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Van de redactie
Voor je ligt het derde clubblad van ons schaakseizoen en de afgelopen maanden is een en
ander gebeurd. In de interne competitie staan Pieter, Elmar en Ivo hoog en hebben allen kans te
winnen maar er is nog niets beslist; ze zijn gewaagd aan elkaar. Ook zijn Maarten Sybrand en
Sjoerd gevaarlijke outsiders die hun uiterste best gaan doen de titel te winnen.
Extern zijn de resultaten wisselend. Assen 1 staat op de 7e plaats in de NOSBO promotieklasse
maar de kans dat ze degraderen is nogal klein. Assen 2 doet het erg goed. Ze staan op de 2e
plaats in de NOSBO 2A klasse en er is een kans dat Groningen wordt ingehaald. Aan de andere
kant moet er worden opgepast dat we niet door Unitas worden voorbijgestreefd. Assen 3 staat
momenteel op de 7e plaats in de NOSBO 2B klasse en Assen 4 staat op de 4e plaats in de
NOSBO 3A klasse.
Daarnaast is nog het Basisschool Schaak kampioensschap gehouden wat een succes was. Veel
toekomstige talentjes kwamen in beeld en er waren binnen één week al 8 nieuwe gezichtjes te
bewonderen. Gert Jan Haan die ook graag met de volwassenen speelt wist het kampioensschap
bij de klasse 10 t/m 12 jaar te winnen.
Foto's van dit toernooi zijn te bekijken op de volgende site: www.spitsel.nl/nambssk2009/
Deze keer een goed gevuld blad, met veel toernooiverslagen.
S;luitingsdatum kopij voor volgende ER: 19 april 2009.
Drukken en bundelen van deze ER is verzorgd door “Werkpunt”
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Jan Smeets
De grote schakers kennen we wel. Fischer, Kasparov, Karpov, Kramnik en Anand zijn al zo vaak
behandeld op de club en daar valt niets nieuws over te vertellen.
Daarom dacht ik: Ik ga eens Jan Smeets uit de vergeethoek halen. Jan speelt al zo lang zo goed
maar hij wordt niet vaak genoemd in schaakkringen. Jan is op 5 april 1985 geboren en speelde
tijdens zijn jeugd al in veel prestigieuze jeugdtoernooien mee. Zo speelde hij al op zijn 15e mee in
het alom bekende Corus-schaaktoernooi wat jaarlijks in Wijk aan Zee wordt gehouden. Toen
bereikte hij de dertiende plaats in de C-groep en vele zagen in dat hij talent had. In 2005 mocht
Jan in de B-groep schaken en eindigde als 2e (achter Mamedyarov). Ook werd hij later de
jongste grootmeester van Nederland maar dit record heeft hij af moeten staan aan Daniël
Stellwagen
Behalve schaken besteed Jan ook veel tijd aan studeren. Hij studeerde rechten, besloot in 2004
om full-time schaker te worden maar dit hielt niet lang stand. Jan had meer ambitie dan enkel
schaken daarom ging hij in 2005 economie studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Niettemin bleef hij intensief schaken. Jan leerde zijn tijd efficiënt in te delen en kwam tot de
ontdekking dat studie en schaken goed is te combineren. Jan miste wel eens een tentamen
omdat er een schaaktoernooi was maar in de zomer (terwijl veel medestudenten op vakantie
waren) werkte hij altijd erg hard om tijdens de hertentamens een en ander in te halen.
Gelukkig bleek Jans studie bleek zijn schaakresultaten niet negatief te beïnvloeden. Dit bleek op
onder andere tijdens het NK schaken. In 2005 en 2007 werd hij knap 6e en in 2008 won hij zelfs
het NK. Uiteraard kijken velen uit naar wat hij gaat doen tijdens het NK in 2009. Gaat hij weer
winnen? Het is mogelijk maak makkelijk zal het niet zijn want de concurrentie zit ook niet stil.
In 2009 werd Jan tot veler verrassing uitgenodigd om mee te spelen in de A-groep van het
Corus-schaaktoernooi. Daarom was Jan in de herfst van 2008 weinig op de universiteit maar wel
intensief in de weer met zijn secondant/trainer Jan Gustavsson om allerlei openingsvarianten
(van zijn tegenstanders en anderen) door te nemen en verder te ontwikkelen in de hoop de
concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Jan was de enige niet profschaker die mee mocht
doen in de A-groep van het Corus-schaaktoernooi . Bij veel medeschakers (en toeschouwers)
veroorzaakte dit de nodige scepsis. Zou Jan niet iedere keer binnen een half uur verliezen
waardoor zijn motivatie ook gaat verminderen?. Gaan mensen zijn partijen wel serieus
analyseren? Sommigen dachten zelfs dat hij de Pietje Bel van het toernooi gaat worden maar
niets bleek minder waar. Van de 13 partijen die hij speelde won hij 1x (tegen Ivanchuk), speelde
hij 10x remise en verloor alleen tegen Morozevich en het wonderkind Magnus Carlsen. Dit
leverde met 6 punten een 8ste plaats op wat zowel vriend als vijand veraste. Ook werden en
worden al zijn partijen grondig geanalyseerd en veel mensen doen er inspiratie uit op.
Beste medeschakers, kan iemand zich een keer aanbieden om op vrijdag van 7 tot 8 uur enkele
partijen van Smeets te analyseren? Velen van ons kunnen er veel van leren.
Ted Ploegmakers
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Partij uit de interne competitie
Tinus leverde onze partij als kopij; mijn commentaar: Zoals zovaak dit seizoen win ik de eerste
helft en verlies de tweede (en die telt uiteindelijk - I know), dus past mij een (stil)zwijgen.
Spriensma,Tinus - Dijk,Johan van
ScA IC Assen, 21.11.2008
[Fritz 11 (26m)]
E01: Catalaans: Vroege afwijkingen 1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 c7-c6 3.g2-g3 Pg8-f6 4.Lf1–g2 e7e6 5.Lc1–g5 [5.b2-b3 d5xc4 6.b3xc4 Lf8-b4+ 7.Ke1–f1 e6-e5 8.e2-e3 Lc8-e6 9.c4-c5 Lb4xc5
10.Dd1–c2 Lc5-d6 11.Lc1–b2 e5xd4 12.Lb2xd4 Pb8-d7 13.Pb1–d2 Pd7-e5 14.Pg1–f3 Dd8-c7
15.Ta1–c1 0–0 16.h2-h3 Tf8-d8 17.Pf3-g5 Le6-c8 18.f2-f4 Pe5-g6 19.Dc2-c3 Ld6-e7
Rudakova,Z (2121)-Bidkova,V/Alushta 2005/CBM 106 ext/0–1 (43)] 5...Pb8-d7N [5...Lf8-b4+
6.Pb1–c3 Dd8-a5 (6...0–0 7.e2-e3 Pb8-d7 8.Pg1–e2 h7-h6 9.Lg5xf6 Pd7xf6 10.c4xd5 e6xd5
11.0–0 Lc8-g4 12.Dd1–c2 Tf8-e8 13.Ta1–d1 Dd8-d7 14.Tf1–e1 Lg4-h5 15.a2-a3 Lb4-d6
16.Td1–c1 Lh5-g6 17.Dc2-d2 Te8-e7 18.b2-b4 a7-a6 19.Pc3-a4 Pf6-e4 20.Dd2-b2 Dd7-f5
21.Te1–f1 Booth,K (1336)-Wasney,M (1681)/Winnipeg 2005/CBM 108 ext/1–0 (34)) 7.Lg5-d2 0–
0 8.a2-a3 Lb4xc3 9.Ld2xc3 Da5-d8 10.b2-b3 Pb8-d7 11.Pg1–h3 Tf8-e8 12.0–0 e6-e5 13.c4xd5
Pf6xd5 14.Lc3-b2 e5-e4 15.Ph3-f4 Pd5xf4 16.g3xf4 Dd8-h4 17.d4-d5 Pd7-f6 18.Lb2xf6 ½–½
Trompeter,M (1724)-Kelbling,A (1660)/Moehnesee 2005/CBM 108 ext; 5...Dd8-b6 6.Pg1–f3
Db6xb2 7.Pb1–d2=] 6.Pb1–c3 [6.c4xd5 e6xd5 7.Pg1–f3 Lf8-d6=] 6...Lf8-e7 [6...d5xc4 7.Pg1–
f3=] 7.c4xd5² c6xd5 [7...e6xd5 8.Pg1–f3²] 8.Pg1–f3 0–0 9.0–0 h7-h6 Zwart dreigt met
materiaalwinst: h6xg5 10.Lg5-f4 a7-a6 Zekert b5 11.Ta1–c1 Pd7-b6 [11...b7-b5 12.a2-a3²]
12.b2-b3 Le7-b4 13.Pc3-b1 [13.Dd1–d3 Lc8-d7±] 13...Dd8-e7 14.Pf3-e5 Pb6-d7 [14...Lc8-d7²]
15.Pe5xd7 [¹15.Pe5-d3!?±] 15...Lc8xd7= 16.Tc1–c7 b7-b5 17.Dd1–d3 Lb4-a5 18.Tc7-c2 Tf8c8 19.Tf1–c1 De7-d8 [19...Tc8xc2 20.Tc1xc2 b5-b4=] 20.e2-e4 [¹20.Pb1–c3!?= Moet onderzocht
worden.] 20...Tc8xc2µ 21.Tc1xc2 d5xe4 22.Lg2xe4 Pf6xe4 23.Dd3xe4 Zwart heeft een
loperpaar 23...Ta8-c8 24.Lf4-e3 [24.Pb1–d2!?³] 24...Tc8xc2µ 25.De4xc2 Ld7-c8 [25...Dd8-a8!?
26.Pb1–d2 Ld7-c6µ] 26.Dc2-c6³ La5-b6 Remi op d4 wordt een doel. [26...Dd8-d7 27.Dc6xd7
Lc8xd7 28.Kg1–f1³] 27.Pb1–c3 wit bereidt zich voor op het voordeel van d5. [27.Pb1–d2 Lc8-d7
28.Dc6-b7 a6-a5³] 27...Lc8-d7³ Zwart dreigt met materiaalwinst: Ld7xc6 28.Dc6-b7 Wit dreigt
met materiaalwinst: Db7xa6 [28.Dc6-f3 Ld7-e8³] 28...Ld7-c8 Zwart dreigt met materiaalwinst:
Lc8xb7 29.Db7-e4 [29.Db7-c6!?= Is een nadere analyse waard.] 29...Dd8-c7µ 30.d4-d5
[30.De4-d3 Lc8-b7µ]

