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Steenstraat 83 d 
6828 CG Arnhem 

Telefoon 026-4422366 

(advertentie) 

slijterij wijnhandel wijntapperij 

PIET WACKI 

Ploenstraat 6, Duiven  
telefoon (0316) 26 12 92 

Bij uw gulle Bottelier tapt u 
uw eigen wijn gelijk een 

Fransman 
Keuze uit 16 soorten 

(advertentie) 

Steenstraat 96 
 

tel/ fax 026 4453603 
 

- Arnhem - 

Uw Fleurop bloemist 

(advertentie) 

Oplossing schaakprobleem van bladzijde 38: 1. Lf6 Pxf6 (e2 faalt op Ld4+) 2. Ta7  e2 3. Txa2  e1D 4. Tg2+  Kf1 5. Tg1+  
Kxg1 pat. Zwart kan op de derde zet tot toren promoveren, maar dat eindspel is remise(Sehwers, 1922). 
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Allereerst wenst de redactie U allen een voor-
spoedig 2005. Dat het weer een mooi schaak-
jaar mag worden met kampioenschappen en 
promoties. En met het belangrijkste: Plezierig 
schaken. 
In het novembernummer van ASV-Nieuws 
dacht ik dat ik iets vergeten was. Was dit nu 
zo of niet? Ja, dit was zo. Het bleek een stuk 
van ASV 5 te zijn. Dit stuk had dezelfde be-
standsnaam als een ander stuk van ASV 5 en 
tijdens bewaren en zo is het ene bestand door het andere 
overschreven zonder dat ik er erg in had. 
Al tijden lang wil ik wat zeggen over het aanleveren van 
stukken voor ASV-Nieuws maar steeds vergeet ik het. 
Maar nu niet: 
 
Bestandsnamen: Stuur a.u.b. bestanden door met een 
duidelijke naamgeving. Dus niet bijv. “ASVNieuws.doc” 
maar bijvoorbeeld “ASV5-ronde3.doc” Dan is gelijk duide-
lijk waar het over gaat. Meestal is de naamgeving al dui-
delijk maar soms gaat er dus iets mis. 
Foto’s: Soms sturen leden me ook foto’s toe. Vaak zijn 
deze van slechte kwaliteit: De resolutie is veel te laag en 
ze zien er korrelig uit. Stuur foto’s maar groot door dan 
pas ik de resolutie wel aan, al naar gelang de grootte 
waarin ze geplaatst worden. 
Diagrammen: Af en toe krijg ik stukken met diagrammen, 

die rechtstreeks uit Fritz of Chessbase gekopi-
eerd zijn. De diagrammen zijn opgebouwd uit 
de Figurine fonts van Chessbase en zien er 
dan matig tot slecht uit. Of ze zijn helemaal on-
zichtbaar. Meestal staat de partijlisting er ook 
bij dus de diagrammen zijn toch te maken, als 
is dat wat meer werk. Stuur bij diagrammen 
zonder partijlisting voor de zekerheid ook de 
stelling in notatievorm mee, dus bijv. Kg1 Dd2, 
Ta1 enz. Zelf maak ik diagrammen door ze uit 

Chessbase / Fritz te kopieren naar een grafisch program-
ma, bijv. Paint Shop Pro en vanuit daar naar Word. Dan 
zien ze er wel goed uit. 
Sluitingsdatum Kopij: Is er niet voor niets. Soms zijn 
stukken wel erg laat binnen en het wordt haastwerk met 
kans op fouten.  
 
Dat was het. Nu ben ik dacht ik niets vergeten…. 
Veel leesplezier, 

Ignace Rood 
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We staan aan het begin van 2005. Het bestuur van ASV 
wenst u dit jaar veel geluk, maar vooral een goede ge-
zondheid toe. Hopelijk brengt het jaar u wat u ervan ver-
wacht. Natuurlijk hopen we voor ASV en daarmee ook 
voor u op een mooi schaakjaar.  
 
2005 zal voor ASV een ander jaar zijn dan 2004. De tijd 
van onzekerheid over de nieuwe speellocatie, de verhui-
zing en daaraan gekoppelde niet-schaakactiviteiten ligt 
nu achter ons. Het heeft veel gevergd van de organisa-
tie en helaas leek het schaken af en toe maar bijzaak. 
Het bestuur wil zich in 2005 weer volledig gaan richten 
op schaak- en verenigingsactiviteiten. Op dit moment 
wordt de laatste hand gelegd aan het jaarplan voor 2005 
en ook wordt hard gewerkt aan de organisatie van enke-
le activiteiten. Kortom: weer volop leven in de brouwerij 
en dat past bij ASV. 
 
Voor dat we vooruit gaan kijken, moeten we eerst even 
een opmerking uit de laatste aflevering van deze rubriek 
rechtzetten. Herman van der Meulen is namelijk toch 
niet gestopt met zijn werk als jeugdleider. Excuus voor 
het vermelden van deze onjuiste informatie. 
 
Ook over onze huisvesting is weer nieuws. De scouting-
vereniging St Christophorus Lichtdraagsters gaat bin-
nenkort opdracht verstrekken om een hellingbaan naar 
de bovenste verdieping aan te leggen. Dat betekent dat 
nog dit seizoen ook de bovenzaal voor rolstoelers be-
reikbaar is. Ook de bar zal een metamorfose onder-
gaan. Zeer binnenkort zal een andere bar geplaatst wor-
den en dan zullen ook de barkrukken verschijnen. Ver-
der hopen we binnenkort de stoelen in de benedenzaal 
in makkelijker stapelbare stoelen te vervangen. Ook zul-
len de materiaalkasten verdwijnen. U bent inmiddels al 
gewend aan de opslag in de vaste kast beneden in het 
trappenhuis. Als onze materiaalkasten weg zijn, komt er 
ook weer plaats vrij voor onze prijzenkast. 
 
Op 3 februari a.s. is weer de jaarlijkse algemene leden-
vergadering. Noteer deze datum in uw agenda. Wij pra-

ten immers graag met een zo groot mogelijk deel van de 
vereniging over het wel en wee van ons ASV. We zullen 
terugkijken op 2004. We willen onze plannen voor 2005 
uit de doeken doen en ervaringen over de huidige speel-
locatie met u uitwisselen. 
 
In 2005 zullen we eindelijk tijd vinden om enkele activi-
teiten van de grond te tillen. Zo zal nu definitief de boe-
kenmarkt zijn beslag gaan krijgen. We zijn aan het uit-
werken hoe we dit gaan organiseren en waar en wan-
neer dat gaat plaatsvinden. Ook willen we weer eens op 
een andere manier dan alleen maar schakend bijeenko-
men. Daarom zal er in dit nog maar net begonnen jaar 
weer een feestavond voor ASV-ers met partners geor-
ganiseerd worden.  
Verder zijn we druk doende een eigen ASV-vlag het le-
venslicht te laten zien, zodat we ons bij activiteiten van 
ASV nog beter kunnen profileren. 
 
Natuurlijk zal 2005 ook weer in het teken van schaakac-
tiviteiten staan. Allereerst hopen we op 29 januari a.s. 
met een grote delegatie deel te nemen aan het OSBO-
snelschaakkampioenschap voor clubteams. Afgelopen 
jaar won ASV 1 dat toernooi en zorgde ASV door deel-
name met acht viertallen voor een uniek record. Vervol-
gens wordt op 12 maart het Voorjaarstoernooi gespeeld 
en in het eerste weekend van september is het weer tijd 
voor het Open Schaakkampioenschap van Arnhem. Bei-
de ASV-toernooien zullen in het Lorentz Kennisintensief 
Ondernemerscentrum worden gespeeld. Ook hebben 
we dit jaar weer een gemeenschappelijke slotronde in 
eigen huis. Ons veteranenteam ASV 9 zal op donderdag 
28 april al haar tegenstanders ontvangen. We zullen die 
avond natuurlijk een feestelijk tintje geven. 
 
Daarnaast zullen we met zijn allen de handen uit de 
mouwen moeten blijven steken om de groei die ASV de 
laatste jaren heeft doorgemaakt vast te houden. Wij wil-
len immers graag groot, ambitieus en actief zijn; groot in 
ledental en ambitieus in activiteiten. ASV zal ook in 
2005 met jeugdig elan aan de weg timmeren. 

Van het Bestuur 

ASV 4 - Schaakstad 
Apeldoorn 3 
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Er hebben zich aardige verschuivingen in de interne 
 competitie voorgedaan. Paul Schoenmakers is van de 
eerste plaats van de Lijst der Grote Stijgers verdrongen 
en naar de 7e plaats verhuisd. Nog altijd een zeer res-
pectabele plaats. De eerste  plaats is nu ingenomen 
door de volkomen onbekende Mark Egging. Laat hij dit 
seizoen nog meer van zich spreken? Tony Hogerhorst 
stond bij de vorige bespreking nog 4e bij de stijgers. Nu 
is hij naar de 2e plaats gestegen, een goede prestatie. 
Good old fellow Abbes Dekker is ook weer bezig zijn ou-
de niveau op te zoeken. Rogier van Gemert stond de 
vorige 4e. Met zijn prolongatie en promotie naar de 2e 
plaats en een TPR van 2085 is Rogier toch wel goed 
bezig, om ons maar gematigd uit te drukken. Ook al een 
good old fellow is natuurlijk Frits Wiggerts. Met een TPR 
van 1837 weten we, dat hij nog niet alles uit de kast 
heeft gehaald. Dat de nieuwe clubleden ook hun plaats 
opeisen bewijst Bob Sanders. Ik ben benieuwd of Bob 
ook op de volgende keer op de Lijst der Stijgers voor-
komt. Ja, en dan Richard van de Wel; een prachtige 
TPR van 2162, jammer dat hij op de club zo weinig oe-
fent. Nog een good old fellow Dick Hajee staat net nog 
op de erelijst der grootste stijgers. Ook Dick kan zijn 
plaats in de lijst nog wel even volhouden. Nog een groet 
aan diegene die de vorige keer op de lijst gestaan heb-
ben. Dag Henk Kelderman, Harold Boom en Bert Sig-
mond. 
 
Lijst der Grote Stijgers: 
                                                            tpr 
1. Mark Egging                5½ uit   7      1490 
2. Tony Hogerhorst         9½       13    1942 
3. Abbes Dekker             6½       9      1831 
4. Rogier van Gemert     5          7      2085 
5. Frits Wiggerts              5          7      1837 
7. Paul Schoenmakers    7          10    2044 
8. Bob Sanders               6          9      1503 
9. Richard van de Wel    4          6      2162 
10. Dick Hajee                8½       13    1802 
 

Helaas zien we enkele namen die de vorige keer ook op 
de Lijst der grote Dalers stonden. Heren, het is niet de 
gewoonte om blijvend op deze lijst te staan. Ik heb het 
over Horst Eder, Roland Stravers, Philip Stibbe en Ruud 
Verhoef. Kom schakers, zorg er voor volgend keer niet 
meer genoemd te worden. (Uiteraard wel in de andere 
categorie). Afscheid van de Lijst der Grote Dalers heb-
ben genomen: Jan van Willigen (komt te weinig op 
ASV), Bob Hartogh Heys en Jan Zuidema. De laatste 
twee zijn beter hun best gaan doen. Zij hebben het stok-
je overgedragen  aan Barth Plomp, Jan Vermeer, Eric 
Hartman, Erik Wille en Henk Kuiphof. Barth neemt gelijk 
de 4e stek voor zijn rekening, slecht hoor Barth. Jan Ver-
meer is speciaal slecht gaan schaken, zodat hij zichzelf 
kan bespreken. Nou mooi niet. Of je Erik met een c of 
een k spelt, maakt niet uit. De naam was goed genoeg 
om (weer) te wanpresteren. Het ‘weer’ slaat op Erik met 
de k. Henk Kuiphof heeft ook net genoeg slecht ge-
schaakt om ook op lijst te worden gezet. Geen Bravo 
Henk. Kom op schakers, de dagen gaan weer lengen, u 
zult iets beters moeten brengen. 
 
Lijst der Grote Dalers: 
                                                          tpr 
1. Horst Eder                1½ uit   8      1404 
2. Roland Stravers       2½        11    1395 
3. Philip Stibbe             3           13    1001 
4. Barth Plomp             2           7      1769 
5. Teun van de Leer     2           6      1419 
6. Ruud Verhoef           3           9      1582 
7. Jan Vermeer            4½        13    1623 
8. Eric Hartman            3½        10    1809 
9. Erik Wille                  3           8      1956 
10. Henk Kuiphof         3½        9      1627 
 

De Interne Competitie 
Jan Vermeer 

De standen van de interne competitie 
(tabellen: volgende bladzijde) 

Om kampioen te worden moet men 25 partijen gespeeld 
hebben, intern en extern.  
 
In groep A zijn de kanshebbers Richard van de Wel, 
Gonzalo Tangarife en Otto van Wilgenhof. Natuurlijk zijn 
er nog andere kanshebbers voor de titel, maar die moe-
ten dan met goede voornemens het nieuwe jaar zijn in-
gegaan. 
 

In groep B staat Paul Schoenmakers met een straat-
lengte voor. Zijn achtervolgers kunnen normaal gespro-
ken slechts om de 2e plaats strijden. Om deze 2e plaats 
zal zo aan de stand te zien nog een fel gevecht plaats-
vinden. 
 
In groep C staat Bert Sigmond bovenaan, maar Wilfried 
Ariens en Jans Askes zitten hem fel op de huid.  
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De standen van de interne competitie 

                                               score -                                                                              score - 
Groep A                                 TPR      aantal partijen     Groep B                                 TPR      aantal partijen 
1.Wouter van Rijn                   2493     4½-5                    1.Paul Schoenmakers            1981     10-15 
2.Sander Berkhout                 2303     3½-5                    2.Albert Marks                        1848     6-10 
3.Remco de Leeuw                2299     6   -7                    3.Harm Steenhuis                   1845     5 -8 
4.Eelco de Vries                     2226     2½-5                    4.Tijs van Dijk                         1822     6½-9 
5.Leon van Tol                       2180     4½-7                    5.Tony Hogerhorst                  1816     9½-17 
6.Richard van de Wel             2151     7½-11                  6.Rob van Belle                      1790     9½-19 
7.Peter Boel                           2116     2½-5                    7.Vincent Theissen                 1788     8½-18 
8.Cees Sep                            2099     4   -6                    8.Frits Wiggerts                      1770     6½-11 
9.Otto Wilgenhof                    2096     9 -16                    9.Dick Hajee                           1767     9   -15 
10.Rogier van Gemert            2083     5   -7                    10.Abbes Dekker                    1756     6½-10 
11.Gonzalo Tangarife             2021     5½-10                  11.Theo van Amerongen        1747     6½-12 
12.Koert van Bemmel             1981     1½-4                    12.Jan Vermeer                      1740     8½-17 
13.Nico Schoenmakers          1969     5   -8                    13.Tje Wing Au                       1733     1    -2 
14.Frank Schleipfenbauer      1964     4½-9                    14.Hendrik van Buren             1721     10-15 
.Sjoerd van Roosmalen          1956     1½-3                    15.Richard van Zon                1712     5  -10 
16.Ivo van de Gouw               1952     2½-4                    16.Harold Boom                      1710     5½-10 
17.Theo Jurrius                      1948     9  -15                   17.Hedser Dijkstra                  1701     9½-17 
18.Jan Knuiman                     1938     6  -12                   18.Erwin Velders                    1698     8 -13 
19.Bert Buisman                     1920     4½-11                  19.Murat Duman                     1675     1  -2 
20.Fokke Jonkman                 1907     7½-18                  20.Henk Kuiphof                     1672     6  -13 
                                                
 
                                                            score -                                                                              score - 
Groep C                                 TPR      aantal partijen     Groep C                                 TPR      aantal partijen 
1.Bert Sigmond                      1603     7½-12                  11.Piet Blees                          1364     6 -14 
2.Wilfried Ariens                     1595     10-15                   12.Hein van Vlerken               1357     9½-16 
3.Jans Askes                          1587     4  -6                     13.Thijs van de Zijden            1355     1  -3 
4.Bob Sanders                       1501     7 -10                    14.Rene Lemein                     1345     1  -3 
5.Hans Meijer                         1484     5½-10                  15.Henk Kelderman                1341     8 -15 
6.Herman de Munnik              1482     7 -13                    16.Jan Zuidema                      1339     4½-10 
7.Teun van de Leer                1475     4  -9                     17.Andre de Groot                  1283     1½-4 
8.Jacob Zandbergen              1470     4 -10                    18.Herman van de Meulen     1278     7 -15 
9.Mark Egging                        1449     5½-8                    19.Wim de Jong                      1217     4  -9 
10.Bob Hartogh Heys             1424     5½-11                  20.Gerrit Verbost                    1172     2  -6 

Wereldschaaknieuws in ASV-nieuws - 13 
door Nico Schoenmakers 

Het wereldschaaknieuws van de laatste drie 
maanden van het afgelopen jaar. Het belang-
rijkste schaakevenement vond in het Zwitser-
se Brissago aan het Lago Maggiore plaats. 
De sigarenfabrikant Centro Dannemann had 
een 1 miljoen Zwitserse Franken beschikbaar 
gesteld voor de wereldkampioenschapsmatch 
in het klassieke schaak. Uitdager Peter Leko wist een in 

de eerste ronde opgelopen achterstand 
knap om te buigen in een voorsprong. Aan 
het slot van de uit 14 partijen bestaande 
match toonde Vladimir Kramnik echter zijn 
extra klasse door de druk zodanig op te 
voeren, dat zijn Hongaarse uitdager in de 
laatste partij alsnog in het stof moest bijten. 

De einduitslag werd hierdoor 7-7, waarmee de Rus 
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Kramnik zijn wereldtitel in het klassieke schaak behoudt.  
NAO Parijs verdedigde met succes zijn titel bij de Euro-
pacup voor clubteams. De smaakmakers van NAO wa-
ren dit jaar Michael Adams en Alexander Gritschuk. Pe-
ter Svidler was dit jaar secondant van Kramnik in Brissa-
go en speelde daarom niet mee. Gari Kasparov speelde 
bij deze gelegenheid voor het Russische Max Ven-
concern. Met een score van 3 uit 6 en een 28e plaats in 
de topscorerlijst een matige prestatie van de nummer 1 
van de wereldranglijst. 
De 36e uitvoering van de schaakolympiade werd ge-
speeld in Calvià op het Spaanse eiland Mallorca. Enigs-
zins verrassende winnaar werd Oekraïne met maar liefst 
3 punten voorsprong op Olympisch abonnementhouder 
Rusland en Armenië. Oekraïne behaalde de titel met 
Ivantschuk, Ponomariov, Wolokitin, Mojsejenko, Eljanov 
en “youngster” Karjakin. Volgens Ponomariov droeg met 
name de vriendschappelijke en harmonische sfeer in het 
team dit keer bij aan het bestijgen van de Olympus. 
Bij de dames werd China eerste voor de Verenigde Sta-
ten en Rusland. 
 
