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Het maken van deze aflevering van ASV-
Nieuws liep bepaald niet rimpelloos. Dat 
begon al met de aankondiging van collega 
Hendrik dat er mogelijk geen Plaatjes Kijken 
zou komen vanwege een gebrek aan leuke 
fragmenten. Een soort collectieve ASV-dip 
qua creativeit zeg maar. Ondenkbaar 
natuurlijk, een ASV-Nieuws zonder plaatjes 
kijken. En gelukkig, uiteindelijk is het Hendrik toch weer 
gelukt een prachtige aflevering in elkaar te zetten, met 
mooi plaatjes. Toen bleek er echter in het e-mail verkeer 
tussen de twee redacteuren iets niet goed te zitten. De 
een kon de ander wel mailen maar andersom ging niet. 
U kent dat wel. Dat probleem verdween uiteindelijk 
vanzelf (een bekend fenomeen…).  
 
Daarnaast was er nog de verleiding van het Corus 
toernooi. Het is moeilijk werken als je weet dat je een 
Alt-Tabje verwijderd bent van een live-verslag van de 

verrichtingen van de groten der aarde. 
Daarnaast zijn er dan ook nog de prachtige 
analyses door de spelers zelf op de site 
chessvibes.com. Maar eind goed al goed, het 
is weer gelukt: het eerste nummer van 2008. 
 
Namens de redactie veel leesplezier 
toegewenst, 

 
Robert Naasz  

Op deze laatste donderdag van januari kijken we met 
zijn allen terug op 2007 en nog belangrijker vooruit naar 
2008. Over 2007 mogen we heel tevreden zijn. Het 
hoogtepunt van het jaar was natuurlijk het Euwe-
Stimulanstoernooi dat ons de mogelijkheid bood in 
eigen stad schaaktoppers aan het werk te zien. Aan het 
begin van 2008 kunnen we constateren dat het goed 
gaat met de club. De terugval in ledental van eind 2006 
(senioren) en midden 2007 (jeugd) is inmiddels 
ongedaan gemaakt dankzij de toestroom van schakers 
sinds de start van dit seizoen. Daarmee staat de teller 
weer ongeveer op 150 en dat was ook het streefgetal.  
 
In 2008 zullen we actief blijven proberen huisschakers 
de weg naar de club te laten vinden. De eerste actie is 
daartoe al gestart. Nico Schoenmakers heeft met de 
trainers Hendrik van Buren en Harm Steenhuis een 
cursus voor huisschakers en beginnende clubschakers 
opgezet. Tot ons grote genoegen zijn daar elf 
deelnemers, onder wie acht huisschakers, op af 
gekomen. Op de aankondigingen in de Arnhemse huis-
aan-huisbladen en De Gelderlander reageerden ook 
een viertal mensen die graag wilden leren schaken. 
ASV heeft daarop onmiddellijk gereageerd met het 
aanbod om nog in het voorjaar deze schaaklessen te 
gaan opzetten. Dat aanbod werd zo enthousiast 
ontvangen dat twee van de geïnteresseerden zelfs 
deelnemers aan het werven is. Of deze aanpak ook 
nieuwe leden oplevert, moeten we afwachten. Zeker is 
wel, dat we in een behoefte voorzien. Ledenwerving 
doen we echter niet alleen via cursussen. ASV blijft 
zichzelf aan het winkelend publiek presenteren. Zo 
staan we op 1 maart weer bij de Bibliotheek in de 

Koningstraat en mogelijk schuiven we aan op de 
Sportmarkt van de gemeente op 29 maart. Dat kan 
echter alleen maar als een aantal mensen zich 
aanmelden om te helpen. Doordat de Sportmarkt 
samenvalt met de externe competitie missen we een 
aantal vaste ‘ledenwervers’. Wil je drie uurtjes 
investeren voor dit belangrijke werk, meld je dan even 
bij Ruud Wille. 
 