6

30...Lb6xe3 [¹30...Dc7xc3 Jammer dat zwart deze uitstekende kans heeft gemist. 31.Le3xb6
Lc8-b7–+; 30...Dc7xc3 31.Le3xb6 Lc8-b7 32.De4-e2 Lb7xd5 33.f2-f4 Ld5-b7 34.Kg1–f2 b5-b4]
31.De4xe3³ Dc7-d6 [31...b5-b4 32.Pc3-e2 e6xd5µ] 32.f2-f4 [32.d5xe6 Lc8xe6 33.f2-f3 Dd6-c6=]
32...Lc8-b7 [¹32...b5-b4!? 33.Pc3-e4 Dd6xd5µ] 33.d5xe6= f7xe6 34.De3-e5 [34.Kg1–f2 Dd6c6=] 34...Dd6xe5 Black has a mate threat [34...Dd6-c6!? Is de kritieke voortzetting. 35.Kg1–f2
Dc6-f3+ 36.Kf2-e1 Kg8-f7=] 35.f4xe5= Een figuren eindspel is ontstaan. 35...Kg8-f7 36.Kg1–f2
g7-g5 [36...Kf7-g6 37.g3-g4=] 37.Kf2-e3² Kf7-e7 38.Ke3-d4 [38.Pc3-d1 Lb7-g2²] 38...Ke7-d7
39.Kd4-c5 Kd7-c7 40.a2-a4 [40.b3-b4 Lb7-f3²] 40...b5xa4= 41.Pc3xa4 Lb7-d5 42.b3-b4 Ld5-c6
43.Pa4-c3 Lc6-g2 44.Pc3-e2 Lg2-f1 Zwart dreigt met materiaalwinst: Lf1xe2 45.Pe2-d4 Wit
dreigt met materiaalwinst: Pd4xe6 45...Kc7-d7? [¹45...Lf1–h3!?= Houdt de strijd gaande.]
46.Kc5-b6± Lf1–d3 [46...Kd7-e7!?±] 47.Pd4-c6 [47.Pd4-b3 Kd7-e7+-] 47...Kd7-c8 48.Pc6-e7+
[48.Pc6-a5 h6-h5+-] 48...Kc8-d7 [48...Kc8-d8 49.Pe7-g8±] 49.Pe7-g8+- h6-h5 50.Pg8-h6
[50.Pg8-f6+ Kd7-e7+-] 50...g5-g4? Met deze zet wordt meer ruimte gewonnen. [¹50...Kd7-e7!?
Ziet er nog speelbaar uit. 51.g3-g4 h5xg4 52.Ph6xg4 Ke7-f7=] 51.Ph6-g8± Kd7-c8? [51...Kd7e8 52.Pg8-f6+ Ke8-f7 53.Pf6xh5 Ld3-b5+-] 52.Pg8-f6+- Ld3-g6 [52...Kc8-d8+-] 53.Kb6xa6 Kc8c7 54.b4-b5 Kc7-b8 [54...Lg6-d3 Dit helpt ook niet meer. 55.Pf6xh5 Ld3-c4 56.Ph5-f6+-]
55.Ka6-b6 [¹55.Pf6-d7+ Hiermee zou wit definitief uit de problemen zijn. 55...Kb8-c8 56.Pd7c5+-] 55...Lg6-f7 [55...Lg6-c2 Kan het einde nog wat uitstellen. 56.Pf6-d7+ Kb8-c8+-] 56.Kb6-c6
Lf7-g6 [56...Kb8-c8 Kan het voorafgegane niet meer ongedaan maken. 57.b5-b6 Kc8-d8 58.b6b7 Kd8-e7 59.b7-b8D Lf7-g6 60.Kc6-c7 Ke7-f7 61.Db8-g8+ Kf7-e7 62.Pf6-d7 Lg6-e4 63.Dg8-f8#]
57.Pf6-d7+ [57.b5-b6 Lg6-d3 58.Pf6-d7+ Kb8-c8 59.b6-b7+ Kc8-d8 60.b7-b8D+ Kd8-e7 61.Db8f8#] 57...Kb8-c8+- 58.b5-b6 Lg6-e8 [58...Lg6-e4+ Anders kunnen de stukken meteen in de
doos. 59.Kc6-d6 Le4-d5+-] 59.b6-b7+ [59.b6-b7+ Kc8-d8 60.Kc6-d6 Le8xd7 61.b7-b8D+ Ld7-c8
62.Db8-c7+ Kd8-e8 63.Dc7-e7#] 1–0
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De eerste 3 maanden bij schaakclub Assen
Sinds dit seizoen ben ik lid van schaakclub Assen, of eigenlijk moet ik zeggen “weer lid”. Ik weet
het niet exact meer, maar ik ben ook lid geweest in de jaren ‘70, uit mijn hoofd tussen 1971 en
1980. In die tijd werd het (groene) clubblad op de clubavond (eerst in de Bellevue, later in de
Pastorie van de Mariaparochie) uitgereikt, en verdiende ik 2 dubbeltjes (ja ja, guldens nog) per
clubblad met het op de zaterdag erna op de fiets rondbrengen van de overgebleven exemplaren
naar die leden die niet op de clubavond waren geweest. U begrijpt, dat ik blij was als de opkomst
op de club die avond laag was! Het was ook de tijd dat er nog stevig werd gerookt op de
clubavonden. Als jeugdspeler zat je dan tegenover een al dan niet kalende vijftiger, die van tijd
tot tijd een trekje nam van zijn cigaar (ik schrijf het maar even met een c vanwege het cachet) en
de rook tussen de stukken door naar je toe blies. Op momenten als deze heb ik menigmaal
moeten denken aan de Eerste Wereldoorlog, waar gifgasaanvallen werden uitgevoerd om de
tegenstander in de loopgraven te grazen te nemen.
Maar terug naar 2008. Wat mij opvalt bij de schaakclub is het grote aantal sterke spelers, zeg
met een rating van boven de 1800. Verheugend daarbij is ook, dat hier sterke jonge spelers bij
zitten! Ook de ambitie van de schaakclub om te promoveren vanuit de promotieklasse is iets wat
daar bij past.
De clubavond begint met toreneindspelen oefenen met Ted, die voorafgaand aan de competitie
pittige stellingen bespreekt. Met een paar man breken we ons hoofd over de stelling totdat Ted
de verlossende oplossing brengt. Vervolgens spanning rond de indeling. Met een paar klikken
staat ie op het scherm. Dat dit vroeger met de hand ging is nauwelijks meer voorstelbaar.
Spelers die daar goed in waren (Dik Blom heeft het jaren gedaan) waren onmisbaar voor de
club.
Het valt op dat het redelijk stil is bij het schaken (en lekker warm kan ik er aan toevoegen,
althans toen we nog in het kleine zaaltje zaten). Schaakclub Assen vindt gezelligheid belangrijk
zo lees ik op de website, maar dat gaat gelukkig niet ten koste van de concentratie tijdens het
schaken! Volle concentratie bij het schaken, en persoonlijk houd ik ervan een partij tot de laatste
snik uit te spelen. Juist in het eindspel komt de ware kracht van de stukken en pionnen naar
voren, en daar geniet ik van. Met regelmaat is de partij pas tegen twaalven afgelopen. En tot slot
van de avond natuurlijk met de overgebleven spelers kijken wat de nieuwe stand is!
Externe wedstrijden zijn een belevenis apart. Je speelt in een team, en het gaat om het
teamresultaat. Gek genoeg tellen de externe wedstrijden mee voor je individuele rating, en
daarin zit een potentiële tegenstrijdigheid. Maar goed, daar gaat het nu niet om. De spanning in
zo’n partij is ook anders dan in de interne competitie. Tijdens de (thuis-)bekerwedstijd van Assen
2 tegen Ten Boer speelde ik tegen Klaas Dijkhuizen. Halverwege de partij zet hij mij schaak, en
ik verzink in gedachten. Na een kwartier allerlei varianten te hebben bekeken doe ik een zet.
“Dat kan helemaal niet! “ zegt mijn tegenstander, en tot mijn verbijstering zie ik, dat hij gelijk
heeft! Ik heb het schaak helemaal niet opgeheven! Voor het eerst in 15 jaar clubschaak een
ongeldige zet in een partij met volledige bedenktijd.
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Ook in de uitwedstrijd van Assen 2 tegen Veendam 2 merk je de extra spanning van een
NOSBO-wedstrijd. Meermalen word je gewaarschuwd de telefoon echt uit te zetten (dus niet op
stil of op de vergaderstand, want ook dat leidt tot verlies meldt bijvoorbeeld de wedstrijdleider
van Veendam). Na het “prettige partij” wil ik de eerste zet doen. Ik schrijf de zet op, en nog
voordat ik de zet uitvoer zegt mijn tegenstander: “dat mag niet!. Je moet eerst de zet uitvoeren
en daarna pas opschrijven! “. Ik zeg droog: “die regel ken ik niet hoor”, maar de dag erna toch
even in het FIDE reglement gekeken, en ja hoor, hij heeft gelijk!
De dag na een clubavond wordt standaard natuurlijk besteed aan het invoeren van de partij in
het schaakprogramma, en op menig zaterdagochtend wordt het goede gevoel van een
gespeelde partij van de avond ervoor teniet gedaan. Dan blijkt ineens dat de tegenstander een
stuk van je had kunnen winnen, of dat jezelf materiaalwinst over het hoofd hebt gezien. Ik
overweeg serieus de analyse met de schaakcomputer voortaan maar achterwege te laten 
Een aantal keren heb ik bijzonder geluk gehad. Bijvoorbeeld tegen Cor van der Werff, waar ik
door het oog van de naald kroop. Cor had aanvallend spel, en stond aan het eind van het
middenspel twee pionnen voor. Cor ruilde de torens, en wat restte waren lopers van ongelijke
kleur. Cor kwam er niet meer doorheen. Tegen twaalven werd de vrede getekend. Cor baalde
enorm, en terecht, ik had echt gezwijnd. Met de torens op het bord had ik kansloos verloren.
Tot slot nog een stelling van mijn partij tegen Martin van Velzen. Martin had zwart, en na een
door Martin fraai gespeelde partij kwam de volgende stelling op het bord:

