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Bericht van het bestuur 

Ons voortbestaan staat op het spel. De KNSB staat per september 

één club per regio toe. Als ‘nieuw model’, nee: een smerige 

bezuinigingsmaatregel. Door de ingestelde btw-heffing zit het 

schaakleven in financiële nood. Maar dat wij de oudste schaakclub 

van Nederland zijn, een stuk erfgoed! Daar is geen oog voor. 

De Schaakbond Groot-Amsterdam heeft de Amsterdam Battle 

Royale ingesteld, alleen de beste club overleeft. Wij moeten 

bewijzen dat we de beste zijn, maar dan hebben we wel goede 

teams nodig… 

Daarom, een oproep aan alle leden! Houd je ogen en oren open, 

want de volgende rondes moeten jullie beslissen wie in onze eerste 

team spelen. 

Elco Hakvoort, voorzitter VAS 

Wedstrijdverslag 
door teamcoach Elmer van Eeghen 

De eerste match was meteen een kraker, tegen aartsrivaal 

Zukertort. Alleen, Lotez wist heel veel likes te scoren, maar 

nauwelijks punten. Bas Haver kwam met een bloedeloze remise. 

Gelukkig verkocht Maxime La Vache-Giri haar huid duur. 

Maar wat gebeurde daar op 

bord 1? Onze topspeler Jomanda 

had een fort opgebouwd. Het 

leek of zwart niet meer kon 

binnendringen. Maar Robert Ris 

keek wél verder en spotte 

zowaar mat in 108… 

Zien jullie het ook (zwart aan 

zet)? 

Na dit tegenvallende gelijkspel konden we de tweede ronde 

herstellen met een bye. De derde ronde wachtte Caïssa op ons. Wat 

maakten onze spelers het weer moeilijk voor zichzelf! 

Bas Haver ging er finaal af in de Caro-Kann. Maar 23 zetten duurde 

de partij. Als iemand kan vinden waar het misging, vertel het hem 

vooral. Dit kan niet meer gebeuren! 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Pf3 e6 5.Le2 c5 

6.Le3 Db6 7. Pc3 Dxb2 8.Db1 Dxc2 9.Db5+ 

Pd7 10.Tc1 a6 11. Dxb7 Tb8 12. Dxa6 Db2 

13.Lb5 c4 14.Dc6 Txb5 15.Pxb5 Lb4+ 

16.Kf1 Ke7 17.h3 h5 18.Kg1 Ph6 19.Pd6 

Ld3 20.Pc8+ Kd8 21.Kh2 Pf5 22.Lg5+ f6 

23.Pb6 en zwart gaf op.  

Gelukkig trok Lotez deze keer wat 

meer aandacht met haar resultaten. 

Een lekkere winstpartij. 

Het was spannend dus, totdat Remy 

Hakvoort doodleuk remise aanbood. 

Wil hij wel schaken eigenlijk? Hij sloeg 

net met zijn dame een toren op e5, ik 

tel vijf punten meer. 

Bizar besluit van Remy, want Fladimir 

Vlopnik stond straal verloren en ik 

schreef al nul matchpunten op. 

Vlopnik had enkel een eenzaam paard 

over. Toch kwam hij met een ware 

wonderontsnapping om de dag te 

redden. Hoe hij dat voor elkaar 

krijgt… Zwart aan zet en mat in 

twaalf! 