Ook bij de jeugd begint het beleid van de laatste jaren 
zijn vruchten af te werpen. Dankzij de niet aflatende 
inzet van onze jeugdleiders groeit het aantal schakers 
dat deelneemt aan competitiewedstrijden en toernooien. 
Door de kinderen meer te laten proeven aan het 
wedstrijdschaak zullen ze snel meer ervaring krijgen en 
ook beter gaan schaken. De ervaring leert dat de kans 
dan ook groter is dat ze blijven schaken in clubverband. 
Een belangrijke schakel in deze aanpak is de 
schaaktechnische begeleiding tijdens toernooien. Zo 
had de OSBO bij het Persoonlijk jeugdkampioenschap 
geregeld, dat Wageningen-speler Sander van Eijk er 
alle dagen was om met de jeugd de gespeelde partijen 
te analyseren. ASV streeft er naar om dat ook vanuit 
eigen kring te doen. Voor die taak kunnen de 
seniorleden ingezet worden. Het kost af en toe een 
zaterdag, maar daarmee steunt u een belangrijke peiler 
in onze club. Voor informatie hierover kunt u terecht bij 
Frank Schleipfenbauer. 
 
De externe competitie is inmiddels halverwege. De 
teams presteren met wisselend succes. Maar ongeacht 
de resultaten beleeft iedereen veel plezier aan het 
meten van de krachten met een zes- of achttal van een  

Van het bestuur 

Van de redactie 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

27 maart 2008 20 maart 2008 

15 mei 2008 8 mei 2008 

26 juni 2008 19 juni 2008 



5 

 januari 2008 ASV-Nieuws 

andere club. Kijken we naar de resultaten dan zien we 
mooie klasseringen voor ASV 1, 2, 7 en 8. ASV 7 staat 
in de derde klasse OSBO aan kop met twee punten 
voorsprong. Het team van Henk Kuiphof heeft dus volop 
kansen om de degradatie van afgelopen jaar ongedaan 
te maken. ASV 2 deelt de koppositie in de derde klasse 
KNSB met vier andere teams. Dat zul dus nog lang 
spannend blijven. ASV 1 en 8 zijn beide als tweede 
geklasseerd. ASV 1 staat aan de vooravond van de duel 
met concurrent en lijstaanvoerder Schaakstad 
Apeldoorn. ASV 8 zal moeten blijven winnen en dan is 
nog een misstap van koploper Doesborgh nodig. Van de 
andere teams moet ASV 3 in de derde klasse zorgen 
dat het boven de degradatieplaatsen blijft. Vooralsnog is 
de marge slechts één punt. Dus ook voor de debutant in 
de landelijke competitie wordt het nog een spannend 
competitieslot. Mogelijk hebben we bij de eerstvolgende 

thuiswedstrijd van onze zaterdagteams op 8 maart een 
leuk toetje. De kans is namelijk groot dat ESGOO en 
Het Witte Paard (Sas van Gent) hun 
meesterklassewedstrijd bij ASV in het Lorentz komen 
spelen.  
 
Nog ruim een maand en dan is het ook al weer tijd voor 
ons Voorjaarstoernooi (15 maart). Op 26 april gaan we 
weer met zoveel mogelijk spelers naar het OSBO 
snelschaakkampioenschap voor clubteams en op 30 en 
31 mei is het weer tijd voor ons Vierkampentoernooi als 
nevenprogramma van de OSBO-cupfinale. Ook zijn we 
inmiddels met Wageningen in gesprek om een datum te 
prikken voor de massakamp. Dit jaar zal het treffen in 
Arnhem gespeeld worden. Kortom: er is in de eerste 
helft van 2008 ook weer voldoende te schaken. 

Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren 

Dat scheelde niet veel of de rubriek was niet 
verschenen. Voor het eerst dacht iedereen, dat anderen 
leukere dingen op het bord gehad hadden. Zelf had ik 
tijdens het rondlopen ook geen dingen gezien, die ik er 
per se in wilde hebben. En zo bleef ik zitten met één 
stand en die was van mezelf. Een noodkreet leverde 
echter een reeks reacties op. Ik wil daarvoor iedereen 
danken. Het gaf me ook het fijne gevoel, dat de rubriek 
leuk gevonden wordt. 
 
EXTERN 
We beginnen met ASV 2 tegen Paul Keres 3. In een 
bonte partij kreeg Frank Schleipfenbauer met wit een 
ietsje gemakkelijker stelling tegen S. Kronemeyer.  

