       4 

11 Wouter van Rijn       3,5 3,5 

12 Ruud Wille   3     3 

13 Hub Kusters   3     3 

14 Anne Paul Taal   3     3 

15 John Sloots     1   1 

16 Siert Huizinga     1   1 

17 Koen Maassen van den Brink       1 1 

Bijna liep ik liever in mijn blote bast rond dan dat ik die jas aantrok maar daar ging de schipper niet mee akkoord. 
Een week lang brandde de jas op mijn lichaam. 
 
Is dit dan toch weer simpel een geval van ik gedraag mij zo omdat ik vroeger geen rood fietsje heb gehad? Ja ik ge-
draag mij zo omdat ik vroeger geen rood fietsje heb gehad. Zucht, lezer bedankt weer voor deze sessie. 
 
marcobraam@hotmail.com 

mailto:marcobraam@hotmail.com
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Léon van Tol verdedigt zijn titel niet, dus een nieuwe bekerwinnaar komt er zeker. Dat is in de Bekergroep niet ze-
ker. Bekerhouder Hub Kusters had in de voorronde tegen Koen van Keulen weliswaar twee partijen nodig, maar hij 
won wel. In de eerste ronde treft hij echter Jeroen van Ginneken en dat is geen eenvoudige opgave. Albert Marks is 
elk jaar opnieuw een van de favorieten in de Bekergroep. Die status bevestigde hij met een winstpartij tegen Jac-
ques Boonstra, waardoor hij zich al plaatste voor de tweede ronde. Dat deed ook Lion de Kok, die André de Groot 
eronder hield.  
 
Interne competitie 
De opkomst valt dit seizoen nog wat tegen en dan heb ik het over het aantal actieve spelers. De clubavond wordt 
nog steeds door 50-60 spelers bezocht, maar er wordt ook veel gevluggerd, problemen opgelost en geanalyseerd. 
Dat kan allemaal bij ASV!  Maar nu naar de tussenstand na zes ronden, waarbij iedereen die nog geen zet gedaan 
heeft, niet in de standen zijn opgenomen. 
 
Groep A 
Bob Beeke gaat voorlopig aan kop, maar het lijkt er dit jaar op, dat de strijd om de titel zal gaan tussen de bijna we-
kelijks spelende nieuwkomer Jaap Amesz en Tom Bus, Otto Wilgenhof en misschien Pieter Verhoef, Dirk Hoogland 
en Peter Boel. Jaap geeft tot dusver wel zijn visitekaartje af. Onder meer Otto Wilgenhof en Tom Bus werden al ver-
slagen. Dirk Hoogland slaagde er als enige in een half punt af te snoepen van de al vroeg in het seizoen ontketende 
Jaap Amesz, die overigens zijn externe wedstrijden voor SMB speelt. Overigens zijn ook Barth Plomp en Ruud Ver-
hoef sterk gestart. En zoals dat altijd gaat, zijn er ook enkele spelers die nog op gang moeten komen. Maar te vroeg 
pieken is ook niet goed! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    TOTAAL INTERN EXTERN  

Nr Naam Groep TPR Score Aantal Score Aantal Score Aantal ELO 

1 Bob Beeke A 2551 2,5 3 1 1 1,5 2 2328 

2 Michiel Blok A 2470 2 2 0 0 2 2 2160 

3 Tom Bus A 2413 3 4 1 2 2 2 2223 

4 Jaap Amesz A 2401 6,5 7 4,5 5 2 2 2252 

5 Léon van Tol A 2308 1 2 0 0 1 2 2259 

6 Eelco de Vries A 2254 1 2 0 0 1 2 2245 

7 Pieter Verhoef A 2247 4 6 0 0 4 6 2079 

8 Otto Wilgenhof A 2234 1,5 3 0 1 1,5 2 2230 

9 Barth Plomp A 2227 3,5 4 0,5 1 3 3 2013 

10 Richard van der Wel A 2217 1,5 2 0 0 1,5 2 2029 

11 Jeroen Kersten A 2174 1 1 0 0 1 1 1862 

12 Ruud Verhoef A 2153 2,5 3 0,5 1 2 2 1846 

13 Sander Berkhout A 2148 1 2 0 0 1 2 2111 

14 Murat Duman A 2147 1 1 0 0 1 1 1986 

15 Dirk Hoogland A 2089 2,5 5 2 3 0,5 2 2144 

16 Peter Boel A 2077 2 4 1,5 2 0,5 2 2058 

17 Fred Reulink A 2075 2,5 4 2 2 0,5 2 1981 

18 Koen Maassen van den Brink A 2064 1,5 3 0 1 1,5 2 2017 

19 Jochem Woestenburg A 2046 1 2 0 1 1 1 2068 

20 Mick Van Randtwijk A 2041 3 6 0 0 3 6 1902 

21 Anne Paul Taal A 2034 3 4 1 1 2 3 1921 

22 Bent Schleipfenbauer A 2029 2,5 5 0 0 2,5 5 1910 

23 Gerben Hendriks A 1995 3 5 1,5 3 1,5 2 1989 

24 Jan Knuiman A 1993 2 4 1,5 3 0,5 1 1985 

25 Theo Jurrius A 1986 1 2 0 0 1 2 2034 
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Uit de interne competitie komt onderstaande partij, van commentaar voorzien door Tom  Bus. 

Koen Maassen van de Brink (1998) - Tom Bus (2198) 
ASV Intern, ronde 6, 14 oktober 2016 
 
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 d6 4. 0–0 Ld7 5. Te1 a6  
 
Gebruikelijk is 5. ... Pf6 6. c3 a6 7. Lf1 Lg4 8. h3 (Of 8. d3 
e6 9. Pbd2 Le7 10. h3 Lh5 11. g4 Lg6 12. Ph4 Pd7 
Anand,V (2791)-Carlsen,M (2776), Nice 2009) 8. ... Lxf3 
9. Dxf3 e6 10. d3 Le7 11. Pd2 0–0 zwart is ok in Adams,M 
(2722)-Caruana,F (2773), Istanbul TUR 2012. 
 
6. Lxc6  
6. Lf1 Lg4 7. h3 Lh5 8. c3= Caruana,F (2782)-Nakamura, H 
(2789), Zurich SUI 2014.  
 
6. ... Lxc6 7. Pc3 e6 8. d4 cxd4 9. Pxd4 Pf6 10.Dd3 Le7 
11. Lg5 Da5?!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te frivool gespeeld. Mijn gedachten zaten bij het aanval-
len van loper g5, vorming sterk centrum en tegenaanval 
via halfopen g-lijn. Solide en logisch is 11. ... 0–0 12. 
Tad1 Tc8 13. Dh3= Xu Yuhua (2478) -Georgiev,K (2666), 
Dubai 2005. 
 
12. Pxc6 bxc6 13. Lxf6 gxf6 14. a3 Tg8  
Misschien moet zwart het zoeken in  14. ... 0–0 15. Te3 
Kh8 16. Th3 De5 17. Tf1 Tg8 18. b4 
 
15. e5!? Sterker is 15. b4! De5 16. Te3 h5 17. Tf1± 
 
15. ... fxe5 16. Dxh7 Kd7?!  
Ik bleef naar creatieve en actieve oplossingen te zoeken. 
Ik waag me hierbij op glad ijs. Verstandiger is het trekken 
aan de noodrem met 16. ... Tf8 17. Dg7 0–0–0 18. Tad1 
met gelijke stelling. 
 
17. b4 Db6?  

Geeft wit een belangrijk tempo. Beter was 17. ... Dd8 18. 
Dxf7 Df8 19. Dxf8 Tgxf8 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij hebben hier beiden het volgende verrassende paard- 
offer gemist: 18. Pa4! Db5 19. Pc5+ dxc5 20. Ted1+ Kc7 
21. Dxf7 Tae8 22. Dxe6 cxb4 23. Td7+ met sterke aanval.  
 
(Zie analysediagram hieronder) 
 
 
  
Analyse- 
 diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
De partij ging verder met 
 
18. Tad1?! Taf8 19. Pa4 Na 19. Txe5! Th8 20. Dd3 d5 21. 
h3 heeft zwart te weinig compensatie voor de pion. 
 
19. ... Db5 20. Pb2 Ke8 Na 20. ... Kc8 zijn de kansen ge-
lijk. 
 
21. c4 Db8 Tijdverlies. Beter is 21. ... Db7 
 
22. Dd3 Db7 23. c5 d5 24. Txe5  
Wit heeft een pion gewonnen. Ik probeer nu als com-
pensatie dreigingen te creëren tegen de witte koning. Ik 
mis echter het tegenspel op de damevleugel door ....a5. 
 
24. ... Tg6 25. g3 Th8 26. Td2 Tgh6 26. ... a5! 
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29. Tg2 29. De3 29. ... Thg6? 29. ... a5! 30.Pd1 30. Tde2 
ziet er veelbelovend uit. 
 
30. ... Kd7?  
Op dit moment had ik nog 1.37 min voor de gehele par-
tij. Per zet is er 10 seconden increment. Wit staat een 
pion voor, heeft een solide structuur en zijn paard kan 
naar mooie velden springen. De tekstzet is onhandig. 
Mijn d-pion is nu gepend waardoor het paard zelfs naar 
d6 zou kunnen gaan.  
 
31. Pe3! 1.24 31. ... Db5 1.42  32. Dc2 Th6 33. Pc4 Ke7  
Nog 22 seconden over.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Pb6?  
Winnend is 34. Pd6! Db8 35. Da4 Da8 36. Da5 Da7 37. g4 
en wit wint met het tweede front. 
 
34. ... Thh8 35. f5 a5 Eindelijk deze actieve breekzet. 
Het is echter te laat.  
 
36. fxe6 fxe6 37. bxa5?  
Op deze manier krijgt 35. … a5 betekenis. Koen bevindt 
zich ook in grote tijdnood en raakt nu het spoor bijster. 
Aangewezen was 37. Tgf2 Tf8 38. Kg2 axb4 39. Tde2 
 
37. ... Dxa5=  
en het staat weer gelijk.  
 
38. Tde2?? en nu geeft Koen alles uit handen. 
 
38. ... Ld4+ 39. Kh1 Dxc5  
 
Hier gaf wit gedesillusioneerd op. " Die rot tijd." waren 
Koens  eerste woorden na de partij, 0–1. 
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. 

Groep B 
Deze groep is dit jaar erg klein. Hopelijk groeien veel spelers vanuit groep C door naar deze groep. Een kleine groep 
kan echter weleens erg veel spanning met zich meebrengen. Quirine Naber lijkt haar zinnen op de titel gezet te 
hebben. Theo van Amerongen, Edwin Peters en Albert Marks zullen tegengas gaan geven. En ook Siert Huizinga, 
Rob van Belle en Jacques Boonstra zullen zich nog wel in de top 5 melden. Het is nog vroeg in het seizoen. De zege 
van Quirine op Edwin in de beker telt in dit verband dus letterlijk dubbel. Ook Hub Kusters en regerend kampioen 
Steven Braun moesten al buigen voor de speelster van ASV 5. Voorlopig staat Esther Wolbers echter aan kop. Zij 
pakte het schaken na jaren niet gespeeld te hebben weer op in ASV 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep C 
Nedzat Sulejmani miste de eerste ronden van deze competitie, maar die weken is hij schijnbaar in trainingskamp 
geweest, want zijn start  is foutloos. Hans Derendorp en Pim Rijmer verloren van Nedzat en ook in de eerste team-
wedstrijd moest zijn tegenstander buigen. Kees van Keulen laat zijn stukken spreken. Met 5 uit 6 startte hij ook al 
overweldigend. Het trainen van beginnende schakers werpt duidelijk ook voor hemzelf vruchten af. Zoon Koen kan 
zijn vader maar amper bijhouden. Misschien heeft hij wat lessen nodig, al zal hij waarschijnlijk naar zijn zin al teveel 
wijze levenslessen van Kees gehad hebben. Henk Schunck en Jan Sanders zijn ook al vroeg in het seizoen in vorm. 
 

