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Beste NBC-leden,

1. Van de voorzitter

Hierbij ontvangt u het zomernummer van
de NBC Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief
o.a een terugblik op de algemene
ledenvergadering die op 13 april heeft
plaatsgevonden,
maar
vooral
ook
aandacht voor persoonlijke prestaties van
enkele van onze leden: wereldkampioen
Ron Langeveld werd verkozen tot schaker
van het jaar, Richard van Tienhoven
behaalde de IM-titel, Paul Tulfer plaatste
zich voor het kandidatentoernooi en
jeugdlid Mischa Senders kwalificeerde
zich voor de finale van de Junior World
Cup! De prestaties van Richard en Mischa
worden geïllustreerd door een door hen
zelf geanalyseerde partij, daarnaast is er
ook een partijanalyse van Ronald Ritsema
die in de interland tegen Japan met de
zwarte stukken zijn tegenstander aan de
zegekar bond.
Kortom: een gevarieerde nieuwsbrief
waarmee u hopelijk de zomer wel weer
door komt!
Veel leesplezier gewenst,

2. Algemene Ledenvergadering
3. Handleiding
Correspondentieschaak
4. Ron Langeveld Schaker van
het Jaar
5. Tweekamp Ron-LangeveldTwan Burg
6. Paul Tulfer Kandidaat!
7. Mischa Senders naar finale 2

nd

Junior World
8. Partij: Senders-Biedermann
9. Aankondiging thematoernooien en landenwedstrijd
10. Olympiade
11. Partij: Hayakawa - Ritsema
12. IM-titel voor Richard van
Tienhoven
13. Partij: van Tienhoven - Koch

Amici Sumus,

14. Aanmelden en Contact
Gert Legemaat
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1. Van de voorzitter
Beste leden,
Allerereerst vers van de pers: Ron Langeveld is Schaker van het Jaar geworden.
Een prachtige erkenning voor het behalen van het 26 e wereldkampioenschap, maar
ook een prachtige promotie voor het correspondentieschaak! In deze nieuwsbrief
meer hierover. Ten aanzien van promotie komen we als vereniging goed aan onze
trekken dit jaar. Twan Burg heeft op Schaaksite een aantal mooie verslagen en
partijanalyses geplaatst over de sterk bezette voorronde van de 20 e Olympiade.
Verder zal in het augustus nummer van Schaakmagazine aandacht worden besteed
aan een aantal bijzondere bonden, waaronder de NBC. Tot slot mogen we
terugkijken op een geslaagde Algemene Ledenvergadering op 13 april jl., die werd
afgesloten met een zeer onderhoudende en leerzame voordracht van Hans
Bouwmeester. Ik wens u allen een mooie zomer!
Amici Sumus,
Arjen Oudheusden

2. Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 13 april vond in Utrecht de algemene ledenvergadering van de NBC plaats.
In totaal (inclusief bestuursleden) gaven 18 leden acte de presence. Na afloop van
de vergadering was er nog een “desert” in de vorm van een zeer boeiende
voordracht van Hans Bouwmeester. Hieronder kunt u in het concept-verslag van de
vergadering lezen wat er ter vergadering zoal besproken is.

Verslag algemene ledenvergadering NBC (Concept).
Datum:
13 april 2013, 13.00 uur
Locatie:
Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Aanwezig bestuur: Arjen Oudheusden, Joop Jansen, Jos van Doorn, Albert Hebels,
Hessel Visser, Gert Legemaat, Wim Pommerel Brouwer, Peter
Groot
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Aanwezige leden: Arno de Visser, Harry Buyvoets, René Raymaekers, Tom de
Ruiter, Wim Velker, Jeroen van Gool, Gerard van den Haak,
Walter Mooij, Bram van der Tak, Hans Bouwmeester, Best
Westera, Ron Langeveld
Afwezig m.k.:
Jelle van den Braak, Hub van Spijk, Frits Marell, Krine Faber,
Gerard Hooykaas, Richard Lindemann, Roelof Klinkers, Ronald
Ritsema, Robert Booij, Nilufer Karayilan