 
In diagram 1 is er voor geen van de spelers een 
noodtoestand. Toch gaat het ongekend snel uit. 1. Le4 
Kg8 Natuurlijk stond de koning nogal in de wind. Maar 
om daar maar gewoon een pion voor te offeren gaat wel 
erg ver. Als zwart Db6 speelt is er weinig aan de hand 2, 
Lxg6 Frank slaat gelijk toe. Hij krijgt namelijk veel meer 
dan zo maar een pionnetje. Zwart kan de witte velden 

niet meer verdedigen. 2…Db6  Nu wel, maar te laat. 3. 
Ld3  Ld7 4. De4 Dxb2  Zwart zet zijn dame compleet 
buiten spel. 5. Tf1 en het is gelijk uit  1-0 
 
Dick Hajee blijft een van onze leukste spelers. Vaak 
heeft hij bekijks want er valt altijd wel wat te beleven op 
zijn bord. Zo ook in de match van ASV 5 tegen 
Veenendaal 2.  Tegen de sterke jeugdspeler Onno 
Kampman offerde hij al snel een kwaliteit om druk op te 
bouwen. Die heeft hij in het diagram 2 zeker gekregen.  

 
Hij zou hier al geducht kunnen uithalen met 1..Le6 2.c4 
Tc8. Dick koos voor een andere route 1…Da4+ 2.Ka2 
Lc6 3.b3 Da5 4.c4 d2 5.Th5. Van Fritz zou hij in het 
eerste diagram na …Le6 nog +4 gekregen hebben. 
Inmiddels is het voordeel verdampt en rest nog 0,4. 
Maar Onno raakt weer de draad kwijt. Diagram 3.  
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5…Lxd5 Ook de computer geeft dit als beste zet. Wit 
kan het er toch niet moeilijk mee hebben. Er zijn maar 
twee mogelijkheden: Terugslaan met de dame of met de 
pion. Met de dame is het goed met de pion helemaal 
fout. 6.c4xd5 Dc3 7.De4 Tc8 8.Txg5 hxg5 gewoon het 
beste. 9.d6 dit heeft geen enkele kans meer. …Dc1+ 
10.b4 Dxd1 11.d7 Tc2+ 12.Kb3 Tc7 Dit kleinood kan 
geen kwaad meer aanrichten. Maar Dick komt niet eens 
meer aan slaan toe. 13.Kb2 d1P Over de uitslag 
bestond al geen twijfel meer, maar het is toch heerlijk 
om met een minorpromotie naar huis te kunnen gaan. 
14.Kb1 Db3 15.Db3+ 16.Ka1 Db2 mat. 
 
Tegen De Toren 6 kwam Henk Kuiphof in de match van 
ASV 7 slecht te staan. Maar stapje voor stapje herstelde 
Henk de zaak. Toen wit onnodig en ook niets 
opleverend een kwaliteit offerde was het eigenlijk al uit.  
 

In diagram 4 staat zwart natuurlijk al duidelijk beter. De 
vraag is alleen “Hoe maak ik het af?” Henk sloeg eerst 
de loper  1…Lxg5 2.hxg5 Ik denk, dat iedereen dat 
gedaan zou hebben. Maar  Fritz haalt er daarna dingen 
uit, die zo leuk zijn, dat je blij bent, dat Fritz bestaat. 2…
Dd2+ 3.Kb1 Pxe4 Dat kan zo maar. Na 4.DxP volgt 
De1+ en mat in twee. Veel beter is 4. Pg2. Dan loopt het 
verder met 4…Pg3 5. Ld3 e4 6. Dg4 steeds weer dreigt 
het mat op de onderste lijn. …exd3 7. Cxd3 Dxd3+ 
8.Kc1 Pe2 en nu moet wit de dame geven. Henk deed 
het wat minder spectaculair. Maar met …Dd4 3.g6 Pa4 
4.Pc4 Dg1 kwam ook hij snel gewonnen te staan. 
 
Ook ikzelf had een leuke ervaring met Fritz. In de 
wedstrijd tegen Wisch 1 had ik tegen Hofmeijer de stand 
op het bord. Ik speelde met wit en hoopte hier (diagram 
5) te gaan winnen.  

 
 
 
 
 

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) 