 

    TOTAAL INTERN EXTERN  

Nr Naam Groep TPR Score Aantal Score Aantal Score Aantal ELO 

1 Esther Wolbers B 2145 2 2 0 0 2 2 1653 

2 Ivo van der Gouw B 2051 1,5 2 0 0 1,5 2 1805 

3 Theo van Amerongen B 1931 2,5 3 2,5 3 0 0 1779 

4 Quirine Naber B 1886 6,5 12 4,5 6 2 6 1792 

5 Patrick van Waardenburg B 1867 0,5 1 0,5 1 0 0 1742 

6 Edwin Peters B 1854 2,5 4 2,5 4 0 0 1759 

7 Dick Vliek B 1820 1 1 1 1 0 0 1653 

8 Albert Marks B 1780 2 3 2 3 0 0 1685 

9 Bob Kooij B 1777 2,5 4 2,5 4 0 0 1661 

10 Werner Passchier B 1773 2,5 3 2,5 3 0 0 1640 

11 Siert Huizinga B 1760 3 7 2 5 1 2 1788 

12 Rob van Belle B 1743 3,5 6 3,5 6 0 0 1699 

13 Xadya van Bruxvoort B 1719 2 4 0 0 2 4 1642 

14 Oscar Mercan B 1686 3 6 3 6 0 0 1735 

15 Erwin Velders B 1668 0,5 1 0,5 1 0 0 1599 

16 Piet de Mol B 1651 2 5 2 4 0 1 1729 

17 Jacques Boonstra B 1650 3 6 3 6 0 0 1684 

18 Jan Groen B 1578 1 3 1 3 0 0 1702 

19 Hub Kusters B 1543 1,5 4 1,5 4 0 0 1696 

20 Jan Vermeer B 1444 1,5 6 1,5 6 0 0 1606 

21 Walter Manschot B 1309 0 1 0 1 0 0 1591 

    TOTAAL INTERN EXTERN  

Nr Naam Groep TPR Score Aantal Score Aantal Score Aantal ELO 

1 Nedzat Sulejmani C 1748 3 3 2 2 1 1 1326 

2 Danny Hageman C 1706 1,5 2 0,5 1 1 1 1409 

3 Kees van Keulen C 1701 5 6 5 6 0 0 1495 

4 Koen van Keulen C 1644 3,5 6 3,5 6 0 0 1544 

5 Frans Veerman C 1627 3,5 6 3 5 0,5 1 1529 
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. 

Rapidcompetitie/snelschaakkampioenschap 
De rapidavonden zijn dit seizoen op 27 oktober, 24 november, 2 februari (na de ledenvergadering), 23 maart en 4 
mei. We strijden om het snelschaakkampioenschap op 8 juni. Op al die data is ook de extra competitie (speeltempo 
1.25 uur pp + 10 seconden per zet). We hopen dat de ASV-ers die niet graag in de hoogste versnelling schaken mas-
saal meedoen aan die extra competitie. Ook in die competitie ligt er voor de winnaar een prijs aan de finish. Maar 
bovenal is het zo leuk om elke week te schaken, dus zorg dat je erbij bent. 
 
Om de jaarkalender dan maar af te maken, zijn de Fischer Randomschaakavonden onder leiding van Nico Schoen-
makers op 29 december en 6 juli. Het is nog vroeg in het seizoen, dus het klassement van de stijgers en de dalers 
laten we nog even achterwege. Wel kunnen we zeggen dat Kees van Keulen, Nedzat Sulejmani, Henk Schunck en 
Quirine Naber allen al meer dan 50 punten gewonnen hebben. 
 
En zoals altijd sluiten we af met een “tot donderdag”. Alleen door veel te spelen, maak je kans op een titel. 

    TOTAAL INTERN EXTERN  

Nr Naam Groep TPR Score Aantal Score Aantal Score Aantal ELO 

6 Henk Schunck C 1614 4,5 6 4 5 0,5 1 1401 

7 Lion de Kok C 1520 2,5 5 2,5 4 0 1 1517 

8 Hendrik van Buren C 1493 2,5 6 2,5 6 0 0 1532 

9 Hans Derendorp C 1487 4,5 7 3,5 6 1 1 1365 

10 Wisse Witmans C 1474 3 8 2 5 1 3 1494 

11 Arjan Hoenselaar C 1449 0,5 1 0 0 0,5 1 1219 

12 Ko Kooman C 1420 3 7 2 6 1 1 1421 

13 Jan Zuidema C 1397 3,5 6 3,5 5 0 1 1347 

14 Phillip Stibbe C 1394 1 1 1 1 0 0 1115 

15 Jan Sanders C 1371 4 5 4 5 0 0 1274 

16 Horst Eder C 1349 1 5 1 5 0 0 1509 

17 Gerrie Arends C 1344 1 3 1 3 0 0 1454 

18 Theo van Lotringen C 1276 3,5 7 3,5 6 0 1 1274 

19 André de Groot C 1238 0,5 2 0,5 2 0 0 1375 

20 Jelmer Visser C 1217 2 4 2 4 0 0 1130 

21 Theo Koeweiden C 1196 0 2 0 1 0 1 1485 

22 Pim Rijmer C 1186 1 3 1 3 0 0 1285 

23 Thijs Stomphorst C 1178 1,5 4 1,5 3 0 1 1301 

24 Clemens Wijman C 1150 0,5 3 0,5 3 0 0 1352 

25 Jan Diekema C 1114 1,5 3 1,5 3 0 0 1135 

26 Rob Rietbergen C 1063 0 2 0 2 0 0 1405 

27 Bert Maas C 986 2 5 2 4 0 1 1004 

28 Werner Gubbels C 969 1,5 5 1,5 5 0 0 1137 

29 Ahmed Samman C 917 0 2 0 2 0 0 1131 

30 Guido Burger C 671 0 3 0 3 0 0 757 

31 Victor Droop C 668 0 2 0 2 0 0 1082 

32 Bryan Hieltjes C 1193 0 1 0 0 0 1 1412 

33 Jelle Noordhuis C 1136 0 1 0 0 0 1 1337 

34 Jonathan van der Krogt C 1096 0 1 0 1 0 0 1479 

35 Bob Hartogh Heys C 957 0 1 0 1 0 0 1238 
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 Ruud Janssen wint voor derde keer het OSKA 

Erik Wille 

Het eerste weekend van september staat traditiegetrouw in het teken van de strijd om de Open Arnhemse 
schaaktitel. Veel schakers schreven die datum na het aanschaffen van een nieuwe agenda als eerste afspraak 
daarin. Helaas is er bij de agenda van 2016 is misgegaan bij de schakers in Nederland en het Duitse grensgebied. 
Slechts 77 spelers bevolkten Brasserie Servontyn in het “Lorentz”, zoals wij de zaal beter kennen. Een teleurstel-
lend aantal deelnemers. Dat aantal moet in 2017 weer naar tenminste 110. 
 
De gezelligheid leed niet onder het kleine aantal schakers. Onder het mom “ieder nadeel heeft zijn voordeel” kon-
den we alle schakers op de begane grond kwijt. Dat maakte het verloop van het toernooi uitstekend te volgen 
voor het publiek en dat kwam wel in grote getale kijken.  Met Ruud Janssen en David Miedema waren er twee 
titelhouders en bovendien waren er veel sterke clubschakers. Stefan Bekker van Wageningen, de Griek Giorgios 
Ketzetzis van de Haagse club Schaakhuis, Mees van Osch, die tegenwoordig in Enschede speelt en natuurlijk onze 
eigen Otto Wilgenhof zouden het de titelhouders moeilijk moeten maken. 
 
Nu staat het OSKA bekend als een massagraf voor titelkandidaten. En dat was in de editie van 2016 niet anders. 
David Miedema moest al in de eerste ronde een remise toestaan aan Pallasspeler Johnny Paans, die ook nog voor 
de winst had kunnen gaan. In de tweede ronde was het Otto Wilgenhof die Ruud Janssen aan het wankelen 
bracht. Ook Pieter Verhoef speelde een opvallende rol op de zaterdagochtend. Stefan Bekker kon maar ternau-
wernood de remisehaven bereiken. Terwijl de toppers al flink aan het wankelen waren, bleek Giorgios Ketzetzis in 
de eerste vier ronden ongenaakbaar. Ogenschijnlijk zonder enig probleem won de Griek zijn partijen. Jermo Kooij-
mans en Stefan Bekker zijn toch niet de eerste de beste tegenstanders, maar beiden kregen geen kans. Zouden 
we dan voor het eerst  een Griekse winnaar krijgen?  



Oktober 2016                            ASV-Nieuws 

16 

Op zondagochtend bleek Ruud Janssen ongekend scherp. De Arnhemse grootmeester en teamleider van De Toren 
1 gaf Giorgios Ketzetzis een koekje van eigen deeg. Ditmaal werd de Hagenees in hoog tempo opgerold. Het lever-
de een heuse finale op tussen Mees van Osch en Ruud Janssen. In een dame-eindspel stevende Ruud op de titel af. 
In de afsluitende tijdnoodfase kreeg Mees echter één kans op eeuwig schaak. Ruud Janssen werd evengoed op 
weerstandspunten voor de derde keer Open Arnhems kampioen, maar de ware sportman in hem baalde vreselijk 
dat hij de winst in de partij had laten liggen. Op de slotdag speelden de ASV-ers geen vooraanstaande rol meer. 
Otto Wilgenhof bleef twee keer op remise steken tegen aanstormende talenten en eindigde met 3½ punt ander-
half punt achter de winnaar. Peter Boel kwam door twee winstpartijen op de zondag op dezelfde score als zijn 
teamgenoot uit. En dat deed Pieter Verhoef met één winstpartij en vijf remises ook. 
 
In groep B was namens ASV de hoop gevestigd op Nico Schoenmakers en Steven Braun, die op rating bij de eerste 
vijf moesten kunnen eindigen. Drie ronden lang mochten we die hoop koesteren, maar toen waren er echter al 
enkele andere hoofdrolspelers. Iris Roelofs was uitstekend op dreef. Dat was niet heel verrassend na haar toppres-
tatie in de B-groep in Dieren, die ze met 8 uit 9 won. De Arnhemse opende met drie zeges. Dat deed de jeugdige 
VSG-er William Shakhverdian ook. Doordat Yannick Husers en Rick Kompaan op een half punt achterstand volgen-
de waren de topborden vooral jong. Na een prachtige strijd viel zondagochtend de beslissing. Yannick en Rick ver-
sloegen de twee leiders en met een snelle remise in de slotpartij deelde het duo de eerste prijs. Steven en Nico 
waren met 3½ punt ook al anderhalf punt achtergebleven bij de winnaars. Dat ze de beste ASV-ers waren, was 
wellicht slechts een schrale troost.  
 
Het was goed te horen dat iedereen weer een leuk schaakweekend gehad had. Als iedereen nu volgend jaar terug-
komt, omdat het zo leuk was, dan komt het met het deelnemersaantal ook weer goed. En wij hebben er vertrou-
wen in dat dat gaat lukken. 
 

Voor de derde keer OSKA winnaar, Ruud Janssen. 
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Interview: jubileumjaar 2001 Dieren en fietsen 
Daan Holtackers 

 

Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

Met de opkomst van 15 schakers startte het Daglichtschaak zeer goed. Vier nieuwe schakers waren er en drie 
daarvan waren drie dames. 

Sjors Rengers sprintte weg uit het peloton en nam met drie punten gelijk de leiding. Sjors is nota bene in de B-
groep ingedeeld. Jacco Reiding nestelde zich op de 2e plaats. Met winst tegen Jan Vermeer en Albert Marks heeft 
hij blijkbaar dit seizoen grote plannen. Ook Horst Eder heeft er ook zin in getuige zijn 2 winstpartijen en een remise 
tegen Jacco. De nieuwkomers waren allen zeer zwakke huisschakers. Er zouden er meer in de groep moeten zijn, 
maar nu moesten zij het soms opnemen tegen clubschakers. Dat is voor beiden niet leuk. Maar bij de start maakt 
de computer nu eenmaal geen verschil. Iedere schaker begint met nul punten. (En voor de beginnende huisschaker 
blijft dat voorlopig zo). Ko Kooman begon goed tegen twee sterke tegenstanders, maar legde het tegen Sjors Ren-
gers af.  

Hans Donker, Gerrit Jan-
sen en Henk Schunk be-
gonnen allen bescheiden 
met 1 punt.  