1. Welkom
Welkom. In het bijzonder aan twee oud-voorzitters, aan de ouders van Arjen
Oudheusden, en aan Ron Langeveld, de nieuwe wereldkampioen. Hans
Bouwmeester komt wat later.
2. Vaststelling verslag ALV 14 april 2012
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
De berichten van verhindering voor de ALV worden gemeld.
4. Jaarverslagen van secretaris, algemeen wedstrijdleider en publicaties.
De jaarverslagen worden inhoudelijk toegelicht door de bestuursleden. Wim
Velker vraagt naar het ledenverloop. Hij constateert dat de daling afneemt. Arjen
Oudheusden noemt als mogelijk verklarende factoren het verplicht lidmaatschap
NBC bij spelen op de ICCF-server, de verbeterde website, de aandacht in het
decembernummer van het KNSB-blad en nu de verlaging van de contributie. Wim
Velker suggereert de jeugd te interesseren via de jeugd- en bondstrainers. De
jeugdtrainers zouden ambassadeurs kunnen zijn, er zou dan wel iets moois
moeten worden aangeboden. Joop Jansen vertelt er een open toernooi
georganiseerd gaat worden, waarvoor ook via de KNSB promotie zal
plaatsvinden. Arno de Visser suggereert flyers voor de clubs en het organiseren
van een jeugdkampioenschap. Het bestuur neemt de suggesties mee. Het
verslag van de wedstrijdleider wordt toegelicht door Jos van Doorn. Er wordt ook
gewezen – in het kader van de voorgaande opmerkingen – op de deelname van
Twan Burg en diens artikelen op de schaaksite. Ook geeft Jos een korte
toelichting op de plannen voor het Dick Van Geet Memorial. Door Gert Legemaat
wordt ingegaan op de website en de nieuwsbrief.
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Nog ongeveer 50 leden ontvangen de nieuwsbrief per papieren post. De
jaarverslagen 2012 worden goedgekeurd.
5. Jaarverslag penningmeester
Wim Pommerel Brouwer geeft een korte toelichting op het jaarrekening. Peter
Groot doet verslag namens de kascommissie. Hij en Gerard van den Haak
hebben beide zelfstandig de cijfers gecontroleerd. De gegevens zijn overzichtelijk
en in orde bevonden. Hij overhandigt de verklaring van de commissie.
De jaarrekening 2012 wordt goedgekeurd, de penningmeester gedechargeerd.
6. Begroting 2013
Wim Pommerel Brouwer geeft een korte toelichting op de begroting. Het
kostenniveau is nu zo laag dat de contributie verlaagd kan worden. Deze
kostenverlaging is structureel. Op een vraag van Arno legt hij uit dat het volgende
ICCF-congres in Polen zal plaatsvinden. Vandaar dat de kosten veel lager zullen
uitvallen dan bij het vorige congres, dat in Zuid-Afrika plaatsvond. Gerard vraagt
naar het plan om het ICCF-congres te organiseren. Arjen legt uit dat organisatie
ervan in 2016 in Nederland overwogen wordt, ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van de NBC. Maar een en ander is in de fase van onderzoek. Het is veel
werk en er zijn veel kosten mee gemoeid. Om haalbaar te zijn zou de vaste
bijdrage van de ICCF voor het organiserende land (€ 5.000) flink hoger moeten
worden. Gerard suggereert een on-line congres, maar de aanwezigen erkennen
de betekenis van persoonlijk contact. Het bestuur zal de mogelijkheden verder
onderzoeken. Mede naar aanleiding hiervan wordt door Wim Velker opgeroepen
de naam “Schaakschakeringen” in ere te houden. Waarschijnlijk is de naam bij de
oprichting van de NBC in 1966 door Henk Mostert bedacht.
De begroting 2013 wordt goedgekeurd.
7. Kascommissie 2013
René Raymaekers en Arno de Visser worden gekozen als lid van de
kascommissie. Er blijft één vacature voor reservelid.
8. Plaatsingscommisie
Henk Schulenberg wordt gekozen als lid van de plaatsingscommissie.
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9. Bestuursverkiezing
Peter Groot wordt gekozen, en Jos van Doorn wordt herkozen, als lid van het
bestuur.
10. Prijsuitreikingen
Diverse resultaten worden hier gememoreerd. Bekers, medailles en certificaten
worden uitgereikt of opgestuurd.
11. Volgende ALV
Deze is vastgesteld op 12 april 2014, opnieuw bij de Domstad in Utrecht.
Behoudens wanneer dit een KNSB-wedstrijddatum wordt.
12. Rondvraag
- Arjen en Joop vragen om bijdragen en annotaties voor website en nieuwsbrief.
- Arjen wijst op het bedenktijdensysteem van de ICCF, waarbij spelers een
stuwmeer van bedenktijd kunnen krijgen. Soms wordt daar misbruik van
gemaakt (door een verloren stelling jaren te rekken). Hij vraagt of het zinvol is
dit af te dammen op bijvoorbeeld 100 dagen. Bert Westera herinnert aan
uitgebreide discussies die hierover in allerlei gremia binnen en buiten de ICCF
al gevoerd zijn. Juist voor topspelers is bovendien de mogelijkheid om veel
bedenktijd te kúnnen hebben belangrijk. Ron geeft ook aan dat de mate van
misbruik niet bekend is.
- Door Ron en Arno wordt nog eens ingegaan op het eerder aan de orde
gestelde promotie van correspondentieschaak onder jeugdspelers en
bordspelers. Het is belangrijk de aantrekkelijke kanten uit te leggen – dat kan
ook weer via de trainers gaan. Arno wijst op de mogelijkheden om openingen,
middenspelstellingen of eindspellen grondig te analyseren: dat verdiept het
inzicht, en “helpt” dus bij bordschaak. Een ander argument kan zijn, aldus
Bert, om via correspondentie-schaak een eigen openingsrepertoire te
ontwikkelen. Het is belangrijk jeugdspelers en bordspelers met verschillende
behoeften te wijzen op de verschillende mogelijkheden die het
correspondentieschaak biedt.
13. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 14.30 uur. Aansluitend verzorgt Hans
Bouwmeester een causerie.
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Aandacht bij de leden voor Hans Bouwmeester.

Hans Bouwmeester in actie.