Daar kwam snel een eind aan via 1.h4 h5 en het is 
potremise. Lang had ik zitten kijken naar Lf6. 
Uiteindelijk dorst ik het niet te spelen. Het betekent 
een loperoffer en ik kon de winstweg naar het slot niet 
vinden. Intern kan je die lol nog wel eens maken. 
Extern doe je dat niet. Maar thuis de stand nog maar 
eens aan Fritz gevoerd. Die zag er niets in – ook niet 
nadat ik hem flink de tijd had gegeven. Vervolgens ben 
ik zelf zetten gaan invoeren en ineens sloeg hij aan. 
Nu ben ik er vrijwel zeker van, dat je deze stand kan 
gebruiken met het bijvoegsel “wit speelt en wint”. Hier 
gaan we: 1.Lf6 Ke6 2.Kg5 Kf7 3.g4 h6 4.Kxh6 Kxf6 
5.g5 Kf7 6.Kh7 Ld8 7.h4 Le7 8.h5 Lxg5 9.hxg6+ Ke7 
10.g7 en de pion promoveert. 8…gxh5 volgt uiteraard 
9.g6+ Kf6 10 g7 met hetzelfde resultaat. Maar er zijn  
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nog veel meer varianten. De eerste, die het lukt deze 
analyse omver te kegelen krijgt een flesje wodka. 
 
Dan ten slotte de OSBO-cup. Ons vierde mocht 
aantreden tegen Veenendaal 3. Erik Wille haalde er 
weer eens een ouderwetse truc uit met wit tegen Rob 
Leer.  

 
Hij speelde in diagram 6 1.Pxf7  en nu zou het logisch 
vervolg geweest zijn. …Txf7 2.Lxe6 (Dxe6 kan niet 
wegens Pd5) Tf8 3.Lxf7 Txf7 4. Dxe6 en de computer 
geeft wit een klein plus. Maar het liep allemaal anders. 
Zwart dacht een beter antwoord gevonden te hebben 
met 1…Pd5 Daar moet hij onherroepelijk spijt van 
hebben gekregen want hij kwam alras in de problemen. 
2.Pxh6+ gxh6  3.Dxe6+ Tf7 4.Dxh6 Tdf8 5.Le5 Dd8 
(Diagram 7)  
 

 
Ja nu moet er een plaatje bij. 6.Te3 met als logisch 
antwoord …Lf6, maar …Pxe3 7.Dg7 mat. 
 
INTERN 
Er zullen nieuwe namen zijn, waar wij heel snel aan 
zullen wennen. Koen Maassen v.d. Brink is er zo een. 
Tegen Jan Vermeer speelde hij met uiterste agressie 
het Wolga-gambiet. Hij bleef steeds op initiatief 
aansturen. Jan had het er moeilijk mee. In diagram 8 
moet Jan weg met de dame en tegelijk veld c2 in de 
gaten houden. Db1 is een zet, die niemand hier graag 
zal spelen, maar toch nodig lijkt.  
 

 
Jan speelde 1.Dc3, maar gaf het gelijk op na 1…a3 
Mooie partijen speelde Fokke Jonkman. Vooral tegen 
Sjoerd van Roosmalen liet hij fraai positiespel zien.  

 
In diagram 9 speelde Fokke 1…Th3  Dit dwingt tot de 
nodige afruil. Vreemd als je achter staat. Maar Fokke 
heeft gezien, dat hij een pion voor zal komen en dat 
daarna pion e5 een geweldenaar wordt. 2.DxD PxD 
3.Kc2 Pfxe4 4.PxP PxP 5.g5 Diagram 10.  

5…Tg3 Wit moet kiezen tussen afruilen of de g-pion 
opofferen. Hij kies voor het laatste, wetende, dat hij op 
de damevleugel compensatie krijgt. Toch was de eerste 
optie beter geweest. 6.Th1 Pxg5 7.Th8 Tg2 8.Kd3 Tg3+ 
9. Kc2 e4 Nu is duidelijk waar het om ging. De zwarte 
koning krijgt een pracht plek op d4 en pion e4 bleek na 
verloop van tijd niet meer tegen te houden.  
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Maar dat alles duurde nog wel vijftien zetten 
 
Gemakkelijker had Fokke het tegen Leon van Tol, die 
met zwart speelde.  

 
In diagram 11 is de stand volledig gelijk. Maar hier glijdt 
Leon uit. Hij speelde hier 1…Lxh3 Sla ik, sla jij, sla ik, 
sla jij. Maar zo ging het maar even. 2.Lxa8 Lxf1 3.Lc6 
Tc8 4.Ld7 Td8 5.e6 Ergens moet Leon iets overzien 
hebben. Was het dit? Kf8 6.Txf1 De loper ziet hij niet 
meer terug en Fokke kan je geen stuk voor geven. 
 
Bijzonder vreemd verliep de bekerpartij tussen Abbes 
Dekker en Theo van Amerongen.   