Het zij duidelijk dat deze stelling verloren is voor wit. Na 1 …. Ka4 moet de witte koning de pion
loslaten en wint zwart de pion. Zwart speelt echter 1…. e5? Na 2. fxe5 fxe5 is het natuurlijk
gewonnen voor zwart, maar na 2. g5 forceert wit een pionnendoorbraak.
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Op 2. …exf4 volgt 3. gxf6 en wit haalt als eerste een dame. Martin speelde daarom 2. ….fxg5 en
na 3. fxe5 gxh4 4. e6 Kc6 5. b5+ Kd6 6. b6 h3 7. b7 is het uit. Na nog een paar zetten gaan om
kwart voor 12 de stukken in het doosje. Na de hele avond slecht en uiteindelijk verloren te
hebben gestaan ging ik met het volle punt naar huis.
De volgende ochtend voer ik de partij in in de computer, en doe ik een schokkende ontdekking!
Tot mijn ontzetting kan zwart vanuit de diagramstelling nog remise maken met 2. …d4+ ! Na 3.
Kd3 e4+ is de pionnendoorbraak niet effectief meer. Ook na 3. Kb3 f5 4. fxe5 Kc6 5. Kc4 d3 is
het remise. De druiven zijn hiermee extra zuur voor Martin, en eens te meer ben ik er tussendoor
gemazzeld.
Sybrand
Externe verhalen
Assen 1 komt tekort tegen Van der Linde
door : Sjoerd Homminga
Vrijdag 6 februari kwam Van der Linde uit Winschoten op bezoek in De Steiger in de vijfde ronde
van de NOSBO promotieklasse. Beide teams hadden bij aanvang een 50% score. Qua rating
was Assen favoriet, maar in de promotieklasse zegde dat achteraf niets. De hele avond werd
tegen een achterstand aangekeken, die op het eind niet goedgemaakt kon worden.
Minko Pieters – Pieter Tromp
10

Op bord 1 had Pieter Tromp een zware dobber aan Minko Pieters. Pieter zijn koningsaanval
strandde waarna hij iets slechter kwam te staan. Een slordigheid versnelde de strijd en de nul –
één was een feit.
Elmar Hommes – Harold Bosboom
Elmar hield lang zijn stukken op het bord en voerde langzaam de druk op. In een overwegende
stelling werd in de tijdnoodfase het pleit beslecht door een oprukkende pion die een fraai mat in
de stelling mogelijk maakte.
Douwe Algera – Ivo Maris
Ivo kwam vroeg in de avond in een eindspel terecht met een paard tegen twee pionnen.
Ondanks verwoedde pogingen lukte het hem niet om het materiële voordeel om te buigen in
winst en moest hij berusten in remise.
Maarten Dijkstra - Tonnus Oosterhoff
Evenals Elmar maakte Maarten optimaal gebruik van zijn tijd. In een gelijkwaardige stelling
probeerde Maarten druk te houden, maar er van nauwelijks sprake van voordeel. Bij een stand
van 4-3 in het nadeel van Assen, deed Maarten een uiterste poging om er nog een gelijkspel uit
te halen. Hij speelde alles of niets. In het laatste speelkwartier leidde een aftrekschaakje tot een
jammerlijke nul.
Titus Ensink – René den Dekker
René kreeg een gezonde aanvalsstelling. Een doorbraak zorgde ervoor dat René twee torens
kon ruilen tegen een dame en pion. René hield perspectief, maar de twee torens van zijn
tegenstander brachten tegenkansen. Uiteindelijk bleken ze sterk genoeg voor eeuwig schaak.
Martin van Velzen – Jarek Krawczyk
Bij Martin ging de strijd gelijk op alhoewel Martin iets overwegende stond. Zijn tegenstander hield
de deur netjes dicht, waarna Martin geen winstkansen zag en zich tevreden moest stellen met
remise.
Frank Hartog – Sjoerd Homminga
Sjoerd koos voor de tactiek om een complexe stelling op het bord te zetten. Deze strategie kwam
hem duur te staan. De jeugdige Frank Hartog ging volop mee en wist vervelende
tegendreigingen te creëren, die een kwaliteit tegen een pion opleverden. Mistige tegenkansen
gingen in rook op na een gedwongen afwikkeling. In het eindspel maakte Hartog het na een
knoeizet van Sjoerd onverbiddelijk uit.
Frank van der Werff – Benjamin van der Woude
Frank mocht aantreden tegen Noordelijk talentspeler Benjamin van der Woude. Hij kwam goed
uit de opening en wist zijn tegenstander op te zadelen met een geïsoleerde pion. Via hevige druk
wist bracht Frank Benjamin aardig in het nauw. Na ergens de winst gemist te hebben bleef er
een gelijke stelling over, die leidde tot remise.
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De uitslagen zijn:
Assen
1841 - Van der Linde
P. Tromp
1918 - M. Pieters
E. Hommes 1941 - H. Bosboom
I. Maris
1827 - D.H. Algera
M. Dijkstra 1877 - T. Oosterhoff
R. d. Dekker 1867 - T. Ensink
M. v. Velzen 1807 - J.J. Krawczyk
S. Homminga 1907 - F. Hartog
F. v. d. Werff 1584 - B. van der Woude

1767
1926
1883
1853
1786
1716
1746
1459

3 -5
0 -1
1 -0
½ -½
0 -1
½ -½
½ -½
0 -1
½ -½

28 november 2008, Assen 3 - ESG 2 : 1 - 5
Assen 3
1. Hans Boslooper
2. Johan van Dijk
3. Freek van der Werff
4. Hennie Maris
5. Tinus Spriensma
6. Pieter Hofman

1572 - ESG 2
1741 - Jan van Os
1471 - Gerard Dijkstra
- Bastiaan van Os
1698 - Geert ten Hietbrink
1568 - Marcel Struik
1380 - Rob Jagt