In de vorige aflevering van deze rubriek hebben wij be-
loofd u op de hoogte te houden van de verdere verwik-
keling rondom ‘the living legend’: mister Robert James 
Fischer. En belofte maakt schuld! Zoals bekend is Fi-
scher op 14 juli j.l. op de luchthaven Narita in Tokio ge-
arresteerd met een verlopen Amerikaans paspoort op 
zak. Het grote Amerika heeft om zijn uitlevering ge-
vraagd, omdat Bobby in 1992 met zijn revanchematch 
tegen Boris Spasski het handelsembargo tegen het 
voormalige Joegoslavië heeft overtreden. Spasski daar-
entegen wordt ongemoeid gelaten. Dit zal ongetwijfeld 
er mee samenhangen, dat Boris in tegenstelling tot Bob-
by niet via de Filippijnse radio allerhande onbezonnen 
boodschappen de ether in heeft gespuwd. Hoe het ook 
zij, Fischer zit nog steeds vast en is in een zware juridi-
sche strijd verwikkeld. Achter de schermen wordt aan 
een oplossing gewerkt. Het schijnt, dat IJsland bereid is 
aan de 11e schaakwereldkampioen politiek asiel te ver-
lenen. Wel moet Bobby dan in Japan nog enkele pro-
cessen zien te winnen.  
 
Rond de Sinterklaasdagen klopte het hart van uw redac-
teur weer eens iets sneller dan normaal. Bij de post zat 
namelijk een pakketje van “Van Stockum Boekverko-
pers”. Deze Haagse schaakboekhandel bestond reeds 
in de 19e eeuw en heeft nog zo’n heerlijk driecijferig gi-
ronummer. De kartonnen verpakking werd bij thuiskomst 
vlot opengescheurd en ja hoor: daar was-ie; het derde 
deel van “Meine grossen Vorkämpfer” (My Great Prede-
cessors) van de hand van de 13e schaakwereldkampi-
oen.  
Zoals in “wereldschaaknieuws 11” reeds vermeld: Gari 
Kasparov creëert momenteel een monumentaal werk. 
De sterkste schaker aller tijden behandelt aan de hand 
van beroemde, beslissende en curieuze partijen op in-
drukwekkende wijze zo’n 200 jaar schaakgeschiedenis.  
Het derde deel behandelt de 6e schaakwereldkampioen: 
Michail Botwinnik. Micha Tal karakteriseert de kracht 
van Botwinnik als volgt. “Toen ik tegen Botwinnik speel-
de, voelde ik me vrijwel de gehele tijd in het beste geval 

als een student”. 
Kasparov beschrijft het belang van Botwinnik voor de 
ontwikkeling van het schaken in het volgende citaat. 
“Vroeger was het gebruikelijk met de zwarte stukken op 
een gelijke stellingen aan te sturen. Botwinnik daarente-
gen schiep een systeem van openingsvoorbereiding, 
waarbij zwart vanaf de eerste zet probeert het initiatief 
over te nemen. En hij heeft aangetoond, dat dit mogelijk 
is!” 
In een volgende aflevering van deze rubriek wordt wel-
licht nog een keer een voorbeeldpartij geplaatst. 
 
Na zijn matig presteren tijdens de Europacup voor club-
teams, deed Gari Kasparov tijdens de het Russisch 
kampioenschap weer eens ouderwets van zich spreken. 
Met 1,5 punt voorsprong op de nummer 2, Alexander 
Gritschuk, en een TPR van 2857 werd Gari zeer overtui-
gend Russisch kampioen.  
We moeten het jaar 2004 echter afsluiten met een nieu-
we tegenvaller in het kader van de hereniging van de 
schaakwereld. De wereldschaakbond FIDE heeft be-
kend gemaakt, dat de match tussen FIDE-
wereldkampioen Rustam Kasimdzhanov en de nummer 
1 van de wereldranglijst - Gari Kasparov - in januari 
2005 niet in Dubai zal worden gespeeld. De FIDE be-
dankt niettemin kroonprins Mohammed Bin Rashin Al 
Maktoum voor zijn bereidheid om beschermheer te zijn, 
waarbij er sprake zou zijn van een prijzengeld van 1,2 
miljoen dollar. De match zou nu in het voorjaar 2005 
worden gespeeld. Nieuwe sponsoren wordt verzocht 
zich op te stellen in rijen van drie. De winnaar van deze 
match speelt een herenigingsmatch tegen Vladimir 
Kramnik, de wereldkampioen in het klassieke schaak. 
Of het nog ooit tot deze match zal komen? Het jaar 
2005 zal ons dat leren! 
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Wij leerden Wim Burgers op 21 augustus 1986 kennen. 
ASV had die donderdag haar eerste clubavond in het 
clubgebouw waar het 18 jaar lang haar thuis had: De 
Opbouw. 
Samen met zijn maatje Jan de Groot runde Wim als vrij-
williger de bar en zorgde hij jarenlang voor ons natje en 
droogje. De eerste periode deden ze dat voor het FNV, 
want De Opbouw was immers in die tijd het FNV-
bolwerk in Arnhem. Toen het FNV vertrok en Stichting 
Rijnstad kwam, bleven Wim en Jan de vertrouwde ge-
zichten achter de bar en dat was belangrijk voor ASV. 
 
Met zijn jarenlange horeca-ervaring had Wim immers in 
zeer korte tijd van de bar een toegevoegde waarde voor 
ASV gemaakt. Als je niet op tijd kon zijn voor de interne 
competitie, dan ging je later op de avond toch naar De 
Opbouw. Gezellig een pilsje drinken bij Wim en Jan aan 
de bar of nog even vluggeren. ’s Avonds laat keek Wim 
niet op een uurtje. “Als jullie het nog naar je zin hebben, 
dan gaan we toch nog door. Jullie moeten morgen wer-
ken; ik niet meer”, klonk het steevast na twaalven. Dat 
was sinds die tijd ook ASV!  
 
Al snel was Wim ook een fanatieke ASV-supporter. Als 
ASV verloor, dan had Wim ook een beetje verloren. 
Naast de passie voor zijn vogels en zijn volkstuin maak-
te ASV en zijn bar vanaf die tijd een belangrijk deel van 
zijn leven uit. Wim miste als echte clubman bijna nooit 
een clubavond. Wim was goed voor de mensen en als 
je tekort gedaan werd dan kwam Wim voor je op. Zo 
handelde hij ook altijd voor zijn ASV. Als het bestuur van 
De Opbouw ideeën had die niet strookten met de belan-
gen van ASV, dan sprong Wim voor ons in de bres. Hoe 
vaak als Wim ook zei: “Ach, maak je niet druk”, dan 
maakte juist Wim zich druk. “Ze moeten niet aan ASV 
komen, want dan komen ze aan mij”, was Wim altijd 
strijdbaar. 
 
De grote kracht van Wim was echter het luisterend oor. 

Iedereen kon zijn verhaal bij hem kwijt. En hoewel hij to-
taal niet kon schaken, kon je zelfs daarover praten. Hoe 
slecht de torenzet was geweest of dat Pe4 beter was. 
Wim knikte braaf en gaf de antwoorden die je op dat 
moment wilde horen. Wat Wim nooit begrepen heeft, is 
dat iemand zich druk kon maken na een verloren partij. 
“Het is toch maar een spelletje”, toonde hij dan eens 
geen begrip.  
 
De betrokkenheid van Wim bij ASV was zo groot, dat hij 
zelfs bij uitwedstrijden even naar De Opbouw kwam. En 
als hij weer eens voor gek versleten werd, dat hij voor 
een half uurtje naar De Opbouw kwam, zei hij: “Die jon-
gens moeten toch even een kopje koffie kunnen drin-
ken” en ging hij toch. Ook zullen we nooit de viering van 
het 100-jarig jubileum vergeten met de prachtige buffet-
ten van de hand van Wim. Mede dankzij hem was het 
een enorm geslaagd feest.  
 
Natuurlijk deed Wim het niet alleen, maar zonder Wim 
waren veel dingen niet gebeurd. De klap was dan ook 
groot toen enkele jaren geleden de gezondheid van 
Wim het barwerk niet meer toeliet. De eerste tijd bleef 
Wim trouw elke donderdag komen. Dan zat hij tussen 
“zijn” ASV-ers aan de bar. Later ging ook dat niet meer 
en zo heeft Wim de laatste seizoenen van ASV in De 
Opbouw moeten missen. Toch ging er geen donderdag-
avond voorbij, waarop zijn naam niet viel. Wim Burgers 
heeft een speciaal plaatsje in de harten van de ASV-ers 
veroverd, zoals Wim ASV en De Opbouw in zijn hart ge-
sloten had.  
 
Wim, het is een voorrecht je gekend te hebben; we zul-
len je missen.  
 
Erik Wille 
voorzitter 
 

IN MEMORIAM 
 
 
 
 
 
 

Op 16 december 2004 is 
 op 78-jarige leeftijd overleden 

 
WIM BURGERS 
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Schaken is toch zo'n leuk spelletje, vooral als je succes 
hebt en je partijen wint. Maar soms is schaken zo ont-
zettend wreed, met name als je plotseling wordt gecon-
fronteerd met een of andere listige combinatie of onver-
wachte zet en vervolgens genadeloos van het bord 
wordt gekegeld. Wie overkomt deze kater niet af en toe? 
Ons allemaal toch? 
Onlangs speelde ik voor de interne competitie een partij 
tegen één van onze nieuwe leden Walter Manschot. Ik 
wist niet goed hoe Walter speelt en dacht : ”Ik ga mijn 
van Geet maar eens op hem uitproberen”. 
 
Kuiphof - Manschot [A00] 
ASV intern, 23.12.2004 
 
1.Pc3 Hier dacht Walter diep na en het leek er op dat de 
zet nieuw voor hem was. Hij reageerde goed. 1...d5 2.
e4 dxe4 3.Pxe4 e5 4.Pf3 Lg4 5.Lc4 f6 6.b3 Dit is een 
lokzet, want ik zag de fraaie combinatie 7.Pxe5 Lxd1 8.
Lf7+ Ke7 9.La3 c5 10.Lxc5+ Dd6 en de dame is gevan-
gen. Er volgde 6...a6.   Nu weet ik het (dacht ik), de 
combinatie werkt. 7.Pxe5!! Toen ik later thuiskwam en 
de partij aan Fritz overhandigde kwam de deceptie, 
want zwart staat nu gewonnen. 6...Lxd1 7.Lf7+ Ke7 8.
La3+ Dd6 !! (die zet had ik overzien) 9.Pxd6 cxd6 10.
Lxd6! Kxd6 11.Pc4+ en zwart blijft gewoon een stuk 
voor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walter kwam er achter het bord niet uit en reageerde 
met 7...De7?? Nu laat hij de winst liggen, maar neem 
hem dat maar eens kwalijk in zo'n stand. 7...Lxd1 8.Lf7+ 
Ke7 9.La3+ Dd6 10.Pxd6 fxe5 11.Pc4+ Kxf7 12.Pxe5+ 
Kf6 13.Lxf8 A) 13...Kxe5 is zwak 14.Lxg7+ Pf6 15.Lxh8 
Lxc2 16.Tc1+-; B) 13...Lxc2µ en wit kan eigenlijk opge-
ven. 8.Dxg4 fxe5 8...Pd7 is de laatste hoop voor zwart, 
maar wit staat gewonnen 9.Pxd7 Dxd7 10.Dh5+ g6 9.
Dc8+ Dd8 10.Lf7+! Walter geeft op want het lot van 
zwart is bezegeld. 10.Lf7+ Kxf7 11.Dxd8  1–0 
 

Tan,B (1889) - Kuiphof,H (1670) [B21] 
OSBO PK 1e ronde (1), 20.11.2004 
Onlangs speelde ik voor de OSBO PK veteranen een 
partij tegen de Zwollenaar Boet Tan. Deze man heeft 
een rating van 1889 en speelt altijd zeer agressief, on-
dertussen snuivend zijn zenuwen etalerend achter het 
bord. Genoeg reden om bang van te worden als armza-
lige schaker. De partij ging gelijk op en daar was ik zeer 
content mee. Maar hij zou vast nog wel wat achter de 
hand hebben. 
Na de 37e zet van wit is de volgende stand op het bord 
gekomen. Wit heeft een pion gewonnen en zwart lijkt 
gereed voor de sloop. Maar wie weet is er nog een sch-
windel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er volgde 37...Txd4 38.cxd4 38.Txd4 De1+ 39.Kc2 
Df2+ 40.Kd1 Dg1+ 41.Kd2 Df2+ 42.Kc1 De1+ 43.Kc2 
Df2+ 44.Kc1 De1 en wit staat beter. 38...Dxf5 39.Te1?? 
Hoe is het mogelijk om een dergelijke blunder in het 
zicht van de haven te produceren.39.Dc7+ was veel be-
ter 39...Dd7 40.Da5 39...Tc8–+ Ook de volgende variant 
helpt niet 39...Tc8 40.Te7+ Kh8 41.Tc7+ Df4 en de puin-
hoop is compleet. Tan gaf vertwijfeld op.  0–1 
 
Kuiphof,H - Hoyle,K [D20] 
13.12.2004 
Ik speel ook nog regelmatig correspondentiepartijen. 
Vriendschappelijk speel ik al weer enige partijen tegen 
een zekere Ken Hoyle. Ken woont op Cyprus, is een En-
gelsman van ongeveer 80 jaar en is in 1944 als Engels 
soldaat gedropt op de hei. Hij heeft de operatie Market 
Garden overleefd en in september van dit jaar heb ik 
hem en zijn vrouw hier ontmoet. Zij deden toen mee aan 
de laatste (?) ontmoeting van de veteranen in Neder-
land. 
In een damegambiet, waarbij al snel de dames werden 
geruild is na 14 zetten de stand in het onderstaande dia-
gram ontstaan. Zo te zien is er niet veel aan de hand. 
Wit staat wat actiever, maar de zwarte positie lijkt dege-
lijk. 

(On)aangename verrassingen 
Henk Kuiphof 
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15.e4!! Dit slaat in als een bom. 15...Lxe4 16.Pxe4 
Pxe4 17.Pxe6 fxe6 18.Txd7! Zwart is kansloos. 18...Lf6 
19.Lxf6 Pxf6 20.Txb7 Pd5 21.Lg4 Tf6 22.Tc6  En Ken 
gaf op. 1–0 
 
 
Dat ik zelf ook regelmatig verrast wordt door de tegen-
stander moge duidelijk zijn, zoals ook blijkt uit de onder-
staande partij. Het is een partij uit een match die Hen-
drik van Buren en ik spelen. We spelen momenteel om 
en om met wit en zwart het Morra-gambiet. In de onder-
staande partij ga ik nota bene in een voorbereide variant 
geweldig op mijn snuit. 
 

Kuiphof – van Buren [B21] 
Morra-gambiet nr. 5, 02.11.2004 
 
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Pxc3 Pc6 5.Pf3 e6 6.
Lc4 Dc7 7.0–0 Pf6 8.De2 8...Pg4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.h3?? 9.Pb5 is eigenlijk de enige zet 9...Db8 10.h3 9...
Pd4!!–+ Dit machtige offer velt wit. 10.hxg4 Pxe2+ 11.
Lxe2  Hierna heb ik Hendrik nog 24 zetten op de proef 
gesteld, maar een beproeving was het voor hem niet. 
Een dramatische partij. 0–1 
 

Schaken op Internet 
Horst Eder 

Veel van onze clubleden zie je ieder donderdag trouw 
op de clubavond in de interne competitie spelen. Daarna 
gaat nog sommige een potje snelschaak spelen. Voor 
velen fanatieke snelschakers is dat bij lange na niet ge-
noeg. Maar er is goed nieuws voor deze groep. Sinds 
de opkomst van de Computer, Internet en de geavan-
ceerde schaaksoftware kan iedereen ook thuis, mits die 
over bovengenoemde faciliteiten beschikt tegen een op-
ponent van vlees en bloed spelen, zonder ook maar er-
gens in de buurt van deze mens te zijn. Sterker nog het 
werkt over de heel de wereld. Je kunt je schaaktechniek 
op pijl houden ook in vakantieperiodes. Omdat ik regel-
matig daarvan gebruik maak wil ik bij deze eens een 
partij in ons clubblaadje publiceren. 
 
Die partij is gespeeld op playchess.com de schaakser-
ver van Fritz. 
Mijn loginnaam is Maandurl en die partij bevat die nodi-
gen fouten bij een tijdcontrole van 3 minuten voor de 
partij plus 2 seconden per zet (Fischer-klok). 
 
Het is denk ik onderhoudend en vermakelijk om te zien 
wat je in die korte tijd op een beeldscherm, die stukken 
met de muis verplaatsend nog aan redelijke schaakzet-
ten kan doen. 

Maandurl (1448) - Cpt_Harlock (1495) [D31] 
 
Rated game, 3m + 2s Main Playing Hall, 21.06.2004 
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 last book move 3...h6 4.Pf3 Pf6 
5.e3 Le7N 6.b3 b6 7.a4 Lb7 8.La3 Lxa3 9.Txa3 De7 
10.Ld3?? Dxa3 11.Pb5 Db4+ 12.Pd2 De7 13.cxd5 
exd5 14.0–0 c6 15.Pc3 0–0 16.e4 dxe4 17.Pcxe4 Pxe4 
18.Te1 Df6? Diagram  
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Hij wil meteen met de dame op f2 met schaak inslaan. 
[18...f5!  secures the win 19.f3 Db4 20.Lc4+ Kh8 21.fxe4 
b5!–+] 19.Pxe4 Dxd4 20.Pg3 Td8 21.Te3 Pa6 22.De2 
Da1+ 23.Pf1 Tf8 [23...Pb4–+] 24.Dg4 [24.Lxa6 Lxa6 25.
Dxa6 Tad8–+] 24...Pb4 25.Tg3 g5 26.Lf5 Lc8 27.Lxc8 
Taxc8 28.h4 Df6 [28...Pd5 29.hxg5 Dg7–+] 29.hxg5 
Dxg5?  Throuw it away [29...hxg5–+] 30.Dxb4!+- Dxg3 
31.Pxg3 Tfe8 32.Dg4+ Kh7 33.Df5+ Kg7 34.Ph5+ Kf8 
35.Df6 Te6 36.Dg7+ Ke7 37.Pf4 Tf6 38.Dg4 Td8 39.
Ph5 Te6 40.Dh4+ Ke8 41.Pf6+ Kf8 42.Dxh6+ Ke7 43.
Pd5+?? [43.Pg8+ =+] 43...Txd5 44.Dh4+ Tf6 45.De4+ 

Te6 46.Dh4+ Kd7 47.Dg4 Tde5 48.Dd4+ Td5 49.Dg7 
Ke7 50.g3 Td1+ 51.Kg2 Td2 52.Dg5+ Tf6 53.De5+ Te6 
54.Dc7+ Kf6 55.Db7 Tee2 56.Dxa7 Txf2+ 57.Kh3 Th2+ 
58.Kg4 Td4+ 59.Kf3 Td3+ 60.Kg4 Txb3 61.Dc7 Tb4+ 
62.Kf3 Tc2? [62...c5 -+] 63.Dd6+! Kg7 64.Dxb4 c5 65.
Dxb6 c4 66.Dd4+ Kf8 67.a5 Ta2 68.Dc5+ Kg7 69.De5+ 
Kf8 70.Dd6+ Kg8 71.a6 c3 72.Db8+ Kg7 73.De5+ Kf8 
74.Dxc3 Txa6? 75.Dc8+! Kg7 76.Dxa6 f6 77.Kf4 Kg6 
78.g4 Kf7 79.Kf5 Ke8 80.Kxf6 Opgave 
1–0 
 

