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Een sprookje in L.A. en New 
Yorkse schaaktalenten  
 
Door Henk van Gool 
 
Onlangs was ons clublid Peter Timmer-
mans twee weken in de United States. In de 
eerste week reisde hij naar Los Angeles 
waar hij aanwezig was bij de bruiloft van 
Michiel Niesen, zijn neef, die daar in het 
huwelijk trad met de Japanse schone, Nori-
ko Kanaya. Beiden waren al eens een 
avondje te gast op de Venlose clubavond. 
Michiel heeft zelfs nog een korte tijd bij ons 
geschaakt. Een aantal van U kan hem zich 
wellicht nog herinneren. 
Een huwelijk is een nette aangelegenheid,  
dus werd Peter gedwongen om, (misschien 
wel voor het eerst?), een net pak aan te 
trekken. Hij had echter dubbel pech: ten 
eerste houdt hij niet van nette pakken, ten 
tweede zuchtte Amerika op dat moment 
onder een hittegolf zodat het absoluut geen 
pretje was in deze kleding rond te lopen.  
Na dit sprookjeshuwelijk reisde Peter van 
de ene bakoven, L.A., naar de andere bak-
oven: New York. Zijn doel: natuurlijk 
(voor diegenen die hem kennen) boeken 
kopen, maar ook schaken! Naast een aantal 
casual partijtjes tegen een liefhebber op de 
hoek van Union Square en Broadway stapte 
hij op de nationale feestdag, Fourth of Ju-
ly1, de Marshall Chess Club2

                                                 
1 De Fourth of July staat ook bekend als 
Independance Day. De VS viert op die dag 
de aanname van de Amerikaanse Onafhan-
kelijkheidsverklaring op 4 juli 1776. De 
Amerikanen werden toen onafhankelijk van 
het Koninkrijk Groot Brittannië. 

 binnen. Hij 

2 De Marshall Chess Club is in 1915 opge-
richt door Frank J. Marshall en heeft al vele 
illustere bezoekers gehad, zoals José Raoul 
Capablanca, Alexander Aljechin,  Bobby 
Fisher en de huidige nr. 1 Magnus Carlsen 
om er maar eens enkele te noemen. Het 
schijnt dat de hedendaagse topspeler Fabia-
no Caruana er op de ledenlijst staat. 

wilde gewoon een middagje aan een toer-
nooi deelnemen. Dat werd echter een duur 
grapje: het rapidtoernooi dat die middag 
georganiseerd werd telde mee voor de 
Amerikaanse rating en dus was Peter ge-
noodzaakt om lid te worden van de USCF 
(De United States Chess Federation, de 
Amerikaanse Schaakbond dus) : 15 Dollar. 
Waarschijnlijk is hij hiermee meteen het 
eerste clublid van Venlo dat tevens lid is 
van de Amerikaanse Schaakbond.  Deel-
name aan het toernooitje zelf was nog eens 
40 dollar! Bijeen dus 55 dollar om welge-
teld 5 partijtjes (inclusief een bye) te mo-
gen spelen. Wel was het zo dat de rating-
prijs in zijn groep 60 dollar was. Als hij dus 
goed zijn best deed kon hij zijn investering 
terugwinnen. 
Gespeeld werd met een tempo van 40 min. 
per speler + 5 sec. Stagger. 5 sec. Stagger 
houdt in dat het 5 sec duurt voordat de klok 
van je tegenstander begint te lopen, nadat je 
je klok hebt ingedrukt. In zekere zin dus 
een versie van Fisher tijd met dat verschil 
dat je tijd niet oploopt als je snel genoeg 
speelt, maar alleen vertraagd afloopt. Na 
vijf genoeglijke rondes, waarbij Peter dus 
één bye kreeg toebedeeld, eindigde hij op 
een score van 2 uit 5. Helaas net niet ge-
noeg voor de ratingprijs. Peter heeft zijn 
partijen genoteerd en uit dit toernooi wil ik 
graag één partij laten zien: 
 
Wit:    Peter Timmermans 
Zwart:   Nico Werne Chasin  
licht commentaar:  Henk v Gool 
1. d4 – Pf6 
2. Pf3 – g6 
3. g3 – Lg7 
4. Lg2 – 0-0 
5. 0-0 – d6 
6. Lf4 – Pbd7 
7. c4 – b6 beetje riskant. Nu kan 
8.Pe5,dxe5 9.dxe5,Tb8 10.exf6 
8. Pc3 – Lb7 
9. Dc2 – c5 
10. dxc5?! Activeert zwarts paard. Beter 
10.d5 
10..,Pxc5 
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11. Tad1 - Tc8 
12. b4?  Verzwakt de kwetsbare 
c-pion . Beter 12.b3 
12..,Pa6 12..,Pe6! is nog beter. 
13. a3?  13.Db3 houdt de boel 
nog even bij elkaar. 
13..,Txc4 
14. Le5? Een creatieve dekking van 
paard c3, maar uit de penning weggaan 
met Dd3 was safer. 
14..,Dc7! 
15. Ld4 – Pd5?! Voert de penning ver-
keerd uit: 15..,Pe4! wint een stuk, zie dia-
gram 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Tc1?  Peter had het stuk hier met 
16.Pxd5! kunnen redden. 
16..,Lxd4  
17. Pxd4 - Pxc3 
18.Lxb7 -  Dxb7 
19. b5 – Pc5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20. Pc6 – Tc8 zie diagram. Als zwart nu 
ook nog de dame op c7 plaatst krijg je een 
fraaie stukkenconcentratie op de c-lijn! 
Helaas gaat de strijd om winst van de par-
tij vóór de esthetiek. 
21. Db2 - P3a4 
22. Da2 – Txc1 
23. Txc1 – a6! Ondermijnt het steunpunt 
van Pc6 
24. Pd4 – Pe4 ruilen als je materiaal voor-
staat. 
25. Txc8 – Dxc8 
26. bxa6 – Dxa6 
27. Pc6 -  Pec3! Bekommert zich niet 
om pion e7, de tegenaanval is sterker. 
28. Dd2 – Pxe2+ 
29. Kg2 – Db7! Elimineert via een 
penning de dreiging op e7 
30. Dxe2 – Dxc6 
31. f3 – e5 
32. h4 – Pc3 
33. Dc2 – e4 
34. a4 – exf3 
35. Kf2 – Pe4+  0 – 1 
 
Voor diegenen die de moeite hebben ge-
nomen de hele partij na te spelen. Hoe 
schat U de sterkte van de zwartspeler in? 
Om U in de droom te helpen: Peter hoorde 
de ouders uit. Nico Werne Chasin is een 
jongetje van 6 (!) jaar met een rating van 
1158 . Hij werd geboeid door het spel door 
schakers, die in een van de vele parken die 
New York rijk is zaten te spelen. Hij 
schaakt pas een half jaar … 
 
Dit moet een supertalent zijn! Nico speelde 
een nagenoeg foutloze partij! En dat niet 
alleen, hij speelde ook nog eens erg snel. 
Kennelijk ziet hij het allemaal meteen. Als 
die jongen goed begeleid wordt en gemoti-
veerd blijft schaken, kan hij heel ver ko-
men. Heeft Peter hier tegen de toekomstig 
wereldkampioen gespeeld? De tijd zal het 
leren. 
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