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Weer schaken
In een interview met Erwin l’Ami na afloop
van het Tata Steel toernooi stelt Gert
Devreese de vraag: ‘Hoe was het om op het
Tata-toernooi weer achter het bord te
zitten?’. Het antwoord dat u zelf na kunt
lezen is een volmondig: ‘Ja, fantastisch!’.
Erwin laat op deze woorden meteen volgen
hoe jammer het was dat het schaakfestival in
zijn volle glorie nog niet mogelijk was in Wijk
aan Zee. Zo is het, de grootmeester uit
Woerden begrijpt heel goed hoe wij allemaal
(professionals en amateurs) weer gewoon
achter het bord willen zitten. Gelukkig begint
het er weer op te lijken. De meeste leden
bezoeken weer de clubavond, en op 5 februari ging de KNSB-competitieronde in ieder
geval door (met af en toe wat lege borden).
In Wijk aan Zee werd er geschaakt door
grootmeesters en jonge talenten in de
Masters en in de Challengers. Zo mooi als
vorig jaar werd het niet voor ons

Nederlanders, maar Anish Giri en Jorden van
Foreest speelden niet onverdienstelijk. Op
Magnus Carlsen stond echter geen maat, en
hij won voor de achtste keer in Wijk aan Zee.
Dat is een record waarvan je denkt dat alleen
Carlsen het scherper kan stellen. De
Nederlanders in de Challengers kwamen
trouwens ook goed mee, maar ook hier was
er een iemand die het veld domineerde: de
achttienjarige Arjun Erigaisi.

rijk zijn lokale organisatoren die het mogelijk
maken dat anderen achter het bord kunnen
zitten. Een van hen is Marcel Krosenbrink en
hij wordt in het zonnetje gezet als ‘vrijwilliger van het jaar 2021’. Allemaal veel lees- en
schaakplezier toegewenst!

Jeroen Bosch
hoofdredacteur

Ook Eline Roebers ‘komt goed mee’, en haar
trainer Robert Ris blikt in dit nummer terug
op een aantal van haar recente successen.
Het is duidelijk dat ze ‘veel belofte voor de
toekomst’ heeft zoals het nieuwe KNSB
bestuurslid topschaak, Marcel Peek, het
noemt in een interview in dit nummer. Om te
kunnen schaken moet er ook georganiseerd
worden. In de serie ‘KNSB 150 jaar’ kijkt
Minze bij de Weg dit keer naar de relatie
tussen de KNSB en de FIDE. Zeker zo belang-

De Zilveren Dame

Giri in Grand Prix

Tom en Anna zijn broer en zus en wonen op
een boerderij in het Graandal. Wanneer
keizer Safir uit het Oosten oprukt en het
Koninkrijk van Godfried binnenvalt dan
volgen de avonturen elkaar snel op in de
middeleeuwse jeugdroman De Zilveren
Dame. Tom wordt ontvoerd en gevangengezet. Anna gaat samen met ridder Jan
op zoek naar haar broer. Welke rol speelt
Jacob de Boswachter eigenlijk, die door
Tom ‘De Mafkees’ wordt genoemd? Tom
wordt van de doodstraf gered en komt op
kasteel Dillenburg terecht waar Safir ‘de
Almachtige’ zich heeft geïnstalleerd. Gelukkig woont daar ook zijn dochter de prinses
die in niets lijkt op haar wrede vader. Toch
geeft ze een belangrijk schaakstuk – een
zilveren dame – aan haar vader. Waarom
keizer Safir zo graag zijn gouden en
zilveren schaakset compleet wil krijgen
moet je trouwens zelf maar lezen. O ja,
schrijver Bram Baptist houdt van geschiedenis en van schaken, en er komt een vervolg.

Het eerste FIDE Grand Prix toernooi van dit
jaar (3-17 februari) werd gehouden in
Berlijn en gewonnen door Hikaru Nakamura
die Levon Aronian wist te verslaan in de
finale. Er volgen op heel korte termijn nog
twee Grand Prix toernooien. Van 28 februari tot en met 14 maart wordt in Belgrado
het tweede Grand Prix gehouden. Een
week later start dan in Berlijn de laatste in
de serie (21 maart-4 april).
Anish Giri neemt deel aan het tweede en
derde Grand Prix toernooi. De belangen
zijn groot want alleen de twee spelers met
de meeste Grand Prix punten plaatsen zich
voor het Kandidatentoernooi dat op 16 juni
begint in Madrid. In totaal worden er 24
spelers uitgenodigd voor de 3 Grand Prix
toernooien, waarbij er steeds 16 aan een
‘leg’ deelnemen. Vanuit 4 poules met 4
spelers, plaatsen de 4 groepswinnaars zich
voor de knock-out fase (halve finale en
finale). De officiële Grand Prix website is
https://worldchess.com/
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Paul van der Sterren

C O L U M N

Over boeken en over geschiedenis
Mij is wel eens gevraagd of ik niet een
Geschiedenis van het schaken in Nederland
zou willen schrijven of, als ik daar te lui voor
ben, dan toch op zijn minst een overzicht
van pakweg 1945 tot nu. Het idee is sympathiek natuurlijk –¬ dat zijn ideeën wel vaker
– maar roept wél meteen Willem Elsschots
beroemde dichtregel “maar tussen droom
en daad/ staan wetten in de weg en praktische bezwaren” bij me op.
Vooral bezwaren. Het begint ermee dat je
de cynische vraag “wie leest er nog boeken?”
zou kunnen stellen, of “wie leest er nog
schaakboeken?”, of “wie leest er nog
Nederlandstalige schaakboeken?” Geen
domme tegenwerping in dit tijdperk van
video’s, podcasts en het steeds verder uit
beeld verdwijnen van de Nederlandse taal.
En toch is dat het probleem niet. Het
geschreven woord heeft zichzelf echt nog
niet opgeheven, ook niet in het Nederlands.

Bovendien, ik weet uit ervaring dat je heel
goed boeken kunt schrijven zónder dat
iemand ze leest (zo lang je dat maar niet van
tevoren al weet).
Een relevantere vraag is: wie wil zo’n boek
uitgeven? Anders dan auteurs denken uitgevers namelijk zakelijk en mijn ervaring van
de laatste decennia is dat weinig uitgevers
nog brood zien in een ‘niche’ product als
een Nederlandstalig schaakboek. Helaas!
Maar heel eerlijk gezegd, zelfs daar ligt niet
het echte probleem, want tegenwoordig
kun je ook zónder uitgever best een boek
uitgeven.
Veel fundamenteler dan al deze financieel
georiënteerde bezwaren is de vraag: kán
geschiedenis wel in een boek worden
samengevat? We lezen en horen iedere dag
wat er zoal gebeurt in de schaakwereld en
als bonus ook nog eens wat iedereen daar-

van vindt. Al die kleine en grote, interessante en onbenullige verhalen en verhaaltjes, hier, daar, op websites, in video’s of
waar dan ook, dát is geschiedenis die zichzelf aan het schrijven is. Wie dat in een dik
boek nog eens dunnetjes over wil doen doet
eigenlijk een poging om vast te houden wat
iedereen alweer druk bezig is te vergeten.
Aan de ene kant is dit goed – we vergeten
inderdaad te veel. Aan de andere kant is
vergeten ook een efficiënte techniek van
ons brein om voldoende hersencapaciteit
over te houden voor het hier en nu.
Kortom, terug naar het heden! Weg met die
ingewikkelde redeneringen, weg met die
tekstverwerker. Vandaag staat Carlsen-Giri
op het programma in Wijk aan Zee. Wie
heeft er dan nog een boek nodig?

Buitenschaak in Den Haag
Het zijn lastige
tijden voor ons
allen, en dat
geldt ook voor
schaakliefhebbers. In Den Haag
maakt het duo
Evert Roeleveld
en Han Nicolaas
van de nood een
deugd. Han en
Evert zetten zich
er week in week
uit voor in om het schaken aan de man te
brengen door het organiseren van buitenschaak, elke zaterdag op een ander plein.
Daarbij kan iedereen aanschuiven voor
een potje schaak. Dit doen zij elk weekend, weer of geen weer, sinds het laatste
kwartaal van 2020 tot op de dag van
vandaag. Ik verheug me alweer op zaterdag!

De populariteit van het buitenschaak heeft
ook geleid tot de plaatsing van enkele
permanente schaaktafels op het Rabbijn
Maarssenplein. Deze tafels worden ook
onderhouden (schoongemaakt, kleine reparaties, activiteit op de woensdagmiddag)
door Han en Evert.
Tjeerd Ouwehand
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Jeroen Bosch

Carlsen overtuigend
winnaar Tata Steel
Masters
Magnus Carlsen was de overtuigende winnaar van de 84e editie van het toernooi in Wijk
aan Zee. De wereldkampioen eindigde met 9,5 uit 13 anderhalf punt boven Shakriyar
Mamedyarov en Richard Rapport. Anish Giri eindigde met 7,5 punt op de ongedeelde vierde plaats, een halfje boven Jorden van Foreest en Sergey Karjakin.
Met 7 remises en 6 overwinningen
(waaronder een reglementaire
tegen Daniil Dubov die voor
het laatste weekend positief
testte op het corona virus)
bleef
Carlsen
ongeslagen.
Nog
indrukwekkender
was
dat hij in geen enkele partij in
gevaar kwam en ook nog eens
tenminste vier kansen op een
nog beter resultaat miste.
Carlsen wist al zijn directe
concurrenten (de nummers 2
tot en met 4) te verslaan met
het Catalaans waarmee hij
een goede basis legde voor de
eindoverwinning. Zijn eerste
slachtoffer was Anish Giri
die tegen een sterk staaltje
openingsvoorbereiding aanliep.

Carlsen - Giri
Wijk aan Zee (2) 2022

r+-+r+k+
+pzp-+pzpp
p+l+psn-+
+-+q+-+n+-zP-+-+
vLQ+-+NzPP+-+PzPLzP
+-tR-+RmK-

maar dat gold zeker niet voor
Carlsen die met een sterk
kwaliteitsoffer komt:
16.Txc6! Dxc6 17.Pe5 Db5
18.Dc2 Pd5
De enige manier om het
evenwicht te bewaren was de
tactische wending 18...Pb6!
19.Lxb7 Pc4! twee paardzetten
die erg lastig te vinden zijn
achter het bord. De variant
gaat scherp verder met 20.Lxa8
Pxa3 21.Dxc7 (21.Dc6!? Dxe2 is
ook gelijk.) 21...Txa8 22.Dxf7+
Kh8 en, omdat 23.Dxe6 Dd5
niks oplevert vanwege 24.Pf7+?
Kg8 25.Ph6+ Kf8!, speelt wit nu
23.Tc1!. Dan staat het eindspel
gelijk na de achteruitzet 23...
De8 24.Dxe8+ Txe8 25.Tc6.
19.Tb1 Da5 20.Lxd5
De computer vindt het uitlokken
van een verzwakking met
20.Le4! nog sterker, om pas
na 20...g6 verder te gaan met
21.Lxd5.
20...exd5?
Er viel nog een beetje te spelen
met 20...Dxd5 21.Dxa4 (21.Dxc7

b5! 22.Dxf7+ Kh8 kan voor
zwart) 21...f6 22.Pd3 Dxa2 en
wit staat beter maar nog niet
gewonnen.
21.Txb7 c5
De
dreiging
was
22.Lb4
met damevangst en daar is
verrassend weinig tegen te
doen. Zwart verliest ook na
21...Pc3 22.Lb4, en na 21...De1+
22.Kg2 Pb6 23.Dxc7.
22.Df5! Tf8 23.Pxf7! Dd8
Zwart is ook kansloos na 23...
De1+ 24.Kg2 Dxe2 25.Dxd5.
24.dxc5 Df6
Er is niet beter, maar nu wikkelt
Carlsen af naar een makkelijk
gewonnen eindspel. De vrije
c-pion
gaat
materiaalwinst
opleveren.
25.Dxf6 gxf6 26.Ph6+ Kh8
27.c6 Tfc8 28.c7 Pc3 29.Lb2
d4 30.Pf7+ Kg7 31.Pd6 Kg6
32.Kf1
Zwart kan toch niks doen.
32...Pb5 33.Pxc8 Txc8 34.a4
Pxc7 35.Lxd4 Pe6 36.Le3
1–0

Stelling na 15...Dd5
In een bekende Catalaanse
variant heeft Magnus een
pion geofferd voor positionele
compensatie in de vorm van
het loperpaar. We zijn nu net
een paar zetten ‘uit de theorie’,

Carlsen-Giri ronde 2 (foto: Bas Beekhuizen)

Pas in ronde 6 scoorde Carlsen
zijn volgende volle punt tegen
Richard Rapport.

Carlsen - Rapport
Wijk aan Zee (6) 2022
1.Pf3 d5 2.d4 Pf6 3.c4 e6 4.g3
dxc4 5.Lg2 Pc6 6.0–0 Tb8
Dit is een van de populairste
varianten voor zwart in het
Catalaans. Hij zet zo snel mogelijk
zijn toren weg van de lange
diagonaal om met ...b7–b5 zijn
extra pion te dekken. Wit speelt
nu meestal op compensatie met
7.Pc3. Magnus zijn volgende zet
is al zeer ongebruikelijk.
7.Le3!? Ld6 8.Dc1!?
En hier was alleen 8.Pfd2 om de
pion terug te halen nog eens
gespeeld.
8...b5 9.b3
Carlsen houdt de a-pionnen
bewust op het bord en het
partijverloop geeft hem gelijk.
De engine opent liever de a-lijn
met 9.a4 a6 10.axb5 axb5 11.b3
Lb7 12.bxc4 bxc4 13.Dxc4 Wit
staat wat beter, maar praktisch
lijkt de kans op remise hier toch
erg groot.
9...Lb7 10.bxc4 bxc4 11.Dxc4
Pb4 12.a3 Pbd5 13.Lg5 0–0
14.Pbd2 h6 15.Lxf6 Pxf6
16.Tfc1

-tr-wq-trk+
zplzp-+pzp-+-vlpsn-zp
+-+-+-+-+QzP-+-+
zP-+-+NzP-+-sNPzPLzP
tR-tR-+-mKRapport heeft zich prima
verdedigd en een vrijwel
gelijke stelling bereikt. Zoals
zo vaak in het Catalaans draait
het erom of zwart met ...c7–c5
van zijn achtergebleven pion
af kan komen. Rapport gaat
doelbewust verder.
16...Pd7 17.Da4 c5!
Niet 17...a6?! 18.Pb3 waarna
zwart onder druk blijft staan.
18.Dxa7 Lxf3
Dit is niet echt fout, maar de
engine laat zien dat zwart het
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witte spel kan neutraliseren
door op activiteit te spelen met
18...Ld5! 19.Da4 cxd4 20.Pxd4 Pb6
en na bijvoorbeeld 21.Dd1 Le5!
haalt zwart de geofferde pion
terug met volledig gelijkspel.
19.Lxf3 cxd4 20.Ta2
Beide spelers missen een leuke
tactische grap die mogelijk is na
deze zet.
Een blunder is 20.Dxd4? Le5,
en daarom had Carlsen 20.a4
moeten proberen waarna zwart
de stelling houdt met 20...Lb4
vaak gevolgd door ...Lc3.

Carlsen - Mamedyarov
Wijk aan Zee (9)

-snlwq-trk+
+-+-+pzpp
-trp+psn-+
zpp+-+-+PvlpzP-+-+
+-sN-zPNzP-zPQvL-zPLzP
tR-+-+RmKStelling na 11...Tb6

-tr-wq-trk+
wQ-+n+pzp-+-vlp+-zp
+-+-+-+-+-zp-+-+
zP-+-+LzPR+-sNPzP-zP
+-tR-+-mK20...De7
Heel
sterk
was
20...Pe5!
vanwege de grap 21.Dxd4 Lxa3!
en alles wordt geruild.
21.a4
Maar nu heeft wit een vrije
a-pion en komt het concept van
Carlsen helemaal uit de verf!
21...Tfd8? 22.Dxd4 Tb4 23.Dc3
Pb6? 24.a5 Da7 25.De3! Le7
Niet 25...Pc8? 26.Txc8!, maar wit
staat hoe dan ook gewonnen.
26.Tcc2!
Tactisch klopt alles bij wit.
26...Lg5 27.Dc5 Le7 28.axb6!
Dxa2 29.Dxe7! Dxc2 30.Dxd8+
Kh7 31.b7
1–0
In de volgende ronde versloeg
Carlsen met zwart de 16-jarige
Praggnanandhaa (die met 5,5
uit 13 niet ontevreden mag zijn
over zijn debuut in de Masters)
waarmee hij aan de leiding
kwam samen met Vidit en
Mamedyarov. De Azerbeidzjaan
speelde een sterk en creatief
toernooi (wat te denken
van 1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.g4?!
Mamedyarov-Esipenko ronde 2),
maar ook hij dolf het onderspit
tegen het Catalaans van Magnus
in ronde 9.

Net als Rapport heeft ook
Mamedyarov zijn toren van de
lange diagonaal afgehaald (via
a6) om daarna met ...b5 zijn
extra pion te dekken. Carlsen
speelt nu op compensatie met
een actie in het centrum.
12.e4! Le7?! 13.e5! Pd5
14.axb5
Wit staat beter na 14.Pxd5!
cxd5 15.Lxa5 b4 16.Lxb6 Dxb6
17.a5 alhoewel zwart zeker heel
behoorlijke compensatie voor
de kwaliteit heeft.
14...cxb5?!
Shak had gebruik moeten maken
van de gelegenheid met 14...
Pb4!, na 15.De4 cxb5 16.Txa5 is
de stelling heel spannend, maar
zijn de kansen ongeveer gelijk.
15.Pxd5 exd5 16.Lxa5 Pc6
17.Lxb6 Dxb6
Van dit kwaloffer heeft de
creatieve zwartspeler zich iets
teveel voorgesteld. Dankzij de
open a-lijn dringen de witte
torens de zwarte stelling binnen.
18.Ta8! h6 19.Tfa1

R+l+-trk+
+-+-vlpzp-wqn+-+-zp
+p+pzP-+-+pzP-+-+
+-+-+NzP-zPQ+-zPLzP
tR-+-+-mK19…Le6?!
Nemen op d4 is onmogelijk
vanwege 19...Pxd4 20.Pxd4 Dxd4
en nu 21.Td1! Dxe5 22.Txd5
waarna 22...De1+ slechts een

schaakje is na rustig 23.Lf1.
Beter was echter 19...b4 waarna
wit waarschijnlijk verder moet
gaan met 20.Txc8 Txc8 21.Df5
gevolgd
door
22.e6
(een
wending die op de vorige zet
ook al mogelijk was). Materiaal
staat het dan gelijk, maar
wit krijgt aanval dankzij de
ongelijke lopers.
20.Dd1 b4 21.b3!
Het is belangrijk om 21...b4 en
...Pb4 te verhinderen. Zwart
krijgt nu wel een gedekte
vrijpion, maar daar kan hij
verrassend weinig mee doen.
21...c3 22.T8a6! Dc7 23.Pe1!
Wanneer zwart nu ‘blijft staan’
dan volgt 24.Pc2 (het paard is
een uitstekend blokkadestuk)
en
wint
wit
langzaam.
Mamedyarov
stortte
zich
daarom van ellende maar in het
zwaard met het actieve
23...f6?
Dit verzwakt de zesde rij.
24.Pd3! fxe5 25.Pxe5 Pxe5
26.Txe6! c2 27.De1
en opgegeven vanwege 27...
Lg5 28.dxe5 c1D 29.Txc1 Dxc1
30.Dxc1 Lxc1 31.Lxd5 met
makkelijke winst.
1–0
Nadat Dubov positief testte op
het corona-virus voorafgaand
aan de 11e ronde was het
duidelijk dat Carlsen in ronde
13 een gratis punt zou krijgen.
Overigens kregen ook Rapport,
Giri en ‘Prag’ een gratis punt,
wat betekent dat, naast Dubov
zelf, Mamedyarov het meest
benadeeld werd want hij
speelde remise tegen de Rus.
Carlsen was er, vanwege zijn
vrije slotdag, misschien extra
op gebrand om in ronde 12
nog een resultaat neer te
zetten, en omdat Fabiano
Caruana zijn mislukte toernooi
nog een beetje glans wilde
geven door er vol voor te gaan
met wit kregen we een echt
gevecht te zien tussen twee
ratingfavorieten. Wederom was
het Carlsen die aan het langste
eind trok. De Amerikaan sloot
het toernooi uiteindelijk af met
een teleurstellende 50% score.

