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Allereerst een heel goed 2006 gewenst! Dat 
ook dit jaar ons veel moois met schaken mag 
brengen. En ook moois met andere dingen. 
We maken in ieder geval een goede start met 
deze ASV-Nieuws: Een dik nummer gevuld 
met vele verhalen, verslagen en  mooie partij-
en, uitgebreid besproken door de verschillen-
de teamleden. Ook zijn er natuurlijk weer 
(onder andere) de rubrieken Plaatjes kijken, Problemen, 
De Regels, Wereldschaaknieuws en Interne Competitie.   
Er zouden mogelijk nog een aantal stukken bijgekomen 
zijn, maar de schrijvers daarvan waren nu wel wat erg 
laat en konden hun stukken helaas net niet meer op tijd 
inleveren. 

Het is bekend, de redactie is soepel 
met De Doodlijn voor kopij maar het 
moet niet te gek worden (Anne Paul, 
Hulde!! RUIM op tijd deze keer!!).  
Het was met deze Nieuws wel even 
wat gepuzzel met verschillende stuk-
ken. Check en dubbelcheck of dit-of-
dat stuk er nou wel of niet in staat. Als 
je mailbox gevuld wordt met mailtjes 
met bijlagen als “05 dec”  ,  “06 jan”    

“ASV nieuws”   en “jan 06P” dan zijn vergis-
singen snel gemaakt. Dus vriendelijk verzoek 
om duidelijke namen te geven aan de be-
standen die je de redactie toestuurt. 
Goed. Dat was het. Of is er nog meer te mel-
den? Oja… ASV 7 wint 
meesterlijk!! 
Read all about it in…  

 
ASV-Nieuws! 

 
Veel leesplezier 
gewenst, 
 
Namens de redactie, 
 

Ignace Rood 

2005 ligt achter ons. Een veelheid aan mooie schaak-
momenten heeft ons weer een jaar lang bezig gehouden 
en we staan nu weer fris aan de start voor 2006. Het be-
stuur van ASV wenst u, uw familie en vrienden ook via 
deze weg een gezond en mooi jaar toe. Voor ASV zal 
het weer een bijzonder jaar worden, maar daarover ver-
derop meer. Laten we er samen een mooi schaakjaar 
van maken! 
 
Het is misschien een goed gebruik om net over de 
drempel van het nieuwe jaar even terug te kijken. Wij 
doen dit nu eens niet. Het was goed in 2005, maar we 
zijn nu in 2006 aangeland. Een nieuw jaar met weer 
nieuwe kansen. Ook bij ASV leven we vandaag en wer-
ken we aan morgen. En er is altijd genoeg werk te ver-
zetten. Door het bestuur, door de andere vrijwilligers en 
door u! 
 
2006 is het jaar van het 115-jarig jubileum. Geen bijzon-
der getal, maar het 23e lustrum is wel een reden om 
daar wat aandacht aan te schenken door middel van en-
kele activiteiten. Zeker is dat we in het najaar weer een 
verenigingsavond zullen organiseren. Ook is zeker dat 
de finale van de OSBO-cup op 20 mei bij ASV gespeeld 
zal worden. Er leven binnen het bestuur echter nog wel 
meer ideeën om het jubileum luister bij te zetten. Wij 

houden u daarover op de hoogte.  
 
2006 is echter ook het vierde en laatste jaar van ons be-
leidsplan “ASV sterk door jeugdig elan”. Daarmee is het 
een jaar met twee gezichten. Enerzijds gaan we het hui-
dige beleidsplan verder uitvoeren om zo de in 2003 om-
schreven doelen te halen of te benaderen. Daarnaast 
zal dit jaar voorbereidend werk gedaan moeten worden 
om het beleid voor de periode na 2007 vorm te kunnen 
geven. Kijken we naar bestaand beleid, dan zal in 2006 
in ieder geval het laatste actiepunt uit het beleidsplan 
uitgevoerd gaan worden. We gaan namelijk in 2006 een 
start maken met het opzetten van schaaktraining op ver-
schillende niveaus. Nico Schoenmakers zal organisato-
risch gezien de rol van trainingscoördinator vervullen. 
Verder zal ook dit jaar in het teken van ledenbehoud en 
ledenwerving staan. Ook blijven we proberen de door-
stroming van de jeugd naar de senioren vorm te geven. 
 
Zoals al gezegd moeten we ons ook voorbereiden op de 
jaren na 2006. Dat zal gebeuren door net als in 2002 
onze club nog eens door te lichten op sterke en zwakke 
punten. Verder zullen we moeten zoeken naar kansen 
en nieuwe mogelijkheden om het schaken in Arnhem en 
in het bijzonder bij ASV verder te bevorderen. Belangrijk 
zijn ook de ontwikkelingen in ‘schaakland’. De KNSB is 

Van het Bestuur 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

2 maart 2006  23 februari 2006  
20 april 2006  13 april 2006  
29 juni 2006 22 juni 2006 

Van de redactie 



5 

 januari 2006 ASV-Nieuws 
met een nieuw bestuur een andere weg ingeslagen. Het 
maar voortdurend ledenverlies moet gestopt worden en 
vervolgens omgebogen in groei. ASV heeft die stap al 
gemaakt, maar we moeten anticiperen op wat om ons 
heen gebeurt. Ook de OSBO is op zoek naar wegen die 
het schaken ten goede komen. Een eerste stap wordt 
gezet door met de verenigingen op een themadag te 
praten over “de moderne schaakvereniging”. Al deze 
ontwikkelingen zullen leiden tot misschien wel grote ver-
anderingen in de schaakorganisatie. Dat zal gevolgen 
hebben voor iedere club en iedere schaker. ASV zal 
daarmee rekeninghoudend altijd een duidelijke en eigen 
koers moeten varen. Een koers die altijd bepaald wordt 

door het uitgangspunt dat ASV een club moet blijven 
met clubgevoel en een vriendschappelijke sfeer. Op 
de Algemene Ledenvergadering op 2 februari zullen we 
er ongetwijfeld met u over spreken. 
 
Kortom: er blijft volop werk aan de winkel, voor u en 
ons. Samen maken we ASV al heel 
lang tot iets moois! En daar gaan 
we ook in het nieuwe jaar mee 
verder. 
 
Veel schaakplezier in 2006! 

Interne Competitie 
Erik Wille 

De strijd om het clubkampioenschap is nu bijna halver-
wege en de spanning begint toe te nemen. Inmiddels 
hebben we bijna 90 actieve spelers in de interne com-
petitie, waarvan gemiddeld de helft op donderdag aan-
wezig is. Gelet op de grootte van de club zou een deel-
name van ruim 50 spelers per ronde niet misstaan. Het 
is een mooie uitdaging voor de (nabije) toekomst om 
dat aantal te vergroten. Het leuke van een grote club is 
dat vrijwel iedereen wekelijks een tegenstander van min 
of meer gelijkwaardig niveau treft. Dat leidt tot vaak 
mooie partijen of partijmomenten. Een aantal daarvan 
vindt u terug in de rubriek “Plaatjes kijken (voor het sla-
pen gaan)”. Schroom niet om ook materiaal voor deze 
rubriek aan te leveren. Het aardige van zo’n rubriek met 
fragmenten is, dat de partij niet heel goed hoeft te zijn 
om toch een leuk moment in zich te hebben.  
 
Natuurlijk wilt u weten hoe het er in de diverse groepen 
voor staat. 
 
A-groep 
 

 
In de groep met spelers met een ELO van 1800+ heeft 
Gonzalo Tangarife zijn koppositie moeten afstaan. De 
vooral ook in ASV 3 erg succesvolle Gonzalo moet nu 

de kopstukken Guust Homs en Remco de Leeuw voor 
zich dulden. Een nederlaag tegen Bert Buisman en re-
mises tegen Frank Schleipfenbauer en John Sloots zul-
len de reden voor de lichte terugval van de gewezen 
koploper zijn. Guust Homs bond Otto Wilgenhof en 
Theo Jurrius aan de zegekar en klom daardoor naar de 
koppositie. Het is echter zeker nog niet gedaan. Immers 
de TPR wordt nog flink beïnvloed door winst en verlies. 
Leuk is dat Theo Jurrius zich nu toch definitief een 
plaatsje in de top van ASV verworven heeft. Het werd 
tijd dat een (relatief) jonge speler zich onder de beste 
spelers schaart. De strijd om de opvolging van Richard 
van der Wel gaat de komende maanden voort. Jammer, 
dat de regerend kampioen vanwege het volgen van de 
opleiding de schaakavonden twee jaar lang minder zal 
bezoeken. 
 
B-groep 

 
 
Nadat de eerste titel in de B-groep (1550-1800) gewon-
nen werd door penningmeester Paul Schoenmakers lijkt 
in het tweede jaar de titel in het bestuur te blijven. Nico 
Schoenmakers heeft de kop overgenomen van Hedser 
Dijkstra. Vice-voorzitter Nico Schoenmakers voelt de 
hete adem van wedstrijdleider Hedser Dijkstra nog wel 

Plts Speler SCORE    TPR 
 1. Guust Homs 5-7 2244 
 2. Remco de Leeuw 8½-12 2216 
 3. Gonzalo Tangarife 6-9 2188 
 4. Otto Wilgenhof 5½-10 2154 
 5. FrankSchleipfenbauer 7½-12 2142 
 6. Theo Jurrius 9-15 2025 
 7. Fokke Jonkman 5½-11 2007 
 8. Barth Plomp 5-9 1983 
 9. John Sloots 4-10 1969 
 10. Bert Buisman 4½-9 1966 

Plts Speler  SCORE     TPR 
 1. Nico Schoenmakers 5½-9 1869 
 2. Hedser Dijkstra 7½-14 1845 
 3. Tony Hogerhorst 8-16 1821 
 4. Harold Boom 7½-13 1791 
 5. Ruud Verhoef 5½-9 1791 
 6. Albert Marks 6-10 1790 
 7. Henk Kuiphof 4-8 1784 
 8. Theo van Amerongen 10-16 1782 
 9. Tom Bentvelzen 4½-9 1780 
 10. Ignace Rood 8½-14 1771 
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in de nek. De verschillen zijn overigens heel klein in de-
ze groep. Het is dan ook nog lang niet zeker dat Nico en 
Hedser deze kampioensrace vol zullen houden zonder 
dat bijvoorbeeld Tony Hogerhorst hen naar de kroon 
steekt. Tony steeg dankzij een behoorlijke serie van 
plaats zeven naar drie. Tom Bentvelzen en Ignace Rood 
zijn nieuwe in de top tien. Twee zeges voor ASV 5 en 
een winst op Harold Boom bracht ook Albert Marks ruim 
bij de eerste tien. 
 
C-groep 

 
 
In de C-groep (1550-) lijkt een tweestrijd te ontstaan tus-
sen Tjé Wing Au en Mark Egging. Beide koplopers heb-
ben het echter niet makkelijk. Zo haalde Tjé Wing Au in 
zijn laatste twee partijen in ASV 7 één schamele remise, 
terwijl Mark Egging na zeges op Henk Kelderman en 
Bob Sanders in de beker onderuit ging tegen Tom Bent-

velzen. De voorsprong van Tjé Wing Au op zijn achter-
volgers is in ieder geval flink geslonken. Herman de 
Munnik klom op de ranglijst van plaats zes naar drie 
door zeges op Gerrit Verbost en Hans Meijer. Nieuwko-
mer Peter Giltay heeft een hele goede score en als dat 
zo blijft, kan hij nog wel eens flink gaan stijgen op de 
ranglijst. 
 

Stijgers 

 
 
 
 
 

De lekker & gezond groentewinkel 
 
Heerlijke verse salades en fruitsalades uit eigen keuken 

Ook opgemaakte salades voor uw feest of party 

Kwaliteit en service staat bij ons voorop! 

Steenstraat 80 - Arnhem 
Openingstijden:     

Maandag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur  
Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur  

Uw Vakman in Vers 

(advertentie) 

Plts Speler  SCORE    TPR 
 1. Tjé Wing Au 6½-11 1680   
 2. Mark Egging 8-11 1644   
 3. Herman de Munnik 6½-12 1474   
 4. Bert Sigmond 3½-10 1469   
 5. Peter Giltay 5-6 1407   
 6. Hein van Vlerken 8-12 1399   
 7. Hans Meijer 4½-11 1378   
 8. Gerrit Verbost 7½-12 1347   
 9. Jelmer Visser 4½-8 1302   
 10. Henk Kelderman 7½-15 1293   

Plts Speler groep ELO STIJ 
 1. Mark Egging C 1538 93 
 2. Vincent de Jong A 2051 91 
 3. Wilfred Ariëns B 1657 83 
 4. Gonzalo Tangarife A 2062 82 
 5. Gerrit Verbost C 1273 76 
 6. Sjoerd v Roosmalen A 2092 74 
 7. Jelmer Visser C 1175 71 
 8. Hein van Vlerken C 1331 70 
 9. Ignace Rood B 1720 67 
 10. Paul de Freytas A 1917 65 
 11. Tjé Wing Au C 1607 65 
 12. Peter Giltay C 1257 57 
 13. Frans Veerman B 1651 51 
 14. FrankSchleipfenbauer A 2092 50 
  Martin Weijsenfeld A 1928 50 
  Hedser Dijkstra B 1807 50 
  Teun van der Leer C 1504 50 

 
De lijst van ELO-stijgers is altijd een hot item. Deze 
keer de 15 snelste stijgers en in het eerste nummer van 
2006 zullen we de dalers sparen. Zij hebben tot maart 
de kans om van die lijst af te komen. Dat laatste lukt 
één speler niet, omdat hij op vakantie gaat naar Austra-
lië….. Grappig is dat de helft van de snelle stijgers in dit 
seizoen in groep C speelt. Zo wordt de sterkte van onze 
club van onderuit omhoog gestuwd. Mark Egging heeft 
in dit klassement de leiding overgenomen van Tjé Wing 
Au. Laatstgenoemde viel terug naar plaats elf. Vincent 
de Jong won ook zijn eerste partij in de interne en steeg 
daardoor van negen naar twee. Hij wordt in het kielzog 
gevolgd door Wilfred Ariëns die oprukte naar de derde 
plaats. En ook Gonzalo Tangarife en Gerrit Verbost 
schoven een plaatsje op.  
 
Niets is nog beslist, want ons wacht nog zes maanden 
competitie in 2006 alvorens de prijswinnaars bekend 
zijn. Volgende keer meer over de beker- en rapidstrijd. 
Met name de bekerstrijd vordert maar traag. De loting 
staat op de website. Maak dus snel een afspraak om 
uw partij te spelen.  
 
En blijf komen naar de interne competitie want u heeft 
25 partijen nodig om kampioen te kunnen worden! 
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Zondagmorgen 4 december 2005, station Duiven. Het 
oogde als zo’n druilerige zondagmorgen. De trein van 
09.20 uur was ongeveer op tijd. Ik had een retourtje Dui-
ven-Amsterdam CS bij de treinkaartjesautomaat op 
spoor 1 gekocht voor het bedrag van 25,90 euro. Vol-
gens de reisplanner zou ik op Arnhem CS op spoor 7 
moeten overstappen. In Arnhem kwam op het tegen-
overgestelde spoor 6 een trein binnen. Het bleek de in-
tercity naar Amsterdam te zijn. Keurig op tijd vertrok de-
ze trein in de richting van Utrecht. Het was rustig in mijn 
tweede klasse coupé. Bij de perronkiosk had ik een kar-
tonnen bekertje met koffie gekocht. Deze stond op het 
tafeltje naast mij te dampen. Als leesvoer had ik het no-
vembernummer van ASV-Nieuws en de zaterdagkrant 
meegenomen.  
 
Ter hoogte van Utrecht brak een flets zonnetje door. 
Stadion Galgenwaard, Lunetten, De Inktpot (het hoofd-
kwartier van de Spoorwegen) en Utrecht stad passeer-
den op het netvlies. Op weg naar Amsterdam: motel 
Breukelen, de Ajax Arena, het AMC, de Rembrandt-
toren. Het zonnetje was inmiddels achter de wolken ver-
dwenen. Het zicht op het kanaal en zijn zompige weide-
gronden met hier en daar een schaap werd afgewisseld 
met het zicht op enkele sombere versteende woonwij-

ken. Er passeerde een gebouw met een gedicht op de 
gevel. “Ik lig als een schip op de rede” … (meer kon ik 
helaas niet lezen). 
 
In Amsterdam stapte ik op tramlijn 2, terwijl het zonnetje 
Dr. Cuijpers’ centraal station mooi belichtte. Rederij 
Kooij plukte toeristen van de straat voor een rondvaart 
in de Amsterdamse grachten. Op het netvlies passeer-
den de Nieuwezijds Voorburgwal, trapgeveltje, klokge-
veltje, halsgeveltje, de Dam met het Koninklijk Paleis, de 
Nieuwe Kerk, Madame Tussaud, de Bijenkorf en Shop-
ping Plaza, de Keizersgracht, de Prinsengracht en de 
Herengracht. Ik stapte uit op het Leidseplein en liep 
langs het mondaine American Hotel naar Leidsekade 
nummer 90, de eindbestemming van deze reis: Theater 
Bellevue. Om preciezer te zijn: Bellevue Lunchtheater in 
coproductie met het Volksoperahuis. 
 
Het telefonisch gereserveerde kaartje lag bij de kassa 
gereed. Ik betaalde hiervoor de prijs van 10 euro, waar-
na ik een broodje Serrano (ham, parmezaan, gedroogde 
tomaten en pitjes) nuttigde in het “bruine” theatercafé 
met de tot de verbeelding sprekende naam “de Smoes-
haan” (inderdaad: met “m”). 
Tijdig nam ik plaats bij de toegangsdeur van de Paloni-

Dr. Fischer en de 7e hemel 
Requiem voor een wereldkampioen 

Nico Schoenmakers 
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zaal. Vijf voor half één openden de deuren en ik nam 
vooraan op een van de centrale stoelen plaats in af-
wachting van wat er gebeuren zou. 
 
De theatergids beschrijft hetgeen zou volgen als volgt. 
“Bobby Fischer, de legendarische wereldkampioen 
schaken, is als schaker een ongekend genie, maar als 
mens ongrijpbaar, onbegrepen en onverklaarbaar. Ge-
plaagd door faalangst, paranoia en zelfhaat is hij de 
laatste jaren vooral in het nieuws met zijn tirades tegen 
Amerika en zijn groteske antisemitische uitspraken.  
Tien jaar voor Fischer’s geboorte schrijft Elias Canetti 
de roman “Die Blendung” (1935; vertaald als “Het marty-
rium”, 1967). In deze roman is sprake van een gebo-
chelde jood, Siegfried Fischerle, die er van droomt de 
wereldkampioen schaken te verslaan. Tussen deze ro-
manfiguur en Bobby Fischer valt een aantal griezelige 
parallellen te trekken. Fischerle noemt zichzelf zelfs Fi-
scher. In deze muziektheatervoorstelling zijn de levende 
legende Bobby Fischer en de romanfiguur Siegfried Fi-
scherle (‘de nietige vlo die men dood mag slaan’) el-
kaars alter-ego, droom en nachtmerrie tegelijk.” 
 
Op het podium staan een vleugel met een geopende 
klep en uiterst rechts een bureaustoel met hoge leuning 
en een schaaktafel met bord, stukken, een gardeklok en 
een Amerikaans en een Russisch vlaggetje. Het theater-
stuk wordt ingeleid door een pianist, gevolgd door een 
ijzersterke scène. De pianist hangt ‘in de oudste stand 
ter wereld’ over de piano, trekt aan enkele snaren van 
de piano, die het geluid van de vering van een bed na-
bootsen, terwijl Fischerle/Fischer onder de piano op een 
schaakbordje al kritiek leverend een partijtje uit de krant 
naspeelt. De piano stelt - zo zult u inmiddels hebben be-
grepen - op dat moment een bed voor. Fischerle/Fischer 
verhaalt onder dit bed over ‘zijn vrouw’, die ‘het oudste 
beroep van de wereld uitoefent’, terwijl hij droomt van 
succes als schaker. 
 
Een man in een lange regenjas met een donkere zonne-
bril benadert Fischerle/Fischer om voor Amerika tegen 
de Russische schaakwereldkampioen te spelen. Hij zal 
een Amerikaans paspoort voor hem regelen.  
Even later treffen we Fischerle/Fischer in de bureaustoel 
met hoge leuning achter het schaakbord aan. Nadat zijn 
Russische tegenstander met 1. e4 heeft geopend en Fi-
scherle/Fischer’s schaakklok in werking heeft gesteld, 
zien we een vertwijfelde Fischerle/Fischer. Hij durft niet 
te zetten. “Die camera’s, die zijn zo dichtbij … het akeli-
ge getik van die naaldhakken … dat nare gekraak van 
die stoel .. ze hebben 
iets in die stoel gedaan 
…”  
In de volgende scène 
zien we de tegenstan-
der van Fischerle/
Fischer een zet doen, 
waarna de klok van Fi-
scherle/Fischer loopt. 
De tweede partij wordt 
wegens tijdoverschrij-
ding voor Fischerle/

Fischer verloren verklaard.  
Aansluitend zien we, dat een gekwelde Fischerle/
Fischer een envelop met de tekst ‘top secret’ krijgt aan-
gereikt door de man met de lange regenjas en donkere 
zonnebril. In de envelop zitten de zetten van alle volgen-
de partijen. En zijn Russische tegenstander zal politiek 
asiel in Parijs krijgen, aldus de man met de lange regen-
jas en de donkere zonnebril. Deze scène komt hard 
aan!!  
Korte tijd later zien we een gelukkige Fischerle/Fischer 
met de lauwerkrans. Hij is schaakwereldkampioen. 
 
Er volgen weer momenten van vertwijfeling, angst en 
onzekerheid bij Fischerle/Fischer. 
In de slotscène -eigenlijk zelfs een enigszins vrolijke 
scène - zien we een door angst en twijfel verscheurde 
Fischerle/Fischer bij radio ‘Bongo’, een Filipijnse radio-
zender, een briljante schaakpartij tegen de luisteraars 
van radio ‘Bongo’ spelen en zijn frustratie van de daken 
schreeuwen.  
 

 
Dr. Fischer en de 7e hemel, een fraaie, boeiende, licht-
droeve voorstelling! 
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EXTERN 
Het leven van de schaker is vol kleine tegenslagen. Of 
voor de zwakkere geesten: soms kan je jezelf  wel ver-
morzelen. Wij weten niet hoe Edgar van Seben reageer-
de. Maar hem overkwam waarom je soms zo kwaad op 
jezelf kunt worden. In DIAGRAM 1 heeft hij in zijn partij 
tegen Derks uit de wedstrijd tegen het Kasteel na een 
agressief gespeelde opening een klein plusje.  
 
Diagram 1 
 

 
Maar hier speelde hij niet De6 maar Dd7. Er volgde ui-
teraard 18. Lf6 en na Ld6 19. Lxd8. En die kwaliteit ach-
ter bleek niet meer te compenseren. 
Maar je hoeft natuurlijk niet te winnen om gelukkig naar 
huis te gaan. Gerben Hendriks zal tevreden, misschien 
wel blij geweest zijn na zijn remise met Rossen van Wij-
chen. DIAGRAM 2 laat zien, dat hij enorm in de verdruk-
king zat. 
 
