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Mart Nabuurs krijgt de beker als clubkampioen 2019-2020 

met een coronagroet van competitieleider Geert Hovens 

Grand Café Maagdenberg, 1 oktober 2020 

 foto Bas van der Grinten 
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CLUBBLAD   VENLOSE  SCHAAKVERENIGING   Seizoen  2020-2021  nr. 1  december 2020 

Opgericht 1 september 1925, door goedkeuring van de statuten erkend bij Koninklijk Besluit 

van 17 juni 1952. 
 

 

Voorzitter G. in ´t Veld gerard@dvlop.nl 

 Adriaan Flinklaan 4, 5915 JG Venlo  06-13854206 
  

Secretaris  B. van der Grinten                     bvdgrinten@ziggo.nl 

     Rijnbeekstraat 35, 5913 GA  Venlo     077-3523420 

   
  

Wedstrijdleider/ G. Hovens              geert.hovens@planet.nl 

    jeugdleider Engerstraat 35, 5931 EK  Tegelen     077-3260300 

  

Penningmeester G. in ´t Veld gerard@dvlop.nl 

 Adriaan Flinklaan 4, 5915 JG Venlo  06-13854206 

  

Clublokaal Senioren Nog te bepalen 
 

Speeldagen donderdag : 20:00 - 01:00 senioren 

 donderdag : 18:30 – 19:30 jeugd 
      

Contributies: 

  senioren € 100,- per jaar 

  senioren elders hoofdlid € 50,00 per jaar 

  jeugdleden  € 50,00 per jaar  

   

Advertenties:  € 75,-   per seizoen     (1  pagina, 6 afleveringen) 

   € 40,-   per seizoen     (½ pagina,          "            ) 
 

Abonnement clubblad : € 15,-   per seizoen (6 afleveringen) 
 

Rekening Venlose Schaakvereniging: NL41 RABO 0146 6576 91 

 

Internet:   www.venlose-sv.nl 

 

Speelzaal   Nog te bepalen 

  

 

 

Redactie Peter Smith                               familie.smithsanders@gmail.com 

 Schaapsdijkweg 11,  5913 GL  Venlo         077-3548436 

 Ad Burgmans                                    adburgmans@kpnmail.nl 

 Beethovenstraat 2,  5914 BN Venlo            077-3512547 
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  KINHOUDK 

 

Programma t/m februari 2021 Piet Thijssen 

Personalia Bas van der Grinten 

Mededelingen  Redactie 

Clublokaal LimianZ dicht Bas van der Grinten 

Nieuwe speellocatie Gerard in ’t Veld 

Uitslagen Venlo Gesloten Geert Hovens 

Sfeerimpressie ALV 27-8-2020 Redactie 

Sfeerimpressie interne competitie 1-10-2020 Redactie 

Interne Zaken + Oude Doos: Venlo ‘corona’ Gesloten Nico van der Hoogt 

Boebs Column: Corona Boeb Jacobs  

Geerts Column: ? Geert Hovens? 

My most interesting games, part 2 Diverse auteurs 

Ledenlijst december 2020 Bas van der Grinten 

 

KPROGRAMMAK 
 
Januari 2021: nader te bepalen 

07-jan-2021 Don. Arenatoernooien Lichess.org 

14-jan -2021 Don. Arenatoernooien Lichess.org 

21-jan -2021 Don. Arenatoernooien Lichess.org 

28-jan -2021 Don. Arenatoernooien Lichess.org 

    

    

Februari 2021: nader te bepalen 

4-feb-2021 Don. Arenatoernooien Lichess.org 

11-feb-2021 Don. Arenatoernooien Lichess.org 

18-feb-2021 Don. Arenatoernooien Lichess.org 

25-feb-2021 Don. Arenatoernooien Lichess.org 

    

 

Alle informatie onder voorbehoud. Let op de berichten tijdens de clubavonden.  

Kijk voor informatie ook onder www.venlose-sv.nl of onder www.lisb.nl .  

De begintijd van de wedstrijden op de donderdagavond is 20.00 uur ! 

 

     

 

 

         →  Redactiesluiting volgende clubblad: onbekend   
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KPERSONALIAK 
Aanmeldingen:   geen 

Afmeldingen:         Kees Tiesinga, Robert Chacón Bratkowski  

Adreswijzigingen:  geen 

E-mail wijziging:  Piet Thijsen ptje.thijssen@gmail.com 

KMEDEDELINGENK 
 

• Het seizoen 2019-2020 was een abnormaal seizoen met een onvolledige interne 

competitie en een ‘afgebroken externe competitie. Toch is er een interne kampioen 

uitgeroepen. Mart Nabuurs heeft de najaarscyclus van 2019 gewonnen en stond ook 

ongeslagen bovenaan na 6 ronden in de voorjaarscyclus van 2020. Op 1 oktober kreeg 

Mart dan ook de kampioensbeker uitgereikt, zie de foto op de cover. Wie goed heeft 

opgelet zou de schaakpionnen op het overhemd van comptitieleider Geert Hovens 

hebben kunnen zien! 

• Meer dan 40 jaar schaakten wij bij de familie Stohr, de laatste 20 jaar in de LimianZ. Per 

9 oktober 2020 werd deze locatie gesloten. In dit nummer praat de voorzitter u bij over 

de mogelijke speellocatie.  

• In de zomerperiode mochten we weer even schaken en is er een heus toernooi 

georganiseerd ter vervangig van het Venlo Open 2020: het zogenaamde Venlo Gesloten 

toernooi, een 5-rondig toernooi in 3 groepen. Winnaar was Bas van der Grinten. Hij 

besliste het toernooi door van Mart Nabuurs te winnen. Deze partij wordt 

becommentarieerd  door Nico van der Hoogt in dit Vizier.  

• Omdat zowel de interne als de externe competities zijn gestopt, waren er geen actuele 

partijen beschikbaar om in ons clubblad te bespreken. Om deze leegte op te vullen heeft 

de redactie de spelers van het eerste en tweede team gevraagd om hun interessantste partij 

in te sturen. Deze oproep heeft geleid tot een aantal mooie partijbesprekingen onder de 

titel: My most interesting games. In het vorige nummer stond reeds een fraaie selectie. 

Deze keer een vervolg met interessante partijen van Henk van Gool, Thijmen Smith en 

Joep Nabuurs. 

• In de maand augustus heeft Max Warmerdam deelgenomen aan de Online Olympiade, 

een toernooi van FIDE bonden. Elk team heeft 6 spelers met minimaal 3 vrouwelijke 

spelers en 2 junior spelers. Max Warmerdam was één van de junior spelers van het Ne-

derlandse team. Nederland promoveerde naar de Top Divisie B. Nederland werd daarin 

zesde. Max behaalde 4-uit-4. 

• Columnist Boeb Jacobs schrijft deze keer over de sportwereld. Waarom zoeken we toch 

ongezonde spanning, rivaliteit, en teleurstelling? Wie het antwoord hierop wil leren, leze 

zijn nieuwste column 

• Tenslotte, onze columnist Geert Hovens is een beetje Corona-moe. Wij leven met hem 

mee. 

• De standaardrubrieken Actuele interne ratings en de Stand van de interne competitie ont-

breken deze keer om begrijpelijke redenen. 

 

  

mailto:ptje.thijssen@gmail.com
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CLUBLOKAAL LIMIANZ 

DICHT 
 

 

Op 10 oktober 2020 stuurde secretaris Bas 

van de Grinten onderstaande tekst naar de 

leden. 

 

In deze al moeilijke tijd kregen we deze 

week bericht dat ons speellokaal LimianZ 

per 8 oktober 2020 definitief wordt geslo-

ten. De accommodatie is verkocht aan voet-

balvereniging VVV. 

 

Hiermee komt een plotseling einde aan een 

periode van 40 jaar waarin wij te gast wa-

ren van de familie Stohr. Het begon in 1980 

toen de club zijn intrek nam in Café ’t An-

ker aan de Straelseweg (en de naastgelegen 

Congobar). Vlak voor de eeuwwisseling 

werd dit café gesloten en zijn wij met de fa-

milie Stohr verhuisd naar de locatie die la-

ter LimianZ is gaan heten. 