Van de dames won alleen 
Pleun Driessen. Dat was 
tegen haar man Kees Vo-
gel. Lisette van Ardenne 
en Maria Kralli verloren 
hun partijen. 

Op dinsdag 1 november is 
de volgende ronde van 
het Daglichtschaak in de 
Wasserij, Molenbeek-
straat 26a. 

Ranglijst Daglichtschaak 

na ronde 3 seizoen 16/17 

Nr Voornaam Naam pnt Rat par grp TPR 

1 Sjors Rengers 3 1423 3 BA 1725 

2 Jacco Reiding 2,5 1617 3 AA 1958 

3 Horst Eder 2,5 1582 3 A 1736 

4 Ko Kooman 2 1575 3 A 1660 

5 Bertus Teunissen van Manen 2 1202 3 B 1395 

6 Tjabbe Jansen 2 1541 3 B 1614 

7 Albert Marks 1,5 1767 3 A 1560 

8 Jan Vermeer 1,5 1711 3 A 1574 

9 Hans Donker 1 1625 3 A 1424 

10 Gerrit Jansen 1 1061 3 B 1230 

11 Henk Schunk 1 1576 3 B 1352 

12 Pleun Driessen 1 1186 3 B 1011 

13 Lisette van Ardenne 0 1193 2 B 1064 

14 Kees Vogels 0 1178 3 B 901 

15 Marina Kralli 0 1199 1 B 1169 
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L'histoire se répète  
Tom Bus 

Tom Bus (2187) - Paul Hommerson (2232) 
KNSB 1A, 1e ronde, Utrecht, 17 september 2016 
 
In de eerste van de KNSB-competitie lootte ASV het ster-
ke team Paul Keres. Op papier is het Utrechtse tiental 
veruit de favoriet, maar uit het verleden blijkt dat de 
levensgenieters uit de Domstad na het zomerreces wel 
eens wat 'opstartproblemen' kennen. Teamleider Otto 
heeft mij bord drie toebedeeld, hetgeen betekent dat ik 
met wit zal spelen. Voor elke mogelijke tegenstander 
heb ik om verschillende redenen een bepaalde ope-
ningszet voorbereid. Zo zal ik tegen Hugo ten Hertog  
1. e4 spelen, tegen Xander Wemmers en Jan Breukelman 
1. d4, tegen Marijn Otte 1. c4 en tegen Evert Radema-
kers 1. Pf3. Voor mijn daadwerkelijke tegenstander heb 
ik 
 
1. Pf3 in petto. Waarom kies ik voor deze zet? 
 
Ik zag dat Hommerson op 1. d4 d5 2. c4 met goede resul-
taten het aangenomen Damegambiet speelt met 2. ... 
dxc4 zoals in Zhu Chen (2481)- Paul Hommerson (2255), 
Caleta ENG 2014. Dat wil ik niet op het bord krijgen. 
  
1. ... Pf6 2. g3 g6 Tegen deze zetvolgorde kiest Hom-
merson graag een Konings-Indische structuur. 
  
3. b3 Dit is mijn anti-serum tegen het Konings-Indisch. 
De witte opbouw oogt pretentieloos maar is een vol-
waardige methode om met weinig risico op winst te spe-
len. 
 
3. ... Lg7 4. Lb2 0–0 5. Lg2 Hier staat zwart voor een eer-

ste dilemma. Welke opbouw moet hij kiezen tegen de 
witte opstelling:" Blijf ik het Konings-Indisch trouw?" 
 
5. ... d6 "Of geef ik de voorkeur aan een Engelse struc-
tuur?" met 5. ... c5 6. c4 d6 zoals in Kramnik,V (2783) - 
Caruana,F (2811), Zurich SUI 2015 welke Kramnik in stijl 
won. "Ga ik voor een Benoni-structuur?" met 5. ... d5 6. 
0–0 ("Of voor een asymmetrische structuur?" 6. c4 dxc4 
7. bxc4 c5 8. 0–0 zoals in Radjabov,T (2744) - Jakoven-
ko,D (2736), Khanty-Mansiysk RUS 2011. Wit wint.) 
 
6. ... c5 7. c4 d4 zoals in Caruana,F (2804) - Anand,V 
(2770), Leuven BEL 2016 (Caruana wint); "Waarom geen 
Slavische opbouw?" 5. ... c6 6. 0–0 a5 7. c4 Pa6 8. Pc3 d5 
zoals in Burmakin,V (2592)- Oliva,K (2427), (1-0), 
Montcada i Reixac ESP 2014. 
 
6. d4 Pc6 7. 0–0 Hommerson kiest inderdaad voor de 
Konings-Indische opbouw met het 'bevrijdende' 7. ... e5 
 
Mijn openingskeuze heeft naast het verrassingseffect 
(psychologie) ook tijdwinst opgeleverd (zwart moet een 
keuze maken uit verschillende bestrijdingstechnieken). 
 
8. dxe5 Pd7 Meestal ziet men 8. ... Pg4 waarop 9. Dc1 
dxe5 10. h3 zoals in Taimanov,M (2505) - Kochetkov,G 
(2465), Minsk 1995 het nauwkeurigste is. 
 
9. Dd2 Deze zet is niet het nauwkeurigst maar scoort 
wel het beste voor wit. 
 
9. ... Pdxe5 Na 9. ... Te8 10. Td1 Pdxe5 11. Pxe5 Pxe5 
behoudt wit een langdurig stellingsplusje. 
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10. c4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een belangrijke tabija van het dubbelfianchetto. 
Door de opmars ....e7-e5 is veld f6 blijvend verzwakt. 
Wit wil graag de zwartveldige lopers ruilen en zijn ruim-
tevoordeel uit buiten. De openingskeuze heeft mij naast 
een prettige stelling ook een tijdsvoordeel van 30 minu-
ten bezorgd. 
 
10. ... Lg4 Hommerson maakt zijn ontwikkeling af en 
kiest voor de meest geliefde voortzetting. 
 
11. Pc3 Dit is het meest nauwkeurig. Ik vind de ruil op 
f3 met het openen van de e-lijn prettig voor wit en be-
sluit ook mijn ontwikkeling af te maken. 
 
Het minder nauwkeurige 11. Pxe5 pakte goed uit na 11. 
... Pxe5? (11. ... dxe5 is aangewezen.) 12. Ld4 Dc8 13. f4 
Pc6 14. Lxg7 Kxg7 15. Pc3 Pe7 16. e4± en wit staat uitste-
kend in Nakamura,H (2793) - Caruana,F (2787), Saint 
Louis USA 2015.  
 
Een ander goed plan is 11. Pd4 Ld7 Zlochevskij,A (2440) - 
Kobese,W (2275),  Krumbach 1991 en nu 12. f4!N Pg4 
13. Pxc6 Lxc6 14. Lxg7 Lxg2 15. Kxg2 Kxg7 16. Pc3 f5 17. 
e4± met voordeel voor wit.; Minder nauwkeurig is 11. 
h3? zoals in Schebler, G (2474) - Wantiez,F (2249), Belgi-
um 2005. 
 
11. ... Dc8 vind ik te voorzichtig gespeeld. 
 
Ik beoordeel het plan 11. ... Lxf3 12. exf3 Pd4 13. Dd1 als 
niet gevaarlijk. Men zie 13. ... Te8 14. f4 Pec6 15. Dd2 
Tb8 16. Tae1 Pe7 17. Pb5± en wit staat prima in Haus-
rath,D (2390) - Farago,S (2365), Budapest 1996. Ik ver-
wacht 11. ... Dd7 12. Pxe5 dxe5 (en niet 12. ... Lxe5?! 
zoals in de partij Kosic,D (2512) - Popadic,D (2268), Ce-
tinje MNE 2010. Wit miste het sterke 13. f4! Lxc3 14. 
Dxc3 f6 15. f5±) 13. Dxd7 Lxd7 14. Tfd1 

 
12. Pd5! Na deze zet begint de witte druk al onprettig 
aan te voelen. 
 
12. ... Te8 In deze stelling heb ik het goede plan niet 
kunnen vinden. Mijn aandacht ligt bij varianten waarbij 
zwart op f3 ruilt. 
 
13. Tfe1?! Tijdens het bespreken van de opening is de 
importantie van veld f6 al aangegeven. Dat wetende is 
het vinden van het juiste plan niet moeilijk. 13. Pg5! Dd8 
14. h3 Le6 15. Tac1± en wit staat uitstekend. 
 
13. ... Pe7 Natuurlijk wil zwart van het monster op d5 
verjagen. 
 
14. Pxe5?! Dit is een zwakte bod. Door de paarden te 
ruilen wil ik een structuur afdwingen die voor wit net 
iets prettiger is. Ik geef echter te veel van mijn voordeel 
af. 
 
Welk wit stuk doet nog niet mee in de strijd? Juist ja, de 
toren op a1. Het beste vervolg is dan ook 14. Tac1! Pxd5 
15. cxd5± Het monster op d5 is dan wel verdwenen maar 
er is een andere zwakte (c7) voor in de plaats gekomen. 
 
14. ... dxe5 15. Pxe7+ Txe7 16. Db4 c5 17. Dc3 Deze stel-
ling heb ik na de afwikkeling voor ogen. Wit lijkt niet veel 
te hebben. Misschien is dat ook zo. Mijn enige houvast is 
het feit dat ik mijn loper op d5 kan plaatsen terwijl zwart 
zijn loper niet op d4 kan plaatsen. 
 
17. ... Le6 18. Tad1 Td7 19. Dc1 Om via de controle van 
d1 de heerschappij over de d-lijn te krijgen. 
 
19. ... Dc7 20. Txd7 Dxd7 21. Td1 Dc7 22. Dd2 Direct 22. 
Ld5 is nauwkeuriger. 
 
22. ... Lf6 23. Ld5  
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Zwart staat op een tweesprong. Moet ik deze sterke lo-
per toestaan om de prachtveld te blijven staan of moet 
ik de loper ruilen en wit een vrijpion gunnen. 
 
Vooral niet binnenvallen met de dame 23. Dd6?? want 
dan krijg ik met 23. ... Td8! de deksel op mijn neus. 
 
23. ... Lxd5?! Zwart kan beter met 23. ... Td8 24. Dc3 
Lg7 25. e4 Lg4 zijn stukken goed zetten. Ruilen op d5 kan 
dan altijd nog. 
 
24. cxd5 Wit heeft een nu een vrijpion. 
 
24. ... Dd6 25. e4± Wit heeft nu zelfs een gedekte vrijpi-
on. Dat is altijd prettig voor het eindspel. 
 
25. ... b5 Hommerson gaat op zoek naar tegenspel op 
de damevleugel. 
 
26. Tc1 Met nog 24 minuten voor 14 zetten (+30 secon-
den increment per zet) moet ik de partij kunnen binnen-
halen. 
 
26. ... Le7 27. f4! Met deze Hebel wordt de druk op de 
zwarte stelling vergroot. 
 
Nog sterker is 27. h4 Tf8 28. h5! 
 
27. ... f6 Ook na het sterkere 27. ... exf4 28. gxf4 Td8 29. 
Td1± staat wit uitstekend. 
 
28. fxe5 fxe5 29. Dc3 Lg5 30. Tc2!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommerson probeert nu in troebel water te vissen. 
 
30. ... c4? Met dit desperate pionoffer wil Hommerson 
schaakjes kunnen geven op de diagonaal g1-a7 en even-
tueel binnen vallen op f2 of f1. 
 

31. bxc4 bxc4 32. Dxc4 Het positionele voordeel is nu 
omgezet in materiaalvoordeel (+ gedekte vrijpion). 
 
32. ... Tf8 33. De2 Nauwkeuriger was 33. Dd3+– 
 
33. ... Db6+ 34. Kg2 Le3 35. Dc4 Beter was het ontnuch-
terende 35. Kh3 
 
35. ... Df6 36. De2 Ik las een zetherhaling in om tijd te 
winnen. 
 
36. ... Db6 37. Dg4 Met nog 2.46 minuten op de klok, ga 
ik nu wel op mijn doel af. 
 