Diagram 2 
 

 
Rossen kon vier maal achtereen een voortzetting kie-
zen, die hem voordeel bracht. De eerste was het leer-
zaamst. Hier speelde hij 1.Pd4. Wat kan hier tegen zijn? 
Het paard valt de toren aan en ontkracht Lxf5. Maar er 
is beter. Tactisch ingestelde spelers zoeken altijd naar 
aftrekmogelijkheden. In deze stand zouden die het gelijk 
direct aan hun kant krijgen. 1.De2 Th3 2.Df1 Th8 (beter 
dan Th7 wegens potentiële dreigingen over de diago-
naal b1-h7) 3.Pxd6 wint een tweede pion. Maar er volgt 
nog meer rampspoed want na …Ke7 is 4.Df7+ mogelijk.  
De witte koning zal midden in het feestgedruis op d8 
moeten gaan staan, want na ..Kxd6 5.e5+ Kxe5 6.De7+ 
Kf5 komen er dubbelaanvallen in de stelling, die Th8 
verloren doen gaan. De computer geeft dan al 7,2 voor 
wit. Dat valt niet te overleven. 
Maar ook iets anders kan een naar gevoel geven. Je 
denkt, dat je beter staat. Maar dat is helemaal niet zo. 
Hier zien we Paul Schoenmakers in een dergelijke posi-
tie tegen Vrouenraets van Theothorne. 
 
Diagram 3. 

 
 
Paul speelde hier Tg1-g4. Hij keek de hele partij naar 
een offer op h8 en daar kan je een vrije h-lijn bij nodig 
hebben. Volgens de computer had dit Tg1-g3 moeten 
zijn. Wit zou al met verdedigen bezig moeten zijn en dan 
is De3 noodzakelijk. Maar dat geeft de zwarte dame de 
kans om via f5 naar h5 te gaan en dan zou pion h3 ge-
dekt moeten staan. Wie het vervolg van de partij bekijkt 
krijgt toch wel gevoel voor deze redenering. 1. Tg4 Df5 
2. Td1 Tf8 3. Kg2 Pxe5 4. Pxe5 Dxe5 5.Td3 Ld6  6. 
Tdg3 d4 7. Pa4 Lc6 8. f3 Lxe4 9. fxe4 d3 10. gxh7  Ein-
delijk is de poging geslaagd. Maar het spel is gelijk uit. 
..Txg4 11. Dxf8 Lxf8  0-1. Wie naar het diagram kijkt zal 
moeite hebben om te onderkennen, dat de zwarte stel-
ling zoveel meer mogelijkheden biedt dan de witte. Wel 

Plaatjes kijken 
(voor het slapen gaan) 

Hendrik van Buren    Henk Kuiphof    Richard van der Wel  
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dient gezegd te worden, dat zwart bij bijna elke gelegen-
heid de zet speelt, die de computer ook kiest, oftewel de 
beste zet. 
Iets dergelijks overkwam met zwart Gonzalo Tangarife. 
DIAGRAM 4 geeft een beeld uit zijn partij tegen Caspar 
Hermeling, de clubkampioen van Het Kasteel. 
 
Diagram 4 

 
Gonzalo had zeer agressief gespeeld en heeft iets voor-
deel. Wit speelde hier 1. Tf3  en hoe moet je nu ver-
der? ..De1+ 2. Tf1 De3 3. Tf3 en dan blijkt dat iets voor-
deel soms niet genoeg is. Zwart moet gewoon eeuwig 
schaak bieden en het halve punt is binnen. Maar winst-
gedachten uit het hoofd zetten is helemaal niet zo ge-
makkelijk. Gonzalo speelde 3…Dc1 4. Dxc1 Pxc1 5. bx-
c5 en nu staat zwart na ..bxc5 6. Tc3 zelfs iets minder. 
Gonzalo week uit naar 5. Kd7 maar dat bracht hem van 
de wal in de sloot. 6.c6+ en deze pion kan niet geslagen 
worden. Zwart staat totaal verloren. Maar toen begon 
onze man een fantastische Houdini-act van 25 zetten. 
Hij wist af te wikkelen naar een eindspel van toren tegen 
toren en randpion. Het was erg moeilijk, maar te houden 
geweest. Maar net daar gleed hij onderuit. 
DIAGRAM 5 geeft een stand uit de partij vd Nieuwenhui-
zenhuizen – Schleipfenbauer uit de match van ons 
tweede tegen Kijk Uit. 
 
Diagram 5 
 

Frank heeft attenter gespeeld dan zijn tegenstander. 
Met zijn gezonde stuk vóór lijkt niets een één meer in de 
weg te staan. Maar de diagramstand is potremise. Wit 
heeft namelijk eeuwig schaak met 1.Pe7+ Kf8 (Kh8 leidt 
tot mat) 2.Db8+ Kxe7 3.Dd6+ Ke8 4.Db8. Maar wit zag 
het niet en speelde 1.Pf6 Lxf6 2. Dxf6 en nu kan zwart 
het achter elkaar uitmaken. Maar ook dat is geen simpe-
le variant. Dat gaat alleen met 4…Ld5 (Immers moet 
Td8+ verhinderd worden) 5.Txd5 Tc1+ 6.Kf2 Da2+ en 
dan hebben we gelijk een dubbelaanval, waar onze juni-
oren zo hard op moeten studeren. 7. Kg3 Dxd5, waarna 
wit zelfs een toren achter staat. Maar nu zag Frank het 
op zijn beurt niet en speelde 4…Txa2. Uiteraard kwam 
er nu %. Td8+ Dxd8  6. Dxd8+ En met toren en loper 
voor de dame hield onze man zelfs nog het initiatief 
maar verder dan remise kwam hij natuurlijk niet.  
Tom Bentvelzen is het afgelopen jaar zichtbaar sterker 
gaan schaken. In DIAGRAM 6 heeft hij zwart in ASV 6 
tegen Doetinchem 2. 
 
Diagram 6 
 

 
Het is al vaak verteld: wie geen plan heeft zal wel verlie-
zen. Dit is zo’n stand waar je voor de lange termijn moet 
besluiten, hoe je verder gaat. Daar ligt een van de ster-
ke punten van Tom. 1..Pce7 2. a4 d5 3. De2 Pf4 4. Lxf4 
Txf4 en nu heeft hij wat hij beoogde. Wit moet f3 spelen 
en met ijzeren consequentie voerde Tom zijn plan uit. 
Torens verdubbelen en de pionformatie ondermijnen 
met Pe7-g6-h4 en h6-h5. Al zes zetten verder zag wit 
geen andere uitweg dan een stuk te offeren, maar zon-
der genoeg compensatie. Dus was het snel 0-1. 
De meeste aandacht gaat vandaag naar een junior: 
Umit Duman, de jongere broer van Murat. Umit speelt 
voor het eerst met de senioren mee. Hij komt uit in ASV 
10. We laten in DIAGRAM 7 een stand zien uit zijn partij 
tegen Rob van Oosterom van Veenendaal 5, die bijna 
200 ratingpunten meer heeft. 
 
Diagram 7 
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Zwart heeft net op a2 geslagen. De toren in veiligheid 
brengen? Umit slaat er liever op. 1. Lxh6 Ph5. Eerst 
dacht ik: “Dat heeft hij over het hoofd gezien.” Maar wie 
doorspeelt ziet, dat dat niet zo is. 2. Dg4 Kh7 3. Lxg7 
Tg8 4. f6 Pxf6  Blijft hij nu een stuk achter? 5. Dh4+ Kx-
g7 6. Ta1 Nu is dit echt nodig omdat na Txf6 de toren op 
b1 ongedekt staat. Het haalt wel de vaart uit de aanval. 
Zwart had kunnen profiteren met ..Pxe4. Maar dat soort 
zetten is in de vierde klasse niet zo makkelijk te vinden 
en zwart gaat eraan voorbij. 6…Le6   
Diagram 8 
 

 
7. Dg5+ Kf8 ?  Zwart laat zijn laatste kans lopen. Dit had 
natuurlijk Kh7 moeten zijn. 8. Dh6+ Tg7. 9. Txf6 De7 10. 
Taf1 Tb7? Het is voor zwart allemaal te gecompliceerd. 
Hij gaat opnieuw in de fout. Het is gelijk uit. 11. Txe6 ! 
En zwart gaat nog meer verliezen. Hij gaf het dus op. 
In een galerij als deze mag Erik Wille natuurlijk niet ont-
breken. Wie een dolle stand zoekt moet maar even 
langs gaan bij hem. Meestal word je niet teleurgesteld. 
Hier is hij met zwart in de slag tegen René Nijland van 
Schaakstad 3. 
 
Diagram 9 
 
 
 
 
 
 

 
De kenner ziet gelijk, dat hier een Franse partij wordt 
gespeeld. Maar geen alledaagse want wit heeft op c5 
geslagen, waardoor de zwarte loper nu op dat veld 
staat. Dat geeft verrassingen. Vanuit DIAGRAM 9 volgt 
uiteraard 1. Dh6 Maar dan. ..Lxf2+. De loper kan niet 
geslagen worden wegens Pg4. 2. Kd1  dxe4 (dreigt e3) 
3. Kc1  e3 (toch?) 4. Lxe3  Pg4 en met een stuk voor 
kon het niet meer mis.  
Op het moment, dat we dit schrijven wordt in Groningen 
het Harmonietoernooi gespeeld. In de A-groep speelt 
o.a. Erika Belle. In de eerste ronde moest zij aantreden 
tegen Emile Wustefeld (2317), die we allemaal nog van 
SMB kennen. Het werd een daverend spannende partij. 
Erika heeft in DIAGRAM 10 juist op a7 een pionnetje ge-
snoept. 
 
Diagram 10 
 

 
Dat zal wel zwarts bedoeling zijn geweest. Maar de 
overval, die hij in gedachten had komt er niet. 1…Txa7 
2. Lxa7  Dh4 3. Lg1 Die loper blijft h2 dekken en het 
paard g2. Zwart kwam er niet doorheen. Erika offerde 
een kwaliteit terug om de druk op de koningsvleugel op 
te heffen, waarna de damevleugelpionnen opnieuw een 
stuk inbrachten. De winst kon niet meer ontglippen. 
 
INTERN 
Ruud Wille – Frank Schleipfenbauer (DIAGRAM 11) 
was een prachtig spektakelstuk.  
 



12 

 januari 2006 ASV-Nieuws 

Diagram 11 
 

 
 
Ruud kwam tot eigen verbazing beter te staan. 1. Dg4 
zou het voordeel nog uitgebreid hebben. Maar het leek 
wel of wit niet kon geloven winstkansen te hebben. Hij 
stuurde naar een ingenieuze remisecombinatie. 1. 
Pc6. Mooi gevonden. Na Dxb2 geeft 2.Pe7 eeuwig 
schaak en als de koning dit tracht te ontlopen gaat hij 
zelfs mat. Maar er zijn combinaties met gaten en hier 
zit al een hele grote. Frank vond hem snel: 1…Dd5+ 
en deze dubbelaanval bracht gelijk het paard binnen. 
We herhalen onszelf maar: “Het leven van de schaker 
is vol kleine tegenslagen.” 
In DIAGRAM 12 zien we Bob Hartogh Heijs kopje on-
der gaan tegen Ko Koomans. 
 
Diagram 12 

 
 
Natuurlijk staat zwart hier gewonnen. Maar de efficien-
cy waarmee hij ook wint doet goed aan. Zwart speelde 
1…Db1  Als wit het paard slaat volgt mat via Db1 – h1 
– h5. Bob wilde terecht de dames op het bord houden.  
Maar 2.Df2 leidde via ..Dh1+ evenzeer tot mat of da-
meverlies. Dan heb je zelf wel wat mooiers op het bord 
getoverd. Het zal wel, maar waarom hebben we dat 
dan niet gekregen?? 
Over naar DIAGRAM 13.  

Diagram 13 

 
Het is een stand uit de simultaans, waarmee we het jaar 
plegen te starten. Jan Vermeer won van Sjoerd van 
Roosmalen. Hij deed dat met zetten, die ikzelf graag in 
een normale partij gespeeld zou hebben. Maar in de di-
agramstand stokte het schoons voor een moment. Jan 
speelde hier Dg3, waarna Sjoerd kon terugkomen. 1…
Lxh3 zou de winst van Jan nog meer glans hebben ge-
geven. 2. gxh3 gaat niet. Het geeft na …Tg5 mat in 
twee zetten. Maar zonder h3 krijgt wit ook probleen. 
DIAGRAM 14. Paul Schoenmakers – Siert Huizinga. 
 
 
 

Arnhem: 
Steenstraat 86, tel. 026-4459156 

Openingstijden:  
ma t/m vr 7.00 - 18.00 uur en 
za 7.00 - 17.00 uur. 

(advertentie) 
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Diagram 14 
 

 
Wat direct opvalt is de mogelijkheid van penning van 
Pf3. Siert speelde er ogenblikkelijk op door de lange dia-
gonaal te openen. Volgens hem was het moeilijk hier uit 
drie goede voortzettingen te kiezen en wel dxc4, Dc6 en 
Lc6. Zijn keuze wordt door de computer gedeeld.  1…
dxc4 2. gxf5 (Lxc4 lijkt iets taaier te zijn.) …cxd3 3. fxg6  
Dc6  Daar is ie. 4. Kg2  Lxg6  Wit gaf het op. Het ver-
woestende Le4 is niet meer tegen te houden.  
We eindigen met iets, dat noch extern noch intern is. 
Buitenklasse dus. Onze Schoenmakers’ hebben ook op 
de maandagavonden pret, maar dan bij de Toren. Paul 
speelde voor de beker van die club tegen G. Blok. Een 
onzinnig stukoffer van zwart is kundig weerlegd. De 
strijd is beslist. Maar het is leuk om te zien hoe snel 
Paul de klus klaart. DIAGRAM 15 
 

Diagram 15 

 
Wit heeft net schaak gegeven en de zwarte koning moet 
kiezen. …Kd7 blijkt niet te kunnen omdat 2. Pg7  3. Df5 
mat zet. Dus: 1…Kf8 2. Te7  (gelijk Pxh6 was ook erg 
goed) h5 Dit haalt Dh5 uit de stelling. Maar het is het 
verhaal van de regen en de drup. 3.Ph6  Dxe7  Er zat 
voor zwart niets anders meer op. Hiermee was het na-
tuurlijk zeer snel uit. Overigens stelde Toren-voorzitter 
Anthony Michgels mij (al meer dan een jaar geleden) 
voor om eens na te denken over een gezamenlijke be-
kercompetitie volgens het systeem van de Fighter-cup, 
zoals die een keer door de OSBO is georganiseerd (en 
door Theo Jurrius werd gewonnen). Wellicht een leuk 
idee. 
 

ASV 3 wint en verliest 
Anne Paul Taal 

Op 25 november werden grote gedeeltes van Nederland 
lamgelegd door een dik pak sneeuw. 
De dag erna was dit ook in de speelzaal nog merkbaar. 
Bij de start van onze wedstrijd in en tegen Rheden 
meldde de Rhedense teamleider, dat bord 1 en 5 niet 
zouden worden bezet. Rheden was de hele week al in 
de weer geweest om de borden bezet te krijgen en toen 
de sneeuw ook nog spelers bij huis hield en men de 2e 
teamspelers te zwak achtte begonnen we met 2-0 voor-
sprong. 
Ook bij ons team had de sneeuw zijn tol geëist, want co-
ming man Ruud had ’s nachts in dienst van de Gemeen-
te Arnhem mensen, die gestrand waren  moeten regi-
streren en kwam zo niet erg fit aan de start. 
Een rondje langs de borden na ongeveer 2 uur gaf vol-
gend beeld: 
Barth verdedigde zich actief en creatief tegen de top-
scoorder uit de Promotieklasse en stond zeker niet 
slecht. 
Ruud probeerde wel het spel te compliceren, maar Men-

no pareerde dit goed. 
Ivo stond beter. 
Erika gebruikte erg veel tijd om Gert-Jan ’s Colle ope-
ning te weerstaan, maar stond niet minder. 
Bij Edgar werd er hevig gestreden zonder dat er al ie-
mand beter stond. 
Kees Verkooyen stond een kwal achter. 
Bij Kees was het ook vrij snel daarna gebeurd, want 
zonder tegenspel van betekenis werd hij opgerold en 
werd de stand 2-1. 
Even later gaf Barth pardoes een stuk weg en was het 
2-2.  
Menno veerde op en stelde meteen 4-4 voor, wat gezien 
het feit dat Edgar net een stuk won, geen serieuze optie 
was. 
Edgar won en even later werd op het bord bij Ruud de 
vrede getekend 3½ - 2½ . 
Erika was in behoorlijke tijdnood en Gert-Jan vluggerde 
mee en verloor daarbij een toren, waardoor de wedstrijd 
was beslist, toen kort daarna ook Ivo knap het punt bin-
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nenbracht werd de eindstand een broodnodige 5½ - 2½ 
winst. 
 
Enigszins opgekikkerd door deze winst traden we 17 de-
cember thuis tegen een volledig opgekomen team van 
Het Kasteel aan. 
Barth en Willem van Berkel ruilden op bord 1 van alles 
af en toen Willem zag, dat zijn 2 lopers niet sterker wa-
ren dan de loper en paard van Barth werd tot remise be-
sloten. 
Edgar won tegen de captain van Het Kasteel Daan 
Derks een pion en wilde zoals het hoort vol voor de 
winst, Daan had echter een smerige truc in de stelling 
gevlochten, die Edgar een kwal kostte en daarna de 
partij.  ½ - 1½ . 
Erika speelde een sterke opening won een pion en 
dreigde verder van alles, Leon ter Beek wist echter door 
actief spel zijn stelling te houden en met een pion min-
der zoveel te dreigen, dat Erika op remise inging. 1-2. 
Kees kwam goed uit de opening en zag toen ineens 
spoken, in plaats van actief verder te gaan in de aanval 
ging hij verdedigen en toen Maarten Rossen de aanval 
overnam overzag Kees torenverlies in tijdnood. 1-3. 
Ruud speelde tegen ons oud-lid Henk van Kortenhof en 
werd onder steeds grotere druk gezet. 
Toen er eerst 1 en later nog 1 pion verloren werd was 

dit teveel voor de stelling en gaf Ruud op. 1-4. 
Ivo speelde tegen Wesley van Nie een sterke partij, 
waar het evenwicht nauwelijks werd verbroken, in een 
ongelijk lopereindspel werd uiteindelijk tot remise beslo-
ten. 1½ - 4½ . 
Anne Paul speelde tegen een sterk spelende Twan Rut-
jes en werd zeer subtiel naar de rand van de afgrond 
geduwd, dit kostte Twan echter zeeën van tijd. 
Toen Twan nog 1½ minuut voor 12 zetten had bood hij 
remise aan, wat dankbaar werd aanvaard, daar er een 
geforceerd mat in 3 in de stelling zat. 2-5. 
Gonzalo, die inviel voor de naar het 1e “gepromoveerde” 
Bert, speelde zeer energiek en vasthoudend op winst, 
dit ondanks mindere periodes in de partij en toen hij iets 
beter stond sloeg hij remise af en ging ervoor, totdat 
Casper uiteindelijk in een toreneindspel in de fout ging 
en wij nog een belangrijk bordpunt rijker werden. 
Hiermee werd de uitslag 3-5, 
en zullen wij in 2006  in ron-
de 6 en 7 zeker matchpunten 
moeten scoren om ons te 
handhaven!! 
Mensen een goed 2006 met 
een goede gezondheid, met 
veel zelfvertrouwen en veel 
punten voor ASV 3 !!! 

ASV-7 : Ondanks verlies op de goede weg 
Horst Eder 

Donderdag de 24. november, speelden wij in ons knus-
se clubgebouw de wedstrijd uit te 2de ronde OSBO te-
gen het sterke team van Pallas, met een rating tussen 
1650 en 1850. Na in de 1. ronde in Apeldoorn tegen het 
plaatselijke Schaakmaat 3 vrij ongelukkig met 4½ tegen 
3½ verloren te hebben, moesten wij met 2 invallers pro-
beren 4½ punten of tenminste een gelijk spel uit te con 
frontatie over te houden. Jammer genoeg bleven wij on-
danks sterk spel opnieuw op 3½ punten steken. De con-
clusie is dat wij een sterk team voor de 2de klasse heb-
ben, maar dat wij nog het beetje geluk missen, om een 
rol van betekenis in deze klasse te kunnen spelen. Met 
een mooie overwinning heb ik laten zien hoe het moet
(?!). Zie Diagram 1: 
 

Efendic - Eder (ASV 7 - Pallas [bord 7])na  23. Kc1-b1 
 
23... a3! UITERAARD (dat voor de hand liggende 
23...Pd2+ haalt niet viel uit na 24. Ka1 Pxe4 25. The1=) 
24. e5 Wit is alleen bang om zijn pionnetjes. 24... axb2 
25. h5? (25. Pxb2 ziet er nog speelbar uit. 25... Pa3+ 
26. Ka1 Pxc2+ 27. Kb1 Pa3+ 28. Ka1) Mijn stukken 
staan klaar om de witte Koning uit te roken. 25...Ta5-+ 
26. Th3 Tae8 27. Pc3 Pa3+ (27... b5!?-+ 28. a4) 28. Kx-
b2 Pc4+ 29. Kb3 Pd2+ Nu is wel die tijd rijp voor deze 
actie! 30... Ta3+ (direct Lxa2!? lijkt achteraf gezien beter 
31. a4 Lxc3 32. Kc3 Txa4-+) 31. Kb2= Lxd2 Diagram 2: 
 
Diagram 2 
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32. Pb4? Na deze fout kan ik het mooi afmaken ( 32. 
Pe4 was de enige mogelijkheid de strijd gaande te hou-
de. Txa2+ 33. Kb1 Ta1+ 34. Kb2 T8a2+ 35. Kb3 Ta3+ 
36. Kb2 Ta1a2+ 37. Kb1 gxh5 38. Txh5) 32... c5! -+ 33. 

Td3 (33. Pe4 helpt nu niets meer Txh3 34. Pxd2 gxh5 -+ 
Lxc3+ 34. Txc3 Txc3 35. Kxc3 cxb4+ 36. Kxb4 Txa2 en 
met de overgebleven Toren won ik in 40 zetten. 

De Jeugdhoek - 1 
Roland Stravers 

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

026 - 4420937 

(advertentie) 
 

om meerdere redenen echter lastig realiseerbaar. De 
gedachten waren daarom verschoven naar het uitge-
breid becommentariëren van partijen. Ik had hier al wel 
mee geëxperimenteerd (o.a. met het gratis programma 
PGN2JS), maar nog niet met partijen van kinderen. 
Toen ik onlangs Peter Lincewicz van Schaakvereniging 
de Toren, bij de meesten wel bekend, tegenkwam bij 
het IJSCO toernooi in Dodewaard, heb ik hem ge-
vraagd hoe S.V. de Toren het onderdeel 
“Koningsgroepskillers” voor elkaar kreeg. Hoe krijg je 
het complete partijtje van twee kinderen in je compu-
ter? Zij hebben volgens Peter Vincent Vleeming die 
zich ermee bezig houdt. Peter vertelde mij dat Vincent 
de notatie van de kinderen die moeten noteren, veelal 
de iets oudere kinderen, gebruikt. Het leuke is dat kin-
deren als op deze manier ook het nut van het noteren 
in gaan zien.  
Toen ik dit tegen Frank vertelde, was ik enkele dagen 
later aangenaam verrast door de ontvangst van een 
paar jeugdpartijen in pgn (portable game notation) 
vorm. Dat is een soort notatie waarin je ze snel in de 
meeste computerprogramma’s kunt laden, ook kun je 
de notatie erin opslaan. De manier waarop Frank de 
partijen van commentaar voorzien had, vond ik erg leuk 
en ik heb er ook her en der goede reacties over gekre-
gen. Omdat er aardig wat werk in gaat zitten, en omdat 
het me leuk leek, heb ik aangeboden om ook eens een 
partijtje van commentaar te voorzien. Daarbij heb ik de 
manier van Frank’s commentaar als uitgangspunt ge-
nomen. Ik vond dat erg leuk om te doen en doe dit nu 
vaker. De enige moeilijkheid is dat de kinderen regel-
matig niet goed noteren (gelukkig noteren vaak beide 
spelertjes). Ikzelf gebruik eerst Fritz 8 en gebruik dat 
als leidraad voor mijn analyse. Ik probeer zoveel moge-
lijk tekstueel uit te leggen op een enigszins kindse ma-
nier, hoewel dit laatste me soms wel moeite kost. Het 
idee van de tekstuele uitleg is dat kinderen uitleg in niet 
tekstuele notatievorm vaak lastig vinden en dat je daar-
om beter in woorden uit kunt leggen.  
 