ASV-5 wint ook haar 2e wedstrijd 
Jan Vermeer 

Tegen PION 3 won ASV-5 ternauwernood haar wed-
strijd met 4½-3½. 
Theo van Amerongen zette ASV 5 in een korte partij op 
1-0. Abbes Dekker deed het tegenovergestelde. Van 
zijn slechte schaken en het verlies baalde hij enorm. Jan 
Vermeer deed het eerst goed, daarna slecht en toen 
weer goed. Toch nog goed voor de tweede overwinning. 
Eric Hartman had een betrekkelijke rustige avond. Al 
snel was hij in groot voordeel gekomen. In stelling als in 
materiaal. Albert Marks scoorde het belangrijkste puntje, 
als was het maar een halfje. Maar onontbeerlijk. 3½-1½. 
Voor Tom Bentvelzen was het spelen voor ASV in de 
OSBO een debuut. Ruim 2½ jaar had hij geen OSBO 
meer gespeeld en nog nooit in d e2e klasse. Hoewel hij 
niet al te zenuwachtig was, had hij wel zoiets van ‘laat ik 
maar geen al te rare fratsen uithalen en niet in een rap 
tempo van het bord geveegd te worden’. Met zwart liet 
hij het spel door zijn tegenstander maken. Wat volgde 
was een saaie partij die op remise leek af te stevenen. 
Een remiseaanbod werd door de Groesbeker afgesla-
gen, vanwege de 2-1 achterstand van PION 3. Vervol-
gens ging het toch nog mis. In het eindspel kwam Tom 
een pion achter, ook nog in een moeilijke stand. Bov-
endien kreeg hij nog tijdnood. De Groesbeker had nog 
17 minuten en Tom 5 minuten toen de teamleider Tom 
ging helpen met noteren en de klok ging indrukken. Het 
leek of Tom vleugels kreeg, wat hij ging redelijk snel zet-
ten en de zijn opponent ging nadenken. Met nog 4 min-
uten voor de Groesbeker en 3 minuten voor Tom, 

beging Tom een blunder, zodat hij toch een nul kreeg. 
Jammer Tom. Tony Hogerhorst speelde een moeilijke 
partij. Zijn aanval kwam niet op gang. In het eindspel 
maakte Tony de partij van niets naar iets door met twee 
pionnen tegen dame naar voren te stormen. Helaas viel 
één pion in de strijd en moest Tony toch in het onvermi-
jdelijke schikken. Tony is sinds die tijd niet meer aan-
spreekbaar. Restte de Partij van Martin Weijsenfeld. De 
machtige koningsaanval van Martin was niet doorgesla-
gen en dat wel veel tijd gekost. Martin was in hoge 
tijdnood geraakt, maar had als prettige bijkomstigheid 
dat hij actief dubbeltoreneindspel kon dreigen. Dit drei-
gen was de oorzaak dat De PION-er door zijn vlag ging 
en niet Martin, want die had nog 4 seconden over! Door 
deze uitslag staat ASV 5 alleen bovenaan, want al de 
concurrenten verloren. De Toren 2, die in de eerste 
ronde had verloren won nu wel: met 6½-1½ van BAT 3 
won. 
 
1. Hartman              -   H. Fleuren (1807)            1-0 
2. Weijsenfeld          -   W. Reynen (1764)           1-0 
3. Polman                -   A. Bouwman (1722)         0-1 
4. Marks                  -   H. Brinkhof (1724)           ½-½ 
5. Vermeer              -   A. van Wieringen (1777)  1-0 
6. van Amerongen   -   H. Ariaans  (1715)           1-0 
7. Bentvelzen          -   J. de Jong (1725)            0-1 
8. Dijkstra                -   R. Poelen (1559)             0-1 
                                                     (1724)            4½-3½ 

ASV 4 in haar struggle for life 
Erik Wille 

ASV 4 promoveerde afgelopen seizoen misschien wat 
‘sneaky’ of was het per ongeluk naar de promotieklasse. 
Dus zou je kunnen zeggen dat het niet zo belangrijk is 
of ASV 4 daar na dit seizoen nog speelt. Dat is echter 
een misverstand. De eerste vijf wedstrijden smaken 
naar meer en dan bedoel ik ook meer dan de nog reste-
rende vier competitiewedstrijden van dit seizoen. Boven-
dien kan een schaker zich er vooraf wellicht minder druk 
over maken, maar eenmaal achter het bord telt alleen 

de winst nog. 
 
De mannen van ASV 4 knokken dus al vijf wedstrijden 
voor wat ze waard zijn. De teamspirit is dan ook enorm 
en trouw is iedereen aanwezig bij de wedstrijden. De af-
gelopen twee ronden was het teamgevoel ook hard no-
dig, want we moesten twee Apeldoornse concurrenten 
voor degradatie bestrijden. Eerst wachtte ons in Apel-
doorn het duel met het vooral jonge De Schaakmaat 2. 
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(advertentie) 

Het leeftijdsverschil is dan meteen al een psychologisch 
nadeel. Je vertrouwt immers al snel op je routine en ook 
de onderschatting ligt op de loer. ASV 4 bleek echter 
zeer scherp en zo zag het er lang naar uit dat we een 
eenvoudige en ruime zege zouden gaan behalen. Zo 
stonden Rob van Belle en Jan Willem van Willigen al 
snel gewonnen en hadden we ook aan de staartborden 
het overwicht.  
 
De prachtige maar wel donkere zaal had door maar 
liefst vijf teamwedstrijden een heerlijke schaaksfeer, 
waarbij een kijkje genomen kon worden bij onze vriend 
Léon van Tol die voor Zeist actief was tegen de hoofd-
macht van De Schaakmaat en natuurlijk was er ook het 
treffen van Schaakstad Apeldoorn 1 in de eerste klasse. 
Genieten dus met zoveel schaakpartijen. In onze wed-
strijd maakte het genieten langzaam maar zeker plaats 
voor een onrustig gevoel. Op enkele borden was in de 
tijdnoodfase het een en ander niet goed gegaan. Onver-
wacht keken we tegen na vier uur tegen een 3-2 achter-
stand aan. Rob van Belle had inderdaad snel gewonnen 
doordat hij optimaal profiteerde van de witte koning die 
het midden niet meer kon verlaten. Bij Jacques Boon-
stra en Vincent Theissen leidden ongelukjes intussen tot 
nederlagen. Gelukkig hadden we de aanstaande winst 
van Jan Willem van Willigen nog achter de hand, maar 
de meevaller bij Ivo van der Gouw was ook meer dan 
welkom.  
 
Ivo van der Gouw zag zijn tegenstander een remiseaan-
bod afslaan om vervolgens te veel te wagen. Daar wa-
ren dus nog twee punten in de pijplijn, waarbij Jan Wil-
lem iets meer tijd voor zijn zege nam dan verwacht. 
Maar ja, waarom zou je niet lang genieten van een ge-
wonnen stelling? De afloop van de wedstrijd zou dus uit-
eindelijk bepaald worden door de partij van Erik Wille. In 
deze bijzonder slechte partij wisselden de kansen nogal 
eens en daardoor was velen en zeker ook betrokkenen 

niet duidelijk of het beslissende halfje wel zou komen. 
 
Terwijl Ivo van der Gouw en Jan Willem van Willigen 
hun partijen wonnen, wist Erik met wat geluk af te wik-
kelen naar een eindspel met een pion meer. Het Apel-
doornse remiseaanbod werd tenslotte met graagte ge-
accepteerd. De eerste zege was een feit en dat gaf ver-
trouwen voor de thuiswedstrijd tegen het nog puntloze 
Schaakstad Apeldoorn 3. Dat vertrouwen werd nog iets 
groter toen bleek dat de rodelantaarndrager met slechts 
zeven spelers naar Arnhem gekomen was. We waan-
den ons in dromenland en we droomden van nog een 
jaar promotieklasse. Die droom komt over vier wedstrij-
den wellicht uit, maar deze zaterdag nog even niet. Na 
de reglementaire overwinning van Ivo van der Gouw en 
aanvankelijk redelijke stellingen zakten we ver weg. 
Achtereenvolgens verloren Jan Willem van Willigen, 
Hans Rigter en Jacques Boonstra. Jan Willem moet na 
een goede opening in het middenspel ergens een ver-
keerde keuze gemaakt hebben, terwijl Hans Rigter in de 
koningsaanval werd opgerold. Bij Jacques Boonstra ge-
beurde van alles, maar vooral veel wat niet moet. Tij-
dens het uitvoeren van de 40e zet overschreed Jacques 
de tijd. Een wel heel pijnlijke manier om te verliezen. Het 
vervolg van het duel deed er gezien de 1½-4½ achter-
stand niet meer toe. Nadat Vincent Theissen een meer 
dan verdienstelijke (en gevoelsmatig magere) remise 
had gehaald, bracht Nico Schoenmakers de score terug 
tot dragelijke proporties. De 3-5 nederlaag kwam vooral 
heel slecht uit en we zullen nu veerkracht moeten tonen. 
We moeten proberen in de komende op papier kansloze 
wedstrijden tegen Het Kasteel en De Toren voor een 
verrassing te zorgen. En daar kan die vechtlust ons nu 
juist weer uitstekend van pas komen.  
 
Mannen, de ruggen moeten gerecht worden, de mou-
wen omhoog, bikkelen en dan komt het goed! 
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Eerder bespraken we in deze rubriek achtereenvolgens 
de inhoud en de onderwerpen van de “Regels voor het 
Schaakspel” (hierna “de Regels”), het uitvoeren van een 
zet (artikel 4), het einde van de partij (artikel 5), remise 
(artikel 9), de schaakklok (artikel 6), de bepaling over on-
regelmatigheden (artikel 7) en het noteren van de zetten 
(artikel 8). Voor deze rubriek wordt geput uit de “FIDE 
Regels voor het Schaakspel”, officiële Nederlandse ver-
taling, KNSB maart 2001. 
 
Deze keer bespreken we artikel 10, de bepaling over 
versneld beëindigen. Ook dit artikel behoort tot de Wed-
strijdregels en bestaat uit 3 leden. Het tweede lid behelst 
4 subleden.  
Artikel 10 is een kort artikel. Niettemin wordt deze bepa-
ling algemeen gezien als de moeilijkste bepaling van “de 
Regels”. Waarde lezer, doe uw voordeel met het navol-
gende! 
 
Artikel 10.1 bepaalt, dat “versneld beëindigen” de laatste 
fase van een partij betreft, waarin alle resterende zetten 
in een begrensde tijd moeten worden gedaan. 
 
Duidelijk toch? De regels voor het “versneld beëindigen” 
betreffen: 
• de laatste fase van een partij; en 
• alle zetten moeten in een begrensde tijd worden ge-

daan. 
 
Artikel 10.2 geeft aan, dat als de aan zet zijnde speler 
minder dan 2 minuten op zijn klok over heeft, dan mag 
hij remise claimen voor dat zijn vlag valt. Hij moet de 
klokken stil zetten en de arbiter waarschuwen. 
 
Artikel 10.2, sub a vervolgt, dat als de arbiter er mee in-
stemt dat de tegenstander geen poging doet de partij op 
een normale manier te winnen of dat het niet mogelijk is 
de om op een normale manier te winnen, dan moet hij 
de partij remise verklaren. Anders moet hij zijn beslissing 
uitstellen, of de claim afwijzen. 
 
Dus: de speler heeft minder dan 2 minuten op zijn klok. 
Hij kan dan remise claimen, mits: 
• de tegenstander geen poging doet om te winnen; of 
• de partij niet te winnen is. 
 
Voor de volledigheid wijs ik erop, dat het “of de claim af-
wijzen” niet in de Nederlandse vertaling van het regle-
ment is opgenomen. Volledigheidshalve heb ik deze zin-
snede toegevoegd. 
 
Artikel 10.2, sub b bepaalt, dat als de arbiter zijn beslis-
sing uitstelt, dan kan aan de tegenstander 2 minuten ex-
tra bedenktijd worden toegewezen en gaat de partij ver-
der in aanwezigheid van de arbiter, indien mogelijk. De 
arbiter dient de uitslag mee te delen nadat er een vlag is 

gevallen. 
 
Ergo: als de arbiter de beslissing uitstelt, dan kan hij 2 
minuten extra bedenktijd aan de tegenstander van dege-
ne die claimt toekennen. En belangrijk: hij kan zijn be-
slissing zelfs nog nemen, nadat een vlag gevallen is. 
 
Artikel 10.2, sub c legt vast, dat als de arbiter de claim 
heeft afgewezen de tegenstander 2 minuten extra be-
denktijd krijgt toegewezen. 
 
M.a.w.: stelt de arbiter zijn beslissing uit, dan kan hij ex-
tra bedenktijd aan de tegenstander toekennen. Wijst de 
arbiter de claim af, dan moet hij 2 minuten extra bedenk-
tijd aan de tegenstander toekennen. 
 
Artikel 10.2, sub d bepaalt, dat de beslissing van de arbi-
ter inzake artikel 10.2 a, b en c definitief is.  
Echter OSBO-spelers opgepast! De OSBO heeft deze 
bepaling uitgesloten, waardoor bij OSBO-wedstrijden be-
roep tegen de beslissing van de arbiter mogelijk is. De 
reden hiervoor is, dat veelal een spelende teamleider te-
vens wedstrijdleider/arbiter is en objectiviteit vaak verre 
van gewaarborgd is. Daarnaast heeft de OSBO mijns in-
ziens terecht ook oog voor de nog te vaak gebrekkige re-
gelkennis bij menig teamleider/wedstrijdleider. 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Dom hè, zo’n teamleider die de regels niet kent”. 
Barth: “Ja Ernie, heel dom hè Ernie”. 
 
Artikel 10.3 bepaalt, dat als beide vlaggen gevallen zijn 
en het onmogelijk is om vast te stellen welke vlag het 
eerst viel, dan is de partij remise. 
 
Overigens is op de digitale klok van tegenwoordig een-
voudig te constateren welke vlag het eerst viel. Bij de ou-
de gardeklok is dit vaak moeilijker waar te nemen. 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Dit is een moeilijk artikel, hè Barth”? 
Barth: “Ja hè Ernie, eigenlijk zou je dit artikel iedere 
maand een keer moeten herlezen, hè Ernie”. 
Ernie: “Ja hè Barth”. 
Barth: “Inderdaad hè Ernie”. 

De Regels voor het Schaakspel (8) 
featuring “Ernie en Barth” 

door Nico Schoenmakers onder auspiciën van Barth Plomp 
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Om in 2D weer enigszins voor de dag te kunnen komen 
moesten we in de vijfde ronde een Leids varkentje was-
sen. Het inderdaad nogal studentikoze derde van LSG 
stond boven ons, maar ja wie niet dit seizoen? Op UVS 
na kent deze poule geen enkele makkelijke tegenstan-
der. Toch zat het op deze zaterdag 18 september eens 
mee en konden we een flinke overwinning laten noteren. 
Het geintje dat Wouter uithaalde helpt in zo’n situatie 
prima. 
 
Wouter van Rijn-Chris Roosendaal  
1.d4 e6 2.Lf4 c5 3.e3 Db6 4.b3 Pc6 5.Pf3 Pf6 6.c3 Da5 
7.Pfd2!? d5 8.Ld3 b6??  
Met een dame op a5 je pion op b6 neerzetten is iets wat 
in dat MTV-programma Jackass thuis hoort. Zoiets als 
aan het eind van een boomtak gaan zitten en die aan 
het begin doorzagen.  
9.a4 Le7?  
Nog niks aan de hand?  
10.Lb5 Lb7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.b4! Argh. Zwart gaf direct op 

(11...cxb4 12.Pb3). 1–0 
 
 
Dit hikje werd gevolgd door twee 
door en door fatsoenlijke remises 
van Sjoerd van Roosmalen en 
Olivier Bruning. Toen stokte het 
even, want onze beste doelman 
Eelco de Vries gleed in het eindspel uit tegen Ivo Wan-
tola, die handig profiteerde en de bal in het net schoot. 
Toen was de beurt aan de Pirc-brigade. Nee, niet Olivier 
deze keer, want die had wit. Sander en ik namen beiden 
met b5-b4 een giftig pionnetje op e4. De stellingen ken-
den wat kleine verschillen (bij mij de extra zetten Ld3 
Lb7), maar die groeiden uit tot duizelingwekkende groot-
te. 
 
Albert Termeulen-Sander Berkhout  

1.e4 d6 2.d4 g6 3.Pc3 Lg7 4.Le3 a6 5.Pf3 Pf6 6.Dd2 
b5 7.Lh6 Lxh6 8.Dxh6 b4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.Pe2?!  
Er lijkt voor zwart niet zo veel aan de hand, maar 9.Pd5! 
Pxe4 10.Ld3 had wit fraai spel gegeven. Mag je dan he-
lemaal niet op e4 pakken?  
9...Pxe4 10.Dg7 Tf8 11.Pg3 Pf6 12.Lc4 e6 13.0–0 De7 
14.Tfe1 Pbd7 15.a3! Tg8 16.Dh6 Lb7 17.axb4!?  
17.Pg5 d5 18.Ld3 bxa3 19.Txa3 en wit heeft aardig wat 
druk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
17...Lxf3! 18.gxf3 d5 19.Lxa6 Dxb4 20.Ld3 Ke7 21.
Pe2 Txa1 22.Txa1 Dxb2 23.Ta7 Db8 24.Ta6  
24.Ta1 en na 24...c5 25.dxc5 Pxc5 heeft wit tijd voor 26.
Pd4! met tegenkansen. Nu wordt wit krachtdadig weg-
gespeeld.  
24...c5 25.Dc1 Tc8 26.Pf4 Kf8 27.dxc5 Pxc5 28.Ta5 
Kg8 29.De3 Dd6 30.Ta7 Pxd3 31.cxd3 d4 32.Dd2 Dc5 
33.Ta4? Dg5+ met stukwinst. 0–1 
 
Dat nuanceverschil waar ik het net over had bracht mij 
in grote problemen. Maar toen voltrok zich een heus 
wonder. Als je het seizoen begint met 1½ uit 4 en dat 
hadden minstens twee punten meer moeten zijn, dreigt  

Jackass 
Door Peter Boel 
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de moedeloosheid. Ach, ik had toch drie lollige partijen 
gespeeld, hield ik mezelf maar voor. Alleen mijn winst-
partij was niets aan geweest. Probeer er gewoon iets 
leuks van te maken en zie, de Magie van het Schaak-
spel openbaart zich af en toe aan je.  
 
Arjen van Benthem-Peter Boel  
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Le3 a6 5.Pf3 b5 6.Ld3 
Lg7 7.Dd2  
Interessant is 7.e5! en nu niet 7…dxe5? 8.dxe5 Pg4 
(8…Pd5? 9.Lxb5+) 9.Lf4 Pd7 (9…0-0 !? 10.h3) 10.Le4 
Ta7 11.e6! en in deze open stelling krijgt wit een giganti-
sche aanval. Beter is 7...Pg4! 8.Lf4 b4 9.Le4 Ta7. 
 7...Lb7 8.Lh6!? Lxh6 9.Dxh6 b4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.Pe2 Pxe4!? 11.Lxe4 Lxe4 12.Pg5! Lxc2!?  
Zwart is veel te onvoorzichtig geweest. Ik keek hier nog 
naar 12...Lxg2 13.Tg1 Ld5 14.Pf4 f6? 15.Pxh7 en ook 
14...c6 15.Dg7 Kd7 16.Pxd5 cxd5 17.Pxf7 Tg8 18.Dxh7 
Df8 19.Txg6 Pc6 is niet om over naar huis te schrijven.  
13.Dg7 Kd7 14.Dxf7  
Ook aantrekkelijk, voor hem dan, is 14.Pxf7!? Tg8 15.
Dxh7 Df8 16.Dh3+! Lf5 17.Df3 Dxf7!? 18.Dxa8 Ld3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14...Lf5?!  
Beter was 14...Dg8 15.Df3 Pc6!, wat ik oorspronkelijk 
had gepland maar verwierp omdat die dame op f3 me 
niet beviel.  
15.Pg3!?  
15.Db3 Dg8? (15...Te8±) 16.Pf7.  