 

We moeten nu dus direct op zoek naar een 

nieuw clublokaal. Het bestuur heeft al con-

tact gelegd met enkele gelegenheden. 

Zodra er nieuws is laten we dit uiteraard 

weten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE SPEELLOCATIE 

 
Op 3 november 2020 heeft het bestuur de 

leden via e-mail op de hoogte gebracht van 

de zoektocht naar een nieuwe speellocatie 

nu LimianZ niet meer beschikbaar is. 

 

Een mogelijkheid is de Venlonazaal   

 

 
Venlonazaal,  

Hogeweg 10-16,  

5911 EB Venlo 

 

Er zijn veel positieve reacties binnengeko-

men en we willen proberen tot een overeen-

komst te komen met de Venlonazaal.  

Dat is in deze coronatijd wel wat lastig ge-

zien de sluiting van de Horeca en de lagere 

opkomst op onze clubavonden. 

 

Met de Venlonazaal is afgesproken dat we 

zodra er zicht is op het weer openen van de 

horeca we in overleg gaan. We houden jul-

lie op de hoogte. 

 

Gerard in ’t Veld 

Voorzitter 
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UITSLAGEN VENLO GESLOTEN  
Van  23 juli 2020 tot en met 20 augustus 2020 

 

 

Vanaf donderdag 23 juli is er voor leden van de VSV een klein toernooi over vijf ronden ge-

houden. Er werd gespeeld in drie groepen. De speeltijd bedroeg 1 uur en 15 minuten met een 

increment van 30 seconden per zet. De uitslagen staan hieronder. 
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SFEERIMPRESSIE ALV d.d. 27-8-2020 

LimianZ
Foto’s Bas van der Grinten 
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SFEERIMPRESSIE INTERNE COMPETITIE  d.d. 1-10-2020 

Grand Café Maagdenberg 
Foto’s Bas van der Grinten 

 

 

 
Geert Hovens (links) tegen Nico van der Hoogt 

 

 

 
Mart Nabuurs ontvangt zijn kampioensbeker  
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Interne Zaken & Oude Doos 
 

 

 

Door: Nico van der Hoogt    
m.m.v. Bas en Mart 

Venlo ‘corona’ Gesloten 

  Ook onze geliefde schaakvereniging werd 

begin dit jaar - een annus horribilis – kei-

hard getroffen door dat onooglijke virus, van 

wie de naam wat mij betreft niet meer ge-

noemd mag worden. Op z’n Voldemorts.  

Niet dat dat zoiets echt zal helpen, maar als 

kleine man moet je èrgens beginnen.  

En ja, dus ook het schaakleven kreeg (krijgt) 

een stevige opdonder, wanneer alle schaak-

activiteiten worden afgeblazen, uitgesteld en 

afgelast. Geen schaken meer! De donderdag 

gedegradeerd tot een kale vijfde dag van de 

zeven. Externe avonturen; vergeet het maar.  

Waardoor er een asgrauwe deken fijnstof 

over ons allen neerdaalde1 en het sociale le-

ven lamsloeg. De weinige mensen op straat 

zich met lood in de schoenen leken voort te 

bewegen en een langgerekt, doorleefd 

klaaglijk wenen zich als permanente achter-

grondmuzak het onmogelijk maakte zich af 

te sluiten voor deze gitzwarte, apocalypti-

sche doemwereld. Ik zal u een verdere be-

schrijving daarvan besparen, immers zelf 

genoegzaam bekend met de vele kwalijke, 

soms desastreuze gevolgen.  

Maar dan, midden in deze diepe duisternis 

ontwaren de Venlose schakers aan het einde 

van de tunnel een miniem, wenkend lichtje. 

Naderbij gekomen blijkt het de onvermoei-

bare wedstrijdleider van de VSV te wezen. 

Geert. Tijger. Uiterst behoedzaam, met een 

muilkapje op van 1,5 meter, weet hij op 2 

april het vermaledijde virus een kleine slag 

toe te brengen. Er kan dan door de verstokte 

schaker online worden gespeeld via het plat-

form Lichess. Hoera! Hij  voorkomt hiermee 

wellicht het op de loer liggende psychische 

gevaar van het koude kalkoen syndroom.2 

 
1 “Nou, en?” zullen ze in Wijk aan Zee vragen… 
2 Ik tracht zo veel mogelijk het heden ten daagse woeke-

rende opblaas Engels te vermijden. Zo vaak te lezen en te 

Zoals dat ook voorkomt bij plotsklapse ont-

wenning van geestverruimende middelen. 

De gevolgen kunnen niet mals zijn. Een ex-

patiënt schaker beschrijft zijn gruwelijke de-

mon tijdens zo’n vlaag van ontwenning:  

 

 
 

“Geen rokade meer, Mattie? Promotie ver-

boden? Twaalf minuten bedenktijd per pot? 

Altijd zwart? Alleen aangelijnd schaken? Ik 

geef het op, ik geef alles op…” 

 

Daar bleef het niet bij. Op 2 april weet Geert  

het fysieke schaak weer op te starten. Met 

het schaken aan twee borden mogen wij 

weer aantreden tegen tegenstanders opge-

trokken uit vlees, botten, bloed & meer. 

Daartoe werd – eenmalig in de roemruchte 

historie van de vroeger Koninklijk Erkende 

– uitgeweken naar het wingewest Tegelen! 

Als gast – dank, dank, dank - van de TSV 

mochten we gebruik maken van hun facili-

teiten in Huis van de Wijk ‘De Glazenap’. 

Rapidpotten. Geert berichtte er al zelf over. 

Dan volgt een verdere versoepeling, als onze 

WL een volgend konijn uit de innovatieve 

hoge hoed haalt. In augustus start het zoge-

heten ‘Venlo Gesloten’ toernooi. Terug in 

de LimianZ wordt er in formaties van zes 

weer heus bord geschaakt, waaraan zo’n 

twintig leden deelnemen. In de topgroep 

doet niemand minder dan Mart Nabuurs 

mee. Gedoodverfde favoriet uiteraard. 

Maar, ’t ken verkeeren. (Bredero) Die meldt 

verder: 

horen waar Nederlands prima kan. Stoer-  en gewichtig-

doenerij, aanstelleritis,  lijken mij de belangrijkste drijf-

veren. Mijn dringende advies aan die mensen: “Let that!” 
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Ende ghi sult noch raer op uwen gok sien! 

 

De oude volksdichter doelt hierbij op de ui-

terst verrassende ontknoping van dit toer-

nooi. Slechts toegankelijk voor VSV’rs van-

wege dat dekselse virus. Want wat er in de 

slotronde gebeurde – vanwege het grote be-

lang werd er uitgeweken naar de Maagden-

berg – deed het rustieke bouwwerk schud-

den op zijn grondvesten. 3 

De twee titelkandidaten troffen elkaar name-

lijk in een alles beslissende slag, te weten 

voormelde, Elo zware Mart en goed oud 

Bas.4 Een der steunpilaren van de VSV. Die 

laatste had zich terdege op de wedstrijd 

voorbereid door op het net Marts partijen 

onder de loep te nemen. Hij nam daarbij een 

door Mart meermalen gespeelde, specifieke 

Siciliaan op de korrel. Speelde met voorken-

nis dus. En ja, hoezo privaatheid ?  

De alderhoogste tijd de mannen zelf aan het 

woord te laten. 

 

Wit: Bas van der Grinten (1881)  

 

Zwart: Mart Nabuurs (2309) 

 

 

Venlo Gesloten, ronde 5, 20-8-2020 

Commentaar: Bas cursief, Mart niet, [N.] 