1655
1828
1641
1691
1680
1546
1545

1-5
0-1
0-1
½-½
0-1
½-½
0-1

Een potentiële degradant verliest tegen een gedoodverfde kampioenskandidaat.
Eén smoes staat hier al: het klassenverschil. (83 ELO). In de tweede plaats is er bij schaken van
thuisvoordeel al gauw geen sprake. In de derde plaats, senatoren krijgen nooit automatisch
gelijk. Tenslotte, Jannes was nog niet beschikbaar.
Wij heten dan wel “afgeslacht” (webmaster), maar oud vlees is taai. De wedstrijd sudderde drie
uur lang.
Voor wat meer info en wat minder, zie mijn verslag op de site. TS
1. Os, J. van - Boslooper, J.J. met zwart.
Hans, weer aan het eerste bord, spiegelde in de (Franse) opening heel veel van de 10
openingszetten. Jan (ESG) zei niet: “Bedenk zelf ook eens wat!” Dat hoor ik alleen maar
kinderen (Ingmar tegen Vincent) zeggen. Hans leverde door zet 15 een pion in en zag daar 30
zetten lang niet echt iets voor terug.
2. Dijk, J.van - Dijkstra, G.
Johan kreeg een Konings-Indisch tegenover zich, maar op zet 7 verruilde Zwart de strategie (die
eigen is aan de d4-openingen) voor doldwaze avonturen. “Tot hier toe was het niet zo
verrassend, ook het offer op f2 zag ik “aankomen” (en had daar lange tijd twijfels over of dat wel
een goed offer was),” mailde J. Die lange tijd zal geduurd hebben, tot zijn 21e zet, Aftrekaanval
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op Koning en Dame. Johan kreeg het intitatief niet meer terug; opgave op zet 31. Daar heeft dus
meer in gezeten …
3. Os, B. van - Werff, F. v.d.
De partij met de meeste strijd. Vandaar dat we vanaf zet 16 moeten afgaan op de notatie van
Bastiaan? Vanaf die zet moet Freek een verloren stelling repareren. Dat lukt binnen vijf zetten.
1.e2-e4 c7-c5 2.c2-c3 d7-d6 (Vergelijk partij 5.) 3.d2-d4 c5xd4 4.c3xd4 Pb8-d7 5.Pg1–f3 Dd8c7 6.Lf1–e2 e7-e5 7.0–0 Lf8-e7 8.Pb1–c3 Pg8-f6 9.Lc1–e3 a7-a6 10.Ta1–c1 Dc7-b8 11.Dd1–
b3 h7-h6 12.Tf1–d1 0–0 13.d4xe5 d6xe5 14.Pc3-d5 Pf6xd5 15.Db3xd5 Le7-f6 16.a2-a3 b7-b5
… 54.Pc5-b7+ Kd6-c6 ½–½
4. Maris, H. - Hietbrink, G. ten
Onze dame krijgt tegen een Siciliaanse Draak van Fritz 11 een groot compliment: “10.Tf1–e1
Wit heeft een zeer actieve stelling.” Maar Zwart verdubbelde zijn Torens op de half-open c-lijn.
Toen Wit even te haastig speelde (wanneer?), was het pleit beslecht – verlies in 39 zetten.
5. Struik,M. - Spriensma,T.
Ik liet een Alapin-opening (1.e2-e4 c7-c5 2.c2-c3 d7-d5, VdTak, TS, deel 2, p. 192: “Zwart laat
de vorming van een sterk centrum met d4 natuurlijk niet zomaar toe.”) verlopen tot Frans,
Doorschuif Variant.
Mijn eerste Paard-aan-de-rand leidde tot pionverlies. Mijn andere Paard had gratis een pion
kunnen pakken, maar maakte zich net zo te schand’. Verrassend dus, dat een van deze Paarden
mijn leven redde.
Met minstens 100 ELO meer had ik een winnend eindspel – zie dagram – kunnen krijgen. Het is
niet eens zo moeilijk te zien.
½-½ na 58. Voor de wedstrijd was ik even met
teveel andere dingen bezig, niet alleen met die
van plv. teamleider.

44...a4-a3 45.Kd3-c2 Pd5-e3+ 46.Kc2-b1
Pe3xg4 47.Pc6-d8 Kf8-e7 48.Pd8-c6+ Ke7-e8
9.Kb1–a2 Pg4-e3 50.d4-d5 g5-g4 51.Pc6-d4
e6xd5 enz.
Stelling na 44. a2xb3Maar ik speelde 44. ..
a4xb3.
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6. Hofman, P. - Jagt, R.
Pieter was onze frisse kracht. Hij kreeg het Semi-Slavisch (1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 e7-e6
3.Pb1–c3 Pg8-f6 4.e2-e3 Lf8-e7 5.Pg1–f3) voor de kiezen.

St. na 31. .. Dd6xc6
32.Dd3-d4 (In plaats van 32. Dd4 had ik Lxg7 met pionwinst moeten spelen, dan had ik kunnen
winnen of minimaal remise. Pieter himself. En dat heb je dan zo vaak – de partij kantelt de
verkeerde kant op. TS) 32...Pg6-e5= 33.Kg1–f1 [33.Dd4-d5!?] 33...Dc6-a6 34.Kf1–g2 Da6-c6+
35.Dd4-d5 [35.Kg2-f1!?] 35...Dc6xd5+ 36.Td1xd5 Pe5-g4 37.Tc1–f1?? [37.Lc3-d4] 37...Pg4e3+–+ (3-voudige aanval! TS) 38.Kg2-g1 Pe3xd5 0–1
Tinus Spriensma

Hoogeveen 2 - Assen 3
20 januari jl. speelde Assen 3 uit in Hoogeveen tegen het tweede team van hun club.
Vooraf waren de winstverwachtingen niet echt hoog.
Het 4-2 verlies voor Assen 3 was dus geen diepe teleurstelling.
Uitslagen:
E. de Jonge 1635 - Freek v.d. Werff 1539
Dik de Jong 1616 - Hans Bosloper 1726
R. Dankers 1634 - Tinus Spriensma 1510
F. v. Amerongen1663 - Henny Maris
L. de Jonge 1635 - Johan van Dijk
Stevens
1665 - Luuk Sterken

0-1
1-0
1-0
1698 ½ - ½
1471 1-0
1455 ½ - ½

Aan het eerste bord won F.v.d.Werff met wit van E. de Jonge,
nadat in de ‘eindfase’ (25 zetten) zijn tegenstander weinig sterk voortzette, Freek had weinig
moeite om daar kordaat op te reageren en was snel klaar.
1. e4 – e6
14. Txe7 – Dxe7
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2. Pf3 – d5
3. exd5 – exd5
4. d4 – Pf6
5. Lg5 – Le7
6. Pd2 – o-o
7. Ld3 – Te8
8. o-o – Lg4
9. c3 – Pe4
10. Lxe7 –Txe7
11. Db3 – c6
12. Te1 – Pexd2
13. Pfxd2 – De8

15. Dc2 – h6
16. h3 – Lh5
17. g4 – Dg5 (met ??)
18. Pf3 – Df6
19. De3 – Lg5
20. De8+ - Kh7
21. Lxg6+ - fxg6
22. Pe5 – g5
23. Pf7 – a5
24. Dh8+ - Kg6
25. Pe5……..
1-0

Aan het tweede bord speelde Hans Bosloper tegen Dik de Jong; in 28 zetten was de winst voor
Dik.
Tinus Spriensma ging in 30 zetten ten onder tegen R. Dankers.
Op bord vier werd Siciliaans geopend. F. van Amerongen tegen Henny Maris Na 26 zetten werd
de vrede getekend. ½ - ½ .
1. e4 – c5
14. o-o – o-o
2. Pf3 – d6
15. Kh1 – a6
3. d4 – cxd4
16. f4 – b5
4. Pxd4 – Pc6
17. Dd2 – Lb7
5. Pc3 – Pf6
18. Tad1 – Tc8
6. Lg5 – Db6
19. Lf3 – Dc7
7. Pb3 – Pg4
20. Lg4 – Tcd8
8. Lh4 – Pge5
21. Df2 – Db8
9. Pd5 – Dd8
22. Lb6 – Tae8
10. Le2 – Pg6
23. Kg1 – La8
11. Lg5 – h6
24. Le3 – Lb7
12. Le3 – e6
25. Dg3 – Td8
13. Pc3 – Le7
26. Lb6 – Te8
½-½
Net als bij Tinus kwam er bij mij een Damegambiet op het bord. ‘k Speelde tegen L. de Jonge,
zoals gebruikelijk, was de eerste helft voor mij, maar in de tweede helft, gaf ik dat voordeel weer
weg en dat geeft meestal de uitslag/doorslag. 0-1.
Aan het zesde bord werd een CaroKann gespeeld, door Stevens (1665) en Luuk Sterken(1455)
Na 25 zetten werd remise gegeven.
Johan van Dijk
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Toernooiverslagen
Bad Zwischenahn,
In dit kuuroord, zo’n 15 km. ten westen van Oldenburg, werd het 18de W.K. Seniorenschaak
gehouden van 28 oktober tot en met 8 november 2008.
Het was voor mij de tiende keer, over de eerste negen van 1991 tot en met 1999, heb ik een
uitgebreid verslag geschreven voor het UNITAS Nieuws. Nu hoop ik voor “Even Rechtzetten”
een feuilleton te schrijven over dit toernooi.
Ik behoor nu tot de categorie ‘nestoren’, en gelukkig waren er dat nog meer in de Wandelhalle
aan het meer.
In de eerste ronde kun je als oprechte amateur een heel sterke speler verwachten. Het werd een
Duitser zonder titel.
Wouter Knol – Volker Papenbrock (2198 Hamburg)
1 d4 – f5
3 c3 – cxd4
6 Pc3 – g6
9 Lc4 – e6
12 Pa4 – Db8
15 Te1 – Pe4
18 g3 – Lc4
21 De2 – b5
24 exf4 – b4
27 Le1 – Dd5

2 Lg5 – c5 (nog nooit gezien)
4 cxd4 – b6
5 Lc1 – Pf6
7 e3 – Lg7
8 Pf3 – 0-0
10 Lb3 – Pc6
11 0-0 – d5
13 Pc5 – b6
14 Pd3 – La6
16 Pf4 – Dd6
17 Ld2 – Lr6?
19 Lxc4 – dxc4
20 Lc3 – Tfd8
22 a3 – a5
23 Ted1 – Lxf4
25 axb4–- axb4
26 Txa8 – Txa8
28 Tc1….