3. Handleiding Correspondentieschaak
Voor (aspirant) leden is een handleiding correspondentieschaak geschreven in
samenwerking met Twan Burg. Twan heeft hierin zijn eerste ervaringen met het
correspondentieschaak verwerkt. De handleiding is te downloaden op de website van
de NBC en bevat voor beginnende en ervaren spelers hopelijk waardevolle tips. Een
verwijzing
naar
de
handleiding
vindt
u
oa
onder
Leden:
http://www.correspondentieschaken.nl/leden
Verder is de pagina met Links recent geupdate, hier vindt u verwijzingen naar
(correspondentie) schaak sites, software etc. Ook leuk om eens te bekijken:
http://www.correspondentieschaken.nl/links
Mocht u tips hebben voor de handleiding of interessante links, stuur deze dan naar
info@correspondentieschaken.nl
Kijk ook regelmatig op de NBC website voor kort nieuws zoals
toernooiaankondigingen.
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4. Ron Langeveld Schaker van het Jaar!
Op vrijdag 31 mei jl is Ron Langeveld tijdens de jaarlijkse Euwe borrel gehuldigd als
Schaker van het Jaar 2012. Ron verdiende de prijs voor het winnen van het 26 e
Wereldkampioenschap correspondentieschaak. Juryvoorzitter Hans Ree sprak van
een bijzondere prestatie. Ron is de derde Nederlandse wereldkampioen na Gert
Timmerman (2001) en Joop van Oosterom (2005 en 2007). Het relatief kleine
schaakland Nederland levert hiermee een prestatie van wereldformaat. De prijs werd
overhandigd door Anish Giri die die prijs won in de voorgaande drie jaar. Na afloop
toonde Anish veel belangstelling voor de aanpak van Ron in het
correspondentieschaak. Ook zei Anish regelmatig correspondentie partijen te
bekijken vanwege het hoge niveau van de partijen. Een verslag met foto’s is ook te
vinden op onze website. Deze zomer zal Ron tijdens het ICCF congres in Krakow
worden gehuldigd als wereldkampioen. Daarover meer in onze nieuwsbrief van dit
najaar.

Ron Langeveld (rechts) met Anish Giri
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5. Tweekamp Ron Langeveld – Twan van den Burg
Mede naar aanleiding van Twan’s prachtige analyse van een tweetal winstpartijen uit
Ron’s wereldkampioenschap voor Schaaksite, zullen Ron en Twan een demonstratie
match spelen van twee partijen. De partijen zullen live op de website van de NBC te
volgen zijn en gaan naar verwachting na de zomer van start.

6. Paul Tulfer Kandidaat!
Paul Tulfer heeft een prachtige prestatie geleverd door in een halve finale van het
35ste wereldkampioenschap beslag te leggen op de tweede plaats en zich daarmee
te plaatsen voor het kandidatentoernooi. Met een score van 8,5 uit 12 hoefde hij
alleen de Duitser Jürgen Stephan voor te laten gaan. Paul bleef ongeslagen en
boekte 5 overwinningen: 4 met wit, 1 met zwart. Zijn aanvalskracht demonstreerde hij
vooral in het Siciliaans waarmee hij met wit 3 uit 3 wist te scoren. Zijn enige
overwinning met zwart kwam overigens ook met het Siciliaans tot stand. We wensen
Paul heel veel succes in het kandidatentoernooi!