Siciliaans, Najdorf 

 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 

5.Pc3 a6 6.Lg5 e6 7.f4 Le7 8.Df3 Dc7 

 9.0-0-0 Pbd7 10.g4 b5 11.Lxf6 Pxf6 12.g5 

Pd7 13.f5 Lxg5+ 14.Kb1 Pe5 15.Dh5 De7  

 
3 Ook in Groningen naar ’t schijnt, werd verontrust op-

gekeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(M.) toen ik een jaar of 10 geleden over-

woog om de Najdorf te gaan spelen, was 

Joep [broer van M., N.] zo vriendelijk om 

me te wijzen op enkele filmpjes waarin de 

geheimen van deze opstellingen uit de doe-

ken werden gedaan. Het gaf me in elk geval 

wat houvast in deze scherpe stellingen, 

waarin elke foute zet genadeloos afgestraft 

kan worden. 15… De7 was hierbij de aanbe-

volen zet die, ondanks dat het later vaak een 

tempo verliest, zo zijn merites heeft. Deze 

stelling kreeg ik vrij snel daarna meerdere 

keren op het bord met telkens een interes-

sante en spannende partij tot gevolg. Dat ik 

er regelmatig een vol punt aan overhield, 

werkte ook motiverend. (B.) 15…h6 is een 

redelijk alternatief, met als mogelijk vervolg 

16.Pxe6 Lxe6 17.fxe6 g6 18.exf7+ Dxf7 

19.Dh3 0-0  16.Pxe6 ! (M.) in mijn optiek 

de zet die de zwarte opstelling het meest op 

de proef stelt. 16.Tg1 en 16.fxe6 zijn ook 

mogelijk, waarbij die laatste als licht on-

nauwkeurig geldt aangezien wit graag het 

paard ruilt tegen de witveldige loper van 

zwart …Lxe6 17.fxe6 g6 18.exf7+ Kxf7 

19.Dh3 ! beter dan de terugtocht naar e2, zo 

meteen zal blijken waarom Kg7 20.Pd5 

Dd8 

(zie diagram verderop) 

 

4 Zie voetnoot 2 
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(B.) Een bekende variant van de Najdorf 

waarvan ik wist dat Mart deze al vaker had 

gespeeld. Daarom heb ik het vooraf met de 

computer bekeken. Tot mijn verbazing gaf 

deze (na 22…Db8) steeds een groot voor-

deel voor wit aan (ongeveer +2,5). Het blijkt 

dat zwart zich moeilijk kan verdedigen tegen 

een meervoudige aanval op g6. Dit was de 

reden dat ik het aandurfde het zo te spelen. 

Gelukkig voor mij koos Mart inderdaad 

weer voor deze variant… 21.Dc3 ! (M) 

dreigt Pc7 21…Ta7 (M) om de dreiging 

Pc7-e6 te pareren en om de toren in een later 

stadium naar de f-lijn te dirigeren  22.Da3 ! 

nu de toren ongedekt staat, brengt wit we-

derom een dreiging in de stelling met Lxb5 

22…Db8 !? (B) Nu dreigde Lxb5. Beter was 

echter 22…Ta8. De dame staat slecht op b8. 

23.h4 (M) nu zwart beziggehouden wordt op 

de damevleugel, heeft wit even de vrije hand 

aan de andere kant …Lh6 24.h5 a5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) Deze stelling had ik thuis nog op het 

bord. Op internet waren enkele partijen van 

Mart te vinden die zo verliepen. De volgende 

(waarschijnlijk zeer sterke) zet was een sug-

gestie van de computer. De zwarte stelling 

lijkt hierna niet meer te houden. 

(M) De stelling waar het een beetje om 

draait in deze partij. Het mooie in deze vari-

ant (en in enkele andere varianten die uit 

deze opening kunnen voortkomen) vond ik 

persoonlijk altijd het computeroordeel me-

nig witspeler zand in de ogen heeft ge-

strooid. Een snelle blik zegt genoeg: wit is 

volledig ontwikkeld, heeft een mooi paard 

op d5 en over de veiligheid van de koning 

hoeven we het al helemaal niet te hebben. 

Zwart heeft echter ook zo zijn plannen. Naar 

mijn mening draaide het in deze varianten 

doorgaans om het dekken van alle zwakke 

velden in de stelling. Het paard op e5 fun-

geert hierbij als een rots in de branding, 

waarna een verdubbeling van de torens op 

de f-lijn zwart van tegenspel voorziet. 

Mochten de zware stukken geruild worden, 

dan kan de zwarte pionnenmeerderheid op 

de koningsvleugel een aardig woordje mee 

gaan spreken. Tot zover de theorie in dit 

type middenspel. Deze stelling had ik reeds 

tweemaal eerder op het bord gehad. De eer-

ste keer was in een externe partij tegen – vol-

gens mij toen nog IM – Twan Burg, zelf een 

erkend Najdorf speler. In deze stelling be-

sloot hij tot het sterk ogende 25.Lxb5, met 

het idee om na …Dxb5 26. Dxd6 zonder 

kloppen binnen te vallen. Een mooi moment 

voor een kijkersvraag: hoe weerlegt zwart 

dit idee?  Analysestelling na 26.Dxd6: 
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[ (Nico: Ja, wat te spelen? Een uitgelezen 

moment om Mart en Bas even rust te gunnen 

en de kleine grijze cellen van de lezers aan 

het werk te zetten. U heeft 2 minuten be-

denktijd de winnende voortzetting te vinden. 

En nee mensen, weg met die computers! De 

oplossing vindt u aan het eind van deze ru-

briek. Dus, tempo a.u.b.!] 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
“Remise? Haal je maar niks in mijn hoofd!” 

(Verder met Mart.) 

Mede dankzij deze overwinning, die een 

grote stap richting IM-norm betekende, 

bleef ik optimistisch over de zwarte kansen 

in deze stelling. Enkele maanden later, we 

spreken eind 2012, kreeg ik deze stelling 

voor de tweede maal op het bord. Dit keer 

was IM Veijo Maki de tegenstander en hij 

bleek zich goed voorbereid te hebben. Hij 

wist de druk goed op de ketel te houden op 

de koningsvleugel en nadat ik me liet verlei-

den tot enkele verzwakkingen, werd ik vak-

kundig uitgeteld. Uiteraard heb ik nadien 

ook die partij geanalyseerd, hierbij het com-

puteroordeel met een korreltje zout nemend. 

Deze deelde doorgaans toch een flinke plus 

aan wit uit [ N.: Na de volgende zet van wit 

berekende Stockfish 8, rekendiepte 44 op 

10-11-2019 het witte voordeel op + 2.76]  

(M.) en ik geloofde in de zwarte plannen, 

balanceerde je voor mijn gevoel wel op het 

randje. Ik overwoog uiteraard om in een eer-

der stadium af te wijken (voor Pxe6, daarna 

is het allemaal redelijk gedwongen denk ik), 

maar het leek me leuk mijn analyse van des-

tijds te testen. Bas bleek echter de voorbe-

reiding naar het volgende niveau te hebben 

getild, met enkele correcte zettenreeksen die 

 
5 Voetnoot 2. D.V. krijgt hier eenmalig dispensatie. For 

this time only… 

door de toegenomen computerkracht de vin-

ger op de zere plek weten te leggen. 

 

[Nico: Ach Mart,  oordeel van schaakcom-

pies, ook maar een mening…]  

 

 
Tja Nico, da’s dan wel mat in 32! 

 

25.Dg3! (M.) wederom de beste zet in de 

stelling. Ik laat hierbij IM David Vigorito, 

die in de filmpjes van 2010 zijn toenmalige 

inzichten deelde, aan het woord, waarbij ik 

de rol van tolk op me zal nemen: “de eerste 

partij met deze stelling ging verder met 

25.Le2 en hoewel wit ook hier beter staat, 

won zwart waardoor Najdorf spelers waar-

schijnlijk een ‘false sense of optimism’ kre-

gen.5Pas later viel het kwartje en besefte ik 

hoe erg het gesteld was met de zwarte stel-

ling. Met mijn favoriete Najdorf-variant aan 

flarden, trok ik de conclusie dat ik dan maar 

Caro Kann moest gaan spelen en dat heb 

dan ook maar gedaan.” Vooral de laatste 

zin spreekt boekdelen over hoe de beste man 

de wanhoop nabij moet zijn geweest. Geluk-

kig is hij inmiddels weer bij zinnen gekomen 

en heeft hij een boek geschreven over zijn 

nieuwe inzichten in de Najdorf, zodat mij en 

anderen eenzelfde lot bespaard kan blijven.  