Eigenlijk vind ik de “partijtjes” het meest interessante 
aan de website, maar toch zijn denk ik ook de 
(toernooi-) verslagen met foto’s belangrijk om het aan-
trekkelijk te houden voor de kinderen. Het begin is mis-
schien een beetje overweldigend qua materiaal-
updates geweest, maar dit was ook meer met het idee 
om snel een aantrekkelijk geheel te hebben. De bedoe-
ling is dat het wel iets rustiger zal worden, maar alle 
rubrieken hebben nou in ieder geval content, zodat er 
virtueel al een goed kijkje te nemen is over hoe het er-

Update jeugdwebsite – meldt u allen ter annotatie! 
 
ASV beschikt nu ongeveer een half jaar over een echte 
website voor de jeugd die ik met veel plezier vorm heb 
mogen geven. Daarom is het tijd om er in de ASV-Nieuws 
weer een stukje aan te wijden. Over het algemeen kan ik 
zeggen dat de website nu ongeveer zo is, als ik dat voor 
ogen had toen ik eraan begon. Het kostte wel wat tijd, 
maar ik denk dat het de moeite wel waard is op de lange-
re termijn.  
 
Een website is sowieso een erg handig, voornamelijk snel 
en goedkoop, communicatiemiddel: uitslagen, agenda, 
toernooiaankondigingen, routebeschrijvingen en andere 
informatie zijn er altijd op te vinden.  
 
Omdat het natuurlijk een schaaksite is, en internet in 
schaakdidactische zin goede mogelijkheden biedt, had ik 
aanvankelijk het idee om jeugdleiders te vragen om er 
ook wat theorie en oplosstellingen op te zetten. Dit was 
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aan toe gaat bij de ASV jeugd.  
 
Ik zou hier een oproep willen doen aan wie het ook leuk 
lijkt om op een soortgelijke manier als hoe Frank en ik 
dat gedaan hebben, een jeugdpartijtje van commentaar 
te voorzien, om dat even aan mij kenbaar te maken 
(eventueel via mail: roland_stravers@hotmail.com).  
Het is denk ik een leuke manier om de jeugd wat meer 
betrokken te laten worden bij de volwassenen.  
 
De website is doordat veel van onze jeugdleiders er bij-
dragen aan leveren, in korte tijd uitgegroeid tot een voor 
schaakbegrippen vrij populaire site. Ik kan zeggen dat er 
per dag gemiddeld zeker zo’n 150 bezoekers een kijkje 
komen nemen. In dit verband vond ik het grappig om 
met Google gebruik makend van de zoektermen 
“schaakvereniging jeugd”, de ASV jeugdsite als eerste 
zoekresultaat te krijgen. De jeugdsite is te bereiken on-
der www.asv-schaken.nl - Jeugd. 
 
Een impressie van een partijanalyse (volledige analyse 
te vinden op www.asv-schaken.nl -> Jeugd -> Partij-
tjes): 
“…… Dit moet dus wel spannend worden. O.k., dan is 
het nu tijd voor de partij. 
1.Pf3 2.Pf3 Originele opening Thomas! Die zie je niet 
vaak en je speelt het goed in het begin. 
2...Pc6 3.d4 Lb4 4.Ld2 exd4 5.Pb5 Lc5 6.Lf4 Door de-

ze loper weg te spelen, valt Thomas de pion op c7 aan, 
maar bovendien maakt deze zet de weg vrij voor de da-
me. Die valt nu ook d4 aan! Tel dan even hoe vaak de 
pion gedekt staat en hoe vaak aangevallen en trek je 
conclusies! 
6...d6 Natuurlijk om de pion op c7 te dekken.” 
 

 
 
Het complete verloop van de partij is met commentaar 
eenvoudig na te zien via de genoemde website. 

Boers Onderhoud en Service 
maak kennis met een nieuwe adverteerder 

Afgelopen maand konden wij u vol trots vier nieuwe ad-
verteerders presenteren. Het rondje Steenstraat zal in-
tussen een begrip zijn bij de ASV-ers. Ook in deze ASV-
Nieuws vindt u een nieuwe advertentie. En deze keer is 
het een bekende die ASV gaat steunen. Ruben Boers 
kent u allemaal als barkeeper op de clubavond, maar 
Ruben kan veel meer. Ook u heeft ongetwijfeld klussen 
waar u niet aan toekomt of waar u niet aan durft te be-

ginnen. Ruben kan u uit de brand helpen. Snel en netjes 
wordt uw klus geklaard en u houdt tijd over. En die tijd 
kunt u lekker schaken. Zo snijdt het mes aan twee kan-
ten. Dus is het opknappen van de zolder een meerjaren-
project geworden of moet er een kinderkamer komen, 
bel Ruben Boers 06-28967509 of mail naar: in-
fo@boersonderhoud.nl ! Ruben stelt zichzelf aan u voor. 

 

Hallo, ik ben Ruben.  
Op jullie schaak avonden kun je me wel eens vinden achter de bar. 
 
Sommigen weten dat ik een eigen bedrijf heb Boers Onderhoud en 
Service. Zoals de naam al zegt, verleen ik onderhoud en service. Dit 
kan zijn een nieuwe meterkast plaatsen, vervangen van badkamer en 
keukens, schilderwerk binnen en buiten. Maar ook klein onderhoud is 
mij niet vreemd. Het ophangen van een schilderijtje of het in elkaar 
zetten van een kast is voor mij een koud kunstje. 
 
Wil je informatie kun je me altijd bellen of mailen. 
 

Groeten, 
 Ruben Boers 
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In deze aflevering van “de Regels” treft u de antwoorden 
aan op de vragen 11 t/m 20 van “De Grote Ernie en 
Barth FIDE Regels-quiz”. In het kader van de prijsvraag 
hebben we helaas geen inzendingen mogen ontvangen. 
Reden om bij een toekomstig derde deel van de “FIDE 
regels-quiz” geen wedstrijdelement meer op te nemen. 
Verder bespreken we deze aflevering één van de be-
langrijke onderwerpen uit het “Aanhangsel van de Re-
gels”, te weten het Rapidschaak. 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Goed hè Barth, die ASV’ers. Ze hadden nul fou-
ten bij de beantwoording van de onderstaande vragen.“ 
Barth: “Nul fouten, Ernie, wat goed zeg, hoe kan dat ei-
genlijk, Ernie?” 
Ernie: “Gnah, gnah … Ze hebben niks durven inzenden, 
Barth … Gnah, gnah …” 
Barth: “Gnah, gnah, gnah, gnah, gnah … “ 
 
Vraag 11 
 
Wat is het doel van het schaakspel? 
 
Antwoord vraag 11 
 
Artikel 1 behandelt het doel van het schaakspel.  
Volgens dit artikel is de bedoeling van elke speler is de 
koning van de tegenstander mat te zetten. Als dit niet 
meer mogelijk is, dan is de partij remise.  
 
Vraag 12 
 
Mogen bij de rokade twee handen worden gebruikt? 
 
Antwoord vraag 12 
 
Het antwoord is neen. Artikel 4.1 bepaalt immers, dat bij 
het doen van een zet slechts één hand mag worden ge-
bruikt. 
 
Vraag 13 
 
Wanneer heeft u uw schaakpartij gewonnen? 
 
Antwoord vraag 13 
 
Artikel 5.1 behandelt het winnen van de partij.  
a). De partij is gewonnen door de speler die de koning 
van zijn tegenstander heeft matgezet. Dit beëindigt de 
partij onmiddellijk. Voorwaarde hierbij is wel, dat de zet 

waarmee de matpositie werd bereikt, reglementair was. 
b). Daarnaast is de partij gewonnen door de speler 
wiens tegenstander zegt dat hij opgeeft. Ook dit beëin-
digt de partij onmiddellijk. 
 
Vraag 14 
 
Stel beide spelers zijn bij de aanvang van de partij niet 
aanwezig. Verliezen dan beide spelers de tijd die ver-
loopt totdat zij arriveren of verliest dan een van beide 
spelers de tijd die verloopt tot hij arriveert?  
 
Antwoord vraag 14 
 
Eén speler verliest de tijd die verloopt totdat hij arriveert, 
namelijk de witspeler. 
Artikel 6.6 geeft aan, dat als geen van beide spelers bij 
het begin aanwezig is, de speler die met de witte stuk-
ken speelt alle tijd die verloopt tot hij arriveert verliest, 
tenzij de regels voor de wedstrijd anders bepalen of de 
arbiter anders beslist. 
 
Vraag 15 
 
Stel een speler heeft het voorgeschreven aantal zetten 
in de toegewezen tijd niet voltooid. Heeft hij zijn partij 
dan altijd verloren of zijn hier uitzonderingen op moge-
lijk? 
 
Antwoord vraag 15 
 
Hier zijn inderdaad uitzonderingen op mogelijk. Artikel 
6.10 bepaalt, dat als een speler het voorgeschreven 
aantal zetten niet heeft voltooid in de toegewezen be-
denktijd, dan is de partij voor hem verloren, tenzij hij 
reeds mat is gezet, pat is gezet, de dode stelling is be-
reikt dan wel reeds remise is overeengekomen.  
 
Vraag 16 
 
Stel het schaakbord is verkeerd neergelegd en dit wordt 
tijdens een partij geconstateerd. Moet de partij dan wor-
den overgespeeld? 
 
Antwoord vraag 16 
 
Neen. Artikel 7.1, sub b bepaalt, dat indien tijdens een 
partij wordt geconstateerd dat alleen het schaakbord an-
ders lag dan artikel 2.1 voorschrijft, de partij wordt ver-
volgd maar de bereikte stelling wordt overgebracht op 
een juist geplaatst schaakbord. 
 
Vraag 17 
 
Mag ik tijdens een partij mijn notatieformulier afdekken, 

De Regels voor het Schaakspel (14) 
featuring “Ernie en Barth” 

door Nico Schoenmakers onder auspiciën van Barth Plomp 
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zodat mijn tegenstander mijn notatie niet kan zien? 
 
Antwoord vraag 17 
 
Strikt genomen mag dat. Artikel 8.2 geeft slechts aan, dat 
het notatieformulier tijdens de hele partij zichtbaar moet 
zijn voor de arbiter. Het afdekken van het notatieformulier 
voor de tegenstander is derhalve niet verboden. 
 
Vraag 18 
 
In uw partij zijn de regels voor het versneld beëindigen van 
toepassing? U heeft remise geclaimd. Wanneer dient de 
arbiter uw partij remise te verklaren? 
 
Antwoord vraag 18 
 
Artikel 10.2, sub a bepaalt, 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 uit-
stellen, of de claim afwijzen. 
 
Vraag 19 
 
U speelt tegen een “tijdnood-junkie”. U verwacht dat uw 
tegenstander nog zeker een uur in de stelling zal ‘wroeten’ 
alvorens een zet te doen. Mag u in die periode boodschap-
pen gaan doen bij de supermarkt? 
 
Antwoord vraag 19 
 
Strikt genomen mag dat, mits u hiertoe maar toestemming 
heeft gevraagd en gekregen van de arbiter. 
Artikel 12.4 bepaalt, dat het de spelers niet is toegestaan 
het “spelersgebied” te verlaten zonder toestemming van 
de arbiter. Onder spelersgebied wordt verstaan: de speel-
ruimte, toiletten, koffiekamer, rookruimte en andere door 
de arbiter aangewezen ruimten. 
 
Vraag 20 
 
Welke straffen kan de arbiter opleggen? 
 
Antwoord vraag 20 
 
Artikel 13.4 geeft aan, dat de arbiter een of meer van de 
volgende straffen kan opleggen. 

a) Een waarschuwing; 
b) vermeerdering van de bedenktijd van de tegen-

stander; 
c) vermindering van de bedenktijd van de in overtre-

ding zijnde speler; 
d) de partij verloren verklaren; 
e) vermindering van de punten in een partij, gescoord 

door de tegenstander van de in overtreding zijnde 
speler; 

f) vermeerdering van de punten in een partij, ge-
scoord door de tegenstander van de in overtreding 
zijnde speler tot het maximum beschikbare aantal 
punten in deze partij; 

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
 

Steenstaat 90 
6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 

g) een speler uitsluiten van de wedstrijd. 
 
Onderdeel B van het Aanhangsel van de Regels behandelt 
het Rapidschaak. Het onderstaande is ontleend aan de 
“FIDE-Regels voor het Schaakspel”, zoals die per 1 juli 
2005 gelden. 
 
Artikel B1 bepaalt, dat bij “rapidschaak” alle zetten gedaan 
moeten worden binnen een vastgestelde tijd van minimaal 
15 en maximaal 60 minuten per speler. Ook is er van 
“rapidschaak” sprake, indien de toegekende tijd + 60 maal 
de toegevoegde tijd per zet minimaal 15 en maximaal 60 
minuten per speler is. 
 
De tweede zin is sedert 1 juli 2005 in “de Regels” opgeno-
men. Reden hiervoor is de invoering van de DGT-klok. 
 
Artikel B2 bepaalt dat de FIDE regels voor het Schaakspel 
van kracht zijn, tenzij de onderstaande regels voor 
“rapidschaak” anders aangeven. 
 
Artikel B3 geeft aan, dat spelers hun zetten niet behoeven 
op te schrijven. 
 
Bij het “rapidschaak” bestaat er dus geen notatieplicht.  
 
Artikel B4 stelt, dat zodra een speler drie zetten heeft ge-
daan hij geen claim meer kan indienen met betrekking tot 
een onjuiste beginopstelling, een verkeerd geplaatst 
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schaakbord of de instelling van een klok. 
In het geval van omgekeerde plaatsing van koning en 
dame is rokeren met deze koning niet toegestaan. 
 
Voor de voortgang van een rapidtoernooi een onmisba-
re bepaling. Een heel toernooi zou anders ernstig ver-
traagd kunnen worden, indien de FIDE regels onverkort 
zouden moeten worden toegepast. 
 
Artikel B5 bepaalt, dat de arbiter slechts een beslissing 
moet nemen volgens artikel 4 (Het uitvoeren van een 
zet) als hem dit wordt gevraagd door een of beide spe-
lers. 
 
De ratio van deze bepaling is, dat een arbiter tijdens een 
rapidtoernooi uiteraard niet bij ieder bord aanwezig kan 
zijn. 
 
Artikel B6 
 
Een onreglementaire zet is voltooid nadat de klok van 
de tegenstander in werking is gesteld. De tegenstander 
is daarna gerechtigd de onreglementaire zet te claimen. 
Hij behoudt dit recht totdat hij een zet heeft gedaan. De 
arbiter zal alleen een beslissing nemen na een claim 
van een speler. Staan echter beide koningen schaak of 
is een promotie van een pion niet voltooid, dan moet de 
arbiter, zo mogelijk, ingrijpen. 
 
Deze bepaling is nieuw en staat ook sedert 1 juli 2005 in 
“de Regels”. De inhoud van deze bepaling spreekt voor 
zich. Geadviseerd wordt goed nota te nemen van deze 
bepaling. 
 
Artikel B7 
 
De vlag wordt geacht te zijn gevallen na een terechte, 
desbetreffende claim door een speler. De arbiter mag 
het vallen van de vlag niet melden. 

 
Ook deze bepaling spreekt voor zich en zou tot “de 
standaarduitrusting” van een rapidtoernooispeler dienen 
te behoren. 
 
Artikel B8   
 
Om de winst na tijdoverschrijding te claimen moet be-
trokkene beide klokken stilzetten en de arbiter hiervan in 
kennis stellen. De claim wordt slechts toegewezen als 
de vlag van degene die claimde niet en die van zijn te-
genstander wel is gevallen na het stilzetten van de klok-
ken. 
 
M.a.w.: zijn beide vlaggen gevallen, dan is de rapidpartij 
remise; ook als aangetoond kan worden dat bijvoor-
beeld mijn vlag eerder is gevallen. Belangrijk om te we-
ten, waarde rapidspeler! 
 
Artikel B9 tenslotte bepaalt - gezien de vorige bepaling 
enigszins overbodig nog - dat als beide vlaggen geval-
len zijn, de partij remise is. 
 
Tja, eigenlijk overbodig, maar wel zo duidelijk! 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Hoe vaak worden tijdens een “rapidpartij” na een 
zet of 5 à 6 niet alsnog koning en dame van veld verwis-
seld, Barth?“ 
Barth: “Ik zou ze de kost niet willen geven, Ernie.” 
Ernie: “Dat mag dus eigenlijk niet, hè Barth?” 
Barth: “Inderdaad Ernie, dat mag inderdaad eigenlijk 
niet.” 

Daglichtschaak op Sinterklaasdag 
Jan A. Vermeer 

Dinsdag 6 december werden –onder het genot 
van pepernoten- de 7e t/m 9e ronde gespeeld. 
Enkele vaste schakers lieten verstek gaan. 
Nieuw waren deze keer Rob Lubbers (een oude 
bekende voor het  Daglichtschaak), Theo van 
Niekerk (introducé van Albert Marks) en Christ 
Verstegen (introducé van de groep Nijmegena-
ren).  Vooral Theo van Niekerk vond het een bij-
zonder gezellige schaakmiddag en meldde zich 
voor vast aan. 
 
Albert Marks wist zich aan de kop van de ranglijst te 
handhaven. Wel sloop Hans Verdonk naderbij en nestel-
de zich op de tweede plaats. Henk ter Horst wist zich te 
handhaven op de derde plaats. Zeer in het oog lopend 
waren de schaakprestaties van Dick Hajee die deze 

middag een 3-punter produceerde! en Hans 
Meijer die zeer verdienstelijk 2,5 punt bij zijn to-
taal voegde. 
 
De schaakkracht van het Daglichtschaak groeit. 
Dat heeft het nadeel dat zwakkere schakers bij-
na nooit kunnen winnen. De oplossing is natuur-
lijk dat er wat zwakkere schakers bijkomen, die 
aan elkaar gewaagd zijn. 

 
De volgende ronde wordt deze keer gespeeld op twee-
de dinsdagmiddag van de maand op 10 januari. Voor € 
3,- per middag of € 10,- per seizoen kunt u gezellig 
schaken en in de laatste ronde van het seizoen ook nog 
een prijs in ontvangst nemen! Dus tot 10 januari.  



20 

 januari 2006 ASV-Nieuws 

Sinds de vorige uitgave van ons geliefde clubblad heeft 
ASV 2 inmiddels 2 zeer bepalende wedstrijden ge-
speeld en gewonnen! 
 
In de 4e ronde was er de wedstrijd tegen de rode lan-
taarndrager Kijk Uit waarvan ik vooraf al vermoedde dat 
het geen walk-over zou worden.  
Inderdaad bleek dit zo te zijn en is het een, weliswaar 
kleine (4.5-3.5) maar verdiende, overwinning gewor-
den! 
In die wedstrijd zat ASV 2 de hele tijd aan de goede 
kant van de score, en is er wel een korte periode ge-
weest waar ik dacht dat het een gelijkspel zou worden 
(met name tijdens mijn partij, die het beslissende halfje 
moest opleveren, dacht ik vlak voor de tijdcontrole alles 
weggegeven te hebben!), maar uiteindelijk bleven toch 
alle matchpunten voor ASV 2. 
 
Voor de 5e ronde stond er het andere uiterste, de wed-
strijd tegen de elo-topper van onze klasse, ZSC Saen-
de 1, gepland. En wederom leverde dit de minimale, 
doch zeer gewenste winst op!. 
 
Ik moet eerlijk bekennen dat ik voorafgaande aan deze 
wedstrijd enigszins vreesde voor een gedeeltelijk Wa-
terloo (voor zover dat mogelijk is).  
Van de top 5 in onze klasse hadden we tot dan toe het 
relatief lichtste progamma afgerond en moesten nu be-
wijzen dat we niet voor niets bovenaan stonden. 
ZSC Saende steekt wat betreft elo-punten vrij ver bo-
ven ons uit en op basis van deze elo zou een kans op 
een overwinning van ZSC Saende zeer reëel zijn. 
Echter de krachtsverschillen zijn volgens mij in deze 
klasse minimaal en gedurende de wedstrijd ben ik nooit 
bang voor een verlies geweest. Hoe het komt? Ik weet 
het niet.  
 
Achteraf blijf ik het een verdiende overwinning vinden 
maar het is een feit dat, wanneer Kees Sep zijn lot tij-
dens de partij niet op een wonderbaarlijke wijze had 
weten te keren, of wanneer de tegenstander van Sjoerd 
van Roosmalen het remiseaanbod van Sjoerd wel had 
aangenomen, of wanneer Daan zijn moeilijke stelling 
niet had weten te winnen, we met de minimale cijfers 
verloren hadden.  
 
Wat is dat toch met dat ASV 2? Hoe kunnen deze ver-
bluffende resultaten tot stand komen? ASV 2 is toch 
gewoon een grijze middenmoter? 
 
Welnu, als service voor alle critici en de meelezende 
tegenstanders, hierbij gedeeltelijk openheid van zaken 

betreffende de reden van de goede resultaten van ASV 
2, ingebed in een kleine kennisquiz met aantrekkelijke 
prijzen! 
 
Kies uit de volgende suggesties de juiste en meest be-
palende; 
 
a) De schaaksterkte van de diverse individuen spe-

lend in ASV 2 is dermate evenwichtig dat de huidi-
ge nummer 1 op elo tijdens de interne competitie 
tot nu toe nog nooit heeft kunnen winnen (in toch 
zeker een partijtje of 6) van de nummer 8 op elo! 
Kortom een zeeeeer platte organisatie zoals dat 
heet (Bied dat tegenwoordig nog voordelen of is het 
alweer uit de mode?), 

b) ASV 2 is een optimale mix tussen ervaren, degelij-
ke (met enige kamikaze-achtige trekjes) twintigers, 
speelse dertigers, roekeloze veertigers, en onvoor-
spelbare eeuwige talenten! 

c) ASV 2 heeft alleen super-invallers en super-super-
invallers, waarbij we de laatste tijdens de lokale si-
multaantjes door het bestuur (lees de Wille’s) van 
de weg laten plukken (ook wel de natuurlijke ASV-
selectie genaamd), 

d) ASV 2 is gewoon een buitengewoon goed inge-
speeld team van spelers die op elkaar vertrouwen 
en weten dat wanneer de een verzuimt te scoren 
de ander het wel voor hem doet! (Kortom we ma-
ken ons gewoon niet te druk voor ons maandelijkse 
partijtje), 

e) Wanneer de diverse razende reporters van de te-
genstanders ASV 2 compleet negeren in hun ver-
slagen en iedereen kandidaat voor het kampioen-
schap wordt genoemd (tot aan de nummer 6 van 
de competitie toe) behalve ASV 2 (dat aan kop 
gaat), dan is geen motivatiecursus niet meer nodig! 
Dan moet je gewoon winnen! 

f) Er spelen geheel geen in Arnhem woonachtige 
ASV-er’s in ASV 2! 

g) ASV 2 (TPR 2063) is eigenlijk ASV 1 (TPR ca. 
2040) en visa versa…..!! (Au, dit 
gaat wellicht te ver, maar motiveert 
ons 1e (of was het nu ons 2e?) vast 
en zeker!!). 