37. ... Db5?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een allerlaatste truc probeert Hommerson het tij te 
keren en dreigt hiermee een kleinigheid op f1. Op dit 
moment neemt mijn hartslag sterk toe. Ik krijg het heel 
warm en wil van het bord weglopen om rustig te wor-
den. Ik zie dat ik kan winnen. Nog een laatste controle 
en dan 
 
38. De6+ waarmee zwart geforceerd mat loopt. 
 
38. ... Tf7 39. Tc8+ Kg7 40. Lxe5+ Kh6 41. Dh3+ Kg5 Mijn 
tegenstander Hommerson gunt mij hier de matzet. 
 
42. Dh4# Ik ben niet alleen ontzettend blij met het re-
sultaat maar vooral zeer tevreden met mijn spel. Ik heb 
niets geforceerd en mijn tegenstander heeft in de gehele 
partij geen enkele kans op tegenspel gehad. Met deze 
winstpartij komt het team op een ruime voorsprong te 
staan hetgeen uiteindelijk resulteert in matchwinst. 
En inderdaad verliest Paul Keres weer in de eerste ron-
de: L'histoire se répète! 
 
1–0 
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ASV 6 heeft het “rondje 4½” al snel onder de knie  
Erik Wille 

Het was in seizoen 1978-1979 dat ik voor het laatst in de tweede klasse OSBO speelde. Mijn team ASV 3 was toen 
nog een tiental en we werden met overmacht (7 zeges) kampioen. Ruud en ik speelden in dat team met illustere 
namen als Folkert van Gorkum, ‘mijnheer’ Rietbergen, Fred Duchêne, Gerard van Genderen en Hendrik van Buren. 
Ik was met Guust Homs het aanstormende talent. 
 
Nu, 27 seizoen later, kunnen we constateren dat ik met dat talent weinig gedaan heb. Maar, zoals mijn vader altijd 
zei: “als je niet zo goed kan schaken, kun je altijd nog voorzitter worden”. Er zijn echter wel wat opvallende gelijke-
nissen tussen het ASV 3 van 1978-1979 en ASV 6 uit het heden. Het aanstormende talent heet nu alleen Wisse Wit-
mans en over 27 seizoenen worden Anne Paul Taal, Erik Wille, Siert Huizinga, Piet de Mol en Coen Mekers wellicht 
illustere namen genoemd. En tegen die tijd spelen Jeroen van Ginneken, Nico Schoenmakers en Jeroen Kersten als 
routiniers met ASV 13 in de tweede klasse. Wat ook gelijk is, is de favorietenrol die ASV 6 nu heeft en ASV 3 27 jaar 
geleden had. Onze tegenstanders zijn op papier zoveel zwakker, maar achter het bord vrijwel gelijkwaardig.  
 
Dat laatste bleek ook op 13 oktober in Ede. In het compleet vernieuwde Rehoboth wachtte ESV 2 ons tot de tanden 
gewapend op. Heel slim was er een loungesetje klaargezet. De eerste helft van het team lag daar al wat weg te suk-
kelen toen Siert, Wisse, Jeroen van Ginneken en ik binnenwandelden. Ik probeerde iedereen nog even wakker te 
schudden met de opmerking “zo, ik zie dat jullie scherp al zijn”, waarop Jeroen Kersten antwoordde “Nou, Nico lag 
net nog met de ogen dicht”. De toon was gezet. We moesten aan de slag. Het gevaar van zwaar favoriet zijn, is dat 
het de ene keer 6-2 wordt en dat het een keer niet loopt en je blijft steken op 3½ punt. De strategie is dus onveran-
derd het “rondje 4½”. Maar ja, zou een compleet vernieuwd team zonder ook maar één gezamenlijke tactiektrai-
ning dat kunstje onder de knie hebben. 
 
ESV 2 bleek een bijzonder tactisch concept te hebben, waarmee we na een half uurtje relaxen in de loungeset nog 

verder in slaap gesukkeld werden. Jeroen Kersten kreeg 
op de zesde zet een stuk cadeau en ook op andere bor-
den zag het er niet onaardig uit. En er werd ook nog even 
op de sentimentele manier voor afleiding gezorgd. De 
groeten van de zieke Theo Koeweiden werden overge-
bracht. “Hij was graag komen kijken, maar hij was te 
moe”. Ik realiseerde me, dat Theo er last van zou krijgen 
als ASV 6 niet zou winnen. En dus moest zijn broer, die 
mijn tegenstander bleek te zijn eraan geloven. Geen 
duffe remise in een gesloten stelling. Nee, openen dat 
centrum en rechtstreeks op de koning af. Voordat het 
effect van die actie zichtbaar werd won eerst Anne Paul 
Taal zijn partij na stukwinst en debuteerde Wisse Wit-
mans met een geweldige zege, waarover hij zelf elders in 
ASV-Nieuws verhaalt. Met die 0-2 voorsprong begon ik 
me wat zorgen te maken over de hoogte van de aan-
staande zege. Kennelijk deelde Jeroen van Ginneken die 
angst, want hij gaf in een gewonnen eindspel pardoes 
een kwaliteit weg, waarmee ook de stelling instortte. 
Hoewel nog wat vroeg in de wedstrijd besloot ik ook 
maar alle risico’s te nemen en dat pakte flink verkeerd 
uit. Ik had helemaal niets en Bart Koeweiden profiteerde 
snel met twee vrijpionnen die me handenvol materiaal 
kosten. 2-2. Dat paste beter in het “rondje 4½”.  
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 Siert Huizinga was echter vanuit een positioneel gunstige stelling in een link dame-eindspel terechtgekomen. Ik kon 
allang niet meer inschatten of dat voordelig of nadelig was. Het werd remise door zetherhaling. De benodigde re-
mise om op 4½ te komen was een feit. Dat stemde me positief. Weliswaar zag ik de stellingen van Jeroen Kersten 
en Piet de Mol met de zet verslechteren en stond Nico Schoenmakers de hele avond al gedrukt, maar boven de 4½ 
zouden we zeker niet uitkomen. Dus dat gevaar was afgewend. 
 
De schets van de voortgang van de laatste drie partijen maakte wel duidelijk dat er nu een ander gevaar dreigde, 
namelijk dat we niet zouden winnen. En die winst is nu juist een belangrijk onderdeel van de strategie “rondje 4½”. 
Nico Schoenmakers nam het voortouw om mijn nieuwe angst te bezweren. Toen de gedrongen stelling open 
kwam, was Nico ineens niet meer te houden. In hoog tempo gingen zijn stukken naar goede velden en al snel was 
daar de winst. Piet de Mol had een eindspel met een pluspion in tijdnood omgetoverd in een eindspel met een pion 
minder. Het weggeven van een stuk zorgde voor de Edese gelijkmaker. Jeroen Kersten moest het dus doen. Geen 
probleem zult u denken. Hij stond immers na zes zetten een stuk voor: 

 
Na 6. … Pc6 7. Dxc6 maakte ik me niet veel zorgen meer over de aan-
staande winst. Helaas ontstond er bij Jeroen Kersten een blokkade om het 
voordeel snel in winst om te zetten. En het ging van kwaad tot erger. Het 
stuk ging weer verloren en de tegenstander kreeg een vrijpion. Gelukkig 
was er een  tijdvoordeel en in de tijdnoodfase kreeg Jeroen een toren in 
de schoot geworpen. Keurige uitslag: 3½-4½. De kop is eraf. Op naar het 
volgende duel. Het tactisch concept behoeft geen uitleg meer! 
 
En nu genieten van de partij van Wisse! 
 
 

Visitekaartje (analyse door Wisse Witmans) 
 
M'n eerste stuk, mijn eerste partij in het ASV-nieuws en 
mijn eerste partij in de tweede klasse van het OSBO-
niveau. Dat is het enige wat ik te zeggen heb voor de 
inleiding. 
 
Hans Thuijls (1616)- Wisse Witmans (1454) 
OSBO 2B, 1e ronde, 13 oktober 2016 
 
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pf3 Lg7 4. Pc3 d6 5. e4 0-0 6. Ld3? 
e5 7. d5  
 
Een Konings-Indische partij. Het enige verschil is dat de 
witveldige loper op d3 staat. Op e2 staat de loper de 
dame en in de toekomst het paard niet in de weg. 
 
 7. ... a5 8. 0-0 Pfd7 9. Pd2 Pc5 De pointe van a5. Het 
paard kan nu op c5 staan zonder dat hij moet oppassen 
voor b4. 10. Pb3 Pba6 Het eerst moment dat volgens mij 
kritisch was. Zwart heeft nu twee mogelijkheden: direct 
het loperpaar winnen door op d3 te slaan, of het paard 
op c5 versterken. Ik dacht dat als ik Pxd3 doe dat wit 
tegenspel heeft met c5. Bijvoorbeeld: 10. ... Pxd3 
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11. Dxd3 a4 12. Pd2 f5 13. c5 dxc5 14. Pc4 met tegenkan-
sen voor wit.  11. Pxc5 Pxc5 12. Le3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier besloot ik nog maar eens na te denken. Zwart heeft 
een geweldige stelling en heeft veel mogelijkheden. 
Zetten als 12... f5 of 12... b6 om c5 tegen te houden zijn 
volgens mij allemaal prima zetten. Nu leek het mij toch 
wel eens tijd die loper te grijpen en er voor te gaan.     
 
12. ... Pxd3 13. Dxd3 f5 14. f3 f4 15. Lf2 b6 
Nog eventjes een paar zetten om de damevleugel volle-
dig in te snoeren. 
 
16. a3 a4 17. Pa2 Leuk idee, maar helaas niet effectief.  

17. ... g5 18. Kh1 g4 19. fxg4 Lxg4 20. h3 Ld7 21. Df3 Dc8 
22. Lh4 Lf6 23. Lxf6 Txf6 24. Dh5 Df8 25. Pc3 Th6 26. Df3 
Dc8 27. Kh2  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. ... Lg4! 28. Dd3 f3!! 29. gxf3 (29. De3 valt de toren 
aan, maar na Th5 is het uit.) 29. ...Txh3+ 30. Kg2 Dd8! 
Het begin van het einde.   31. Th1 Dh4 32. Txh3 (32. f4 
Kh8 33. Txh3 Lxh3+! 34. Dxh3 Tg8+ 35. Kh2 Dxf4+ 36. 
Kh1 Tg4 met winst)  
 
32. ... Lxh3+ 33. Kg1 Dg3+ En wit gaf op wegens 34. Kh1 
Dg2# 
 
0-1 



Oktober 2016                            ASV-Nieuws 

24 

De Klucht van de Arnheimer 
Tom Bus 

Op zaterdag 8 oktober trad ASV 1 aan tegen de concurrenten uit het andere deel van de stad. De nederlaag van 
vorig jaar zat nog vers in ons geheugen, maar dat zou vandaag recht gezet worden.  
 
Had ASV-1 immers niet in ronde 1 overtuigend gewonnen van het sterke Paul Keres? 
Had teamleider Otto niet de beschikking over alle topspelers?   
Was het team van de Toren niet kwetsbaar op de laatste borden? 
Speelde ASV niet een thuiswedstrijd  met alle voordelen van dien?  
 
Natuurlijk waren de theoretische beschouwingen in het voordeel van ASV. Maar een bekend Chinees spreekwoord 
zegt: ”Het paard is van hout en kan raar springen.” 
 
Na twee en een half uur spelen staat nog steeds een veelbelovende “nul-nul” (uitgesproken op zijn van Turenhouts) 
op het scorebord. Op verschillende borden beginnen zich langzaam maar zeker de contouren van verstoring van 
het evenwicht aan de oppervlakte te vertonen (zo, die zin is eruit). Laten we eens een rondje langs de (schaak)
velden maken. (Vet = wit)  

b4:Léon heeft geen spel tegen GM Jans-

sen 

 

b5: Jaap staat gelijk Gunther 

 

b6: Eelco heeft groot voordeel tegen 

Roelofs 

b1: Bob staat slecht tegen Hendriks b2: Otto staat gelijk tegen Lentjes b3: Tom staat gammel tegen Goudriaan 
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b10: Dirk heeft een lastige stelling tegen Beumer 

De globale  rekensom 0,4 + 0,5 + 0,2 + 0,3 + 0,5 + 0,7 + 0,7 + 0,6 + 0,5 + 0,4 = 

4,8 voor ASV en dus 5,2 voor de Toren, leert ons dat er een evenwichtige strijd 

gaande is.  

b7: Wouter staat prima tegen van Onzen b8: Ph6? Frank staat prima tegen Wedda  b9: Peter staat gelijk tegen Offringa 
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Het verdere wedstrijdverloop 

Tegen de klok van vieren druppelen de eerste uitslagen 

binnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stelling na 22.Dg4 
 
Bovenstaande kritieke stelling is uit de partij van Dirk 
Hoogland. Met 22. … Lc8! 23. Dh5 Lf5± kon tegenstan-
der Sebas Beumer optimaal gebruik maken van de peni-
bele stand van de witte dame. 
 