25…b4 (M) een poging het tegenspel van de 

grond te krijgen. 25…Tf7 was het alternatief 

maar het was me niet duidelijk wat ik daar 

ging doen. Ik hoopte wit tot actie te “dwin-

gen”, waarna ik me wellicht los zou kunnen 

wurmen. Bas liet zich dat geen twee keer 

zeggen… 26.Pe3 !? (B.)Niet slecht, maar 

sterker was 26.Lh3. Na b.v. 26…Tf7 27.hxg6 

hxg6 28.Lf5 staat wit op winst.  



 13 

(M.) meteen de druk op g6 opvoeren  met 

hxg6 en Lh3-f5 was een alternatief. 

[N.: 26. Lh3, Deep Fritz 13, 25-8-2020: 

+3.02]  

Stelling na 26.Pe3 

 
26…Lxe3 27.Dxe3 Tf7 28.Lh3 Thf8 

(B.:!?) (M.:?!) (B.) Met 28…Te8 kon zwart 

meer weerstand bieden. Na 29.Tdg1 Da7 

moet wit dan 30.Dc1! vinden om voordeel te 

houden.) (M.) 28…Te8 (velden dekken!) 

lijkt volgens de computer nog relatief oké, 

aangezien de loper nu de h-lijn blokkeert. 

Het blijft echter behelpen; waar is bijvoor-

beeld het zwarte tegenspel? 29.hxg6 hxg6 

30.Le6 Tf4 (B.: zie diagram) 

 

 
 

(M.) In de hoop de h-lijn te blokkeren, maar 

ik kom bedrogen uit! (B.) Nu zou zwart zich 

na 31.Dh3? redden. Gelukkig voor wit zit er 

een fraaie onderbrekingszet in, die beslis-

send voordeel oplevert. 31.Lf5! (M.) Dit kan 

de zwarte stelling niet hebben. Niet alleen 

wint wit een kwaliteit, maar zwart kan ver-

volgens slechts lijdzaam toezien hoe wit de 

troepen omsingelt. 31.T8xf5 (B.) Iets beters 

is er nauwelijks. Op …Tf3 komt 32.Dh6+ 

Kf7 33.Dh7+ Kf6 34.Tdg1 32.exf5 Txf5 

33.Td5 Dc7 34.Dh6+ Kf6 35.Thd1 Ke6 

36.Dh8 Pf7 37.Dh7! (M.) Bas speelt telkens 

de sterkste zet. Deze tegenaanval zorgt er 

voor dat zwart niet genoeg vingers heeft om 

de gaten in de dijk te dichten.  

[N.: Mart kruipt hier in de rol van Hansje 

Brinker, die manmoedig het land redde door 

1 vinger in het gat in de dijk te steken.] 

 

 
Gaten? Ik hou het nu al amper droog! 

 

37…Tf6 38.Tg5! (M.) Krak. De overige zet-

ten kunnen beschouwd worden als afscheid 

nemen van de partij. En daarmee de variant. 

38…Dc4 39.Txg6 Txg6 40.Dxg6+ Ke7 

41.Dg1 Pe5 42.Da7+ Ke6 43.Dxa5 Pf3 Da8 

Pd2+ 45.Kc1  1-0  

 

(M.) Een sterk staaltje voorbereiding en een 

uitstekend gespeelde partij van Bas! Natuur-

lijk niet waar ik vooraf op hoopte, maar ik 

zie er zeker ook de positieve kant van. In 

mijn optiek is een interne partij bij uitstek 

geschikt om de grenzen te verkennen (/ver-

leggen!) en in deze partij is er duidelijk een-

tje aangegeven. Het was leuk om de ver-

schillende stellingen na zet 15 op het bord te 

krijgen, maar het is tijd voor een andere aan-

pak. Denk dat ik eerlijk kan zeggen dat ik 
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deze partij geen kans heb gehad. Knap ge-

daan Bas, complimenten! 

 

En daarmee sluit Mart op sportieve wijze 

zijn beschouwingen af. De eerste – en hope-

lijk laatste – gesloten kampioen van de VSV 

stond daarmee vast. Enige troost voor Mart: 

ook ik werd - in ronde 4 - slachtoffer van 

Bas’ gedegen voorbereiding. Met mijn Caro 

Kann à la Short werd ik daardoor vlotjes 

naar het schavot geleid. Een kopje kleiner 

ging ik huiswaarts… 

 

Op de jaarvergadering werd de nieuwbak-

ken kampioen door Geert, ditmaal zonder 

lichtje en muilmasker, op anderhalve meter 

passend gehuldigd. Een glimmende Gerard 

ziet toe en dat het goed is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: studio van der Hoogt 

Proficiat! 

 

Oplossing kijkersvraag. 

Analysediagram na 26.Dxd6. 

Dit onaangekondigde binnentreden van de 

zwarte veste werd door Mart hardhandig af-

gestraft. Na 26:Dxb2+! 27.Kxb2 Pc4+ 

28.Ka1 Pxd6 blijft wit een stuk achter. 

Dat had u toch wel binnen de twee minuten 

in de gaten?  

Degenen die daarin zijn geslaagd, en even 

eerlijk nu a.u.b., mogen zich vanavond een 

extra glaasje permitteren. Of een bitterbal, 

borrelworstje of blokje kaas,  u ziet maar. 

 

 
6 In: “Zwart op Wit”, pag.78, NIC 2011 Alkmaar 

Dat deelname aan een dergelijk evenement 

niet geheel zonder risico is, bewijst de vol-

gende cart… eh, lachspotprent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toegift. 

 

Een schaakpartij kan je verliezen. Dat zal 

menigeen wel eens zijn overkomen. Met bij-

passende teleurstelling, verdriet of, zoals 

Paul van der Sterren eens verzuchtte na ver-

liespotten tegen wat mindere tegenstanders: 

“Walging […] Schaamte, ontreddering […] 

Opgeven in walging, als daad van walging. 

Walging van jezelf, de tegenstander, de par-

tij, het schaakspel, het leven. T-o-t-a-l-e 

walging.”6 

De ergste verliesvorm is, lijkt me, het opge-

ven in gewonnen stelling. Het overkwam Ig-

natz von Popiel tegen Georg Marco, Mo-

naco 1902. Wit speelde 36.Td1 en zwart gaf 

op. Hoe had hij kunnen winnen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effe zoeken, mensen! 

 

Nico, oktober 2020 
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BOEBS COLUMN 

Over de sportwereld 
 

Door Boeb Jacobs 

 

Op een mooie na-

middag komt mijn 

beste vriend, zo niet 

mijn enige vriend, 

bij mij op Steyl op 

bezoek om een bier-

tje te drinken. De 

hoog opgeleide 

evenwichtige onder-

nemer, die best te-

gen een stootje kan, 

had eerst nog tennis gespeeld. Het was maar 

een potje om de kat zijn staart geweest, dat 

hij had verloren, maar toch had de uitslag 

zijn humeur beïnvloed. Daar had hij de pest 

over in. 

 

Waarom, waarde sportvrienden, meld ik u 

dit ware verhaal ? Om er wijzer van te wor-

den! Als een uitslag langere tijd uw humeur 

bepaalt. Als de uitslag heilig is, als het uit-

sluitend om de knikkers gaat, als het gezellig 

samen zijn niet telt, als de schoonheid van 

het spel (Paul van de Sterren in Schaakma-

gazine) geen enkele rol meer speelt, gaat de 

helft van ons ledenbestand op onze club-

avond met een rotgevoel naar huis. En dat is 

eigenlijk niet de bedoeling. Het is in de 

sportwereld uit de hand gelopen. Zelfs op 

het laagste niveau is de uitslag dikwijls za-

ligmakend geworden. En daarmee gaat een 

deel van het genoegen in het spelletje verlo-

ren. 