15...Dg8 16.Pxf5 gxf5 17.Dxf5+ e6 18.Df3 Pc6 19.Pe4!  
In de vooruitberekening had ik gedacht dat ik nu op d4 
kon slaan, maar dat is onzin want na 20.Pf6+ heeft de 
koning geen goed veld. 19...Dg6 of 19...Ke7 ziet er wel 
heel triest uit, dus...  
19...Tf8!? 20.Pf6+ Txf6 21.Dxf6 Dxg2 22.0–0–0  
Zo, even opvegen, zal Van Benthem hebben gedacht. 
Vanaf nu bent u echter getuige van de Magie van het 
Schaakspel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22...b3!!!  
Dat geeft hem toch wat praktische probleempjes, dacht 
ik terwijl ik het speelde. Van Benthem verzonk in diep 
gepeins. Hoe langer dat duurde, des te duidelijker werd 
dat wit hier ontiegelijk op moet passen. 
23.axb3  
Na 23.Dxh8! was ik 23...bxa2?! van plan en dat zal hem 
afgeschrikt hebben. Na 24.Dxh7+ Kc8 25.Kd2 Dxf2+ 26.
Kc3 a1D 27.Txa1 Dxd4+ 28.Kc2 loopt wit echter dood-
leuk uit de schaakjes, hoe link het er ook uitziet! 23...
De4! (in plaats van 23…bxa2) 24.Kd2 Df4+ 25.Kc3 Df3+ 
26.Td3 Dxh1 is vergelijkbaar met de partij, maar iets be-
ter voor wit omdat hij na 27.Dxh7+ Kc8 28.Dg8+ Kb7 29.
Kd2!! (Fritz) het initiatief houdt. 
Aardig was dat een pissige Van Benthem na de partij 
zei dat hij 23.a3? had moeten spelen. Dat is echt niks 
want na 23…De4! moet 24.Kd2 en kan zwart 24…
Dxd4+!? proberen. Fritz zou wel bewijzen dat hij gewon-
nen had gestaan. Ja, dat ben ik nu aan het doen, maar 
daar heb ik tijdens zo’n partij geen boodschap aan. 
23...Pb4!?  
Opmerkelijk genoeg geeft Fritz hier 23...Dg6!? en nu:  

A)   24.Dxh8? Pb4 25.Td2 Pa2+ is beter voor zwart 
dan de partij;  

B)   24.Df3 Pb4 (leuk is ook 24...Tf8!? 25.Dxf8? Pb4 
etc.) en na 25.De2 zit het remisemechanisme 
25...Dg5+ 26.Kb1 Da5 erin;  

C)   24.Dxg6 hxg6 en dit eindspel zou slechts een 
tikje minder zijn voor zwart.  

24.Thg1?!  
Ik verwachtte hier 24.d5!? exd5 25.
Df5+ Kc6 en zwart staat zeker niet 
minder. Het beste is echter het niet 
bepaald voor de hand liggende 24.
Df7+! Kd8 25.Dxe6 Dxf2 26.Td2 en 
dit lijkt wit nog wel voordeel op te 
leveren. 
24...De4  
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Ik verwierp 24...Dc6+ wegens 25.Kd2 Dc2+ 26.Ke1 
Pd3+ 27.Txd3 Dxd3 28.Dxh8 Db1+ 29.Ke2 Dxg1 30.
Dxh7+ met een goed dame-eindspel voor wit.  
25.Dg7+  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
25…Kc8!!  
Want nu zag ik dat wit na 25...Kc6 een eindspel af-
dwingt met 26.Dg2!, hoewel dat ook nog niet hopeloos 
lijkt na 26...Dxg2 27.Txg2 Tf8 28.Kd2 Kd5.  
26.Dxh8+ Kb7 27.Td2 Pa2+ 28.Kd1 Db1+ 29.Ke2 Dx-
g1 30.Dxh7!  
Ik dacht eerst dat dit de toren op d2 verloor, maar zie 
wits 31e zet. Wit heeft nu tenminste de h-pion als troef, 
maar zwart heeft ontelbare tegenkansen.  
30...Pc1+ 31.Kf3  

31.Ke3?? De1+. 
31...Pxb3 32.Td3 Dh1+ 33.Kg4 Dg1+ 34.Kf3  
Een gevaarlijke winstpoging (gevaarlijk voor wit dan) is 
34.Tg3 Dd1+ 35.Kg5 Pxd4. 
34...Dh1+ 35.Kf4  
Begrijpelijkerwijs gaat wit nog voor de winst, maar ook 
nu loopt hij risico.  
35...Dc1+ 36.Te3!? Dxb2! 37.Kg3? Pxd4 38.Kg2 Pf5?!  
Speelt op trucjes, wit had nog minder dan een minuut 
over. 38...a5 gaf goede winstkansen.  
39.Txe6 Dc2!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.Dh5?  
Het werkt. 40.Dh3 en 40.Df7 zijn beide mogelijk, met 
nog een klein voordeel voor zwart.  

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

026 - 4420937 

(advertentie) 
40...Dc6+ 41.f3 Pg7 42.Dg6 Pxe6 43.Dxe6 a5  
43...d5!? Het is een heel lastig eindspel, maar vooral voor 
wit. 
44.h4 Db5!? 45.De4+ d5 46.De5 a4 47.h5 a3 48.Kg3!?  
48.h6 Db2+ 49.Dxb2+ axb2 50.h7 b1D 51.h8D Dg6+ 52.
Kf2 c5 leek me niet al te moeilijk te winnen. 
48...Dc5!?  
Ik schrok terug voor 48...a2 49.h6 Db1 50.Dxd5+ Kb6 51.
Dd4+ c5 52.Dd6+ Kb5, maar zwart loopt uit de schaaks en 
dit lijkt toch de manier om zo'n eindspel te winnen. Zwart 
dreigt overigens nu 49...Dd6 met directe winst.  
49.h6 Dg1+ 50.Kh4 Df2+ 51.Kg4 Dg2+  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52.Kf5?  
Veel lastiger is 52.Kh4!:  

A)   52...a2!? 53.Dxd5+ c6 (53...Kb6 54.Db3+ Kc5 55.
Dc3+) 54.Dd7+ Kb6 55.Dd8+ Kb5 56.Db8+ Kc4 57.
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Df4+ Kb3 58.De3+ Kc2 59.Dc5+ Kd3 60.Dd6+ 
Ke2 61.De5+! Kxf3 (61...Kf1?? 62.Da1++-) 62.
Df6+ Ke3 63.Dc3+ Kf4 64.Df6+ remise;  

B)   52...Dh1+ 53.Kg3 Dg1+ 54.Kh3;  
C)   52...Dxf3 53.h7 Dh1+ 54.Kg3 Dxh7 55.Dxd5+ 

en ook a3 gaat verloren. Dit was mijn plan, maar 
de winst wordt steeds moeilijker.  

52...Dxf3+ 53.Kg6 Dg2+ 54.Kf7 a2 55.h7 Df1+ 56.Ke6 
Dh3+! 57.Kxd5 Dh1+ 58.Ke6 Dh6+! 59.Kd7  
Of 59.Kd5 Dc6+ 60.Kd4 a1D+. 
59...Dxh7+ 60.Kd8 Dd3+ 61.Ke8 Dg6+  
en wit gaf op wegens een schaakje op d6. 0–1 
 
Ondertussen had Otto een solide zege geboekt op Tho-
mas Thissen. Onze man had een pion geofferd en al 
uren gaf niemand meer een cent voor de stelling van de 
(ook) grieperige Thissen, maar deze leverde taai weer-
werk. Helaas voor hem was het eindspel van Arnhems 
loperpaar tegen Leidse loper plus vark… eh, paard toch 
nog verloren. 
Ja, en toen zat alles mee. Remco had urenlang tegen 
een stelling aangekeken die net zo treurig oogde als die 

van Thissen. Ondanks zijn naam, die doet denken aan 
wilde schaaktaferelen in romantische Italiaanse café’s, 
durfde Vincent Fructuoso van der Veen echter niet door 
te pakken en langzaam kon Remco zijn stelling verbete-
ren. Na de tijdnood ging een belangrijke pion op d5 eraf 
en met een aardig trucje won onze bijna-topscorer (dat 
is net als vorig jaar Wouter, samen met Sander) nog 
een kwaliteit en de partij. 
Wat leren we hieruit? Niets, eigenlijk. Of het moet zijn 
dat we niet overgeconcentreerd moeten spelen, niet 
moeten willen winnen vanuit de opening maar de ener-
gie bewaren voor die ene kans die altijd komt. Wat meer 
Jackass, dus. 
 

De ASV jeugdhoek 
Frank Schleipfenbauer 

Na een feestelijke decembermaand willen we De Jeugd-
hoek in het nieuwe jaar starten met een overzicht van 
de kersverse kampioenen. 
 
De kampioenen van de ASV jeugdcompetities. 
 
Zoals de men wellicht weet speelt de jeugd vanaf 19.00 
uur tot ca. 19.45 uur haar schaakcompetitie. (Vandaar 
ook ons verzoek aan de senioren niet voor 19.30 de 
middelste speelzaal te betreden). 
Nu kent de jeugd net als de senioren een aantal kampi-
oenschappen waarvan in december 2004 de kampioe-
nen bekend geworden zijn. 
 
De gewone competitie. 
 
De jeugd speelt verdeeld over 4 groepen (ingedeeld 
naar sterkte) voor het ASV jeugdkampioenschap. De 
spelers (behalve de beginnersgroep) spelen een partij 
met 20 minuten per persoon per partij.Per groep promo-
veren de eerste 3 en degraderen de laatste 3. 
 
De Superliga;  
Nr’s   1,2     Jolien van Eck-Duymaer-van Twist en Paul 
te Hietbrink. Na een spannende beslissings-2-kamp wist 
echter Jolien de kampioensbeker op te eisen.  

3     Thomas Janssen, Aming Chen en Jesse Gi-
ling. Ook hier moest een beslissing door een 3-kamp 
geforceerd worden die Thomas wist te winnen. 
Hoofdklasse; 
Nr.     1        Bart-Jan van Elk 

2     Li-Guan Wong 

3     Isyan Thijssen 
1e klasse 
Nr’s 1, 2 en 3 Bacon Shao, Onur Tezel, en Stefan Bredi-
us. Na een beslissings 3-kamp wist Bacon de kampi-
oensbeker te veroveren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Van links naar rechts Onur, Bacon en Stefan 
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Beginnersklasse 
Deze klasse speelt nog zonder klok. 
Nr.  1.Mannes Dreef 
       2.Tsji-yan Cheung 
       3.Ruben Houkes 
 
De Bekercompetitie 
In deze competitie spelen de hoger geplaatste spelers 
ten opzichte van de lager geplaatste en ongeplaatste 
spelers met een tijdhandicap. 
Zo kon het dit jaar gebeuren dat de nr. 2 geplaatste 
Umit Duman in de finale met slechts 1 minuut op de klok 
moest spelen tegen de ongeplaatste maar verrassend 
goed spelende Bart-Jan van Elk, die  20 minuten voor 
zijn partij kreeg. De eerste partij werd remise en uitein-
delijk won Umit toch de 2e pot. 
 

 
Let op senioren, wij komen er aan! 

 
De snelschaakcompetitie 
 
In de snelschaakcompetitie kwamen de volgende win-
naars tevoorschijn; 
Superliga 
Nr.  1.Aming Chen 
       2.Jesse Giling 
       3.Carlo Bredius 
Hoofdklasse 
Nr.  1.Jan-Pieter Lourens 
       2.Angelo Schoof 
De derde plaats is in deze klasse nog niet bekend. 
 
De bijzonderschaakcompetitie 
 
De bijzonderschaak competitie is nog niet beslist maar 
wil ik toch even noemen aangezien deze bij de senioren 
wellicht niet bekend is. 
In deze competitie spelen de kinderen enkele partijtjes 
in een van de volgende schaakvarianten; 
weggeefschaak, krimpschaak of Schots schaak. 
Deze varianten zijn in eerste instantie niet om beter te 

leren schaken, maar blijken de kinderen zoveel plezier 
te bezorgen (de ‘betere’ schakertjes winnen niet meer 
zonder meer) dat wij deze toch op het programma hou-
den. 
 

 
Alle? (in ieder geval de meeste) kampioenen met rechts 
in de hoek de beslissende 2-kamp tussen Jolien en Paul 

nog volop in gang. 
 

Het OSBO Persoonlijk Jeugdkampioenschap 2004. 
 
Van 26 tot 30 december vonden de persoonlijke jeugd-
kampioenschappen van de A tot en met de E-klasse in 
Apeldoorn plaats.  
Een 4-tal ASV jeugdspelers speelden mee. Kasper Uit-
hof in de A-klasse (zijn laatste jaar!) en Jesse Giling, 
Carlo Bredius en Paul te Hietbrink in de D-klasse. 

 

De ASV jeugdspelers, onder streng doch rechtvaardig 
toezicht van Vincent, aan de analysetafel. 

 
Kasper Uithof speelde in de A-groep dit jaar een buiten-
gewoon goed toernooi! 
In een veld van 11 spelers was hij 7e geplaatst maar 
wist hij, volgens eigen zeggen met een gelukje in de 1e 
en 3e ronde, de 2e plek op te eisen!  
Hoewel hij achteraf betreurde geen kampioen geworden 
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te zijn (iets wat er na een start met 3.5 uit 4 zeker in ge-
zeten heeft) was hij uiterst tevreden over dit resultaat.  
De winstpartijen op achtereenvolgens Bram van der Vel-
den (2037), Lars Kurstjens (1785), Susan van Domme-
len (1494) en William Cornelis (1761) mogen er zeker 
zijn! Voor een kleine impressie zie het partijenblok. 
Gaat Kasper in zijn laatste jaar als jeugspeler met grote 
passen doorbreken!?! We zijn bij deze gewaarschuwd! 

In ieder geval gefeliciteerd met deze mooie 2e plaats 
Kasper, dit heb je alvast binnen! 
 
Jesse, Carlo en Paul deden het in hun klasse naar ver-
wachting en eindigden in de subtop/middenmoot met 
respectievelijk een gedeelde 16e plaats voor Jesse en 
Carlo en vlak daaronder een 26e plaats voor Paul. 
 

 
OSBO Persoonlijk Jeugdkampioenschap 2004 

 
A categorie 
Eindstand 
 
No.  PNo.  Name                       Score WP    rat.    TPR      W-We 
  1.     1  Velden, Bram vd                    5.5     26.0   2037    1851   -1.01 
  2.     7  Uithof, Kasper                        5.0     27.5   1526    1914   +3.53 
          2  Donker, Roel                          5.0     25.5   1867    1856    -0.04 
  4.     8  Arts, Dirk                                4.5     23.5   1503    1737    +2.26 
  5.     3  Springelkamp  *, Henriet        4.0     24.5   1842    1689    -1.32 
  6.     9  Dommelen  *, Susan van       3.5     23.5   1494    1633    +1.33 
  7.     4  Kurstjens, Lars                       3.0     24.0   1785    1635    -1.48 
  8.     5  Cornelies, William                  2.0     23.5   1761    1405    -3.32 
  9.     10  Pruijssers  *, Karin               1.5     23.0   1432    1425    -0.04 
 10.    11  Meuleman  *, Danielle          1.0     24.0   1331    1384    +0.30 
 11.    6  Niet Opgekomen                    0.0     24.5                0000    0     

 
 

D categorie 
Eindstand 
 
No.  PNo.  Name             Score WP    rat.    TPR  W-We 
------------------------------------------------------------------------------- 
  1.   26  Offringa 94, Joost         11.0   101.0 1691  1497 -1.40 
  2.   18  Smid 94, Tom               10.5   107.   1127  1490 +5.66 
  3.   35  Holte 93, Benjamin t     10.0   104.5 1266  1403 +2.20 
… 
16.o.a 
        2  Giling 93, Jesse    7.0     88.5   1038  1118 +1.41 
        1  Bredius 94, Carlo 7.0     82.0   0925  1010 +1.54 
26.o.a. 
        3  Hietbrink 94, Paul te       6.5     78.0   1019   934 -1.56 
 
Totaal 54 deelnemers  

(5) Donker,Roel - Uithof,Kasper  
OSBO PJK 2004/2005, 12.2004 
 
 1.e4 0 1...c5 0 2.Pf3 3 2...Pc6 0 3.d4 0 3...cxd4 43 4.
Pxd4 0 4...Pf6 Wit had 4. d6 voorbereid, omdat ik dat 
normaal speel (ook in de eerste ronde tegen Bram vd 
Velden). Maar de witspeler speelt zelf ook altijd deze va-
riant van de Siciliaan, dus hij wordt getest op zijn eigen 

opening. 3 5.Pc3 0 5...g6 8 6.Le3 0 6...Lg7 0 7.Lc4 34 
7...0–0 3 8.f3 2 8...d6 0 9.Dd2 0 9...Ld7 0 10.0–0–0 4 
10...Tc8 0 11.Lb3 4 11...Pa5 0 12.h4 0 12...Pc4 Nor-
maal speelt zwart het paard via e5 naar c4. 0 13.Lxc4 0 
13...Txc4 3 14.h5 0 14...Pxh5 0 15.g4 4 15...Pf6 0 16.
Lh6 
 
 

Partijenblok ASV jeugdhoek 
OSBO Jeugdkampioenschappen 2004 A-Groep 

Analyses Kasper Uithof 
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4 16...Pxe4!? 5 17.fxe4 2 17...Txd4 2 18.Dh2 5 18...
Txd1+ 5 19.Pxd1 4 19...Lc6  
Deze zet speelde ik eigenlijk om een gaatje voor mijn 
koning te maken: Lxg7 Kxg7 Dxh7+ en Kf6-e6-d7 0 
[19...Le5 11 20.Dh4 84 20...Dc7 is misschien beter. 2 
21.Lxf8 0 21...Kxf8 21] 20.Le3 0 20...f6 0 [Beter is: 20...
h5 2 21.gxh5 3 21...Lxe4 3 22.hxg6 3 22...Lxg6³ 3] 21.
Pc3 0 21...Kf7 5 22.Lxa7 3 22...b6 0 23.Df2 40 23...
Dd7 1 24.Lxb6 3 24...Dxg4 0 25.Dd4 0 25...De6 0 26.
Txh7 9 26...Kg8 2 27.Th1 5 27...f5 4 28.De3 3 28...
Lxe4 3 29.Pxe4 5 29...Dxe4 2 30.Dxe4 68 30...fxe4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier zijn we in een interessant eindspel beland. Jammer 
dat we allebei nog maar vrij weinig tijd op de klokken 
hadden, en het niet optimaal hebben kunnen uitspelen. 
1 31.c3 0 31...Kf7 0 32.a4 4 32...Ke6 2 33.a5 3 33...
Kd7 4 34.Kd2 0 34...d5 6 35.Tg1 3 35...g5 0 36.Le3 6 
36...Lf6 0 37.Lxg5 11 37...Ta8 5 38.b4 4 38...Tg8 3 39.
Le3 4 39...Txg1 2 40.Lxg1 4 40...Kc8 4 41.a6 0 41...
Kb8 134 42.a7+  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