7. Mischa Senders naar finale 2de Junior World Cup
Onze jeugdspeler Misha Senders heeft zich geplaatst voor de finale van de tweede
Junior World Cup. In voorronde 3 (JWC2/pr3) legde hij beslag op de derde plaats,
achter de Duitser Emanuel Hintze en de Amerikaan Kyle Biedermann. Er is nog 1
partij gaande in deze voorronde maar Mischa is niet
meer te achter halen. Mischa bleef ongeslagen en
scoorde 7 uit 9. Zijn beste overwinning boekte hij op de
nummer 2 Kyle Biedermann. Deze partij heeft hij
hieronder geanalyseerd. We wensen Mischa heel veel
succes in de finale!
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8. Partij: Senders - Biedermann
Senders,Mischa (1800) - Biedermann,Kyle (2052) [B78]
24.01.2012
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 g6 Mijn tegenstander koos voor de
draak. Deze opening wordt zeker in correspondentieschaak veelvuldig gespeeld. Het
spelen van de draak brengt natuurlijk wel risico's met zich mee omdat alle
offervarianten die in het oog springen diep geplugd kunnen worden. Je moet met
zwart dus enorm op je hoede zijn. 6.Le3 Lg7 7.f3 0–0 8.Dd2 Pc6 9.Lc4 Ld7 10.0–0–
0 Tc8 11.Lb3 Tot hier is alles normaal. Zwart heeft nu meerdere opties. 11...Pa5
[11...Pe5 Dit is de hoofdvariant. Het paard staat erg actief in het centrum en zwart wil
een pionnenstorm op de dame vleugel beginnen en een keer met pc4 zijn paard voor
mijn loper ruilen.] 12.g4 Ik kies ervoor om direct in de aanval te gaan en geen tijd te
''verspillen'' met een zet als Kb1. 12...Pxb3+ Enigszins verrassend. [Volgens de
theorie kan zwart beter verder gaan met: 12...Pc4 13.Lxc4 Txc4 14.Kb1 b5 15.b3 Met
een hoop complicaties maar volgens de theorie staat wit beter.] 13.axb3 a6 Mijn
tegenstander lijkt met b5 een aanval beginnen. Deze aanval schiet waarschijnlijk niet
echt op omdat zwart zelfs met de pion op b4 weinig tegen mijn koning kan beginnen.
Waarschijnlijk speelde hij deze zet dus gewoon om mijn stukken van veld b5 af te
houden. 14.h4 h5 15.gxh5 Pxh5 16.Lh6 Ik wil natuurlijk dolgraag zwartveldige
lopers ruilen. Zijn g7-loper zijn beste verdediger en speelt vaak een belangrijke rol in
de zwarte tegenaanval. 16...e5? [16...Tc5 17.Pd5² Wit staat meer dan oké.] 17.Pf5!
(diagram).
Deze zet had mijn tegenstander waarschijnlijk
gemist. De zet wordt door de engine ook niet
meteen gezien omdat het allemaal erg diep is.
17...Lxf5 Andere zetten zijn niks beter.
[17...gxf5?! 18.Thg1 Dxh4 (18...Kh7 19.Lxg7 Pxg7
20.Dxd6 Tc7 21.Dxe5 Tg8 22.h5+- Ook hier slaat
mijn aanval door. Mijn c3-paard zal via d5 het
strijdtoneel betreden.) 19.Kb1! Een verrasende zet
die mogelijke schaakjes uit de stelling haalt.
19...f4 20.Lxg7 Pxg7 21.Dxd6 Lh3 De enige zet.
(21...Le6? 22.Dxe5 Dh6 23.Td2 en het paard gaat
met rente verloren.; 21...Tcd8 22.Pd5! De witte
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aanval slaat nu door.) 22.Pd5 Kh8 23.Dxe5 Dh6 24.Th1+- Zwart verliest materiaal.
24...Tc6 25.Pxf4 Te8 26.Dd4 Dxf4 27.Txh3+ Th6 28.Tg1 f6 (28...Tg8 29.Tgh1+-)
29.Dd7 Tg8 30.Tgh1 En de open h-lijn doet zwart de das om.] 18.exf5 Pg3 19.Lg5!
Een belangrijke tussenzet. [19.Thg1 Lxh6 20.Dxh6 Pxf5 21.Dh5 Pg7= Het paard van
g7 blijkt een erg goede verdediger.] 19...f6 [19...Da5 20.f6 Lh8 (20...Da1+? 21.Pb1
Lh8 22.h5+-) 21.Kb1 Ik ben niet bang voor het kwalverlies omdat ik via de h-lijn zijn
koning kan bestormen. 21...Pxh1 22.Txh1 e4 23.h5 De5 24.Pxe4+- Mijn aanval is
weer vernietigend. Alle zwarte stukken staan verkeerd en al mijn stukken staan klaar
om zijn koningstelling te slopen.] 20.fxg6 d5 21.Dxd5+ Dxd5 22.Pxd5 Het is grappig
dat ondanks dat zowel mijn toren als loper hangt, ik rustig een pion kan slaan.
22...Pxh1 [22...Tcd8!? Waarschijnlijk de beste kans. Ik behoudt een voordeel na:
23.Th2! Zwart kan niet op g5 slaan wegens mat. 23...Txd5 24.Txd5 fxg5 25.hxg5
Txf3 26.Td8+ Tf8 27.Txf8+ Lxf8 28.Th7 Lg7 29.Th3² De zwarte strijdkrachten werken
zodanig slecht samen dat het eindspel goede kansen voor mij biedt. Ik kan met mijn
toren zijn damevleugel gaan snoepen en zijn koning kan er voorlopig niet bij dankzij
mijn dubbele g-pion.] 23.Txh1 Tfd8 24.Pe7+ Kf8 [24...Kh8? 25.Pxc8 Txc8 26.Le3+Er is niets te doe tegen de opmars van mijn h-pion.] 25.Pxc8 fxg5 26.Pb6 Td6
27.Pc4 Txg6 28.hxg5 Txg5 29.Pd6 Mijn paard hoort natuurlijk op e4. 29...b6 30.Pe4
Tf5 31.Th3 (diagram)
Mijn toren staat tijdelijk passief maar mijn mijn
prachtige paard tegen zijn slechte loper en een
extra pion moet het hier uit zijn. 31...a5 32.c3 Ke7
33.Kc2 Lf8 Een beetje een armoedige zet maar
je moet zetten bij het schaken. De winstvoering is
overigens nog niet zo gemakkelijk. Ik heb
meerdere plannen. Een daarvan is om mijn paard
van e4 te verplaatsen naar d5, ondersteund door
c4. vanaf d5 kan mijn paard namelijk helpen een
van zijn koningsvleugelpionnen te gaan snoepen.
Mijn koning moet in ieder geval eerst f3 dekken
zodat mijn toren actief kan worden. 34.Kd3 Kd7
35.Tg3 b5 36.c4 bxc4+ 37.bxc4 Veld d5 is nu beschikbaar voor mijn paard. 37...Kc6
38.b3 La3 39.Tg6+ Kb7 40.Ke3 Tf8 41.Te6 Lb2 [41...Tb8 42.Kd3! De koning moet
b3 gaan dekken. 42...Td8+ (42...Tf8? 43.Ke2 Tb8 44.Txe5+- Nu heeft zwart geen
schaak.) 43.Ke2 Lb2 44.Pd6++- Langzaam maak ik vorderingen.] 42.Pf6 Tc8 43.Pd5
Tc6 44.Te7+ [44.Txc6?! Kxc6 45.Kd3 Misschien kan zwart deze stelling houden
omdat er nog maar zo weinig pionnen over zijn. Met de torens erop kan ik matnetjes
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gebruiken om met mijn pionnen naar voren te komen.] 44...Kb8 45.Kd3 Th6 46.Tf7
Hier werd vroegtijdig opgegeven. Mijn tegenstander had blijkbaar geen zin om dit
verschrikkelijke eindspel uit te spelen. Zwart kan helemaal niets doen dus heb ik alle
tijd mijn voordeel uit te bouwen. 1–0