16

Na lang nadenken speelde zwart
28 … Pd6 omdat hij de zettenvolgorde 28 … c3, bxc3, bxc3, Lxc3, Ta2, Lb2, Db3 Txc6 niet
vertrouwde.
29 De3
Ta2
30 Tb1
De4
31 Dxe4
Pxe4
32 Pe5
Pxd4
33 Lxb4
Ta4
34 Lc3
Pe2
35 Kg2
Pf6
36 Le1
Pd2
37 Kf1
Pd4
38 Tc1
Pb6
remise
Waarmee ik tevreden was en mijn tegenstander minder.
“Speelde U de Hollandsche opening uit hoffelijkheid”, vroeg ik.
“Nee”, zei hij: “Ik speel deze opening al 50 jaar”.
Aan het toernooi deden 10 gm’s, 21 im’s en vele fm’s mee In totaal 301 heren (vanaf 60 jaar) en
35 dames (vanaf 55 jaar).
In de tweede ronde verloor de reislustige grootmeester Janis Klovans (Letl. 2410, En 3x
kampioen van dit seniorentoernooi) verassend van de titelloze Noor Vidar Taksrud (2164). Zwart
wist zijn kwaliteitswinst om te zetten in stukwinst. Een leerzame partij:
Klovans, Janis (2410) – Taksrud, Vidar (2160)
SenWM Bad Zwischenahn, 2008
1. e4 – d5
2. exd5 – Pf6
4. Pf3 – g6
5. Lc4– Lg7
7. Te1 – c6
9. Pe4 – Pf6
11. Lb3 – Lg4
12. c4 – Pc7
14. Dd2 – Lxf3
15. gxf3 - f4
17. d5 – Pd4
18. Kg2 – Df6
20. Lg5 – Dxb2
21. Dxb2 – Lxb2
23. Te2 – cxd5
24. cxd5 – b6
26. Lf4 – g5
27. Lc7 – Tac8
29. Txe5 – fxe5
30. Ld7 – Ph4
32. Lg4 – Kf7
33. Tc1 – Kf6
35. Lxh5 – Td7
36. Lg4 – Pf5
38. Kd2 – Kd5
39. Tc3 – Th7
41. Ld8 – Tf7
42. Td3+ – Pd4
44. Le3 – Kc6
45. f4 – Tf6
47. Ke2 – Pxe5
48. Td4 – b5
50. Te4 – Txf4
51. Txf4 – Pxg4+
53. Kg3 – a5
54. h4 –Tg7+
0-1

3. d4 – Pxd5
6. 0-0 – 0-0
10. Pxf6 – exf6
13. Le3 – f5
16. Lxf4 – Pe6
19. Ld1 – Pf5
22. Tb1 – Lc3
25. La4 – f6
28. d6 – Le5
31. Kf1 – Tcd8
34. Tc6 – h5
37. Ke1 – Ke6
40. h3 – Tf6
43. Lxg5 – Kxd6
46. fxe5 – Pf3+
49. Lf4 – Te7
52. Kf3 – Pe5+
55. Kh3 – Tf7
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Na twee ronden hebben veelal de grootmeesters en meesters hun verplichte punten gehaald en
krijgen nu de tweepunters.
Zoals in de volgende partij tussen i.m. Danner (Aut. 2435) en f.m. Chehlov (Lat. 2250), waar een
zeer fraaie, lange combinatie voorkomt, die begint met 25. Txc8
G. Danner – A. Chehlov
1. d4 – d5
4. e3 – Pf6
7. Le2 – Le7
10. b3 – a6
13. Dd3 – h6
16. a3 – De7
19. Pb1 – g4
22. Db3 – Pe4
25. Txc8 – Txc8
28. Pxe8 – Txe8
31. Lxe4 – b5
34. Lf3 – g6
37. Td7 – De5
1-0

2. Pf3 – c5
5. Pc3 – Pc6
8. dxc5 – Lxc5
11. Lb2 – Te8
14. Tfd1 – Le6
17. Pc3 – Pf6
20. h3 – Lc8
23. Pd2 – Dh4
26. Pf5 – Df6
29. Dd5 – Pf3+
32. g3 – Dc3
35. Kg2 – h5
38. Ld5 – Tf8

3. c4 – e6
6. cxd5 – exd5
9. 0-0 – 0-0
12. Tc1 – La7
15. Pa4 – Pe4
18. b4 – Tad8
21. Pd4 – Pa5
24. Pxe4 – dxe4
27. Pd6 – Lb8
30. Lxf3 – Dxb2
33. Dc6 – De5
36. Td5 – De7
39. Dxg6+

Na drie ronden waren er nog 13 spelers bij de heren met 3 punten, waaronder de bekende
grootmeesters; Gutman, Jansa, Uhlmann en Westerinen, Bij de dames waren er nog drie met 3
punten.
Wordt vervolgd met partijen uit de ronden 4, 5 en 6
Assen, januari, 2009-01-28

Wout Knol

Asser C-team Nosbo kampioen!
Afgelopen zaterdag (10-01-09)was het stervenskoud buiten, dus leek het ons een leuk idee om
s’ochtends naar Haren te gaan om een potje te schaken.Ik had namelijk de eer om ons C-team
te begeleidden. In een team met Jari,Kenneth,Gertjan,Frank en Ivo gingen we 3 teams uit
Groningen in een dubbele competitie het leven zuur maken.
De eerste op het menu was Unitas, eigenlijk is het niet de moeite hier diep op in te gaan. We
wonnen overtuigend tweemaal met 4-0. Kenneth wist z’n tegenstander leuk weg te combineren
met vorkjes en penningen.
Groningen was duidelijk wat sterker dan Unitas, de eerste keer lieten we een krappe nederlaag
toe. Frank maakte een ongelukkig glippertje, zo zie je maar dat iedereen fouten kan begaan.
Uiteraard was de het tweede treffen een mooie gelegenheid om orde op zaken te stellen. Ivo had
mooi zijn koning in het midden staan en kon aan alle kanten mat gaan, Ivo vertrok echter geen
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spier en wist door veel blufwerk remise te schuiven, knap maar nonchalant. Jari verpletterde zijn
tegenstander door in een toreneindspel een legioen vrijpionnen naar de overkant te helpen.
V/d Linde zou onze grootste concurrent zijn, ik moet bekennen dat ze ons wel een beetje aan het
kietelen waren. De eerste ronde was geen enkel probleem, Gertjan kon bijvoorbeeld op een hele
nette wijze met zijn grootste grand prix concurrent Frederieke Klopstra afrekenen. Echter tijdens
de tweede match moesten we weer een nederlaag leiden. Gelukkig kon Frank de eer redden
door met zeer degelijk en keurig spel een toren-dame eindspel te winnen, daardoor werden we
op bordpunten kampioen en daarmee is Frank ook de topscorer van de dag!
Al met al een geslaagde dag, op naar het NK!
Jeugdcompetitie Cat. C Mp Bp 1 1 2 2 3 3 4 4
1. SC Assen
8 16 x x 3 1 1½ 2½ 4 4
2. Van der Linde
8 14½ 1 3 x x 3 1 4 2½
3. SC Groningen
8 14 2½ 1½ 1 3 x x 3 3
4. Unitas
0 3½ 0 0 0 1½ 1 1 x x
Ivo (4/6)
Frank (5/6)
Gertjan (3/4)
Kenneth (2/4)
Jari (2/4)
Elmar