 
Weet u het goede antwoord? Stuur 
hem op, inzenden loont! 
Onder de goede inzendingen verloot ik 
een notatieboekje van onze hoofdspon-
sor met enige ongeannoteerde partijen 
van de ASV 2 elotopper! (Kan nog van 
pas komen!) 

ASV 2 verstevigt koppositie middels 
2 nipte overwinningen!  

(oftewel; Het sprookje duurt voort) 
Frank Schleipfenbauer 
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Hoe het ook zij, ASV 2 schaakt dit seizoen gewoon lek-
ker door, op naar Wageningen 2 (6e ronde) en De To-

ren 1 (7e ronde) en hopen dat Caïssa ons wederom 
gunstig gestemd is!  

 
Persoonlijke resultaten ASV 2 4e en 5e ronde: 

 
 4e ronde Kijk Uit 1967 - ASV 2 2006 3½ - 4½ 
1. Colleen Otten 2046 - Sjoerd van Roosmalen 2038 0  - 1 
2. Peter van Nieuwenhuizen 2063 - Frank Schleipfenbauer 2065 ½  - ½ 
3. Sinclair Koelemij 1956 - Daan Holtackers 2035 0  - 1 
4. Arent van Nieukerken 2102 - Koert van Bemmel 2002 1  - 0 
5. Andre Kunst 1911 - Kees Sep 1975 1  - 0 
6. Martin de Koning 1909 - Fokke Jonkman 1979 ½  - ½ 
7. Sebastiaan van Westerop 1998 - Fred Reulink 1984 ½  - ½ 
8. Peter Hamersma 1753 - Theo Jurrius 1968 0  - 1 
 
 5e ronde ASV 2 2006 - ZSC-Saende 2077 4½ - 3½ 
1. Sjoerd van Roosmalen 2038 - Cor van Dongen 2115 1  - 0 
2. Frank Schleipfenbauer 2065 - Edwin Woudt 2103 ½  - ½ 
3. Daan Holtackers 2035 - Erik Janssen 2016 1  - 0 
4. Koert van Bemmel 2002 - Albert Toby 2157 ½  - ½ 
5. Fred Reulink 1984 - Mark Grondsma 2010 0  - 1 
6. Fokke Jonkman 1979 - Dennis Rosegg 2097 0  - 1 
7. Kees Sep 1975 - Andre Breedveld 2058 1  - 0 
8. Theo Jurrius 1968 - Rene Hennipman 2059 ½  - ½ 
 

 
 
Stand en uitslagen ASV 2 na 5 ronden; 
Klasse 3C Mp Bp  1   2   3   4  5  6   7  8  9  10 Ra   TPR 
1.  ASV 2 9  23½ x   .   .   .  4½ 6   4½ .  4½ 4  1997 2063 
2.  Voorschoten 7  24½ .   x   .   .  4  5½  3½ 6  5½ .  2033 2058 
3.  Paul Keres 2 7  22½ .   .   x   6  2½ 4   .  5  .  5  2033 2027 
4.  De Toren Arnhem 7  21  .   .   2   x  4  .   4½ 6  4½ .  1957 2018 
5.  ZSC-Saende 5  21  3½  4   5½  4  x  .   .  4  .  .  2067 2010 
6.  VAS 3 5  17½ 2   2½  4   .  .  x   4½ .  .  4½ 1977 1952 
7.  BAT Zevenaar 4  21  3½  4½  .   3½ .  3½  x  .  .  6  2022 2006 
8.  Wageningen 2 3  17  .   2   3   2  4  .   .  x  6  .  1944 1954 
9.  Kijk Uit 2  16  3½  2½  .   3½ .  .   .  2  x  4½ 1944 1913 
10. Zukertort Amstelveen 3 1  16 4  .   3   .  .  3½  2  .  3½ x  1955 1913 
 
Individuele scores ASV 2  1 2 3 4 5 Ap Bp Brd Kl KNSB TPR  W-We 
1.  Sjoerd van Roosmalen  ½ 1 ½ 1 1 5  4  1,2 1w 2038 2336 +1,9 
2.  Frank Schleipfenbauer ½ 1 0 ½ ½ 5  2½ 2,0 3z 2065 2053 -0,1 
3.  Vincent de Jong       1 1 ½ - - 3  2½ 3,0 3w 1960 2332 +1,4 
4.  Daan Holtackers       ½ - ½ 1 1 4  3  3,5 2z 2035 2182 +0,7 
5.  Koert van Bemmel      - - ½ 0 ½ 3  1  4,0 1w 2002 1983 -0,1 
6.  Paul de Freytas       0 - - - - 1  0  5,0 1z 1890 1714 -0,5 
7.  Fred Reulink          - 1 ½ ½ 0 4  2  5,8 2z 1984 2034 +0,3 
8.  Fokke Jonkman         - 0 1 ½ 0 4  1½ 5,8 2w 1979 1892 -0,5 
9.  Erik Wille            1 - - - - 1  1  6,0 1w 1990 2148 +0,4 
10. Kees Sep              - 1 - 0 1 3  2  6,3 1w 1975 2063 +0,3 
11. Barth Plomp           ½ - - - - 1  ½  7,0 1z 1938 1862 -0,1 
12. Theo Jurrius          0 1 1 1 ½ 5  3½ 7,6 1w 1968 2017 +0,3 
13. Kees Verkooyen        - 0 - - - 1  0  8,0 1z 1896 1657 -0,6 
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Partijenblok ASV 2 – ZSC Saende 1 
KNSB klasse 3C, 17 december 2005. 

 
Bord 1 
Wit; Cor van Dongen (2115) 
Zwart; Sjoerd van Roosmalen (2080) 
Analyse door Sjoerd. 
 
1. Stelling na  zwarts negende zet 9. .. Pe5?! 
 

 
Hier zijn Fritz en ik het oneens met elkaar. Fritz ziet één 
tactisch variant die goed is voor wit en keurt daarom de 
zet af. Als eenvoudige sterveling houdt ik echter ook re-
kening met andere dingen zoals de moeilijke keuze die 
wit krijgt. Wit heeft namelijk drie opties die hij moet gaan 
afwegen. Behalve de partijkeuze kon hij ook kiezen voor 
De2 waarmee hij vasthoudt aan zijn plan om d3-d4 te 
spelen. Spelers kiezen vaak dan zo’n zet omdat ze dan 
hun originele plan en speltype kunnen behouden. Wit 
kan ook meteen d4 spelen waarna zwart voor de keuze 
staat: slaan op f3 of Pd3!. Ik had waarschijnlijk voor Pd3 
gekozen waarna ik met het zwarte paard op c1 ga rui-
len. Het ziet er vreemd uit om een actief stuk tegen een 
ingesloten loper te ruilen, maar zwart heeft met een stuk 
minder in zijn stelling meer manoeuvreerruimte en hij 
heeft het loperpaar. 
 
10. Pxe5 
De meest principiële zet; wit verlaat zijn plan van d3-d4 
tijdelijk om op de zwarte zwaktes te spelen. Deze keuze 
koste de witspeler echter de nodige tijd. 
10….- xe5  
Deze dubbelpion is sterk in het centrum en geeft zwart 
ook nog eens een halfopen d-lijn. 
11. Pc4- Pd7 
12. Dh5 ?! 
Dg4 was beter geweest en dat was ook de zet waarom 
Fritz mijn Pe5 niet pruimde. Ik dacht dat ik gewoon h5! 
kon spelen aan gezien op 14. Dxg7 Lf6 volgt. Fritz kijkt 
dan iets dieper en ziet 15.Lg5!! (Lxg7 16. Pd6+. Kf8 Lx-
d8). 
12… - g6 
Ik was toch al achter dat ik mijn loper op g7 wilde heb-
ben en nu kan ik met een aantal tempi dat realiseren en 
meteen de witte dame inactief maken. 
13. Dh6- Lf8 

14. Dh3 – b5! 
15. Pa3  
Geen lekker veld voor het paard, d2 of e3 was toch be-
ter ondanks het blokkeren van de loper. 
15 … - a6 
16. f4 – Lg7 
17. Le3- Tc8 
18. Tad1- 0-0 
 

 
Met een remiseaanbod.Waarom? Het was een tactisch 
moment, op de andere borden was geen reden voor één 
van ons om remise af te slaan. Daarbij had ik zwart en 
minder rating dus was remise goed voor mij en het 
team. Maar nog belangrijker was de situatie op het bord. 
Ik had een plezierige tijdsvoorsprong van 1:05 tegen 
0:41 en wit heeft net zijn twee nog resterende logisch 
ontwikkelingszetten gespeeld. Hij moet nu een plan ver-
zinnen met een remiseaanbod in het achterhoofd en 
een klok die rustig doortikt. Psychologische druk noe-
men we dat!! 
19. f5 
Met nog maar 22 minuten op de klok besluit wit voor de 
winst te gaan door de stelling te open en op konings-
aanval te spelen.  
19 … - exf5 
20. xf5 – Lxg2 
21. Kxg2 – Pf6 
22. c4 – Db6 
 

 
De witte stelling is erg gammel terwijl zwart goed gemo-
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biliseerd staat. Juist nu goede zetten moeilijk te vinden 
zijn heeft wit nog maar 15 minuten. 
23. g4- b4 
24. Pb1  (Pc2- b3!) 
24…- Dc6+ 
25. Kg1  (Df3- Pxg4!) 
25…-Tfd8 
26. Lg5- e4! 
Breekt de witte stelling open. 
27. Te3- Txd3 
28. Texd3 – xd3 
29. Pd2- 
 

 
 29. … Pe4 (Pxg4 was nog mooier geweest. Wit kan niet 
slaan wegens Ld4+ vervolgd door Dh1 en mat) 
30. Le3- Pxd2 
31. Txd2- De4 
32. f6!             Wits laatste trucje 
32..- Lxf6 
33. g5- Te8 
34. xf6- Dxe3 

35. Dxe3- Txe3 
36. Kf2- Te6 
37. Txd3- Txf6 
En het toreneindspel met twee pionnen meer is gewon-
nen hoewel ik door wat krukzetten nog aardig moest re-
kenen om op zet 62 de winst binnen te halen. 
 

Sjoerd van Roosmalen. 
 
Bord 3 
Wit; Erik Janssen  
Zwart; Daan Holtackers 
Analyse door Daan. 
Stand na de 12e zet van zwart. 

 
De opening is niet bepaald een succes gewor den voor 
zwart.   Als wit nu verder gaat met 13.  Pfd2!  gevolgd 
door Pc4-d6 en een aanval op de koningsvleugel 
(bijvoorbeeld met Dh5), dan heeft zwart nog nauwelijks 
overlevingskansen. Wit pakt het echter  rustiger aan, 
waardoor zwart nog kans krijgt om iets van een verdedi-
ging te organiseren. 13. a3, Pbd5 14. Tel, h6 15. Lh4, 

(advertentie) 
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Le7 16. Lxc7, Pxe7 Zwarts paarden staan nu beide 
klaar om een wit paard op d6 te verdrijven. 17. Pd6+, 
Kf8 18. Le4, Pe8 19. Lxc6, dxc6 20. Pe4 Een alterna-
tief is 20. Pc4 om e4 vrij te houden voor de dame. Wit 
zou zo druk kunnen zetten op c6. 20. .... Db7 21. Tel, 
Td8 22. b4, Dd7 Voor het eerst in de partij dreigt zwart 
eens iets:   23. ..., Pf5.   Wit heeft nog steeds het betere 
spel, maar het grote voordeel is er wel vanaf. 23. Dd2, 
Pc7 24. Pd6  
(zie diagram) 

 
Lijkt op een remisevoorstel, aangezien wit na 24. ..., 
Pe8 niet veel beter heeft dan 25. Pe4. Zwarts volgende 
zet lijkt riskant, aangezien wit snel de c-lijn kan bezet-
ten. Maar in feite valt bet best mee, omdat wit er niets 
nuttigs mee kan doen. 
24. .... Pb5!? 25. Pxb5,cxb5 26. Tc2, Pd5 27. Tec1, 
Ke7 28. h4  
Wit ziet geen manier om zijn stelling verder te verster-
ken, dus besluit hij ruimte te winnen op de koningsvleu-
gel. Het plan om de dame via e4 naar de koningsvleugel 
over te voeren, is te langzaam: zwart ruilt eenvoudig to-
rens af op de c-lijn.  
28.   .... Tc8 29. Dd3, Txc2 30. Dxc2, Db7 
Met het idee Td8-d7-c7 [of Kd7 en Tc8 als wit gelijk 31. 
Pd2 speelt, wat in deze stelling de beste keuze is), maar 
de zet brengt ook wat tactische mogelijkheden in de 
stelling: de dame kijkt naar g2. 
31. h5, Td8 
Zwart speelt volgens plan, maar verleidt wit (die onder-
tussen serieuze problemen met de klok had) tegelijker-
tijd tot de volgende actie. 
32. Dh7?  zie diagram: 

Ziet zwarts volgende zet over het hoofd.  
32. ..., Pf4 33. Td1, Pxh5 34. Td3 
Wits zware stukken staan nu erg ongelukkig opgesteld, 
waar zwarts volgende zet van profiteert. Na 34. Dd3 zou 
wit een taaiere verdediging hebben kunnen voeren,  
maar aan actief tegenspel zou hij dan voorlopig zeker 
niet toekomen. 
34. ..., Dc6 
Met de dreiging Dc2. 
35.  d5, Txd5 36. Txd5, Dxd5 37. Dc2, Pf4 
Het is belangrijk dat het paard weer snel in het spel 
komt. Na 37. ..., Dd7 38. Del dringt wits dame weliswaar 
niet in dc zwarte stelling binnen, maar het zwarte paard 
staat wel buitenspel, 
38. Dc7+, Dd7 39. Db8. Pd5 40. Dg8, Dc7 41. Dxg7, 
Dc1+ 42. Kh2, Df4+ 
Helaas is na 42. ..., Dxa3 43. Pd4 een vervelende stoor-
zet. Daarom kan zwart beter zo snel mogelijk de pion-
nen op de damevleugel opspelen en het witte tegenspel 
tegenwerken. Maar eerst worden de zetten nog even 
herhaald om tijd te winnen. 43. Kg1, Dc1+  44. Kh2, 
Df4+ 45. Kg1, a5  46. Dh8 
Een zet met een voor- en nadeel.   Het voordeel is dat 
het wat langer duurt voor zwart om de b-pion op te spe-
len, maar een nadeel is dat de ion op b6 op het bord 
blijft en zo de damevleugel beschermt. 
46.  .... axb4 47. axb4,Pxb4 48. Db8, Dc1 + 
Om de witte dame nuttige velden te ontnemen, maar 
ook met de dreiging om acties tegen de witte koning te 
beginnen (Dxf2, Pd3). 
49. Kh2, Dc5 50. Db7+, Kf8 51. Db8+, Kg7 52. Dd8, 
Pd5 
leder tegenspel van wit wordt verhinderd. 
53. Dh4, Dc1 
Dreigt Dameruil. Aangezien het paardeindspel eenvou-
dig gewonnen is, wordt wit tot de volgende verzwakking 
gedwongen. 
54. g3. Dc2 
Meteen 54. ..., Dd1 is het eenvoudigst. Wits volgende 
zet leek op het eerste gezicht echter verhinderd, van-
daar de tekstzet.  
55. Kg2 
(zie diagram) 
 

Nu lijkt 55. ..., Pe3+ een sterke zet te zijn. Maar na 56. 
Kg1, Dd1+ 57. Kh2, Dxf3 58. fxe3 moet zwart goed uit-
kijken voor eeuwig schaak.   Het eindspel zal wel ge-
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wonnen zijn, maar het zal meer moeite kosten dan in de 
partij. 
55. .... b4 56. Pd4, Dd1 
Zwart controleert het gehele bord, wit kan niets meer 
beginnen. 
57. Pb5, b3 58. Pd6, b2 

En wit gaf het op.   Met 59. Pe8+, Kf8 60. Dd8 zou wit 
nog mat kunnen dreigen, maar zwart heeft dan 60. ..., 
Pe3+ klaarliggen. 
 

Daan Holtackers. 
 

ELO-ontwikkeling 2005 
Robert Naasz laat heel ASV zijn hielen zien 

Erik Wille 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk presenteren we in 
ASV-Nieuws wat Professor ELO vindt van uw vorderin-
gen op schaakgebied. Robert Naasz heeft in 2005 de 
grootste stap vooruit gemaakt, maar liefst 170 punten. 
De voormalig Bosschenaar kwam in 2004 naar ASV en 
is sindsdien een trouw bezoeker van onze clubavonden. 
Robert Naasz is inmiddels een gevreesde tegenstander 
en zijn eerste prijs haalde hij al in zijn eerste volledige 
seizoen. De bekergroep werd een prooi voor de speler 
van toen nog ASV 7. En met dat team werd Robert ook 
nog eens kampioen in de derde klasse. Inmiddels is Ro-
bert een gewaardeerd speler van ASV 5. Echte concur-
rentie had de held van 2005 niet. Hedser Dijkstra bleef 
het best in de buurt maar met +121 punten is de afstand 
tot de leider groot. Ook Ignace Rood, Jelmer Visser,  
Harold Boom en Wilfred Ariëns maken op dit moment 
grote vorderingen. 
 
We houden deze vergelijking bij sinds begin 2002. Deze 
keer drukken we nog een keer het volledige overzicht af 
sinds 2002. Spelers die toen nog geen lid waren van 
ASV zien in één van de volgende jaren hun aanvangsE-
LO bij ASV (vetgedrukt) staan in het jaar dat men bij 
ASV begon. 
 
Nu we toch aan het vergelijken zijn, is het ook wel aar-
dig om te zien wie er de afgelopen vier kalenderjaren de 
grootste sprong heeft gemaakt. En daar zien we een 
misschien wat onverwachte koploper: JELMER VIS-
SER. Jelmer heeft mede dankzij een jaar training van 
Rob van Belle flink bijgeleerd en zie daar een sprong 

van maar liefst 209 punten. Gelukkig hebben ook onze 
jeugdspelers een flinke sprong gemaakt. Met Murat Du-
man (+157) en meer nog Bijan Zahmat (+202) heeft 
ASV weer twee talenten in huis, waar het nog veel ple-
zier van kan gaan beleven. 
 
Vergelijking 2002-2005 
 1. Jelmer Visser  +209 
 2. Bijan Zahmat  +202 
 3. Theo Koeweiden  +185 
 4. Murat Duman  +157 
 5. Jans Askes  +135 
 6. René Lemein  +125 
 7. Sjoerd van Roosmalen  +108 
 8. Remco de Leeuw  +105 
 9. Barth Plomp  +100 
10. Ruud Wille  +  94 
      Ignace Rood  +  94 
      Erwin Velders  +  94 
 
Spelers die in 2002 nog niet voor ASV speelden, maar 
in kortere tijd een grote sprong maakten waren Robert 
Naasz (+184), Zekria Amani (+136), Tom Bentvelzen 
(+109), Tony Hogerhorst (+102), Harold Boom (+96) en 
Vincent de Jong (+91). 
 
Onderstaand de lijst en wellicht vindt u daarin voor uzelf 
een uitdaging voor 2006! 

Pl Speler 
ELO 
jan-02 

ELO 
jan-03 

Stij-
ging 
2002 

ELO    
jan-04 

Stij-
ging 
2003 

ELO     
jan-2005 

Stij-
ging 
2004 

ELO     
jan-2006 

Stij-
ging 
2005 

1 Robert Naasz       1650   1664 14 1834 170 
2 Hedser Dijkstra 1732 1774 42 1771 -3 1686 -85 1807 121 
3 Ignace Rood 1626 1578 -48 1646 68 1617 -29 1720 103 
4 Jelmer Visser 966 1023 57 1026 3 1074 48 1175 101 
5 Harold Boom   1665   1643 -22 1661 18 1761 100 
6 Wilfred Ariens 1626 1514 -112 1480 -34 1561 81 1657 96 
7 Vincent de Jong           1960   2051 91 
8 Mark Egging       1450   1450 0 1538 88 
9 Theo Jurrius 2002 1972 -30 1937 -35 1928 -9 2006 78 
10 Frank Schleipfenbauer 2097 2044 -53 2017 -27 2014 -3 2092 78 
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Pl Speler 
ELO 
jan-02 

ELO 
jan-03 

Stijging 
2002 

ELO    
jan-04 

Stijging 
2003 

ELO     
jan-2005 

Stijging 
2004 

ELO     
jan-2006 

Stijging 
2005 

11 Martin Weijsenfeld       1845   1852 7 1928 76 
12 Henk Kuiphof 1712 1615 -97 1724 109 1699 -25 1773 74 
13 Roland Stravers 1500 1431 -69 1565 134 1509 -56 1582 73 
14 Erik Wille 1948 1855 -93 1912 57 1849 -63 1922 73 
15 Ivo van der Gouw 1864 1878 14 1891 13 1888 -3 1956 68 
16 Paul de Freytas           1852   1917 65 
17 Ruud Wille 1818 1919 101 1897 -22 1847 -50 1912 65 
18 Tom Bentvelzen   1625   1586 -39 1670 84 1734 64 
19 Erwin Velders 1620 1481 -139 1591 110 1650 59 1714 64 
20 Horst Eder 1545 1529 -16 1565 36 1568 3 1632 64 
21 Zekria Amani       1500   1575 75 1636 61 
22 Peter Giltay           1200   1257 57 
23 Murat Duman 1511 1559 48 1588 29 1611 23 1668 57 
24 Fokke Jonkman       2073   1957 -116 2010 53 
25 Bijan Zahmat 1450 1491 41 1557 66 1599 42 1652 53 
26 Frans Veerman           1600   1651 51 
27 Barth Plomp 1850 1881 31 1984 103 1901 -83 1950 49 
28 Dick Hajee 1737 1811 74 1731 -80 1717 -14 1765 48 
29 Fred Reulink 1925 1981 56 1963 -18 1936 -27 1975 39 
30 Henny Haggeman           1801   1839 38 
31 Kasper Uithof 1628 1631 3 1645 14 1595 -50 1633 38 
32 Ko Kooman           1520   1557 37 
33 Jonathan van der Krogt           1200   1236 36 
34 Bob Sanders       1400   1444 44 1479 35 
35 Anne Paul Taal 1940 1948 8 1919 -29 1883 -36 1915 32 
36 Peter Boel 2037 2013 -24 2013 0 2052 39 2083 31 
37 Theo van Amerongen   1800   1765 -35 1730 -35 1759 29 
38 Koert van Bemmel 1985 2043 58 2005 -38 1987 -18 2015 28 
39 Remco de Leeuw 2104 2164 60 2138 -26 2184 46 2209 25 
40 Wim Zunnebeld 1597 1572 -25 1550 -22 1557 7 1582 25 
41 Ruud Verhoef 1693 1582 -111 1701 119 1698 -3 1720 22 
42 Sjoerd van Roosmalen 1984 2029 45 2027 -2 2071 44 2092 21 
43 Léon van Tol       2178   2179 1 2197 18 
44 Laurens Snuverink   1923   1991 68 1961 -30 1979 18 
45 Olivier Bruning 1990 2019 29 1963 -56 1944 -19 1962 18 
46 Rob van Belle 1790 1828 38 1787 -41 1775 -12 1792 17 
47 Otto Wilgenhof 2137 2151 14 2225 74 2131 -94 2147 16 
48 Jesse Giling           1200   1215 15 
49 Tony Hogerhorst       1700   1788 88 1802 14 
50 Guust Homs           2200   2212 12 
51 Cees Sep 1932 1916 -16 1964 48 1969 5 1981 12 
52 Theo Koeweiden 1420 1444 24 1489 45 1597 108 1605 8 
53 Daan Holtackers           2035   2042 7 
54 Gonzalo Tangarife   1990   2035 45 2056 21 2062 6 
55 Siert Huizinga 1802 1861 59 1966 105 1841 -125 1847 6 
56 Umit Duman 1400 1429 29 1477 48 1438 -39 1442 4 
57 Teun van der Leer 1570 1551 -19 1502 -49 1500 -2 1504 4 
58 Richard van der Wel 2020 1997 -23 1980 -17 2060 80 2063 3 
59 Bert Buisman 2015 2035 20 2016 -19 2000 -16 2003 3 
60 Jan Knuiman 1982 1868 -114 1878 10 1920 42 1922 2 
61 Anthony Migchels   2040   2019 -21 2023 4 2023 0 
62 Jeffrey Noordhof   1450   1436 -14 1446 10 1446 0 
63 Angelo Spallina       1350   1364 14 1364 0 
64 Michael Mogendorff 1813 1813 0 1813 0 1813 0 1813 0 
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Pl Speler 
ELO 
jan-02 