De partij ging verder met 22. … cxd4. 23. Pxd4? (Na 23. 
exd4 zou het zwarte voordeel een stuk minder groot 
zijn.) 23. … Pxd4 24. exd4 Txd2! Na deze tactische slag 
gaf Dirk meteen op. 

Zie diagram in de volgende kolom. 

stelling na 24….Txd2! 
 
Het mogelijke vervolg zou zijn 25. Txd2 De1+ 26. Lf1  

 

 

 

 

 

 

 

 

26. … Dxd2 27. Tc7 Ld4 28. Df5 Dxf2+ (enige zet!) 29. 
Dxf2 Lxf2+ 30. Kxf2 Lc8 en zwart blijft twee pionnen 
voor. Misschien gaf Dirk te vroeg op, misschien ook niet. 
(0-1) 

Voor de match had ik aangegeven dat ik vandaag voor 
het wedstrijdverslag zou zorgen. Of dat invloed heeft 
gehad op mijn partij is moeilijk te zeggen. 
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stelling na 12. … f6? 
 
U ziet hier nog duidelijk de contouren van de befaamde 
Trompovsky-opening. In de door Etienne Goudriaan ge-
kozen variant offert zwart vaak de c-pion voor actief 
tegenspel. Tom Bus, uw scribent, wist echter van toeten 
noch blazen en bleef onterecht aan de pion hangen. Het 
kunstmatig geklungel leverde nevenstaande kunstwerk 
op. Een leek ziet in één oogopslag dat wit straalgewon-
nen staat. In Silicon Valley was de stand + 2,56 voor 
Etienne. Ik verwijs graag naar de bevindingen van GM 
Ruud Janssen omtrent deze stelling:  
 
http://www.schaakverenigingdetoren.nl/index.php/
torenteams/toren-1/4465-de-toren-verslaat-asv-
opnieuw 

Etienne speelde echter het niet onlogische 13. Pd4? het-
geen kwalwinst opleverde. Een voor mij prettige bijkom-
stigheid was dat ik ineens weer goede kansen kreeg. Een 
blunder van Etienne besliste even later de partij 
in mijn voordeel. (1-1) Deze partij wordt uitgebreid in 
het clubblad besproken. Door deze snelle en onverwach-
te winst had ik in ieder geval de tijd om het verdere wed-
strijdverloop en de analyses te volgen. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leon van Tol speelde in een of ander off-beat variantje 
van het Engels het nieuwtje 7. g4. Deze zet verdient ze-
ker de originaliteitsprijs, maar zal waarschijnlijk niet te-
rug te vinden zijn in een toekomstig openingsboek van 
Avrukh of Mikhalevski. Na 16 zetten is de positie min of 
meer gelijk. 
 
Er is echter een verschil. De witte stelling biedt weinig 
aanknopingspunten om de posities van Pd5 en Lb2 te 
exploiteren.  

http://www.schaakverenigingdetoren.nl/index.php/torenteams/toren-1/4465-de-toren-verslaat-asv-opnieuw
http://www.schaakverenigingdetoren.nl/index.php/torenteams/toren-1/4465-de-toren-verslaat-asv-opnieuw
http://www.schaakverenigingdetoren.nl/index.php/torenteams/toren-1/4465-de-toren-verslaat-asv-opnieuw
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Zwart heeft een mooi paard op e5 en kan daarentegen 
tegenspel creëren op de a-lijn. 
 

Met het gespeelde 17.Lxe5 pleegt Leon positionele hara-
kiri.  
 
Na 17. … dxe5 18. Pf3 a5 19. a4 bxa3 20. Txa3 Tb7 21. 
Da1 Dd6 22. Dc3 Tfb8 23. Tfa1 Ld8 24. Lf1 Pd4 25. Pxd4 
exd4 26. Dc2 ontstond onderstaande stelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijwerkingen van 7. g4 komen tot uiting. Het achter-
land van de witte koningsstelling is nu een bedevaarts-
oord voor de zwarte stukken geworden. Na 26. ... Dg3+ 
27. Kh1 h5 28. Dg2 Dxg2+ 29. Kxg2 hxg4 30. hxg4 Lxg4 
won tegenstander Ruud Janssen een vitale pion. Het 
kwaliteitsoffer van Léon kon het tij niet keren. (1-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand de stelling in Frank Schleipfenbauer - Dries 
Wedda na 9. a3. 

Het normale vervolg is iets in de geest van 9. ... Pge7 10. 
De1 Pd4 11. Pxd4 cxd4 12. Pd1 0–0 zoals in Wegerle,J 
(2421) - Solodovnichenko,Y (2598), Erts-La Massana AND 
2012 en zwart staat prima. 

De Torense jeugdspeler vervolgde echter met 9. … Ph6N. 
Ik denk niet dat dit de oplossing van het stellingspro-
bleem is. Wat is de toekomst van dit paard? 
 
Na 10. De1 b5 11. La2 Pd4 12. Pxd4 cxd4 13. Pe2 0–0 14. 
Ld2 Lc6 ontstond de volgende stelling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zich is de zwarte stelling ok, ware het niet dat zijn 
paard op h6 staat in plaats van e7. Eén van de trainingen 
van Willy Hendriks van afgelopen jaar stond in het teken 
van “slecht stuk.” Wanneer Frank een jaar eerder naar 
de lessen van Willy zou zijn gekomen dan had hij snel het 
idee met 15. h3 Kh8 14. g4± gevonden. 
 
Na het gespeelde 15. c3 dxc3 16. Lxc3 Lxc3 17. Pxc3 d5 
18. exd5 exd5 19. d4 Te8 20. Dd2 Pf5 21. Tfe1 Db6 22. 
Kh1 Pxd4 23. Pxd5 Lxd5 24. Lxd5 Txe1+ 25. Dxe1 Td8 
26. De5 Dd6 27. Dxd6 Txd6 28. Lb7 Pb3 29. Tf1 Pc5 30. 
Lf3 was het zwart die de beste kansen had. 
 
Op dit moment miste Wedda 30. … Pd3!, waarna Frank 
een moeilijke namiddag zou wachten. Dries gaf aan dat 
hij bang was voor 31. Td1, maar hij miste 31. … Pf2+ met 
stukwinst. Na het gespeelde 30. … Td2 31. b4 Pd3 32. 
Lb7 Ta2 33. Lxa6 Txa3 34. Lxb5 Pxb4 35. h3 Ta5 werd 
het punt broederlijk gedeeld. (1½-2½) 
 
De volgende puntendeling vond plaats in de partij  Justin 
Gunther – Jaap Vogel. 
 
Zie diagram volgende pagina. 
  
U ziet hier de structuur van een (half-) Klassiek Dame-
gambiet met wit aan zet. Zwart bevraagt de witte loper 
waarop wit verschillend kan reageren. Wit kan de loper 
behouden met 10. Le2 dxc4 11. Lxc4 Ld7 12. a3 Pbd5 
met gelijke kansen zoals in Fedorowicz,J (2555) -
Seirawan,Y (2595), Wijk aan Zee 1991.  
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Justin speelde op terreinwinst met 10. c5 b6 11. cxb6  
Minder sterk is 11. Pe5 bxc5 12. dxc5 zoals Inkiov,V 
(2495) -Gervais,V (2225), Avoine 1995. 
  
Na 11. ... Pxd3 12. Dxd3 Dxb6 kwam Justin met de mys-
terieuze torenzet 13. Tfb1.  
 
Ook na 13. Dd2 zoals in de bekende partijen Nguyen T 
Thanh,A - Vo Hong Phuong (2255), Can Tho 1999 en 
Titz,H (2205) - Olejarczyk,B (2163), Dresden heeft zwart 
geen problemen. 
 
Ik had deze stelling verkeerd ingeschat. Ik zag natuurlijk 
wel het loperpaar van Jaap. Ik was echter meer gechar-
meerd van de prachtige voorposten op e5 en c5 voor de 
witte paarden. Nu weet ik ook weer waarom ik niet zo’n 
goede schaker ben. 
 
De partij ging als volgt verder 13. ... a5 14. Pe5 h6 
15. Lh4 La6 16. De3 Db7 17. Te1 Tac8 18. Pa4 Pe4 19. 
Lxe7 Dxe7 20. f3 Pd6 21. Pc5 Lb5 22. a4 Pf5 23. Dd2 Le8 
24. Tac1 f6  
 
Het volgende commentaar is van Jaap: “Op de 25e zet 
werd het eindelijk interessant, echter beide spelers had-
den toen nog maar 10 minuten. Nadat ik op zet 33 een 
pion had gewonnen, uiteraard in hevige tijdnood, be-
sloot mijn tegenstander via een stukoffer vrijwel gefor-
ceerd remise te maken.” 
 
25. Pg4 Lf7 26. Pe3 Pxe3 27. Txe3 Da7 28. f4 Tfe8 29. 
De1 Db8 30. Df2 Db4 31. Td1 Lh5 32. Tde1 Dxd4 
33. Pxe6 Dxa4 34. Dg3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. … Dd7 Had Jaap iets meer tijd gehad dan had hij 
misschien voor 34. ... Te7! gekozen. Na 35. f5 Db4 36. 
Tb3 Dd2 heeft zwart mijns inziens de beste papieren. De 
partij eindigde met een mooi gevonden remisecombina-
tie.  

35. f5 Tc4 36. Pxg7 Txe3 37. Pxh5+ Txg3 38. Pxf6+ Kf7 
39. Pxd7 Tb3 40. Pe5+ Kf6 41. Pxc4 dxc4. Hiermee werd 
de tussenstand (2-3). 
 
“Het kan verkeren”, sprak Bredero 
Met een minimale achterstand ging ASV de tijdnoodfase 
in. Gelukkig hield Bob nog goed stand tegen Willy. Ver-
der had ik veel vertrouwen in de ervarenheid van de ASV
-spelers. Eelco en Wouter hadden immers de betere stel-
lingen en bij Peter was ik optimistisch gestemd over de 
afloop. De stelling van Otto oogde minder plezant. Kort-
om, met 2 winst, 2 remises en wellicht één nederlaag 
zou een 5-5 gelijkspel in het verschiet liggen. 
 
Prognoses, waarschijnlijkheidsberekeningen, onzeker-
heidsprincipes, wichelroedes en kansberekeningen val-
len allemaal in het niet bij wat er zich vervolgens af-
speelde. 
 
Laten we beginnen bij de partij van Wouter van Rijn. Het 
cursieve commentaar is van Wouter.  Hieronder staat de 
stelling na 8. Lb3 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruikelijk zijn hier de zetten 8. … Lb7 en 8. … Pge7. 
Wouter geeft er de voorkeur aan om de tegenstander al 
vroeg in de partij zelfstandig te laten denken en vervolg-
de met 8. … Lc5 9. Lg5 Pge7 10. Tc1 Het is nog te vroeg 
voor vuurwerk met 10. Pd5 h6 11. Lh4  zoals in Hufen-
diek,E (1914) - Marzec,W (1777), Vellmar GER 2016 10. 
... h6  De alternatieven zijn 10...Db6 of 10...f6 11. Lh4  
 
Na een goed gespeelde opening door mij behield ik mijn 
pion voorsprong zonder al te veel moeite. Over mijn inge-
laste ...h6 was ik erg tevreden; het geeft hem de keus 
waar zijn loper naar toe te spelen zonder dat het voor mij 
kwaad kan. Hij koos met h4 dan ook voor een minder 
veld dan door de computer voorgestelde zet Lf4. Ik stond 
toen ook al op plus een half.  
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11. … Db6 12. Te1 0–0 13. Pd5?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zijn stukoffer was natuurlijk incorrect, maar het bleef 
beperkt tot ongeveer +1,20. Op die manier had hij nog 
enig spel en kon hij het me zo lastig mogelijk maken. 
Toch speelde ik het lange tijd gewoon heel goed. Hij vond 
dat ik na a3 naar g4 had gemoeten, maar ook f4 kon nog 
wel. Zijn loperoffer had ik zien aankomen, maar ik dacht 
na weggaan dat er bij hem stukken bleven hangen. Hij 
dacht dat waarschijnlijk ook door zijn h3, waarmee hij 
zijn pion terug gaf. Dd3 bijvoorbeeld was veel sterker 
omdat ik niet mag slaan op f7. Dan had ik nog steeds 
beter gestaan, maar dan maar + een half. Nu stond ik 
weer op ruim +1.  
 