Caruana - Carlsen
Wijk aan Zee (12) 2022

-+-trr+k+
+p+-zppvlp
-+l+-+p+
+-zP-zP-+p+-zP-+-+
wQ-+-vL-+-+-sNqzPPzP
+RtR-+-mKStelling na 25...De2
Een spannende stelling. De
Amerikaan heeft een centrum
waarmee hij de zwartveldige
loper van de wereldkampioen
inperkt. Carlsen kan bogen
op het loperpaar en een vrije
a-pion.
26.f3?
Juist was 26.Pf3! en nu
bijvoorbeeld 26...f6! (26...Lxf3?!
27.Te1!) 27.Tb2 Da6 28.exf6
met een volgens de computer
gelijke stelling hoe zwart ook
terugslaat op f6. In de praktijk
lijkt de zwarte stelling overigens
prettiger om te spelen.
26...Txd4!
Carlsen aarzelde niet en speelde
dit kwaliteitsoffer vrijwel a
tempo.
27.Lxd4 Dxd2
Zwart
heeft
dan
ook
overweldigende
compensatie
vanwege: zijn loperpaar, de
vrije a-pion en de zwakke
witte e-pion. Eigenlijk is het
fundament (pion d4) uit de witte
stelling weggeslagen. Een ander
probleem is dat de zwarte dame
erg actief is, maar dameruil zorgt
voor een eindspel waarin zwart
zijn troeven nog makkelijker
te gelding kan maken. Omdat
Caruana ook nog eens weinig
tijd had, gaat het in het vervolg
heel hard.
28.Td1 Df4 29.Db4
Een betere kans is 29.La1 Lxe5
30.Lxe5 Dxe5 31.Td2 alhoewel
Carlsen (net als in de partij) niet
verplicht is om meteen op e5 te
slaan.
29...e6!
Veel sterker dan 29...Lxe5
30.Lxe5 Dxe5 31.Te1.
30.Lc3?
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Het was beter om geen dames
te ruilen en maar gewoon te
wachten. Zwart heeft echter
nog een aantal nuttige zetten
voordat hij eventueel e5 er af
gaat slaan: bijvoorbeeld ...Ta8
en ...h5.
30...Dxb4! 31.Lxb4 Lxe5

-+-+r+k+
+p+-+p+p
-+l+p+p+
+-zP-vl-+pvL-+-+-+
+-+-+P+-+-+-+PzP
+R+R+-mKMaterieel is het nu gelijk
en positioneel staat zwart
gewonnen.
32.La3 Lf6 33.Kf2 Le7
Pion c5 is nu het eigenlijke
doelwit van Carlsen.
34.Tb6 Tc8 35.Td2 f6 36.f4
e5 37.fxe5 fxe5 38.Te2 Tf8+
39.Ke1 Tf5
Richt indirect weer zijn pijlen op
c5.
40.Tb1 e4! 41.Tc1 Lh4+ 42.g3
Lg5 43.Tb1 Tf3 44.Lc1 Lf6
45.Tb6 Tf5 46.La3 Kf7 47.Tf2
Tf3! 48.Txf3 exf3 49.Kf1 Ld4
en Caruana had genoeg gezien.
De zwarte koning loopt de witte
stelling binnen en beslist de
partij.
0–1
En de twee Nederlanders die
vorig jaar zo glorieus bovenaan
eindigden? Die deden het
uiteindelijk helemaal niet slecht.
Anish begon matig, maar een
sterke reeks in het midden
van het toernooi hielp hem
er weer bovenop. Na een wat
rommelig straatgevecht tegen
Caruana, won hij reglementair
van Dubov en scoorde daarna
twee uitstekende punten tegen
Esipenko en Shankland. Na een
matig slotweekend (1 uit 3)
eindigde hij uiteindelijk precies
op zijn verwachte score.
Jorden kwam niet in de buurt
van zijn uitzonderlijke prestatie
van vorig jaar, maar dat viel ook
niet te verwachten (op rating

-+-+r+k+
zpp+-+-zpp
-+p+-zp-+
+-+-+R+-+-+-+-+
Esipenko - Giri
+-zP-tr-+Wijk aan Zee (8) 2022
PzP-+-+-sN
r+-+-trk+ +-+-+R+K
zppzp-+pzpp Inmiddels zijn er twee paar
stukken geruild en dat is
-snn+-+-+ lichte
gunstig voor zwart. De pionnen
+-vl-+q+l worden steeds sterker naarmate
-+-+-+-+ er meer geruild wordt.
+LzP-+N+P 30.Kg2 Kf7 31.Td1 h5 32.Tf2
hinkte op twee
PzP-sN-zPP+ Esipenko
gedachten waarschijnlijk. In het
tR-vLQtR-mK- eindspel na 32.Txh5 Te2+ 33.Kg3
was hij nummer 12 in dit elite
gezelschap). Hij speelde fris en
ondernemend en kreeg terecht
complimenten van Carlsen na
afloop van het toernooi.

Stelling na 13.Pef3
Dit is een theoretische stelling
uit het Italiaans. Zwart speelt
nu meestal 13...Tad8, maar Giri
had een andere zet voorbereid
die wit dwingt om zijn dreiging
(een vork) uit te voeren.
13...Tfe8 14.g4 Lxg4 15.hxg4
Dxg4+ 16.Kh1 Pe5! 17.Ph2!?
Het valt in Esipenko te prijzen
dat hij tegen een snel spelende
Giri niet voor een makkelijke
uitgang kiest met 17.Pxe5
Dh3+ 18.Kg1 Dg3+ 19.Kh1 en
zetherhaling.
17...Dg6 18.Lc2
Op 18.Tg1 volgt sterk 18...Pd3!.
18...Pd3
19.Lxd3
Dxd3
20.Pdf3
20.Pb3 Dxd1 21.Txd1 Lxf2
was eerder gespeeld in een
correspondentiepartij
RohsLarsson uit 2016. Wit lijkt wat
beter te staan in dit eindspel,
maar zwart hield het remise.
20...Dxd1 21.Txd1 Lxf2
Dit type eindspel (met 3
koningsvleugelpionnen
voor
een paard) zal Giri bekeken
hebben. Het staat ongeveer
gelijk, maar praktisch speelt het
misschien wat makkelijker met
zwart.
Zonder
steunpunten
is
het best moeilijk spelen met
paarden.
22.Lf4 c6 23.Td2 Le3 24.Lxe3
Txe3 25.Pd4 Pc4 26.Tf2 Tae8
27.Taf1 Pd6 28.Pf5 Pxf5
29.Txf5 f6

Txb2 34.Td7+ Te7 35.Txe7+ Kxe7
en nu 36.Ta5 a6 37.Pf3 speelt
hij in ieder geval met al zijn
stukken. Maar het is duidelijk
dat zwart de enige is met
winstkansen hier.
32...g5 33.Td7+ T3e7 34.Td6
Te6 35.Td7+ T8e7
Anish speelt terecht op winst.
En Esipenko zal misschien spijt
hebben gehad van zijn 32e zet.
De zwarte koningsvleugelmassa
is gevaarlijk.
36.Td8 g4 37.Th8?
Juist was 37.Pf1! h4 38.Th8.
37...Kg6 38.Tg8+ Tg7 39.Tf8
Kg5 40.Pf1 h4 41.a4 a5 42.b4
b6 43.bxa5 bxa5 44.Ta8 Te5
45.Pd2?
Het is ironisch dat het moment
waarop wit zijn paard mee laat
doen hij meteen aantoonbaar
verloren staat. De computer laat
het paard op f1 staan om het
dier te offeren wanneer zwart
...g4–g3 speelt. Het dubbele
toreneindspel dat dan ontstaat
biedt kansen op remise.
45...g3!
Anish heeft scherp gezien dat
zwart nu in alle varianten wint.
46.Pf3+ Kf4 47.Tf1
Zwart wint na 47.Pxe5+ gxf2+
48.Kxf2 fxe5 49.Txa5 h3.
47...h3+! 48.Kxh3
Of 48.Kg1 g2 49.Tf2 Kg3!.
48...g2 49.Tf2 Ke3! en dit is de
allerhardste, de fraaie pointe is
50.Txg2 Kxf3! 51.Txg7 Th5 mat.
0–1
Jorden was zoals bekend lid van

het secondenteam van Carlsen
tijdens de WK-match. Het was
mooi om te zien hoe hij in ronde
4 met open vizier ‘de baas’
tegemoet trad. In de opening
offerde hij met zwart een pion
voor een scherpe stelling. We
komen erin na 27.b5, waarna
het hard tegen hard gaat.

Carlsen - Van Foreest
Wijk aan Zee (4) 2022

r+-+-trk+
+p+q+-vl-+p+-+-+
+PtRp+-+p
p+-zPp+-+
+-+-zP-zPP+-+-zPQzP
+-+RvL-mK27...h4! 28.Tdc1 Tf6 29.bxc6
bxc6 30.g4 h3!
Beide
zijden
zijn
met
een soort minoriteitsaanval
bezig. Jorden geeft al zijn
koningsvleugelpionnen op voor
zoveel mogelijk open lijnen
tegen de witte koning.
31.Dxh3 Taf8 32.Dg2 Tg6
Ook goed is 32...Th6 na 33.h3
Tf3 34.g5 Th4! 35.Txc6 Tfxh3
laat de computer zien hoe
mooi aanval en verdediging (of
aanval en tegenaanval) elkaar
in evenwicht kunnen houden
na de beste zetten voor beiden:
36.Tc8+ Lf8 37.T1c7 Df5 38.Lb4
en het is eeuwig schaak na 38...
Th1+! 39.Dxh1 Dg4+ 40.Dg2
Dd1+.
33.g5 Tf5?!
Dit is natuurlijk een razend
ingewikkelde stelling waarin
de spelers ook nog eens weinig
tijd hadden. Foutloos spelen is
onmogelijk natuurlijk, en beide
spelers behandelen de volgende
fase eigenlijk voortreffelijk.
34.h4
Lf8
35.T5c2
Le7
36.Tb2?!
Een logisch plan dat wit steeds
moet bekijken is weglopen met
de koning uit de gevarenzone.
Na 36.Kf1! Lxg5 37.hxg5 Tfxg5
38.Dh2 Tg1+ 39.Ke2 (39.Dxg1?
Dh3+!) 39...Db7! geeft de
engine aan dat het gelijkstaat!
Op zet 37 is wit echter niet
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Carlsen-Caruana (foto: Lennart Ootes)

verplicht meteen op g5 te slaan,
en 37.Tb1! had een gewonnen
stelling opgeleverd.
36...Lxg5?
Juist was 36...Tfxg5 37.hxg5
Txg5 38.Dxg5+ Lxg5 en normaal
gesproken eindigt de partij nu in
een zetherhaling, bijvoorbeeld
na 39.Tb6 Ld8 40.Tbxc6 Dg4+
41.Kf1 Dh3+ 42.Ke2 Df3+ 43.Kf1.
37.Kf1! Da7

-+-+-+k+
wq-+-+-+-+p+-+r+
+-+p+rvlp+-zPp+-zP
+-+-zP-+PtR-+-zPQ+
+-tR-vLK+38.Dg4?
Dit was het moment om weg
te lopen met 38.Ke2! na 38...
Da6+ 39.Kd1 Dd3+ 40.Td2 Db5
is 41.Dg4! winnend, maar niet
41.hxg5 Tfxg5 42.Dh3 Tg1 en
dankzij de dreiging 43...Txg1+
moet wit eeuwig schaak geven.
38...Da6+!
39.Kg1
Tg7!

40.Tb8+
Wit gaat mat na 40.Dxf5? Lf4+
41.Kh1 Df1. En ook na 40.Txc6!?
Dxc6 41.Dxf5 eindigt de partij
in remise: 41...Lf4+ 42.Kh1 Dc4
dreigt mat! 43.De6+.
40...Ld8!
Zet 40 gehaald en het halve
punt is ook binnen!
41.Txd8+ Tf8 42.Txf8+ Kxf8
Zwart wint de dame, maar
Carlsen kan een vesting bouwen
met
43.Lb4+ Kg8 44.Dxg7+ Kxg7
45.a3
na nog een paar zetten forceert
Jorden nu de remise:
45...Kg6 46.Kg2 Kh5 47.Th1
c5 48.Lxc5 Dg6+ 49.Kf1 Da6+
50.Kg2 Dg6+ 51.Kf1 Da6+
52.Kg2
½–½
Het onderlinge duel in ronde
11 werd in het voordeel van
Jorden beslist, die daarmee ook
een einde maakte aan aspiraties
van Anish om Magnus nog te
achterhalen.

Van Foreest - Giri
Wijk aan Zee (11) 2022

r+-+-trk+
zp-+-+pzpp
lzp-+-sn-+
sn-zp-zp-+q+PzPP+-+
zP-zPL+-+-+-sNQ+PzP
+RvL-+RmKStelling na 15...c5
In een scherpe Saemisch variant
van het Nimzo-Indisch rijpt
Jorden nu zijn kans met een
ijzersterk kwaliteitsoffer.
16.Txf6! gxf6 17.Df3
Wit heeft geen directe winst,
maar prachtige lange termijn
compensatie door de verzwakte
zwarte koningsstelling.
17...Dc6 18.d5!
Sluit het centrum om op de
vleugel aan te kunnen vallen.
18...Dd6 19.Pf1 Kh8 20.Pe3
Lc8 21.Ld2
Wit heeft alle tijd - de loper is op
weg naar h4 om f6 aan te vallen.
21...Tg8 22.Le1 Tg6 23.Lh4
Th6?

Jorden van Foreest (foto: Bas Beekhuizen)

Taaier is proberen het paard
weer in het spel te krijgen met
23...Pb7 na 24.Tf1 moet zwart
dan ook nog zijn extra materiaal
opgeven met 24...Ld7 25.Lxf6+
(Wit hoeft niet te slaan en kan
ook verder bouwen met Ld3–e2
en Df3–f2) 25...Dxf6 26.Dxf6+
Txf6 27.Txf6 Kg7 en wit staat
een pion voor, maar zwart heeft
nog wat overlevingskansen.
24.Df2 Ld7 25.Tf1 Kg7 26.Le2
Dreigt
27.Lg4
met
een
positioneel gewonnen stelling.
26...Tg6 27.h3!? om alsnog Lg4
te spelen, zwarts volgende zet is
misschien niet goed, maar alles
verliest hier.
27...Lxh3 28.Lh5! Ld7
Of 28...Th6 29.Dg3+!.
29.Lxg6 fxg6 30.Lxf6+
Wit heeft met rente zijn
geofferde materiaal terug, met
behoud van aanval en pion e5 is
ook nogeens dodelijk zwak. Wit
won na
30...Kg8 31.Dh4 Tf8 32.Tf3
Tf7 33.Dg5 Df8 34.Dxe5 Pb7
35.Df4 Pd6 36.e5 Pe8 37.d6
Pxf6 38.exf6 De8 39.Pd5
De1+ 40.Kh2 Dd1 41.Pe7+
Kh8 42.Th3
1–0

magazine

INHOUD

schaak

9

I N F O R M A T I E F

Gert Devreese

Erwin l’Ami blikt terug op Tata-toernooi van Nederlanders

“ANISH EN JORDEN KUNNEN
ANDERE JONGE TALENTEN
OMHOOG TREKKEN”
De toekomst ziet er best positief uit voor het Nederlandse team, vindt Erwin

Ja, laat ik met de Masters beginnen. Anish
(Giri) had een beetje een vreemd toernooi,
hé. Hij had een matige start. Toen kwam
Anish is absolute wereldtop, Jorden zit net daaronder maar is ook heel ambitier ineens dat heel goeie stuk met vier
overwinningen op rij. Met in die reeks van
eus, en als hij in goeie doen is, kan hij werkelijk iedereen verslaan. De andere
vier overwinningen ook de partij die hij
jonge Nederlandse talenten kunnen zich aan die twee boegbeelden optrekken.’
zonder te spelen won van Dubov (omdat
Dubov weigerde met een mondkapje te
We blikken terug met Erwin l’Ami op de prestaties van de Nederlanders op het
spelen nadat iemand uit zijn entourage
Tata-toernooi.
positief had getest, red.). Desondanks 3
punten op een rij en het cadeautje tegen
Je hebt een tijd niet geschaakt. Hoe
groep van heel jonge talenten. En dat maakt Dubov.
was het om op het Tata-toernooi weer
je al snel één van de oudsten als 36-jarige.
achter het bord te zitten?
Gelukkig was ik nog niet de oudste, dat was Daarna kwam in ronde 11 dat prachtige
Ja, fantastisch! Als je dan weer gaat spelen,
in de Challengers de Indiër Ganguly (werd duel tussen Anish en Jorden van Foreest,
is Wijk aan Zee wel dé plek bij uitstek om
in februari 39, red.). Van de Nederlanders waarin Jorden een soort broedermoord
dat te doen. Het was wel jammer dat het
ben ik zelfs met afstand de oudste pleegde (lacht). Die nederlaag tegen Jorden
dit jaar geen volledig festival was. Dat blijft
deelnemer, zowel bij de Challengers als bij betekende naar mijn idee meteen zo’n
wel een gemis. Ik merk dat ook die toppers
de Masters. Dat is op zich wel een grappige beetje het einde van Anish’ toernooi. Want
in de Masters het toch wel leuk vinden als
gewaarwording.
Giri’s toernooislot was daarna ook weer niet
er een enorme sfeer hangt op het toernooi,
met die honderden amateurschakers en vele
bezoekers en schaakliefhebbers er ook bij.
Dat maakt Wijk aan Zee als toernooi toch
extra speciaal. Dat zie je nergens anders in
de wereld.

l’Ami. ‘Met Anish en Jorden heb je echt een heel stabiele top-2 van Nederland.

Maar los daarvan vond ik het wel weer heel
mooi om erbij te zijn. Het toernooi is op
zich wonderlijk goed verlopen, zeker met
die besmettelijke omikronvariant op volle
kracht. Echt een wonder dat er dan maar
één speler (Dubov) positief heeft getest op
covid. Ja, ik kijk zelf met veel plezier terug
op dit toernooi.
Je was in Wijk aan Zee dit jaar een
beetje de senior onder de Nederlandse
deelnemers…
(grinnikt)
Hoe kijk je naar de prestaties van de
andere Nederlanders die meededen in
de Masters en de Challengers?
Ja, de spelers die deelnemen worden ook
almaar jonger. Vroeger was je met mijn
leeftijd van 36 absoluut niet de oudste
speler in de Masters of Challengers. Maar
nu is zeker de Challengers groep vaak een

Erwin (foto: Jurriaan Hoefsmit)
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Timman-Karpov 1993 WK (Foto: Bas Beekhuizen)

Erwin l’Ami geflankeerd door Anish Giri en Max Warmerdam (foto: Lennart Ootes)

goed. Begin en einde van Anish waren dus
niet goed, maar hij had wel een heel goed
middenstuk op een gegeven moment. Toen
heb ik zelfs even gedacht dat hij Magnus
Carlsen misschien echt nog zou kunnen
bedreigen. Maar dat is niet gelukt helaas. En
Anish heeft uiteindelijk zelfs nog een klein
beetje elorating verloren. Alles samen was
het dus niet zo’n goed toernooi voor Anish.
Ik denk dan ook dat Anish zelf niet zo
tevreden is met zijn presteren op dit Tatatoernooi. Ik vond het wel belangrijk dat
hij na een slechte toernooistart in staat is
gebleken om weer terug te komen in het
toernooi, dat vond ik wel een positief punt.
En Jorden! Ja, ik sluit me graag aan bij
wat Magnus Carlsen over Jorden (van
Foreest) zei. Magnus vond Jorden zonder
meer de smaakmaker van dit toernooi. Dat
lijkt me wel een terechte constatering met
5 behaalde overwinningen en 4 nederlagen
op 13 partijen. Elke partij van Jorden was
een dolle boel.
Jorden heeft zich ontpopt als de ideale speler
voor elk toernooi. En als je puur objectief
naar zijn schaken kijkt, heeft Jorden zich
ook echt gestabiliseerd boven 2700 elo, dat
is ook wel een belangrijke stap. Vorig jaar
heeft hij het Tata-toernooi gewonnen, en
sprong hij over 2700 heen. En nu lijkt hij ook
echt gewoon op dat hoge niveau te settelen.
Dat is een fijne vaststelling: Jorden is dus
absoluut geen eendagsvlieg of zo, hij blijft
gewoon vrij steady in de wereld top 30 staan
of misschien zelfs ietsje hoger.
Dat doet Jorden heel goed. Hij blijft zich als
schaker ook verder ontwikkelen. Hij heeft
nu die ervaring als secondant van Carlsen

gehad in diens WK-match met Nepomniatsji
(in december). Ik ben benieuwd hoe dat
verdergaat, wat hij daarvan zal opsteken.
Ik ben wel enthousiast over Jordens
samenwerking met Carlsen.
Kortom: ik denk dat we de komende jaren
nog veel plezier gaan beleven aan Anish en
Jorden. Daar maak ik me weinig zorgen over.
En de Nederlanders in de Challengers?
Ja, dat klinkt misschien een beetje gek,
maar Max (Warmerdam) heeft eigenlijk
vrij weinig ervaring met dit type van
toernooien. Hij heeft zijn rating opgebouwd
in veel open toernooien over de hele wereld
heen. Een toernooi van het type Tata is nog
vrij nieuw voor hem.
Ik had het idee dat Max in dit toernooi iets
te weinig punten heeft verzameld, dat had
best méér kunnen zijn. Zijn laatste ronde
bijvoorbeeld tegen de Belg Dardha was echt
exemplarisch: daarin had Max met wit zijn
tegenstander helemaal te pakken, maar in
tijdnood overzag hij een vieze truc (Tf5).
Toen kwam hij nog een keer terug, en ook
daarna had hij nog makkelijk minstens
remise kunnen maken, maar uiteindelijk
verloor hij zelfs nog. Daar had echt veel
meer ingezeten.
Maar Max is ook wel een speler waar ik blij
mee ben. In Nederland zag ik een paar jaar
geleden niet direct waar het nou vandaan
moest komen, de nieuwe lichting. En Max
heeft wel echt die sprong gemaakt, hij is
nog steeds een 2600-speler. Hij heeft nu
wel wat rating verloren, maar het is voor

hem volgens mij belangrijk om toernooien
zoals Tata te spelen, omdat hij daar echt een
sterkere schaker van wordt. Hij neemt echt
wel wat mee van dit Tata-toernooi.
En dan hebben we nog Lucas van Foreest.
Ja, die heeft nu echt wel een sprongetje
gemaakt. Ik zat er eigenlijk een beetje op
te wachten dat hij echt de grote sprong zou
maken richting 2600. Ik verwacht wel dat dit
binnenkort een keertje gaat komen. Als je
zijn spel ziet, Lucas snapt het spelletje wel.
Alleen klikt het op de een of andere manier
nog niet altijd. Zo gebeurden er in die partij
tegen die jongen uit Corsica, die Maurizzi,
gekke dingen. Maar ik heb het idee dat
Lucas, net zoals Max, in staat moet zijn om
in elk geval de sprong naar 2600 te maken,
daarna zie je wel weer verder. De volgende
stap moet voor Lucas ook zijn om een
stabiele 2600-speler te worden. Dat moet
wel haalbaar zijn.
Hoe beoordeel je je eigen toernooi?
Ja, ik heb lang niet gespeeld. Dat merkte
ik in dit Tata-toernooi wel een beetje. In
het begin was ik nog een beetje shaky,
en het was lang niet allemaal goed wat ik
deed. Maar oké, over het gehele toernooi
scoor ik +2. Ik ben uiteindelijk zelfs beste
Nederlander geworden. Dat zag ik ook
niet aankomen. Maar het laatste weekend
maakte ik ineens nog 2,5 uit 3, toen heb ik
nog een eindsprintje kunnen inzetten. Over
het geheel ben ik wel tevreden.
Het was niet altijd geweldig, maar ik was
erg blij met mijn partij tegen Ganguly in
ronde 12. Dat was een hoogtepunt voor mij.
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Ik heb wat leuke potjes gehad ook, zoals
tegen Shuvalova in de derde ronde, een heel
scherpe partij waarin ik ook even verloren
stond, maar goed, dat hoort erbij.
Ja, en die Erigaisi was in onze groep veel te
sterk. Ik heb nooit echt kunnen meedoen
voor de toernooizege, dat vind ik wel
jammer.

NEDERLANDS TEAM
Wat voor perspectieven zie je voor het
Nederlandse team de komende jaren?
De toekomst ziet er best wel positief uit
voor het Nederlandse team. Met Anish en
Jorden heb je echt een heel steady top-2
van Nederland. Anish is absolute wereldtop,
Jorden zit net daaronder maar is ook heel
ambitieus, en als hij in goeie doen is, kan hij
werkelijk iedereen verslaan. Echt twee heel
interessante toppers.
En ik ben heel benieuwd hoe de ontwikkeling
zal zijn van de spelers die daaronder zitten.
Van mensen als Lucas, Max… Je hebt
Benjamin Bok nog, die veel in de VS zit in
de laatste jaren, maar die nog steeds relatief
jong en ambitieus is. We zijn als Nederland
dus best in staat om een goed team bij elkaar
te brengen de komende jaren. En het is een
team waar ook nog steeds wel groei in zit.