ELO 
jan-03 

Stijging 
2002 

ELO    
jan-04 

Stijging 
2003 

ELO     
jan-2005 

Stijging 
2004 

ELO     
jan-2006 

Stijging 
2005 

65 Fred Duchêne 1673 1673 0 1673 0 1673 0 1673 0 
66 Henk Wille 1541 1541 0 1541 0 1541 0 1541 0 
67 Ernst Singendonk 1336 1335 -1 1335 0 1335 0 1335 0 
68 Rob Elzas 1577 1558 -19 1542 -16 1542 0 1542 0 
69 Henk Bredewout 2145 2070 -75 2070 0 2070 0 2070 0 
70 Jacob Zandbergen 1488 1529 41 1475 -54 1507 32 1506 -1 
71 Harm Steenhuis 1774 1765 -9 1756 -9 1786 30 1785 -1 
72 Hans Rigter 1829 1798 -31 1816 18 1823 7 1821 -2 
73 Ingrid Rietmeijer       1000   886 -114 880 -6 
74 Jan Looyen           1550   1543 -7 
75 Jan Willem van Willigen 1815 1790 -25 1885 95 1824 -61 1816 -8 
76 Sherman Maduro   2100   2018 -82 1972 -46 1962 -10 
77 Thomas Janssen           1200   1190 -10 
78 Carel Huiskamp           1800   1786 -14 
79 Philip Stibbe 1126 944 -182 1059 115 1026 -33 1011 -15 
80 Herman de Munnik 1592 1529 -63 1415 -114 1466 51 1450 -16 
81 Walter Manschot       1615   1605 -10 1584 -21 
82 Erika Belle 1870 1859 -11 1880 21 1812 -68 1791 -21 
83 Henk Kelderman 1261 1327 66 1322 -5 1335 13 1313 -22 
84 Andre de Groot 1430 1382 -48 1423 41 1378 -45 1355 -23 
85 Hans Meijer 1495 1374 -121 1390 16 1465 75 1441 -24 
86 Abbes Dekker 1787 1723 -64 1713 -10 1707 -6 1683 -24 
87 Jan Vermeer 1745 1733 -12 1801 68 1743 -58 1717 -26 
88 Albert Marks 1748 1800 52 1736 -64 1805 69 1778 -27 
89 Gerrit Verbost 1327 1363 36 1267 -96 1301 34 1273 -28 
90 Frits Wiggerts 1791 1743 -48 1710 -33 1739 29 1711 -28 
91 Hendrik van Buren 1755 1718 -37 1647 -71 1683 36 1655 -28 
92 Herman van der Meulen       1250   1278 28 1249 -29 
93 Laurens Storms 2068 2066 -2 2066 0 2066 0 2037 -29 
94 Jolien van Twist   1350   1359 9 1359 0 1328 -31 
95 Jans Askes 1350 1393 43 1493 100 1523 30 1485 -38 
96 John Sloots           2058   2019 -39 
97 Saifudin Ayyoubi       1770   1784 14 1745 -39 
98 Hein van Vlerken 1378 1314 -64 1324 10 1370 46 1331 -39 
99 Eelco de Vries 2268 2300 32 2295 -5 2254 -41 2215 -39 
100 Eric Hartman       1874   1824 -50 1783 -41 
101 Edgar van Seben 1757 1836 79 1910 74 1872 -38 1821 -51 
102 Sander Berkhout 2091 2122 31 2140 18 2164 24 2112 -52 
103 Nico Schoenmakers 1812 1811 -1 1834 23 1861 27 1809 -52 
104 Gerben Hendriks 1836 1915 79 1907 -8 1869 -38 1814 -55 
105 Jacques Boonstra 1701 1728 27 1759 31 1699 -60 1643 -56 
106 Jan Groen       1800   1746 -54 1688 -58 
107 Tijs van Dijk 1623 1722 99 1700 -22 1740 40 1680 -60 
108 Bert Sigmond 1594 1609 15 1552 -57 1570 18 1506 -64 
109 Rogier van Gemert 1915 1907 -8 1902 -5 1938 36 1873 -65 
110 Bob Hartogh Heys 1429 1411 -18 1435 24 1435 0 1366 -69 
111 Kees Verkooijen 1898 1988 90 1949 -39 1901 -48 1826 -75 
112 Jan Zuidema 1350 1305 -45 1332 27 1395 63 1307 -88 
113 Rene Lemein 1214 1250 36 1389 139 1430 41 1339 -91 
114 Wouter van Rijn 2117 2123 6 2135 12 2264 129 2163 -101 
115 Tjé Wing Au   1700   1716 16 1726 10 1607 -119 
116 Paul Schoenmakers 1927 1854 -73 1782 -72 1909 127 1785 -124 
117 Piet Blees 1547 1450 -97 1455 5 1401 -54 1091 -310 
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Wereldschaaknieuws in ASV-Nieuws - 17 
door Nico Schoenmakers 

 

 

 

 

 

 

(advertentie) 

Specialiteiten: Wild en Gevogelte 

Elke dag vers van de grill 
Hele kip, drumsticks, kippenbouten en borrelhapjes 

 
- Diverse wild en gevogelte gerechten 

- Truffels - Ganzenvet - Preiselberen compotes 
- Diverse sauzen 

- Diverse vleesschotels 
- Gourmetschotels 

- Diverse scharrel-salades 
- Gerookte en afgebakken visprodukten 

- Visschotels 

Steenstraat 82, 6828 CN Arnhem 
 Tel / Fax: 026-4457299 

www.ronvanhal.nl  -  info@ronvanhal.nl 

Openingstijden: Maandag 10.00 tot 18.00 uur, dinsdag - 
vrijdag 08.30 tot 18.00 uur, zaterdag 10.00 tot 17.00 uur 

En de winnaar is: Toppie!!! 
Veselin Topalov heeft in het Argentijnse San Luis aan-
getoond, dat hij momenteel de sterkste schaker is. Met 
overmacht - na een start met 6,5 uit 7(!) - veroverde hij 
de wereldtitel, waarmee hij Gari Kasparov als sterkste 
schaker ter wereld opvolgt. De tegenwoordig in Spanje 
woonachtige Bulgaar wordt aldaar “La Topadora Topal-
ov” genoemd; de bulldozer Topalov. 
Alleen Vladimir Kramnik erkent Toppie’s wereldtitel 
(nog) niet. Kramnik vindt dat de winnaar van San Luis 
eerst in een match van hem moet winnen om zich we-
reldkampioen te kunnen noemen. Maar Kramnik staat 
zevende op de wereldranglijst met bijna 100 elo-punten 
minder dan Topalov. Bovendien wilde hij niet meedoen 
aan het WK in San Luis. Kortom: de nieuwe wereldkam-
pioen schaken is: Veselin Topalov. 
Trouwens beste lezer, heeft u evenals Kramnik ambities 
naar de schaaktroon, dan is de volgende binnenkort in 
te voeren nieuwe FIDE-regel misschien (ook) iets voor 
u. Iedereen met een rating boven de 2.700 mag de we-
reldkampioen uitdagen, mits hij voldoende geld mee-
brengt. Dus: rating even opkrikken en een beroep doen 
op schoonvader en klaar is Kees! “Rating opkrikken: 
akkoord, maar een beroep op schoonvader doen?”, zo 
vraagt u zich wellicht af. “Ja natuurlijk, waarde lezer, 
want weet u nog? Dat uw vader geen geld heeft, tja jam-
mer dan, maar dat u schoonvader ook geen geld heeft 
voor uw WK-match” … 
 
Verder schaaknieuws uit het vierde kwartaal van 2005. 
Tijdens de Europacup voor teams in St. Vincent ont-
troonde Tomsk-400 tweevoudig Europees kampioen 
NAO Parijs. Tomsk-400 - uit de Westsiberische (of is 
het: West-Siberische, westsiberische of misschien wel: 
west-siberische) stad Tomsk - behaalde twee bordpun-
ten meer dan NAO en een half bordpunt meer dan Polo-
nia Warschau. Het resultaat was hoe dan ook goed voor 
het nuttigen van meerdere pannenkoeken door Levon 
Aronian, Victor Bologian, Dimitri Jakovenko, Vladislav 
Tkachiev, Pavel Smirnov, Ernesto Inarkiev en Andrej 
Beloserov. Bij de vrouwen won overigens het Georgi-
sche NTN Tbilisi de titel. 
Dat het Bulgaarse schaak de wind in de zeilen heeft, 
bleek ook nog eens in Sabbiado Lignano. Ljuben 
Spassov won in deze Italiaanse badplaats het WK voor 
senioren. 
De tweede versie van de zogenoemde “Samba Cup” in 
het Deense Skanderborg werd een prooi voor de Geor-
giër Baadur Jobava. 
In Berlijn opende de “Emanuel Lasker Gesellschaft” op 
20 oktober de schaakhistorische tentoonstelling 
“Emanuel Lasker - Die Lust am Denken”. Lasker, vriend 
van Albert Einstein en Max Planck, was doctor in de 
wiskunde, filosoof, schrijver, toneelspeler, maar boven 
alles op de eerste plaats natuurlijk: wereldkampioen 
schaken! Voor meer informatie zij verwezen naar de 

website: info@lasker-gesellschaft.de. Schaaklegende 
Victor Kortsjnoj opende overigens de tentoonstelling 
met een simultaan.  
In Hoogeveen won Pentala Harikrishna de traditionele 
vierkamp. 
Het juniorenwereldkampioenschap in Istanbul werd ge-
wonnen door de Azerbeidjaan Shakhriyar Mamedyarov. 
Bij de vrouwen won de Duitse Elisabeth Pähtz. 
In het Spaanse Bilbao traden in de match schaakcom-
puters tegen oud-wereldkampioenen, Ruslan Ponomari-
ov, Rustam Kasimdzhanov en Alexander Chalifman aan 
tegen Hydra, Junior en Fritz 9. De schaakcomputers 
wonnen dit keer met 8-4. 
Over het wereldcuptoernooi in het Westsiberische (of is 
het misschien: west-siberische) Chanty Mansijsk berich-
ten we in de volgende aflevering van deze rubriek.  
 
Zoals bekend organiseert de wereldschaakbond twee 
toptoernooien voor landenteams, te weten de Schaak-
olympiade en het Wereldkampioenschap. Dit jaar von-
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den de wereldkampioenschappen voor landenteams in 
het Israëlische Beersheba plaats. 
Voordat we de ontknoping van dit kampioenschap be-
spreken, gaan we even terug in de tijd. Tijdens de Olym-
piade van 1986 in Dubai dreigden Engeland en Amerika 
het toen nog Sovjetrussische (of is het misschien: sov-
jet-russische) team naar de derde plaats te verwijzen. 
De laatste ronde moesten de Sovjets met 4-0 winnen. 
Historisch is het eindspel van de (toenmalig) kersverse 
wereldkampioen Gari Kasparov in zijn partij tegen de 
Pool Vlodzimierz Schmidt. Het betrof een eindspel van 
koning, paard en drie pionnen tegen koning, paard en 
drie pionnen. Kasparov moest en wist dit eindspel op 
een technisch meesterlijke wijze te winnen. De Sovjet-
Unie won hierdoor met 4-0 van Polen en beklom hier-
door op het nippertje de Schaakolympus in 1986 
Dit jaar was China de verrassing tijdens het WK voor 
landenteams. In de laatste ronde moesten de Russen 
tegen China aantreden en dit keer met minimaal 3,5 - 
0,5 winnen. Peter Svidler speelde een mislukte opening 
en na circa 20 zetten stond hij voor de keuze te kiezen 
voor herhaling van zetten dan wel door te spelen in een 
duidelijk nadeliger stelling. Zijn teamcaptain Dolmatov 
besliste koel, dat bij een nederlaag alles voorbij zou zijn, 
en adviseerde Svidler zijn partij remise te geven. Bare-
jev en Gritschuk zetten vervolgens hun voordeel om in 
winst, waarna alle druk op de schouders van Alexander 
Morozevitsch lag. Na zes uur spelen was het zover: de 
Chinees Ni Hua gaf op en de Russische hemel hing we-
derom vol (met) violen. 
 
Veselin Topalov is de terechte nieuwe wereldkampioen! 
Hoe betrekkelijk zo’n kampioenschap echter kan zijn, 
bewijst het volgende stellingsfragment uit zijn eerste 
partij tijdens de WK tegen niemand minder dan Peter 

Leko, de vice-wereldkampioen in het klassieke schaak. 
De onderstaande stelling is ontstaan na de 19e zet van 
zwart (Topalov). 
 

 
 
Leko speelde in deze stelling Pf5?. Leko zei na afloop 
van de partij, dat hij het winnende 20. paard b6! gezien 
had, maar na 20. … , Db6: 21. Pe6:! , De6:. het bereke-
nen van deze variant had beëindigd. Wat Leko miste 
was de zet 22. Da7!! De dame is wegens Td8 mat ta-
boe; er dreigt derhalve Da8:+ naast Td8 mat! Zwart res-
teert alleen nog 22. … , Le7, waarna met 23. Db7: , 0-0 
24. Te6: wit de dame wint met duidelijk voordeel.  
Ergo: hoe anders had het WK kunnen verlopen, indien 
Leko in de 1e ronde het bovenstaande gespeeld zou 
hebben en hierdoor van Toppie zou hebben gewonnen. 
Echter: zoals men in de Achterhoek placht te zeggen: 
“had ik en wol’k, is arm volk” … 

ASV 4 is in groot degradatiegevaar 
Erik Wille 

Het was vrijdag nog vroeg in de middag. De eerste 
nieuwsberichten over een door sneeuw ontwricht land 
kwamen door. Vanaf dat moment wisselden mijn ge-
dachten tussen de zorg over de benarde positie van 
ASV 4 en de vraag of we de volgende dag wel in Wy-
chen zouden kunnen komen. En niet onbelangrijk: als 
we er eenmaal waren of we nog wel terug konden ko-
men. Eén ding was zeker. Als er gespeeld zou worden, 
dan mochten we niet verliezen. Anders zou de neder-
laag tegen concurrent Rheden zeker dodelijk zijn in on-
ze race om klassebehoud. 
 
Nederland werd intussen witter en witter en de files lan-
ger en langer. ASV moest uitgerekend de volgende dag 
met vier teams naar een uitwedstrijd. Helmond, IJmui-
den, Rheden en Wychen; stuk voor stuk mooie plaat-
sen, maar konden we er komen? En wat ten denken van 
de vele spelers van ASV van (soms ver) buiten Arn-

hem? Ik realiseerde me dat het zorgen voor morgen wa-
ren. Het was zaak de concentratie vast te houden, want 
het was de eerste van vele finales die ons te wachten 
stond. 
 
De volgende ochtend bleken de meeste sneeuwperike-
len achter de rug en er kon dus geschaakt worden. Alle 
64 velden waren bespeelbaar. Dus gingen we goedge-
mutst op sjouw naar Wychen. Helaas moest oud-
Kasteelspeler Siert Huizinga verstek laten gaan, maar 
met ‘supersub’ Vincent de Jong in de gelederen waren 
we in ieder geval niet verzwakt.  
 
Het Kasteel bleek bij aankomst aan de opstelling ge-
sleuteld te hebben. Henk van Kortenhof speelde ineens 
twee borden hoger. “Ik wil wel weer eens tegen jou spe-
len”, begroette onze oud-clubgenoot me hartelijk. Nu 
hadden wij ook geanticipeerd op deze move, want Hans 
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Rigter was ook een stuk omhoog geschoven om daar 
Henk van Kortenhof op te vangen. “D’r op en d’r over”, 
was het motto en die strategie werkte tot vlak voor het 
eind van de partij. Hans Rigter geeft zelf commentaar bij 
het verhaal van de partij: 
 
Henk van Kortenhof    -    Hans Rigter 
Het Kasteel Wychen 1 – ASV IV  bord 2 op 26 novem-
ber 2005 
  
Op deze sneeuwerige zaterdag had ik het genoegen te-
gen een oud ASV-er de handschoen te moeten opne-
men. Het beviel prima tot ik bedwelmd door de overwin-
ningsroes, maar met name weer eens in de traditionele 
tijdnood in een vlijtig gevlochten matnet terecht kwam. 
Het ging me dus helaas wat te vlug en starend naar het 
bord liet ik de tegenstander ook zeker de laatste zet: 
mat doen! 
Een en ander verliep als volgt: 
  
1. d4 e6  eventueel weer terugkeren naar het Frans? 2. 
e4 d5  daar zijn we weer. 
3. Pc3 Lb4  4. e5 c5  5. a3 cxd4  een licht inferieure va-
riant, maar laat de tegenstander het maar eens bewij-
zen. 6. axb4  dxc3  nu maar eens zien wat we gaan 
doen met wit. 7. Pf3 met name Dg4 is een aardige vari-
ant, waarna kan volgen 7…. De7! En na 8. Dxg7, tus-
sentijds slaan op b2 en  Dxb4+ staat alles redelijk in 
brand! 7. ….  Pd7  de zet Pc6 is beter. 8. Lb5 wanneer 
wit speelt bxc3 dan volgt Dc7. 
8. ….  cxb2  even de pion nemen en er dan een voor-
staan, maar het is een heel verschil om een loper op c1 
te hebben staan met een evt. dubbelpion op de c-lijn, 
i.p.v. een geactiveerde loper op b2. 9. Lxb2  Db6? Min-
dere zet, eerst voorbereiden d.m.v. bijv. Pe7 en Pc6. 10. 
De2 Pe7  11. 0-0 Pc6 12. c4 dxc4  13. Dxc4 a6  14. 
Lc3 ?  
 

 
Deze zet laat toe dat zwart wel plots op b5 kan slaan 
met aanval op de dame. Wit staat hierdoor plots verlo-
ren. 14. … axb5 15. Txa8  bxc4  16. Txc8+ Pd8  17 
Td1 Hier begon ik al flink te twijfelen, vooral  vanwege 
de tijdnood.  17. … h6   Eerst maar eens een loch ma-
ken. 18. h3  Wit doet lekker mee, gewoon even niets 
doen, goed voor de tijdnood van zwart. 
 

18. … Tf8  Werkelijk letterlijk en figuurlijk een grafzet zo-
als dadelijk blijkt. In de snelheid dacht ik de zet f6 nog te 
moeten ondersteunen.  Hier lijkt na 18. … Db5  19. Pd4 
Dd5  20. Td2 0-0 21. Pf5 Db5  22. Pd6 Da4 het materi-
aalvoordeel de doorslag te gaan geven (Erik Wille) 
19. Td6  Dxd6 in de veronderstelling dat de winst voor 
zwart binnen handbereik ligt maar dat is in tijdnood een 
duidelijke misvatting. Gewoon even met de dame terug 
naar a7 mag ook hoor. 20. exd6 Pb6? Op deze zet had 
ik vertrouwd, hier had ik alles op uitgerekend ergens 
vanaf zet 16….. Pd8. Hier had in ieder geval f6 moeten 
gebeuren om het paard van e5 af te houden. 21. Pe5 
De aanval op de toren met het paard op b6 stelt niets 
voor vanwege d7+. Juist dit had ik enkele zetten gele-
den niet gezien. 21. …  f6? Drie zwakke zetten van 
zwart achter elkaar is teveel. 22. Tc7   
 
 

Hier lijkt 22. … Pc6! het best, maar zie de volgende vari-
ant: 23. Pxc6 bxc6  24. Te7+ Kd8  25. b5!, waarna wit of 
met La5 een stuk wint of twee verbonden vrijpionnen 
krijgt ) 22.  … Pd5?  om een mat op e7 tegen te gaan, 
maar hoe eenvoudig. 23. Te7+ Pxe7 en dan: 24. d7+ 
mat! In het vervolg toch echt even wat meer op de tijd 
letten. 
 
Dat was weer even genieten; helaas met een voor ons 
en vooral voor Hans verkeerde afloop. Die partij was 
meteen een beetje het verhaal van de wedstrijd. In veel 
partijen werd het evenwicht ondanks hevige strijd maar 
nauwelijks verbroken. Bij Hans Rigter, Jan Willem van 
Willigen en Erik Wille wel. Hans verloor helaas daar 
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waar het volle punt te halen was. Jan Willem vocht als 
een leeuw en werd daarvoor beloond met een remise in 
het verre eindspel. Erik tenslotte zorgde voor het gelijk-
spel. Een in de opening geofferde pion werd vastgehou-
den. Na zo’n 6 uur spelen kon een klein voordeel verzil-
verd worden. 4-4 tegen Het Kasteel. Niet slecht. Winst 
had gekund, maar het belangrijkste was dat het team 
zich kranig weerde. Er werd geknokt voor ieder halfje en 
ook tegenvallers werden overwonnen. Dat moet uitzicht 
geven op een ontsnappingsroute naar nog een jaar pro-
motieklasse! 
 
Drie weken konden we ons bedenken of het een gewon-
nen of een verloren punt was tegen Het Kasteel, want 
een week voor de Kerst wachtte opnieuw een strijd op 
leven en dood. Winst op Schaakstad Apeldoorn 3 zou 
lucht brengen. Verlies zou echter tot acute ademnood 
leiden. Het werd het laatste. De straf voor een slechte 
start. Twee vroege nederlagen hielpen de Apeldoorners 
in het zadel en noopte het vierde tot een langdurige ach-
tervolging. We achterhaalden de concurrent tenslotte bij 

3-3. Dat was te danken aan de fraaie matcombinatie 
van Vincent de Jong die opnieuw succesvol inviel. Ook 
Erik Wille won. Zijn tegenstander raakte al na twintig mi-
nuten na zijn komst een stuk kwijt, omdat het in de ope-
ning soms heel veel uitmaakt waar een stuk staat. Beide 
zeges staan hopelijk in de fragmentenrubriek elders in 
dit blad. Het was jammer dat Paul de Freytas zijn toren-
eindspel met een pluspion niet kon winnen van de overi-
gens zeer sterke Wytse Nijdam. Daardoor misten we 
een tweede gelijkspel. De 3½-4½ nederlaag doet pijn en 
geeft problemen. Maar in 2006 
zal alles anders zijn. ASV 4 
denkt niet in problemen en 
knelpunten, maar in oplossin-
gen en uitdagingen. En een 
uitdaging is het om ons te 
handhaven en de oplossing is 
mooi door haar eenvoud:  
WINNEN! 