9. Aankondiging thematoernooien en landenwedstrijd
Binnenkort gaan er weer twee thematoernooien van start. Postspelers kunnen aan
de slag met de Siciliaanse Moskou-variant: 1.e4 c5, 2.Pf3 d6, 3.Lb5+. Aanmelden
kan tot 15 september.

Via de webserver zal een thematoernooi met de Larsen-opening als thema worden
gespeeld: 1.b3. Opgave voor dit toernooi kan tot 1 september.
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Voor alle thematoernooien geldt: Inschrijving kan door overmaking van 9 euro aan
onze penningmeester. Graag gelijktijdig een email naar Joop Jansen:
jannesnelleke@home.nl.
Nog niet zo lang geleden hebben we een vriendschappelijke interland tegen Brazilië
gespeeld en gewonnen. Brazilië heeft ons uitgedaagd voor een revanchematch, die
waarschijnlijk per 1 september van start gaat. Voor deze wedstrijd kunt u zich weer
aanmelden bij Joop Jansen, jannesnelleke@home.nl.

10.

Olympiade

Begin januari is de 20ste Olympiade Correspondentieschaak voor landenteams
gestart. De teams bestaan uit 6 spelers. Nederland doet mee met Twan Burg(1),
Martin Vlasveld(2), Jacques Kuiper(3), René Raijmaekers(4), Bert Westera(5), en
Ronald Ritsema(6). Elke speler speelt 8 partijen en de bordpunten worden bij elkaar
opgeteld. Naar de volgende ronde gaan de nummers 1 en 2 en de beste 3 (van de 5)
nummers 3. Er zijn inmiddels 8 partijen van het Nederlandse team beëindigd. René
Raijmaekers boekte de eerste en tot nu toe enige Nederlandse overwinning tegen
zijn Japanse tegenstander en speelde 2 remises. Martijn Vlasveld remiseerde 1x,
Twan Burg 4x. Nederlagen waren er tot dusverre (gelukkig) nog niet. Twan Burg
heeft op schaaksite.nl uitgebreid verslag gedaan van zijn Olympiade ervaringen. Zijn
zeer lezenswaardige artikelen en interessante analyses zijn te vinden via de
volgende links:
Olympiade Correspondentieschaak van start
Correspondentieschaak Olympiade (2):Remise tegen de Najdorf
Correspondentieschaak Olympiade (3):Ons eerste punt
Correspondentieschaak Olympiade (4):Remise tegen een Japanner
Olympiade Correspondentieschaak(5): Remise met de Caro-Kann
Echte aanraders!
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11.

Partij: Hayakawa - Ritsema

Ronald Ritsema speelde in de interland tegen Japan een mooie partij tegen Satoru
Hayakawa. Hierbij zijn analyse.