Jorden werkt al vanaf jonge leeftijd met
Anish, dat heeft hem duidelijk goed gedaan.
We hopen natuurlijk dat Jorden en Anish
de rest mee omhoog zullen trekken de
komende jaren.

ook weer veel tijd voor inruimen, en gaat
zijn toernooiplanning er ook heel anders
uitzien. De Candidates zijn in juni, dan
moet je je in april en mei alweer daarop
voorbereiden.

Ga je de komende tijd je rol van coach
van Anish Giri weer oppakken?

Dat Kandidatentoernooi is dus ons kortetermijn-doel. Dat zal best wel lastig worden,
want het verleden heeft toch uitgewezen
dat die Grand Prix-toernooien toch wel een
beetje een loterij zijn. Maar Anish is zeker
één van de kanshebbers en moet daar dus
absoluut voor gaan.

Ja, dat is zeker het plan. Anish gaat proberen
zich te kwalificeren voor het volgende
Kandidatentoernooi. Hij moet daarvoor
de Grand Prix toernooien spelen in Berlijn
en Belgrado. We gaan met het oog op die
twee toernooien eerst een trainingskamp
organiseren in februari. We komen een
paar weken bij elkaar, met nog wat andere
mensen ook.
Nee, dat pakken we heel serieus aan. Het
is immers Giri’s laatste kans om zich te
kwalificeren voor de Candidates. Er zijn drie
GP-toernooien, waarvan Anish er twee moet
spelen, tussen eind februari en begin april.
De Candidates is voor Giri een van de
belangrijkste toernooien van 2022. Het zal
ook een groot deel van de rest van zijn jaar
2022 gaan bepalen. Als hij zich kwalificeert
voor de Candidates, dan moeten we daar

Het zou wel prachtig zijn. Ik heb in 2010 in
het secondantenteam van Topalov gezeten
voor zijn WK-match, ik koester altijd nog de
hoop om zoiets met Anish ook nog eens mee
te maken. Ik blaas nu misschien wel hoog
van de toren (lacht), maar Anish is natuurlijk
altijd kanshebber. En de laatste keer in de
Candidates in Jekaterinenburg is-ie toch
relatief dicht bij een WK-finale met Carlsen
geweest, heeft hij echt meegedaan voor
toernooiwinst. Dus het is zeker geen rare
gedachte van me om op zo’n WK-match van
Giri te hopen.

Wat is er voor Nederland mogelijk op
een Olympiade of EK?
Oh, dat is zo lastig om daarover
voorspellingen te doen. Vroeger keken we
ook naar de FIDE-lijst: daarop vond je de
gemiddelde ratings van de top 10-landen.
We hebben met Nederland een tijdje rond
de top-8 gestaan, geloof ik. Ik weet niet waar
we nu precies staan. Maar meer dan naar de
ratings kijk ik liever naar het Nederlandse
team an sich: de groep is gewoon heel jong,
het zijn allemaal twintigers nog. Ik ben de
enige dertiger in die groep.
En verder is ook Erik van den Doel, toch
al wat ouder, nog meegegaan naar het
laatste EK Landen. Maar ik zal zelf ook
geen 15 jaar meer voor het Nederlandse
team uitkomen, er moet stilaan een nieuwe
generatie komen. Max, Lucas… ik weet niet
zo goed wie de jonge talenten zijn die daar
nog bij zullen komen. Maar in Nederland
hebben we altijd wel een constante aanwas
van nieuwe talenten, daar maak ik me dus
niet zo veel zorgen over. En als je Anish en
Jorden als boegbeelden hebt, kan dat ook
een positieve uitwerking hebben op de
rest van de groep. De andere jonge spelers
kunnen zich dan aan het niveau van die
twee optrekken.

Erwin peinzend (foto: Jurriaan Hoefsmit)
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Ard Dekker

Jubileum KNSB 150 jaar
Over ruim een half jaar start het jubileum schoolschaakplan als eerste
jubileumactiviteit. Op de jubileumwebsite is steeds meer informatie te vinden.
1. Goed doel. Voorzitter Bianca de
Jong-Muhren heeft 29 januari jl. een
overeenkomst ondertekend met Stedon en
de ´DIDA Sports Organisation´ voor
de aanschaf van schaaktafels voor het
schoolschaakprogramma in Oeganda. Een
cheque van € 4.220 werd overhandigd en
dit bedrag voor ons goede doel van het
jubileum neemt toe met € 100 per door
Stedon geleverde speltafel. Dankzij het
Urban Chess initiatief van Jesús Medina
Molina zijn er nu in ongeveer 40
gemeenten
in Nederland
schaaktafels
geplaatst en
dit aantal
groeit snel.

2. Sponsoring. We hebben nog geen
hoofdsponsor en subsponsors, maar zijn blij
met Chessity als partner voor het jubileum
schoolschaakplan. Daarnaast heten we de
eerste vier leden van de club van € 1.500
welkom: Stedon, de Vereniging Openbaar
Onderwijs (VOO), Domburg Sportprijzen
Holland (DSH) en de Amsterdam University
Press (UAP) . Net als voor andere sponsoring
moet het bedrag van € 150 per veld van
het sponsorschaakbord worden verhoogd
met 21% BTW, omdat
de KNSB sinds 1 januari
jl. BTW-plichtig is. We
zijn erg blij dat het
aantal gesponsorde
velden is verdubbeld
sinds de vorige
Schaakmagazine.
De nieuwe velden

I N F O R M A T I E F

zijn gesponsord door: A. en G. Serdijn, Eric
Braun, Hans Kriens, Aizonic, Schaakpret,
schaaktraining.nl, DSH, OvernameAdvies.
nl, Better Your Chess!, Chess History
& Literature Society (CH&LS), CNE ICT
Professionals, Tabiya Consultancy,
LSG IntelliMagic (twee velden) en
SOPSWEPS’29. Op de website staat het
schaakbord met alle 31 gesponsorde
velden.
Wilt u of uw bedrijf
het jubileum
sponsoren of wilt
u activiteiten
ondersteunen
als vrijwilliger?
Deel het korte
jubileumfilmpje
om elkaar hiervoor
enthousiast te krijgen. Mail naar
Ard Dekker: jubileum@schaakbond.nl!

Minze bij de Weg

Een ander beeld van Gerard Zittersteyn
Toen Nora Goud in de veertig was en het leven
niet liep zoals ze wilde, besloot ze op zoek te
gaan naar de wortels van haar problemen.
Kwam het voort uit haar opvoeding, uit
haar familiegeschiedenis? Ze ging op zoek
naar haar achtergrond, de familie Goud. Het
bleek een familie te zijn die van oudsher,
vanaf het begin van de negentiende eeuw
op een gedreven manier op zoek was naar
het hogere. De Zwijndrechtse nieuwlichters,
theosofie en astrologie vormden een rode
draad in het verhaal. En ze ging ook kijken
naar de familie en achtergronden van haar
vader, want ze was een buitenechtelijk kind.
Wat heeft dat met schaken te maken zult
u denken. Veel. Want haar grootvader
van moeders kant was Jan Hendrik Goud,
een sterke schaker die tientallen jaren
schaakrubrieken in kranten schreef en het
zelfs in 1926 tot het Nederlands tiental
bracht. En haar vader, wiens naam in de
familie Goud altijd een geheim bleef,

bleek Gerard Zittersteyn te zijn. Voorzitter,
hoofdredacteur en nog veel meer van de
KNSB. Grootvader en vader kenden elkaar
goed, ze waren van dezelfde generatie
en zelfs bevriend. Maar Jan Hendrik Goud
zou nooit weten dat huisvriend Zittersteyn
een relatie met zijn dochter had en deze
zwanger had gemaakt.
Gerard Zittersteyn stond bekend als een
beminnelijk man. Dat hij ook nog een geheim
leven had zullen weinigen of niemand in de
schaakwereld hebben geweten. Nora Goud
voegt een boeiend facet toe aan het beeld
van deze bekwame en geliefde bestuurder.
De rest van het boek beschrijft het leven van
mensen die heel erg geloofden in hun eigen
gelijk. Hoe hooggestemde theorie en het
dagelijks leven met elkaar kunnen botsen.
En hoe de theorie dan het voordeel van de
twijfel, of moet je zeggen het gebrek aan
twijfel, krijgt. Is dat niet heel herkenbaar?

Nora Goud: Een Goudengeschiedenis.
500 blz. Prijs € 26,50. Uitg. Elikser. ISBN
9789463653886
(Een uitgebreide bespreking van het boek
zal worden gepubliceerd in de digitale
nieuwsbrief van het Max Euwe Centrum)

KNSB voorzitter Van Steenis biedt Euwe het erelidmaatschap aan.
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tekst: Gerjos Weelink
foto’s: Han van de Laar

Vrijwilliger van het jaar 2021
Marcel Krosenbrink
‘Nooit heb ik het drukker dan wanneer ik vrije tijd heb’. Het is een gevleugelde uitspraak van Marcus Tullius Cicero, de Romeins staatsman en schrijver die
leefde van 106 v.C. tot 43 v.C. Anno 2022 is diezelfde uitspraak met een aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van toepassing op Marcel Krosenbrink, door de schaakbond verkozen tot vrijwilliger van het jaar 2021. De
hoogste tijd voor een portret.
Of het verzoek van het bestuur om Marcel
Krosenbrink voor te dragen op één A4-tje
paste? Gerard Klein Langenhorst, bestuurslid
van het WSG uit Winterswijk, heeft zijn best
gedaan het binnen de perken te houden.
‘Want wat Marcel Krosenbrink voor onze
vereniging én voor het schaken in de regio
betekent, dat is gewoon heel veel.’ Klein
Langenhorst verzorgde (samen met eveneens
bestuurslid Han van de Laar) de aanvraag.
Marcel Krosenbrink dus, geboren en getogen
in Winterswijk, en in het dagelijks leven
werkzaam bij de gemeente Zevenaar als
ambtenaar milieuzaken. Maar daarmee
beschrijven we slechts een deel van de week
en doen we hem tekort. Krosenbrink is
namelijk ook doctorandus in de Geschiedenis,
was voormalig raadslid voor de PvdA in
Winterswijk en is een fervent hardloper
en fietser. En de rest van de uren die een
week rijk is? Die gaan zitten in het WSG, de
schaakvereniging waarvan hij al sinds 1993
de voorzittershamer in handen heeft.

het winnen van de SBO-Cup en later de
promotie naar de landelijke competitie
persoonlijke hoogtepunten. Ineens moest er
worden gespeeld tegen clubs uit Groningen,
Maastricht, Alkmaar en Almere. Ook bereikte
de club twee keer de laatste zestien van
het landelijke bekertoernooi. Maar in
omgekeerde zin heeft Krosenbrink ook voor
het schaken veel betekend. In de eerste plaats
natuurlijk bij zijn eigen vereniging WSG, maar
ook zeker in de regio. Neem bijvoorbeeld
het feit dat hij heel lang bestuurslid Jeugd is
geweest bij de Schaakbond Overijssel.

Op de hoogte
Tijdens het voorzitterschap van Krosenbrink,
is WSG uitgegroeid tot de grootste
schaakclub van de oostelijke Achterhoek.
De club kent momenteel zo’n zeventig
leden, waarvan er ongeveer veertig op
de dinsdagavond spelen in de onderlinge
competitie. Leden die verder weg wonen
of ergens studeren, spelen teamwedstrijden
op de zaterdag. Dat Krosenbrink overal van
op de hoogte is en overal van op de hoogte
wil zijn, dient overigens een ander doel.
Want het WSG kent nog steeds een eigen
clubblad, dat vier keer per jaar uitkomt.
Hij is redacteur en eindredacteur, en vult
ook zelf de pagina’s met verhalen over wat
er zich binnen de club afspeelt. Inmiddels
gaat, in dit 75-jarig jubileumjaar van het
WSG, clubblad nummer 150 verschijnen.
Verslagen van toernooien, externe partijen
en jeugdwedstrijden, Krosenbrink schrijft
ze. En vaak komt daar van hem een ‘Ten
geleide’ bij, zoals in nummer 147 dat in het

‘Hij heeft heel goed
in de gaten wat er in en
rondom de club leeft’

Leeft
‘Marcel is een alert type’, begint Gerard zijn
verhaal. ‘Iemand die in positieve zin overal
bovenop zit, maar dat doet zonder dat het
vervelend wordt. En dat is een kwaliteit.’
Zodra het rumoer in de zaal toeneemt tijdens een clubavond, maant Krosenbrink de
schakers tot stilte. Maar ook leidt hij de
bestuursvergaderingen van het WSG waarin
hij de overige bestuursleden veel ruimte
geeft. Klein Langenhorst: ‘Marcel is iemand
met een duidelijke mening en visie, maar
staat altijd open voor de dialoog en voor
discussie. Hij heeft heel goed in de gaten
wat er in en rondom de club leeft.’

Hoogtepunten
Bij de aanbevelingsbrief aan de schaakbond
zit ook een ‘lijst van verdiensten’. Wie
de lijst bekijkt, beseft wat schaken voor
Krosenbrink betekent. Voor hemzelf waren
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bijzondere schaakjaar 2021 verscheen. ‘Ik sta
liever niet in de krant met het bericht dat
de kelder van het Zonnebrinkcentrum een
besmettingshaard blijkt te zijn geweest.
Dus als je alle risico’s wilt vermijden is de
keuze om niet te gaan schaken daarom de
makkelijkste. Mijn insteek is echter altijd
geweest dat we gaan schaken als het mag
en kan. En als blijkt dat er bijna niemand
komt, dan kun je alsnog stoppen. Maar
met die opkomst bleek het reuze mee te
vallen. De schaakavond is voor veel van onze
leden een belangrijk uitje. Voor sommigen
misschien wel het enige uitje van de week.
Dat moeten we niet vergeten. Om eventuele
misverstanden te voorkomen, ik heb alle
respect voor de mensen die de keuze hebben
gemaakt om voorlopig zelf niet live te gaan
schaken. Maar ik vind wel dat je niet te snel
voor een ander die keuze moet maken. Want
dat is wat je in mijn ogen doet als je besluit
om niet te gaan schaken, terwijl het wel mag.’
(Bron: https://wsg-schaak.nl/clubblad-147/)

‘Ja’, zegt Gerard Klein Langenhorst. ‘Zo’n
“Ten geleide” is typerend voor Marcel. Hij
heeft oog voor alle geledingen in de club,
en weegt belangen tegen elkaar af. Wat
je leeftijd of je rating ook is, hij zorgt dat
er mogelijkheden zijn om actief bij de club
betrokken te blijven.’

Voorbij
Binnen het WSG wordt Krosenbrink vooral
geroemd voor de wijze waarop hij de jeugd
betrekt bij het schaken. Zo krijgt de onder andere
door hem opgezette jeugdafdeling iedere
vrijdag les in het Budocentrum. En sommige
jeugdleden spelen op dinsdagavonden mee
bij de senioren. Een succesvol recept, als we
Klein Langenhorst mogen geloven. ‘Jong en
oud zit tegenover elkaar aan het bord. Marcel
analyseert partijen van jeugdige spelers die bij
de senioren meespelen, en die partijen worden
op vrijdagavond weer bij het jeugdschaak
besproken. Marcel leidt die jeugdspelers zó
goed op, dat een tweetal er zelfs al in is geslaagd
om hem voorbij te streven en clubkampioen te
worden. Daarvoor hebben ze Marcel bedankt
en dat is toch mooi om te zien.’

‘Hij heeft oog voor alle geledingen in de club,
en weegt belangen tegen elkaar af’
omgeving en ’s middags wordt er geschaakt.

Oosterburen
Han van de Laar (bestuurslid WSG): ‘De
contacten met onze oosterburen zijn mede
dankzij Marcel erg goed. Zelf speelt hij al
een flink aantal jaren bij Schachfreunde
Stadtlohn 1947. Op hun beurt vinden
Duitse schakers het heel leuk om bij ons in
Winterswijk te schaken, want zij zijn niet
bekend met een wekelijkse competitie zoals
wij dat in Nederland gewend zijn. Momenteel
zijn er zo’n tien Duitse schakers actief bij het

WSG, zowel als deelnemer aan de interne
als aan de externe competitie. Volgens mij
mogen die vele dwarsverbanden in de regio
zeker op het conto van Marcel worden
geschreven. Jeugd- en seniorenleden uit
de hele regio spelen mee in de onderlinge
competitie van het WSG. Daardoor kan
iedereen wekelijks een partij spelen tegen
een tegenstander van min of meer dezelfde
rating. Er is voor iedereen wat te doen en
dat is denk ik ook wat Marcel drijft en wat
hem plezier geeft, namelijk het feit dat elke
schaker zich bij ons thuis voelt.’

Lijst van Verdiensten
Lid van het WSG 					vanaf 1981
(inmiddels 40 jaar lidmaatschap)

Extern Competitieleider 				vanaf 1986
Hoofd Jeugdopleidingen 				vanaf 1986
Redacteur Clubblad					vanaf 1986
Hoofdredacteur Clubblad 				vanaf 1986
Bestuurslid
					vanaf 1989
Organisator Snelschaaktoernooi				vanaf 1990
Voorzitter
					vanaf 1993
SBO Jeugd						van +/-2000 tot 2018
Organisator Berkelstedentoernooi
		vanaf 2000
(Zutphen, Lochem, Südlohn, Gesscher, Coesfeld, Winterswijk)

Contactpersoon met Duitsland				vanaf 2000
Schaker in Duitsland
			
vanaf 2000
Schoolschaaktoernooi					vanaf 2011
Beheer website 					vanaf 2016
Fusiebesprekingen regionale bonden			
vanaf 2016
Schoolschaakleraar		 			vanaf 2017
Medeorganisator Schaakvrij
			incidenteel
Medeorganisator Zomerschaak				incidenteel
Gebruikte bron: https://www.achterhoeknieuwswinterswijk.nl/nieuws/algemeen/
389244/springlevend-winterswijks-schaak-genootschap-viert-75-jarig-jub
Met dank aan: Gerard Klein Langenhorst & Han van de Laar
Marcel Krosenbrink krijgt de oorkonde van KNSB bestuurslid Erik Mijnheer

Fiets
De wijze waarop Krosenbrink de jeugd
enthousiasmeert en betrekt bij het schaken
(hij bezoekt met een aantal schakers ook
basisscholen in het dorp) is een voorbeeld
van het verbindende karakter dat de
vrijwilliger van het jaar 2021 in zich heeft.
Dat verbindende aspect speelt zich ook af
in de regio en daarbij vormen landsgrenzen
geen barrière. Per fiets gaat hij, al dan
niet in combinatie met de trein, geregeld
naar toernooien in Nederland, België
en Duitsland. ’s Morgens verkent hij de
schaak
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In deze
Voorloper:

ingewikkelde Najdorf-variant van
het Siciliaans op het NK-D Online de
grote favoriet Ansh Jakhari versloeg!
Merijn zegt dat Oscar heel pienter is
en snel dingen oppikt. “We trainen
veel en daardoor kunnen we ons
verdiepen in alle onderdelen van het
spel. We hebben allemaal veel
plezier in het schaken, we hebben
ook een vrolijk chatgroepje met
Folke van Dorp erbij.”

Eerst eindspel
Sfeer Wijk aan
Zee
Magnus Carlsen
Veel trainen
Topbord
Niet bang

‘Leerde schaken op zijn tweede’
Hij hoort al jaren bij de jeugdtop in verschillende categorieën.
2021 was echt een topjaar voor hem. In mei won hij het NK-E

Grappige rap

Bij Caïssa speelt Oscar, die nu tien is,
al aan het topbord in de vierde
KNSB-klasse. Uit de eerste drie
partijen heeft hij 2½ punt! Bang is
Oscar nooit, hij is het gewend om
tegen oudere kinderen te spelen.
“Bij het NK-C heb ik veel gepraat en
gevoetbald met David Madularea,
die is een stuk ouder dan ik.” Als
Oscar om een Nederlandse titel
speelt is zijn vader wel zenuwachtig
en loopt dan het liefst even naar
buiten.

online en werd hij vierde in het NK-D online, en in augustus
werd hij vijfde op het NK-C ‘fysiek’ in Almelo, op zijn negende
tussen de veertienjarigen! Hij houdt veel van tactiek oefenen
en vluggeren. Laten we snel kennismaken met Oscar Zecha.
Een kind dat op zijn tweede al leert
schaken, dat is uniek in de wereld.
Oscar deed het. Zijn vader Espen
schaakt ook. Als hij thuis een stelling aan het bekijken was vond
Oscar het leuk om mee te kijken.
Zijn vader liet hem zien hoe de
stukken bewogen en leerde hem
eerst het eindspel. Leeftijdgenoten
zijn daar vaak minder goed in: “Ik
zag een keer dat de arbiter er maar
remise van maakte omdat een
jongen zijn tegenstander niet mat
kon zetten met koning en toren
tegen koning,”
zegt Oscar. Op zijn zesde werd hij
lid van Caïssa in Elburg en hij werd
getraind door Folke van Dorp, een
vriend van zijn vader. Die vertelde

in een lokale TV-uitzending van
LOE Media dat Oscar op de club alle
jeugdspelers had verslagen: 15
partijen gewonnen!
Met zijn vader ging hij, toen er nog
publiek mocht komen, elk jaar
twee keer naar het Tata Steeltoernooi om te kijken naar de
wereldtoppers. “De sfeer in Wijk
aan Zee is heel leuk. Ik volg ook
alles wat Magnus Carlsen speelt.”
Met Folke oefende hij veel tactiek
op ChessTempo. Later werd hij
getraind door Pascal Losekoot uit
Soest, en nu door Nico Zwirs en
Merijn van Delft, allebei meesters:
“Met Nico doe ik veel tactiekoefeningen, met Merijn openingen.”
Dat pakte goed uit toen hij met de

Na de gewonnen E-titel, de vierde
plaats in het NK-D en de vijfde plaats
in het NK-C, mocht Oscar in augustus
2021 meedoen aan het EK Hybride
op het grote sporttrainingscentrum
Papendal. Ook dat werd een succes:
na een verloren partij in de eerste
ronde kwam Oscar nog tot een score
van 6½ uit 9. “We zaten in een afgesloten ruimte en werden onderzocht
met een metaaldetector, om te checken of je niet valsspeelde. Bij één van
de online NK’s had ik een keer een
partij verloren van iemand die een
cheater bleek te zijn.”
Behalve schaken houdt Oscar van
gamen (Minecraft, Brawl Stars) en hij
is muzikaal. Hij krijgt pianoles en
heeft voor school een grappige rap
gemaakt met zijn vriendje Brent van
Boekel over een koe in coronatijd. Te
vinden op YouTube! Of hij profschaker wil worden weet hij nog niet:
“Misschien als het heel goed gaat.
Grootmeester wil ik wel worden. En
ik zal altijd blijven schaken.”
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Geboortedatum:
Uit:

E
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N

25 oktober 2011
Dronten

School:

De Brandaris, groep 8

Leukste schoolvak:

gym, Engels, stil lezen

Hobby’s:
Schaken geleerd van:
Club:
Wat wil je worden:
Lievelingseten:

S C H A A K M A G A Z I N E

gamen, pianospelen, voetballen
vader
Caïssa Elburg
kweenie!
pizza (gemaakt door vader)

Oscar - Steven
Ramdien
NK-C Online 2021

r+l+-trk+
zpp+n+-vlp
-+-+-+p+
+-+N+-+-+Pzpp+-+
+P+-+PzPPvL-+P+LzP
+-+RtR-mKSteven staat een pion achter en
probeert verwarring te zaaien:
22...d3 23.Lxg7 dxe2 24.Txe2
exf3
Een vervelende vork? Nee!
Gewoon actief blijven spelen,
alle witte stukken staan beter
dan de zwarte.
25.Te7! Tf7 26.Lh6 fxg2
Als zwart ruilt met 26...Txe7
blijft hij een stuk achter:
27.Pxe7+ Kf7 28.Pxc8 fxg2 (na
28...Txc8 29.Txd7+ Ke8 30.Lh3
zijn het er zelfs twee!) 29.Txd7+
Ke8 30.Txh7.
27.Te8+ Pf8 28.Pe7+ Kh8
29.Pxc8
Steven gaf op. Hij blijft een stuk
achter, en tegenspel is er nog
steeds niet.