ASV 6 loopt tegen zijn eerste nederlaag op: 3-5 
Jan Vermeer 

Tegen UVS 3 mocht van te voren op een overwinning 
worden gerekend. Het werd uiteindelijk een bittere ne-
derlaag. Vooral de wijze waarop was opzienbarend. In 
het verloop van de match wisselde winst en verlies el-
kaar regelmatig op. Zekria Amani had niet veel in te 
brengen en werd snel van het bord gespeeld. Tony Ho-
gerhorst trok ruim twee uur later de stand weer gelijk. 
De stand stond er remiseachtig uit, maar een volle toren 
wegblunderen zonder compensatie door de Nijmege-
naar was genoeg voor de winst. Theo van Amerongen 
kreeg de Oeran Oetang op het bord en dat ligt hem naar 
eigen zeggen sinds hij ooit met de Surinaamse indianen 
op apenjacht is geweest. Via laveren en een ingenieuze 
aanval kwam het punt binnen. Abbes trok de stand weer 
gelijk met zijn verliespunt. Na de opening kon hij niet 
goed ontwikkelen en kwam zijn koningsaanval te vroeg. 
Hij ging met barstende koppijn naar huis. Jan Vermeer 
zette ASV 6 weer op voorsprong. Tamelijk vroeg in de 
opening werd een pion gewonnen en op het eind bleek 
die winnend. Het zag er vrolijk uit op de ASV 6 borden. 
Ayyoubi en Tom minstens remise en Boonstra gewon-
nen. Dat werd dus 5-3 voor ASV 6. Echter……, plotse-
ling hoorde ik dat Ayyoubi verloren had. In een welis-
waar actieve stelling kon hij niet verder dan remise ko-
men en hij wilde meer. En dat blijkt vaak niet goed. Het-
zelfde gold voor Tom Bentvelzen. Hij had de hele partij 
een drukstelling. Hij bood tweemaal remise aan. Zijn op-
ponent sloeg die af. Verderop in de partij bood hij zelf 
remise aan, Tom sloeg het af. En toen brak de Nijmege-
naar door naar enkele zwakke zetten van Tom. Dan 
moest het maar 4-4 worden, want Jacques Boonstra 
stond heel gezond een paard voor. Edoch Jacques to-

ren stond geparalyseerd en die toren was echt nodig 
voor de verdediging. Nu werd Jacques mat gezet. De 
Arnhemmers in verbijstering achterlatend vertrokken de 
UVS-ers in de polonaise naar Nijmegen. Dit hadden zij 
ook niet verwacht. Winnen van het ijzersterke ASV 6. 
Ondanks het verlies staat ASV 6 (samen met nog 4 an-
dere teams) op kop van de tweede klasse D. Je moet 
wel een heel zwak team zijn wil je in deze klasse niet op 
kop staan. Volgende ronde tegen de Toren 3! (Net als 
ASV 6 een heel sterk team). 
 
 
    ELO  ELO- 
     ASV 
1. S. Ayyoubi - W. van Hulst 0-1 1784 1734 
2. T. Hogerhorst - S. Semijn 1-0 1778 1892 
3. T. van Amerongen - L. Hofman 1-0 1701 1757 
4. T. Bentvelzen - M. Verstappen 0-1 1704 1747 
5. A. Dekker - P. Schut 0-1 1729 1724 
6. J. Vermeer - T. van Laanen 1-0 1677 1636 
7. J. Boonstra - F. Nijenhuis 0-1 1648 1554 
8. Z. Amani - T. Belgers 0-1 1644 - 
   3-5 
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Hier Carlo en Nahman als leden van de grootste schaak-
families van ASV: Bredius en Ayyoubi met ieder 3 ver-
meldingen op de ledenlijst. 

 
ASV-jeugd had dit jaar een heuse sintsimultaan en Theo 
en Roland hebben daar een trofee aan overgehouden. 
  
 

Sebastian Hartgring is dit jaar onze troef op het OSBO 
PJK t/m 9 jaar dat deze week gespeeld wordt. 
 

 
Ons team speelt in zuid tegen De Toren en Peter Ha-
mers vult de opstelling in, vorige week bleek dat we ons 
plaatsten voor de OSBO Topklasse! 

De Jeugdhoek - 2 
Tijs van Dijk 
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Daglichtschaak had last van de sneeuw 
Jan Vermeer 

Dinsdag 1 maart werden de ronden 16 t/m 18 gespeeld. 
Slechts 10 schakers vonden de weg door het be-
sneeuwde landschap. Onder hen toch nog een nieuwe 
schaker: Boleslaw Niezgouda. Koploper Jan Vermeer 
had zijn dag niet. In de eerste ronde mocht hij aantreden 
tegen de nieuwe ster Rob Cornips. Jammerlijk ging Jan 
ten onder. In de volgende ronde gaf hij tegen Jacob 
Zandbergen zijn dame weg en verloor ook deze partij. 
Horst Eder verloor zijn tweede plaats doordat hij in Oos-
tenrijk aan het skiën was? Henk Kuiphof is bezig met 
een eindsprint. Helaas verloor hij ook in de 18e ronde 
tegen Rob Cornips. Maar Henk gaat nog steeds voor 
een ereplaats. Boleslaw ging met twee uit drie goed van 
start. Rob Lubbers had ook een goede dag met twee uit 
drie. Ook Jacob Zandbergen en Wim Zunnebeld komen 
omhoog. De volgend rondes worden gespeeld op dins-
dag 5 april. Dat is tevens de laatste speeldag van dit 
seizoen. Komt allen, misschien zit er ook nog een prijsje 
voor u in.  

 
  

16e ronde     
Jan Vermeer Rob Cornips 0-1 
Boleslaw Niezgouda Stephan Machie 1-0 
Henk Kuiphof Rob Lubbers 1-0 
Jacob Zandbergen Wim Zunnebeld Rem 
Jaques Gosseling Hans Meijer 0-1 
17e ronde     
Rob Cornips Boleslaw Niezgouda 1-0 
Jacob Zandbergen Jan Vermeer 1-0 
Hans Meijer Henk Kuiphof 0-1 
Stephan Machie Rob Lubbers 0-1 
Jaques Gosseling Wim Zunnebeld 0-1 
18e ronde     
Boleslaw Niezgouda Jacob Zandbergen 1-0 
Henk Kuiphof Rob Cornips 0-1 
Wim Zunnebeld Jan Vermeer 0-1 
Hans Meijer Rob Lubbers 0-1 
Stephan Machie Jaques Gosseling 1-0 

       aantal     

Nr. Stand na ronde 18: pnt partijen ELO TPR 

1. Jan Vermeer 12 18 1609 1670 
2. Rob Cornips 11 6 1839 2334 
3. Horst Eder 11 15 1474 1605 
4. Henk Kuiphof 9.5 14 1495 1496 
5. Jacob Zandbergen 8 9 1441 1463 
6. Wim Zunnebeld 8 17 1435 1428 
7. Dick Hajee 8 11 1510 1549 
8. Rob Lubbers 7.5 9 1373 1363 
9. Boleslaw Niezgouda 7 3 1841 1714 
10. Hendrik Van Buren 7 3 1686 1632 
11. Joop Brand 7 3 1776 1745 
12. Henk Ter Horst 7 3 1510 1470 
13. Bob Hartogh Heys 7 6 1427 1496 
14. Peter Hamers 7 3 1378 1339 
15. Fritz 4 6 3 2000 1646 
16. Albert Marks 6 3 1709 1064 
17. Hans Meijer 5.5 9 1546 1327 
18. Piet Noordhuis 4.5 3 1589 1367 
19. Jacques Gosseling 4 12 1245 1050 
20. Stephan Machie 3.5 15 1512 1302 
21. Karel Polman 2.5 3 1844 1401 
22. Peter De Jong 0 3 1565 855 
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 Boers 
 Onderhoud en  

 Service 
 

Boers Onderhoud en Service 
Zeker voordelig voor alle (nog niet afgemaakte) 

klussen in en om uw huis. 
Voor vragen en/of offertes bel of mail 

 
Tel: 06-28967509 

Mail: info@boersonderhoud.nl 

Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 

Vandaag proberen we eens achter een tweezet of driezet 
te kijken. We zien vaak een probleem zonder het thema 
te zien. Als een echte problemist geen thema kan ontdek-
ken heeft hij meestal weinig waardering voor het pro-
bleem. Bij ons wekelijks probleem zien we wel eens 
staan, dat het probleem een tweede prijs won bij het toer-
nooi van…..  Er zijn toernooien, waarbij gewoon ge-
vraagd wordt om tweezetten of meerzetten of wat men 
wil in te zenden. Het gebeurt echter ook, dat men een 
bepaald thema aangeeft, waaraan de componist zich 
moet houden. In juryverslagen leest men dan soms dat 
mooie problemen zijn gediskwalificeerd omdat zij niet 
strookten met het opgegeven thema. Wie het thema het 
fraaist invult gaat er met de prijs vandoor. Vandaag een 
heel klein beetje over “thema’s”. Veel kan dat niet zijn, 
want er zijn tientallen van zulke thema’s. 
Ik neem een oud thema en wel de halfpenning, die wij 
ook in Nederland vaak halfpin noemen. Dit thema werd in 
1915 voorgesteld door de beroemde problemist Mans-
field. Een halfpenning is natuurlijk ook een penning, maar 
wel een bijzondere. Hierbij staat niet één stuk, maar twee 
tussen het aanvallende stuk en het doel, bijna altijd de 
koning. Als er een daarvan speelt, staat de ander echt 
gepend. Liefst moeten beide stukken in die positie terecht 
komen. Om die reden zijn er ook niet zo veel tweezetten 
met dat thema. Alleen met een driezet is het echt goed in 
te vullen. Kijk eens naar het eerste diagram.  
 

 
 
Waar het om gaat is de vijfde rij. Pas als Ld5 of e5 speelt 
staat de ander echt gepend. De oplossing laat de bedoe-
ling goed zien. Sleutelzet is Dh1. Dit dreigt Dh3 gevolgd 
door mat. De simpelste weerlegging is natuurlijk 1…
Txg3. Maar nu volgt 2.Tf4+ exf4 en 3. e4X. Ld5 kan niet 
slaan, omdat hij nu echt gepend is. Met 1…Tg7 dekken 
we veld g4 af. Maar nu volgt 2.e4 Lxe4 en 3.Pd4. Nu kan 
e5 niet slaan wegens de penning. Een derde verdediging 
is de mogelijkheid om de vierde rij af te sluiten zodat de 
koning na Dh3+ naar veld e4 kan. 1…Pc4. Maar weer 
komt er een penning uitrollen: 2.Pd4+ exd4 en 3.Dxf3X. 

De dekking van f3 is opgeheven door de penning van 
Ld5. En kijk ook nog even naar 1…Pg4 weerlegd door 
2.Dxf3 Lxf3 3.Tf4X. De telkens optredende matverande-
ring wordt hoog aangeslagen. Daarmee wonnen Maroeta, 
Oe Gien Tiong en Tug Gian Bvi de eerste prijs in het con-
cours van de British Chess Federation in 1973. Maar de 
uitwerking kan natuurlijk ook op een andere wijze. Dat 
zien we in diagram 2.  
 

 
Hier zien we twee halfpins en wel op de c-lijn en op de 
vierde rij. Beide worden in de oplossing gebruikt. Sleutel-
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zet: 1. Te7. Het is dus ook nog een zetdwangprobleem, 
maar dat komt hier op de tweede plaats. Eerst de c-lijn. 
1…Df8 2.Lxd5 Lxd5 3.Pd6X. (Le5 staat gepend). 1…
Tg8 2.Pd6 Lxd6 3.Dxd5X (en nu staat Le6 gepend.) En 
als toegift: 1…Df7 2.Lxd5 Lxd5 3. Pd6X. Dan de vierde 
rij: 1…Dh6 2.Pg3 fxg3 3.Dxf3X (Mogelijk omdat pion g4 
gepend staat.) En …Th5 2.gxf3+ gxf3 3.Pg3X (want pi-
on f4 staat gepend.)  En ook hier is er een derde variant: 
1…Dxe7 2.Pg3+ fxg3 3.Dxf3X. De echte componisten 
worden zo in beslag genomen door de thematische vari-
anten dat de rest wordt weggelaten. In de oplossing vind 
je dus vaak dingen als 1…g3 2.gxf3 Kxf5 3.Dd3X niet 
terug. Soms is dat jammer omdat b.v. in het eerste pro-
bleem dan niet meer duidelijk is dat de sleutelzet niet 
Dg2 kan zijn, terwijl van dat veld alle genoemde varian-
ten identiek lopen. Maar kijk eens naar 1. Dh1 Pc4 
2.Pd4+ Ke4 dan moet je wel 3.Db1 ter beschikking heb-
ben. Maar dat is geen thematische variant. 
 
Overigens werden latere thema’s ingewikkelder. In een 
toekomstig nummer zal ik wat moderns laten zien. Maar 
nu het “Schor” thema. Dat kwam mid-twintiger jaren in 
de wereld. Wat zijn de voorwaarden voor een juiste in-
vulling? 1. Met de sleutelzet zet wit zichzelf in een pen-
ning, terwijl 2. er juist een zwart stuk ontpend wordt. 
Maar 3. dat ontpende stuk zal daarna het nu gepende 
witte stuk weer ontpennen. Als je met zulke voorwaar-
den moet gaan knutselen, is er dan nog wel een goed 
probleem te maken?? Laten we eens kijken naar dia-
gram 3.  
 

De sleutelzet is 1.Dxc6. De dame staat hiermee gepend, 
maar er dreigt nu 2.Pd5X. Dat veld staat weliswaar ge-
dekt door Pe3. Maar dat paard staat zelf gepend en 
moet dus eerst weer ontpend worden: …Pe4. Maar die 
zet ontpent weer de witte dame zodat 2.De6X mogelijk 
is. Er is zowaar nog een volwaardige tweede variant. 
Zwart kan ook veld d5 door de dame laten dekken als 
de zwarte dame ontpend is. Dat kan met …Pb7 en weer 
is de witte dame ontpend en kan 2.Dxf6X spelen. Een 
prachtig probleem, waarmee Katko in 1928 de eerste 
prijs won van de Nederlandsch-Indische Schaakbond. 
Maar het probleem laat ook goed zien hoezeer de pro-
blemistenwereld gebiologeerd is door de thematiek. Ik 
heb dit probleem gehaald uit een publicatie, die twintig 
jaar later werd uitgegeven. Nog steeds had toen 
niemand ontdekt, dat 1.Txe3 gewoon mat in één is. 
Overigens zal het duidelijk zijn, dat zo’n thema als dat 
van Schor toch op een gegeven moment uitgeput is. Ik 
heb het thema al heel lang nergens meer gezien. Een 
thema als de halfpenning geeft veel meer mogelijkhe-
den. Dat kom je dus na negentig jaren nog met regel-
maat tegen. Voor wie zelf de tanden er eens in wil zet-
ten hierbij nog diagram 4.  
 
 

 
Wit geeft mat in drie zetten. De opstelling op de lange 
diagonaal zal duidelijk maken, dat dit een halfpin is. 
 

ASV 1 speelt tot nu toe een moeizaam seizoen 
Richard van der Wel 

Na een redelijke start te hebben gemaakt tegen Amstel-
veen zijn we met het eerste in wat zwaarder weer te-
recht gekomen. 
Een ongelukkige nederlaag in Veldhoven gevolgd door 
een terechte nederlaag tegen ‘t Pionneke resulteerde in 
een positie onderin de ranglijst. 
Tijdens deze wedstrijden kon je goed zien dat sommige 
spelers dit seizoen nog niet hun normale niveau hebben 
bereikt. 

Met enige moeite is het ons gelukt om de volgende twee 
wedstrijden tegen Helmond en Rijswijk te winnen zodat 
de degradatiezorgen zo goed als verdwenen zijn. 
Het zal zaak zijn voor de rest van het  team om het ni-
veau van Remco en Otto te benaderen. 
Als dat lukt dan kunnen we nog een rol van betekenis 
gaan spelen in onze poule. 
Winnen we alle wedstrijden dan worden we minimaal 
tweede, en wie weet : kampioen! 
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ASV 1 op Titelkoers…! 
Door Peter Boel 

Het eerste heeft in de afgelopen twee ronden een fan-
tastische prestatie geleverd door twee van de zwakkere 
broeders met 4½-3½ te verslaan. Zoals elke trouwe 
ASV-Nieuwslezer weet heeft ons Vlaggenschip (quote 
van Messemaeker 1847 – waarschijnlijk niet de oudste 
club van Nederland) altijd de grootste problemen met 
hekkensluiters, dus in het nieuwe jaar kan het alleen 
maar nog beter worden! We staan al vierde met 6 
matchpunten, nu alleen nog de nummers 1-3 en num-
mer 5 verslaan en we hebben het helemaal in eigen 
hand! 
 
De met angst en beven tegemoet geziene reis naar Hel-
mond (Blizzards, files, maar bovenal VERKEERDE AF-
SLAGEN BIJ OSS…) verliep eigenlijk heel voorspoedig. 
In het gezellige Brabantse clubhuis snotterde de een 
nog harder dan de ander (voor mij ook wel eens leuk om 
te melden) en stevenden wij van meet af aan af op de 
zege. Wouter van Rijn, die dit seizoen nogal shaky 

speelt, nam snel genoegen met remise, maar bij Rem-
co, Otto en Eelco zag het er al snel prima uit. 
 
De Vries – Venis (Helmond-ASV) 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 Pf6 4.e5 Pfd7 5.f4 c5 6.c3 Pc6 
7.Pdf3 Db6 8.g3 Le7 9.Lh3 cxd4 10.cxd4  
De witte koning kan safe naar f2 bij schaakjes. Deze 
stelling roept dierbare herinneringen op. In mijn eerste 
openingsportret voor Schaaknieuws (de serie zal eer-
daags in boekvorm verschijnen) vertelde Yge Visser hoe 
hij aan het schaken èn aan het Frans verslaafd raakte 
na het analyseren van het idee 10...0–0 11.Pe2 
(meestal wordt eerst 10.Pe2 en dan 11.Lh3 gespeeld) 
en nu 11...f6!? met het idee om te 'knallen' na 12.Lxe6+ 
Kh8 13.Lxd5 fxe5 14.fxe5 Pdxe5!?. Wit wil in deze stel-
ling f4-f5 spelen, de oplossing van Venis is drastisch.  
10...f5!?  
Nogal verplichtend. De aandacht van wit wordt nu ver-
legd naar de breekzet g3-g4, voorafgegaan door Pe2, 

  ASV 1 2 3 4 5 Ap Bp Brd Kl FIDE TPR 
1. Eelco de Vries - ½ 0 1 0 4 1½ 1,0   2250 2128 
2. Wouter van Rijn 0 0 0 ½ - 4 ½ 2,0   2247 1816 
3. Otto Wilgenhof 1 1 ½ 1 ½ 5 4 2,4 1w 2170 2346 
4. Sander Berkhout 0 - 0 1 0 4 1 4,0 2z 2158 1902 
5. Remco de Leeuw ½ ½ 1 1 1 5 4 4,4 1w 2162 2256 
6. Peter Boel 1 1 0 0 1 5 3 5,0 1z 2113 2118 
7. John Sloots - 0 ½ 0 ½ 4 1 6,5   2058 1822 
8. Koert van Bemmel 1 - - - - 1 1 7,0 1z 2002 2184 
9. Richard van der Wel 1 0 0 0 1 5 2 7,2 1w 1994 1878 
10. Bert Buisman - - - - ½ 1 ½ 8,0 1w 1951 1750 
11. Daan Holtackers - 0 - - - 1 0 8,0 1z 2035 1827 
12. Fokke Jonkman ½ - - - - 1 ½ 8,0 1w 1979 1992 

Pl Klasse 2D Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. HMC Calder 2 10 26 x . 5½ . . 5 . 5 5 5½ 
2. U-Boat Worx 2 8 23 . x 2 . 5½ 5½ . 5½ . 4½ 
3. SMB 2 6 21 2½ 6 x . 4½ . . 3 . 5 
4. ASV 6 19 . . . x . 2 5 4½ 3 4½ 
5. Vianen/DVP 5 21 . 2½ 3½ . x . 5½ . 5½ 4 
6. RSC 't Pionneke 5 20½ 3 2½ . 6 . x 4 . 5 . 
7. Zukertort Amstelveen 2 5 18½ . . . 3 2½ 4 x 4½ 4½ . 
8. HSC Helmond 2 17½ 3 2½ 5 3½ . . 3½ x . . 
9. Veldhoven 2 17 3 . . 5 2½ 3 3½ . x . 
10. Rijswijk 1 16½ 2½ 3½ 3 3½ 4 . . . . x 

Stand: 
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0–0, Kh1 en Tg1.  
11.Pe2 a5!? 12.0–0 h5?!  
Een fraai trio, zwarts laatste drie zetten. 11...a5!? was 
nog bekend uit een partij Lane-Kinsman uit 1987, waar 
wit direct 12.g4 deed. De tekstzet is een ambitieus 
nieuwtje dat echter nogal wat gaten laat vallen.  
13.Pc3!  
Legt de vinger op de wonde: de constructie d5-e6-f5 
doet nogal gammel aan.  
13...Pa7!? 14.Tf2!  
Een mooie multifunctionele zet. De diagonaal a7-g1 
wordt een zet langer gesloten (geen schaaks op de witte 
koning) en ik stel me zo voor dat wit 14...Pb5 beant-
woordt met 15.Lf1!? Pxc3 16.bxc3 gevolgd door 17.Tb2 
en 18.Tab1 met onaangename druk en breken met c3-
c4.  
14...Pb8 15.Le3 Ld7  
 

 
 
16.Lxf5!  
Dit stukoffer illustreert dat zwart slecht staat, puur omdat 
Eelco het pleegt. Elke ronde weer wrijft onze kopman 
mij fijntjes onder de neus hoe incorrect mijn offers zijn 
en natuurlijk heeft hij gelijk. Ergo: als Eelco offert moet 
het wel ontzettend correct zijn.  
16...exf5 17.Pxd5 Dd8 18.Pxe7 Dxe7 19.d5 Th6 
20.Tc1  
Na de partij vertelde Eelco dat hij ergens het stuk had 
kunnen terugveroveren en dan een pion voor zou ko-
men. 'Maar waarom zou ik dat doen? Zwart kan toch 
niks.' Dat moment zal hier wel ergens geweest zijn.  
20...Pa6  

Zwart is volledig hulpeloos.  
21.e6  
Na 21.Lxa7 Txa7 22.e6 Lxe6 23.dxe6 Ta8 24.Dd5 stort 
de zwarte stelling ook volledig in. Maar als zwart in deze 
volgorde neemt en wit op a7 slaat, heeft wit na terug-
slaan Tc8+.  
21...Pc8 22.exd7+ Dxd7 23.Pe5 Db5 24.Tc4!?  
Dreigt damewinst met 25.a4.  
24...Kf8 25.a4 De8 26.Lc5+! Pd6  
Na 26...Pxc5 is het belangrijke veld c7 ongedekt.  
27.Lxd6+ Txd6 28.Td4  
Zo kennen we Eelco weer. Hij doet geen gekke dingen, 
dekt alles en wacht tot Venis zich in het zwaard stort.  
28...g6 29.Pc4 Tdd8 30.Te2 Df7 31.d6 Pc5 32.Pe5 Df6 
33.Tc2 Pe6  
Na 33...b6 34.d7 met de dreiging 35.Td6 moet de deur 
ook open.  
34.Td5 Ta6  
 

 
35.Tc8 Txc8!? 36.Pd7+ Kf7 37.Pxf6 Kxf6 38.Db3 Td8 
39.d7 Ke7  
en zwart gaf gelijktijdig op. Wit slaat op b7 en er vallen 
nog meer pionnen. 
 