Hayakawa,Satoru (2283) - Ritsema,Ronald J. E.
(2369) [E91]
Netherlands-Japan
2011
(Server)
ICCF,
10.06.2011
[Ritsema,Ronald]
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2 0–0 6.Pf3 e5 7.0–0 Pc6 8.d5 Pe7 9.b4
Ph5 10.Te1 f5 11.Pg5 Pf6 12.Lf3 c6 13.exf5?!N Een nieuwtje maar in mijn ogen
ietwat dubieus. Veel gespeelde alternatieven zijn: 13.Le3; 13.Lb2; 13.La3. 13...gxf5
14.Lb2 e4 15.Le2 Pg6 16.Db3 h6 17.Ph3 Passief, 17.Pe6 Lxe6 18.dxe6 Pe6 is een
bekende alternatieve voortzetting in dit soort stellingen. Zwart is aan het aanvallen op
de koningsvleugel en wil dus een stabiel centrum. Pe6 destabiliseert het centrum.
17...Kh7 (diagram)
Tijd om de balans op de maken. Wit heeft zijn
ontwikkeling afgemaakt. Hij heeft druk tegen pion
d6. Zwart is wat achter in de ontwikkeling maar de
loper op c8 kan eventueel snel geruild worden
voor het paard op h3. Zwarts pionnen staan klaar
om de witte koningsstelling open te breken. Zwart
heeft meer stukken voor de aanval dan wit heeft
voor de verdediging. Hoewel engines denken dat
de stelling ongeveer in evenwicht is vermoed ik
dat zwart iets beter staat. 18.Tad1 f4 Met de
dreiging f3 en wit kan niet met de pion slaan
omdat het paard op h3 dan hangt. 19.Lf1 Wit probeert de koningsstelling heel te
houden en verdedigt indirect het paard op h3 maar laat met Lf1 het initiatief bij zwart.
Actiever is: 19.dxc6 bxc6 20.Dc2 met als mogelijk vervolg: 20...Lf5 21.Pxe4 Pxe4
22.Ld3 Lxb2 23.Lxe4 Lxe4 24.Txe4 Lg7 25.Pxf4 Df6 26.Pe6 Tfe8 27.Txd6 Tad8
28.Txd8 (28.Pxd8?? Txe4 29.Dxe4 Da1+ Is mat achter de paaltjes.) 28...Txd8 29.g3
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(29.Pxd8?? Da1+–+ Is weer mat achter de paaltjes.) 29...Td6. Zwart heeft een stuk
meer maar wits drie pionnen lijken voldoende compensatie te geven. 19...Lg4
20.Pe2 e3 21.fxe3 21.f3 Lxh3 22.gxh3 Pe4! 23.fxe4 Lxb2 24.Dxb2 f3 Zwarts pionnen
denderen naar voren. Kwaliteitsverlies kan niet worden voorkomen. 25.Pg3 f2+
26.Kh1 fxe1D 27.Txe1 Tf2 28.Dd4 Dg5–+. 21...Lxh3 22.dxc6 22.gxh3 f3 23.Pg3 f2+
24.Kxf2 Pg4+ 25.Kg1 Pxh2! 26.Lxg7 (26.Kxh2 Tf2+ 27.Kh1 Txb2) 26...Dg5 27.Lxf8
(27.Kxh2 Tf2+ 28.Lg2 Ph4 29.Dd3+ Kxg7 30.De4 Txg2+ 31.Dxg2 Pxg2 32.Kxg2)
27...Dxg3+ 28.Lg2 Pf3+ 29.Kf1 Txf8–+; Een goed alternatief lijkt: 22.Dc2 waarna
zwart geen tijd heeft om het extra stuk te behouden. 22...Ld7? (22...Pe4 23.Lxg7
(23.Dxe4? Lf5 24.Df3 Lxb2–+) 23...f3 24.gxf3 (24.Dxe4 f2+ 25.Kh1 fxe1D 26.Txe1
Lf5 27.Dd4 Tf7; 24.Lxf8 f2+ –+) 24...Dg5+ 25.Pg3 (25.Kh1?? Pf2#) 25...Pxg3
26.Lxh3 Pf5+ 27.Kh1 Kxg7÷) 23.Pxf4 Le8 24.Ld3+–. 22...f3‚ 23.gxf3 Lxf1 24.Txf1
24.cxb7 Lh3 25.Pf4 (25.bxa8D Dxa8 26.e4 Ph4) 25...Tb8 26.Pxh3 Txb7³ 27.c5??
Werkt niet wegens: 27...Dc8–+ met dubbelaanval op paard h3 en pion c5. 24...bxc6
25.Kh1 Ph5 26.Lxg7 Pxg7 (diagram)
Wit heeft twee pionnen voor een paard. Zwarts
koningsstelling is vrij open maar de paarden
bieden goede bescherming. Wit moet haast
maken en richt zich op de zwakke pion op d6 om
die te veroveren en dus een derde pion te krijgen
of om een vrijpion te creëren. 27.c5 d5 28.b5
De8! Zwart geeft een pion om af te wikkelen naar
een voordelig eindspel. 29.bxc6 Dxc6 30.Dxd5
Dxd5 31.Txd5 Wit heeft nu 3 pionnen voor het
stuk en een gevaarlijke vrijpion. 31...Tae8 Zwart
gaat nu proberen de pionnen 1 voor 1 op te eten.
Zwart moet in het vervolg oppassen dat wit niet alle pionnen ruilt omdat dan het extra
stuk waarschijnlijk niet genoeg is om te winnen. 32.c6 32.e4 Txe4 33.fxe4 Txf1+
34.Kg2 Tf7 32...Txe3 (Pion 1). 33.Pd4 Td3 34.Te1 Tf7 34...Tfxf3? 35.c7 Tf8 36.Pe6!
Pxe6 37.Txd3 Pgf4 38.Td7+ Kg6 39.Te7±; 34...Tf4? 35.c7= 35.Tc5 Pe7 36.c7 Pc8
36...Txd4? 37.Txe7+– Txe7 38.c8D+– 37.Tc4 Tf8 De vrijpion is gestopt en de
paarden controleren gezamenlijk 4 belangrijke velden. 38.Tg1 Te8 39.Tg4 39.Tgc1
en maar afwachten is misschien een betere optie. 39...h5 40.Th4 Te1+ 41.Kg2 Td2+
42.Kh3 Th1 42...Txa2 Is ook mogelijk maar we gaan voor een vrije h-pion omdat die
mogelijk ondersteuning kan krijgen van de koning en het paard. 43.Kg3 Tg1+
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44.Kh3 Tgg2 45.Te4 Txh2+ (Pion 2 er af). 46.Kg3 h4+ 47.Kg4 47.Kf4 Txa2 48.Pf5
Thc2 49.Pxg7 Kxg7 50.Kg4 Pd6 51.Txc2 Txc2 52.Te6 Pb5 53.Ta6 Txc7 54.Kxh4–+
is gewonnen maar vergt nog veel techniek. 47...Tdg2+ 48.Kf4 Txa2 49.Kg5 Ta5+
49...h3 50.Th4+ Kg8 51.Kf4 Thd2 52.Txh3 Txd4+ 53.Txd4 Pe6+ 54.Ke5 Pxd4
55.Kxd4 Tc2 56.Th5 Txc7–+ Vele wegen leiden naar Rome maar de
partijvoortzetting heeft nog wat tactische geintjes er in zitten. 50.Kg4 Th1 51.Pe2
Ta6 52.Pf4 Tg1+ 53.Kh3 53.Kxh4?? Th6+ 54.Ph5 Txh5#
53...Tg3+ 54.Kh2 54.Kxh4?? Pf5+ 55.Kh5 Th6# 54...Ta2+ 55.Te2?! Na 55.Pe2 Kg6
56.Txh4 Pf5 57.Thg4+ (57.The4? Kost een pion. 57...Txf3) 57...Txg4 58.Txg4+ Kf6
59.Te4–+ heeft wit nog steeds de f-pion. 55...Txe2+ 56.Pxe2 Txf3 57.Txh4+ Kg8
58.Tf4 Te3?! 58...Txf4 59.Pxf4 Het lijkt er op dat zwart al meteen de torens had
kunnen ruilen.59.Pd4 Te7 60.Tf6 Pe8 61.Te6
61...Txe6 Het plan was: 61...Th7+ 62.Kg3 Pxc7
maar de winstweg is dan nog lang. Dus toch
maar even, duurde 10 dagen :), de torenruil
gechecked en dat blijkt gewonnen. 62.Pxe6 a5
De pion gaat meteen op stap, het lijkt
tegennatuurlijk. 63.Kg3 Kf7 64.Pc5 Pxc7 65.Kf3
Kf6 66.Ke3 Ke5 67.Pb7 a4 68.Pc5 a3 Nu blijkt
waarom de pion meteen op stap kon gaan: om
pion a3 te slaan heeft het paard 4 zetten nodig.
Met de vijandelijke stukken dichtbij gaat dat dus
niet lukken. 69.Kd2 Pa7 70.Kc2 Pab5 71.Kb3 Zo
dichtbij, maar oh zo ver weg. 71...Kd4 72.Pb7
Kd5 73.Pa5 Pe6 74.Ka2 Kc5 75.Pb7+ Kb4 76.Kb1 Ped4 De pion promoveert of wit
gaat mat in 2: 0-1.
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12.