0 [42.b5 enz is waarschijnlijk winnend voor wit. 5] 42...
Ka8 0 43.b5 0 43...e5 0 44.Kc2 0 44...d4 0 45.b6 0 45...
Ld8 8 46.cxd4 6 46...Lxb6 13 47.Kc3 6 47...Kxa7 0 48.
dxe5 0 48...Lxg1 7 49.e6 8 49...Lc5 3 50.e7 3 50...Lxe7 
3 51.Kd4 4 51...e3 4 52.Kxe3 1 ½–½ 
 
 (6) Uithof,Kasper - Cornelies,William OSBO PJK 
2004/2005, 12.2004 
1.e4 0 1...c5 0 2.Pf3 0 2...e6 3 3.d4 0 3...cxd4 0 4.Pxd4 
15 4...a6 0 5.Pc3 3 5...Pc6 0 6.Le3 2 6...Dc7 0 7.f4 3 
7...Pge7 0 8.Pf3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 [Meteen winnend is: 8.Pdb5 21 8...axb5 2 9.Pxb5 0 
9...Db8 3 10.Lb6 2 10...Ta4 4 11.Lc7 0 11...Txe4+ 6 12.
Le2 3 12...Pd5 5 (12...Da8 0 13.Pd6# 1–0 0) 13.Lxb8 en 
wit wint 7] 8...Pg6 0 9.f5 0 9...Pge5 5 10.a3 4 10...Le7 0 
11.Le2 5 11...Pg4 4 12.Lg1 0 12...b5 0 13.h3 0 13...
Dg3+ Geeft de partij weg. 0 [13...Pge5 is veel beter. 0] 
14.Kf1 Diagram  
Een curieuze stelling is ontstaan. Zwart leek een aanval 
te hebben, maar wat zwart nu ook doet, hij verliest of 
het paard op g4 of de dame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 4 14...Lc5 0 [14...Pf6 0 15.Lh2 5 15...Pg4 0 16.Lxg3 1 
16...Pe3+ 1 17.Kf2 2 17...Pxd1+ 1 18.Thxd1 en wit wint. 
1] 15.Lxc5 en zwart geeft na een 
paar zetten op. 5 1–0 
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Vooraf rekenden wij op vast op een overwinning. 
Dukenburg was in de stand en op papier een matige 
tegenstander. Dat we gelijk speelden kwam bij ons over 
als een nederlaag. Het begon niet best. Bordspelers 1 
en 2, Erik Hartman en Martin Weijsenfeld waren er niet 
en kwamen ook niet. Met de GSM enige malen gebeld 
maar, de thuisfronten namen niet op. Ze waren dus 
waarschijnlijk wel onderweg. Maar goed, bijna een uur 
te laat kwamen de heren binnenstuiven en vonden het 
nodig ook snel klaar te zijn. Het waren wel twee nullen.
Daar stonden de twee winstpartijen van Theo van Am-
erongen en Jan Vermeer tegenover. Zij speelden beiden 
een makkelijke partij. Ook Albert Marks won, maar dat 
ging ternauwernood. Karel Polman speelde een plusre-
mise en Tom Bentvelzen een minremise. Alles hing dus 
af van de partij van Tony Hogerhorst. Tony speelt in de 
interne uitstekend, maar uitgerekend deze partij speelde 
hij minder en kwam daardoor ook minder te staan, tot 
aan verlies niet meer viel te ontkomen. Met dit gelijkspel 
mochten we niet eens ontevreden zijn. We staan met 5 

matchpunten (nog) bovenaan in onze poule. 
Er waren geluiden dat Erik en Martin op kosten van de 
club een navigator in hun auto mochten inbouwen, zo-
dat ze voortaan op tijd de bij de clublokalen zijn. Er moet 
nog overlegd worden met de penningmeester van ASV. 
Het is onbekend of ze de terugweg hebben kunnen vin-
den.                                             
 
1. S. Eganovic (1808)  -    Hartman          1-0 
2. J. de Vaan (1762)    -    Weijsenfeld     1-0 
3. V. Valk (1739)          -    Polman            ½-½ 
4. T. Weidema (1774)  -    Hogerhorst      1-0 
5. J. Jansen                  -    Marks              0-1 
6. A. Witteveen (1591) -    Vermeer          0-1 
7. H. Uittenbogaard-Van   Amerongen     0-1 
8. H. Prudon (1420)      -    Bentvelzen      ½-½ 
                                                                  4-4          

Dukenburg - ASV-5: 4-4, een kleine kater 
Jan Vermeer 

ASV 2x zwaar ten onder 
Richard van der Wel 

Het jaar 2004 duurt voor ASV 2 
twee maanden te lang. Het af-
gelopen jaar zijn er goede uit-
slagen neergezet wat onder an-
dere resulteerde in een keurige 
vierde plaats in de eindstand 
van vorig seizoen. 
Dit seizoen werd er ook goed 
begonnen, met vier matchpun-
ten uit drie wedstrijden, maar in 

november en december van dit jaar zat de klad er goed 
in. 
Er werd eerst verloren in Nijverdal tegen het zwak ge-
achte ENO en daarna thuis van het sterke Haren 1. 
Over de wedstrijd in Nijverdal is nog lang nagesproken. 
We tuften erop het gemakje heen, we hadden tegen on-
ze gewoonte in  op een vroeg tijdstip afgesproken om te 
vertrekken zodat we ons niet hoefden te haasten, en 
volledig relaxed kwamen we aan in Nijverdal. 
Fokke moest nog arriveren maar dat is normaal gespro-
ken geen enkel probleem. 
Ik sta nog maar net binnen en de wedstrijdleider rent op 
mij af. 
De vraag was waarom wij zo laat waren. 
Ik zeg, “laat”?  
“Ja”, zegt íe, “we beginnen hier om 12.00uur”. 
Oh!!! 
Sta je dan om 12.40uur en de klokken lopen al. 

Gauw Fokke proberen te bereiken om te zeggen dat hij 
moet opschieten. 
Bleek hij verdwaald te zijn. 
Met behulp van de plaatselijke bevolking was hij toch 
voor het vallen van de vlag (je mag één uur te laat ko-
men) aanwezig. 
Over de wedstrijd ben ik kort.  
Na een uur spelen dacht ik, “het wordt 6-2 voor ons”, na 
twee uur spelen, “het wordt iets rond de 4-4”, na drie 
uur, “we gaan verliezen”, 
en na vier uur spelen wist ik het zeker , “we verliezen 
dik”. 
En zo was het. Dramatisch!! 
Ondanks deze nederlaag hebben we een leuk diner ge-
had bij de Chinees waarbij Fokke  ons uitgelegd heeft 
dat over aardappelen een heleboel te vertellen valt. 
Nu dachten we revanche te nemen en Haren 1 aan de 
zegekar te binden. 
Hoe anders liep het. 
We zijn geveegd, gepoetst, aan de kant gezet, geplet, 
vernederd, en dientengevolge potentieel degradatiekan-
didaat. 
Ook over deze wedstrijd kan ik kort zijn. 
Één remise en zeven nederlagen! 
In de stand staan we nu ergens in de onderste regionen. 
Ik weet zeker dat we vanaf nu zullen stijgen op de rang-
lijst en dat 2005 een mooi jaar wordt voor ASV2!! 
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   ENO                            1804 -     ASV 2                           1934        5½ - 2½ 
1. Johan op den Dries    1729 -     Fokke Jonkman             2073        1  - 0 
2. J. Beintema                1863 -     Koert van Bemmel         1983        0  - 1 
3. Tom Officier               1899 -     Bert Buisman                 1990        1  - 0 
4. R.A. Brinkhuis            1753 -     Richard van der Wel      1903        0  - 1 
5. A.A.de Vos                 1734 -     Fred Reulink                  1920        ½  - ½ 
6. H. Hengstman            1743 -     Siert Huizinga                1896        1  - 0 
7. Guy Bielderman         1849 -     Paul Schoenmakers      1786        1  - 0 
8. Matthew Johnson       1859 -     Kees Verkooyen            1920        1  - 0   
 
ASV 2                            1955 - Haren 1             2020        ½  - 7½ 
1. Koert van Bemmel      1983 -     Bert van der Leest  2070               ½  - ½ 
2. Richard van der Wel 1903 -       Paul van Linde              149          0  - 1 
3. Fokke Jonkman          2073 -     Marijn Otte                    1981        0  - 1 
4. Bert Buisman             1990 -     Evert Janse                   2090        0  - 1 
5. Sherman Maduro            -         Joop Hummel                2013        0  - 1 
6. Fred Reulink               1922 -     Michiel Delleman           1983        0  - 1 
7. Siert Huizinga             1896 -     Erwin Heijnen                1926        0  - 1 
8. Kees Verkooyen         1921 -     Rienk Hoogeveen          1945        0  - 1 

 

Stand Klasse 3B 
    Klasse 3B        Mp Bp  1   2  3  4   5   6  7  8  9  10 
1.  Unitas 2         10 25½ x   5½ .  .   5½  4½ 4½ .  .  5½ 
2.  Haren 1          8  26  2½  x  .  4½  .   6  .  7½ 5½ . 
3.  Lewenborg        7  24  .   .  x  5   .   4  3  6  .  6 
4.  Groningen 3      5  20½ .   3½ 3  x   4½  4  .  .  .  5½ 
5.  ENO              4  20½ 2½  .  .  3½  x   .  5½ 5½ 3½ . 
6.  Sneek 2          4  19  3½  2  4  4   .   x  .  .  .  5½ 
7.  WSG Winterswijk  4  17  3½  .  5  .   2½  .  x  1½ 4½ . 
8.  ASV 2            4  16  .   ½  2  .   2½  .  6½ x  4½ . 
9.  Dr. Max Euwe 2   3  18  .   2½ .  .   4½  .  3½ 3½ x  4 
10. herikon bv/Borne 1  13½ 2½  .  2  2½  .   2½ .  .  4  x 

Het Zevende Slaat Weer Toe! 
Ignace Rood 

Het is bijna niet te geloven, maar we 
hebben nu al meer punten binnen dan in de twee voor-
gaande seizoenen bij elkaar. We staan na drie ronden 
warempel tweede! Het is eigenlijk 
wel eens prettig te spelen zonder 
dat het degradatiespook voortdu-
rend meekijkt. 
Met 3 punten uit de eerste twee 
ronden waren we op de tweede 
plaats aangeland in de derde 
klasse OSBO in onze poule. Wel 
een beetje vroeg om al te juichen, 
maar we moesten in de derde 
ronde uit tegen een van de zwakkere teams, althans, 
zwakker op papier: BAT Zevenaar 4, dus we hadden er 
wel vertrouwen in dat we onze tweede plaats konden 
behouden en wie weet zat een koppositie er ook wel in. 
Het werd echter een taai gevecht, BAT strubbelde lang 

tegen en uiteindelijk wisten de twee in-
vallers maximaal te scoren en sleepten Het Zevende er 
doorheen. 
 
Na een uurtje spelen stonden we al met 1-0 achter om-
dat Frits Wiggerts aan bord een nogal erg blunderde. 
Een van zijn torens verdween opeens van het bord en 
Frits gaf maar op. Kan gebeuren, maar aan de andere 
borden werden er weinig vorderingen gemaakt, zag ik 
tijdens een rondje wandelen door de grote en erg lege 
speelzaal. Er hing een ranglijst van BAT spelers ergens 
aan een muur en ik keek er eens op om te zien hoe de 
ratings van de tegenstanders waren. Die waren aan alle 
borden flink lager dan onze eigen ratings zag ik, dus 
een overwinning zou toch mogelijk moeten zijn, ondanks 
de vroege achterstand. Zelf had ik zo te zien de enige 
tegenstander getroffen die zijn Elo rating goed waar-
maakte. Met een rating van zo rond de 1450 verdween 
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hij geruisloos en snel van het bord, stuk na stuk wegge-
vend. Het was een flauw potje dat na 1½ uur voorbij 
was. Ik kon nu tenminste relaxed rondlopen maar werd 
bij het zien van allerlei stellingen toch iets minder re-
laxed. Aan geen enkel bord was een duidelijk voordeel 
te zien, maar ook geen nadeel en het zou toch niet waar 
zijn dat we niet verder zouden komen dan een slap ge-
lijkspel? Ik ijsbeerde verder en kreeg wat meer hoop 
toen in invaller Jan Zuidema bezig zag aan bord 6. Stil-
letjes had een pion weten te verorberen nadat hij goed 
uit de opening was gekomen. Daags te voor had ik Jan 
tijdens het bedrijfsschaak ook bezig gezien met een 
paard-eindspel met een pluspion dat mooi werd uitge-
molken en een vol punt opleverde. Dus iets dergelijks 
moest nu ook wel lukken dacht ik. En inderdaad ging 
Jan rustig verder, wikkelde af naar een eindspel waarin 
zijn pluspion steeds verder richting promotie oprukte. De 
tegenstander probeerde met een combinatie de zaak 
nog te redden, maar er klopte iets niet en met een volle 
toren achterstand gaf de BATter op. We stonden voor 
met 1-2! Het zou nog wel goed komen!  
Maar het was aan de overige borden nog lang niet ge-
beurd. Aan de borden 2, 3 en 4 zaten invaller Hedser 
Dijkstra, Ruud Verhoef en Robert Naasz te trekken en te 
duwen en te knoerten en te wringen om er nog wat van 
te maken.  
Ruud had een remiseaanbod gekregen maar gezien de 
toen nog gelijke stand speelde hij toch door. Zijn stelling 
verslechterde. Ook Robert kon geen beslissing forceren. 
Bij Hedser ging het intussen wat beter. Ik ging maar wat 
rondlopen om onze spelers niet op hun zenuwen te wer-
ken door steeds mee te kijken. 
Ergens in de bijna lege zaal trof ik de BATter en oud-
ASV-clubkampioen Guust Homs. We raakten wat aan 
de praat over onder anderen de terugloop van leden van 
schaakverenigingen. Behalve bij ASV, zei ik, daar krij-
gen we bijna wekelijks nieuwe leden bij. Guust knikte 
wat somber en zei iets over hun speellocatie die wellicht 
niet meer beschikbaar zou zijn en zo. Later trof ik nog 
de redacteur van het BAT verenigingsblad, die me ver-
telde dat het al een jaar of zo geleden was dat hun blad 
was uitgekomen. Het blad lag er ook en ik bladerde het 
eens door. Het was wel 60 bladzijden dik en ik merkte 
op dat het misschien beter zou zijn meerdere malen een 

wat dunner blad uit te brengen dan jaarlijks één hele 
dikke. Het leek de BAT redacteur een goed idee. 
Maar nu ging ik weer terug naar het strijdtoneel want 
misschien was er wel wat gebeurd! Een riante overwin-
ning voor ons roemruchte team!? Maar nee, Ruud stond 
nu minder en was in vliegende tijdnood voor een halfje 
aan het vechten. Robert berustte inmiddels in remise en 
Hedser had na lange tijd een pionnetje weten te verove-
ren en meende nu wel te kunnen winnen. Het was overi-
gens voor Hedser een uitstekende speellocatie want in 
de speelzaal hing een heuse sigarettenautomaat waar 
je gratis en voor niets sigaretten uit kom halen en je kon 
er ter plekke uitgebreid op los dampen! Hedser maakte 
van deze gelegenheid dankbaar gebruik, spoedde zich 
na elke zet naar De Automaat en pafte of zijn leven er 
van af hing. Inmiddels stond de vlag bij Ruud te wanke-
len. Hij claimde remise maar dit werd afgewezen. Nu 
begon Ruud het weer wat scherper te zien dan zijn te-
genstander, wist zijn materiele achterstand om te buigen 
in een voorsprong en claimde met de vlag op vallen 
weer remise. Nu werd de claim toegewezen. Het was nu 
2-3 in ons voordeel. Hedser was nu toch in een duidelijk 
gewonnen stelling terecht gekomen, stak er nog eentje 
op en overzag waarschijnlijk door de immense rookwol-
ken een vunzige paardvork en verloor een kwaliteit. Hij 
doofde nu zijn laatste 12 peuken en ging er nu echt 
even voor zitten. Zijn paard was veel aktiever dan de to-
ren van de tegenstander en het paard vertrapte pion na 
pion. De pionnen van Hedser vormden nu een indruk-
wekkend front dat zich langzaam maar totaal onhoud-
baar richting frontlijn bewoog. De 
tegenstander gaf op. 2 – 4! Toch 
nog een overwinning!  
Ik belde diep in de nacht nog naar 
de gewaardeerde redacteur van 
En Passant, Ruud Wille, zodat de-
ze de uitslag nog in zijn blad kon 
zetten, en zei: “We hebben – uche 
uche – gewonnen! Uche!” (Hedser 
had weer wat sigaretten uit De 
Automaat weten te snaaien en 
stond zijn overwinning te vieren 
met uitgebreide rooksignalen) 
 

Oja, mijn kopij... deze is als volgt... 
Na lang aansporen, dreigementen, omkoping en chantage wist de wakkere 

teamleider van ASV 6 op de valreep ook nog wat te produceren: 

ASV 6 staat EERSTE in de poule. Daarenboven... in de 
competitie ASV 6 - ASV 7 staat ASV 6 OOK 1e! En in 
de competitie teamlijders ASV 6 - ASV 7 staat ASV 6 
wederom bovenaan!  
En in alle resterende competities ASV 6 - ASV 7 staat 

ASV 6 uiteraard eveneens number one! 
 
Wordt vervolgd!  

Uw verslaggever Sijtje Kijdnav. 

ASV 6 optimaal 
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De oploswedstrijd van 2004-2005 is al weer enkele 
maanden in volle gang. Het wordt dus weer eens tijd 
voor tussenstanden per groep. Hoewel er dit jaar door 
veelmeer schakers gepuzzeld wordt op de problemen 
van Hendrik van Buren, worden er minder oplossingen 
ingeleverd. Zijn de problemen te moeilijk of is er een on-
nodige schroom om oplossingen in te leveren. Aan het 
eind van het seizoen is er weer in elk klassement een 
prijsje, dus het is de moeite waard om mee te doen. 
Vooral Henk Kelderman en Hein van Vlerken hebben 
dringend behoefte aan concurrentie in de C-groep. Het 
blijft natuurlijk maar een aardigheidje om de clubavond 
nog leuker te maken en om mensen met elkaar in con-
tact te brengen. Dat laatste lukt zeker, want er wordt 
veelvuldig samen gestoeid met de problemen. Prachtig 
en ga zo door! 
 