 

De grote belangstelling die heden ten dage 

voor sport bestaat is niet nieuw. Bij de oude 

Grieken stond sport al hoog in aanzien en 

trainden ze er voor: De Griekse worstelaar 

Dimitrios Leandros is daar een mooi voor-

beeld van: In het jaar 760 voor Chr. verloor 

hij tijdens de olympiade de finale. De dag 

daarna nam hij een kalfje in zijn armen en 

liep er een ronde mee door de arena. Dat 

deed hij vier jaar lang, iedere dag. Om zijn 

tegenstanders te intimideren liep hij bij de 

eerstvolgende spelen een rondje door de 

arena met een volwassen stier op zijn rug. 

Wat is de moraal van dit verhaal? Dat wat 

voor lawaai het moderne trainerscanaille 

ook maakt, trainen niet veel meer is dan de 

lat steeds iets hoger leggen. 

Na de Grieken bleef het lang stil in de sport-

wereld. De Romeinen bouwden wel arena’s, 

maar lieten het sporten daar aan de leeuwen 

over. En duizend jaar later probeerden rid-

ders te paard, als sport, elkaar nog wel over-

hoop te steken, maar dat was het dan ook 

wel. 

 

Tot onze vriend Pierre Baron de Coubertin 

in 1896 onder het motto: ‘Deelnemen is be-

langrijker dan winnen’, de eerste moderne 

Olympische spelen organiseerde. Na die 

spelen begonnen de sporters zich in clubs te 

verenigen. Maar het stelde nog niet veel 

voor. De massa had wel wat anders dan sport 

aan hun hoofd. De zorg om het dagelijks be-

staan. Er was geen geld. Mensen waren al 

blij als ze te eten hadden En de betere klasse 

vond sport beneden haar waardigheid. De 

weinigen van hen die wel aan sport deden, 

vonden trainen kinderachtig. Sport werd 

lange tijd niet serieus genomen. Ook daar 

een voorbeeld van. Mijn jeugdvriend Wil-

lem de Gooier was van beroep broodbakker. 

Hij kon daarnaast verschrikkelijk hardlopen. 

Op een wedstrijddag begon Willem om vier 

in de ochtend in de bakkerij te werken, tot 

acht uur. Om tien uur ging hij met de hand-

kar het nog warme brood uitventen. Om 

twee uur was hij afgewerkt. Twee uur later 

stond Willem fris en fruitig aan de start bij 

de Gooise Atletiek Club om geselecteerd te 

worden voor de Nederlandse atletiekkampi-

oenschappen. 

 

Intussen leven we in een nieuwe wereld, 

waar sport wordt gezien alsof het naast eten 

en drinken een eerste levensbehoefte is. En 

nemen we het voor lief dat sport ook onge-

zonde spanning, rivaliteit, en teleurstelling 
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oproept. Ja, zelfs voor slapeloze nachten kan 

zorgen. 

 

Maar ondanks dat, en dat in geval de oerdrift 

om te scoren de boventoon voert, zijn er nog 

steeds voldoende goede redenen om aan 

sport te doen: het is goed voor je zelfver-

trouwen, je vergeet de dagelijkse zorgen, het 

verrijkt je sociale leven.  

 

En niet in de laatste plaats, Ilse, mijn beeld-

schone dokter, zegt dat sporten goed is om 

mensen gezond te houden. 

 

 

 

GEERTS COLUMN 

Beetje coronamoe 
 

Door Geert Hovens 

 

Ook Schakie is 

een beetje co-

ronamoe. Na 

de eerste golf 

begonnen we 

met de VSV 

weer voorzich-

tig aan het fy-

sieke schaak te 

ruiken.  

 

Het Venlo Gesloten was een aardige invul-

ling van de zomer. Toen werden we verrast 

door het stoppen van LimianZ en moesten 

we, terwijl de tweede golf zich aandiende, 

op zoek naar een nieuw onderkomen. Op dit 

moment is er nog geen kogel door de kerk, 

maar wel een serieuze optie. De borden, 

stukken en klokken zit momenteel ook wer-

keloos thuis en vervelen zich te pletter. 

 

Online-schaak is het enige wat ons rest. Dat 

is niet voor iedereen een welkom alternatief. 

Volkomen begrijpelijk voor die leden die 

vooral het sociale contact op de clubavond 

missen. Dat kan je met online-schaak onmo-

gelijk vervangen. Ja, je kunt een beetje 

chatten tussen de partijen door. Maar leuk is 

anders. Ook het speeltempo is voor menig-

een een probleem. Hoe langer de speelduur, 

hoe groter de zelfdiscipline nodig is. Het 

huidige speeltempo is prima lijkt me: 10 mi-

nuten per partij en een increment van 15 se-

conden per zet. Dus een beetje doorschaken 

en je hebt er weer een minuut bij. Echt in 

tijdnood komen is geen gevaar. De goudvin-

ken hebben zelfs zeeën van tijd: 25 minuten 

en 20 seconden per zet. Schaken tot in de 

late uurtjes. 

 

Het leuke van Lichess zijn ook de varianten 

die je kan spelen. Chess960, King of the hill, 

Antichess en Crazyhouse, om er enkele te 

noemen. Via Lichess-tv kun je nagaan hoe 

de varianten werken. 

 

Ik mag mij gelukkig prijzen dat ik deze co-

ronatijd nog schaaklessen geef aan de jeugd 

op de basisscholen. Dat is één aaneenscha-

keling van vrolijke en verbaasde gezichtjes, 

leuke schaakpotjes en trotse kinderen die 

een diploma halen. Ik besluit dan ook bij 

deze om de slogan van de belastingdienst te 

jatten:  Schaakmeester Geert….maakt scha-

ken leuker en makkelijker. 

 

Schakie Splinter 
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MY MOST INTERESTING GAMES PART 2 
 

Omdat zowel de interne als de externe com-

petitie ineens werd afgebroken was er ge-

brek aan actuele partijen, die normaal het 

clubblad zo rijkelijk vullen. 

 

Een schaakclubblad zonder partijen is als 

een roddelblad zonder BN’ers: kaal, oninte-

ressant, misschien zelfs nutteloos en irrele-

vant. Om deze leegte op te vullen heeft de 

redactie de spelers van het eerste en tweede 

team gevraagd om hun interessantste partij 

in te sturen, d.w.z. de beste / leukste / span-

nendste / verrassende / meest memorabele 

partij, naar eigen inzicht. Deze oproep heeft 

geleid tot vele pareltjes van partijen. 

 

In het vorige nummer toonden we drie par-

tijen onder de titel: My most interesting ga-

mes Part 1. In dit nummer volgt Part 2. 

 

We beginnen met een partijbespreking inge-

zonden door Henk van Gool, van zijn partij 

tegen ‘remisekoning’ IM Rob Hartoch 

(1947-2009) 

 

SCHAKEN TEGEN DE BEER 

 

Halverwege de jaren ’80 had de Neder-

landse Spoorwegen een kortingkaart voor 

jonge reizigers die in de zomervakantie Ne-

derland wilden verkennen. Van deze zoge-

noemde “Tienertoer” maakten mijn broer 

Rudi, clubgenoot en vriend Guy Dierx en ik 

graag gebruik om pretparken en beurzen te 

bezoeken. Tijdens één van deze strooptoch-

ten belandden we in de jaarbeurshallen in 

Utrecht. Daar vond een meerdaags evene-

ment plaats met als doel jonge kinderen, tie-

ners en jong volwassenen kennis te laten 

maken met allerlei aspecten van de Neder-

landse samenleving. Sport en spel, weten-

schap, beroepen, verenigingen … kortom, er 

viel van alles te doen en te beleven. 