Ansh Jakhari - Oscar
NK-D Online 2021
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4
4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Lg5
Pbd7 7.f4 Dc7 8.Df3
Met deze opstelling had Ansh
eerder in het toernooi Tommy
Grooten verslagen.
8...b5 9.g4 Lb7 10.Ld3 g6

11.Lxf6 Pxf6 12.g5 Pd7 13.0–
0–0 Lg7 14.Pde2 b4 15.Pd5
Da5
Zwart kan beter nog wat
wachten met rokeren. Nu weet
wit niet goed waar en hoe hij
moet aanvallen.
16.Kb1

r+-+k+-tr
+l+nzppvlp
p+-zp-+p+
wq-+N+-zP-zp-+PzP-+
+-+L+Q+PzPP+N+-zP
+K+R+-+R
16...Tc8
Bij het live-commentaar gaf
grootmeester Jan Werle, de
coach van Ansh, aan dat zwart
hier beter 16...Lxd5 17.exd5
Pc5 had kunnen spelen. De
bedoeling is ...Pa4 om dan
aan te vallen over de lange
diagonaal. Wit kan zich dan nog
verdedigen met 18.De3! en Pd4.
Oscar had een heel ander idee,
en Jan gaf later toe dat dat nog
beter was!
17.Pc1 Pc5 18.Pb3 Pxb3
19.axb3
Iets beter lijkt 19.cxb3. Dan is de
witte koning een tikje veiliger en
is de c-lijn open zodat wit daar
snel een toren kan neerzetten.
19...Tc5! 20.Pe3?
En dit is al fout! Het was
behoorlijk lastig voor wit om
iets goeds te vinden. 20.De3!
Lxd5 21.exd5 Txd5 leek het
beste; na 22.Lc4 is de zwarte
aanval voorlopig weg en heeft
wit goede tegenkansen.

-+-+k+-tr
+l+-zppvlp
p+-zp-+p+
wq-tr-+-zP-zp-+PzP-+
+P+LsNQ+-zPP+-+-zP
+K+R+-+R
20...Lxb2! 21.Kxb2 Da3+
22.Kb1 Ta5
Daarom moest die toren dus
naar c5! En vandaar ook dat
rare zetje 20.De3 voor wit: als
de dame daar had gestaan, had
hij nu 23.Dd4 gehad. “Echt een
wonder,” zei Stefan Kuipers op
Twitch. Ansh probeerde nog:
23.Lb5+ axb5 24.c4
maar na
24...Da1+ 25.Kc2 Ta2+ 26.Kd3
Dc3
was het mat! En zo versloeg
Oscar de speler die op dat
moment 7½ uit 8 had in dit
kampioenschap.

Dana Verheij - Oscar
NJSK-C 2021

-+ktr-vlr+
+-+-+p+p
-+p+p+p+
+-zP-+-+-+-vL-snl+
zP-+-+N+-+-sN-zPPzP
+RtR-+K+De witspeelster zijn we, net als

Ansh Jakhari, in deze rubriek
ook al tegengekomen. Dana
was met een rating van 1931
als derde geplaatst in dit
kampioenschap.
Met
Oscar
speelt ze een partij met veel
tactische grappen en grollen:
19...Lf5! 20.Tb6 Ld3+ 21.Ke1
De koning kan niet naar g1
vanwege het vorkje op e2. Maar
ook nu is dat een vork!
21...Pe2 22.Txc6+ Kb7 23.Tb6+
Ka8 24.Lf6!
Dana vindt nog een zet om
materiaalverlies te voorkomen.
24...Pxc1 25.Lxd8 Lxc5!
Dit lijkt niet goed vanwege het
witte antwoord, maar Oscar
heeft verder gekeken.
26.Tc6

k+-vL-+r+
+-+-+p+p
-+R+p+p+
+-vl-+-+-+-+-+-+
zP-+l+N+-+-sN-zPPzP
+-sn-mK-+26...Lb5!
Opnieuw maakt hij gebruik van
een vork! Wit kan de loper op
c5 niet slaan vanwege 27...Pd3+.
27.Tc8+ Kb7 28.Tc7+ Kb8
29.Pe5 Lxa3
Ook een aardige truc was hier
29...Lxf2+ 30.Kxf2 Txd8 31.Txc1
Txd2+ en zwart staat wat beter.
30.Pd7+ Lxd7 31.Txd7 Kc8!
32.Ta7 Lc5
Een klein hikje. Beter was 32...
Pd3+ 33.Kf1 Txd8 waarna
34.Txf7 niet gaat vanwege het
fraaie 34...Pc1!!.
33.Ta5
Dana mist de ook heel fraaie
redding 33.Lb6!! waarna de
loper niet geslagen kan worden
in verband met een schaakje op
a8. Zwart moet dan het kromme
33…Pd3+ 34.Ke2 Tg7 spelen en
na 35.Tc7+ Kb8 36.Txc5! Pxc5
37.Lxc5 moet hij vechten voor
remise!
33...Pd3+ 34.Ke2 Txd8
Nu won Dana het stuk nog wel
terug met
35.Ta8+ Kc7 36.Txd8 Kxd8
37.Kxd3 Lxf2
maar zwart staat gewonnen in
dit eindspel, en daar is Oscar
goed in! Hij won op zet 58.
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In de aanval!

Gaatje maken, stukken ernaartoe en matzetten, dat is het
recept voor een koningsaanval. Laat zoveel mogelijk aanvallers meedoen en pas op voor verdedigingsmogelijkheden van
de tegenstander. Zoek naar zetten die de koningsstelling van
de tegenstander openbreken!

Pascal Losekoot

l+-+rtrk+
zp-+-wqpzpp
-zp-+-+-+
+-zp-sNQ+-+LzPnzP-+
+-+-zP-tRPzP-+-+PzP
tR-+-+-mK-

Bijna alle witte stukken kijken
naar de zwarte rokadestelling.
Tijd om toe te slaan met
1.Dxh7+! Een dameoffer dat
ervoor zorgt dat de h-lijn
geopend wordt: 1...Kxh7 2.
Th3+ Kg8. Het lijkt dat het
ergste achter de rug is, maar wit
heeft nog verder gekeken: na
3.Pg6 is mat op h8 onvermijdelijk! De witte loper heeft ook
een rol: die zorgt ervoor dat de
f-pion gepend staat.

r+-+-trk+
zp-zppwqpzpp
-+n+-+-+
vl-+-+-+R+-+-sN-+
+-+-+Q+-vL-+-zPPzP
+-+-+RmK-

Ook bij het tweede voorbeeld is
de zwarte rokadestelling nog
onbeschadigd. Op de toren op f1
na doen alle witte stukken mee in
de aanval: 1.Pd5! De6 2.Pf6+!
Het paard kan niet geslagen
worden, omdat wit dan via de
g-lijn binnendringt. 2...Kh8 is dus
noodzakelijk. Met 3.Th4 haalt
wit er - met een matdreiging nog een aanvaller bij. 3...h6 4.
Dd3. Zwart gaf op, er is geen
goede verdediging meer tegen
het mat. De witspeler was Adolf
Anderssen, één van de sterkste
schakers uit de 19de eeuw.

Opgaven
Opgave 3: Wit aan zet

-+rwq-trk+
+-+-snpzpp
-zp-+p+-+
+-+-+-+-zp-zP-+NtR
zP-+-+-+-zP-+-zPPzP
tR-+Q+-mK-

-tr-+-trk+
+-wq-+pzpp
p+-+-+-+
+-+-+-+-+-+NtR-+
vl-+-+Q+-+P+-+PzP
+-+-+R+K

r+-+ltrk+
+p+-+pzp-wqn+-+-zp
+-+L+-+p+-+-+-+
zP-tR-+N+-zPQ+-zPPzP
+-+R+-mK-

Opgave 4: Wit aan zet

Opgave 5: Wit aan zet

Opgave 6: Wit aan zet

r+-+-trk+
zp-+-+pzpp
-sn-+-+-+
+-+p+QzPN
-+-wqp+-zP
+-+-+-+-+-+RzP-+
+-+-+KtR-

-+-+-+-mk
zp-+l+-+p
-zpn+-trpwQ
+-zpL+p+-+-+-+-+
+-+P+-sNPwqP+-+-zP
+-+-tR-+K

r+-wq-trk+
zppzpl+pzpp
-+nzp-+-+
+-vlNzP-+Q
-+n+-+-+
+-+-+N+P
PvL-+-zPP+
+-+R+RmK-

Antwoorden

Opgave 2: Zwart aan zet

1) 1.Pf6+ breekt de stelling
open: 1...gxf6 2.Dh5 (niet
2.Dg4+ Pg6) en mat volgt.
2) 1.Pf6+! opent de koningsstelling: 1...gxf6 (1...Kh8 2.Th4 h6
3.Dd3, net als voorbeeld 2)
2.Tg4+ en mat op de volgende
zet
3) 1.Pg5 hxg5 (op g6 volgt
Dxg6+) 2.Th3 1-0
4) Ja! 1.Pf6+ gxf6 2.gxf6+ Kh8
3.Tg7 wint! Wit speelde echter
3.Dg5, en verloor na 3...Tg8!
5) Na 1.Ph5 gxh5 2.Tg1! Tg6
wint 3.Df8+
6) Met 1.Pf6+! wordt de koningsstelling opengebroken 1...
gxf6 2.exf6 Kh8 3.Pg5 Lf5
zwart verdedigt tegen mat;
wit brengt een nieuwe
matdreiging in de stelling:
4.Dh6 Opgegeven, op 4…Tg8
volgt 5.Pxf7 mat.

Opgave 1: Wit aan zet

Wint 1.Pf6+?
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Volodar Murzin
Aan de Challengers groep tijdens het Tata
toernooi deden ook een aantal spelers mee
die nog gewoon aan een kampioenschap
voortgezet onderwijs mee zouden kunnen
doen. Op de foto (gemaakt door Lennart
Ootes) zie je Volodar Murzin. Hij komt uit
Rusland is Internationaal Meester en 15 jaar.
Hij presteerde als een grootmeester in Wijk
aan Zee met een score van 7 uit 13. Overigens
was hij niet eens de jongste speler in de
groep. Dat was de Franse grootmeester
Marc`Andria Maurizzi, hij is 14!

NK VO tijdens Tata
De finale van het NK voor schoolteams uit
het Voortgezet Onderwijs (NK VO) wordt
meestal gespeeld op een fraaie locatie
tijdens Tata on Tour. Vanwege corona ging
de tour niet door, en werd de finale daarom
online gespeeld op het platform Tornelo.

jaren), VO II (eerste twee leerjaren) en VO III
(alle leerjaren maar maximaal 1 clubspeler in
de opstelling). Nederlands Kampioen
werden: Christelijk Gymnasium Utrecht (I),
Gymnasium Novum Voorburg (II), en Calvijn
College Goes (III).

18 teams hadden zich al eerder online via
drie kwalificatietoernooien geplaatst voor
deze teamfinale. Er werd gespeeld in drie
categorieën om de NK titels: VO I (alle leer-

Op de foto de spelers van het Gymnasium
Novum uit Voorburg (foto Martin
Dijkhuijsen). Zie alle eindstanden op
https://knsb.netstand.nl/scores/index/36

Arno Bosch
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Murzin - Shuvalova
Tata Steel Challengers (2) 2022

Jeroen Bosch

12.Pxe5 Pxe5 13.Txe5 c6 14.d4 Ld6
15.Te1 Dh4 16.g3 Dh3 DudaCarlsen, Krasnaya Polyana 2021.
11.d4 exd4 Zwart moet het
centrum opgeven omdat het
‘normale’ 11...Lg4 faalt op 12.d5!
met paardwinst!
12.cxd4 d5 De tegenstoot in het
centrum is ook min of meer
verplicht. Wit staat goed na 12...
Lg4 13.Pc3 Lxf3 14.gxf3 dankzij
zijn mooie centrum en kansen op
een koningsaanval.
13.e5 Pe4 Er is een complex
middenspel ontstaan waarin wit
dankzij zijn centrum (d4–e5) en
ruimtevoordeel in de toekomst
mogelijk op koningsaanval kan
spelen.

14.Le3

4

Lf5

15.Pfd2

4

Dd7

16.Pf1

7

h6

17.f3

5

Pg5

18.Pc3

5

Pb4

19.Pg3

5

Lh7

20.f4

4

Pe4

21.Pcxe4

3

dxe4

22.Tf1

7

Pd5

23.Lxd5

4

Dxd5

24.Tc1

6

Tbc8

25.f5

4

Tfd8

26.f6

6

gxf6

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4
Pf6 5.0–0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3
0–0 8.a4 Dit is een belangrijke
manier om de Marshall aanval te
verhinderen die ontstaat na 8.c3
d5 9.exd5 Pxd5 10.Pxe5 Pxe5 11.
Txe5 c6. Tegenwoordig geldt dit
gambiet als een van de sterkste
varianten tegen het Spaans en
hebben vele topspelers dit op hun
repertoire staan. De varianten zijn
diepgaand uit geanalyseerd (tot
remise).
8...Tb8 Gebruikelijker zijn 8...Lb7
en 8...b4 maar de torenzet kan de
goedkeuring wegdragen van
Magnus Carlsen die hem speelde
in zijn laatste WK-match tegen
Ian Nepomniachtchi.
9.axb5 axb5 10.c3 Een normale
Spaanse zet die wel weer een
soort Marshall Aanval mogelijk
maakt. Daarom speelde Nepo in
de match twee keer 10.h3 d6 en
nu 11.c3 in de 5e matchpartij, en
11.d3 in de 7e.
10...d6 In de World Cup speelde
Carlsen net als in de reguliere
Marshall: 10...d5 11.exd5 Pxd5

De Lezer heeft Wit

Op 14 december 2021 werd Jan
Timman 70 jaar. Hij kan terugkijken op een rijk schaakleven; een
gouden medaille op het eerste
bord van de Olympiade in 1976

en vele toernooi-overwinningen
waarvan negen Nederlandse
kampioenschappen.
Tegen
Anatoli Karpov speelde Timman
om het wereldkampioenschap.

Tegenwoordig richt hij zich op
componeren van studies en
schrijven van schaakboeken.

-+r+-+-+
zp-+-+-mk-+-+-zppzp
+PsNn+q+P+-wQ-+-+
+-+-+-zP-+-+R+KzP
+-+-+-+-

-+-+-tr-mk
+l+-+-zpp
-+q+-+n+
+-vl-+-+-+-zp-+-+
+p+P+-vL-zP-+-+PzP
tRLsN-+-wQK

r+l+k+-tr
zp-+-zp-vlp
-+p+psnpsn
+p+-+-sN-+-+-vL-+
+-sN-+-+P
PzPP+LzPP+
tR-+R+-mK-

-+-+n+k+
trlzp-wq-+p
-zp-zpN+p+
+-+P+p+-zP-wQ-+-+
+-+-zPLzPP
-+-+-zP-+
+-tR-+-mK-

1.Zwart is aan zet

2.Zwart is aan zet

3.Wit is aan zet

4.Wit is aan zet

r+-+-+-+
+-+p+k+p
p+l+pvl-+
+psNn+p+-zP-zP-zP-+
+-+LzP-+-zP-vL-+KzP
+-tR-+R+-

-+-+-+-+
zp-+ntrpzpk
-+-+-+-+
+-+nsN-zPP+R+-+-+
+-+-+K+-vLR+-zP-+
+-+r+-+-

r+-+-+k+
zpR+-+n+-+-+-tr-+
+-+-+-+R
-+-wQ-+-+
zP-+-+-+-+P+-wqPmK
+-+-+-+-

-+-+q+k+
+lwQ-+p+-+n+-+-zp
+-tRR+p+-tr-+-+-+
+P+-+-zP-+-+PzP-zP
+-+-+-mK-

5.Zwart is aan zet

6.Wit is aan zet

7.Wit is aan zet

8.Wit is aan zet

Volodar Murzin was een van de
jonge talenten die werd uitgenodigd voor het Tata Steel toernooi
van dit jaar. Hij is nog maar 15 jaar,
Internationaal Meester, en werd in
2018 Europees Kampioen t/m 12 jaar.
Voor de jonge Rus is het natuurlijk
prachtig dat hij ervaring kan opdoen
in de Challengers groep in Wijk aan
Zee. In de tweede ronde versloeg
hij een ander groot Russisch talent:
Polina Shuvalova. De twintigjarige
is IM en WGM en stond in december
2021 nog nummer 1 op de mondiale
ratinglijst voor meisjes tot en met 20
jaar (een maand later was ze vanwege haar geboortejaar 2001 ‘te
oud’ voor deze lijst). Uiteraard won
de Russische al gouden medailles op
diverse WJK’s en EJK’s. Speelt u mee
met de Spaanse partij die de jonge
Russen op het bord brachten?

Combineren
Karel van der Weide

-trlwq-trk+
+-zp-vlpzpp
-+n+-+-+
+p+pzP-+-+-zPn+-+
+L+-+N+-zP-+-zPPzP
tRNvLQtR-mK-

27.exf6

1 (3)

Lf8

28.Kh1

2 (8)

Lg6

29.Dg4

5

Kh7

30.Pf5

6

c5

31.dxc5

3 (5)

Tc6

32.Pe7

4

Lxe7

33.fxe7

1

Te8

4

en wit
won

34.Tcd1
Totaal

90 (100)
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Jeroen Bosch

Erigaisi wint
de Challengers
Wat gold voor de Tata Masters van dit jaar (een aantrekkelijke mix van wereldtoppers
en aankomende spelers) gold eigenlijk ook voor de Challengers: combineer een aantal
gearriveerde grootmeesters met jonge talenten en je krijgt een aantrekkelijk toernooi. Vooraf was de jonge Indiase grootmeester Arjun Erigaisi een van de favorieten,
maar dat de 18-jarige zo huis zou houden zal vrijwel niemand hebben verwacht. Hij
stond uiteindelijk slechts 5 remises af bij 8 overwinningen en met de monsterscore
van 10,5 uit 13 promoveerde hij naar de Masters groep van volgend jaar. Daar hoort
hij zeker thuis want en passant nam hij ruim 26 elopunten mee naar huis, waardoor
hij de top-100 van de wereld binnen denderde. Nguyen en Bjerre volgden op 2 punten
achterstand. Op 3 punten afstand eindigde Erwin l’Ami als beste Nederlander op de
gedeelde 4e/5e plaats. Lucas van Foreest zal met 7 uit 13 best tevreden zijn, en Max
Warmerdam zal als kersvers Nederlands Kampioen en na zijn progressie van het laatste jaar met 50% een beetje teleurgesteld zijn.
Het ligt misschien voor de hand
wanneer iemand 8 partijen
wint in 13 ronden, maar wat
het meest opvalt aan Erigaisi’s
partijen is het gemak waarmee
hij wint (vanuit schijnbaar
iedere stelling).

Erigaisi – Dardha
Challengers (3) 2022

-+-tr-+-+
wq-+-snp+k
p+rzplsnp+
+-+-zp-+p
-+P+P+-zP
+-tR-sNLsNP+-wQ-zPP+
+-+R+-mKStelling na 29...Tc6
30.Pef5!
De engine geeft de voorkeur
aan 30.Pd5 maar een menselijke
schaker die zo sterk is dat hij
30.Pef5 ziet gaat uiteraard voor
de zwarte koning.
30...Peg8!
30...gxf5? 31.exf5 en ineens

hangt niet alleen de loper maar
ook de toren op c6.
31.Dg5 Lxf5?
De engine komt hier met
een voor een mens vrijwel
onmogelijk
te
vinden
verdediging: 31...Td7! lijkt te
overzien dat wit nu 32.Pxh5!
heeft en nu het ‘kalme’ 32...Pe8!
(alle andere zetten verliezen).
Vreemd genoeg heeft wit nu
niet beter dan 33.Phg3 waarna
de machine met 33...Tdc7 verder
gaat.
32.exf5 Tcc8
Materieel staat het nog gelijk
maar wit staat positioneel totaal
gewonnen. Erigaisi maakt het
sterk af:
33.Le4! Pxe4 34.Pxe4 De7
35.Tg3! Dxg5 36.Pxg5+ Kg7
37.fxg6
Terugslaan op g6 wordt nu
beantwoord met 38.Pe6+.
37...Ph6 38.gxf7 Td7 39.Pe4+
Kf8 40.Tg8+
Het simpelst.
40...Pxg8 41.fxg8D+ Kxg8
42.Pf6+
en opgegeven vanwege de vork.
1–0
Ook de volgende partij tegen

oudste grootmeester in de groep
laat goed zien hoe makkelijk
het schaken Erigaisi afgaat.
Beide GMs komen uit India, ze
hebben dezelfde rating, maar
wit is twintig jaar jonger.