Totaalstanden 
stellingen: 

De oploswedstrijd 
Erik Wille 

Groep A:  
Theo Jurrius 28 
Remco de Leeuw 24 
Barth Plomp 22 
Otto Wilgenhof 22 
Léon van Tol 20 
Richard van der Wel 8 
Bert Buisman 8 
Gonzalo Tangarife 6 
Anne Paul Taal 6 
Laurens Snuverink 2 

Groep B:  
Harm Steenhuis 20 
Ignace Rood 18 
Jan Vermeer 18 
Horst Eder 14 
Richard van Zon 8 
Frits Wiggerts 4 
Dick Hajee 4 

Groep C:  
Hein van Vlerken 16 
Henk Kelderman 12 

Partijstellingen: 

Groep A:  
Theo Jurrius 16 
Barth Plomp 16 
Remco de Leeuw 14 
Otto Wilgenhof 14 
Léon van Tol 6 
Bert Buisman 6 
Gonzalo Tangarife 6 
Anne Paul Taal 4 
Richard van der Wel 2 
Laurens Snuverink 0 

Groep B:  
Ignace Rood 12 
Harm Steenhuis 10 
Horst Eder 10 
Jan Vermeer 8 
Richard van Zon 4 
Frits Wiggerts 4 

Groep C:  
Hein van Vlerken 8 
Henk Kelderman 6 

ASV 6 -  
De Toren 3 
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ASV 3 scoort een min en plus  
Anne Paul Taal 

Problemen: 

Groep A:  
Léon van Tol 14 
Theo Jurrius 12 
Remco de Leeuw 10 
Otto Wilgenhof 8 
Barth Plomp 6 
Richard van der Wel 6 
Bert Buisman 2 
Anne Paul Taal 2 
Laurens Snuverink 2 

Groep B:  
Jan Vermeer 10 
Ignace Rood 6 
Horst Eder 4 
Richard van Zon 4 
Dick Hajee 4 

Groep C:  
Hein van Vlerken 8 
Henk Kelderman 6 

Quizvragen   
Remco de Leeuw A 6 
Theo Jurrius A 5 
Barth Plomp A 5 
Horst Eder B 5 
Harm Steenhuis B 4 
Otto Wilgenhof A 3 
Richard van der Wel A 3 
Anne Paul Taal A 2 
Ignace Rood B 1 
Jeroen Kruiver B 1 
Hein van Vlerken C 1 

Eind november reisden we af naar Meppel, waar we in 
de gezellige binnenstad aantraden tegen het sterke 
MSV. 
Barth had via Cees Hoogendijk prima routebeschrijvin-
gen gekregen en zodoende stonden we dichtbij en gra-
tis geparkeerd en waren we ook zo vroeg , dat we in het 
café al flink konden genieten van het warme bruine 
vocht, dat niet genoeg gedronken kan worden. 
Grappig was de wijze, waarop het café de routing van 
de consumpties had georganiseerd. 
Onder het motto het oog wil ook wat kwam er eerst een 
dame de consumptie opnemen, daarna bracht een an-
dere dame ons de overheerlijke bruine drab en vervol-
gens kwam de kassadame met ons afrekenen. 
Toen we na de koffie naar boven gingen, werden we 
verrast door de leuke, kleine speelzaal met uitzicht op 
de levendige markt, slechts 10 minuten op de hele mid-
dag werd deze markt te levendig, toen een orgeldraaier 
meende onder ons raam het meest te kunnen verdie-
nen. 
In de match vlogen Ruud, Kees en de voor Gerben in-
gevallen Eric Hartman hun tegenstanders ogenblikkelijk 
naar de keel. 
Kees had zich flink voorbereid op de sterke Richard Be-
rendsen en de zetten vlogen over het bord. 
Ruud bracht Roel Donker flink in de problemen en net 
toen ik het punt al begon te tellen stokte 
onze secretaris, vervlakte de partij en werd  tot remise 
besloten. 
Eric verleidde de voor Rienk van de Berg ingevallen 
Wijnstok met wat materiaal en toen deze flink had ge-
hapt volgde Erics zeer effectieve afrekening. 1.5 – 0.5  
Kees Sep liep ondertussen vele rondjes door de knusse 
speelzaal, want Berendsen dacht weer eens 
lang na. Zijn medespelers worden hier altijd erg zenuw-
achtig van, want hij geeft echt waar voor zijn geld!  Toen 
de klok op 47 secondes stond moest Richard nog 18 
zetten! 
Kees liet zich niet meeslepen hield makkelijk stand, toen 
de tijdcontrole was gehaald werd tot remise besloten (2-
1) Ondanks de voorsprong zag het er niet echt goed uit 

aan de verdere borden. 
Barth stond de hele partij onder druk, keepte bekwaam, 
maar sneuvelde in een dubbeltoreneindspel waar even 
de beste zet werd gemist tegen de zwakste Pauptit (2-
2). 
De teamleider onderschatte zijn weinig spraakzame te-
genstander (spreken is zilver …) en verspeelde 
een pion deze werd hem, nadat er nog van alles was 
geprobeerd, fataal (2-3). 
Erika  verspeelde tegen Cees Hogendijk enkele pionnen 
en liet in een paardeindspel met 2 pionnen minder (4 te-
gen 6) zien, wat voor eindspeltechniek zij in huis heeft. 
Cees wist geen gaatje te vinden, kloof de stelling af, 
maar moest in remise berusten ( 2.5 – 3.5). 
Edgar was de hele partij al bezig om vat op de stelling te 
krijgen, maar hij kwam niet in de wedstrijd. 
Toen er uiteindelijk in het eindspel voor hem een slechte 
loper tegen een sterk paard op het bord kwam, was er 
geen houden meer aan en was de wedstrijd verloren 
( 2.5-4.5). 
Als laatste stoeiden Theo en de sterkste Pauptit met el-
kaar , daar Meppel de wedstrijd al had gewonnen ging 
Pauptit eeuwig schaak uit de weg en deed nog een laat-
ste winstpoging, daarbij lanceerde hij Theo, die be-
kwaam overnam en de wedstrijd uittikte (3.5 – 4.5). 
 
Drie weken later mochten we in ons inmiddels vertrouw-
de Grand-Café na het in orde brengen van de zaal aan-
treden tegen Schaakmaat 2. 
Schaakmaat 2 staat laag geklasseerd , maar wist in de 
1e ronde Het Kasteel op 4-4 te houden, niet 
onderschatten dus. 
Een snel spelende Edgar stond na de opening redelijk, 
maar kwam gaandeweg minder te staan en op een ge-
geven moment zelfs aanwijsbaar verloren. Door een 
handige afleidingsmanoeuvre begon zijn tegenstander 
spoken te zien en daarna wikkelde Edgar snel af naar 
remise . 
Kees speelde tegen Thomas de Hoop,de sterkste man 
van Schaakmaat 2, zeer behendig en leek een beetje op 
een marionettenspeler, waarbij Thomas aan één van 
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zijn touwtjes hing. 
Een probleemloze snelle winst dus, waarbij ASV 3 de 
leiding nam (1.5- 0.5). 
Gerben won in het OSBO-cup duel tegen Wageningen 
de donderdag voor de match tegen Schaakmaat 2 op 
bijna dezelfde wijze, waarop hij nu verloor (1.5- 1.5). 
Hierna volgde kort na elkaar remises van Barth en Erika 
in partijen, die geheel in evenwicht waren gebleven 
( 2.5- 2.5). 
Zodoende werd het spannend want onze topscoorder 
Theo stond tegen de topscoorder van Schaakmaat 2 
iets beter, Ruud speelde een heel tactische partij tegen 

jeugdtalent Cornelies en Anne Paul speelde een dubbel-
toreneindspel tegen Frouws. 
Deze laatste partij werd remise voor de 1e tijdcontrole en 
Ruud sloeg zich voortreffelijk door de tijdnoodfase heen, 
waarbij hij zelfs een verborgen winstcombinatie miste, 
toen Theo heel subtiel de winstweg vond en het punt 
drukte legde Schaakmaat 2 zich bij een nederlaag neer 
en werd de partij van Ruud remise gegeven 4.5  - 3.5 
winst dus! 
Na de bekende “kuising” van het Grand-Café gingen we 
weer met 11 mannen en 1 vrouw vreemd bij de chinees 
op Presikhaaf. Vreemdgaan is niet altijd onplezierig. 

Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

Op dinsdag 7 december werden de rondes 7 t/m 9 afge-
werkt. De opkomst was redelijk met 10 man, maar dat 
moet nog beter. ‘Nieuw’ was ASV-er Hans Meijer, terwijl 
Bob Hartog Heijs en Jaques Gosseling dit seizoen voor 
het eerst aanwezig waren. Bij deze middag was het 
aantal schakers even. Bij toekomstig oneven schakers 
zal Fritz 8 worden ingezet, zodat niemand meer ‘vrij’ 
hoeft te zijn. Uiteraard staat het de schakers vrij om toch 
een bye te nemen. 
De volgende Daglichtschaak vindt plaats op dinsdag 11 
januari. 

 Stand na ronde 9:  aantal   
  pnt partijen ELO TPR 

1 Jan Vermeer 7 9 1593 1733 
2 Horst Eder 7 9 1454 1692 
3 Dick Hajee 6 8 1504 1637 
4 Karel Polman 2,5 3 1844 1467 
5 Henk Kuiphof 4 5 1471 1574 
6 Wim Zunnebeld 3,5 8 1434 1422 
7 Hans Meijer 4 3 1581 1382 
8 Bob Hartogh Heijs 4 3 1400 1456 
9 Gerrit Verbost 1,5 6 1349 1272 
10 Stephan Machie 1 6 1544 1224 
11 Jaques Gosseling 3 3 1280 735 
12 Peter de Jong 0 3 1565 853 
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De laatste jaren heb ik steeds een vergelijking gemaakt 
tussen de ELO’s aan het begin van het net afgelopen 
kalenderjaar en die aan het eind van het jaar. Aan dit 
lijstje is dus nu 2004 toegevoegd. Wouter van Rijn heeft 
in 2004 de grootste sprong gemaakt. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door een uitstekend jaar voor ASV 1. Wou-
ter haalde in zijn laatste negen externe partijen maar 
liefst 8½ punt. Het is goed te zien dat Paul Schoenma-
kers en Wim de Jong zich na twee magere jaren weer 
hervonden hebben. Ook zien we dat niet alleen Wouter 
van Rijn jaar na jaar stijgt. Ook Theo Koeweiden wordt 
steeds sterker. Zijn ELO-stijging verdubbeld jaarlijks, 
dus dat belooft nog wat voor 2005. De nieuwkomers 
(terugkeerders) in 2004 Tony Hogerhorst, Vincent 
Theissen en Zekria Amani hebben duidelijk vanaf het 
begin hun draai gevonden bij ASV. Zij hebben meteen al 
flink wat punten gewonnen. Erwin Velders lijkt ook defi-
nitief de weg omhoog ingeslagen te hebben, want een 
topjaar 2003 wordt gevolgd door een goed 2004. Ook 
Jelmer Visser pakt ieder jaar wat punten erbij en zo 
klimt hij steeds iets verder op de ranglijst, al is dat door 
de toestroom van nieuwe leden niet in een hogere klas-
sering te zien. Bijan Zahmat ontwikkelt zich zoals een 

jeugdspeler dat hoort te doen. Jaarlijks iets omhoog. Dat 
zou ongetwijfeld in een hoger tempo gaan als Bijan de 
gelegenheid zou hebben wekelijks te spelen. 
 
Bij de spelers met een mager schaakjaar 2004 zien we 
opvallend veel spelers uit de zaterdagteams terug. We 
zullen maar zeggen, dat als je een hoge ELO hebt je 
ook veel kan verliezen. Opvallend is het mindere jaar 
van Siert Huizinga. Afgelopen seizoen hoorde Siert nog 
tot de beste spelers en dit jaar was ineens duidelijk min-
der. Ook Roland Stravers en Barth Plomp zijn na hun 
topjaar 2003 weer terug op aarde. 2004 was ook voor 
hun een keiharde werkelijkheid. Fokke Jonkman kent 
een slechte start bij zijn terugkeer naar ASV. Hij verliest 
bijna een ELO-punt per kilometer die hij moet rijden om 
bij ASV te komen schaken. Die afstand heeft wel als 
voordeel dat je bij thuiskomst een nederlaag al lang ver-
werkt hebt of dat je enorm lang hebt kunnen genieten 
van de zege. Ik garandeer u overigens dat een flink aan-
tal spelers die u nu onderin aantreft komend jaar in de 
hoogste regionen te vinden zijn. Dus toppers van 2004: 
maak de borst maar nat, wij (ook ik) komen eraan! 

ELO-ontwikkeling: 
Wouter van Rijn is de topper van 2004! 

Erik Wille 

7e ronde   
Dick Hajee Jan Vermeer 1-0 
Bob Hartogh Heijs Hans Meijer 0-1 
Gerrit Verbost Wim Zunnebeld 0-1 
Stephan Machie Henk Kuiphof 0-1 
Jacques Gosseling Horst Eder 0-1 

8e ronde   
Jan Vermeer Hans Meijer 1-0 
Horst Eder Dick Hajee 1-0 
Henk Kuiphof Gerrit Verbost rem 
Wim Zunnebeld Gosseling 1-0 
Stephan Machie Bob Hartogh Heijs 0-1 

9 ronde   
Jan Vermeer Bob Hartogh Heijs 1-0 
Horst Eder Henk Kuiphof 1-0 
Wim Zunnebeld Stephan Machie 1-0 
Hans Meijer Dick Hajee 0-1 
Jacques Gosseling Gerrit Verbost 0-1 

Pl Speler 
ELO 
17-01-02 

ELO 
23-01-03 

Stijging 
2002 

ELO 
22-01-04 

Stijging 
2003 

ELO 
30-12-2004 

Stijging 
2004 

1 Wouter van Rijn 2117 2123 6 2135 12 2264 129 
2 Paul Schoenmakers 1927 1854 -73 1782 -72 1909 127 
3 Wim de Jong 1260 1129 -131 1031 -98 1148 117 
4 Theo Koeweiden 1420 1444 24 1489 45 1597 108 
5 Tony Hogerhorst    1700  1788 88 
6 Tom Bentvelzen  1625  1586 -39 1670 84 
7 Wilfred Ariens 1626 1514 -112 1480 -34 1561 81 
8 Richard van der Wel 2020 1997 -23 1980 -17 2060 80 
9 Vincent Theissen    1700  1777 77 
10 Zekria Amani    1500  1575 75 
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Pl Speler 
ELO 
17-01-02 

ELO 
23-01-03 

Stijging 
2002 

ELO 
22-01-04 

Stijging 
2003 

ELO 
30-12-2004 

Stijging 
2004 

11 Hans Meijer 1495 1374 -121 1390 16 1465 75 
12 Albert Marks 1748 1800 52 1736 -64 1805 69 
13 Jan Zuidema 1350 1305 -45 1332 27 1395 63 
14 Erwin Velders 1620 1481 -139 1591 110 1650 59 
15 Herman de Munnik 1592 1529 -63 1415 -114 1466 51 
16 Jelmer Visser 966 1023 57 1026 3 1074 48 
17 Remco de Leeuw 2104 2164 60 2138 -26 2184 46 
18 Hein van Vlerken 1378 1314 -64 1324 10 1370 46 
19 Sjoerd van Roosmalen 1984 2029 45 2027 -2 2071 44 
20 Bob Sanders    1400  1444 44 
21 Jan Knuiman 1982 1868 -114 1878 10 1920 42 
22 Bijan Zahmat 1450 1491 41 1557 66 1599 42 
23 Rene Lemein 1214 1250 36 1389 139 1430 41 
24 Tijs van Dijk 1623 1722 99 1700 -22 1740 40 
25 Peter Boel 2037 2013 -24 2013 0 2052 39 
26 Rogier van Gemert 1915 1907 -8 1902 -5 1938 36 
27 Hendrik van Buren 1755 1718 -37 1647 -71 1683 36 
28 Andres Tabares    1365  1400 35 
29 Gerrit Verbost 1327 1363 36 1267 -96 1301 34 
30 Jacob Zandbergen 1488 1529 41 1475 -54 1507 32 
31 Harm Steenhuis 1774 1765 -9 1756 -9 1786 30 
32 Jans Askes 1350 1393 43 1493 100 1523 30 
33 Frits Wiggerts 1791 1743 -48 1710 -33 1739 29 
34 Gulbuddin Ainuddin    1400  1429 29 
35 Herman van der Meulen    1250  1278 28 
36 Nico Schoenmakers 1812 1811 -1 1834 23 1861 27 
37 Sander Berkhout 2091 2122 31 2140 18 2164 24 
38 Murat Duman 1511 1559 48 1588 29 1611 23 
39 Gonzalo Tangarife  1990  2035 45 2056 21 
40 Harold Boom  1665  1643 -22 1661 18 
41 Bert Sigmond 1594 1609 15 1552 -57 1570 18 
42 Saifudin Ayyoubi    1770  1784 14 
43 Robert Naasz    1650  1664 14 
44 Angelo Spallina    1350  1364 14 
45 Henk Kelderman 1261 1327 66 1322 -5 1335 13 
46 Tjé Wing Au  1700  1716 16 1726 10 
47 Jeffrey Noordhof  1450  1436 -14 1446 10 
48 Martin Weijsenfeld    1845  1852 7 
49 Hans Rigter 1829 1798 -31 1816 18 1823 7 
50 Wim Zunnebeld 1597 1572 -25 1550 -22 1557 7 
51 Cees Sep 1932 1916 -16 1964 48 1969 5 
52 Anthony Migchels  2040  2019 -21 2023 4 
53 Horst Eder 1545 1529 -16 1565 36 1568 3 
54 Léon van Tol    2178  2179 1 
55 Henk Bredewout 2145 2070 -75 2070 0 2070 0 
56 Laurens Storms 2068 2066 -2 2066 0 2066 0 
57 Michael Mogendorff 1813 1813 0 1813 0 1813 0 
58 Fred Duchêne 1673 1673 0 1673 0 1673 0 
59 Rob Elzas 1577 1558 -19 1542 -16 1542 0 
60 Henk Wille 1541 1541 0 1541 0 1541 0 
61 Mark Egging    1450  1450 0 
62 Bob Hartogh Heys 1429 1411 -18 1435 24 1435 0 
63 Jolien van Twist  1350  1359 9 1359 0 
64 Ernst Singendonk 1336 1335 -1 1335 0 1335 0 
65 Teun van der Leer 1570 1551 -19 1502 -49 1500 -2 
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Spelers die een vetgedrukte ELO achter hun naam hebben, zijn in dat kalenderjaar gaan spelen. 