We liepen de grote hal binnen. Daar had de 

landmacht een stormbaan opgesteld voor 

jonge klimgeiten. Men was er met haviks-

oog op zoek naar nieuwe rekruten. Mijn oog 

viel echter op een groot podium aan de lin-

kerkant van de hal. Daar zat een beer van een 

vent aan een tafeltje achter een schaakbord. 

Tussen alle fysieke activiteiten die er gedaan 

konden worden leek de man met het schaak-

bord wat misplaatst. 

Als fanatieke schakers was onze belang-

stelling natuurlijk meteen gewekt. 

We keken even de kat uit de boom en ont-

dekten dat de man een snelschaakpartij 

speelde tegen bezoekers die hem durfden uit 

te dagen. Wie van hem wist te winnen won 

een beertje met een pet en een pilotenbril op. 

De man speelde met wit, maar had wel een 

tijdshandicap. Hij kreeg maar de helft van de 

bedenktijd waar zijn tegenstander gebruik 

van kon maken. Het onderdeel werd toepas-

selijk “Schaken met de beer” genoemd. Een 

vlotte presentator praatte de sessie aan el-

kaar en gaf telkens kort commentaar tijdens 

de partijen. 

Ik trok de stoute schoenen aan en meldde me 

voor een schaakpartij. Toen ik plaats nam 

aan het tafeltje keek de beer tegenover mij 

me vorsend aan. Natuurlijk probeerde hij in 

te schatten wat voor vlees hij in de kuip had. 

Daar kwam hij snel genoeg achter. 

Nadat de openingszetten razendsnel op het 

bord waren beland, gaf de presentator al aan 

dat “deze jongeman zo te zien niet voor het 

eerst een schaakpartij speelde”. 

Van de fragmentarische beelden die ik nog 

van deze gebeurtenis in mijn geheugen heb, 

herinner ik me dat de beer op een gegeven 

moment constateerde dat zijn bedenktijd 

toch wel gevaarlijk laag werd. Op het bord 

maakte hij echter geen vorderingen. Hij 

bood me daarom remise aan. 

In die tijd was ik echter nog eerzuchtig en ik 

was er op gebrand zo’n beertje te winnen. Ik 

weigerde zijn aanbod, offerde een pion op 

de damevleugel en wurmde mijn stukken via 

het ontstane gat zijn stelling binnen. Voordat 

zijn tijd op was, slaagde ik erin hem schaak-

mat te zetten. Hij keek me even met een ver-

wijtende blik aan, maar gaf me vervolgens 
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met een brede grijns mijn welverdiende tro-

fee. 

Het beertje zou echter nooit bij mij thuis in 

de prijzenkast belanden. Een paar minuten 

nadat ik van het podium was afgestapt zag 

ik een guitig jongetje aan de hand van zijn 

ouders verlangend naar mijn beertje staren. 

Ik kon zijn blik niet weerstaan en gaf mijn 

zwaarbevochten trofee aan de jongen. 

 

Dat was mijn eerste kennismaking met In-

ternationaal Meester Rob Hartoch. Later 

leerde ik dat hij vaker op evenementen stond 

met zijn “schaken met de beer” act. Bedoeld 

om de schaaksport onder een breed publiek 

te promoten. 

 

Ruim twintig jaar later zou ik hem weer ont-

moeten. In 2006 werd in Amsterdam het 

Amsterdam Chess Tournament gehouden. 

Dat toernooi verliep voor mij rampzalig. 

Oorzaak was waarschijnlijk mijn keuze om 

elke dag op en neer te reizen. Het was juli en 

bloedheet in de trein. Ik kwam telkens ge-

kookt aan in de speelzaal. Nadat ik in de eer-

ste drie ronden maar een half puntje had we-

ten te verzamelen, zag ik tot mijn verbijste-

ring dat ik voor de vierde ronde was inge-

deeld tegen IM Rob Hartoch. Met lood in de 

schoenen sjokte ik naar het bord. Dat werd 

ongetwijfeld weer een nederlaag. 

Ik herinnerde me plotseling echter onze ont-

moeting in Utrecht. Natuurlijk was dat een 

snelschaakpartijtje geweest in een luidruch-

tige omgeving. Had ik toen echter niet al 

aangetoond dat ik hem aan kon? Met iets 

meer moed begon ik aan de partij. 

 

Natuurlijk herkende Rob mij niet. In twintig 

jaar tijd had hij al duizenden jonge gasten te-

genover zich gehad. Ik was maar één van de 

velen. We waren nu ook allebei twintig jaar 

ouder. In elk geval kon hij nu tonen dat hij 

in het klassiek schaak niet voor niets IM 

was. Ik werd na het volgen van een verkeerd 

plan dan ook helemaal weggespeeld. Op de 

één of andere manier wist ik met hangen en 

wurgen nog stand te houden. 

En toen bood hij plotseling remise aan. Ver-

baasd en opgelucht accepteerde ik het aan-

bod. Later leerde ik dat Hartoch de bijnaam 

‘Remisekoning’ had. Dat verklaarde mis-

schien waarom hij in deze partij niet tot het 

gaatje ging. In elk geval gaf deze remise een 

verder miserabel toernooi voor mij kleur. 

Tijdens de analyse maakte hij een opge-

wekte indruk en beweerde hij dat de partij 

van meesterniveau was geweest. Dat was 

natuurlijk niet zo, maar hij gaf daarmee op 

subtiele wijze te kennen mij toch als een ge-

lijke te beschouwen. Misschien om mij een 

hart onder de riem te steken. Daarna kwam 

zijn natuurlijke drang tot onderwijzen naar 

boven en stelde hij me vragen om te testen 

wat ik van de gespeelde structuur afwist. 

Ook de schare toeschouwers, die tijdens 

zo’n toernooi altijd om de analyseborden 

heen hangen, werden bij zijn betoog betrok-

ken. Het was allemaal heel gemoedelijk en 

leerzaam en regelmatig liet hij een schater-

lach horen. 

 

Ik besefte toen nog niet dat het de laatste 

keer was dat we tegenover elkaar aan het 

schaakbord zaten. 

Zijn overlijden drie jaar later was een schok 

voor mij. Ik had deze goedlachse beer graag 

nog een keer ontmoet in de schaakarena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rob Hartoch 

 

Henk van Gool – Rob Hartoch 

Amsterdam 2006 

Robatsch systeem 
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1.e4, g6 2.d4, Lg7 3.Pf3, d6 4.Lc4, Pf6 

5.De2, 0-0 6.0-0, Lg4 7.h3, Lxf3 8.Dxf3, c6 

9.Lb3, Pbd7 10.Te1, Dc7 11.c3, e6 12.Lf4, 

b5 13.Pd2, e5 14.dxe5, dxe5 15.Le3,c5 

Hier vroeg Hartoch me in de analyse in 

welke structuur we nu beland waren. Tot 

zijn tevredenheid antwoordde ik dat het toch 

wel erg op een Spaanse partij was gaan lij-

ken. 

16.c4! zwart dreigde zelf ..,c4 te spelen en 

veld c5 vrij te maken voor zijn paard. 16.., 

b4 17.g4?! zie dia 1. 

 

Dia 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De start van een verkeerd plan. In die tijd 

was ik in de Spaanse structuur gefocussed 

op paardoffers op veld f5. Waarschijnlijk 

geïnspireerd door partijen zoals die tussen 

Alexander en Pachman uit 1947, zie dia uit 

deze partij: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stelling na 23.Pe3-f5!! 

 

In die partij volgde 23.., gxf5? (beter .., Lf6) 

24.gxf5, f6 25.Pxh7!, Le8 26.Txg7!, Kxg7 

27.Pxf8, Kxf8 28.Lh6+ en zwart werd ge-

slacht. 