 

13. … exd5 14. exd5 Pf5 15. Txc5 Dxc5 16. dxc6 dxc6 17. 
Te5 Db4 18. a3 Df4 19. g3 Dg4 20. Lxf7+ Kh8 21. h3 
Dxh3 22. La2  
 
In onderstaande  stelling kan Wouter definitief toeslaan 
met 22. .. .Pxg3!! 23. Lxg3 Lg4–+ en witte stelling is ho-
peloos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat mij toen bezielde weet ik niet: misschien een soort 
van paniek dat hij nog steeds leefde of zo. Ik investeerde 
veel tijd en ik zag het niet meer (in de zin van dat ik het 
kon uitmaken). 
 
Was ik wat cooler gebleven dan had ik ook kunnen na-
denken over gewoon blijven staan en geen fouten ma-
ken, op die manier geef ik het zelden weg. 
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De (lichte) tijdsdruk op de achtergrond gaf me geen lek-
ker gevoel, terwijl van echte tijdnood nog niet eens spra-
ke was, ik moest alleen nog 16 zetten doen tot de tijd-
controle.  
 
22. … Dg4? 23. Dd3 Dg6 24. Dd1 Pxh4?  
 
Aangewezen was 24. ... Lb7! –+ Hierna krijgt Wouter 
geen kans meer. 
 
25. Pxh4 Df6 26. Dc2 g5 27. Pg6+ Kg7 28. Te7+ Dxe7 29. 
Pxe7 Tf6 30. Lb1 Kf8 31. Dc5 Kg7 32. Pxc8 Txc8 33. De7+ 
Tf7 34. De5+ Tf6 35. Lf5 Td8 36. g4 Td2 37. b4 1–0 
 
Ik had op zet 23 of 24 gewoon Ta7 moeten doen, iets dat 
ik al wilde doen, maar een kronkel besloot me tot de 
blunder 24...Pxh4 waardoor ik ineens van +2 naar -1 
ging. Ik dacht dat ik met mijn 25. … Df6 een dubbele aan-
val had en dat hij na een zet als 25. f4 of iets anders mijn 
loper kon ontwikkelen en het punt kon incasseren. Ik wil-
de gewoon mijn ontwikkeling voltooien en ik had geen 
problemen meer op de onderste rij en dat soort grappen. 
Het nare was dat hij met Dc2 zijn toren natuurlijk niet 
hoefde te dekken. Daarnaast dekte hij wel f2 en zorgde 
gelijk voor de dodelijke dreiging van Pg6+. Ik had die he-
lemaal gemist. 1 keer een zetje te snel gespeeld en niet 
genoeg gecontroleerd en ik word er gelijk op afgerekend. 
Zuur maar waar. Ik moest mijn dame voor de toren ge-
ven. Hij speelde het niet optimaal. Ik hoopte nog dat ik 
een vesting kon bouwen met toren en pion tegen dame, 
maar dat was natuurlijk niet waar. Niet dat andere din-
gen hadden geholpen, dus misschien was het nog zo'n 
gek idee niet. 
 
Dat was de eerste tegenvaller (2-4). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snel daarna kwam de partij tussen Tjaart Offringa en Pe-
ter Boel tot een einde. Na wat schermutselingen in het 

middenspel  leek de Toren-speler enige druk te krijgen 
op veld (en pion) g6. 
 
Na het gespeelde 25. Lg5 offerde Peter met 25. … Tch8? 
onnodig een kwaliteit. Simpel en sterk 25. … Th7 met 
gelijk spel. De compensatie voor de pion ontbrak en 
Offringa tikte het netjes uit. (2-5) 
 
Na dit jammerlijke puntenverlies was de match verloren 
en konden we alleen nog maar proberen de schade be-
perkt te houden. 
 
Met stevig openingsspel wist Eelco de Vries de neven-
staande stelling tegen Rik Roelofs te bereiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe sla je op b5 terug? In negen van de tien gevallen is 
dat met het d4-paard zoals Eelco speelde: 19. Pdxb5  

Vandaag  echter moest wit besluiten tot 19. Pcxb5! Db6 
20. Pa7 Ta8 21. Pdc6 groot voordeel. Na de zetten 19. … 
Db8 20. De2 Ph5 21. Tfb1 Pg3 22. Df2 Pgxe4 23. fxe4 
Lxb5 24. Ld4 Le5 25. Lxe5 Txe5 26. Dd4 Pa6 27. Ta5 Pc7 
28. Kh2 Le8 29. Ld3 Pe6 lagen de troefkaarten nog 
steeds bij Eelco. Dit was de laatste kans om zijn aas in te 
zetten. 

30. Da7?! Na 30. dxe6! Txa5 31. Pd5 heeft wit een dui-
delijk voordeel. In het vervolg gaf tegenstander Roelof 
geen krimp en leek het initiatief zelfs over te gaan naar 
zwartspeler. Na 53 zetten en een bijna leeg bord verder 
werd de vrede getekend. 
 

2½- 5½ 
 
Na een moeizame opening verdedigde Bob Beeke zich 
uitstekend en kwam uiteindelijk met een licht blauw oog 
weg. Het cursieve deel is het commentaar van Bob zelf. 
 

Zie diagram volgende pagina. 
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Ik had een Italiaan met zwart waar ik door een fout een 
lelijke dubbelpion kreeg maar wel 2 lopers tegen 2 paar-
den wat altijd wel een soort van compensatie geeft. 
 
Hieronder ziet u het eerste kritieke moment. Let u op de 
manke loper op b6 en de onveilige zwarte koningsstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeer sterk is het omspelen van het witte paard naar de 
verzwakte koningsvleugel via 20. Pe2! f5 21. Pg3 fxe4 22. 
Ph5+ Kg6 23. Df6+ Kxh5 24. g3 en wit staat prima. Ook 
21. c4! is een sterk plan. 
 
De partij ging verder met:  20. Pd5 Lxd5 21. Txd5 Da4 22. 
Te1 Te5 23. Pd3 Txd5 24. exd5 Te8 25. Txe8 Dxe8 26. g3 
c4 27. Pf4 De5 28. g4 Kf8 29. Ph5 Ke7 30. Pg3 a5 31. De4 
Dxe4 32. Pxe4 c6 33. dxc6 d5  
 
Ik probeerde zoveel mogelijk af te ruilen om zijn slag-
kracht te verkleinen. In een dame-paard tegen dame-
loper stelling ruilde Willy in goede stelling zijn dame om-
dat hij dacht dat het eindspel won. Al gelijk vond ik ech-
ter een gore tegentruc (tijdelijk pionoffer) waardoor ik 
zelfs de betere kansen kreeg in het eindspel (loper tegen 
paard in open stelling).  
34. Pg3 Kd6 35. Kf1 Kxc6 36. Ke2 Lc7 37. Ph5 f5 38. g5?! 
Lxh2 39. f4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De stelling heeft een complete make-over ondervonden. 
Ergens heeft Willy iets laten liggen. De zwarte loper is uit 
zijn schulp gekomen en met pionnen op beide vleugels 
heeft de loper nu zelfs de overhand. Bob kan zelfs zo 
vlak voor de tijdcontrole groot voordeel behalen met 39. 
... a4 40. Kf3 d4 41. cxd4 Lg1 42. Pg3 Lxd4 43. Pxf5 Kd5 
44. Pe7+ (44. Pxd4 Kxd4 45. f5 a3) 44. ... Kc5 45. Ke4 
Lxb2 46. Pd5 Lc1 
 
De partij ging verder met 39. … Lg1  40. b3 cxb3 41. axb3 
d4 (41. ... Kb5 42. Kf1 Lb6 43. Ke2 d4 44. Kd3 dxc3 45. 
Kxc3 Lc7 46. Kd3 Kb6) 42. cxd4 Lxd4 43. Pg3 Kb5 44. Pxf5 
Lc5 45. Kd3= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was niet genoeg omdat ik niet optimaal speelde in 
tijdnood. Op een gegeven moment bood Willy remise 
aan. Ik wist de stand niet en kon niemand van ons team 
vinden om het te vragen dus vroeg het toen maar aan 
Ruud Janssen. Die zei dat ik door moest spelen :) Nou ja, 
uiteindelijk bleek het niet genoeg, ik zat met een verkeer-
de randpion.  
 
45. … Kb4 46. Kc2 Lf2 47. Pd6 Lg3 48. Pxf7 Lxf4 49. Pd8 
Lxg5 50. Pb7 h5 51. Kd3 h4 52. Ke2 h3 53. Kf2 Lf4 54. 
Kg1  ½–½ 
 
De setstand werd hiermee 3-6. 
 
Na de tijdcontrole had Noud Lentjes vooruitgang ge-
boekt tegen Otto Wilgenhof. 
 
Zie diagram volgende pagina. 
 
Wellicht kan Otto hier met 53. Thxb2 axb2 54. Lxd3 af-
wikkelen naar een remiseachtig eindspel. Na de mis-
greep  53. Lc6? volgde de afwikkeling 53. ... Txc6+!  54. 
bxc6 Pa4+ 55. Kxd3 Txb1 56.c7 
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Grote winstkansen voor Noud bood nu 56. ... Tc1! 
57. Tc2 Txc2 58. Kxc2 Pb6 59. Kb3 Ke6 60. Kxa3 Kd6 
61. Kb4 Pd5+ 62. Kc4 Pxc7 63. Kd4 
 
Na het gespeelde 56. … Pb6 volgde nog een spannend 
slot met 57. Tc2 Pc8 58. Tc3 Kf5 59. Txa3 Tc1 60. Tc3 
Txc3+ 61. Kxc3 Kf4 62. Kd4 Kxf3 63. Ke5 g4 64. hxg4 
Kxg4 65. Ke6 Kf4 66. Kd7 Pa7 67. c8D Pxc8 68. Kxc8 g5 
½–½ 
 
Hiermee werd de eindstand 3½-6½ voor de Toren. Hoe-
wel ASV op enkele borden ongelukkig speelde, heeft  De 
Toren deze winst dubbel en dwars verdiend. 

T ASV 2187 De Toren Arnhem 2179 3½ 6½ 

1. FM Bob Beeke 2296 IM Willy Hendriks 2401 ½ ½ 

2. Otto Wilgenhof 2189 Noud Lentjes 2248 ½ ½ 

3. Tom Bus 2246 IM Etienne Goudriaan 2339 1 0 

4. Léon van Tol 2210 GM Ruud Janssen 2510 0 1 

5. FM Jaap Vogel 2134 Justin Gunther 2135 ½ ½ 

6. Eelco de Vries 2240 Rik Roelofs 2073 ½ ½ 

7. FM Wouter van Rijn 2171 Jeroen van Onzen 2082 0 1 

8. Frank Schleipfenbauer 2137 Dries Wedda 1877 ½ ½ 

9. FM Peter Boel 2130 Tjaart Offringa 2050 0 1 

10. CM Dirk Hoogland 2117 Sebas Beumer 2074 0 1 
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Dank aan een trouwe adverteerder 
Ruud Wille 

. 

Vele van onze adverteerders staan al jaren vermeld in ons clubblad ASV-Nieuws. Het geeft ook de goede band weer 

met ASV. Men voelt zich duidelijk betrokken bij onze vereniging. Dat merk ik bij de diverse contacten die ik met de 

adverteerders heb. Altijd is er die belangstelling hoe het met de vereniging gaat. 