Vanuit de diagramstand (12) speelde Abbes 1.g4? Theo 
antwoordde Pg3 en Abbes gaf het op. Natuurlijk staat 
Abbes niet verloren. Als hij 1.Dh7 speelt haalt hij 
minimaal remise Kf7 2.g4 c5 3.gxf5 Lb7 4.Kg1 Db6 en 
als het nodig is heeft wit altijd Dg6 / h7 / g6. Winst voor 
wit valt overigens alleen te vinden als zwart het fout 
doet.  
 
Ten slotte nog iets moois uit de onderlinge (Diagram 
13): Leon van Tol – Frank Schleipfenbauer.  

 
Zwart staat iets beter. Leon was vooral bang voor pion 
b4 en besluit tot een radicale aanpak. 1.Txb4 
Computers vinden dit maar niets en zeggen, dat eerst 
geruild moet worden op c7 en daarna op e4. Dan pas 
kan de tekstzet. Nu ging het verder met 1…Pxd5 2.cxd5 
Dxb4 3.dxe6  Kh8 4.Lc6 Lf6 5.Tb1 Dd2 6. DxD PxD  en 
hier werd tot remise besloten.  Leon zal wel  Tb7 gaan 
spelen en dan moet zwart inventief zijn. Maar Frank zat 
in tijdnood en vond het halfje de veiligste route. Leon 
heeft met zijn offer wel erg ver gekeken. Frank doet 
namelijk geen zetten, waar Fritz het mee oneens is. 
Alleen het toestaan van de dameruil vindt hij iets 
minder, maar vindt zwart nog steeds iets beter staan.  

Ipv ruimte voor aantekeningen deze 
keer:  
 
Twee huiswerkopgaven uit de 
training voor de middengroep welke 
in de meest recente cursus zijn 
behandeld. In beide stellingen is wit 
aan zet. Hoe kan hij voordeel 
behalen?  
 
De antwoorden staan onderaan 
pagina 22. 
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Met veel vriendelijke woorden, maar ook met enige 
verbazing, werd ik in september bij ASV begroet. Zo zei 
Hendrik van Buren tegen mij: Leuk dat je hier komt 
schaken, maar jammer als dat is omdat je met ruzie bij 
SMB weggaat. Ik kon hem snel gerust stellen: Ik speel 
nog steeds intern en extern bij SMB. Doordat ik voor 
een gedeelte van mijn baan in augustus met FPU (een 
prepensioenregeling in het onderwijs die inmiddels voor 
de jongeren is afgeschaft, ondanks alle mooie verhalen 
over het aantrekkelijker maken van het leraarsberoep) 
ben gegaan, heb ik wat meer tijd gekregen om te 
schaken. Als tweede club heb ik toen gekozen voor ASV 
om de volgende redenen. Ik kende nogal wat mensen 
uit de club. Verder is ASV  een actieve vereniging die 
goed georganiseerd is, met een voor spelers van mijn 
niveau in de breedte sterke interne competitie. 
 
Ik ben geboren in Nijmegen en ik heb, net als mijn 
huidige schaakleermeester Willy Hendriks (zie vorige 
ASV-Nieuws), pas op twaalfjarige leeftijd leren schaken. 
Dat was op het Canisius College bij de befaamde pater 
Krekelberg. Ik werd toen ook lid van SMB. Met de jullie 
welbekende Laurens Storms maakte ik in 1962 en 1963 
deel uit van het team dat schoolschaakkampioen van 
Nederland werd. In die tijd was ik nog een klein beetje 
een veelbelovend schaaktalent (in 1964/65 werd ik 
jeugd- en studentenkampioen van Nijmegen). 
Na mijn eindexamen ben ik in Nijmegen scheikunde 
gaan studeren en ik ben daar ook gepromoveerd. In die 
tijd schaakte ik niet. Sinds 1978 ben ik docent 
scheikunde aan een middelbare school in Uden en  
begin 80er jaren ben ik 
weer lid geworden van 
SMB. Toen ben ik ook in 
allerlei 
schaakorganisatorische 
functies terecht gekomen: 
bestuurslid van de 
OSBO, tweemaal 
voorzitter van SMB, 
hoofdwedstrijdleider bij 
de NK Jeugd. 
 