Erigaisi - Ganguly
Challengers (6) 2022
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5
4.c3 Pf6 5.d4 exd4 6.e5 d5

7.Lb5 Pe4 8.cxd4 Lb6 9.Pc3
0–0 10.Le3 f6 11.exf6 Pxc3
12.bxc3 Dxf6 13.0–0 Lg4
14.Le2 Lxf3?!
Waarom vrijwillig het loperpaar
opgeven? Meestal gaat zwart
hier verder met 14...Tae8.
15.Lxf3 Tad8
Als zwart dan toch op f3 wil
nemen op zet 14, dan kan hij
nu beter 15...Pe7 spelen met als
idee ...c6 en ...Pf5. De zwarte
stelling is dan zeker speelbaar.
Nu krijgt Ganguly het moeilijk
tegen het witte loperpaar.
16.Le2 Pa5 17.a4 c6 18.Ld3
Lc7 19.Dg4 Tde8 20.Tae1 Ld8
21.g3 Df3

-+-vlrtrk+
zpp+-+-zpp
-+p+-+-+
sn-+p+-+P+-zP-+Q+
+-zPLvLqzP-+-+-zP-zP
+-+-tRRmKZwart wil graag dames ruilen,
maar Erigaisi begrijpt heel
goed dat zijn loperpaar hier
aanvalskansen opleveren.
22.Dh3! g6 23.Le2! Df5
Ook na 23...Df6 24.Lh6 Tf7 25.f4!
staat wit gewonnen.
24.Lg4!
De loper gaat met tempo naar
goede diagonalen.
24...Df6 25.Lf4

Erigaisi (foto: Lennart Ootes)
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Het verschil in activiteit tussen
de witte lichte stukken en die
van zwart is enorm.
25...h5 26.Ld7 Txe1 27.Txe1
Kh7 28.Te6!
Alle witte stukken zeilen naar
binnen.
28...Df7 29.Td6! De7 30.Le6
en na
30...Txf4 31.Td7 kreeg Ganguly
onvoldoende materiaal voor de
dame die hij moest inleveren.
Tien zetten later gaf hij op.
Wat de hoogst geklasseerde
Nederlander van zijn toernooi
vond kunt u elders in dit
nummer lezen in een interview.
Voor iemand die een tijd niet
geschaakt heeft moet de
volgende overwinning prettig
zijn geweest.

l’Ami - Zhu
Challengers (2) 2022

-+-+-+-+
+-+-+pmk-vl-wq-+pzp
+-+-zp-+-zpQ+P+-zP
+P+-+NzP-+-+-zPK+
+-+-+-+Stelling na 35.h4
Het staat materieel gelijk, en
ook positioneel.
Potentieel
zijn dame en paard een goede
combinatie,
en
er
dreigt
eventueel ook
een ‘goed
paard-slechte loper’ scenario
voor zwart te onstaan, maar er
zijn pionnen op twee vleugels
(gunstig voor de loper en f2 is
een aanvalsdoel. De volgende
zet van de talentvolle Chinese is
een leerzame fout.
35...f6?
Zwart zet nog een pion op
zwart om e5 te dekken en haar
handen vrij te krijgen voor
een actie met de dame. Maar
het middel is veel erger dan de
kwaal. De witte velden worden
dodelijk verzwakt. Juist was 35...
h5 waarna 36.Pg5 een beetje
een slag in de lucht is na 36...
Df6 nu is 37.Pf3 Dd6 zelfs een
plausibele zetherhaling.

Erigaisi-l’Ami (foto: Jurriaan Hoefsmit)

36.h5! Dc5
36...gxh5 37.Ph4 Dc5 38.Pf5+
Kf8 39.De2 is ook vreselijk,
evenals; 36...g5 37.Dc8! (37.Ph2
is de veilige zet analoog aan
de partij.) 37...Dc5 38.Df5 Dxf2+
39.Kh3.
37.De2!
Wit moet de dames erop
houden. Het iets betere eindspel
na 37.Dxc5 Lxc5 38.hxg6 Kxg6
39.Ph4+ Kg5 40.Pf5 h5 is niet te
winnen.
37...g5 38.Ph2!
Nu staan alle zwarte pionnen op
zwart en is het winstplan 39.g4
gevolgd door de manoeuvre
Ph2–f1–g3–f5 alleen nog maar
met geweld te verhinderen:
38...f5 39.exf5 Dd5+ 40.f3
Dd4
Deze aanval is een illusie.
41.Kh3 Da1 42.Dc4
en zwart gaf op. Een postionele
fout was genoeg om een gelijke
stelling om te vormen in een
verloren stelling.
1–0
In het laatste weekend scoorde
Erwin 2,5 uit 3 en speelde hij
zijn beste partij (in ronde 12).

Ganguly - l’Ami
Challengers (12) 2022

r+-wq-+k+
+pzp-+pzp-zpnzprsn-zp
+-+-zp-+-zPP+P+-+
zP-+P+N+P
-+-+-zPP+
tR-vLQ+RmKGanguly

heeft

net

13.c4

gespeeld - hij ging er daarbij
vanuit dat zwart niet op b4
kan nemen. Erwin rekende
en taxeerde beter en nam de
aangeboden vrucht toch.
13...Pxb4! 14.Lxh6 Pxd3!
Wit staat beter na 14...Pc6
15.Lg5, en zeker ook na 14...
gxh6 15.axb4.
15.Pg5
De Indiase GM gaat voor
materiaalwinst, maar Erwin
heeft de stelling die ontstaat
goed
ingeschat.
Na
de
desperadozet 15.Lxg7 houdt
zwart voordeel met 15...Pf4
16.Lxf6 (16.Lh6 Pxe4) 16...Dxf6.
15...Pc5 16.Pxe6 Pxe6 17.Le3
Pxe4

r+-wq-+k+
+pzp-+pzp-zp-zpn+-+
+-+-zp-+-+P+n+-+
zP-+-vL-+P
-+-+-zPP+
tR-+Q+RmKWit
heeft
een
kwaliteit
gewonnen, maar zwart heeft
voldoende pionnen en - heel
belangrijk - mooie velden voor
zijn paarden.
18.Dd5 Pf6
Na 18...P4c5 volgt 19.f4, maar
18...P6c5 was een goede optie
vanwege 19.f4 Pf6!.
19.Dxb7 Ta4 20.Tfc1 Da8!?
Erwin is een eindspelliefhebber
en dat blijkt hier. De dames erop
houden met 20...De8 kan ook.
21.Dxa8+ Txa8 22.a4 Pe4
23.Ta3 f5 24.f3 P4c5 25.Tca1
Pb7
Om 26.a5 te voorkomen, een zet

die Ganguly nu toch maar had
moeten spelen. Liever geen pion
dan een zwakke pion?
26.g4
26.a5! Txa5 27.Kf1 en na 27...
Txa3 28.Txa3 Pa5 29.Ta4 heeft
zwart twee pionnen voor
de kwaliteit, maar staat het
objectief gelijk. Dat geldt ook
voor 26...bxa5 27.Ld2 Pd4
28.T1a2 Pc6 en voor 26...Pxa5
27.Ld2.
26...f4 27.Lf2 g5 28.Kg2 Pa5
Nu de witte torens geen open
lijnen krijgen staat zwart
duidelijk beter.
29.Tc1 Kf7 30.h4 gxh4 31.Lxh4
e4!? 32.fxe4 Pc6 33.Th1
Opnieuw was 33.a5 de beste
kans.
33...Pe5 34.Le1 Pg5

r+-+-+-+
+-zp-+k+-zp-zp-+-+
+-+-sn-snP+P+PzpP+
tR-+-+-+-+-+-+K+
+-+-vL-+R
Nu heeft wit vier eilandjes en is
de zwarte f-pion een gevaarlijke
vrijpion.
35.Tf1 f3+ 36.Kg3 Kg6 37.a5
bxa5 38.Txa5 Tf8 39.Kf2
Pxg4+ 40.Kg3 Pe5 41.Kf2
Pxe4+
Dat waren twee witte isolani’s.
42.Ke3 Pg5 43.Ta4 Pg4+
44.Kd3 f2 45.La5 c5!
Nu is het helemaal uit.
46.Ta2 Tf3+ 47.Ke2 Te3+
48.Kd1 Pe4 49.Ld2 Td3 50.Ke2
Tb3 51.Lf4 Kf5
0–1
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Peter Boel

Vergaderen is ook een spel
Sinds december heeft de KNSB een nieuw bestuurslid topschaak. Marcel
Peek (61) maakte carrière als mediastrateeg maar is ook schaakmeester en
een groot liefhebber van het spel. “Het zou mooi zijn als we de top in
Nederland kunnen verbreden.”
Marcel Peek ruilde in 2015 een pittige baan
als netmanager van NPO 1 in voor een bestaan als onafhankelijk media-consultant. In de
laatste paar jaren is hij het in de bruisende
wereld van de Nederlandse omroepen bewust iets rustiger aan gaan doen: “Ik heb
dertig jaar ervaring in ‘Hilversum’ en word
nog wel gevraagd voor losse klussen, maar
ik heb nu meer tijd voor andere dingen.” Hij had al eens gepraat met de vorige
KNSB-voorzitter Marleen van Amerongen,
maar een paar jaar geleden was een bestuursfunctie bij de bond nog lastig te combineren met zijn adviseurschap. Eind vorig jaar
haalde de huidige voorzitter Bianca de JongMuhren hem alsnog binnen.
Marcel Peek werd geboren in Nijmegen. Toen
zijn vader bij de KRO ging werken verhuisde
het gezin in de jaren zestig naar Hilversum.
Zoals bij zoveel schakers van zijn generatie
inspireerden Jan Timman’s successen in de jaren zeventig Marcel om ook te gaan schaken:
“Toen ik een tiener was, werden Timman allemaal eigenschappen toebedeeld die ik ook
wel wilde hebben: creatief, onaangepast,
zelfbewust (lachend) Dat bleek later toch wat
minder bij mij... maar ik vond zijn voorbeeld
wel heel inspirerend.”
Met een vriendje ging hij in 1973 kijken bij
het AVRO schaaktoernooi in Hilversum, waar
grote spelers als Timman, Poloegajevski,
Marcel Peek (foto: Frans Peeters)

Geller, Szabo, Ivkov, Sax en Ljubojevic meededen. Hij raakte gefascineerd en meldde zich
aan bij schaakclub De Pion in Hilversum. Daar
leerde hij ook Jeroen van den Berg kennen,
de latere schaakjournalist en de huidige toernooidirecteur van Tata Steel Chess, met wie
hij nog steeds goed bevriend is.
Peek noemt zichzelf een laatbloeier. Hij deed
nooit aan Nederlandse jeugdkampioenschappen mee, maar werd geleidelijk sterker. Begin
jaren tachtig stapte hij over naar hoofdklasser BSG in Bussum. Dat leidde tot een voorlopig hoogtepunt in 1986: aan bord 1 mocht
hij tegen zijn voormalige idool Jan Timman
spelen, en de partij werd remise. De partij, die
niet in de databases staat, wordt hieronder
weergegeven met commentaar van Peek.
Tegenwoordig is hij, evenals Van den Berg,
lid van SOPSWEPS’29 (‘Samen Op Weg Spelen Wij Een Potje Schaak’), een club met een
vrijgevochten groep spelers zonder interne
competitie en jarenlang ook zonder ‘thuishonk’. Sinds een aantal jaren heeft de ploeg
wel een onderkomen voor thuiswedstrijden:
eerst was dat in Café Batavia tegenover Amsterdam CS, waar samen met de eigenaar
Peter Tames ook al dertien internationale
schaaktoernooien zijn georganiseerd, en
sinds een paar jaar huist SOPSWEPS’29 in Dudok in Hilversum. Marcel speelt doorgaans
aan één van de topborden.
Hij is altijd blijven schaken, maar beklom
ook geleidelijk de maatschappelijke ladder.
Toen Marcel achttien was overleed zijn vader plotseling. Via een paar van diens collega’s begon hij in de mediawereld te werken
als onderzoeksassistent. Hij groeide uit tot
adviseur van verschillende netcoördinatoren
op Nederland 1 en 2 en werd programmacoördinator televisie bij de NOS. Hij werd
beschouwd als een slim strategisch denker
en zegt zelf dat hij sterk op de inhoud is
gericht. In 2005 werd hij adjunct-netmanager en twee jaar daarna netmanager. In
de daaropvolgende acht jaar was hij verantwoordelijk voor de programmering op NPO
1. Hij selecteerde welke programma’s kansrijk zouden zijn op de grootste zender van
Nederland, wat goed zou moeten aanslaan
bij het publiek. Okay, kun je dan verklaren
waarom het televisiepubliek zo weinig naar

schaken kijkt? “Nou, ik denk dat de Netflix-serie The Queen’s Gambit heeft bewezen
dat dat wél kan. Waarom? Nou ja, een echte
schaker kan er wel een paar ongeloofwaardigheden in ontdekken, maar het is gewoon
een goedgemaakte serie. En de mystiek en
het avontuur van het schaakspel komen er
goed in naar voren.”
Dat avontuur is hem zelf ook altijd blijven
trekken. Peek speelt graag eenmaal per jaar
een toernooi, bijvoorbeeld in Italië, zijn favoriete vakantieland. Daar vertoeft hij vaak in
het grensgebied tussen Umbrië en Toscane,
van waaruit hij al vele reizen door de hele
‘laars’ heeft gemaakt. In de jaren tachtig,
toen hij in Amsterdam studeerde – eerst politicologie, later communicatiewetenschap –,
werkte hij hard aan zijn spel en ging hij ‘op
zoek’ naar de meestertitel. Hij bereikte wel
een goed niveau, maar normen kwamen er
niet. “Ik denk dat ik een vrij positionele speler ben. Het gaat me goed af als ik het initiatief heb, maar het omgaan met spanning
en het ontbreken van een killersinstinct zijn
mijn zwakke punten.”
Des te verrassender was het voor hem toen
hij rond zijn veertigste wel drie normen en
dus de titel behaalde. De eerste kwam in
2000 in het Lost Boys-toernooi in Amsterdam, de tweede en derde in 2002, op zijn
41ste, in het Italiaanse Lido degli Estensi en
weer bij Lost Boys. “Dat laatste was mijn
beste toernooi. Ik won van Erik Lobron, Sipke Ernst, Daniel Stellwagen en Stuart Conquest. Ik wist ook meteen dat zoiets mij nooit meer zou lukken.”
Maar de liefde voor het spel is onverminderd
gebleven. “Elk jaar nam ik twee collega’s van
NPO mee naar Wijk aan Zee om te kijken.
Die vonden dat fantastisch, het was echt een
uitje.” Ondanks de milieuproblemen die het
staalbedrijf veroorzaakt waardoor het momenteel zo onder vuur ligt, blijft Peek een
fan van het toernooi: “Het is het enige waarmee Tata positief in het nieuws komt. Het
kan niet zo zijn dat zo’n prachtig evenement
verloren gaat.”
Marcel Peek ziet zijn taak als bestuurslid
topschaak als een beleidsmatige: “Wij blijven als bestuur op afstand, we proberen de
juiste voorwaarden te scheppen om de professionals, zoals technisch directeur Jeroen
Bosch, goed te laten functioneren. We willen zorgen voor een goed topschaakklimaat
in Nederland. Met Anish Giri en Jorden van
Foreest hebben we spelers die zich kunnen

schaak

24

magazine

INHOUD

meten met de wereldtop, en bij de vrouwen hebben bijvoorbeeld Eline Roebers
en Machteld van Foreest veel belofte voor
de toekomst. Het zou mooi zijn als wij de
schaaktop kunnen verbreden en de kloof
tussen de top en de subtop kunnen verkleinen. Het NK van 2021, waarin de regionale
kampioenen weer instroomden net zoals
vroeger, was een goede eerste stap. Daarbij
was ik nog niet betrokken, maar ik vind het
wel een goede ontwikkeling.”
Een verheugende ontwikkeling vindt Peek
ook dat de voormalige topspeler Jeroen Piket
terug in Nederland is en zich heeft aangeboden als adviseur voor de KNSB: “Daar kunnen we veel aan hebben. Jeroen wil iets terugdoen voor de sport die zo veel voor hem heeft
betekend. Dat geldt voor mij ook. Het schaakleven heeft mij enorm veel plezier bezorgd.”
Peek vindt het belangrijk dat er betere
verbindingen komen tussen verschillende
activiteiten in het Nederlandse schaakleven: “In het jeugdschaak en het schoolschaak
gebeuren veel goede dingen, maar kinderen
moeten ook hun weg vinden naar de verenigingen en dus moeten we die stimuleren om
zich aantrekkelijker te presenteren. Onze
sport heeft wel een boost gehad van The
Queen’s Gambit en van de vele online activiteiten in coronatijd, maar daarvan zien we
nog niet veel terug in de ledenaantallen.”
Qua vergaderen is Peek wel het een en ander gewend in “het ondoordringbare doolhof dat Hilversum kan zijn”, zoals hij het zelf
ooit noemde op LinkedIn: “De Bondsraad
heeft nogal een reputatie als een lastig orgaan. Ik heb nu één vergadering meegemaakt en dat ging heel wat harmonieuzer
toe dan op het Mediapark.” En als je die
twee werelden vergelijkt? “Veel TV-presentatoren zijn nog een stuk eigenwijzer dan
schakers, en ook bijvoorbeeld ijdeler. Schakers zijn ook wel professioneler geworden,
de huidige generatie heeft beter in de gaten hoe belangrijk goede publiciteit is. Maar
schakers blijven eigenwijs. En dat moet ook.”
Zo keken collega’s in de mediawereld ook
wel een beetje tegen Peek aan. “Ze wisten
dat ik schaakte. Dan dachten ze altijd, die is
drie stappen verder dan wij – ook als dat niet
zo was (lacht). Ach, ik heb zeker veel lastige
vergaderingen en eigenwijze mensen meegemaakt. Dan wil het nog weleens helpen
wanneer je het als een spel beschouwt. Daar
ben je tenslotte een schaker voor!”
“Vanwege
een
grootmeesterlijke
verplichting in het buitenland werd de partij
met jeugdidool Jan Timman vooruitgespeeld
op de clubavond van BSG, vanaf een uur of
zes. Veel BSG-leden, die nietsvermoedend
om half acht het denksportcentrum

Jorden van Foreest tegen Marcel Peek (foto: Frans Peeters)

binnenschuifelden, schrokken zich een
hoedje. Onze nationale held in levenden
lijve, op een gewone maandagavond.”

Timman - Peek
KNSB-competitie, 8 december 1986
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5
d6 6.Pc3 g6 7.Lg5 Lg7 8.e4 h6 9.Lh4 a6
10.Pd2 b5 11.Le2 0–0 12.Dc2 Te8 13.0–0
Dc7 14.Tfe1 Pbd7 15.a4 b4 16.Pa2?
Tijdens de eerste fase van deze partij zat
Timman achteloos wat in het avondblad te
lezen. Misschien volgde hij een oud idee dat
hij zich verkeerd herinnerde of vergiste hij
zich.
16...Pxe4!
Hier schrok Jan wel even van. Hij vouwde
zijn krant dicht en begon 40 minuten na te
denken. Na 17.Pxe4 is 17…b3! de pointe.
17.Lf3 Pef6 18.Lg3 a5 19.Pc4 Lf8 20.Txe8
Pxe8 21.Pc1 Pb6
Nu is compensatie voor de pion ver te
zoeken.
22.Pe3 Ld7
Het enige dat wit overblijft is in koffiehuisstijl
veel materiaal naar de koningsvleugel
gooien:
23.Pe2 Lg7 24.h4 h5 25.Pf4 Pf6 26.Pe6!

r+-+-+k+
+-wql+pvl-sn-zpNsnp+
zp-zpP+-+p
Pzp-+-+-zP
+-+-sNLvL-zPQ+-zPP+
tR-+-+-mKEen stukoffer, op zoek naar complicaties.
26...fxe6 27.dxe6 Lxe6!
De beste en meest praktische oplossing is
een deel van het materiaal teruggeven.
28.Lxa8 Pxa8 29.Dxg6 Df7! 30.Dd3 Pd5

31.Te1 Pab6 32.Lxd6 Ld4 33.Pd1 Lg4
34.Le5
Df5 35.Dg3 Lxe5?
Na de partij gaf Timman hier 35...De6! als
winnende zet aan. Die had ik volstrekt niet
gezien. Het kwam niet in me op de dame op
de lijn van de witte toren te zetten.
36.Txe5 Pf4 37.De3
Een logische zet, maar 37.Te1! was een
verbluffend eenvoudige winst voor wit, er
dreigt 38.f3.
37...Df6 38.Tg5+ Kf7 39.f3 Ld7 40.Dxc5
Pxa4 41.Dc2 Dd4+ 42.Pf2 Pxb2?
Dit is te veel gevraagd. Evacuatie van
de koning was de topprioriteit: 42...Ke7
43.Dh7+ Kd8.
43.Dh7+ Ke6 44.Kh2!
Heel sterk. De koning stapt uit de schaakjes,
het paard wordt ontpend en kan niet
genomen worden.
44...Kd6 45.Pe4+ Kc6

-+-+-+-+
+-+l+-+Q
-+k+-+-+
zp-+-+-tRp
-zp-wqNsn-zP
+-+-+P+-sn-+-+PmK
+-+-+-+46.Txa5?
Meteen na afloop klaagde Timman over
deze zet. Hij gaf 46.Dh6+ als beter. Veel
overtuigender is 46.Dg8!. De dreiging
47.Da8+ wint.
46...Kb6!
Nu is zwart weer springlevend.
47.Ta8 Pe2 48.Ta1 Pd1 49.Dg6+ Lc6
50.Ta6+ Kxa6 51.Dxc6+ Ka5 52.Da8+ Kb6
53.Db8+ Ka6 54.Da8+ Kb6
½–½
“In ieder geval geen saai partijtje,” aldus
Timman.
magazine
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Robert Ris

De indrukwekkende
successen van Eline Roebers
In oktober 2019 was Eline Roebers op weg naar een historische prestatie bij het WK Jeugd.
Met een score van 7,5 uit 9 stond ze een half punt los en had ze de WK-titel bij de meisjes
t/m 14 jaar voor het grijpen. Het liep echter anders. In de laatste twee ronden haperde de
puntenmachine en moest ze uiteindelijk genoegen nemen met een 6e plaats. De teleurstelling was groot en het kostte even tijd om dit te verwerken.
Dat in maart 2020 de (schaak)
wereld op slot ging kwam
eigenlijk voor ons (Eline en
ondergetekende) niet slecht
uit. Zo hadden we eindelijk
eens goed de tijd om aan een
aantal facetten van haar spel te
werken, met als belangrijkste
taak het opbouwen van een
agressief openingsrepertoire en
nog meedogenlozer te worden
in stellingen met het initiatief.
Waar voor velen het schaken
op een lager pitje kwam te
staan, benutte Eline juist
optimaal de vrijgekomen tijd
in haar normaal gesproken
overvolle schaakagenda waar
in elk weekend wel een
toernooi gepland stond. In
december 2020 slaagde zij er
op overtuigende wijze alsnog
in om de wereldtitel in dezelfde
leeftijdscategorie binnen te
slepen in het online format.
Deze overwinning voelde als
een beloning voor het harde
werken in een periode waarin
het volkomen onduidelijk was
wanneer de volgende officiële
partij gespeeld kon gaan
worden.
Die eerstvolgende officiële overthe-board partij kwam pas na
15 maanden. De grote vraag
was toen op welke speelsterkte
Eline ingeschat kon worden. De
ratings van jeugdspelers zijn
vaak al geen goede indicator
van hun daadwerkelijke speel
sterkte, maar met een pandemie
er nog bovenop wordt het
natuurlijk extra interessant om
te zien hoe iedereen er voor
staat. In juli 2021 reisde Eline
af naar Frankrijk voor de Open

toernooien in Saint-Quentin
en Boulogne-sur-Mer. In slechts
18 partijtjes werden ruim 100
elopunten meegenomen vanuit
Frankrijk. Dat dit niet slechts een
gedeeltelijke
ratingcorrectie
bleek te zijn werd een paar
weken later duidelijk tijdens de
Brugse Meesters.