Bekerteam klopt Hoogeveen
Dinsdag 6 januari 2009 werd in de tweede ronde van de NOSBO-beker gespeeld tegen
Hoogeveen. Na de nipte zege tegen ESG 2 mochten we dit keer niet opnieuw strijden tegen het
spook, dat onderschatting heet. Omdat Hoogeveen op papier veel sterker is dan ESG 2 waren
we gemotiveerd om deze maal niet aan te sturen op beslissingsvluggertjes. De strijd eindigde in
een iets geflatteerde overwinning van 3,5 – 0,5. Per partij volgt hieronder een korte impressie.
Pieter Tromp – Bert Janmaat
Pieter kwam lekker uit de opening. Hij had niets te vrezen, omdat zijn tegenstander nauwelijks
kon ontwikkelen. Omdat na het middenspel zijn tegenstander druk wilde uitoefenen op de d-lijn
en zijn verdediging in de steek liet kon Pieter uiteindelijk het punt eenvoudig binnenhalen.
Jurgen Rooze – Elmar Hommes
Elmar had te maken met een passief spelende opponent, die hem enigszins in slaap suste. Na
een venijnige combinatie koos Elmar voor een afwikkeling, waarbij hij een kwaliteit en twee
pionnen achterkwam. Er restte daarbij compensatie in de vorm van uiterst actieve stukken
versus een passieve opstelling aan de overzijde van het bord. Dit was reden voor zijn
tegenstander om diep in de denktank te duiken. Na een verkeerde voortzetting kon Elmar
terugcombineren, waarna een eindspel ontstond dat door tijdsgebrek in remise eindigde.
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Maarten Dijkstra – Marc Snuverink
Maarten had een eenvoudige avond. Incourant en slordig spel van zijn tegenstander leidde tot
een vlotte overwinning. Maarten liet zich niet van de wijs een brengen en schoof zijn
tegenstander solide van het bord.
Marten Berghuis – René den Dekker
René speelde zijn favoriete Draak, waarbij hij te maken kreeg met een korte rochade aan de
witte zijde. Een witte aanval zorgde vervolgens voor diverse dreigingen. Toen wit plotseling iets
te gretig werd en de dame een vergiftigde pion tot zich nam werd deze ingesloten, waarna de
stukken de doos in konden.
De gedetailleerde uitslagen zijn:
Hoogeveen
1. A. Janmaat
2. J. Rooze
3. M. Snuverink
4. M. Berghuis

1834 – Assen
1884 - P. Tromp
1869 - E. Hommes
1809 – M. Dijkstra
1776 - R.den Dekker

1901 ½ - 3½
1918 0 - 1
1941 ½ - ½
1877 0 - 1
1867 0 - 1

Sjoerd Homminga

Assen AB weer op pad in Zwolle
Afgelopen zaterdag (6 december 2008) was het weer zover, de laatste ronde van de AB
competitie.
Voor mij is dit alweer het 5e seizoen dat ik uitkom in deze competitie, dit geld ook voor Pieter.
Samen met debutanten Frank en Ivo speelden we 7 rondes en zijn we uiteindelijk zoals verwacht
in de middenmoot geëindigd (4e van 8).
De 6e ronde speelden we tegen Minerva. Minerva is op papier een stuk zwakker en dankzij het
ontbreken van bord 1 behoorden we absoluut te winnen.
Pieter had deze ronde dus een vrij punt, en tja… hoe kom je dan de tijd door? Schaken is al niet
een bijzonder actief spel, laat staan als je geen tegenstander hebt. Daarom keken we even gek
op toen Pieter naast mij even een dutje aan het doen was.
In tegenstelling tot Pieter ging Ivo opgewekt en snel in de aanval, zijn tegenstander kwam
daardoor vrij ongemakkelijk te staan. Toen de stukken van Ivo verpletterend binnenkwamen
hield zijn tegenstander het maar voor gezien.
Frank speelde zijn bekende draak-systeem, door scherp spel wist hij een kwaliteit te veroveren.
Toen zijn tegenstander roekeloos ten aanval ging kon Frank met nauwkeurig spel een stuk en
daarmee de partij winnen.
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Ik was echter de enige waarmee het niet zo voortvarend ging, de compensatie voor 3 geofferde
pionnen bleek toch niet zo goed uit te pakken als ik dacht. Echter toen mijn tegenstander zich
slecht verdedigde kon ik met wat offerwerk doorbreken en via een aftrekschaak het punt toch
binnenhalen.
Met een mooie 4-0 zege hadden we de smaak goed te pakken, als afsluiter mochten we tegen
Schaakmaat 2.
Ditmaal keer was ikzelf als eerste klaar. Met zwart kreeg ik een sterke aanval op de
damevleugel, toen ik een pion wist te winnen deed mijn tegenstander er een schepje bij door een
vol stuk cadeau te doen.
Onze voorsprong was helaas van korte duur, Ivo probeerde iets nieuws in de opening. Dit wierp
echter niet zijn vruchten af. Zijn tegenstander wist helaas wel waar die mee bezig was en in het
eindspel werden zijn vrijpionnen teveel voor Ivo.
Pieter was deze ronde natuurlijk goed uitgerust! En dat was te merken ook, met een gezonde
stelling kreeg hij controle over de A-lijn. Het zag er allemaal aardig gelijkwaardig uit tot Pieters
opponent een mat achter paaltjes over het hoofd zag, 2-1 dus.
Frank was zaterdag erg belangrijk voor Assen, in een verloren eindspel heeft Frank alles op alles
gezet om er toch wat van te maken. En succesvol ook nog! Want een remisestelling bleef over
en daarmee de 2e zege voor Assen.
Hier nog even de gedetailleerde uitslagen:
Assen Minerva 4
4- 0
1.
Pieter Tromp
NO
1
- 0 Regl.
2.
Elmar Hommes
Thomas Hummel 1
- 0
3.
Ivo Maris
Wouter Lardinois 1
- 0
4.
Frank van der Werff Nathan Budak
1
- 0
De Schaakmaat 2 Assen
1½
- 2½
1.
William Cornelies Pieter Tromp
0 - 1
2.
Joost Hoogland
Elmar Hommes
0 - 1
3.
Remko Huzen
Ivo Maris
1 - 0
4.
Marion Severijnen Frank van der Werff ½ - ½

Kop van Jut of outsider
Eind 1979 deed ik voor de eerste keer mee aan het toenmalige Gasunie schaaktoernooi, dat in
Groningen rond de jaarwisseling gehouden werd. Sindsdien volgden vele jaren van deelname.
De laatste jaren bezocht ik het toernooi trouw als toeschouwer. Dit jaar moest het er maar weer
eens van komen in de compact groep van wat momenteel het Groningen Schaakfestival heet.
Vanwege familieverplichtingen moest er op tweede kerstdag een bye genomen worden. s‘
Avonds thuisgekomen zag ik tot mijn schik dat ik als laagste ratinghouder in de A groep
geplaatst was. In een dergelijk geval kun je jezelf twee rollen aanmeten: Kop van Jut of outsider.
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De eerste partij besloot ik degelijk te spelen. Na 29 zetten ontstond er een eindspel met ongelijke
lopers. Mijn tegenstander Frans Arp (1992) probeerde 30 zetten lang dit te winnen, maar moest
uiteindelijk berusten in remise. Voor mij was de eer gered en in de tweede partij tegen Christiaan
Mol (1991) besloot ik de tactiek van degelijk spel te continueren. Dat kwam me duur te staan.
Degelijk bleek te passief en in 17 zetten werd ik vakkundig opgerold.
Christiaan Mol – Sjoerd Homminga ronde 3
1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. f3 d5 5. e3 O-O 6. a3 Lxc3+ 7. bxc3 Pbd7
8. cxd5 exd5 9. Ld3 Te8 10. Pe2 f8 11. O-O Pg6 12. Pg3 c6 volgens zowel Kodentsov als
Sadallah veel te passief. In het Nimzoindisch is c5 aangewezen 13. e4 Le6?? Hierna is het al uit
14. e5 Pd7 15. f4 f5 16. exf6 Lf7 17. f5

In deze stand gaat het paard verloren. Na 17 .. Ph4 komt 18. Dg4 Dxf6 19. Lg5 en na 17. Pf8
volgt 18. fxg7 Kxg7 19. Dg4 Kh8 20. Lh6. Vandaar 1-0.
Na een dergelijke nederlaag krijg je het gevoel dat je niet thuishoort in deze groep. De volgende
ronde mocht ik het opnemen tegen probleem grootmeester Dolf Wissmann (2079).
Sjoerd Homminga – Dolf Wissmann ronde 4
1. e4 d6 2. d4 g6 3. Pf3 Lg7 4. Pc3 a6 5. Le3 Pd7 6. Dd2 b5 7. Le2 Lb7 8. a3
Pgf6 9. d5 O-O 10. Pd4 Tc8 11. O-O Pe5 12. Lh6 Lxh6 13. Dxh6 c6 14. dxc6 Pxc6 15. Pxc6
Lxc6 16. Ld3 Db6 17. Kh1 Tfd8 18. f4. Opmerkelijk genoeg geeft Fritz hier 18. f3. Dat lijkt mij
nou weer te passief. a5 19. Tae1 Db7 20. f5 d5
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Hier heb ik nog 21. Pxd5 overwogen. Een variant is 21 .. Pxd5 22. exd5 Lxd5 23. fxg6 Lxg2 24.
Kg1 hxg6 25. Lxg6 Db6 26 Kxg2 Td2 27. Kh1 Db6 28. Kh2 met eeuwig schaak. 21. fxg6 fxg6
22. e5 Pe4 23. e6 Deze had Dolf over het hoofd gezien. Tf8 24. Tf7 Txf7 25. exf7+ Kxf7 26.
Dxh7+ Kf6 27. Tf1+ Ke5