Af en toe speel ik een toernooi, bijv. Dieren. In de 
herfstvakantie ga ik nogal eens naar Guernsey. Daar is 
dan een bijzonder gezellig schaaktoernooi. Ook dit jaar 
was ik van de partij. In het vorige nummer van ASV-
Nieuws stond het slot van een combinatie waarmee mijn 
tegenstander de schoonheidsprijs won. Om mijn 
tegenstander, een sympathieke landgenoot met een 
Fide-rating van ruim 2200,  recht te doen voor de 
werkelijk schitterende  en diepe combinatie vermeld ik 
hem hieronder volledig. 

 
 

 
Stelling na de 22e zet in de partij Désiré Fassaert - 
Thomas Broek. De opening is geen succes geweest, 
maar met mijn volgende zet meende ik alles onder 
controle te kunnen houden.  23.Pe4  Nu volgt echter 
een zeer diepe schitterende combinatie waarvoor mijn 
tegenstander de Brilliancy Prize kreeg:  23...Pfxe3!! 
24.dxe3 Dxd1+ 25.Txd1 Txd1+ 26.Lf1 Pxe3 27.Pd2 
Td8   

 
 
Met mijn volgende zet dacht ik de combinatie te kunnen 
weerleggen 28.Dc3.  Zwart bekroont de combinatie 
echter met een mooie stille zet  28...Te1!  Wit heeft nu 
geen verweer tegen de dreiging Txd2  29.b4 Txd2 
30.Dxd2 Txf1+ 31.Kh2 Tf2+  
Wit geeft op. Thomas kreeg de 
prijs voor de sluitende 
combinatie met zijn 
verschillende tactische 
elementen. Als 'slachtoffer' 
kreeg ik ook nog een prijsje.  

Even voorstellen 
Désiré Fassaert 
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Zoals wellicht bekend is zitten Barth Plomp, Albert 
Marks en ikzelf in de organisatie van het 
Bilderbergschaaktoernooi, dat elke zomer in het 
Bilderberghotel in Oosterbeek gehouden wordt. Daar 
nemen doorgaans ruim 150 schakers van 50 jaar en 
ouder aan deel. Barth fungeert als wedstrijdleider en 
kent uiteraard de reglementen van voren naar achteren 
en omgekeerd. Toch is het handig om wat meer 
deskundigheid in de gelederen te hebben. Daarom 
hebben Albert en ik besloten om maar eens een 
scheidsrechterscursus te volgen. Een cursus 
scheidsrechter A werd in het najaar van 2007 gehouden 
in Arnhem en wij hebben ons met nog negen anderen 
daarvoor aangemeld. De cursus bestond uit vijf 
lesavonden van drie uur, gevolgd door een heus 
examen.  
Als je met zo’n cursus bezig bent ontdek je dat er bij de 
gewone schaker veel details van de regels niet of 
slechts vaag bekend zijn. Graag wil ik daar hier wat 
helderheid over geven. 
Denk maar eens aan het zetten. Bij het doen van een 
zet mag je maar één hand gebruiken. Dat lijkt logisch, 
maar hoe zit het dan met de rokade? Je moet eerst de 
koning verzetten en dan pas met dezelfde hand de 
toren. Maar hoe vaak zie je niet dat de rokade met twee 
handen wordt uitgevoerd? We weten allemaal dat het 
opzettelijk aanraken van een stuk betekent dat je er 
mee moet zetten, maar dikwijls wordt bij de rokade eerst 
de toren aangeraakt en dan de koning. In dat geval 
geldt alleen de torenzet als een zet en mag je aan die 
kant niet meer rokeren. 
Een zet is pas gedaan als je het stuk hebt losgelaten, 
maar is de zet daarmee ook voltooid? Nee, dat is hij pas 
als de klok is ingedrukt. Bij een promotie is de zet pas 
gedaan als het stuk dat in de plaats van de pion komt is 
losgelaten. Ook is het zo dat wanneer bij een promotie 
de pion op het promotieveld is losgelaten, de zet nog 
niet is gedaan, maar met de betreffende pion mag geen 
andere zet meer gedaan worden. 
Een matzet beëindigt de partij onmiddellijk ook al valt 
direct daarna de vlag van de matzetter. Een partij is 
onmiddellijk remise wanneer er een z.g. dode stelling is 
ontstaan, m.a.w. matzetten is niet meer mogelijk. Ook is 
de partij onmiddellijk remise als de spelers dat 
overeenkomen. Maar dit weten we natuurlijk allemaal. 
Een apart verhaal is het aanbieden van remise. De regel 
zegt dat je je zet moet doen, remise moet aanbieden en 
je klok moet indrukken. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat 
remise wordt aangeboden tijdens de bedenktijd van de 
tegenstander of wanneer men zelf aan zet is. Ik herinner 
mij een geval van een Arnhemse speler (zijn naam zal ik 
niet noemen), die in een toernooi op de bovenste plaats 
stond. Zijn tegenstander deed een zet, drukte zijn klok in 
en bood remise aan. De Arnhemmer werd daar zeer 
boos over, haalde tevergeefs de arbiter er bij, raakte 
geheel uit zijn concentratie, verloor de partij en won het 