Roebers - Wachinger
Brugse Meesters (6) 2021

-+l+-trk+
+-wqnvlpzpp
p+-zpp+P+
+-+-+-+-tr-sNPzP-+
+-sN-+Q+L
-zPP+-+-zP
+-mKR+-tREline is met 4,5 uit 5 goed uit de
startblokken gekomen en ook in
de 6e ronde tegen de 18–jarige
Duitser heeft ze er veel zin in. In
een scherpe Siciliaanse Najdorf
met tegengestelde rokades
lijkt Eline er dwars doorheen te
gaan met het thematische offer
17.g6. Zwart tast meteen mis
17...Pc5?
Het lijkt logisch om de pion op
e6 extra goed te ondersteunen,
maar een andere zwakte heeft
hier prioriteit. Na 17...hxg6?
18.Pxe6! moet zwart groot
materiaal inleveren, aangezien
het na 18...fxe6 19.Lxe6+ Kh8
(19...Tf7 20.Pd5! is ook rampzalig
voor zwart.) 20.Dh3+ mat loopt.
De enige zet hier is 17...Lf6!
waarmee de loper zowel druk
uitoefent op de witte paarden

als de zwakte op g7 dekt.
18.gxh7+ Kh8 19.Txg7!

-+l+-tr-mk
+-wq-vlptRP
p+-zpp+-+
+-sn-+-+-tr-sNPzP-+
+-sN-+Q+L
-zPP+-+-zP
+-mKR+-+Eline tijdens NK 2021 (foto Harry Gielen)

19...Lf6
Het torenoffer kan niet worden
geaccepteerd vanwege 19...
Kxg7 20.Dg3+ Kh8 (20...Kxh7
21.Lf5+! exf5 22.Dh3+ Kg6
23.Tg1+ Kf6 24.Pd5 mat) 21.Tg1
Lf6 22.Dg8+ Txg8 23.hxg8D mat.
20.Tg2!
Geen haast, wit bereidt de
dreiging Dg4–g8 mat voor.
20.Tg8+? Txg8 21.hxg8D+ Kxg8
laat de koning ontsnappen naar
het centrum.
20...Da5 21.Dg4 Da1+ 22.Kd2
Pxe4+
22...Txd4+ gaat ook niet helpen,
aangezien na 23.Ke3 wit zowel
dreigt mat te zetten op g8 als de
dame te slaan.
23.Ke2 en zwart hield het
voor gezien. Alleen groot
materiaalverlies
kan
de
matdreigingen nog afwenden.
1–0
In
ronde
8
werd
Eline
teruggefloten door de Franse
IM Kambrath die in een scherpe
Siciliaanse Taimanov net even
wat handiger bleek te zijn.
Ondanks de nederlaag bleef
Eline in de kopgroep met 6,5 uit

8. Dat Eline over een ijzersterke
wedstrijdmentaliteit en stalen
zenuwen beschikt liet zij in de
laatste ronde zien door IM Niels
Ondersteijn hard van het bord
te zetten.

Roebers - Ondersteijn
Brugse Meesters (9) 2021

r+rwq-+k+
+l+nzppvlp
n+-zp-+p+
zpN+-+-vLP+-+P+-+
+PsN-+P+L+-wQ-+PzP
+-tRR+-mKZwart is comfortabel uit de
opening gekomen en Eline
had moeite om een goed plan
te verzinnen. Met name de
witveldige loper op a2 heeft het
tot nog toe moeten ontgelden,
maar daar wordt nu op zeer
actieve wijze een oplossing voor
gevonden.
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23.b4!
23.Pxd6? faalt wegens 23...Db6+!
23...Lxc3?
Met deze ruil wordt de zwarte
koningsstelling ernstig verzwakt.
23...Pxb4? 24.Lxf7+! is de pointe
van het witte pionoffer, want na
24...Kxf7 25.Pxd6+ Kf8 26.Pxc8
Txc8 (Of 26...Lxc8 27.Pb5 en zwart
komt totaal niet los.) 27.Dxd7
Dxd7 28.Txd7 wit materiaal voor
blijft, omdat na 28...Lxc3 29.Txb7
Ld4+ 30.Kf1 de toren op c1 nog
steeds gedekt staat.
Beter is 23...axb4!? (valt paard op
c3 aan) 24.Lxf7+ Kxf7 25.Pxd6+
Kf8 (25...exd6? 26.Lxd8 Lxc3
27.Df4+ en de dame is sterker
dan de drie lichte stukken, en
wegrennen met 25...Kg8? lukt
niet meer, vanwege 26.Da2+!
Kh8 27.Pf7+ en wit haalt de
dame op.) 26.Pxc8 Txc8 27.Pb5
met ongeveer gelijke kansen.
(Maar dus niet 27.Dxd7? Dxd7
28.Txd7 Lc6! en zwart wint.)
24.Txc3 Txc3 25.Dxc3 Df8
25...axb4? 26.Lxf7+! Kxf7
27.Pxd6+ exd6 (27...Kf8 28.Dh8
mat) en het tussenschaakje
28.Db3+! zorgt voor materiaal
winst.
26.bxa5 Pac5

r+-+-wqk+
+l+nzpp+p
-+-zp-+p+
zPNsn-+-vLP+-+P+-+
+-wQ-+P+L+-+-+PzP
+-+R+-mK27.Dd2!
Een sterke multifunctionele zet
die de pion op a5 gedekt houdt
en een aanval over de zwarte
velden voorbereid.
27...Kh8
Nu verliest zwart de f-pion,
maar zijn stelling was al zeer
zorgelijk. 27...Pxa4? is geen
optie, vanwege 28.Lh6 Dd8
29.Dd4 en dankzij de dubbele
aanval wint wit het paard.
28.Lh6 Dd8
Er is geen goed veld voor de
dame: 28...De8 29.Pc7+–; 28...
Dg8 29.Dc3+ Pe5 30.Pxd6 exd6
31.Txd6 en beide paarden staan
ongedekt.

29.Lxf7 Dxa5 30.Dd4+ e5
30...Pe5 31.f4 wint een stuk.
31.Dxd6 Db6 32.Dxb6 Pxb6
33.Pc7 Tc8
Of 33...Txa4 34.Td8 mat.
34.a5 Pa8 35.Pb5 Lc6 36.Pa7
1–0
Met de prachtige score van 7,5 uit
9 zorgde Eline voor een daverende
verrassing door dit Open toernooi
op haar naam te schrijven.
Bovendien kwam daarmee haar
FIDE-rating op 2297.
Door deze waanzinnige pro
gressie bom
bardeerden velen
haar meteen tot favoriete
voor de eindzege op het NK
Vrouwen. Dit kampioenschap
kwam echter nog iets te vroeg
voor haar en na een spannende
slotronde wist Anne Haast
haar vijfde titel in de wacht te
slepen. Deze indrukwekkende
serie resultaten werd beloond
met Eline’s debuut in het
Nederlandse Damesteam.
Dat
Eline
meteen
mocht
plaatsnemen aan het 2e bord
zag zij zelf als een uitdaging
en ze greep die kans met beide
handen aan. Met 7 uit 9 scoorde
zij ruimschoots haar eerste IMnorm en bovendien ook een
bronzen medaille aan het 2e
bord! In het vorige nummer
van Schaakmagazine is al
uitgebreid verslag gedaan van
dit evenement met een paar
fraaie aanvalspartijen van Eline.

een uitdaging dan een straf!
Toen de KNSB-competitie in
november stil werd gelegd vroeg
ik aan Eline hoe zij de komende
toernooiloze periode zou gaan
invullen. Daar had ik mij even
in vergist want in de periode
december-januari stonden er
alweer vier toernooien gepland.
Dat is toch een groot voordeel
als je op een topsportschool
zit. Je kunt makkelijk je eigen
toernooien inplannen en lekker
zelf bepalen wanneer je toetsen
inhaalt.
Twee
toernooien
konden
vanwege
Coronabeperkende maatregelen geen
doorgang vinden en het sterke
Open toernooi in Sitges (onder
Barcelona) bleek een hele
goede en harde leerschool te
zijn, niet in de laatste plaats
om ook aan de nieuwe status
te wennen. Ruim 50 elopunten
werden weer ingeleverd, maar
ach dat is ook onderdeel van het
groeiproces.

Opnieuw is het paard taboe:
19...gxf6 20.exf6 Dc5 (20...De4+
21.Ld3) 21.Dh6 Dxf2+ 22.Kc1
Tg8 23.Ld3 en nu blijkt h7 de
volgende zwakte te zijn die niet
te verdedigen is.
20.Df5! g6
20...gxf6 21.Ld3 en mat op h7
is niet te voorkomen. Met de
tekstzet heeft zwart de eerste
golf aan matdreigingen op g7
en h7 weten te overleven, maar
de aanval is nog niet voorbij!
21.Df4 Kg7 22.Pg4! g5
22...Th8 23.e6+ is ook hopeloos
voor zwart.
23.e6+ f6 24.hxg5 Ta2
Of 24...hxg5 25.Dxg5 mat.
25.gxf6+ Txf6 26.Dxh6+ Kg8
27.Dh8 mat
1–0

Gelukkig was er begin januari
alweer de mogelijkheid om
deze teleurstelling weg te
spelen in Duitsland bij het Open
toernooi van Untergrombach.
Eline schoot met 3,5 uit 4 uit
de startblokken en onderweg
werden een aantal 2200-spelers
flink van het bord geveegd. In
ronde 5 bleef er weinig over van
de zwarte stelling in het Schots.

Roebers - Menacher

Roebers Schimnatkowski
Untergrombach (5) 2022

Wat opvalt is haar com
promisloze speelstijl resulterend
in veel beslissende resultaten
en weinig remises. De twee
nederlagen op het EK-Landen
teams waren beide keren met
zwart in scherpe varianten van
het Hollands (1.d4 f5). Dat was
Anish Giri ook opgevallen die
het advies gaf om te stoppen
met deze opening: ‘’om een
goede Nederlandse speler te
zijn hoef je geen Hollands te
spelen.’’ Op een hoger podium
merk je veel sneller dat er
gericht op je wordt voorbereid.
Eén openingswapen is dan niet
meer voldoende en er wordt
eigenlijk van je verwacht dat je
meerdere systemen beheerst.
Terug dus de studiebanken in,
maar dat is voor Eline eerder

r+-+-trk+
+lzppwqpzpp
-snp+-+-+
+-+-zP-+-vlP+N+-zP
+P+-+-zP-vLK+QzP-+
+-+R+L+R

In de 2e partij van de dag ging
Eline als een mes door de boter,
maar net zo indrukwekkend
was de voorbereidende loper
manoeuvre.

Untergrombach (6) 2022

q+-tr-+ktr
+l+nvlpzppzp-zppsn-+
+-+-+-+-zPPsNPzP-zp
zP-sNL+-+R
-+-vLQ+PzP
+-+-tR-mKAlles lijkt klaar te staan voor een
doorbraak in het centrum om
zo de gebrekkige coordinatie
bij zwart bloot te leggen, maar
Eline Roebers NK 2021 (foto Lennart
Ootes)

Zwarts laatste zet (17...0–0) is al
de beslissende fout en met een
serie krachtzetten straft Eline het
op zeer overtuigende wijze af.
18.Pf6+! Kh8
Na 18...gxf6 19.Dg4+ Kh8
20.exf6 moet zwart de dame
geven om mat te voorkomen.
19.Dh5! h6
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Eline heeft goed ingeschat dat
eerst de witveldige loper nog
kan worden verbeterd.
21.Lb1!
21.e5? werkt averechts, omdat
na 21...dxe5 22.fxe5 Pxe5
23.Dxe5 Lxg2 ineens alle witte
stukken zeer ongelukkig staan.
21...Pf8 22.La2 Td7 23.f5!
Dit was het idee van wits laatste
twee zetten; de druk op de
e6–pion wordt opgevoerd en
dwingt zwart een concessie te
doen.
23...exf5
Taaier is wellicht 23...e5 maar
dan was Eline van plan verder te
gaan met 24.Pf3! gevolgd door
Pg5. De zwakte op f7 is moeilijk
te verdedigen na c4–c5.
24.Pxf5 Pg6 25.Lg5 Dd8
26.c5!?
De stelling schreeuwt om deze
zet, aangezien zwart niet veel
kan had wit deze doorbraak
ook
nog
verder
kunnen
voorbereiden met zetten als
Te3 of Tf1. Uiteraard is wit niet
geïnteresseerd
in
26.Pxh4?
Txh4! 27.Lxh4 Pf4 en zwart doet
weer mee.
26...dxc5?
Nu zwart de controle over veld
e5 opgeeft gaat het ineens heel
hard. Na 26...bxc5 27.bxc5 Dc7!
staat wit nog steeds duidelijk
beter, maar is het nog hard
werken.
27.e5! cxb4 28.axb4 Ph7
29.Lxe7 Txe7
Na 29...Pxe7 30.e6 stort de
zwarte stelling in elkaar.
30.Pxe7+ Dxe7

-+-+-+ktr
+l+-wqpzpn
pzp-+-+n+
+-+-zP-+-zP-+-+-zp
+-sN-+-+R
L+-+Q+PzP
+-+-tR-mKWellicht dat zwart hier dacht
het ergste achter de rug te
hebben en stiekem hoopte op
…Pf4 of …Pg5–e6. Eline gaat
gewoon lekker door!
31.e6! f5
31...fxe6 32.Dxe6+ Dxe6 33.Txe6

leidt tot verdere materiaalwinst.
32.Td3 Pf4 33.Td8+ Pf8
33...Dxd8 34.e7+ en de e-pion
promoveert.
34.Dd2 Dg5 35.Txf8+ Kh7
35...Kxf8 36.e7+ en zwart is
gedwongen de dame te geven.
36.Txh8+ Kxh8 37.e7 Lxg2
37...Ph3+ 38.Kf1 Dxd2 39.e8D+
leidt snel tot mat na 39...
Kh7 40.Lg8+ Kh6 41.Te6+ Kg5
42.Dg6+ Kf4 43.g3+ Kf3 44.Dh5
mat.
38.e8D+ Kh7 39.Dxf4
De
meest
pragmatische
oplossing om mat op h3 eruit te
halen.
39...Dxf4 40.Dh5+
1–0
Door
deze
twee
sterke
overwinningen ging Eline met
een half punt voorsprong de
laatste ronde in. Daar wachtte
haar directe concurrent en de
nummer 1 van de plaatsingslijst,
de ervaren Russische GM
Vyacheslav Ikonnikov.

Ikonnikov - Roebers
Untergrombach (7) 2022

-tR-+-tr-tr
+-+k+pwQp+l+pzP-+
+-+-vL-+P+-zP-+-+
wq-zpLvlPmK-+-+-+PzP
+-+-+R+Eline heeft het advies van Giri
opgevolgd en deze keer haar
pion op f7 gelaten. De Slavische
opening pakte aanvankelijk zeer
goed uit, maar in een complex
middenspel heeft wit inmiddels
de overhand gekregen. In de
tijdnoodfase tast de Rus twee
keer behoorlijk mis en Eline
straft het genadeloos af.
32.Dxh8?
Wit probeert de stelling te
vereenvoudigen door af te
wikkelen naar een stelling met
twee torens tegen een dame.
Echter, het is een beter idee
om gebruik te maken van de
f-pion, bijv. door 32.Lxa6! met
de bedoeling om 32...Thg8 te

beantwoorden met 33.Lc8+ Txc8
34.Txc8 Txg7+ 35.fxg7 en de
vrijpion loopt door.
32...Txh8 33.Txh8 Lxd4!
Deze zet werd over het hoofd
gezien door Ikonnikov.
34.Lf4
34.Lxd4 Dd6+ en de zwarte
dame is superieur wegens de
gebrekkige samenwerking bij
wit.
34...Lxf6 35.Th7 Ke7 36.Lg6
Le8 37.Tb1 e5 38.Lc1 Dd6

-+-+l+-+
+-+-mkp+R
p+-wq-vlL+
+-+-zp-+P+-+-+-+
+-zp-+PmK-+-+-+PzP
+RvL-+-+39.Lxf7?
Opnieuw een zeer ongelukkige
keuze. Met 39.Tb7+ Kd8 (39...
Ke6 40.Lc2!) 40.Le4! heeft
wit de touwtjes nog stevig in
handen, maar niet 40.Lxf7? Lc6!
en zwart lanceert een enorme
tegenaanval.
39...Lxf7
40.Tb7+
Ke6
41.Tbxf7 Dd1!
Een sterke zet. De loper is zeer
kwetsbaar en de torens hebben
niets in te brengen tegen de
zwarte koning. Eline maakt
het zeer koelbloedig af door

Eline Roebers tijdens de Brugse
Meesters 2021 (foto Harry Gielen)

eerst de loper te verdrijven als
verdediger van de vrijpion.
42.La3 Dxa4 43.Lc1 Da1
44.Le3 De1+ 45.Lf2 Dd2
46.Tc7 c2 47.Tc6+ Kf5
0–1
Niets is zo mooi om de
toernooizege veilig te stellen
in een directe confrontatie
met de topfavoriet. Met deze
mooie GM-scalp was de tweede
toernooizege in een half jaar
een feit, een buitengewone
knappe prestatie op zo’n jonge
leeftijd. En wat Eline gaat doen
met het prijzengeld? Gewoon
meer toernooien spelen op weg
naar de wereldtop!

Eline Roebers met vader Jan NK 2021 (foto Lennart Ootes)
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S C H A A K T E C H N I E K

Herman Grooten

Begrijp wat u doet

De Marshall Aanval 1
In deze aflevering zullen we een
beknopt overzicht maken van
een openingsvariant die de laatste decennia de gemoederen
bezighoudt: de Marshall Aanval in het Spaans, genoemd
naar de Amerikaan Frank James
Marshall (1877 - 1944) die het
systeem voor eerst officieel toepaste in 1918 tegen de toenmalige wereldkampioen José
Capablanca. Wel zou hij het
systeem al eerder hebben uitgeprobeerd in vriendschappelijke partijen maar die zijn nooit
bekend geworden. Voordat we
naar zijn gambiet gaan kijken,
mag niet onvermeld blijven dat
Marshall nog een ander vlijmscherp pionoffer in de opening
op zijn naam heeft staan. Door
na 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pc3 e6 te
kiezen voor 4.e4!? Want na 4...
dxe4 5.Pxe4 Lb4+ is 6.Pc3 niets
voor wit, dus speelde de Amerikaan 6.Ld2 hetgeen een pionoffer impliceert vanwege 6...Dxd4
7.Lxb4 Dxe4+ met scherpe en
ondoorzichtige varianten. Dan
nu naar het Spaans.
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5
Deze opening was lange tijd het
belangrijkste wapen voor wit
tegen 1…e5. Maar mede door
de Marshall Aanval is het Spaans
enigszins uit de gratie geraakt.
3...a6
Er is nog een andere reden waarom het Spaans minder aantrekkelijker is geworden voor wit
en dat heeft te maken met de
“Berlijnse Muur” die ontstaat
na 3...Pf6 4.0–0 Pxe4 5.d4 Pd6
6.Lxc6 dxc6 7.dxe5 Pf5 8.Dxd8+
Kxd8 waarmee Kramnik er in
zijn beroemde WK-tweekamp in
2000 tegen Kasparov in slaagde
om te verhinderen dat Kasparov
een vuist wist te maken met de
witte stukken.
4.La4 Pf6 5.0–0 Le7 6.Te1 b5
7.Lb3

r+lwqk+-tr
+-zppvlpzpp
p+n+-sn-+
+p+-zp-+-+-+P+-+
+L+-+N+PzPPzP-zPPzP
tRNvLQtR-mK7...0–0
Van spelers die snel rokeren met
zwart mag verwacht worden dat
zij de Marshall Aanval (vroeger
heette het nog Marshall Gambiet) op hun repertoire hebben
staan.
Met 7...d6 gaat zwart meestal
over naar de “gewone” varianten in het Spaans. Omdat pion
e5 extra dekking krijgt, ‘dreigt’
zwart nu ...Pa5 waarmee hij het
loperpaar zou veroveren. De
normale varianten ontstaan nu
na 8.c3 0–0 9.h3 om geen problemen te krijgen met ...Lg4 als
wit d2–d4 heeft gespeeld. Het
centrum komt dan onder druk.
8.c3
Dit was voorheen altijd de manier voor wit om zijn openingsideeën gestalte te geven. Wit
streeft naar een sterk pionnencentrum met pionnen op d4 en
e4 waarachter hij zijn stukken
netjes kan mobiliseren. Het is al
met al wat traag want zelfs als
wit d2–d4 heeft kunnen doen,
moet hij al zijn stukken op de
damevleugel nog in het spel
brengen. De gang van zaken is
meestal dat hij het paard op b1
via d2 en f1 overbrengt naar g3
(of soms e3).
In de tijd dat Kasparov geconfronteerd werd met de kans dat
zijn tegenstander voor de Marshall Aanval zou kiezen, ging
hij dat uit de weg met 8.a4 Lb7
9.d3 en met deze stelling zijn

vele partijen gespeeld en de
speelwijze kreeg de naam “Anti-Marshall”. De laatste jaren is
ontdekt dat ook 8.h3 een optie is om redelijk adequaat op
een Marshall-achtig gambiet te
kunnen reageren. In plaats van
c2–c3 laat wit veld c3 open voor
het paard en dat betekent dat
het gambiet nu minder kans van
slagen biedt voor zwart. Na 8...
d5?! 9.exd5 Pxd5 10.Pxe5 Pxe5
11.Txe5 c6 12.d4