In deze stelling gaf Fritz 28. Lxe4. Als zwart terugneemt volgt 29. Dxg6 met groot voordeel (plus
7!). De vele varianten zijn overigens lastig door te rekenen. Alles blijkt echter gewonnen. In
plaats daarvan gaf ik het voordeel langzaam weg door de koning naar de damevleugel te laten
vluchten. 28. Pxe4 dxe4 29. Dg7+ Kd6 30. Dxg6+ Kc7 31. Dg3+ Kb6 32. Le2 Dd7 33. Lg4 e6
34. De3+ Kb7 35. Lh5 Tc7 36. h3 Dd5 37. Lg4 Td7 38. Td1 De5 39. Txd7+ Lxd7 40. c3 Lc6
41. Dd4 Dg5 42. Df2 Dc1+ 43. Kh2 e3 44. De2? Hier geldt dat de aanval de beste verdediging
is. Na 44. Df7 Kb6 45. Dxe6 wordt de pion op e3 voldoende in bedwang gehouden. Na de
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tekstzet is het witte voordeel volledig verdampt. Dd2 45. Kg3 Dd6+ 46. Kh4 Dd8+ 47. Kg3 Db8+
48. Kh4 Dh8+ 49. Kg3 De5+ 50. Kh4 Kb6 51. Lf3 Qf4+ 52. Lg4 Ld5 53. Kh5 e5 54. Dd3 Lf7+
55. Kh4 Df6+ 56. Kg3 Df4+ 57. Kh4 1/2-1/2
Ondanks de gemiste kans voelde ik me in ieder geval geen Kop van Jut meer. De laatste ronde
wachtte de Eindhovenaar Frans Wolferink (2025). Het voordeel van sterke tegenstanders is dat
je altijd wel een partij van hen op internet weet te vinden. Omdat ik geen trek had in Schots
besloot ik in deze partij het voorbeeld van Dolf te volgen. Na een onnauwkeurigheid van wit kon
ik het initiatief nemen. Alhoewel ik er niet doorheen kwam was de marge voldoende om remise te
maken. Met 1½ uit 4 en een TPR van 1935 is dit jaar met een tevreden gevoel afgesloten.
Sjoerd Homminga

Kersttoernooi 2008
Nu eens geen gewoon verslag van het kersttoernooi (dat zal wel door anderen gedaan worden),
maar een puzzel waarin u ook meerdere belevenissen naast het schaken langs ziet komen,
zowel positief als negatief. Het is de bedoeling om bij elke omschrijving de goede persoon in te
vullen. Als u dit gedaan heeft en de aangegeven letters achter elkaar invult, heeft u de oplossing
van de puzzel.
Welke Asser deelnemer/neemster aan het Kersttoernooi 2008 en de Grand Prix:
1: Heeft geleerd dat je een grote plas water met meer dan 1 stukje keukenrol moet opruimen.
(2e letter van de voornaam)
2: Weet nu het verschil tussen vla en drinkyoghurt. (5e letter van de voornaam)
3: Was de enige die op een tweede plaats eindigde. (4e letter van de voornaam)
4: Behaalde 5 uit 7 in de E-groep. (10e letter van de achternaam)
5: Is de broer van nummer 3. (5e letter van de voornaam)
6: Won de grootste geldprijs. (5e letter van de voornaam)
7: Wist door subtiele manoeuvres op de laatste dag te ontkomen aan het in het midden zitten op
de terugreis. (laatste letter van de achternaam)
8: Heeft de meeste keren deelgenomen achter elkaar. (2e letter van de voornaam)
9: Weet nu de hoogte van een boete voor fout parkeren achter het Gerechtsgebouw.
(5e letter van de voornaam)
10: Kwam dit jaar, in tegenstelling tot andere jaren, elke ronde vrijwel op tijd.
(2e letter van de voornaam)
11: Speelde de meeste officiële partijen bij deze toernooien. (7e letter van de achternaam)
12: Was de enige die uit mocht komen tegen een grootmeester. (2e letter van de voornaam)
13: Behaalde in Groningen zijn eerste toernooizege. (2e letter van de achternaam)
14: Was het slachtoffer van nummer 7 en bracht de terugreis door in het midden. (laatste letter
van de achternaam)
15: Komt vrijwel nooit op vrijdagavond maar liet zien in een Grand Prix goed uit de voeten te
kunnen. (3e letter van de voornaam)
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De deelnemers:
Maarten Dijkstra
Gertjan Haan
Pieter Hofman
Elmar Hommes
Sjoerd Homminga
De uitkomst:

Lukas Kosse
Gerbert Leeftink
Ivo Maris
Arno Schaveling
Martijn Schaveling
__ __ __ __ __ __

Pieter Tromp
Martin van Velzen
Lieke Voorintholt
Frank van der Werff
Silvia van der Werff

__ __ __ __ __ __ __ __ __

Pieter Tromp

Hoekje van Tinus
Schaken denksport?
Niet gauw, hoor! Wie met heel jonge kinderen schaaktraining geeft, die komt er wel achter. Je
bent voor 90 procent aangewezen op hun kijken en jouw laten zien. Schaken is – ook voor
volwassenen – in de eerste plaats kijksport. Eerst is er de te ervaren materie, daarna komt het
denken. Behalve kijken en zien heb je dan ook nog de schouw en het toe-, be- en aanschouwen.
Ik varieer op “Erst kommt das Fressen, dann die Moral” – Bertolt Brecht, "Driestuiversopera"
(Dreigroschenoper). Ik heb het gevoel, dat dit niet ‘richtig Deutsch’ is – opzet-telijk? – en dat om
andere redenen ook een vraagteken te plaatsen is. Maar ik twijfel niet aan mijn (vraag)stelling.
Als ik zie, wat jij niet ziet, dan kon jij wel eens verliezen, maatje!
Ik schrok natuurlijk wel van deze verhouding. Moet dat zo en blijft het daarbij? Het moet wel zo
met Stap 1 op de woensdagmiddag en daar komen dan nu groepjes in Ekehaar, Kloosterveen
en Peelo bij. Deze allemaal aan het denken zetten? Ho maar. Zeg in 20 minuten vaak genoeg
“Kijk, dit is een schaakbord. Enzovoort.” Maar intussen vertegenwoordig je als trainer wel een
cultuur. “We zeggen ‘Veld’ en niet ‘vakje’ tegen a1. In het vervolg is het op zaterdagmiddag niet
meer “Partijen Bespreken”, maar “Partijen bekijken”. En dan klinken er complimenten voor goede
praktijk en stoppen we bij zomaar een licht stuk achterstand. Die partijen zijn dan eerst wel
genoteerd. Of dat noteren ten koste ging van het kijken? Dat is een kwestie van speeltempo!
Concentratie!
In Hengelo zei een wijze heer tegen mij: “We moeten het niet denk- maar con-centratiesport
noemen. In wat we een denksportcentrum noemen, horen ook andere concentratiesporten thuis.
Biljarten bijvoorbeeld.” Het worde dus in Assen “Concentratiesportcentrum”, een hele mondvol.
Wie bedenkt iets anders?
Van zo af en toe geconcentreerd kijken zal ook wel goed oefenen komen en gaan we kunst(jes)
verwachten. Leerzaam laten kijken is ook een kunst. Een goed begin is het halve werk.
Beginnen met goed kijken, daar is theoretisch en praktisch niets mis mee. Theorie moest ook
aanschouwelijk blijven.
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Iets anders en nog wat Duits: “Schach-Kontakte” - uit een mail:
“Lieber Tinus, …
Es wurde festgestellt, dass der SV Bad Bentheim seit 50 Jahren am offiziellen Spielbetrieb
teilnimmt. Das wollen wir zwischen Mitte August und Mitte September 2009 ein wenig feiern.
Dazu würden wir gern auch Gäste aus Assen einladen. Besteht von Eurer Seite Interesse?
Mit freundlichem Gruß, Franz.” Franz = Recke.
Interesseer je maar met mij en meld dat.