 

Je kunt ideeën echter niet één op één kopi-

eren. Mijn stelling tegen Hartoch is heel an-

ders. Sowieso mist wit al het extra paard 

voor de aanval en is de d-lijn open en veld 

d4 toegankelijk voor een zwart stuk. Een be-

ter plan voor wit (vanuit dia 1) was daarom 

een paard op d5 te gaan posteren b.v. 17.Pf1, 

Pb6 18.Lg5, Dc6 19.Lxf6, Lxf6 20.Pe3, a5 

21.Pd5 met een stevige stelling. 

17.., Dc6 18.Lc2, Tfe8 19.Pf1, Pf8 20.Pg3, 

Pe6 21.Dg2, Pd7 22.Kh1, Pd4 23.Ld3, Pf8 

24.Tg1, Pfe6 25.Pf5 zie dia 2. 

 

Dia 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar staat het paard dan op veld f5. Natuur-

lijk mag 25.., gxf5 26.gxf5 niet want dan be-

slist de druk van de zware witte stukken 

richting veld g7. De IM kan het beest echter 

schouderophalend negeren. 

25.., Dc7 26.Dg3, Pf4 De zwarte paarden 

oefenen een heel wat krachtigere druk uit 

vanaf hun voorposten dan het witte schar-

minkel op veld f5. Wit ziet zich daarom ge-

noodzaakt alvast één van de verkenners on-

schadelijk te maken. 27.Pxd4 zie dia 3 
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Dia 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.., cxd4?! Hier mist Hartoch een kans op 

groot voordeel. Na 27.., Pxd3! 28.Pb3, Pxb2 

29.Pxc5, Lf8 30.Tab1, Pxc4 31.Tgc1, Pxe3 

32.Dxe3, Tac8 33.Pd3, Da5 blijft zwart een 

gezonde pion voor. 

28.Ld2, a5 29.Tac1, Lf8 30.c5 zie dia 4 

 

Dia 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wit offert een pion voor spel over de c-lijn. 

Nu en in de volgende zetten had zwart zijn 

paard moeten ruilen tegen de loper op d3 om 

ongelijke kleur lopers te voorkomen. 30.., 

Lxc5 31.Tc2, De7 32.Tgc1, Ld6 33.Lb5 nu 

wordt de witveldige loper actief. 33.., Ted8 

34.Kh2, Tab8 35.Lc4,a4 36.b3, a3 37.Ld3, 

Db7 38.Lxf4 en hier kwamen we remise 

overeen zie dia 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 38.., exf4 39.Df3 sta ik weliswaar nog 

steeds een pion achter, maar de gesloten 

structuur, de ongelijke kleur lopers en mijn 

controle over de enige open lijn geven me 

waarschijnlijk voldoende spel om de stelling 

te houden. 

 

        _________________________ 

 ______________________ 

 

We gaan verder met een partijfragment van 

Joep Nabuurs over stukken verbeteren. 

 

 
 

Met wit sta ik bijna de hele partij een pion 

achter, maar ik heb wel meer ruimte in mijn 

eigen kamp en op de zwarte velden. Graag 

wil ik naar c3-c4 toewerken en het centrum 

openen, maar als de stelling opent kan ook 

zwart aanvalskansen krijgen. Daarom is de 

vraag: waar wil elk wit stuk staan? 



 21 

• Zwart heeft weinig stootkracht maar 

kan ooit f5-f4 van plan zijn. Een wit 

paard op f4 houdt dit tegen en zet 

druk op veel zwarte pionnen. Paard 

naar f4. 

• De witte koning staat veilig, maar 

mocht het centrum open gaan, dan is 

h1 als wit veld kwetsbaar voor 

schaakjes. Bovendien is pion g3 

zwak als wit zijn zware stukken 

weghaalt. Een keertje Kh2 haalt een 

hoop zwarte tactieken/gelukjes eruit. 

Koning naar h2. 

• De toren heeft open lijnen op de da-

mevleugel. Toren naar b1  

• De dame komt hier slecht bij de 

zwarte koning, maar zou over de 

zwarte velden druk kunnen zetten. 

Dame niet duidelijk, maar als 

zwart het toelaat is Db2-a3-d6 een 

mooie route. 

• De loper staat oké op d3 om c3-c4 

voor te bereiden, maar vanuit e2 valt 

hij h5 aan en dekt hij g4 mocht de 

zwarte dame ooit ideeën krijgen. Lo-

per staat goed, maar doet nog 

meer vanuit e2. 

• Prioriteiten/Volgorde: Zwart geeft 

met Kf7-e8 aan zijn koning naar de 

damevleugel te willen spelen. Als 

wit druk op pion b7 wil zetten zon-

der dat Kc7 dekt, moet het nu. Ver-

der moet wit met zijn paard f4 dek-

ken voordat een zwart f5-f4 goed 

wordt.  

De volgende zetten voor wit zijn dan heel 

logisch. Voor zwart is het lastig een plan te 

verzinnen, daarom laat ik vraagtekens ach-

terwege, op één leerzame fout na. 

28. Tb1, Pd8. 29. Pe3, Tf8?  

 

Begrijpelijk, deze zet stond lang op zwarts 

agenda. Maar de stelling is veranderd en nu 

is hij erger dan niets doen. De toren zou ac-

tief zijn als zwart f5-f4 erin kreeg. Wit kan 

echter op tijd dekken, en nu staat Tf8 

vooral in de weg van de koning of dame. 

Dat een wit Db2-a3 de toren aanvalt helpt 

ook niet. 

30 Pg2, Ke7. 31. Pf4, Le8. 32. Db2, Kf7. 

33. Kh2, Kg7. 34. Da3, Kg8. 35. Le2, 

Dh7. 36. Dd6, Lf7. 

 

 

 

 
 

Voor en na 

 

De stelling is duidelijk verbeterd voor elk 

wit stuk, terwijl de zwarte stukken niet lij-

ken te weten wat ze moeten doen. Nu de 

stukken goed staan, gaan de pionnetjes du-

wen. 

37. c4, dxc4. 38. Lxc4, Te8. 39. D5, exd5. 

40. Lxd5, Kh8. 41. Df6+, Kg8. 42. E6, 

Lxe6 en de laatste zetten waren 43. Pxe6, 

Dd7. 44. Pf4+, Kh7. 45. Dg6+ Kh8. 46. 

Dh6+ 

 

 ______________________ 

 

De derde speler van het eerste team, waar 

wij partijen van kregen was Thijmen 

Smith. Dit is een partij uit 2013, gespeeld in 

het 30. Internationales Böblingen Open A 

tegen de Duitse GM Leonid Milov. 

 

Milov,Leonid (2530) 

Smith,Thijmen (2188) 

B94  Böblingen Open (4) 28.12.2013 

 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 

Pf6 5.Pc3 a6 6.Lg5 Pbd7 

De Verbeterde List. Ik had hier maar een 

paar minuten om voor te bereiden, maar het 

heeft wel iets geholpen. 
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7.De2!?  

Deze zet heeft hij wel vaker gespeeld. De 

dame lijkt ongunstig geplaatst omdat het de 

loper blokkeert, maar het ondersteunt wel e5 

en na g4 kan de loper naar g2.  

 

7…h6!  

De loper moet nu naar een minder gunstig 

veld en wit moet een keuze maken waarnaar 

toe.  

 

8.Ld2  

Deze zet is niet zo vaak gespeeld en ik was 

er niet zo bang voor. 

[8.Lh4 De meest gespeelde zet. G6 9.f4 e5 

10.fxe5 dxe5 11.0-0-0 

Dc7 Deze stelling heeft een goede score 

voor zwart. De witte stukken staan niet echt 

ideaal. ] 

 

8…Db6 9.Pb3 e6 10.f4 Dc7 11.g4 

 

 
 

Hierna was ik toch enigszins bezorgd. g5 

komt eraan en ik niet echt een goed veld 

voor mijn paard.  

 

11…Le7  

Dit was meer om g5 onaantrekkelijk te ma-

ken. 

[11…b5 Dit was de meest veilige keuze. Zo-

lang het nog kan, moet ik snel b spelen om 

ruimte te winnen en mijn loper te ontwikke-

len. 12.Lg2 

(12.g5 hxg5 13.fxg5 Ph5 Dit is voor zwart 

geen probleem.) 