De meeste witspelers laten zich
in op de aanname van het pionoffer, hoewel zij weten dat zij
vanaf nu een aanvalsstorm op
de koningsvleugel moeten zien
te weerstaan.
10...Pxe5 11.Txe5

r+lwq-trk+
+-zp-vlpzpp
p+-+-+-+
+p+ntR-+-+-+-+-+
+LzP-+-+r+lwq-trk+ PzP-zP-zPPzP
+-+-vlpzpp tRNvLQ+-mKp+p+-+-+ We zouden kunnen zeggen dat
+p+ntR-+- deze stelling de basis is voor de
-+-zP-+-+ Marshall Aanval.
+L+-+-+P 11...c6
PzPP+-zPP+
zwart tijd heeft voor dit rustRNvLQ+-mK- Dat
tige zetje kon Frank James Mar-

zijn er wat verschillen in de
stelling ten opzichte van de
hoofdvariant, die dadelijk aan
bod komt, die in wits voordeel
spreken. Tenslotte is ook 8.d3 op
het hoogste niveau gespeeld. Zo
won Caruana er tweemaal mee
van Aronian in 2012 en 2018.
8...d5!?

r+lwq-trk+
+-zp-vlpzpp
p+n+-sn-+
+p+pzp-+-+-+P+-+
+LzP-+N+PzP-zP-zPPzP
tRNvLQtR-mKDaar komt dan eindelijk Marshall’s idee! Dit pionoffer betekent een zware aanslag op het
witte spel, hetgeen witspelers
tot op de dag van vandaag
hoofdbrekens bezorgt.
9.exd5 Pxd5 10.Pxe5

shall zelf ook niet vermoeden.
Het is gebleken dat dit verreweg zwarts beste voortzetting
is. Niet alleen krijgt het mooie
paard op d5 rugdekking, maar
tegelijkertijd wordt pion b5 ook
ondersteund. Later zal wit met
a2-a4 willen proberen iets voor
elkaar te krijgen op de damevleugel. Door wits enorme achterstand in ontwikkeling krijgt
zwart in ‘no-time’ zijn stukken
in de aanval met ...Ld6 en ...Dh4.
De stampartij met het systeem is
die tussen Capablanca en Marshall in 1918 toen de Amerikaan
voor de eerste maal zijn gambiet van stal haalde. Hij koos toen
voor 11...Pf6. Het interessante
vervolg was 12.Te1 Ld6 13.h3 en
nu gooide Marshall een nieuw
stuk in de aanval met 13...Pg4!?
(Misschien viel 13...Lb7!? te
prefereren.)
A) Aanname van dit offer is
zonder meer (te) link. 14.hxg4?
Een mogelijk vervolg: 14...Dh4
15.Te4 (Verliezend is 15.g3 Lxg3
16.fxg3 Dxg3+ 17.Kf1 Lxg4) Dit
lijkt nog slim, maar na... 15...
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Dh2+ 16.Kf1 Dh1+ 17.Ke2

r+l+-trk+
+-zp-+pzpp
p+-vl-+-+
+p+-+-+-+-+R+P+
+LzP-+-+PzP-zPKzPP+
tRNvLQ+-+q
heeft zwart een fraaie combinatie tot zijn beschikking. Met
17...Lxg4+! wint hij in de aanval
na 18.Txg4 Tae8+ 19.Kd3 Te1.
B) 14.Df3 Dh4 15.d4 Pxf2?!
Moedig maar objectief gezien
niet goed. (Er was echter geen
weg terug aangezien ook 15...
h5 niet het gewenste gevaarlijke
initiatief oplevert voor zwart.)
16.Te2! Capablanca slaagde
er later in (weliswaar met de
nodige moeite) de partij alsnog
te winnen en daarmee liet hij
zien wat voor een geweldige
verdediger hij was. (Na 16.Dxf2
zou zwart vervolgen met 16...
Lh2+ 17.Kf1 Lg3 18.Dd2 Lxh3
met enorme verwikkelingen.)
12.d4

straks op de koningsvleugel in.)
19.Te1 Er volgde (Shipov stelde
hier 19.a4 voor en wellicht is
het kwaliteitsoffer ook na deze
zet nog speelbaar hoewel zwart
na 19...Pxe4 20.fxe4 Le6 geen
noemenswaardige problemen
lijkt te hebben.) 19...Tae8
20.Txe8 Txe8 21.a4 Dg6 22.axb5

14...Dh3 15.Le3

-+-+r+k+
+-+-+p+p Zwart heeft nu (vrijwel) al zijn
p+pvl-snq+ stukken in het spel gebracht en
maakt zich nu op voor een
+P+-+lzp- hij
flinke aanval op de witte koning.
-+-zP-+-+
+LzP-+PzP- 17.Pd2 Te6
-zP-sN-+-zP
tR-vL-+QmK- -+-+-trk+
+-+-+pzpp
En hier zien we één van de rep+pvlr+-+
denen waarop de Marshall Aan+p+n+-+val zo moeilijk door witspelers
-+-zP-+l+
te bestrijden is. Zwart stuurt
aan op een zetherhaling te be+LzPQvL-zPq
ginnen met 22...Ld3 en daarop
PzP-sN-zP-zP
ging Kramnik in de fout met
tR-+-tR-mK23.Df2? (De Rus had zich tevre-

Wit doet zijn best om zijn
ontwikkeling zo snel mogelijk
te voltooien.
Ook 15.Te4 had veel supporters, waaronder de ex-wereldkampioenen
Viswanathan
Anand, Vladimir Kramnik en
ex-FIDE-wereldkampioen Ruslan
Ponomariov. Grappig genoeg
is dan de aanvalszet 15...g5!?
de belangrijkste mogelijkheid
voor zwart. In een rapidpartij
Anand-Aronian, 2007, kwam wit
tot winst maar in Kramnik-Leko,
2004, ging de witspeler te ver in
zijn winstpogingen en was het
de zwartspeler die uiteindelijk
aan het langste eind trok. Het
interessant vervolg van deze
laatste partij was 16.Df1 Dh5
17.Pd2, en nu kwam wit na
17...Lf5 met een verbluffend
kwaliteitsoffer: 18.f3!?

r+-+-trk+
+-+-+p+p
p+pvl-+-+
+p+n+lzpq
-+-zPR+-+
12...Ld6 13.Te1 Dh4 14.g3
+LzP-+PzPr+l+-trk+ PzP-sN-+-zP
+-+-+pzpp tR-vL-+QmKp+pvl-+-+
+p+n+-+- 18...Pf6 (De aanname van het
leidt tot een voor zwart
-+-zP-+-wq offer
zeer lastige situatie. Na 18...
+LzP-+-zP- Lxe4?! 19.fxe4 Pb6 20.e5 komt
PzP-+-zP-zP wit fors in het voordeel. Hij heeft
pion voor de kwaliteit maar
tRNvLQtR-mK- één
belangrijker is dat de verzwakte
Het bescheiden 12.d3 wint de
laatste jaren aan populariteit.
Waarom dat is, zullen we in de
volgende aflevering uitgebreid
onder de loep nemen.

Wit is gedwongen tot deze lelijke verzwakking van zijn koningsvleugel. Het is duidelijk dat
de witte velden hierdoor enorm

-+-+rtrk+
+-+-+pzpp
p+pvl-+-+
+p+n+-+-+-zP-+l+
+LzPQvL-zPq
PzP-+-zP-zP
tRN+-tR-mK-

zwak zijn geworden en als wit
ook nog zijn witveldige loper
voor het paard ruilt (hetgeen
wel eens gedaan wordt), zit hij
de rest van de partij met een
verzwakt wit kleurcomplex. Het
zwarte loperpaar weegt dan
zonder meer op tegen het verlies van één pion.

zwarte koningsstelling hem
nu parten kan spelen na 20...
Le7 21.Pe4. Als wit nog zijn
ontwikkeling mag voltooien,
grijpen vrijwel al zijn stukken

den moeten stellen met 23.Dd1
Le2 24.Dc2 Ld3 25.Dd1 Le2 met
een herhaling van zetten.) Leko
vervolgde met 23...Te2 24.Dxe2
Lxe2 25.bxa6

-+-+-+k+
+-+-+p+p
P+pvl-snq+
+-+-+-zp-+-zP-+-+
+LzP-+PzP-zP-sNl+-zP
tR-vL-+-mKen kwam nu met het werkelijk
briljante 25...Dd3!! Hier ging
de witspeler verder met 26.Kf2
maar dat verloor. Het door
Kramnik ongetwijfeld geplande
26.a7 wordt weerlegd met 26...
De3+ 27.Kg2 Lxf3+! 28.Pxf3
De2+ 29.Kg1 Pg4! en als ik de
engine mag geloven is het nu
mat in negen zetten! Een prachtige vondst van de Hongaar.

Tijd voor wit om te bepalen hoe
hij het best verder kan gaan.
Vanwege plaatsgebrek zullen
we dat helaas pas in de volgende aflevering bespreken.
Illustratieve partijen:
• Capablanca-Marshall, 1918
• Caruana-Aronian, 2012
• Caruana-Aronian, 2018
• Anand-Aronian, 2007
• Kramnik-Leko, 2004
Eerdere afleveringen van deze
rubriek, waarbij u de illustratieve
partijen
interactief
kunt
naspelen en downloaden, treft
u aan op http://www.schaaksite.
nl/2013/05/03/overzicht-begrijpwat-u-doet/
Reageren? Stuur een e-mail
naar hgrooten@xs4all.nl (of kijk
voor meer informatie over deze
serie op www.sterkspel.nl)

15...Lg4 16.Dd3 Tae8
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Minze bij de Weg

De KNSB en de FIDE
hadden een warme band
In april 1996 vond in Utrecht een opmerkelijk schaakcongres plaats. Achttien
belangrijke schaakbonden kwamen bijeen om een front te vormen tegen
FIDE-president Iljoemzjinov. Daar was een goede reden voor. Iljoemzjinov ging
aan het werk zonder de achterban te raadplegen en het FIDE-bureau functioneerde niet. Bovendien had hij bedacht dat de kandidatentweekamp tussen
Karpov en Kamsky prima in Bagdad gespeeld kon worden, in het land van de
beruchte dictator Saddam Hoessein. Iljoemzjinov was een jaar eerder als
FIDE-president gekozen, zonder dat er veel over hem bekend was. Een blind
date zeg maar. ‘Maar we hadden weinig keus‘ zei Gunther Loewenthal, de
Nederlandse afgevaardigde naar het FIDE-congres van 1995.

De reden om in 1996 dat congres te
organiseren was duidelijk. Maar waarom
vond het in Nederland plaats? Waarom
had de KNSB het initiatief genomen en niet
grote landen als West-Duitsland, Frankrijk
of Rusland? Natuurlijk, Nederland gold in
die tijd als een domineesland dat graag met
zijn vingertje mocht zwaaien. Zoiets sijpelt
in alle geledingen van de maatschappij door.
Bovendien gold Nederland toen nog als
een belangrijke schaakorganisator. Maar er
speelde nog iets. Nederland was namelijk van
oudsher, vanaf de beginjaren van de FIDE,
nauw betrokken geweest bij de organisatie.
De dreigende teloorgang van de FIDE voelde
aan alsof een geliefd familielid op het
verkeerde pad was geraakt. Hoe zat het met
die oude banden? Daarover gaat dit artikel.

Bescheiden start
In 1924 vonden in Parijs de Olympische
Spelen plaats. Het leek de jonge Franse
schaakbond een goed idee om tegelijk met
de fysieke sporten ook op geestelijk gebied
de wapens te kruisen. En dus werd er van 12
tot en met 20 juli 1924 een schaaktoernooi
georganiseerd dat 54 deelnemers trok.
Onder hen drie Nederlanders, Euwe,
Oskam en Rueb. Het was een individueel
toernooi, maar na afloop werd ook een
landenklassement opgemaakt. Je zou het
een Schaakolympiade ‘avant la lettre’
kunnen noemen.
Pierre
Vincent,
de
secretaris-generaal
van de Franse bond nam het initiatief
om op de slotdag van het toernooi een
internationale schaakorganisatie op te
richten. Er waren eerder wel eens pogingen
in die richting gedaan, maar die mislukten.

Nu werd het menens. Vijftien nationale
schaakbonden besloten mee te doen. Namens
Nederland tekende de Haagse jurist en
voorzitter van de Nederlandse Schaakbond
Alexander Rueb het protocol. Hij werd
meteen maar tot voorzitter benoemd.
Het secretariaat van de nieuwe bond ging naar
Nederland. Dat zal eerst bij Rueb thuis zijn
geweest. Vanaf 1926 werd het ondergebracht
in het net opgerichte Nationaal Schaakgebouw
in Den Haag, het clubhuis van DD. Je moet je
bij dat secretariaat niet teveel voorstellen.
In het boek 150 jaar DD omschreef mr. W.G.
Belinfante het als volgt: ‘In het NSG had hij
(Rueb, MbdW) tweehoog achter zijn kantoor,
maar daar zat alleen een juffrouw - over wie
hij trouwens steevast sprak als ‘mijn klerk’
- die voornamelijk FIDE-zaken behartigde.’
Rueb werd vier jaar later herkozen. Blijkbaar
tegen zijn zin, want in het artikel FIDE-theearly-years van Dirk Goes lezen we: ‘Tijdens
het congres (Amsterdam 1928, MbdW)
kondigde Rueb aan te willen aftreden, maar
de vergadering ging daar niet mee akkoord!
Rueb dankte de vergadering voor het in hem
gestelde vertrouwen en bleef in functie tot
1949.’ Het gevolg was wel dat Rueb aftrad
als voorzitter van de (K)NSB, want voorzitter
van de FIDE, de nationale bond, DD en het
Nationaal Schaakgebouw was een beetje veel
van het goede.
Het FIDE-secretariaat en archief bleef tot
1944 in het Nationaal Schaakgebouw en
verhuisde toen naar het woonhuis van Rueb.
Helaas. Dat ging bij het bombardement van
3 maart 1945 op het Bezuidenhout in Den
Haag in vlammen op, net als de bijzondere
verzameling schaakboeken en tijdschriften
die hij had verzameld.

Alexander Rueb was in 1924 een van
de oprichters van de FIDE

Eenheid brengen
De eerste jaren van de FIDE waren bescheiden. De bond was er vooral op gericht eenheid te brengen in de veelheid van regels en
reglementen. Zo werd op het congres van
1927 bijvoorbeeld een voorstel tot een FIDEreglement ingediend. Een groot deel van
dat voorstel was afkomstig van een ontwerp
dat Nederland had ingediend. Ook werd er
een poging gewaagd eenheid aan te brengen in de namen van schaakopeningen. En
hoe werd je grootmeester en meester? De
regels daarvoor kwamen pas na de oorlog
tot stand.
De FIDE sloeg ook aan het organiseren en
regelde vanaf 1927 een landenwedstrijd die
om het jaar, of om de twee jaar plaatsvond.
De editie van 1928 werd in Den Haag gehouden. De FIDE wilde ook graag grip krijgen
op de strijd om de wereldtitel. Dat was tot
dan een zaak van de topgrootmeesters
onderling. Pas na de Tweede Wereldoorlog
kwam de titelstrijd in handen van de FIDE.
Daarbij speelde Nederland, in de persoon
van Euwe, opnieuw een belangrijke rol.
In de jaren 1939-1945 was uiteraard niet om
de wereldtitel gespeeld en kort na de oor-
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Max Euwe heeft op het FIDE-bureau de biedingen bekend gemaakt voor de match Karpov-Kortsjnoi 1978. Rechts Viktor Kortsjnoi (foto Nationaal archief)

log, op 24 maart 1946, overleed wereldkampioen Aljechin in Portugal en was de wereldtitel vacant. Euwe was de laatste speler
geweest die tegen Aljechin een WK-match
had gespeeld. Ging de titel nu naar hem als
oudste rechthebbende? Euwe vond van niet
en stelde dat de FIDE in het vervolg de titelstrijd moest regelen. Het leverde veel gedoe,
veel vergaderen en veel verwarring op en
volgens Alexander Münninghoff in de Euwebiografie was Euwe in 1947 zelfs twee uur
lang opnieuw wereldkampioen. Dit is niet
de plaats om daar verder op in te gaan. Er
werd in een vijfkamp om de wereldtitel
gespeeld, het eerste deel in Den Haag, het
tweede deel in Moskou. Botwinnik won en
werd de eerste van de vele Russische wereldkampioenen.
Op de Passeerdersgracht 32 in Amsterdam trok
de FIDE in bij de KNSB (foto Eric de Winter)

Hartelijk
In 1949 trad Alexander Rueb af als voorzitter van de FIDE. In 1970, ruim twintig jaar
later, werd Max Euwe de tweede
Nederlandse FIDE-voorzitter. Hoe zat het in
die tussenperiode? Je overdrijft niet als je
zegt dat de banden tussen de Nederlandse
schaakwereld en de Wereldschaakbond hartelijk bleven. Kijk maar wat de Nederlandse
schaakwereld in die jaren deed. Er zaten
Nederlanders in FIDE-commissies.
Regelmatig werden er zonetoernooien
georganiseerd, voorronden in de strijd om
het wereldkampioenschap. In 1957 vond in
Emmen de eerste landenwedstrijd voor
vrouwenteams plaats. En er waren de grote
evenementen.
De FIDE betrok in 1980 een bovenverdieping op
Keizersgracht 810 in Amsterdam (foto Eric de Winter)

In 1954 zou de schaakolympiade plaatsvinden in Argentinië, maar op 16 juli, minder
dan twee maanden voor het beoogde begin
zegden de Argentijnen om financiële redenen af. Al twee dagen later bood de
Stichting voor Internationale Schaaktraditie
Amsterdam, het ‘kindje’ van Lodewijk Prins,
in overleg met de KNSB aan het toernooi
over te nemen. Dat lukte wonderwel; op 4
september ging het toernooi van start.
Dezelfde organisatie tekende twee jaar
later ook voor het kandidatentoernooi dat
in Amsterdam en Leeuwarden werd
gespeeld. Uiteraard in samenspraak met de
KNSB. In 1962 vond op Curaçao het fameuze
kandidatentoernooi plaats, georganiseerd
door de Antilliaanse Schaakbond, maar
onder verantwoordelijkheid van de KNSB en
met een sterke organisatorische inbreng
vanuit Nederland. In 1964 ten slotte werd
het interzonaal toernooi naar Amsterdam
gehaald, ook al zo’n toptoernooi in de
cyclus om de wereldtitel. Kortom, Nederland
speelde een belangrijke rol als organisator
van FIDE-wedstrijden.
Die goede relatie was te verklaren uit het
verleden, maar had zeker ook te maken met
Henk van Steenis, die van 1948 tot 1965
voorzitter van de KNSB was. Hij zette zich
vanaf het begin in voor de FIDE en bezocht
als het mogelijk was alle jaarvergaderingen.
In het bondsblad deed hij daar uitgebreid
verslag van. Zijn betrokkenheid was zelfs zo
groot dat hij van 1957 tot 1959 terugtrad als
KNSB-voorzitter. Als vicevoorzitter werd hij
belast met FIDE-zaken. KNSB-secretaris A. de
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WK 1993: Prins Willem-Alexander staat tussen Timman en Karpov in, rechts FIDE president Campomanes (foto Bas Beekhuizen)

Bruyn schreef in het bondsblad dat Van
Steenis in de FIDE ‘een groot prestige verworven heeft.’

organiseren van de tweekamp tussen Karpov
en Kortsjnoi, die intussen naar het westen
was verhuisd.

Een roerige tijd

Euwe werd opgevolgd door de IJslander
Fridrik Olafsson, die besloot het kantoor in
Amsterdam te houden. Wel werd de ruimte
bij de KNSB te klein. In oktober 1980 verhuisde de FIDE naar de Keizersgracht.
De bezetting van het bureau bleef volledig
Nederlands. Dat veranderde echter toen
Florencio Campomanes in 1982 Olafsson
opvolgde. Campomanes had het bureau
graag in Amsterdam gehouden, maar dat
zagen de drie bureaumedewerkers anders.
‘Campomanes was een aardige man, maar
hij was financieel onbetrouwbaar’, zegt een
van hen. Alle drie zegden ze hun baan op,
waarna het kantoor noodgedwongen naar
het Zwitserse Luzern verhuisde.