IM-titel voor Richard van Tienhoven

Begin mei scoorde ik mijn 2e IM-norm en behaalde daarmee eindelijk op bijna 70jarige leeftijd de IM-titel. Voor mij de kroon op een goed seizoen met het winnen van
een voorronde groep in World Cup 18, het plaatsen voor de finale van de Veteranen
World Cup 3 en last but not least het, met het Nederlandse team, plaatsen voor de
finale van het Europees kampioenschap. Mogelijk heeft het rustige leven in de
Franse Campagne daarmee te maken: een combinatie van, samen met mijn vrouw,
buiten werken (1,5 hectare terrein met beek, meertje, weiland, zo’n 35 fruitbomen en
siertuin), en daarbij alvast stellingen doorrekenend, en het naderhand achter het
schaakbord analyseren daarvan. Bovendien plan ik de toernooien zodanig dat ik niet
te veel hooi op mijn vork neem. Voor mij houdt dat in dat ik maximaal zo’n 25 – 30
partijen tegelijk speel. In het zomerseizoen probeer ik dat te beperken tot 15 – 20.
Overigens scoorde ik in de Kandidaten-groep van WCCC 31 ook reeds een SIMnorm, die ik in een van de komende toernooien hoop te verzilveren. Althans, dat is
mijn volgende doel. Misschien lukt me dat nog voor mijn 75 e! Mijn 2e IM-norm
scoorde ik in de halve finale van de Veteranen World Cup 3. Uit dat toernooi
hieronder mijn partij tegen IM Koch (Duitsland) met licht commentaar.
Richard van Tienhoven
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13.