Sander stond al snel zo afschuwelijk dat hij zich maar 
verlustigde aan mijn groeiende counterplay op de dame-
vleugel. Zelf was ik ook vol vertrouwen, maar mijn te-
genstander Hugo Faber - die zo ziek oogde en klonk dat 
ik medelijden met hem kreeg maar wel verwachtte hem 
in het vierde uur van het bord te kunnen schuiven – 
voerde de partij met ijzeren hand en mijn hele concept 
bleek waardeloos… Eens te meer is het gevaar bewe-
zen van de tegenstander die doodziek lijkt, zoals wijlen 
de Utrechtenaar Eduard Spanjaard vroeger al bewees. 
De week daarop strooide mijn New In Chess-collega 
René Olthof extra zout in de wonde door mij fijntjes te 
wijzen op Yearbook 69, waarin een fijne winstpartij van 
hemzelf met dezelfde variant tegen dezelfde speler 
staat… 
Er bleef Sander dus niets over dan te winnen. 
 
Berkhout - Dekker (Helmond-ASV) 
1.d4 Pf6 2.Lg5 Pe4 3.h4!?  
Een idee van Julian Hodgson, naar ik meen.  
3...d5 4.Pd2 Pd6!?  
Zwart laat zich ook niet onbetuigd. Een mooi paardje 
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daar.  
5.e3 h6 6.Lf4 e6 7.Ld3 Pd7 8.Pgf3 Le7 9.De2 c5 10.c3 
Db6 11.Tb1 a6 12.0–0 Pf6 13.Pe5 Da7 14.b4?!  
Gezien de zwarte ontwikkelingsachterstand zou ik hier 
de stelling openen met 14.dxc5 Dxc5 15.c4 dxc4 
16.Pdxc4. Eelco waarschijnlijk niet. Na de tekstzet ont-
staat een zwakte op c3.  
14...c4 15.Lc2 Pb5  
 

 
16.Df3??  
Een walgelijk geval van schaakblindheid. Sander vertel-
de een ronde later dat hij de lol in het spel een beetje 
kwijt was, hij had hier het simpele 16.La4 overzien. Het 
vreemde is dat yours truly dat niet zag bij een eerste op-
pervlakkige analyse. Een schrale troost voor Sander na-
tuurlijk, maar dat is ook een troost.  
16...Pxc3 17.Tb2 a5! 18.bxa5 La3 19.Tb6?  
Nog een tempoverlies.  
19...Dxa5 20.Tbb1 Pxb1 21.Pxb1  
Na dit afzichtelijke fragment bekijken we de stelling nog 
eens en zien we dat het nog niet zo eenvoudig is voor 
zwart. Wit gaat botweg aanvallen met g2-g4-g5.  
21...b5 22.g4 Lb7 23.g5 hxg5 24.hxg5 Le7!  
Zwart wil zelf aanvallen over de g-lijn.  
25.gxf6 gxf6 26.Pg4 Dxa2  
 

 
27.Pc3!?  
De uitdrukking 'in troebel water vissen' is hier een slap 
eufemisme.  
27...Db2?!  

De eerste, morele overwinning is daar. Zwart durft 
27...Dxc2 niet aan: 28.Pxb5 en nu 28…f5 (mogelijk nog 
beter is 28...Kd7! 29.Lg3 Lc6 30.Pc7 Tag8! met de idee 
31.Pxf6+? Lxf6 32.Dxf6 Txg3+!) 29.Pe5 Tc8 en het witte 
initiatief loopt snel dood.  
28.e4! Ta3 29.Ld2 Dxc2 30.Df4!  
De tijdnood komt eraan en het is al een stuk minder dui-
delijk door allerlei vage dreigingen. Handig en winnend 
lijkt hier 30...Tg8!.  
30...Ta8?! 31.Pxb5  
 

 
31...Dxe4??  
En hier gaat het definitief mis. Nog steeds winnend was 
31...Tg8 met de hoofddreiging 32...Txg4+, bv. 32.Pc7+ 
Kd7 33.Pxa8 Lxa8 34.Ta1 Lb7 35.Ta7 Kc8 36.f3 dxe4; 
31...f5 was ook voldoende geweest.  
32.Pxf6+ Lxf6 33.Pd6+  
Argh! Het is meteen uit omdat de zwarte tegenaanval 
niet sterk genoeg is.  
33...Kd7 34.Pxe4 dxe4 35.Dxf6! Tag8+ 36.Lg5  
Niet slechts een verdedigingszet!  
36...e3 37.fxe3 Th1+ 38.Kf2 Th2+ 39.Ke1 Ta8 40.De7+ 
Kc6  
Dan heb je de veertig gehaald en zit je hier tegenaan te 
kijken.  
41.Dc5+  
en opgegeven. Sander bekende zelfs aan deze zege 
geen lol beleefd te hebben. Een ernstige zaak! 
 
Doordat John Sloots en Richard van der Wel ook verlo-
ren werd het toch weer uiterst spannend. Wanneer heb-
ben we voor het laatst in deze klasse een wedstrijd echt 
naar onze hand kunnen zetten? Eens te meer was Otto 
redder in de nood door voor het winnende punt te zor-
gen, ondanks een taai verdedigende tegenstander en 
de chauvinistische Helmondse jeugd die naarmate onze 
Dierenaar beter kwam te staan, harder sneeuwballen 
tegen de ruit ging gooien… 
 
 
Wilgenhof – Smit (Helmond-ASV) 
Zie diagram : 
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Zwart was al lang geleden een stuk kwijtgeraakt, maar 
hield de hoop van zijn teamgenoten levend door een ij-
zeren muur op te trekken. Kom er maar eens door. Maar 
Otto had met vooruitziende blik zijn pion op h6 gezet en 
maakte het nu elegant uit:  
48.Lxe6!! fxe6 49.La3! Dd8  
49...Dxa3 50.Dxe6+ Kf8 51.Dxf6+ Ke8 52.Dh8+ Df8 
53.Dxh7 is een simpele winst. Maar zwart is in een el-
lendige Zugzwangsituatie terechtgekomen.  
50.Dxe6+ Kh8 51.Kh2!?  
Benadrukt op sadistische wijze zwarts hulpeloosheid. 
Direct 51.Ld6 met de simpele dreiging 52.Le5 lag voor 
de hand.  
51...g5  
Lekker spelen is ook 51...Lg7 52.Df7! Le5 (of 52...Dg8 
53.hxg7+ Dxg7 54.Lb2!) 53.Le7 enz.  
52.Ld6  
en nu gaf zwart op. Probeert u nog maar eens iets. 
 
De wedstrijd uit ronde 5 tegen Rijswijk, de op papier 
zwakste ploeg van allemaal, was helemaal een doldwa-
ze. Soms wordt er aan boord van het Arnhemsche Vlag-
genschip gewedijverd om wie het meest extreme offer 
pleegt. Richard stak zijn ambities op dit vlak niet onder 
stoelen of banken. 
 
Goudriaan - Van der Wel (ASV-Rijswijk) 
1.e4 d5 2.exd5 Pf6 3.d4 Lg4 4.f3 Lf5 5.Lb5+  
Het zgn. Portugees Gambiet, zo blijkt. Andrew Martin 
heeft op de site ChessPublishing (een aanrader voor 
openingenfreaks) een artikeltje gewijd aan het gangbare 
5...Pbd7, maar Richard maakt er een echt gambiet van.  
5...c6!? 6.dxc6 Pxc6 7.Lxc6+ bxc6 8.Pe2 e6  
Heel opmerkelijk is dat Fritz (om die maar eens te noe-
men) wit hier slechts een klein plusje geeft.  
9.0–0 Db6!? 10.a4?  
Beter 10.Pd2 met de idee 11.Pc4 en ontwikkeling.  
10...Ld6 11.Pa3 Dc7 12.f4 Td8 13.Pg3 Lg4 14.De1 0–0 
15.Pc4 Le7 16.Da5?!  
16.h3 Lf5 17.Pxf5 exf5 en nu pas 18.Da5! om na 
18...Db7 op f5 te slaan.  
16...Db7  
Bij het zien van dit meende ik dat ik nog nooit een witte 
stelling met zo weinig coördinatie had gezien, maar het 
had nog mee kunnen vallen na 17.h3! Lb4 18.De5 Td5 
19.De3 Lf5 20.c3 en wit stelt orde op zaken. 
17.De1?? Txd4 18.b3 Tfd8 19.Le3 T4d5 20.Df2 h5!?  

Grappig was ook 20...Ld1!? met als hoofddreiging 
21...Pg4, bv. 21.h3 Lb4!?.  
21.h3  
 

21...h4!  
De pointe van zwarts vorige zet, die neerkomt op een 
kansrijk kwaliteitsoffer.  
22.hxg4 Pxg4! 23.Df3 Pxe3 24.Pxe3 hxg3 25.Pxd5!?  
25.Dxg3 Lc5 is ook niet aangenaam.  
25...Txd5 26.Tfd1 Db6+ 27.Kf1 Tf5! 28.a5 Db5+  
Ook 28...Db8! 29.Ta4 Lb4 30.Td4 c5 31.Te4 Dd8 geeft 
zwart een sterke aanval. 
29.Td3 g5!? 30.c4 Dc5 31.Dxg3  
 

 
31...Ld6!? 
Overtuigender was 31...Txf4+ 32.Tf3 Th4!.  
32.Tf3 Lxf4 33.Df2 Dd6 34.g4 Te5 35.Dc2?  
Mist zijn laatste kans op een gunstig eindspel. Na 
35.Dxa7! was wit ongetwijfeld bang voor 35...Dd2, maar 
na 36.Df2 heeft zwart niets beters dan 36...Txa5 
37.Dxd2 Txa1+ 38.De1 Txe1+.  
35...Te3!  
De toren was het zwakste aanvalsstuk! De witte stelling 
is nu in tijdnood niet meer te keepen.  
36.Txe3 Lxe3 37.Kg2? Dd4! 38.Dd1 Db2+ 39.Kh3 Lf4 
40.Dg1 Dxb3+?  
Goed genoeg, maar nog sterker was 40...De2! 41.Dh1 
f5 42.Tg1 fxg4+ 43.Txg4 De3+ 44.Kg2 De4+ 45.Kg1 
Le3+. Maar reken dat maar eens uit op zet veertig. 
41.Kg2 Dg3+ 42.Kf1 Dd3+ 43.Kg2 De4+ 44.Kf1 Dxc4+ 
45.Kg2 De4+ 46.Kf1 Dd3+ 47.Kg2 f5 48.Te1 fxg4 
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49.Df2 Dh3+ 50.Kg1 Lg3  
en wit gaf op. Met 51.Da2 Lxe1 52.Dxe6+ kan hij nog 
een dame-eindspel bereiken, maar dat is natuurlijk ver-
loren en eeuwig schaak zit er ook niet in, want zwart 
loopt naar h4 en g3 en dan is veld c3 gedekt door Le1. 
 
Erg aardig natuurlijk, maar vergelijk dit eens met de vol-
gende gestroomlijnde zege, waarmee Remco op liefst 4 
uit 5 kwam. 
 
De Leeuw - Gaemers (ASV-Rijswijk) 
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d5 4.Pf3 Lg7 5.cxd5 Pxd5 
6.Db3 c6?!  
Een beetje passief. 6...Pb6 en het andere paard naar c6 
is hier gangbaarder.  
7.e4 Pb6 8.Le3 0–0 9.Td1 Lg4 10.Le2 Dc7  
In vele partijen Sosonko-Timman in de jaren zeventig 
was in deze stelling met Pc6 in plaats van c7-c6, d5 Pe5 
en Pxf3+ gespeeld. Met het paard nog op b8 loopt zwart 
achter in ontwikkeling, hoewel hij nog solide staat.  
11.0–0 P8d7 12.Tc1 Db8?! 13.Tfd1 e6 14.h3! Lxf3 
15.Lxf3 Pf6 16.Lg5 h6 17.Lh4 Te8  

 
18.e5!  
Verandert het karakter van de stelling drastisch. Zwart 
krijgt veld d5 en kan zijn paarden verbinden,  maar wit 
creëert invalsvelden voor zijn eigen paard waarna zijn 
verder vooruitgeschoven pionnen de zwarte stelling kun-
nen openbreken voor het loperpaar.  
18...Pfd5 19.Pe4 Lf8 20.Dd3 Pd7 21.Te1 Dc7 22.a3 a5 
23.Tc2 Kg7 24.Lg3 P7b6 25.h4! Pe7 26.h5 Pf5 
27.hxg6 fxg6 28.Lg4 Tad8 29.Pf6 Te7 30.Lxf5 gxf5 
31.Lf4!  

Zonder zich te buiten te gaan aan spectaculaire combi-
naties heeft wit het actiefste zwarte stuk geruild en de g-
lijn geopend, wat hem al een niet te stuiten aanval ople-
vert. Zeer overtuigend en met ijzeren hand gespeeld.  
31...Kh8 32.Dh3 Th7  
Tja. Remco koos nu weer voor de simpelste oplossing 
met 33.Pxh7 en liet zwart ook in het eindspel kansloos. 
(1–0, 54). 
 
En nu weer over naar botte gehak van ondergetekende. 
 
Leezer - Boel (ASV-Rijswijk) 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 g6 6.Le3 
Lg7 7.f3 0–0 8.Dd2 Pc6 9.0–0–0 d5 10.Kb1!? Pxd4 
Ik had wits 10e zet nog nooit gezien, maar in een nieuw 
Draak-boek van Andrew Martin krijgt hij zelfs een uit-
roepteken als wits beste! De eerste, melige pointe (‘voor 
vluggertjes’, zei mijn tegenstander) is 10...dxe4?? 
11.Pxc6 en zwart kan opgeven.  
11.e5!? Pxc2?!  
Nieuwtje! ’s Nachts om half 1 had mijn tegenstander zijn 
achternaam nog eer aangedaan en deze stelling op het 
bord gezet. Wits idee is afkomstig van Leonid Milov en 
in de Informator stond dat 11…Pxc2? niet goed is. Mijn 
uitroepteken is dan ook voor de praktische waarde van 
deze zet, want mijn tegenstander had verder geen vari-
antjes bekeken. Geen misrekening, Erik, maar gewoon 
een dubieus stukoffer! Zwart heeft hier overigens een 
ruime keuze. Bekend is het kansrijke dameoffer 11…Pf5 
12.exf6 Lxf6 (12…exf6 13.Lc5! d4!? is ook interessant) 
13.Pxd5 Dxd5!? (13…Ld4!? is een correspondentiepartij 
Van Wieringen-Bellman die in remise eindigde) 14.Dxd5 
Pxe3 15.Dd3 Pxd1 16.Dxd1 Le6 of 16…Lf5!?, waarmee 
zwart redelijk scoort. Grootmeesterpartijen als Adams-
Ivanchuk (Dortmund 1998) en Mamedov-Aronian 
(Batumi 2002) eindigden in remise. Zwart kan echter 
ook 11…Pd7 12.Lxd4 en nu 12…e6 of 12…Pxe5!? 
13.De3 Pc6 spelen, of eerst op f3 happen (11…Pxf3!? 
12.gxf3 Pd7) en zelfs 11…Pc6, 11…Pe4!? en 11…
Pg4!? (wat na het beste antwoord 12.Lxd4 op hetzelfde 
neerkomt als 11…Pd7) zijn voorgekomen. 
12.exf6  
 

 
12...Lxf6!?  
12...Pa3+ had ik om - achteraf - vage redenen verwor-
pen, bv. 13.Kc1 exf6 14.Pxd5 (14.Lc5! Fritz) maar 
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14...Lf5! ziet er niet gek uit.  
13.Kxc2!?  
Rijswijks eerste bordspeler Rob van Helvoort griepte 
hier dat ‘natuurlijk’ 13.Dxc2!? winnend was, maar na 
13…d4 met de idee 14...dxc3!? is het niet zo duidelijk, 
bv. 14.Pe4! e5!? of 14...Lf5.  
13...Dc7!? 14.Kb1?  
Hier moest 14.Dxd5! gebeuren. Zwart heeft allerlei 
trucs, maar uiteindelijk is het te weinig voor de materiële 
achterstand, bv. 14…Lf5+ 15.Ld3 Lxc3!? (15...Tfd8 
16.Dc5 Txd3 17.Txd3 Lxd3+ 18.Kxd3 Dd7+ 19.Ke2 Tc8 
20.Td1 De6 21.Dd5 Da6+ 22.Kf2 is ook onvoldoende) 
16.bxc3 Tfd8 17.Dc5 Txd3! 18.Txd3 Lxd3+ 19.Kxd3 
Dd7+ 20.Ke2.  
14...Lf5+ 15.Ka1 d4!  
 

 
De beste praktische kans. Leezer, die zelf ook de Draak 
speelt en dus al allerlei ellende op zich af zag komen, 
raakt nu de kluts kwijt.  
16.Pd5?  
Na 16.Lxd4 Tfd8 17.Pb5 Dc6 was ik er niet helemaal 
gerust op. In de post mortem vonden we ook niets voor 
wit, maar Fritz natuurlijk wel: 18.De1! wint gewoon. 
Maar nu komt er een gunstige afwikkeling die ik had 
voorzien. Hetzelfde was natuurlijk na 16.Pb5 gevolgd. 
16...dxe3! 17.Pxc7 exd2 18.Pxa8  
 

 
 
18...Tc8!!  
Nu krijgen we de echte Draak-motieven op het bord.  

19.Le2 Tc2!  
19...Lg5 was ook niet mis, maar de tekstzet is mooier en 
harder. De hele variant tot het einde van de partij had ik 
bij 15...d4! al gezien.  
20.Tb1?  
Wit kon nog het slinkse 20.Pc7 proberen. Wit dekt veld 
e6 zodat de koning soms naar a2 kan! Nu wint alleen 
20...Lxb2+! bv. 21.Kb1 Le5! (niet 21...Lc1?! 22.Ka1!! 
Lb2+ (22...Tb2? 23.a3 Tb1+ 24.Ka2=) 23.Kb1 en nu 
moet toch Le5).  
20...Lxb2+! 21.Txb2 Tc1+ 22.Tb1 Lxb1 0–1. 
 
Het zal u niet meer verbazen: aan het eind van de mid-
dag, na vele wederwaardigheden, stond het 3½-2½ voor 
ons maar hadden John Sloots en Otto Wilgenhof stellin-
gen die niet veel vertrouwen inboezemden. John zorgde 
voor het eerste matchpunt door een uiterst lastige stel-
ling op gevatte wijze remise te houden. De hoofd-
heldenrol was echter weer voor Otto weggelegd. 
 
Wilgenhof – Kommer (ASV-Rijswijk) 
 

 
52.Tfh6! Pxb4  
Snoept maar een pionnetje, want ook na het gevaarlijk 
ogende 52...Pc3 kan wit verdedigen met een toren op 
h2.  
53.Th8+ Kf7 54.T1h2 Txh2 55.Txh2 Pd3 56.Pd4!? Ld7  
Na 56...Txg4? 57.Pxb5 axb5 58.Th7+ is het niet veel 
meer, bv. 58...Kf6 (58...Tg7?? 59.Txg7+ Kxg7 60.d7) 
59.Th6+ Kg7 60.d7 Tg1+ 61.Ka2 Td1!? 62.Td6! Pb4+ 
63.Kb3 Txd6 64.cxd6 Pc6 65.d8D Pxd8 66.Kb4 en 
zwarts laatste pionnen gaan eraf. 
57.Pf5!?  
Een zet waar Otto trots op was. Hij maakt het zwart vrij 
lastig. 57...Txg4!? 58.Ph6+ Kf6 59.Pxg4+ Lxg4 lijkt in 
ieder geval geen serieuze winpoging vanwege het irri-
tante schaakje 60.Th6+!.  
57...Lxf5 58.gxf5 Pxc5  
Iets nauwkeuriger was 58...Kf6, waarna 59.Tc2 niet gaat 
wegens 59...Tg1+ 60.Ka2 Pb4+.  
59.Tc2  
Op dit uiterst belangrijke moment (hoe gaat zwart ver-
der??) ging het alarm af in de zaal. De licht geïrriteerde 
Kommer pauzeerde even en speelde toen het riskante  
59...Pb3+?  
Winnend was 59...Tg1+! (zoekt een beter veld op, en we 
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ASV 7 vecht terug! 
Ignace Rood 

zien zo hoe belangrijk dat is!) 60.Ka2 (60.Kb2 Pe4 
61.Tc7+ Kf6 62.Txb7 Td1! 63.d7 Td6 en zwart houdt op 
het nippertje alles bij elkaar: 64.Tb6 Ke7! en nu dreigt 
65...Txb6!. Overigens is dit eindspel nog moeilijk ge-
noeg om te winnen...) 60...Pe4!! 61.Tc7+ Kf6 62.Txb7? 
Pc3+!! De pointe van 60...Pe4 - Tb7 gaat verloren!). 
Het alternatief 59...Pd7!? (wat Otto had voorzien) 
60.Tc7 Kf6 61.Txb7 Kxf5 62.Ta7 Tg1+ 63.Kb2 Pc5 is 
vergelijkbaar; zwart houdt winkansen met zijn a-pion, 
bv. 64.Kc2 Ke6 65.d7 Tg8!.  
60.Kb2 Pxa5  
 

61.Tc7+!  
In de zaal gonsde de variant 61.d7 Ke7 62.f6+! en wint 
al rond, maar zwart wint dan met 61...Tg8! in plaats van 
61...Ke7, bv. 62.Tc8 Pc6!. Otto heeft goed gezien dat 
de tekstzet wel remise maakt.  
61...Kf6 62.d7 Tg2+!  
Nauwkeuriger dan direct 62...Txd7 omdat wit nu eerst 
een aantal tempi moet verliezen.  
63.Kc3 Ke7 64.f6+! Kd8 65.f7 Tf2 66.Tc8+ Kxd7 
67.f8D Txf8 68.Txf8  
en dit geloofde Kommer verder wel: remise en de twee 
matchpunten waren veilig. 
 
Er kan niet gezegd worden 
dat we tot nu toe goed heb-
ben gespeeld. Maar in 2006 
is ‘the only way up.’ U-Boat 
2, HMC Calder 2, SMB 2 en 
Vianen, maak de borst maar 
nat. 
 

Met twee kleine nederlagen begon het seizoen niet al te 
best voor ASV7. In beide gevallen werd het 3½ - 4½ en 
kleine of grote nederlagen, het aantal matchpunten is 
Nul. Nu zijn er toch een aardig aantal bordpunten verza-
meld. Veel bordpunten kan ook helpen. Je weet het 
nooit, al eens eerder heb ik meegemaakt dat er wel of 
niet gedegradeerd werd op een half bordpuntje. 
Niet dat er veel partijen verloren gaan tijdens een optre-
den van ASV7, maar er worden er ook weinig gewon-
nen. In de tweede ronde werd slecht één partij in winst 
omgezet; het was Horst Eder die in een verhitte tijd-
noodfase aan het langste eind trok. Zie bladzijde 14  
voor een verslag van Horst zelf. Zelf kwam ik in de 
tweede ronde tegen Pallas 1 weer eens niet verder dan 
remise. Vaak stop ik z’n partijtje dan even in Fritz om te 
zien wat ik allemaal heb laten liggen. Of dat zo slim is 
vraag ik me af. Soms heb ik het gevoel dat ik vrij goed  
gespeeld heb, maar als Fritz er dan binnen een halve 
seconde een beslissend voordeel of een matje in 6 er uit 
haalt is het goed-spelen-gevoel opeens weg... 
 