En dan komt de periode 1970-1978. In 1969
werd bekend dat de Zweedse FIDE-voorzitter
Folke Rogard, die de functie sinds 1949 had
vervuld, zou stoppen. Max Euwe werd met
algemene stemmen gekozen als opvolger.
Euwe nam twee Nederlanders mee in het
bestuur. Henk Slavekoorde, de hoofdredacteur van Schakend Nederland, werd gekozen
als secretaris. Pieter Smit, de voorzitter van
VAS/ASC werd de nieuwe penningmeester.
Het FIDE-bureau verhuisde naar Amsterdam.
In de beginjaren was het bureau gehuisvest
bij ‘chef-de-bureau’ Ineke Bakker thuis.
Bakker was een bekende in de schaakwereld. Zij had gewerkt in de persdienst van
Berry Withuis en in de late jaren zestig was
zij het contactadres van de KNSB. De situatie
werd een stuk comfortabeler toen de KNSB
begin 1974 een bondsbureau betrok aan de
Passeerdersgracht in Amsterdam. In mei trok
de FIDE bij de KNSB in. Hoewel het twee
aparte organisaties waren was er af en toe
wel een personele overlap.
Max Euwe bleef FIDE-voorzitter tot 1978. Hij
zorgde ervoor dat de bond flink groeide,
maar het was ook een roerige tijd. Euwe
moest een aantal gevoelige zaken regelen,
zoals de match Fischer-Spasski, het uitroepen van Karpov tot wereldkampioen en het

Moeizaam
Waarmee we gekomen zijn aan de periode
waarin de verhoudingen moeizaam waren.
Iljoemzjinov hebben we al genoemd, maar
ook met diens voorganger Campomanes
was er een akkefietje. In 1993 hadden
Kasparov en Short zich afgescheiden van de
FIDE. Campomanes had bepaald dat Jan
Timman en Anatoli Karpov om de FIDEwereldtitel zouden strijden. Na enig zoeken
werd bekend dat de match in Nederland en
Oman zou plaatsvinden. Nederland kon
alleen de organisatiekosten opbrengen,
Oman zou ook een prijzengeld van tweemiljoen Zwitserse frank leveren. Zei

Campomanes. Dat bleek dus niet het geval.
Terwijl de spelers het Nederlandse deel van
de tweekamp afwerkten viel Oman helemaal weg.
Nadat het eerste deel van de match was
beëindigd lukte het Campomanes toch nog
om door persoonlijke relaties het tweede
deel van de match in Jakarta onder te brengen. Zo was hij ook wel weer. Twee jaar later
moest hij alsnog opstappen bij de FIDE,
omdat er grote vraagtekens werden gezet
bij de financiën van de FIDE. De Nederlandse
bureaumedewerkers hadden het goed
gezien.
Campomanes werd opgevolgd door het
onbeschreven blad Iljoemzjinov. De KNSBafgevaardigde Gunther Loewenthal werd
benoemd in de ‘executive council’, die het
FIDE-bestuur twee keer per jaar van advies
ging dienen. Blijkbaar met weinig succes.
Waarmee we terug zijn bij het begin van dit
verhaal.
En nu? Nu is het een relatie zoals alle
schaaklanden met de FIDE hebben. Toch is er
nog iets over van de vroeger warme verhouding, want het archief van de FIDE over de
periode 1945 tot halverwege de jaren
negentig bevindt zich in Nederland. In het
Fries archief Treasor in Leeuwarden om precies te zijn. Veel dozen met materiaal dat
nog altijd een keertje ontsloten moet worden. Een mooie klus voor een liefhebber van
de schaakgeschiedenis.
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Jeroen Bosch

Recensies

Toernooiboeken
New York 1924, AVRO 1938, Zurich 1953:
sommige schaakliefhebbers zullen dit rijtje
zeker herkennen. Het zijn stuk voor stuk
grote toernooien, en een belangrijke reden
dat we dat nu nog weten is omdat er over
deze toernooien beroemde boeken zijn
geschreven. Aljechin, Euwe en Bronstein
(en Najdorf!) zijn respectievelijk de
auteursnamen die erbij horen. In de rijke
schaakjaren ’70 en ’80 was het ook nog heel
gebruikelijk dat van ieder groot toernooi er
maanden later een toernooiboek verscheen,
maar in de meer recente schaakgeschiedenis
is aan die traditie een einde gekomen. Deels
valt dat te verklaren door de databases
waarin alle partijen behouden blijven
natuurlijk, maar toch is het jammer. Van
een toernooi en de spanning eromheen
kun je ook achteraf nog genieten met een
boek met rondenverslagen, tabellen en
geanalyseerde partijen.

waarin Ian Nepomniachtchi de uitdager
werd. Dorian Rogozenco’s Eight Good Men:
The 2020-2021 Candidates Tournament
(Elk and Ruby 2021) is een fraai gebonden
boek met een heldere inleiding over
het bijzondere verloop (de pandemie!),
rondenverslagen, een tussenstand na
iedere ronde, foto’s en een toernooitabel.
Het belangrijkste onderdeel in Eight Good
Men zijn natuurlijk de 56 toernooipartijen
zelf die allemaal geanalyseerd worden
in een prettige combinatie van uitleg in
woorden gecombineerd met degelijke
maar niet uitputtende varianten. De
analyses van Rogozenco zijn uitstekend,
maar interessant genoeg is er iedere
ronde ook een (prominente) gast die
een partij voor zijn rekening neemt. In
de groep prominenten vinden we onder
andere de namen van Kasparov, Gelfand,
Kasimdzhanov, Ponomariov, en Nielsen. Een
uitstekend boek dat past bij de status van
een Kandidatentoernooi.
Het Tata Steel toernooi van dit jaar is
net afgelopen, maar voor Nederlandse
schaakliefhebbers zal de editie van 2021
altijd bijzonder blijven. Twee Nederlanders
aan kop, die daarna in een vluggertje
moeten uitmaken wie de titel krijgt. De
uitkomst kent u, maar de prestaties van
Jorden van Foreest en Anish Giri zijn voor
de eeuwigheid en na te lezen in Tata Steel
Chess Tournament 2021 (Thinkers Publishing
2022). Het eerste wat opvalt aan dit boek is
de gigantische omvang: 750 pagina’s! Het
tweede is de opmerkelijke structuur. De
rondenverslagen zijn die die oorspronkelijk

Toch lijkt het er recentelijk op dat
schaakuitgeverijen weer meer aandacht
krijgen voor toernooiboeken. In een eerdere
recensie (april 2021) schreef ik al over
Vladimir Tukmakov’s boek A Feast of Chess in
Time of Plague: Candidates Tournament 2020
Part 1 Yekaterinenburg (Thinkers Publishing
2020). Het tweede deel is onderweg volgens
de website van de uitgever. Ondertussen is
er ook een ander (compleet) toernooiboek
verschenen over het Kandidatentoernooi

op internet op schaaksite zijn gepubliceerd,
geschreven door diverse medewerkers
aan de Nederlandse website en vertaald
in het Engels. Daar is niks mis mee, maar
vervolgens zijn de partijen niet per ronde
gegroepeerd, waardoor het toernooiverloop
moeilijk te volgen is. Hoe zit het dan met de
partijen? Die zijn uitstekend geanalyseerd
door grootmeester Daniel Fernandez (een
gigantische klus!) en gegroepeerd per
speler. Om dubbelingen te voorkomen
staan in die 14 spelersportretten alleen de
witpartijen van die speler. Het eerste portret
is van rode lantarendrager Alexander
Donchenko en zo gaan we in omgekeerde
volgorde de eindstand af tot we in portret
14 bij Jorden van Foreest uitkomen. Dat
betekent dat wanneer u een zwartpartij van
Jorden wilt naspelen u even moet zoeken.
Het makkelijkst gaat het via de index vanaf
pagina 742 waar de partijen per ronde
gerangschikt staan. In die chronologische
volgorde hadden ze wat mij betreft ook
wel in het boek mogen staan. De slottabel is
van internet gekopieerd en klein afgedrukt.
Kortom prachtige partijen, uitstekend
geanalyseerd maar gepresenteerd in een
niet-traditionele vorm.
Ook geen traditioneel toernooiboek is
Winning the World Open (New In Chess
2021), maar dit boek gaat dan ook niet over
een toernooi, maar over de geschiedenis van
het illustere World Open. Die geschiedenis
wordt verteld in korte hoofdstukjes
per decennium, maar het grootste,
leerzaamste en leukste deel van het boek
wordt ingenomen door 16 portretten van
winnaars van de World Open. Adviezen van
de grootmeesters in deze portretten (ze
werden geïnterviewd door Joel Benjamin)
zijn altijd interessant om te lezen, en hun
meest memorabele partijen in de World
Open staan er met lichte annotaties bij.
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Recensies
Diversen
Laten we beginnen met het
vermaak voordat we overgaan
tot de lering. Yasser Seirawan en
Bruce Harper schreven een boek
over de vrijwillige koningswandel
in het schaken: Kingwalks: Paths
of Glory (Russell 2021). De vele
voorbeelden zijn thematisch
ingedeeld (er valt dus ook wat te
leren) en gevolgd door voorbeelden van Steinitz, Nimzowitsch,
Petrosjan, Suttles
en Seirawan zelf.
Hoe dan ook zijn
koningswandels
(ongebruikelijk
als het is om met
je sterkste stuk
aan de wandel te
gaan) altijd goed
voor een glimlach.
Ultiem vermaak wordt geleverd
door een dun boekje dat Ian
Rogers schreef: Oops! I Resigned
Again! (Russelll 2021). Erger kan
niet natuurlijk: opgeven in
gewonnen (of gelijke) stelling!
Rogers verzamelde 100 voorbeelden
(prettig
gegroepeerd in
20 hoofdstukken
van steeds 5
opgaven)
en
vertelt de anekdote
erbij.
Leedvermaak en
leerzaam!
Ook dun en zeer leerzaam is
Dvoretksy’s Endgame Manual:
FastTrack Edition (Russell 2021).
Eerder verschenen er al 5 edities
van
Dvoretksy’s
Endgame
Manual, maar dat zijn dikke
pillen die het nodige van je doorzettingsvermogen vragen om ze
door te werken. Hoe nuttig ook,
zeker wanneer je
geen professionele
schaker bent is dat
een
behoorlijke
opgave.
Karsten
Müller en Alex
Fishbein
stelden
daarom
deze
samenvatting
samen, en dat is
een eminent idee.

Jeroen Bosch

Unbeatable!:
The Art of
Defense
(Thinkers
Publishing
2022) is een
origineel
boek geschreven door de
Nederlandse grootmeester (en
trainer) Jan Werle. Jan Werle
slaat de spijker op zijn kop met
dit boek dat wijst op het belang
van verdedigen: een onderbelicht
onderwerp in het schaken (we
houden allemaal meer van
aanvallen). Het boek is methodisch opgebouwd en laat zien dat
hij diep over het onderwerp heeft
nagedacht (en er met diverse
topspelers over van gedachten
heeft gewisseld). Werle begint
met aan te geven welke fouten er
vaak gemaakt worden in de
verdediging, voordat hij min of
meer chronologisch laat zien
welke ontwikkelingen er zijn
geweest in de schaakgeschiedenis. Centraal in het boek staat het
hoofdstuk ‘Emotions in Chess’
waarin hij laat zien met welke
emoties een schaker tijdens de
partij te maken heeft en hoe daar
mee om te gaan. Het is niet voor
niks dat in de bibliografie van dit
boek zeker zoveel werken over
sportpsychologie te vinden zijn
als over schaaktechnische onderwerpen. Uiteindelijk leidt dit tot
een hoofdstuk waarin de defensieve strategieën van de schaker
worden opgesomd, en een slothoofdstuk met opgaven. Warm
aanbevolen!

De lezer aan zet
14.Le3
Een nieuwe zet van Murzin.
U krijgt evenveel punten voor
14.Pc3 (tot nu toe de enige zet
die wit in de praktijk speelde),
na 14...Pxc3 15.bxc3 Lf5 staat
wit een klein tikje beter.
Stojanovic-Mannion,
KhantyMansiysk 2010. Zwakker is
trouwens 15...Le6 16.Dd3! Dd7
17.Pg5! met voordeel voor wit,
Ochsner-Thybo, Odense 2017.
Ook logisch zijn de zetten 14.h3
en 14.Pbd2 (ook 4 punten).
In beide gevallen gaat zwart

verder met 14...Lf5.
14...Lf5 15.Pfd2
Een
hele
interessante
profylactische zet. De speelstijl
van Murzin doet een beetje
denken aan die van oudwereldkampioen
Karpov.
Een doel van de zet is het
omgroeperen (als in de partij)
met Pf1, gevolgd door f3 en
Pg3. Maar een ander belangrijk
kenmerk is dat actief spel van
zwart (met ...Lb4) eruit wordt
gehaald. Zie de varianten bij de
volgende zet van zwart.
Natuurlijk
liggen
twee
andere paardzetten (met het
damepaard) het meest voor de
hand: 15.Pc3 (ook 4 punten),
en nu speelt zwart 15...Lb4
16.Dc1 (na 16.Tc1 Lxc3 17.bxc3
Pa5 staat zwart al iets beter.;
16.Lc2) 16...Pa5 17.Lc2 Lg6
en lijkt hij geen problemen
te kennen. Hij kan de torens
verbinden met ...Dd7 en ...Pc4
komt er ook aan.
Goede alternatieven zijn nog
15.h3 (ook 4 punten) een
nuttige wachtzet, en 15.De2
(ook 4 punten) nu kan 15...Lb4
beantwoord worden met 16.Tc1
alhoewel zwart ook in orde is na
16...Pa5 17.Lc2 Pc4. De andere
logische
ontwikkelingszet
15.Pbd2 (2 punten) is nog
minder goed vanwege 15...
Pb4! 16.De2 (16.Pf1 c5) 16...
c5 17.dxc5 Pxc5 en zwart heeft
actief stukkenspel.
15...Dd7
Shuvalova speelt een normale
zet (torens verbinden en
meer controle over de witte
velden)
waarmee
ze
het
stellingsprobleem niet oplost.
Na sterk spel de komende zetten
van de jonge Murzin.
Na andere zwarte zetten zien
we nog een aantal andere
ideeën achter 15.Pfd2:
•
15...Lb4 16.Pxe4! Lxe4 (16...
Lxe1 17.Pg3! is de pointe)
17.Pc3 en nu staat wit gewoon
beter na 17...Lxc3 18.bxc3 hij
heeft het loperpaar en een
mooi centrum en zwart heeft
onvoldoende tegenspel.
•
15...Pb4 16.Pc3 Pd3 (beter is
16...Pxc3! 17.bxc3 Pd3 en nu
misschien 18.Df3!? alhoewel
zwart niet veel minder staat
na 18...Le6 gevolgd door
...c5.) en nu het kwaliteitsoffer
17.Pxd5 Pxe1 18.Dxe1 waarna

wit in ieder geval genoeg
compensatie heeft.

-tr-+-trk+
+-zpqvlpzpp
-+n+-+-+
+p+pzPl+-+-zPn+-+
+L+-vL-+-zP-sN-zPPzP
tRN+QtR-mK16.Pf1
Dit is duidelijk de sterkste
zet. Wit ruilt geen stukken en
bereidt het terugdringen van de
zwarte stukken voor met f3 en
Pg3.
Op 16.Pxe4 (2 punten) volgt
16...dxe4! 17.Pc3 Tbd8 met
tegenspel.
Tegenspel
heeft
zwart ook na; 16.Pc3?! Pxc3
17.bxc3 b4!, en na 16.h3 Pb4.
16...h6
Nu is 16...Lb4 een beetje een
slag in de lucht na 17.Te2 Ta8
18.Txa8 Txa8 19.f3! Pg5 20.Pc3
en wit staat goed.
17.f3
Geen punten voor andere
zetten. Het terugdringen van
het zwarte paard (en later het
opmarcheren van de f-pion) was
het belangrijkste strategische
doel van wit na de opening.
17...Pg5 18.Pc3
Sterker dan 18.Pg3 (3 punten)
wat ook niet slecht is natuurlijk,
maar dan kan zwart nog
persisteren met 18...Lxb1 (18...
Lh7 19.Pc3 Pb4 20.f4 is weer
de partij.) 19.Txb1 Pe6 waarna
wit gewoon heel goed staat (in
de partij is het voordeel nog
groter).
18...Pb4
Of 18...Le6 19.Pg3 en 20.f4 komt
eraan.
19.Pg3
Murzin doet het weer in de
goede volgorde. Minder sterk
(maar ook beter voor wit) is
19.f4 (3 punten) 19...Pe4
20.Pxe4 Lxe4 21.Pg3 en nu 21...
Ld3 of 21...Pd3 22.Te2 Ta8 en in
beide gevallen doet zwart nog
mee.
19...Lh7 20.f4 Pe4
Zwart heeft geen keus, want
20...Pe6 21.f5 ziet er kansloos
uit.
21.Pcxe4
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Wanneer wit niet neemt op e4
dan volgt ...Pxg3 waarna de
zwarte stelling weer in orde is.
Volgens de engine is nemen
met andere paard even sterk,
na 21.Pgxe4 (ook 3 punten)
21...dxe4 moet je dan wel verder
gaan met 22.g4 wat inderdaad
erg sterk is, maar er voor een
mens gevaarlijker uitziet dan de
partijvoortzetting.
21...dxe4
Wit krijgt ook een sterke aanval
na 21...Lxe4 22.Pxe4 dxe4
23.Dh5! (maar niet 23.d5 Tbd8
en zwart doet weer mee.) 23...
Pd5 24.Tad1.
22.Tf1
Dit is duidelijk de sterkste zet.
De toren anticipeert op ...Pd3
en bereidt f4–f5 voor. U krijgt 2
punten voor 22.Ta7 of 22.d5.
22...Pd5
Dit dwingt wit min of meer om
zijn mooie witte loper op te
geven. Maar zoals altijd is het
belangrijker wat er over blijft
dan wat er van het bord gaat.
Ook na andere zetten is zwart in
grote problemen.
De beste praktische kans was
misschien 22...c5 23.dxc5 Pd3 om
een beetje te ‘rommelen’. Op
direct 22...Pd3 volgt sterk 23.f5
een voorbeeldvariant waarin
wit geruisloos wint is: 23...Lg5
24.De2 Lxe3+ 25.Dxe3 Tbd8
26.Dxe4 Dxd4+ 27.Dxd4 Txd4
28.e6.
23.Lxd5
Dit moet, maar omdat wit
kan vervolgen met f4–f5 is de
resulterende stelling toch heel
goed. Op 23.Lc1 volgt sterk 23...
f5 en wit staat nog maar weinig
beter. Hetzelfde geldt voor;
23.De2 Pxe3 24.Dxe3 c5! met als
idee 25.dxc5 (25.f5!) 25...Dd3!
met krachtig tegenspel.
23...Dxd5

-tr-+-trk+
+-zp-vlpzpl
-+-+-+-zp
+p+qzP-+-+-zPpzP-+
+-+-vL-sN-zP-+-+PzP
tR-+Q+RmK24.Tc1
Deze ‘gratis’ tussenzet (een toren

met tempo op een halfopen lijn
brengen) is sterker dan het ook
niet misselijke 24.f5 (4 punten),
dan moet wit na 24...Lg5 25.Lxg5
hxg5 26.Tc1 Tfd8 zijn paard even
passief neerzetten met 27.Pe2.
24...Tbc8
Ook rampzalig is 24...f5 25.Txc7.
25.f5
Geen punten voor andere
zetten. Wit krijgt een dodelijke
aanval.
25...Tfd8 26.f6
Opnieuw geen punten voor
andere zetten. De opmars van
de f-pion is meteen winnend (als
wit daarna de aanval consequent
doorzet).
26...gxf6
Of 26...Lf8 27.fxg7 Lxg7 28.Ph5.
27.exf6
Logisch en misschien automatisch
gespeeld door velen, maar het
kon nog energieker (en sterker)
met:
• 27.Dg4+ (3 punten) 27...Kh8
28.Pf5 Lxf5 29.Txf5 en er is
geen verdediging meer.
• Hetzelfde geldt voor 27.Pf5 (3
punten) 27...Lxf5 28.Txf5 De6
29.Dh5 fxe5 30.Txe5!.
27...Lf8 28.Kh1
Maar dit is een serieuze
aarzeling, die zwart weer de
tijd geeft om zijn stelling te
consolideren. Heel veel sterker
(winnend) waren de volgende
twee directe aanvalszetten:
• 28.Dg4+ (8 punten) 28...
Kh8 (28...Lg6 29.Pf5) 29.Pf5
(dreigt Pe7 en Lxh6) en nu
bijvoorbeeld 29...De6 30.Lxh6
(er zijn andere winsten) 30...
Lxh6 31.Pxh6 Dxg4 32.Pxf7+!
Kg8 33.Ph6+ Kf8 34.Pxg4
•
Heel fraai is ook 28.Tc5 (8
punten) 28...Lxc5 29.Dg4+ Lg6
30.dxc5 en de zwarte koning
zal zich niet lang meer kunnen
verdedigen.
28...Lg6 29.Dg4 Kh7
Zwart staat weer een beetje
alhoewel wit nog steeds in het
voordeel is.
30.Pf5
Er zijn twee andere zetten die
in aanmerking komen - beide
hebben
precies
hetzelfde
aanvalsidee. Wit wil graag
zijn laatste stuk bij de aanval
betrekken (de toren van c1)
en dat kan doordat zwarts
zwartveldige
loper
een
belangrijke verdediger is van
punt h6. U krijgt ook 6 punten

voor:
• 30.Tc5 het idee is 30...Lxc5
(30...De6! 31.Df4 Td5! is de
beste verdediging) 31.dxc5 en
punt h6 is voor altijd zwak,
• en voor 30.Df4 ook nu is 30...
De6 31.Tc5 het idee. In plaats
daarvan is ook 30...Dg5 31.Dxg5
hxg5 32.Pf5! Td7 33.Pe7! Lxe7
34.fxe7 Txe7 35.Lxg5 Td7
36.Le3 beter voor wit - maar
winnen is nog een hele kluif.

-+rtr-vl-+
+-zp-+p+k
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+-tR-+R+K
30...c5
Een actieve zet die het idee van
Murzin onderschat. Juist was
30...De6! om via de penning Pe7
eruit te halen. Wit staat beter
maar winnen zal nog niet zo
eenvoudig zijn:
• 31.Pxh6 Dxg4 32.Pxg4 Lh5
• 31.Dh3 Td5 32.g4 Lxf5 33.gxf5
Dxf6;
• 31.h3 Td5 32.Pe7 Dxg4 33.hxg4
Lxe7 34.fxe7 Td7;
• 31.Tc5 Lxc5 32.Dh4 Lf8 33.Lxh6
Dxf5! 34.Txf5 (34.Lxf8+?? Dh5)
34...Lxh6! 35.Th5 Lxh5 36.Dxh5
Tg8! 37.Dxf7+ Kh8 38.Dh5 Kh7
met zetherhaling.
31.dxc5
Nog sterker is meteen 31.Pe7 (5
punten) 31...Lxe7 32.fxe7 Te8
33.dxc5.
31...Tc6
Wit staat ook gewonnen na
het iets betere 31...De6 32.Pxh6
Dxg4 33.Pxg4.
32.Pe7
De beste zet. Maar er zijn andere
zetten die ook winnen zoals:
32.Lxh6, 32.Tcd1 en 32.Dh3.
U krijgt 2 punten voor een van
deze zetten.
32...Lxe7 33.fxe7 Te8 34.Tcd1
Nu staat wit totaal gewonnen, er
volgde nog
34...Dh5 35.Dxh5 Lxh5 36.Td6
Txd6 37.cxd6 Lg4 38.Txf7+
Kg6 39.Tf4 Ld7 40.Txe4 Ta8
41.h3
1–0
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Schaakmat!
In de partij Dardha - Shuvalova,
Tata Steel Challengers ronde 8
2022, gaf de jonge Belgische GM
mat met 21.Dxa7+ Dxa7 22.Pc7
en stikmat!

Combineren
Diagram 1
Piket-Timman
1…Txc5! Met stukwinst vanwege
2.Dxc5 Pf4+
Diagram 2
Armbrust-Timman
1…Dxg2+! 2.Dxg2 Tf1 mat
Diagram 3
Timman-Fritsche
1.Pxb5! cxb5 2.Lxb5+ Ld7 3.Pxe6!
1-0
Diagram 4
Timman-Guliev
1.Pxc7! 1-0 immers 1…Pxc7 2.
Dxb6
Diagram 5
Mertens-Timman
1…Pxf4+ 2.Kg3 (2.Kf2 Lh4+)
Tg8+ 3.Kxf4 Tg4 mat
Diagram 6
Timman-Krivoshey
1.Th4+ Kg8 2.Tc8+ Pf8 3.Txf8+!
Kxf8 4.Th8 mat
Diagram 7
Timman-Spiridonov
1.Dg4+ Kf8 2.Th8+! Pxh8 3.Dg7+
Ke8 4.De7 mat
Diagram 8
Timman-Medina
1.Txc6! Dxc6 2.Td8+ Kg7 3.De5+
1-0 vanwege 3…Df6 4.Tg8+
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