12…Lb7 Prima stelling voor zwart dit. De 

zwarte koning blijft nog even in het midden 

denk ik.] 

 

12.0-0-0 

[12.g5 hxg5 13.fxg5 Ph5. Het is nu onaan-

trekkelijk om g5 te spelen. Daar was ik ei-

genlijk het meeste bang voor.] 

 

12…g5?!  

Het verkeerde plan. Ik dacht dat ik een pion 

kon offeren zodat ik een paard op e5 kon 

krijgen, maar wit krijgt toch wel veel spel. 

Tijdens de partij had ik veel tijd verbruikt en 

ik vertrouwde op mijn gevoel dat het pion-

offer genoeg spel oplevert. 

 

[12…b5! Dit was het laatste moment om 

nog b5 te spelen. Alhoewel is het een dun 

koord waarop deze variant zit. 13.Lg2 

(13.g5 hxg5 14.fxg5 Ph5 Wederom hoef ik 

niet bang te zijn voor g5.)  

13…b4 (13…Lb7?! Deze is juist niet zo 

goed, daarom heb ik het ook verworpen. 

14.e5 dxe5 15.fxe5 Ph7 16.Lxb7 Dxb7 Deze 

stelling vond ik toch niet zo aantrekkelijk. 

Het paard op h7 staat niet goed.)  

14.Pa4 ( 14.e5 bxc3 15.exf6 cxd2+ 16.Txd2 

Lxf6 17.Lxa8 Pb6 Deze variant is ook al erg 

lang en deze zetten moeten gevolgd worden. 

Als dat niet gebeurd komt zwart slechter te 

staan.)   

14…a5 15.e5 La6! 

Ook weer de enige zet, maar hierna sta ik erg 

goed. Mijn stukken zijn ontwikkeld en ik 

kom binnen via de c-lijn. Daarom kan dit 

ook juist omdat de dame nu niet meer c2 kan 

dekken.] 

 

13.e5  

Dit kwam als een verrassing voor mij, deze 

zet had ik niet overwogen in mijn bereke-

ning. 

 

[13.fxg5 hxg5 14.Lxg5 Pe5 Dit had ik voor 

ogen en volgende enige heeft wit een klein 

plusje. Ik denk wel dat het redelijk spel op-

levert voor zwart. Ik kan weer b5 en Lb7 

spelen (of misschien wel Ld7- c6 en 0-0-0).] 
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13…dxe5 14.fxg5 hxg5 15.Lxg5 

 

 
 

Als eerste dacht ik dat wit hier wel een dui-

delijk voordeeltje heeft. Mijn koning staat 

nog in het midden en wit is veel actiever. Ik 

heb wel nog centrumpionnen, wat mij kan 

helpen. Een plan verzinnen vond ik wel 

moeilijk. 

Waar moet mijn koning heen? Hoe moet ik 

mijn witveldige loper ontwikkelen? En de 

vraag nu is, moet ik mijn zwartveldige loper 

ruilen? 

 

15…b6 

[15…Pd5 Ik dacht zelf dat de lopers ruilen 

geen goed idee was. f6 en d6 worden dan ex-

tra zwak dacht ik. De engine daarentegen is 

wel een fan van deze zet. 16.Lxe7 Pxc3 

17.bxc3 Kxe7 De engine geeft hier een ge-

lijke stelling aan, maar ik dacht dat wit hier 

wel echt een voordeeltje heeft. De d-lijn is 

belangrijk, de vraag is natuurlijk hoe ik mijn 

witveldige loper moet ontwikkelen? Ik be-

oordeelde in ieder geval als een gunstige 

stelling voor wit.] 

 

[15…b5 Dit vond ik verzwakkender dan b5, 

een pion op b6 houdt de velden c5 en a5 nog 

even onder controle.] 

 

16.Lg2 Lb7 17.Lxb7 Dxb7 18.Lxf6 

Lxf6 19.Pe4 Le7 20.Thf1 f6 

 

 
 

Langzaamaan voert wit de druk op en ik kan 

het allemaal niet bijbenen. Wit heeft de 

juiste stukken geruild en er komt een paard 

op d6 binnen. Met mijn koning in het mid-

den, is het al helemaal huilen geblazen. Ik 

had het idee het al in de opening mis is ge-

gaan.  

 

21.Pd6+ Lxd6 22.Txd6 Ke7 

23.Tfd1 Pf8 

[23…Thd8 24.Dc4! Pf8 25.Txd8 Txd8 

26.Db4++- ] 

[23…Tad8 24.Dc4+- ] 

 

24.g5!  

 

 
 

Wit speelt erg sterk. Deze laatste zet blaast 

het beetje bescherming van mijn koning nog 

omver. Hier dacht ik al bijna aan opgeven.  
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24…Th4!  

Ik heb toch nog een beetje sterke zet vonden. 

Een toren op f4 is nog een cruciale verdedi-

ger.  

 

25.gxf6+?!  

Hoe gek het ook is, deze zet is minder goed. 

Ik krijg nog kansen om te verdedigen. Vanaf 

nu grijp ik mijn kans met beide handen. 

[25.g6 Meteen uit is dit. Pxg6 26.Td7+ 

Dxd7 27.Txd7+ Kxd7 28.Dd3++- ] 

 

25…Kxf6 26.Te1 

[26.Pd2 Het paard in het spel brengen is wel 

sterk.] 

[26.Df2+ In eerste instantie dacht ik dat dit 

een dubbele aanval was (in mijn vooruitbe-

rekening), maar daarom is de toren naar h4 

gegaan om tussen te plaatsen op f4. Tf4] 

 

26…Pg6 27.Df2+ Tf4 28.Dg1 

 

 
 

Inmiddels zijn we in dit middenspel terecht 

gekomen. Hier was ik weer tevreden en had 

ik weer hoop. Mijn stukken zijn weer actief 

geworden. Mijn koning staat weer een beetje 

veilig. Tijdnood begon wel toe te slaan. 

 

28…Ph4 9.Txb6 

[29.Pd4! Txd4 ( 29…exd4 30.Tdxe6+ Kf7 

31.Dg5+- ) 30.Txd4 exd4 31.Dxd4++-] 

 

 

 

 

29…Dh7 30.Dc5 

[30.Pc5 Nu kan het complete chaos worden. 

Zeker omdat we beide in tijdnood zaten, 

koos wit het zekere voor het onzekere. Pf3 

31.Txe6+ Kf7 32.Dh1! Het paard staat ge-

pend!] 

 

30…Pf3 31.Td1 Tg8  

 

 
 

Mijn stukken staan perfect om te counteren. 

Ik kom via de h-lijn en de g-lijn binnen. 

 

32.Dd6 Df5 33.Tb7 Th4 34.De7+ Kg6 

35.Tb6 Txh2  

De dreigingen van mij worden ook steeds 

groter en daarom kiest wit ervoor om het 

eindspel in te gaan. Daar heb ik zelf nog de 

grootste kans!  

 

36.Dxe6+ Dxe6 

37.Txe6+ Kf5 38.Txa6 e4  

 

Ik heb een sterke vrijpion en de zevende rij 

in handen! Wit moet oppassen om niet in 

problemen te komen.  

 

39.Ta5+ Kf4 

40.Ta4 Tgg2 41.Tc4 Kg3 42.Tc3 

[42.Pc5 e3 43.Pe4+ Kh3 44.Tf1= ] 

42…e3  
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Maar er zit niks anders in dan remise, helaas. 

 

 
 

43.Txe3 Txc2+ 

44.Kb1 Txb2+  

 

Conclusie 

Een niet zo goede opening mondde uit in een 

verschrikkelijk middenspel waar ik duidelijk 

verloren stond. Maar wonderbaarlijk heb ik 

een verdediging gevonden en ik heb erg 

goed terug gevochten. Ik heb mijn concen-

tratie hoog gehouden en mijn kansen gegre-

pen! 

½-½ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