Bakkerij ten Hoopen aan de Steenstraat 86, natuurlijk ook bekend van het rijtje verswinkels waar jaarlijks onze 

schaakdemo plaatsvindt, was één van die vaste adverteerders. Zij zijn deze zomer overgenomen door Bakkerij Koe-

nen. Heel veel dank bij deze dus aan Bakkerij ten Hoopen voor hun jarenlange steun aan onze vereniging. Het vaste 

personeel vinden we gelukkig gewoon weer terug in deze nieuwste vestiging van Bakkerij Koenen. Vertrouwde ge-

zichten, dat is altijd fijn en goed voor de contacten!! 

In ASV-Nieuws ontstaat gelukkig geen lege plek want Bakkerij Koenen was meteen bereid om de advertentie in ons 

clubblad een vervolg te geven. U treft de nieuwe advertentie natuurlijk meteen hierbij in dit nummer aan. Een in-

troductie:  

Al bijna anderhalve eeuw is bakkerij Koenen een begrip op het gebied van brood en banket. Dit familiebedrijf is 

opgericht in 1869 en is in al die jaren verder uitgebouwd tot een middelgrote ambachtelijke bakkerij. Vanuit de 

nieuwe vestiging van de bakkerij in Westervoort die in 2004 in gebruik is genomen worden dagelijks de diverse ves-

tigingen in Westervoort, Duiven, Arnhem, Nijmegen, Doesburg, Steenderen en Didam alsmede diverse supermark-

ten, instellingen, scholen en collegabakkers voorzien van vers brood en banket. Sinds 1993 is Bakkerij Koenen toe-

gelaten tot het Echte Bakkersgilde, een vertrouwd begrip voor consumenten. 

Bakkerij Koenen: van harte welkom als nieuwe adverteerder in ASV-Nieuws!! 
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Etienne, wat doe je nu? 
Tom Bus 

Etienne Goudriaan IM (2367) - Tom Bus (2198) 

KNSB 1A, Arnhem, 08 oktober 2016 

Deze partij komt uit de tweede ronde van de KNSB-competitie. Op het programma staat de derby ASV 1 - De Toren 
1. Ik heb mij goed kunnen voorbereiden op een aantal spelers. Het is iets voor één uur en ik ben benieuwd met wie 
ik de degens mag kruisen. Ik zie dat Willy Hendriks achter bord 1 plaats neemt. Noud neemt plaats op bord 2. Ruud 
Janssen loopt richting mijn bord en neemt plaats .... op bord 4. Maar ik zit toch op bord 3. Met een glimlach neemt 
Etienne Goudriaan tegenover mij plaats. Dat is even balen. Ik heb vorig jaar tijdens het ONK in Dieren een kansloze 
partij tegen Etienne gespeeld en verder is Etienne een van die spelers die echt van alles speelt. U begrijpt het al dat 
ik niets concreets tegen deze alles-speler heb voorbereid. Na de eerste psychologische tik in ontvangst te hebben 
genomen, probeer ik enig tegenwicht op te roepen en pep ik mij alsnog mentaal op voor de partij. Ik heb mij goed 
voorbereid op andere spelers en deze positieve mindset kan ik meenemen in de partij. Verder schijnt een herfst-
zonnetje en heb ik een ontspannende fietstocht met Frank Schleipfenbauer achter de rug. De bloedscirculatie naar 
mijn hersenen werkt op volle toeren. Ik ben klaar voor de strijd. Om 13.01 wensen Etienne en ik elkaar een prettige 
partij.  
 
1.d4 Pf6 2.Lg5  
Wat is dit nu weer? Ik heb Etienne dit niet eerder zien spelen. Deze Trompowsky-aanval heb ik niet op mijn voorbe-
reidingslijstje gezet.  
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Welke bestrijdingswijze zal ik kiezen? Ik ben te oud voor 
de scherpe varianten met 2. ... c5 of 2. .... Pe4 gevolgd 
door 3. ... c5. Ik voel met te jong voor de degelijke Kar-
pov-opzet met 2. ... e6. Tegenwoordig vertrouw ik veel 
op de boeken uit de serie van Grandmaster Repertoire 
en kies daar de geschikte varianten uit.  
 
2. ... Pe4 3. Lf4  
Gelukkig, dat gedoe met 3. Lh4 c5 4. f3 g5 mag dan voor 
zwart geen problemen opleveren, maar dat is niet de 
variant waar jij een zaterdagmiddag aan wil besteden. 
Etienne gaat voor de tegenwoordige hoofdvariant van 
de Trompowsky-aanval. Vergeleken met 3. Lh4 staat de 
loper nu redelijk veilig. Wit probeert gebruik te maken 
van de instabiele stand van Pe4.  
 
3. ... d5!  

Deze opzet wordt aanbevolen door Avrukh. De hoofdva-
riant start met  
 
4.e3  
Wit wil het paard op e4 op een subtiele manier lastig 
vallen  
 
4. ... c5  
Nu de witte loper de damevleugel verlaten heeft, start 
zwart de tegenaanval op de zwarte velden aan deze kant 
van het bord.  
 
5. Ld3 Pf6  
Avrukh adviseert deze merkwaardige terugtocht als 
hoofdvariant. Zwart speelt voor de derde keer in vijf 
zetten met het paard. Ik weet niet of ik hier mee weg 
kan komen bij een openingstraining aan de jeugd (of wie 
dan ook). Goudriaan kiest de meest ambitieuze poging 
voor wit (verdere ontwikkeling met 5. ... Pc6 6. Lxe4 
dxe4 spreekt mij niet zo aan vanwege de mindere pion-
nenstructuur. Bij de analyse thuis zie ik dat het na 7. d5 
g5 zoals in Chambers,D (2234) - Woznica,M (2276), ICCF 
2011 nog wel meevalt.  
 
6. dxc5 Pc6  
Ik ben tevreden met mijn stelling. Ik kan een sterk cen-
trum opbouwen en mijn ontwikkelingsachterstand is 
weggewerkt. Die pion op c5 die haal ik wel weer op.  
 
7. Lb5  
Ik zie dat Etienne er ook wat van kan. Met de manoeuvre 
Lc1-g5-f4 en de twee-traps-raket Lf1-d3-b5 heeft hij in-
middels ook twee tempi verloren. De bereikte stelling 
ontstaat normaal na een Londoner systeem. Helaas heb 
ik deze variant nog niet voldoende bestudeerd, laat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octavio Trompovsky 
 
staan ooit op het bord te hebben gehad. Na een poosje 
beginnen mijn eerdere prettige ideeën over deze stelling 
weg te zakken. Hoe krijg die pion terug? Waar is mijn 
compensatie?  
 
7. ... Da5+?!  
Patzer sieht Schach, Patzer zieht Schach. Mijn idee is om 
na het gedwongen 8. Pc3 met de counter .... Pe4 op de 
proppen te komen. De tekstzet is eerder op het hoogste 
niveau door Anand gespeeld, maar dat is in dit geval 
geen garantie voor de juistheid van de zet. Gebruikelijk 
en beter is 7. ... e6! en zwart maakt er een echt gambiet 
van waarbij hij voldoende tegenspel krijgt. Bijvoorbeeld 
8. b4 a5 9. c3 Ld7 10. Db3 Pe4 11. f3 e5 12. fxe4 exf4 13. 
Pe2 Dh4+ 14. g3 fxg3 15. Pxg3 dxe4 16. 0–0 Le6 17. Da4 
Tc8 18. Pd2 Le7 met gelijke kansen in Maître,F (2281) - 
Sanner,Z (2291), ICCF 2014.  
 
8. Pc3 e6?!  
Waarom ken ik deze variant zo slecht? De stelling bevalt 
mij voor geen meter. Het beoogde 8. ... Pe4 faalt op 9. 
Dxd5.  De enige zet om niet in het nadeel te komen is 8. 
... a6! 9. Lxc6+ bxc6 waarna wit de keuze uit verschillen-
de voorzettingen heeft. 10. Dd4 (Of 10. Pge2 Dxc5 11. 0–
0 tot zover Turner, M (2508) - Gordons (2539), North 
Shields ENG 2012 en nu 11. ... Pd7!N 12. Lg3 e5 13. f4 
met gelijke kansen) 10. ... e6 11. b4 Da3 12. Pge2 a5 13. 
Tb1 axb4 14. Txb4 Grischuk,A (2781) - Anand,V (2804), 
Stavanger NOR 2015 14. ... Pd7!N)  
 
9. a3!  
Dit kleine venijnige zetje weerlegt de hele zwarte opzet. 
Ik moet nu telkens met de mogelijkheid b2-b4 rekening 
houden waardoor het nemen op c5 onaantrekkelijk 
wordt. Hoe ga ik verder? Ik heb alleen gekeken naar 9. ... 
Lxc5, 9. ... Ld7, 9. ... a6 en 9. ... Pe4. 
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Bij de eerste drie varianten verlies ik materiaal of word ik 
langzaam weggedrukt.  
 
9...Pe4!?  
Gegeven de omstandigheden is dit de minst slechte mo-
gelijkheid. Ik verhoog de druk op c3 en hiermee ook op 
de loper op b5. Verder komen de "rommelzetjes" ....g7-
g5 eventueel gevolgd door ...Lf8-g7 in de stelling. Na de 
partij gaf Etienne aan dat het pionoffer met 9. ... Le7 in-
teressant is. Bijvoorbeeld 10. b4 Dd8 11. Pf3 met voor-
deel voor wit in Dlugy,M (2518) - Svane,R (2543), Berlin 
GER 2015.  
 
10. Pge2 
Met deze eenvoudige ontwikkelingszet houdt wit mij in 
de houdgreep. Gebrek aan parate openingskennis, te-
kort aan talent en een leemte in het beoordelen van 
stellingen, hebben mij na 10 zetten in een hopeloos par-
ket gebracht. Waarom een hele week voorbereiden om 
na één uur spelen met de staart tussen je benen naar de 
bar te slenteren? Ok, ik heb nog niet verloren en sta pas 
(of al) één pion achter. Ik geloof dat Etienne wel raad 
weet met die ene pion. Welke opties heb ik? Ik kan de 
hele middag stug verdedigen waarbij Etienne met zijn 
meesterlijke techniek mij tegen de klok van 7 uur tot 
overgave dwingt. Ik kan ook de stelling op dubieuze ma-
nier compliceren waar ik wel een heel stuk slechter kom 
te staan maar waar de kans dat Etienne een fout maakt 
groter wordt. Laat ik voor het laatste gaan. Om te voor-
komen dat ik als een lam naar de slachtbank zou worden 
gebracht, probeerde ik te stelling scherper te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10. ... g5?!  
Minder slecht is 10. ... Pxc3 11. Pxc3 Le7 12. 0–0 0–0  
13. b4 Dd8 14. Dd2 wit staat natuurlijk prima in Stojano-
vic,A (2258) - Eric,J (2240), Pirot SRB 2013. Een andere 
optie is de ontwikkelingszet 10. ... Le7 11. b4 Pxc3 12. 
Pxc3 Dd8 13. Tb1 0–0 14. 0–0 Tot zover Dangelowski,P 
(1798) -Knops,P (2061), Pinneberg 2007. Ook hier heeft 

zwart onvoldoende compensatie voor de geofferde pion.  
 
11. Le5N  
Blijkbaar ben ik niet de enige speler die zich in dit dubi-
euze avontuur heeft gestort. In de partij Brkic,G (1888) - 
Kruljac,P (2031), Sv Filip i Jakov 2007 volgde 11. b4 Pxc3 
12. Pxc3 Dd8 13. Le5 Tg8+- en leuk is anders.  
 
11. ... f6?  
 
"Beter een slecht plan, dan geen plan". 
Ik ben niet op de hoogte van de juistheid van deze uit-
spraak, maar hij leek me op dit moment wel op zijn 
plaats. Mijn laatste zet is zeer verplichtend. Naast de 
problemen die ik al heb op de damevleugel, voeg ik daar 
nog een verzwakte koningsstelling (schaakje h5) bij. 
Etienne heeft het nu voor het uitzoeken hoe hij het wil 
uitmaken. Ik wil jullie vragen om deze stelling thuis ach-
ter het bord eens rustig te analyseren. Ik geef een kleine 
hint: Er zijn drie goede zetten en daarnaast zijn er ook 
nog twee uitstekende zetten. 11...Tg8 is natuurlijk beter, 
maar paste niet in mijn plannen.  
 