Pl Speler 
ELO 
17-01-02 

ELO 
23-01-03 

Stijging 
2002 

ELO 
22-01-04 

Stijging 
2003 

ELO 
30-12-2004 

Stijging 
2004 

66 Frank Schleipfenbauer 2097 2044 -53 2017 -27 2014 -3 
67 Ivo van der Gouw 1864 1878 14 1891 13 1888 -3 
68 Ruud Verhoef 1693 1582 -111 1701 119 1698 -3 
69 Abbes Dekker 1787 1723 -64 1713 -10 1707 -6 
70 Theo Jurrius 2002 1972 -30 1937 -35 1928 -9 
71 Walter Manschot    1615  1605 -10 
72 Wase Omar    1350  1340 -10 
73 Rob van Belle 1790 1828 38 1787 -41 1775 -12 
74 Dick Hajee 1737 1811 74 1731 -80 1717 -14 
75 Cem Duman    1350  1336 -14 
76 Bert Buisman 2015 2035 20 2016 -19 2000 -16 
77 Boleslah Niezgoda    1900  1883 -17 
78 Henk Sijbrandij 1346 1305 -41 1289 -16 1272 -17 
79 Koert van Bemmel 1985 2043 58 2005 -38 1987 -18 
80 Olivier Bruning 1990 2019 29 1963 -56 1944 -19 
81 Harie Pot    1800  1780 -20 
82 Thijs van der Zijden    1500  1479 -21 
83 Henk Kuiphof 1712 1615 -97 1724 109 1699 -25 
84 Fred Reulink 1925 1981 56 1963 -18 1936 -27 
85 Ignace Rood 1626 1578 -48 1646 68 1617 -29 
86 Laurens Snuverink  1923  1991 68 1961 -30 
87 Philip Stibbe 1126 944 -182 1059 115 1026 -33 
88 Theo van Amerongen  1800  1765 -35 1730 -35 
89 Anne Paul Taal 1940 1948 8 1919 -29 1883 -36 
90 Edgar van Seben 1757 1836 79 1910 74 1872 -38 
91 Gerben Hendriks 1836 1915 79 1907 -8 1869 -38 
92 Umit Duman 1400 1429 29 1477 48 1438 -39 
93 Eelco de Vries 2268 2300 32 2295 -5 2254 -41 
94 Andre de Groot 1430 1382 -48 1423 41 1378 -45 
95 Sherman Maduro  2100  2018 -82 1972 -46 
96 Jorinde Klungers  1300  1207 -93 1161 -46 
97 Kees Verkooijen 1898 1988 90 1949 -39 1901 -48 
98 Ruud Wille 1818 1919 101 1897 -22 1847 -50 
99 Eric Hartman    1874  1824 -50 
100 Kasper Uithof 1628 1631 3 1645 14 1595 -50 
101 Jan Groen    1800  1746 -54 
102 Piet Blees 1547 1450 -97 1455 5 1401 -54 
103 Roland Stravers 1500 1431 -69 1565 134 1509 -56 
104 Jan Vermeer 1745 1733 -12 1801 68 1743 -58 
105 Jacques Boonstra 1701 1728 27 1759 31 1699 -60 
106 Jan Willem van Willigen 1815 1790 -25 1885 95 1824 -61 
107 Erik Wille 1948 1855 -93 1912 57 1849 -63 
108 Erika Belle 1870 1859 -11 1880 21 1812 -68 
109 Hein Rekveld    1550  1481 -69 
110 Barth Plomp 1850 1881 31 1984 103 1901 -83 
111 Hedser Dijkstra 1732 1774 42 1771 -3 1686 -85 
112 Otto Wilgenhof 2137 2151 14 2225 74 2131 -94 
113 Ingrid Rietmeijer    1000  886 -114 
114 Fokke Jonkman    2073  1957 -116 
115 Siert Huizinga 1802 1861 59 1966 105 1841 -125 

 

(De redactie meent dat hier de aangewezen plaats is voor deze Ruimte, teneindige ernstige verzakkingen in de 
Elo-rating eens rustig te kunnen overdenken en indien nodig een aantekening van deze toestand te maken)  

Ruimte voor Aantekeningen 
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Tijdens de kerstvakantie heb ik weer meegedaan aan 
het Harmonietoernooi in Groningen. Nadat vorig jaar het 
toernooi plaats vond in een ongezellig grote sporthal op 
het Zernike complex ten noorden van de stad was het 
nu gelukkig weer in het Harmoniegebouw, midden in de 
binnenstad. Er werd gespeeld in dezelfde zaal waar 
grootheden als Euwe, Botvinnik en Smyslov in 1946 de 
degens met elkaar hebben gekruisd tijdens het Staun-
tontoernooi, het eerste grote schaakevenement na WO 
II. Helaas had het spelen in deze gewijde omgeving 
geen merkbare gunstige invloed op het niveau van mijn 
spel. Het blijft een merkwaardig systeem, dat Zwitsers. 
Ondanks dat ik voor mijn gevoel een matig toernooi heb 
gespeeld heb ik hetzelfde aantal punten gehaald als in 
2001, toen ik voor mijn gevoel wel goed speelde. Groot 
verschil was dat ik toen vanaf het begin bovenin 
meedraaide. Hoe ik deze keer aan de punten kwam 
kunt u hieronder lezen. 
 
De eerste twee ronden leverden twee punten op. Na 
een overwinning in de 1e ronde op een van de sympa-
thieke Britten die het toernooi elk jaar trouw bezoeken 
zou ik in de 2e ronde tegen een oud-clubgenoot van 
Unitas moeten spelen met aardig wat ratingpunten meer 
dan ik. Hij was echter ziek en ik mocht als alternatief 
tegen iemand met een rating die zo’n 400 punten lager 
lag dan de mijne. Met 2 uit 2 kreeg ik in de 3e ronde 
natuurlijk een zware tegenstander. Ik verloor tamelijk 
kansloos tegen de toekomstige toernooiwinnaar, Ber-
nard Bontjer. In de 4e ronde werd ik hardhandig van het 
bord gezet door een jeugdspeler van SC Groningen: 
 
Naasz,R (1691) - Mostertman,M (1568)  
Harmonietoernooi (B-Groep) Groningen (4e ronde), 
24.12.2004 
 
Stelling na 23.Dg4-g3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23...Te2! 24.Kb1 De 

enige verdediging. Hierna ging mijn tegenstander voor 
het eerst in de partij echt lang nadenken. Mijn enige 
hoop was dat hij in een vlaag van jeugdige overmoed 
het mooi ging doen en hierbij mis zou grijpen. En hij 
ging het mooi doen, maar greep hij ook mis? 24...Pa3+! 
25.bxa3 aannemen van het offer is het beste. Weigeren 
stuit op een mooie weerlegging: 25.Kc1 Txc2+ 26.Kd1 
Pc4!! Zwart kan zijn dame in laten staan want er dreigt 
Pb2 mat en dit is alleen te voorkomen door veel, heel 
veel materiaal terug te geven 27.Txe7 Txe7 Dit leek me 
tamelijk hopeloos voor wit, bv 28.Le3 Txe3 29.Dxe3 
Pxe3+. Fritz komt met: 28.Le4 Lxe4 29.Le3 Pxb2+ 30.
Ke1 Lxh1 en zwart wint. 25...Dxa3 26.Txe2 Een oud-
clubgenoot die ik deze partij liet zien stelde 26.c4 voor, 
maar dit faalt na  26...Lxc2+ 27.Ka1 Ld3 en mat op a2 of 
b2 is niet te voorkomen. 26...Txe2 27.Tc1 27.Db8+ 
werkt hier niet: 27...Kh7 28.Dxb7 (28.Dxa7 Lxc2+ 29.
Ka1 Dxc3#) 28...Txc2 29.Db3 Tc1# 27...Da4 28.Db8+ 
Een tweede oud-clubgenoot kwam nog met 28.Ka1 
maar ook dat werkt niet:  28...Txc2 29.Txc2 Dxc2 28...
Kh7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.Dxb7?? Om onduidelijke redenen was het me volle-
dig ontgaan dat slaan op a7 ook mogelijk was, zelfs niet 
tijdens de vrij uitgebreide analyse die ik hieraan heb 
besteed. Pas bij het invoeren in de computer wees het 
siliconen monster me op deze mogelijkheid. Fritz geeft 
zwart nog steeds winnend voordeel maar hij moet er 
nog wel voor werken na 29.Dxa7 Lxc2+ 30.Ka1 Dxa7 
31.Lxa7 Txg2. 29...Txc2 30.Txc2 Dxc2+ 31.Ka1 Dc1+ 
het dekken van b1 blijkt nutteloos, maar dat had ik te 
laat gezien: 0–1 
Heeft mijn jonge tegenstander nu misgegrepen? Vol-
gens Fritz wel, ipv 25…Dxa3 was 25...Lxc2+ 26.Ka1 
Dxa3 sterker en onmiddelijk beslissend. Maar alle lof 
voor mijn tegenstander. 
 
Hierna ging het van kwaad tot erger. In de 5e ronde op 
2e Kerstdag kwam ik, na eerst zeer goed te hebben 

Harmonietoernooi 2004: niet echt goed 
gespeeld, toch 5,5 punten 

Robert Naasz 
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gestaan, straal verloren te staan. Plotseling bood mijn 
tegenstander, blijkbaar vervuld van de kerstgedachte, 
remise aan, waar ik gretig op inging. De 6e ronde was 
het absolute dieptepunt. Ik ging er vanuit de opening af 
doordat mijn tegenstander een gekke zet deed en ik vol-
strekt idioot reageerde door in een stelling waarin ik een 
pion meer had, maar een forse ontwikkelingsachter-
stand, het spel open te gooien. Hierna was mijn enige 
doel nog een paar leuke partijen spelen. Heel spectacu-
lair werden de partijen niet, maar ik scoorde wel 3 uit 3! 
Na 2 redelijk soepele overwinningen mocht ik in de 
slotronde tegen een op papier gelijkwaardige tegen-
stander. Het werd een aardige partij die helaas werd 
ontsierd door wat fouten in tijdnood. De laatste werd ge-
lukkig gemaakt door mijn tegenstander. 
 
Naasz,R (1691) - ter Steeg,R (1706)  
Harmonietoernooi (B-Groep) Groningen (9e ronde), 
30.12.2004 
 
1.e4 c5 2.c3 e6 3.d4 cxd4 4.cxd4 d5 5.e5 Pc6 6.Pf3 
Ld7 7.Pc3 Pge7 8.Ld3 a6 9.a3 Tc8 10.Le3 Pa5 11.Pe2 
Pc4 12.Tb1 Pf5 13.Lxf5 exf5 14.Lg5 Da5+ 15.Ld2 
Pxd2 16.Dxd2 Deze zet leek me beter dan 16.Pxd2 om-
dat zwart dan vervelend kan worden met 16...La4 17.b3 
Lb5 en het zwarte loperpaar heeft aanknopingspunten 
op de witte damevleugel. Zoals het in de partij gaat ont-
staat een interessant eindspel waarin de witte paarden 
het moeten opnemen tegen het zwarte loperpaar. Wit 
moet de zaak dichthouden, zwart moet proberen zijn 
lopers de ruimte te geven. 16...Dxd2+ 17.Kxd2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17...g6 18. Pc3 Lh6+ 19.
Kd3 Lc6 20.Pe1 Kd7 21.Pc2 Ke6 22.Thf1 om f4 te kun-
nen spelen en de zaak verder dicht te schuiven. 22...f4 
23.g4?! met hetzelfde doel gespeeld maar deze zet 
schiet zijn doel voorbij: zwart krijgt aanknoppingspunten 
om de zaak te openen op de koningsvleugel.  23...g5 
24.Pe1 Lf8 25.Pf3 Le7 26.Tbe1 h5! 27.Tg1 Tcg8 28.
Ke2 hxg4 29.Txg4 Kf5 30.Teg1 Th3  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z w a r t heeft zijn 
stelling aardig versterkt. Zijn laatste zet is echter onnau-
wkeurig waardoor hij zijn voordeel weer verspeeld. Be-
ter was 30...Tg6. 31.Ph4+ Ke6 32.Pf3 Tg6?! Zwart doet 
een winstpoging. Objectief gezien is Kf5 met herhaling 
van zetten waarschijnlijk het beste. 33.T1g2? Stom! 
Hier moet ik natuurlijk slaan op g5, daar ging het vanaf 
het begin om. Gek genoeg was ik dat nu even vergeten. 
Wederzijdse tijdnood begon in deze fase ook een rol te 
spelen. Na  33.Pxg5+ Kf5?! 34.Txf4+! Kxf4 35.Pxh3+ 
Kf5 36.Txg6 fxg6 heeft wit 2 pionnen meer. Beter is 33...
Txg5 34.Txg5 Lxg5 35.Txg5 Txh2 met een mindere 
pionnenstructuur en behoorlijk slechte loper voor zwart. 
33...Kf5 34.Pg1 Txh2 deze zet had ik gemist. 35.Txh2 
Kxg4 36.Th7 Kf5 37.Txf7+ Ke6 38.Th7 Kf5?? Geeft de 
partij weg. Na  38...g4! dreigt het paard op g1 voor eeu-
wig opgesloten te worden door f3. Wit is vrijwel gedwon-
gen 39.f3 gxf3+ 40.Kf1 te spelen maar ik vrees dat ik dat 
in tijdnood niet gevonden zou hebben. En zelfs dan 
staat zwart aanzienlijk beter. 39.Txe7 1–0 
 
En zo kwam ik toch nog aan een acceptabel aantal pun-
ten. Het was weer een gezellig toernooi waarbij ik oude 
schaakvrienden weer even heb kunnen spreken. Een 
aanrader voor iedereen die zich rond de kerstdagen 
kan/mag/wil onttrekken aan de verplichtingen die deze 
tijd van het jaar met zich meebrengt!  
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Opnieuw heeft het eerste kansen laten liggen op een 
beter resultaat. Tegen het op papier veel sterkere D4 
waren er beslist kansen op meer maar moesten we ge-
noegen nemen met de troostprijs. Die bestond uit een 
veegpartij van Sander tegen de FM Jadoul en een fraaie 
zege van Remco na een secuur uitgevoerde verdedi-
ging. 
Ik was als eerste klaar. Ik moest het opnemen tegen 
een fragiel uitziende Belg die wat aparte trekjes had. Zo 
werden de stukken niet op de velden neergezet, maar 
er zeer zorgvuldig ingeschroefd en werden de daarbij 
behorende zetten niet opgeschreven maar gecalligra-
feerd. Opvallend was echter wel dat hij nauwelijks na-
dacht over de zetten en zich klaarblijkelijk op vertrouwd 
terrein bevond. Voor mij lag dat anders. Omdat ik het 
siciliaans vleugelgambiet niet meer zo vertrouw zocht ik 
mijn heil in de 3.Lb5 variant waarin ik geen enkele erva-
ring heb. Toen mijn tegenstander uiteindelijk remise 
aanbood was zijn tijdvoordeel zo groot dat ik het aan-
nam. Ondanks een optisch overwicht van wit was de 
stelling op dat moment echter ook wel in evenwicht.Bij 
de analyse achteraf werd mijn irritatie pas goed aange-
wakkerd, want ieder zet die ik deed of voorstelde vond 
hij “wat eigenaardig” .Maar goed dat ik pas veel later 
ontdekte dat hij een reet-ting had van 1740…. 
Maar genoeg over deze onbeduidende remise. Tijd 
voor de verrassing van de dag. 
 
 
(5) Berkhout - Jadoul [C11] 
 
1.d4 Pf6 2.Lg5 d5 3.Pc3 e6 4.e4 dxe4 5.Pxe4 Le7 6.
Lxf6 gxf6 7.Pf3 Pd7 8.Dd2 h5?! het begin van een 
merkwaardig en slecht plan 9.0–0–0 Lf8 10.Kb1 Pb6 
11.c4 De7 12.Df4 de eerste dreiging: pion f6 staat aan-
gevallen. door de onhandige opstelling moet zwart zich 
al compromitteren 12...f5 13.Pc3 Lh6 14.De5 f6 15.Da5 
c6 16.d5!  
Diagram:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16...e5 17.d6 Dd8 18.Le2 Le6 19.Pxe5! een volgens 
Fritz volkomen correct stukoffer. In ieder geval buitenge-
woon lastig om op te vangen 19...fxe5 20.Dxe5 Kd7 21.
c5 Dg8 [21...Te8 22.Ka1] 22.cxb6 axb6 23.Lc4 
Diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
een veegpartij! 1–0 
 
 
Otto moest tegen een andere sterke Belg zijn derde nul 
incasseren. Hij kon er wel vrede mee hebben omdat hij 
achteraf verklaarde weinig van de partij begrepen te 
hebben. En dat is lastig schaken. Als geen ander be-
greep Remco wel waar het in zijn partij om ging. Be-
kwaam hield hij de aanvalsdrift van zijn tegenstander in 
toom om daarna hard terug te slaan. Bij het naspelen 
valt op dat Remco zich als een vis in het water moet 
hebben gevoeld. 
 
 
(6) Dardha (2084),Arben - de Leeuw,Remco [B85] 
 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 Pc6 6.
Le2 e6 7.0–0 a6 8.a4 Dc7 9.Kh1 Le7 10.f4 0–0 11.Lf3 
Tb8 12.g4 Te8 13.Le3 Lf8 14.Pb3 b6 15.De1 Pa5 16.
Pd2 Lb7 17.g5 Pd7 18.Dh4 Pc4 19.Pxc4 Dxc4 20.
Tad1 g6 21.Tg1 Dc7 22.Tg3 Lg7 23.Th3 Pf8 24.Df2 
Lc6 25.Lg2 b5 26.axb5 axb5 27.Ld4 e5 28.La7 Tb7 
29.Le3 exf4 30.Lxf4 Le5 31.Thd3 Pe6 32.Lxe5 dxe5 
33.Pd5 Lxd5 34.exd5 Pf4  
Diagram: 
(volgende bladzijde)  
 
 
 
 
 
 

D4 – ASV 1    5 – 3 
Olivier Bruning 
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35.Tc3 Dd8 36.d6? [36.h4] 36...Td7 37.Lc6 Txd6! ge-
mist! wit kan geen kwaliteit winnen op straffe van mat 
38.Te1? [beter was 38.Tf1 Tf8 al staat zwart ook dan 
gewonnen] 38...Txc6 kwijt. wit speelt nog even door om 
de 40 zetten vol te maken 39.Tce3 Dxg5 40.h4 Df5 0–1 
 
Sjoerd en invaller Gonzalo moesten na lang spelen het 
onderspit delven en ook Peter die wel trouw was geble-

ven aan het siciliaanse vleugelgambiet ging uiteindelijk 
kopje onder. In een partij met wisselende ( en gemiste) 
kansen  trok de speler van D4 aan het langste eind. 
Een knappe prestatie leverde tenslotte Eelco de Vries. 
Zoals altijd is hij er de schuld van dat het avondeten 
pas zeer laat opgediend kan worden, maar dit maal 
was het hem te vergeven. Had hij tegen Johan van Mil 
na zes uur ploeteren alles in de laatste paar seconden 
toch nog weggegeven, tegen de sterke Cekro (2435) 
gaf hij in een eindspel met pion minder geen krimp. 
Steeds meer stukken werden geruil en uiteindelijk 
mocht Eelco nog even laten zien dat hij van de opposi-
tieregel op de hoogte was. In een pionneneindspel van 
2 tegen 1 voerden de beide koningen een fraaie Paso 
Doble uit, met een gepaste afstand van 5 velden wer-
den de randen van het bord gekust alvorens Cekro in-
zag dat er geen doorkomen meer aan was. Remise. 
Eindelijk eten! Of toch niet?  In het o zo gastvrije Oos-
terhout hebben we werkelijk een vol uur rondgetuft voor 
we iets vonden wat op een eetgelegenheid leek.
Bordjes centrum moeten er nog uitgevonden worden…. 

Analyseren tot in de late uurtjes 

Hier gaat 
iets fout… 

Dat gebeurt zo 
vaak bij mij…. 

Ik zie iets 
briljants! Klopt toch niet! 