De Jeugd
Het laatste nieuws over de jeugd
We zijn weer in het nieuwe jaar aanbeland! En dat nieuwe jaar heeft al behoorlijk wat
opgeleverd. Laat ik beginnen met de NOSBO-teamkampioenschappen voor de C- en de Dcategorie: het C-team is KAMPIOEN geworden! Ivo, Frank, Gertjan, Kenneth en Jari, en
natuurlijk teamleider Elmar, nogmaals gefeliciteerd met dit resultaat! Het D-team werd vierde van
de acht, maar dat is niet slecht als je bedenkt dat op één speler na (Martijn) ze allemaal volgend
jaar weer mee kunnen doen. Silvia, Gerbert, Arno en Lieke, alvast succes gewenst voor volgend
jaar! En natuurlijk mijn dank aan teamleider Tinus.
Dan het Basisschoolschaakkampioenschap, dit jaar gehouden op 31 januari in de PABO De
Eekhorst. Dat werd voor de club qua prijzen een mooi toernooi: zeven leden deden mee, zes van
hen behaalden een prijs. De mooiste was voor Gertjan: hij pakte de TITEL in zijn
hoogstwaarschijnlijk laatste BSSK, gefeliciteerd Gertjan! Ook qua nieuwe schakertjes voor de
club is er resultaat: een handjevol nieuwelingen bij de NotaBene-training, naar ik begrepen heb,
en ook al ééntje die al twee keer op de clubavond is geweest. Hopelijk welkom bij de club, Sam
Steenbeeke! Ik kan het zelfs nog sterker vertellen: één potentieel nieuw lid (hopelijk althans)
heeft al twee toernooien gespeeld, waaronder de NOSBO-pupillendag. Maar wanneer gaan we
Vincent Raaijen (voluit Vincent Richtering Blenken Raaijen, maar dat is wel erg lang...) op de
clubavond zien?
Over de clubavond gesproken. Het zal jullie niet ontgaan zijn: de begintijd is gelukkig
verschoven naar 18:30. Daarmee komen we veel minder in de knoop met de senioren, en dat is
voor iedereen gunstig, niet in de laatste plaats voor degenen die ook bij de senioren meespelen.
Laten we nu maar eens onze blik richten op de interne competitie. Het is stuivertje wisselen aan
de kop: Silvia en Gertjan strijden om de titel, en na 40 ronden heeft Silvia een neuslengte
voorsprong. Dat is dus nog lang niet beslist, en ook Kenneth kan het nog halen met ongeveer
drie winstpartijen achterstand. Wordt vervolgd! Hier is de stand:
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Ranglijst interne competitie na 40 ronden:
Pos Naam
Score
1
Silvia van der Werff
1225,2
2
Gertjan Haan
1214,3
3
Kenneth Muller
1086,5
4
Jari Michels
960,5
5
Martijn Schaveling
893,7
6
Arno Schaveling
791,5
7
Daniël Kuperus
768,7
8
Leon de Diego
715,8
9
Lieke Voorintholt
530,0
10
Sam Steenbeeke
410,0

Wrde
50,0
49,0
48,0
47,0
46,0
45,0
44,0
43,0
42,0
41,0

Prt
27
30
29
26
31
24
20
26
33
2

W
19
18
16
12
14
10
8
8
7
0

R
1
5
2
4
3
3
0
3
3
0

V
7
7
11
10
14
11
12
15
23
2

Prc
72,2
68,3
58,6
53,8
50,0
47,9
40,0
36,5
25,8
0,0

S
1
-2
1
0
1
0
0
-2
1
0

De 45-minuten-competitie is nu vijf ronden oud, en we hebben een verrassende koploper! In de
vierde ronde won Arno van Silvia en pakte daarmee de leiding. In de vijfde ronde verloor Arno
weliswaar van Jari, maar de voorsprong op Silvia is er nog steeds, al zijn het maar twee puntjes!
Jari volgt op de derde plaats, met twee partijen minder gespeeld maar wel al zijn partijen
gewonnen. Gertjan staat pas op de vijfde plaats, met al twee verliespartijen. Dat wordt nog zeer
spannend! Hier is de stand:
Ranglijst 45-minuten-competitie na 5 ronden:
Pos Naam
Score
1
Arno Schaveling
232,0
2
Silvia van der Werff
230,0
3
Jari Michels
217,0
4
Kenneth Muller
168,3
5
Gertjan Haan
143,7
6
Martijn Schaveling
121,7
7
Leon de Diego
118,0
8
Lieke Voorintholt
98,0
9
Daniël Kuperus
71,7

Wrde
50,0
49,0
48,0
47,0
46,0
45,0
44,0
43,0
42,0

Prt
5
5
3
3
4
4
4
2
4

W
4
4
3
2
2
1
1
0
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V
1
1
0
1
2
3
3
2
4

Prc
80,0
80,0
100,0
66,7
50,0
25,0
25,0
0,0
0,0

S
1
1
1
1
0
0
-2
-2
0

Het snelschaken hebben we dit seizoen beperkt tot één avond, niet geheel toevallig op dezelfde
avond als het kampioenschap van de senioren. Gertjan was oppermachtig: alleen Arno wist hem
een halfje af te snoepen. Jari en Kenneth eindigden beiden op 4 uit 6, maar Jari had een betere
Sonneborn-score (en de onderlinge partij gewonnen) en eindigde daardoor als derde. De
eindstand:
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Eindstand snelschaken:
Pos
Naam
1
Gertjan Haan
2
Jari Michels
3
Kenneth Muller
4
Leon de Diego
5
Arno Schaveling
6
Martijn Schaveling
7
Lieke Voorintholt

Prt
6
6
6
6
6
6
6

W
5
4
4
3
2
2
0

R
1
0
0
0
1
0
0

V
0
2
2
3
3
4
6

Score
5,5
4,0
4,0
3,0
2,5
2,0
0,0

SBgr
20,0
12,8
11,8
9,3
8,5
4,8
0,3

De jeugd in de seniorencompetitie is lekker bezig. Sinds 3 ronden doet Kenneth ook mee, en al
in zijn tweede partij pakte hij een leuke scalp; vaan Luuk Sterken win je niet zomaar. Kenneth
deed het! Gertjan heeft in dit klassementje de leiding stevig in handen, het verschil met Jari is
opgelopen tot ruim 200 punten. De stand:
Ranglijst jeugd in seniorencompetitie na 20 ronden:.
Pos Naam
Score Wrde Prt W R
1
Gertjan Haan
625,5 64,0 11 5 1
2
Jari Michels
413,0 51,0 12 4 0
3
Daniël Kuperus
282,7 43,0 12 2 0
4
Kenneth Muller
279,0 42,0 3 2 0

V
5
8
10
1

Tot zover voor deze keer. Tot over een paar maanden!
Martin van Velzen
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Prc
50,0
33,3
16,7
66,7

S
1
-2
0
-1

ACl
3
2
3
0

Bye
0
0
0
0

AMB
6
6
5
0

AZB
0
0
0
0

Spannende strijd op het basisschoolschaakkampioenschap
Op zaterdag 31 januari 2009 werd in de PABO De Eekhosrt het
Basisschoolschaakkampioenschap van Assen gehouden. In totaal waren er 116
deelnemers, waarvan 67 in de blauwe groep (10 jaar en ouder), en 49 in de groenegroep
(9 jaar en jonger).
De groene groep kende vorig jaar een absolute sensatie: de toen vijf jaar jonge Floris
Verkerk scoorde 5 uit 6. Dat beloofde wat voor dit jaar, en inderdaad bevond Floris zich
tot de vierde ronde onder de koplopers. In de vijfde ronde liep hij echter tegen zijn eerste
nederlaag in twee toernooien aan, waarna de weg openlag voor de negen jaar oude Mart
de Vries, die slechts een halfje liet liggen en zo kampioen werd in de groene groep.
De prijzen in de groene groep werden als volgt verdeeld:
Tot en met 8 jaar:
1. Floris Verkerk, 6 uit 7
2. Pascal Haverkamp, 5,5 uit 7
3. Frederique Olthof, 5 uit 7
9 jaar:
1. Mart de Vries, 6,5 uit 7
2. Hessel Meinderts, 5,5 uit 7
3. Yori Foppen, 5 uit 7
Meisjesprijs groen: Elisa Kuperus, 5 uit 7
Ook zeer spannend was de strijd in de blauwe groep, waarin zeven jeugdleden van
Schaakclub Assen meespeelden. Hier waren twee favorieten: Gertjan Haan en Silvia van
der Werff. Tot de vierde ronde maakten ze hun favorietenrol waar met 4 uit 4. In de vijfde
ronde raakte Silvia echter een halfje achterop door een remise tegen medeclublid Arno
Schaveling, waarna het toernooi in feite beslist was. Gertjan hield Silvia in de zevende
ronde in het onderlinge duel makkelijk op remise en won de rest van zijn partijen,
waardoor hij in zijn laatste deelname de titel in de blauwe groep greep.
De prijzen in de blauwe groep werden als volgt verdeeld:
10 jaar:
1. Silvia van der Werff, 7,5 uit 9
2. Arno Schaveling, 6,5 uit 9 (36,5 weerstandspunten)

3. Gerbert Leeftink, 6,5 uit 9 (34,5 wp)
11 jaar en ouder:
1. Gertjan Haan, 8,5 uit 9
2. Ricardo Cornelissen, 7 uit 9
3. Martijn Schaveling, 6,5 uit 9
Meisjesprijs blauw: Lieke Voorintholt, 6 uit 9
De strijd om de titel bij de scholen ging net als vorig jaar tussen Theo Thijssen en de
Veldkei. TT is al jaren een topschaakschool in Assen, maar vorig jaar doorbrak de
Veldkei de hegemonie van TT door ze zowel op het BSSK als op het Drents
kampioenschap voor te blijven. Ook dit jaar bleek de Veldkei de sterkste, al was het
verschil mimimaal: 25,5 om 25. Verrassend derde eindigde de Driesprong, al is dit niet zo
verrassend met drie clubleden in het team. Als vierde school mag de Emmaschool naar
het Drents kampioenschap. Vredeveld behaalde weliswaar evenveel punten, maar
minder weerstand.