Partij: van Tienhoven – Koch

van Tienhoven,Richard (2396) - Koch,Hans-Georg (2364) [A29]
VWC3/sf01, 15.05.2012
Een van mijn favoriete openingen is het Engels. Dit is bij mij al begonnen in de
zestiger jaren. Destijds was het een noviteit, momenteel bestaan er uiteraard zeer
veel boeken waarin de varianten tot in de finesses staan beschreven, zoals b.v. in de
serie 'Grandmaster Repertoire' de bijdrage van Mihail Marin. 1.c4 e5 2.g3 Pc6 3.Pc3
Pf6 4.Lg2 Lc5 De Karpov-variant. Lb4 is de andere populaire zet. 5.Pf3 d6 6.d3 h6
7.0–0 0–0 8.a3 a6 Dit is de meest flexibele en populairste zet. Zwart bereidt een
veilige terugtocht voor zijn voor, zonder zijn stelling te verzwakken. 9.b4 La7 10.Lb2
De tijd is gekomen voor zwart om te kiezen op welk veld hij zijn dame-loper zal
plaatsen. 10...Le6 De meest natuurlijke ontwikkeling; enerzijds controle over d5,
anderzijds voorbeiding van Lh3 na Dd7. 11.Tc1 Indirecte druk langs de c-lijn.
11...Dd7 12.e3 Beperking van de activiteit van La7 en Pc6. 12...Pe7 De alternatieven
zijn over het algemeen: Lh3, Tac8 en Tfe8. 13.Te1 Wit onttrekt de toren aan de
invloed van de witte loper om d4 mogelijk te maken. 13...Pg6 Het alternatief is c6 om
pas in een latere fase, indien nodig Pg6 te spelen. 14.d4 (diagram).
De enige manier om het intiatief te handhaven!
14...Tad8 Over het algemeen wordt hier Lxc4
gespeeld, gevolgd door 15.dxe5, dxe5 16.Pe4(!),
Dxd1 17.Texd1, Lb3 18.Td3, Pxe4 19.Txb3,
waarna wit spoedig de pion terugwint met duidelijk
voordeel. 15.dxe5 dxe5 16.Dxd7 Pxd7 17.Ted1
In de partij Navara-Movsesian (Pardubice 2010,
rapid) werd 17.c5 gespeeld, gevolgd door c6. Ik
speelde Ted1 om de open lijn te bezetten. 17...c6
Lxc4 zou gevolgd worden door Pd2 met duidelijk
voordeel voor wit. 18.Pe4 Op weg naar het
zwakke veld d6. 18...Lb8 19.a4 De aanval richt
zich op de dame vleugel. 19...Tfe8 f5 leidt tot
afruil van veel materiaal, met aan het eind wit die duidelijk actiever staat. 19. ... f5
20.Pd6, Pb6 21.Pxe5, Pxe5 22.Lxe5, Pxc4 23.Pxc4, Txd1 24.Txd1, Lxc4 25.Lxb8,
Txb8 26.Td7. 20.a5 f6 21.h3 Verdere beperking van de activiteit van de witte loper
21...Kf7 Vermoedelijk was Pdf8 beter geweest. Weliswaar kan wit 21.Pc5 spelen,
maar na Lc8 is niet duidelijk hoe het verder moet. 22.g4 Pe7 23.Lf1 Wit voert de druk
op de damevleugel verder op. 23...f5 Logische reactie. 24.gxf5 Lxf5 25.Pg3 Pd6+ is
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niet goed, omdat wit dan zijn goede paard geeft voor de slechte loper. 25...Le6
26.Td2 Wit wil de open d-lijn houden. 26...Pf5 Zwart poogt tot stukkenruil te komen
om onder de druk van wit uit te komen. 27.Pe4 (diagram).
27...Tc8 28.Le2 Activeert de witte loper met een
potentiële dreiging op h5 en het inperken van de
activiteit van de zwarte koningspionnen. 28...Te7
Haalt de toren uit de witte loperlijn. 29.Tcd1 Lc7
Voorkomt voorlopig b5 en houdt b6 in de stelling.
30.Lc3 Kg8 Haalt de koning uit een eventueel
schaak met Pg5. 31.Tb2 Kh8? Beter zou Ta8
geweest zijn. 32.b5 cxb5 33.cxb5 Pf6 axb5,
gevolgd door 34.Lb4 was iets beter geweest voor
zwart. 34.Pc5 Ld6 De enige juiste zet. 35.Pxe6
Txc3 36.bxa6 (diagram).
36...bxa6 Txe6? en dan: 37.axb7, Lb8 38.a6, Te8
39.Lb5, Tg8 40.Ta1, e4 41.a7, Lxa7 42.Txa7, Tc7
43.Pe5, Pd6 44.La6 of 37. ... Pd7 38.a6, Ta3
39.Tbd2, Pb8 40.Ph4, Pd4 41.exd4, e4 etc., met
in alle varianten winst voor wit. 37.Pf8 Kg8
38.Pg6 Te6 39.Lxa6 e4 Enige mogelijkheid voor
zwart om nog een tegenactie te ondernemen.
40.Pfh4 Nog sterker was geweest Pd2 en dan:
40. ... Pd5 41.Pxe4, Txg6+ 42.Kh1, Tc7 43.Lb7 +. Na Pfh4 zijn de volgende zetten gedwongen.
40...Pxh4 41.Pxh4 Lc7 42.Lc8 Te8 43.Lf5 Lxa5
44.Lg6 Tb5 was ook mogelijk. 44...Tec8 Voor iets langere adem had Tf8 gezorgd:
45.Pf5, Tc5. 45.Pf5 Kh8 46.Tb7 Lc7 47.Ta1 Pe7! 47...Tf8 48.Pd4 Tg8 (diagram).
Zwart geeft terecht op. Hij kan niets meer doen
en moet lijdzaam toezien hoe wit het karwei af
gaat maken. 1–0
Richard van Tienhoven
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