Rood (ASV7 – 1640 ) – Winkel (Pallas 1 - 1840) 
 
Na een tijdje stond het als in het diagram rechts en er 
werd wat heen en weer geschoven met de koningen. 
Het was inmiddels 4 - 3 voor Pallas 1 en ik moest iets 
doen om er tenminste nog een gelijkspel uit te slepen. 
Dus dan maar wat geprobeerd:  

39. c3-c4  f6-f5 
40. c4xd5  c6xd5 
41. Kd3-e3  Pd6-e4  Deze laatste zet is een misser, 
want een flink aantal zetten hierna zou ik de buit kunnen 
binnenhalen, aldus Fritz. Maar zelf tijdens zag ik het niet 
in die paar minuten die me nog restten. Ik speelde 42. 
Pd2-f1 en een paar zetten later werd tot remise beslo-
ten. 
Hoe had ik dan kunnen winnen? Zie wat het Fritz-
computerbrein tevoorschijn tovert: 
 
42. Pd2xe4! En dan volgt er een aantal zetten wat ge-
doe om niet in tempodwang te komen, hier zijn ze, sla 
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eigenlijk maar over … f5xe4  43.Ke3-f4  Kg6-h5  44.a3-
a4  Kh5-g6  45.Kf4xg4  a7-a6  46.Kg4-h3  a6-a5   47.g3-
g4 Kg6-h7   48.g4-g5   Kh7-g7   49.h4-h5   Kg7-f8   
50.g5-g6   Kf8-e7  51.h5-h6  11.81/16  2  Ke7-f6  
12.50/17  2  52.h6-h7  11.63/16  2  Kf6-g7   53.Kh3-g4  
Kg7-h8 (53...e4-e3  13.25/17  1  54.Kg4-f3)… het gaat 
‘m er om dat zwart toch onontkoombaar in tempodwang 
komt en dan krijg je deze stelling: 
 

 
 
54.Kg4-f5! De zwarte pion mag gaan promoveren 
want…. 
54. … Kh8-g7   55.b2-b3  e4-e3  4  56.Kf5-e6  e3-e2  
57.h7-h8D+ Kg7xh8   58.Ke6-f7  e2-e1D 
 

 
59.g6-g7+  Kh8-h7  60.g7-g8D+  Kh7-h6  61.Dg8-g6 
mat. 
Achteraf gezien vond ik dit wel vrij leuk, maar ook wel 
erg dat ik nou zoiets niet zie, hè, het zijn maar 20 zetten 
die je een beetje vooruit moet zien….is dat nou zo-
veel…. Maar toch niet slecht gepresteerd tegen deze op 
papier nogal wat sterkere tegenstander. 
 
In de derde ronde zat het voor ASV7 eindelijk een keer 
goed mee. Zelf kon ik met zwart vrij snel de eerste 
winstpartij van de avond noteren. 
 
 
 
 

H. Stallinga (Wageningen 4 - 1650) –  
I. Rood (ASV7 – 1640) 
 
Aanvankelijk stond ik er niet al te best voor. Het witte 
paard op d5 dreigt met allerlei vorkjes. 

 
 
14. … Dc6-a4 15.De2-d2 Kg8-h7 16.Dd2-f4  Pion d6 is 
niet meer te redden, dus dan maar een smerig zetje te-
rug doen: 16. … f6-f5 17.Df4xd6 f5xe4 Deze irritante 
pion werd zonder al te lang nadenken geslagen, 
maar….18.Te1xe4? Da4-c6! Nu gaat er hoe dan ook 
een kwaliteit verloren. De dame kan het paard niet dek-
ken, dameruil is gedwongen. De tegenstander was ken-
nelijk in een aangeslagen toestand want hij deed de 
slechtst denkbare zet: 19.Dd6-c5??  Dc6xc5 20.d4xc5 
Ld7-c6 Nu gaat er een heel stuk verloren. De  tegen-
stander gaf op. 
 
Aan het eerste bord stond Henk Kuiphof er naar het zich 
liet aanzienniet goed voor. Maar de kansen keerden…. 
Henk vertelt zelf hoe het afliep: 
 
“In de wedstrijd van ASV 7 tegen Wageningen 4 mocht 
ik van mijn teamleider weer eens plaats nemen aan 
bord 1. Wat een eer, moet je je de hele avond in het 
zweet werken om dan tenslotte met een sombere nul 
huiswaarts te keren. Maar ik mopperde niet, ik offerde 
mij op met het plan om er maar het beste van te maken. 
Want eigenlijk vind ik dat je aan bord 1 op remise moet 
mikken. 
Mijn tegenstander is een lichamelijk gehandicapte in 
een rolstoel. Daarom moest ik ook zijn zetten doen en 
en passant zijn klok bedienen. En dat laatste is toch las-
tig. Soms zat ik in mijn eigen tijd verveeld om mij heen 
te kijken, want ik had toch net een zet gedaan? Jawel, 
maar niet mijn eigen zet.” 
 
 
Kuiphof,H (1796) - Baarsen,D van (1829) Wagenin-
gen 4 - ASV 7 bord 1, 15.12.2005 
 
Na 23 zetten hebben we de stand als in diagram 1 be-
reikt. 
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Diagram 1 

 
 
Een korte beschouwing zegt dat er nog geen stuk ver-
dwenen is, dat wit ruimte op de damevleugel heeft, 
maar dat zwart aardig op weg is in de richting van mijn 
koning. Tegen mijn gewoonte in had ik met wit voorna-
melijk defensieve zetten gedaan. Ik dacht dat ik hier 
maar eens wat moest doen, want ik zou wellicht een flin-
ke koningsaanval te verduren krijgen. Daarom speelde 
ik 24.g4 (dit is helemaal fout zoals spoedig zal blijken) 
24...fxg3 25.Lxg3 Ld7 (nu zag ik het, de pion op h3 
gaat verloren) 26.Dd1 Lxh3 27.f4? gxf4 (27...exf4 
28.Le1 g4 is veel beter voor zwart) 28.Lf2 Dd7 29.Lxh5 
Pxh5 30.Dxh5 Taf8??  
 
Diagram 2 

 
(zwart had veel beter met 30...f3!? 31.Pg4 Lxg4 
32.Dxg4 Dxg4 33.Txg4 Pf4) 31.Pg4 (nu had wit in het 
voordeel kunnen komen met 31.Pf3 Pe7 32.Pg5+ Txg5 
33.Txg5) 31...Lxg4 32.Txg4 Ph8 33.Tbg1 Txg4 
34.Txg4 Df7 35.Dh3 Tg8  36.Pe2 (Beter voor wit is 
36.Txg8 Dxg8 37.Df5+ Kg7 38.Dg4+ Pg6 39.Lxa7)  
36...Dd7 37.Th4 (met matdreiging  Txh6) 37...Dg7 
38.Pg1 b6  39.Pf3 (Het witte paard staat goed op f3) 
39...Pf7 40.Th5 Dg6 41.Tf5 Kg7??  
 
(zie diagram 3; de laatste zet van zwart is begrijpelijk, 
maar slecht; wit krijgt nieuwe kansen; Tg7 zou zwart ge-
red hebben) 42.Ph4 Dh7??  
 

Diagram 3 

 
 
(Zwart staat er nu bedenkelijk voor; er had kunnen vol-
gen 42...Pg5 43.Dc3 Dh5 44.Dxc7+ Kh8 45.Dxd6 Kh7 
46.Txe5 Dd1+ 47.Kh2 Pf3+ 48.Pxf3 Dxf3 49.Te7+ Lg7 
en waarschijnlijk remise, maar wie ziet dat nou? Toch 
wist ik hier niet goed wat te doen. Ik dacht aan het kwali-
teitsoffer met vage ideeën over eeuwig schaak, maar 
plotseling zag ik wat de omstanders al lang hadden ge-
zien) 43.Txf7+ Kxf7 44.Dd7+ (met damewinst). Hier 
hield de tegenstander het ontgoocheld voor gezien. Hij 
voelde zich gepiepeld en dat is begrijpelijk na deze goed 
gespeelde partij. 1-0 

--------------- 
 
Met deze winstpartij kwam de eindoverwinning alweer 
een grote stap dichterbij. Aan het 7e bord speelde Horst 
Eder een sterke partij en wist deze winnend af te sluiten.  
Horst bespreekt hieronder de hele partij: 
 
 
(1) Eder,H (1558) - Timmer,R (1634) [A46] 
OSBO 2de klas, Wageningen 4 - ASV 7 Wageningen, 
bord 7 (3), 15.12.2005 
 
1.d2-d4 Pg8-f6 2.Pg1–f3 Pb8-c6?! een slappe zet. 
[2...Pf6-e4!? 3.g2-g3 (3.Pb1–d2 d7-d5 4.c2-c4; 3.Pf3-d2 
d7-d5 4.Pd2xe4 d5xe4 5.Pb1–c3 Lc8-f5 6.g2-g4 Lf5xg4 
7.Pc3xe4 e7-e5; 3.Lc1–f4 d7-d5) 3...d7-d5 4.Lf1–g2 c7-
c5 5.c2-c4 Dd8-a5+ 6.Pf3-d2 c5xd4 7.c4xd5 Pe4-d6 
8.0–0 Pd6-f5 9.a2-a3 g7-g6 10.b2-b4 Da5-b6 11.Pd2-c4 
Db6-a6 12.Dd1–d3 Lf8-g7 13.Lc1–b2 0–0 14.a3-a4 
Pb8-d7 15.d5-d6 Pf5xd6 16.b4-b5 Pd6xb5 17.a4xb5 
Granados Gomez,M-Buecker,S/Martinenc 2001/CBM 80 
ext/1–0]  
3.d4-d5! [met 3.c2-c4 3...e7-e6 kom je in een zijvariant 
van het Indisch terecht (E10)]  
3...Pc6-b4 [3...Pc6-b8 , Tot - Popovic, Yug-ch, Novi Sad 
(5), 1945, 1–0 ]  
4.c2-c4 Pb4-a6 volgens mijn beperkte database een 
nieuwtje waar ik tijdens te partij wel rekening mee ge-
houden heb. [4...e7-e6 , Pogorelov 2445 - Kogan 2504, 
Salou-A (4), 2000, 1–0 ] 
5.Pb1–c3 c7-c6 Beheerst b5  
6.g2-g3 c6xd5 7.c4xd5 Dd8-b6 [7...Dd8-a5 8.d5-d6 +=]  
8.Lf1–g2 e7-e6 9.0–0 e6xd5 10.Pc3xd5 Pf6xd5 
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11.Dd1xd5±  
Ik heb ontwikkelingsvoorsprong + een erg actieve Da-
me.  
Diagram: 
 

 
 
11...Db6-e6 [11...Pa6-b4 12.Dd5-d1±]  
12.Dd5-a5 Lf8-b4 13.Da5-b5 0–0 14.Pf3-g5 De6-b6 
15.Db5-d3 dreigt mat in 1  
15...Db6-g6 16.Lg2-e4!  
 
Diagram: 

Zwart moet nu zijn Koningsstelling verzwakken  
16...f7-f5  17.Le4-d5+ Kg8-h8 18.Dd3-c4 h7-h6 
19.Pg5-f7+ Kh8-h7 20.Pf7-e5 Dg6-f6 21.Pe5-d3 Lb4-
d6 [21...Lb4-a5!?]  
22.Lc1–d2 De loper gaat na het prachtige veld c3!  
22...Ld6-e5 [22...Ta8-b8!?± 23.Ld2-c3 Df6-e7]  
23.Pd3xe5+- Df6xe5 24.Ld2-c3 Van zo een stel lopers 
droom je meestal alleen maar!  
24...De5-e7 25.Ta1–d1 Ta8-b8 [25...Pa6-c5 26.e2-e4 
A) 26...f5xe4 27.b2-b4+- Pc5-a6 (27...Pc5-e6 
28.Dc4xe4+ g7-g6 29.f2-f4!+-) 28.Tf1–e1 d7-d6 
29.Dc4xe4+ De7xe4 30.Ld5xe4++-; B) 26...Pc5xe4 
27.Tf1–e1 De7-g5 28.Ld5xe4 f5xe4 29.Dc4xe4++-]  
26.Dc4-f4!+- Ik sta gewonnen terwijl het materieel nog 
volledig in evenwicht is.  
26...b7-b5 
Diagram 
 

 
27.a2-a3 b5-b4 Zwart is op zoek na tegenspel, maar de-
ze opstoot werkt alleen maar averechts ! [27...d7-d6 
28.Ld5-f3 (28.Ld5-c6+-) 28...b5-b4 29.a3xb4+-]  
28.a3xb4 [nog beter lijkt 28.Lc3xb4 Tb8xb4 29.a3xb4 
De7xe2 30.Td1–d4+-]  
28...Pa6xb4?? Een dikke blunder in een slechtere stel-
ling. (Fritz: Voltrekt het vonnis over zichzelf.) [28...Tb8-
b6+- 29.b4-b5 Pa6-c5 30.Ld5-c4 Lc8-b7 31.Lc3-b4+-]  
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Harmonie 2005 
Robert Naasz 

Afgelopen kerst heb ik voor alweer de zevende achter-
eenvolgende keer meegedaan aan het  schaaktoernooi 
dat elk jaar rond deze tijd in Groningen wordt georgani-
seerd. Omdat er laat in december blijkbaar nog stu-
dentjes hun (her?)tentamen moesten maken in de 
speelzaal (het Harmoniegebouw) moesten de negen 
rondes deze keer in 7 speeldagen worden afgewerkt. Dit 
leverde een nogal onevenwichtig speelschema op waar-
bij de eerste 4 partijen in 5 dagen werden afgewerkt en 
de laatste 5 in 3 dagen. Ook werd er gespeeld in een 
ander tempo: 100 minuten + 30 seconden per gespeel-
de zet. Dit was een aardig compromis. De partijen blij-
ken in de praktijk niet al te lang te duren en 30 secon-
den per zet is meestal wel voldoende om een eenvoudig 
gewonnen stelling ook daadwerkelijk te winnen. 
 
Bij aanvang van de 2 “zware” dagen waarop 2 partijen 
moesten worden gespeeld had ik 1,5 uit 4. De 1e dag 
begon goed met een eenvoudige zege in de 5e ronde. 
De 6e ronde bleek minder makkelijk maar uiteindelijk 
wist ik deze zware partij dankzij mijn zwarte pionnen op 
a3 en h3 wel te winnen:  
 
J. Roelfs – R. Naasz (28-12-2005, 6e ronde  
Harmonietoernooi) 
 
1.e2-e4 c7-c5 2.Pg1–f3 Pb8-c6 3.d2-d4 c5xd4 
4.Pf3xd4 g7-g6 5.c2-c4 Pg8-f6 6.Pb1–c3 d7-d6 7.Lf1–
e2 Lf8-g7 8.Lc1–e3 0–0 9.0–0 Lc8-d7 10.Pd4-b3 a7-a5 
11.f2-f4 a5-a4 12.Pb3-d2 a4-a3 Dit plan heb ik nog niet 
eerder gespeeld maar zeker met het paard op b3 om op 
te jagen leek me dit doorstoten van de pion naar a3 niet 
slecht. 13.b2-b3 Dd8-a5 14.Ta1–c1 Pf6-g4 15.Le2xg4 
Ld7xg4 16.Dd1xg4 Lg7xc3 17.Pd2-f3 Lc3-g7 18.Dg4-
h4 Da5-h5 19.Dh4xh5 g6xh5 Ik had op de dameruil 
aangestuurd in de hoop dat mijn tegenstander de drei-

ging Pb4 niet zou zien. 20.c4-c5? Ld2 om b4 te dekken 
is beter. 20...Pc6-b4 21.Le3-d2 Pb4-d3 22.Tc1–c4 
Pd3xc5 23.Ld2-e3 Pc5xb3 24.Tc4-c7 Pb3-c5 
25.Le3xc5 d6xc5 26.Tc7xc5 Tf8-c8 27.Tf1–c1 Tc8xc5 
28.Tc1xc5 Ta8-d8 29.e4-e5 Td8-d1+ 30.Kg1–f2 Td1–
a1 31.Tc5-c2 e7-e6 32.Pf3-e1 Lg7-f8 33.Pe1–d3 Kg8-
g7 34.Kf2-f3 b7-b5 35.Pd3-c1 Ta1–b1 36.Kf3-e4 Tb1–
b2 37.Tc2-e2 Tb2xe2+ 38.Pc1xe2 Lf8-c5 39.Pe2-d4 
b5-b4 Na stukkenruil blijft een interessant pionneneind-
spel over waar ik met zo’n 30 seconden per zet geen zin 
in had! 40.Pd4-b3 Lc5-e7 41.Pb3-d4 h5-h4 42.Ke4-f3 
Kg7-g6 43.Kf3-e4 Le7-c5 44.Pd4-b3 Lc5-b6 45.Pb3-
d2 h4-h3 (zie diagram 1).  
 
Diagram 1 (stelling na 45… h4-h3): 
 

 
Na 12…a4-a3 nu een dolksteek in de andere zij! 
46.g2xh3 Lb6-g1 47.Ke4-f3 Lg1xh2 48.Kf3-e4 Lh2-g1 
49.Ke4-f3 Kg6-f5 50.Pd2-b3 h7-h6 51.h3-h4 h6-h5 
52.Kf3-g3 Lg1–e3 53.Kg3-f3 Le3xf4 54.Pb3-d4+ 

29.Df4xb8 Pb4xd5 30.Td1xd5 De7-f7 [30...De7-e8 Ook 
dit kan de treurige afloop niet beïnvloeden. 31.Td5-e5 
De8-f7 32.Db8xa7+-]  
31.Tf1–d1 f5-f4 32.Db8xf4 Df7-g8 [volgens Fritz is 
32...Df7xf4 de beste praktische kans. 33.g3xf4 Tf8xf4+-]  
33.Df4-e4+ [volgens Fritz wint 33.Td5-f5 ook. 33...Tf8-f6 
34.Tf5xf6+-]  
33...g7-g6 34.De4-d4 [34.Td5xd7+ Lc8xd7 35.Td1xd7+ 
Tf8-f7 36.De4-d4 Dg8-f8 37.Td7xf7+ Kh7-g8 38.Tf7-g7+ 
Kg8-h8 39.Tg7xa7+ Df8-f6 40.Dd4-d8#]  
34...Tf8-f7 35.Dd4xa7 [35.Dd4-e3 Maakt de winst nog 
eenvoudiger. 35...Tf7-g7 36.Lc3xg7 Dg8xg7+-]  
35...d7-d6 [35...Dg8-f8+- Een laatste poging om het on-
vermijdelijke te ontlopen.]  
36.Da7-d4 Lc8-h3 37.Td5xd6 Dg8-a8 knap dat Timmer 
nog een matveld weet te creëren  
38.e2-e4 Da8-g8 39.Td6-d8 Tf7-f8 [39...Dg8-g7 Dit ver-
betert nauwelijks iets aan de stelling. 40.Dd4-d5 Tf7-a7 

41.Lc3xg7 Ta7xg7 42.Dd5-a8 Tg7-g8 43.Td8xg8 Lh3-c8 
44.Da8xc8 h6-h5 45.Tg8-h8+ Kh7-g7 46.Dc8-f8#]  
40.Td8xf8 [40.Dd4-a7+ Lh3-d7 41.Td1xd7+ Dg8-f7 
42.Td7xf7+ Tf8xf7 43.Da7xf7#]  
40...Dg8xf8 41.Dd4-a7+ Zwart geeft het op.  
41...Kh7-g8 [Fritz : 41...Lh3-d7 42.Da7xd7+ Kh7-g8 
43.Dd7-e6+ Kg8-h7 44.Td1–d7+ Df8-g7 45.Td7xg7+ 
Kh7-h8 46.Tg7-a7#]  
42.Td1–d8 (mat in #2) 1–0 
 
Ook invaller  Roland Stravers wist knap te winnen en 
met nog 3 remises werd het een fraaie 5½  – 2½ over-
winning.  
ASV7 is niet kansloos voor klassebehoud. Drie ronden 
nu gespeeld, drie ronden niet slecht gepresteerd. In de 
volgende 4 ronden kunnen we onze plaats in de 2e klas-
se OBSO veiligstellen!  



47 

 januari 2006 ASV-Nieuws 

Kf5xe5 55.Pd4-c6+ Ke5-d6 56.Pc6xb4 Lf4-c1 57.Pb4-
d3 Lc1–b2 58.Pd3-f4 f7-f5 59.Pf4xh5 Lb2-e5! (zie dia-
gram 2) 
 
Diagram 2 (stelling na 59…Lb2-e5): 

 
 
Het witte paard is ingesloten en de rest is dus eenvou-
dig. 60.Ph5-f4 Le5xf4 61.Kf3xf4 Kd6-e7 62.Kf4-g5 
Ke7-f7 63.h4-h5 Kf7-g7 64.Kg5-f4 Kg7-h6 65.Kf4-e5 
Kh6xh5 66.Ke5xe6 f5-f4 en hier gaf mijn tegenstander 
op. Toen ik opkeek bleek dat wij als laatste nog bezig 
waren geweest.   
 
De volgende dag mocht ik in nog zo’n marathonpartij 
mooi schwindelen. Nadat er tijdens de partij weer eens 
een en ander fout was gegaan wist ik na ruim 50 zetten 
te vluchten in een eindspel van T + g en h-pion tegen T. 
Uit de boekjes wist ik dat dit nog niet zo heel makkelijk 
te winnen was en ook had ik een Unitasser dit wel eens 
remise zien houden. Zo’n 20 zetten verder kwam de 
volgende stelling op het bord (zie diagram 3): 
 
M. Flohr – R. Naasz (29-12-2005, 7e ronde Harmoniet-
oernooi) 
 
Diagram 3 (stelling na 76…Ta8-c8): 
 

 
Mijn tegenstander begon hier toch wel enigszins onge-
duldig te worden en koos hier voor het simpele de-
koning-platdrukken-met-de-pionnen plan. Dit plan heeft 

echter een in het oog springend nadeel, namelijk dat het 
niet wint. 77. h6-h7+ Ik voelde al aan wat er nu ging 
komen en mijn hartslag liep op naar 185! 77…Kg8-h8 
78. Kg6-h6? en nu de g-pion naar voren! Maar ik speel-
de a tempo: 78…Tc8-c6+! en remise (zie diagram 4):  
 
Diagram 4 (stelling na 78…Tc8-c6+): 
 

 
 
 
78. Tb6-d6 (e6 of f6) wint nog steeds voor wit omdat 
zwart dan geen schaak op c6 kan geven en wit dus niet 
gedwongen is de toren te slaan. Andere zetten leiden 
wel tot remise, bv 78. Tb7 Tc6+ 79. Kh5 (of iets moeilij-
ker en zeker niet door mij berekend: 79. Kf7 Kxh7 80. 
Td7 Tg6 81. Kf8+ Kh8 82. Td1 Tg8+ 83. Kf7 Tg7+ 84. 
Kf6 Kh7! (na Kg8? 85 g6! gaat het alsnog fout!) 85. 
Th1+ Kg8 86. Ta1 met een remise eindspel) 79…Th6+! 
80. Kg4 Th4+!, een dolle toren. Ook 78. Kf7 Tc7+! (en 
niet 78…Kxh7? 79. Th6 mat!, zou ik dat gezien hebben 
in tijdnood?) 79. Kf6 Kxh7 is remise.  
 
Hierna was het beste er bij mij wel af. In de 8e ronde 
werd ik na een onnauwkeurigheid op magistrale wijze 
van het bord geduwd door een zwaar snotterende en 
hoestende Engelse tegenstander (en toen ik nog goed 
stond vond ik het nog wel zielig dat ik van hem zou gaan 
winnen!) en in de laatste ronde wist ik niks te bereiken 
waardoor ik op 50% (+3 =3 –3) bleef steken. Geen ge-
weldige prestatie maar het was weer gezellig en vol-
gend jaar ben ik er weer bij.  
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