12. Pd4?  
Oeps. Die zet heb ik niet zien aankomen. Etienne ne-
geert de aanval op zijn loper. Hij maakt gebruik van de 
penning van Pc6 en opent tevens de diagonaal voor zijn 
dame. Ik heb weinig keus. Ik moet het offer aannemen 
waardoor ik de toren op a8 moet inleveren. Qua materi-
aal sta ik dan een kwaliteit en twee pionnen achter. Leuk 
is anders. Heb ik dan helemaal niets meer? Ik krijg een 
fraai centrum en die witte loper op a8 staat buiten spel. 
Kan ik die loper misschien vangen?  
 
12. ... fxe5 
"Ein Geschwollener darf alles fressen."  
 
13. Pxc6 bxc6 14. Lxc6+ Kd8 15. Lxa8  
Naarmate ik langer naar deze stelling kijk, realiseer ik me 
dat ik ontzettend veel geluk heb gehad. Etienne heeft de 
makkelijkst te berekenen variant gekozen waarbij hij 
weliswaar zeer veel materiaal wint, maar waarna er niets 
meer van zijn voordeel overblijft. De loper op a8 dreigt 
door ...Kc7 gevolgd door ...La6 verloren te gaan en ver-
der heeft zwart nog steeds die lastige druk op paard c3. 
De misère die ik een aantal zetten heb geleden kende, is 
vervangen door een gezonde portie optimisme. Mijn 
volgende zetten kwamen snel op het bord.  
 
15. ... Pxc3 16. Dd2 Lxc5  
Etienne gaat nog eens stevig in de denktank. De loper op 
a8 is een zorgenkind. Hoe kan die gered worden? De dia-
gonaal h1-a8 moet geopend worden.  
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17.e4? Etienne, wat doe je nu?  
 
Door het openen van de loperdiagonaal kan ik met een 
eenvoudige combinatie een grote hoeveelheid hout buit 
maken. De witte stelling stort in. Ik verwachtte 17. Dxc3 
Dxc3+ 18. bxc3 Kc7 19. Td1 Ld7 20. Lxd5 exd5 21. Txd5 
en de twee lopers zijn sterker dan de witte toren.  
 
17. ... Lxf2+! Houtje nummer 1.  
18. Dxf2 Pxe4+ Houtje nummer 2  
19. b4 Pxf2 en een dik stuk hout.  

20. bxa5 Pxh1  
en een bonus stuk hout. Zo sta je een kwaliteit en twee 
pionnen achter, zo sta je een stuk en pion voor. Verder 
heeft Etienne nog steeds zijn loperprobleem niet opge-
lost.  
 
21. c4 La6! 22. cxd5 Tf8!  
secuur gespeeld  
 
23. Kd2 Pf2 Nog sterker is 23...Ke7 24.Txh1 Txa8 
 
24. dxe6 Ke7 25. Lf3 
"De rest is een kwestie van techniek', zegt men dan. 
 
25. ... g4 26. Le2 Lxe2 27. Kxe2 Pe4 28. Tc1 Kxe6 29. Tc4 
Kd5 30. Tc7 Tf2+ 31. Ke3 Txg2 32. Txh7 Ta2 33. Txa7 
Txa3+ 34. Ke2 Ta2+ 35. Kf1 Txh2 0–1 
 
Natuurlijk ben ik heel blij met mijn overwinning, maar 
Etienne speelde niet op zijn normale kunnen.  
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De kop en staart van ASV 3 
Fred Reulink 

KNSB 3C 
17 september 2016, Utrecht 
Paul Keres 3 - ASV 3 
 
In een wat teleurstellende eerste ronde van ons derde, 
waren het de kop en de staart die de hele punten binnen 
brachten. 
 
Jeroen Bollaart – Barth Plomp 
 
 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Pf3 Pf6 4. e5 Ph5 5. Le2 d6 6. 0–0 
Pc6 7. d4 dxe5 8. Pxe5 Pxe5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mijn database kon ik één partij vinden die tot zover 
gelijk opging. Het was een partij uit 2009 tussen twee 
2300+ spelers en wit ging hier verder met 9. dxe5. Enigs-
zins opmerkelijk vind ik toch wel dat Fritz de zet van 
Barth’s tegenstander hoger waardeert dan deze zet. Een 
kleine plus versus een kleine min. De partij ging verder 
met de ruil van de dames en werd uiteindelijk gewonnen 
door de zwartspeler. 

9. Lxh5 Pg6 10. Lxg6 hxg6 11. Lxf4 Ld6  

Zwart wil kort rokeren. Hij had ook voor Le6 en c6 kun-
nen kiezen en daarmee de optie open houden om lang 
te rokeren. Hij heeft tenslotte een half open h-lijn. 

12. Df3 0–0 13. c3 c6 14. Lxd6 Dxd6 15. Pd2 Le6 16. Pe4 
Dd5 17. Df4 Tae8 18. Pg5  

Niet de beste zet. Na 18. Pd6 g5 19. Dg3 staat wit een 
tikkeltje beter. 

18. ... f6 gedwongen maar ook een prima zet  

19. Pxe6 Txe6 20. Dg3 g5  

Barth geeft als commentaar dat zijn tegenstander vanaf 
hier met lichte tijdnood speelde. Barth staat inmiddels 
zeker niet slechter. 

21. Tfe1 Tfe8 22. b3 a5 23. h3?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wit had hier beter Df2 kunnen spelen om te voorkomen 
dat zwart nu op de tweede rij binnen komt. 

23. … Te2! 24. Txe2 Txe2 25. Dg4 Te7?  

Dat is nou jammer. Barth geeft hiermee de mooie twee-
de rij weer op. Hij had met Tc2 verder moeten gaan 
maar was mogelijk bevreesd voor eventuele geintjes op 
de diagonaal b1-h7. 

26. Dc8+ Kf7 27. Dg4 mogelijk door tijdnood ingegeven. 
Maar zwarts koning staat nu alleen maar beter.  

27. … a4 28. bxa4 Dc4 29. Tf1  

Na 29. Dh5+ Kg8 30. Df3 Dxa4 is er niet veel aan de 
hand. 

29. … Dxc3 30. Kh2 De3 31. Tf3 De4  

Zie diagram volgende pagina. 
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Barth wil natuurlijk zijn geliefde eindspel spelen. En daar 
moet wit ook op ingaan. Maar hij verkiest een zeer ver-
boden pion te stelen. 

32. Dxg5?? Dxf3!! 

0–1. 

De debuutpartij van Michiel in het derde is een mooie 
scherpe partij met aan het eind enkele fraaie missers van 
beide kanten. Het commentaar is van Michiel zelf. De 
cursieve gedeelten zijn van mij of van Fritz. 

Michiel Blok – Pieter de Groot  

Mijn tegenstander is een oud club- en teamgenoot van 
mij toen ik nog speelde bij Schaakclub Utrecht. Een spe-
ler die altijd heel snel speelt, tactisch, intuïtief, niet een 
speler die diepe varianten concreet doorrekent. 

Maar dat geldt allemaal ook voor mij… 

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 d5 4. cxd5 exd5 5. Lg5 Le7  

Ruilvariant van het geweigerd Damegambiet. Allemaal 
decennia oud. Botwinnik heeft mooie ideeën ontwikkelt 
in deze variant, vaak op basis van snel g4 spelen. 

6. e3 0–0 7. Ld3 h6 8.Lh4 c6 9. Pge2 a5  

Ik speelde de variant met het paard naar e2 i.p.v. f3. Dit 
wilde ik laten volgen door lange rokade en een pionnen-
storm op de koningsvleugel. Mijn tegenstander wijkt hier 
en de volgende zetten echter af van de "normale" op-
stelling met Te8, Pf8, Pe6 of Pg6+Le6. In plaats daarvan 
begint zwart direct acties op de damevleugel. 

10. Dc2 Pa6 11. a3 b5 12. 0–0 Ld7  

Tja, mijn plan voor lange rokade voelt niet zo lekker 
meer met al die agressiviteit op de damevleugel. Echter 
na korte rokade kan ik een pionnenstorm ook wel uit het 
hoofd zetten. Daarom koos ik voor het klassieke adagium 
om een flankoperatie te beantwoorden met een tegen-
stoot in het centrum. Dat lijkt mij ook het beste aange-

zien zwart zijn stukken daar niet optimaal voor heeft op-
gesteld (zie commentaar bij zet 9). 

13. f3 Pc7 14. e4 b4  

Hier lijkt mij eenmaal ruilen op e4 beter, omdat mijn pi-
onnen dan zwakker worden en er eventueel druk via de 
d-lijn gezet kan worden. 

15. Pa4 Pe6? (15... dxe4 16. fxe4 bxa3 17. bxa3 Lg4) 16. 
e5 Pe8 17. Lxe7 Dxe7 18. f4 c5  

Slechte zet. Zwart vergeet dat dit de dekking van pion d5 
opheft. 

19.Pb6 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ... Lc6  

De kwaliteit geven lijkt mij de beste van meerdere kwa-
den (19... b3 is een alternatief). 

20. axb4 c4 21. Lh7+ Kh8 22. Pxa8 Dxb4  

De kwaliteit is binnen, maar het probleem was dat ik 
hier op twee gedachten hinkte. De eerste gedachte was 
de loper ruilen tegen het paard op e6, gevolgd door pion 
naar f5 en dan via de aanval zien te winnen. Zwart wint 
dan b2 en krijgt een verre vrijpion. De andere gedachte 
was: "Waarom zou ik eigenlijk tegenspel geven, ik kan 
beter de dames ruilen en het eindspel uitschuiven". Uit-
eindelijk kies ik voor het laatste, waarschijnlijk ten on-
rechte. 

23. Lf5 Lxa8 24. Lxe6 fxe6 25. Dc3 Pc7 26. Txa5 Db6  

Daar heb je het al. De dames zijn niet van het bord ge-
gaan, en ondanks de materiaalvoorsprong voelde ik me 
niet zo heel lekker. Ik zag met Pc7-Pb5 allerlei tegenspel 
tegen mijn zwakke pion op d4 opdoemen.  

(Het aardige is hier dat Michiel en Pieter volgens Fritz de 
laatste vier zetten allebei helemaal goed gespeeld heb-
ben.) 

27. Tfa1 Tb8 28. Kf1 Lc6  
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Er volgt een fase waarin ik niet daadkrachtig reageer. Kf1 
is profylactisch om uit de diagonaal a7-g1 te raken. Het 
slaat echter nergens op. Veel beter is direct Da3, van 
waaruit het naar e7 zou kunnen. 

29. Da3 Pb5 30. Db4 Kh7  

Allemaal net niet krachtig genoeg. De dame had bijvoor-
beeld direct al naar c5 gemoeten. 

31. Ta6 Db7 32. Dc5 Tc8 33. Db6 (33. Tb6! Dd7 34. Taa6 
Lb7 35. Txb7 Dxb7 36. Tb6 en het paard gaat verloren) 
Df7 34. T1a5 c3  

Zwart zoekt het in tactiek, wat niet zo raar is gezien de 
materiele achterstand. 

35. bxc3  

Dit kwam totaal onverwacht! Beter had ik na c3 geruild 
op b5, maar ik zag alleen maar die rare pion op de 2e rij 
verschijnen. Gevalletje van niet goed doorrekenen van 
mijn kant (35. Txb5 Lxb5 36. Dxb5 c2 37. Dd3+ Kh8 38. 
Dd2). 

35. ... Pxc3 36. Pxc3??  

En daar heb je het al. Ik geef de partij uit handen. Hier 
was Tc5 noodzakelijk, of Db3! gevolgd door een tussen-
schaakje op d3 als het paard speelt. 

36. ... Dxf4+ 37. Ke2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. ... Lb5+ ??  

A tempo uitgevoerd door zwart. Ongelooflijk, maar 
zwart kon hier winnen met de shuffle van de loper naar 
h5 via e8! Nu is het alsnog verloren. 

38. Dxb5 Txc3 39. Db1+ 

1–0 

Curtains op de onderste zwarte rijen. 
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(advertentie) 