Ooohh!!
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Nu ik dit stukje weer eens nalees al-
vorens het te gebruiken als vulling 
voor ASV-Nieuws in geval de pagina-
indeling weer eens niet goed uitkomt, 
zie ik dat het een stuk is met twee 
gezichten. Een wat somber gezicht 
en een weer wat opgewekt gezicht. 
Wat zal ik doen? De hele zaak maar 

wegmikken of maar toch in ASV-Nieuws zetten? Dat 
hangt af van het aantal pagina’s dat ASV-Nieuws dik is. 
Ik hou dus maar een slag om de arm. Als je dit leest be-
tekent het dat de pagina-indeling weer eens niet klopte 
en dit de vulling is die net lang genoeg is om op een 
hoeveelheid pagina’s uit te komen die het veelvoud is 
van 4. Technische noodzaak en zo, snap je. Desnoods 
zwam ik er nog een bladzijde bij. Of ik laat er een weg. 
Zolang het maar goed uitkomt voor ons enige echte lijf-
blad!  
Ik begin voor het gemak maar met het opgewekte ge-
zicht: 
 
1. Goed Nieuws! 
Ik heb slecht nieuws! Maar daar over 
later. Eerst het goede nieuws: Ik 
mag blijven!! Een aantal van mijn 
collega’s moet de biezen pakken 
maar ik mag nog blijven. Dat is heel 
mooi! Want het zag er een tijdje vrij 
duister uit en ik begon te vrezen dat 
mijn laatste dagen of weken als wer-
kende mens geteld waren. Economi-
sche treurnis, oplopende werkloos-
heid, reorganisatie  en meer van dat soort zaken. Wat is 
er zoal gebeurd, de laatste paar jaren?  
 
Hier en daar was het kennelijk zo goed gegaan in de 
mooie jaren negentig dat er niet zo goed meer werd op-
gelet en zo en dan is het gevaar van in slaap sukkelen 
vrij reëel. Men heeft de wind in de zeilen en alles lijkt 
vanzelf wel goed te gaan. 
Een bekend verschijnsel, dat in slaap sukkelen als het 
allemaal erg goed lijkt te gaan. Kijk maar naar de over-
heid in de jaren negentig. Oohh, oohh, óóóóhhhh!! wat 
was het toch prettig mee te deinen op de golven van de 
wereldeconomie zonder zelf ook maar iets te hoeven 
uitspoken en je zo prettig allerlei problemen op de lange 
baan kon schuiven. Alles gedogen, alles moet kunnen 
en slaapt u rustig verder. 
 
Ik kan me voorstellen hoe het aan het einde van die 
mooie jaren negentig bij heel wat Kumpenies1 gegaan 

moet zijn:  
 
(bij een willekeurige Kumpenie) (nou, willekeurig) (ja, 
willekeurig!): 
1998: Manager Larfmans: “Het gaat ontzaglijk goed! We 
maken megawinsten!!” 
(Beginnend) Manager Wakker: “Maar toch moeten we 
alert blijven!” 
Manager Larfmans: “Jááhh!! Gaap! Zekers! Maar nu 
even niet! Het gaat zóóó goed!” 
1999: Manager Wakker: “Ons marktaandeel stijgt niet 
meer evenals onze omzet!” 
Manager Larfmans: “Ooh? Hoe kan dat nou weer? Ik 
snap er niks van! Nou ja, we verhogen de prijzen van 
onze produkten gewoon maar!”  
2000: Manager Wakker: “Onze omzet is wat aan het da-
len…!” 
Manager Larfmans: “Ahum. Juist ja! De prijzen moeten 
maar weer verhoogd worden, dan blijft de winst op peil!” 
2001: Manager Wakker: “Onze omzet is weer verder ge-
daald..!! We moeten wat doen!” 
Manager Larfmans: “Jajaa… Zal wel. Ik denk er over na. 
Verhoog intussen de prijzen maar weer! En neem wat 
nieuwe mensen aan!” 
2002: Manager Wakker: “Onze omzet is WEER ge-
daald! Zou er sprake zijn van een trend?” 
Manager Larfmans: “Welnee! De klanten moeten onze 
prijsverhogingen maar gewoon weer pikken! En neem 
maar wat mensen aan!” 
2003: Manager Wakker: “Het lijkt wél een trend! WEER 
een lagere omzet en de klanten pikken de prijsverhogin-
gen niet meer!” 
Manager Larfmans: “Hola. Dat is niet zo mooi! Neem 
maar weer wat mensen aan en we moeten maar hopen 
dat het weer goed komt!” 
2004: Manager Wakker: “Zo kan het niet langer! De om-
zet is weer verder ingezakt! Onze winst daalt nu ook! 
Gorgel!!” 
Manager Larfmans: “Inderdaad! En alles zakt steeds 
verder!! Zo kan het niet langer! Maar ik heb toevallig een 
ander baantje! Regel de rest zelf maar!!” 
Manager Yuppie: (komt net nieuw aan): “Wat is dat hier 
voor gedonder!? Reorganiseren en wel NU!!” 
Manager Wakker (ziet zijn kans): “Mag ik er 800 mensen 
uit smijten?” 
Manager Yuppie: “Ga je gang!!” 
Manager Wakker (draait wat door): “Mag ik het geldver-
slindende bedrijfsschaakteam opheffen?” 
Manager Yuppie: “Wat!? Bestaat die onzin nog!? Op-
doeken die toko!!!” 
Manager Wakker: (krijgt spijt): “Jamaar ze zijn wel eens 

Goed Nieuws - Gemiste Kansen – Slecht Nieuws 
Ignace Rood 

 1Kumpenie: Zo noemen omhoog gevallen magagers e.d. het bedrijf waarvoor ze werken. Bijvoorveeld: “Ik werk al 20 
jaar bij De Kumpenie”. Wel eens opgevallen? Mij wel. Ik krijg er altijd braakneigingen van. Uit te spreken op de manier 
zoals het er staat: Kum-Pe-Nie. Dus niet bekakt “Company” in “The Kings English.” 
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kampioen geworden…!” 
Manager Yuppie: ”Te laat! “ 
 
Ik voel me alweer een stuk beter. Tijd voor het sombere 
deel van dit stuk. 
 
2. Gemiste kansen. 
Soms heb je dat wel eens, een partij die een wat onbe-
vredigend einde heeft. Je stond beter en het werd remi-
se. Je dacht dat je zou kunnen winnen, maar je verloor 
toch nog. Als een voetbalteam dat steeds een overwicht 
heeft, mooie kansen schept maar ten onder gaat door 
een snelle vijandelijke counter of een blunder van de ei-
gen doelman. 
Laatst had ik weer zo’n partij. Eigenlijk speel ik dergelij-
ke partijen vrij vaak, maar nu was het wat erger dan nor-
maal. Bovendien was er op de achtergrond nog iets an-
ders gaande waardoor ik er met mijn gedachten niet he-
lemaal bij was. Eens kijken, zal ik dit als excuus aanvoe-
ren voor het verliezen van deze partij? Dat zou wellicht 
het spel van mijn tegenstander geen recht doen. Maar 
vooruit dan maar, niet als excuus maar het speelde toch 
mee en ik zat er de hele tijd aan te denken. Ondanks 
dat dacht ik dat ik nog redelijk geconcentreerd speelde. 
Niet geconcentreerd genoeg bleek later.  
 
Donderdag 16 december. De 
hele dag doe ik al eigenlijk niets 
op mijn werk. Ik ben lichamelijk 
aanwezig maar geestelijk niet. 
Ik hang wat achter mijn compu-
ter en pruts nog wat aan een 
programma waar ik al jarenlang 
aan sleutel. Het is een wat uit de hand gelopen hobby, 
dat programma voor berekeningen aan polymeerche-
mie. Maar eigenlijk zit ik in gedachten al de volgende 
dag in een kamer waar mij wordt meegedeeld dat ik 
overtallig geworden ben. Zou het zo ver komen? Mor-
gen weet ik het. Er hangt een naargeestig sfeertje. Hier 
en daar wordt er wat gespeculeerd wie van de 45 colle-
ga’s de laan uit zouden kunnen vliegen 
De dag kruipt voorbij en eindelijk ben ik weer thuis en 
bedenk dat een avondje relaxed schaken wel de zinnen 
zou verzetten. Ik ben van plan er een snelle en ontspan-
nen pot van te maken. Mijn tegenstander is een van de 
nieuwe leden, Zakria Amani. De partij begint. Ik sta aar-
dig, daarna beter. Ik vermoed dat er een aardige combi-
natie in zit maar ik kan deze toch niet goed zien. Vervol-
gens verlies ik de greep op de partij en ga al met al na 
zo’n 3½ uur spelen alsnog de boot in. Ik vind het niet 
erg, ik weet dat ik (soms) goed gespeeld heb, mooie 
stellingen op het bord heb gezet, maar dat laatste duw-
tje om de tegenstander in de afgrond te duwen zag ik 
zoals vaker niet. Bovendien, ik probeer het positief te 
bekijken, ik besef dat ik mijn sociale plicht weer gedaan 
heb en een nieuwkomer niet weggevaagd heb waardoor 
deze wellicht wat ontmoedigd zou worden om nog lan-
ger te komen. Ik weet van nieuwe leden die weken ach-
ter elkaar werden afgedroogd en daarna niet meer ver-
schenen. Zelf heb ik ooit een nieuw lid de oren gewas-
sen met een smerige paardvork. Schaak en Dame weg! 
Hahaha! Gniffel!! Een groots gevoel van intense voldoe-

ning was mijn deel! Allerlei protest volgde, het was niet 
eerlijk en zo en ik heb deze nieuwkomer sindsdien nooit 
meer gezien. Maar nu heb ik verloren en ik vind het niet 
erg. Zakria probeert het leed wat te verzachten en zegt 
dat ik in het begin wel beter stond en dat we van gelijke 
sterkte zijn. Maar hij geniet van z’n overwinning. Dat is 
heel mooi. Ik vind het ook wel leuk. 
Hoe anders verliep het een jaar of 8 geleden, toen ik 
zelf als nieuweling de zaal binnenwandelde om een bij 
een schaakvereniging te gaan spelen en verwelkomd 
werd door een van de meest imposante ASV-leden van 
dat moment, namelijk niemand minder dan (jawel!) Tijs 
van Dijk. Hij was erg vriendelijk, nodigde me vriendelijk 
uit voor een partij, bleef zeer vriendelijk toen hij mij ken-
nis liet maken met zijn befaamde wurgstijl van schaken, 
werd als maar vriendelijker toen hij steeds beter kwam 
te staan en bleef het toonbeeld van vriendelijkheid toen 
ik eindelijk platgewurgd de vlag streek en hem een hand 
gaf. In een stukje in ASV-Nieuws beloofde ik wraak en 
dit bleek het begin te zijn van vele stukjes in ons vereni-
gingsblad waar we elkaar de loef proberen af te steken. 
Ik dacht, ik leg het maar eens uit waar al die maffe stuk-
ken nou eigenlijk vandaan komen, van niet-bestaande 
verslaggevers zoals Leo Paard, Professor Pat, Sijtje 
Kijdnav en anderen. Het zal de leden die nog niet zo 
lang bij ASV spelen leden soms wel eens vreemd over-
komen als er in dergelijke stukjes weer eens wordt ver-
wezen naar leden met de naam “Rooie Rakker” (zo 
noemt Tijs me) of een zeker heerschap (of individu) Dhr. 
Van D. (zo noem ik Tijs). 
Maar goed. Waar was ik gebleven? Oja. Ik vond het niet 
zo erg dat ik verloren had. Maar nu wil ik toch eens we-
ten waar ik het heb laten liggen en bij dergelijke schaak-
dompers analyseer ik de partij met het Fritz schaakpro-
gramma. Toen zag ik pas welke kansen ik gemist 
had…. 
 
Gemiste Kans 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb wel aan 18. Pg3 – h5 zitten denken, maar dan 
staat het paard daar en wat dan nog? Zwart doet Le7, 
als hij de loper wil houden en dan? Geen moment ge-
dacht aan Le3 –h6! Hier komt Fritz mee aanzetten. Dan 
kan g7xh6 niet: Dd2xh6 en de volgende zet mat. 
Dan de loper maar laten staan op f6. Er volgt Ph5xf6 en 
de Koningstelling vertoont een akelig gat. 
In plaats van Pg3 – h5 probeerde ik wat te bereiken op 
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de Damevleugel met c4 – c5. Een tijd later kwam ik hier 
vrij aardig te staan: 
 
Gemiste Kans 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb een tijd zitten rekenen aan 35. Tc6xc7. Bijna zag 
ik iets briljants leek het, een matje misschien, maar ik 
begon ook spoken te zien:  
35. Tc6xc7 Td7xc7 
36. Dc2xc7 Ta8–c8  
en nu spookt er wat rond en gaat er wat mis: 
37. Dc6xd6 en Tc8xc1+ Wit krijgt het zwaar. Dacht ik. 
 
Maar, puzzelde ik verder, hier zou ook wat moois uit 
kunnen komen: 
Nu 37. Dc7xc8+  Pd6xc8, 38. Tc1xc8+  Kh8-h7 en nu 
zag ik niet echt duidelijk een zompig mat zitten en ook 
geen andere interessante ontwikkelingen. Mijn geheu-
gencapaciteit voor verder vooruitrekenen is kennelijk 
niet zo groot. Dus ik blies de hele operatie af (de tijd liep 
gestaag door) en ik deed 35. Tc6-c3. Dat was niet zo 
mooi. Ik geef het toe. Met behulp van Fritz zag ik later 
dat ik door had moeten gaan met deze weg: 39. Pe6-f8+  
Kh7-h8 en 40. Pf8-d7+ , de zwarte Dame valt en wit 
staat huizenhoog gewonnen. Dat is dus 5 zetten diep re-
kenen. Toch minder diep dan ik dacht. Vorig seizoen 
slaagde ik er een keer in wel in een mat in 5 te bereke-
nen en tot mijn opluchting klopte het ook nog. Meer oe-
fenen misschien. Of er gewoon op los hakken en zien 
waar het mis gaat. 
 
Toen gebeurde er wat. Een zware schaduw viel over het 
bord. Ik kon de stukken bijna niet meer van elkaar on-
derscheiden. Deed ik daardoor een domme zet? Zeer 
waarschijnlijk wel, geachte lezers. Deze ontzaglijke 
schaduw werd veroorzaakt door een zeker heerschap 
Van D. Een trieste zaak dat dergelijk spelbederf vrijelijk 

wordt toegelaten. Met een werkelijk 
afgrijselijk smerige grijns boog hij zich 
over het bord en zag met ongetwijfeld 
immens genoegen dat ik een mooie 
kans had laten lopen. Natuurlijk ont-
kent hij alles. Volgende keer zorg ik 
dat ik mijn digitale camera bij me heb 
en dan zal ik een dergelijke onver-
kwikkelijke gebeurtenis even elektro-

nisch vastleggen. Tenminste, als dat nog lukt als ik op-
eens door zoveel duisternis omringd wordt. En kijk ver-
der maar uit, mannetje. Als wij elkaar treffen zal ik zor-
gen dat ik wat beter omspring met mijn kansen.  
 
Toch was mijn slappe vervolg nog niet helemaal fataal 
en weer een aantal zetten later stond ik toch weer rede-
lijk goed, maar verprutste de zaak wederom: 
 
Gemiste Kans 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu had ik verder moeten gaan met 43. d5-d6. (Tf7-f8  
44. d6xc7 en deze pion ligt zwart zeer zwaar op de 
maag). Ik laat allerlei uitgebreide varianten van Fritz 
maar weg. 
Ik deed namelijk een zet waarvan ik nu absoluut niet 
meer in zie waarom ik dat nou deed. De tijd begon wat 
te dringen en het partijtje was veel minder relaxed dan ik 
dacht en ik deed 43. Tb1-d1. Okee, houd allerlei com-
mentaar maar voor je. Ik weet dat het niet best was. 
Daarna ging het langzaam maar zeker bergafwaarts en 
later deed ik nog een zet die in aanmerking komt voor 
de rubriek Blunder van de maand:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik had de dame al een aantal malen van c3 naar g3 ge-
zet en omgekeerd. Zakria herhaalde ook wat zetten. 
Nog één keer en het zou remise zijn remise door zether-
haling. Ik vond het wel goed zo. Maar tussentijds deed 
zwart een keer Td7-d6. Ik lette nu helemaal niet goed op 
een deed weer even snel Dc3-g3. Zwart deed natuurlijk 
Td6-g6 en na nog wat gespartel was het gedaan! Welk 
een gruwelijk einde!! Ik had het erg warm gekregen van 
deze partij die ik relaxed begon maar gespannen eindig-
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de. Gelukkig is de bar fijn lang open en ik pakte een 
biertje. Even later nog een en ik kreeg er ook een aan-
geboden van een teamgenoot. Daarna nog eentje dacht 
ik en – ik herinner me het niet helemaal meer – nog een. 
Het was inmiddels 1 uur en na wat tafels sjouwen en 
stoelen stapelen ging ik maar eens huiswaarts. 
 
3. Slecht nieuws. 
Ik mag dus blijven, dat is erg mooi 
en zo, alleen de werkzaamheden 
gaan verplaatst worden naar het 
drukke Westen. Dat is dus hele-
maal niet zo mooi want of ik nou 
heen en weer ga reizen (4 – 5 uur 
uur dag) of maar verhuis: Van 
schaken bij ASV zal niet veel meer 
terecht komen. Het verhuizen zal 
pas begin 2007 gaan gebeuren dus het loopt nu nog 
niet zo’n vaart. Tijd genoeg om weer eens op zoek te 
gaan naar een huis. Dan krijgen we ook weer te maken 
met een van de meest ellendige levensvormen in ons 
geliefde landje. Nee, ik heb ik het niet over allerlei ontlui-
kende en ontpoppende extremistische bommengooien-
de messentrekkende en pistolen schietende bebaarde 
halve garen, maar over…. makelaars. Vreselijk gewoon. 
Ach, misschien moet ik gewoon weer wennen aan het 
makelaarsjargon: 

 
“Ruime goed onderhouden woning (lees: krappe mid-
denwoning met veel achterstallig onderhoud) met riante 
tuin op het zuiden (lees 4 meter lang, 1 uurtje late mid-
dagzon), met een keuken nog in de oorspronkelijke 
staat (lees: geheel kaal vertrek met een geiser ergens 
aan de wand), in groene omgeving (lees: er staat er-
gens een verlept struikje tussen de betonmassa’s) en 6 
kamers (lees: 5 kamers en je moet zelf nog ergens een 
muur optrekken)” 
 
(eens kijken, redden we het met het aantal bladzijden? 
Nee? Dan ga ik maar even verder:) 
 
“Kijk”, zei de makelaar, en er klonk warempel enige trots 
in zijn stem. Hij deed een verveloze deur open van een 
of andere bergkast aan de buitenkant van het huis. Een 
roestige soort van olietank stond daar vertikaal opge-
steld. “Dit is waarschijnlijk de oudste combi-ketel van 
Nederland!” 
 
(een van de werkelijk meegemaakte voorvallen met dat 
achterbakse makelaarsschuim) 
 
(Nu vul ik maar wat verder op met foto’s) 

ASV 1 - LSG 3 
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ASV 10 - SMB 8 

ASV 9 - Rheden 2 

 
Wit aan zet en maakt remise. 
 
Hoe kan wit zich redden? 
Er promoveert altijd wel een pion! En heel bijzon-
dere wending maakt een (ongelooflijk) einspel 
mogelijk. 
Zie bladzijde 2, onder de advertenties, voor de op-
lossing. 
 
 
 
 

(943) 
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gedeeld 3e plaats 

finale 

ontspannen topborden 
remisekoning 

Martin Weijsenfeld, winnaar 1e editie Kiste Trui 

Kiste Trui Toenooi 2004 
(Foto’s van Huub Blom) 
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• verzekeringen 
• spaarregelingen 
• hypotheken 
• financieringen 
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