toernooi niet. De zaal was toen bijna te klein. 
Je kunt in een partij remise bij de arbiter claimen als je 
aan zet bent en voor de derde maal dezelfde stelling 
kunt laten ontstaan. In dit geval moet je je zet 
opschrijven, maar niet uitvoeren, de klok stil zetten en 
de arbiter raadplegen. Als de stelling voor de derde 
maal door de tegenstander op het bord is gebracht kun 
je ook remise claimen door de klok stil te zetten en de 
arbiter te raadplegen. Als de claim terecht is (je kunt in 
dit geval alleen claimen als je aan zet bent) is de partij 
remise. Als de claim niet terecht is moet de arbiter de 
tegenstander drie minuten extra tijd geven. Tevens krijgt 
dan de claimende speler, wanneer hij meer dan 2 
minuten bedektijd over heeft, een tijdstraf gelijk aan de 
helft van zijn resterende bedenktijd met een maximum 
van 3 minuten. De claimende speler houdt echter in 
ieder geval ten minste 1 minuut bedenktijd over. 
Ook handig is te weten hoeveel je te laat mag komen 
voor een wedstrijd. Vastgelegd is dat een speler uiterlijk 
1 uur na het officiële begintijdstip van de wedstrijd aan 
het bord moet zijn verschenen. Velen menen dat je je 
eerste zet binnen een uur moet hebben gedaan, maar 
dat is niet juist. Overigens kan de arbiter soepel met 
deze regel omgaan als hij heeft vastgesteld dat er 
overmacht in het spel is. 
Je klok stil zetten is alleen toegestaan om de hulp van 
de arbiter in te roepen. Het veel  voorkomende gebruik 
van het stil zetten van de klok om een kop koffie of een 
pilsje te halen wordt meestal oogluikend toegestaan, 
maar is in feite verboden. 
Als tijdens de partij wordt vastgesteld dat de 
beginopstelling onjuist was wordt de partij opnieuw 
vanuit de juiste beginopstelling begonnen. Is het bord 
een kwartslag gedraaid dan wordt de partij voortgezet 
maar wel met het bord in de juiste positie. Wordt er met 
verwisselde kleuren gespeeld, dan wordt er 
doorgespeeld, tenzij de arbiter anders beslist. Is er 
sprake van een onreglementaire zet dan wordt de 
stelling teruggebracht tot voor de betreffende zet. De 
tegenstander krijgt in dat geval 2 minuten extra 
bedenktijd. Doet een speler voor de derde maal een 
onreglementaire zet dan verliest hij zijn partij. 
Je bent verplicht om je zet te noteren nadat je deze hebt 
gedaan. Je mag niet meer zoals vroeger eerst de zet 
opschrijven en hem dan uitvoeren. Ook moet je je 
laatste zet opschrijven voordat je de volgende doet. Dit 
betekent dat je maximaal anderhalve zet mag 
achterlopen, twee van de tegenstander en één van 
jezelf. Als je minder dan 5 minuten bedenktijd over hebt 
op je klok hoef je niet meer te noteren. Wel moet je 
onmiddellijk na het vallen van een vlag je formulier 
bijwerken. Hebben beide spelers minder dan 5 minuten 
bedenktijd dan zal de arbiter of diens assistent de 
resterende zetten gaan noteren. Hij mag daarbij de 
spelers niet informeren over het aantal gespeelde zetten 
totdat een vlag gevallen is. Hij zet dan de klok stil en  

Hoe zit het ook al weer? 
Henk Kuiphof 
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 toont de spelers zijn notatie. 
Als een speler minder dan 2 minuten op zijn klok heeft 
mag hij remise claimen. De arbiter zal dan nagaan of de 
tegenstander pogingen doet om de partij te winnen. Hij 
kan daarbij zijn beslissing uitstellen zelfs tot na het 
vallen van de vlag. 
Je mag tijdens de partij geen informatiebron of 
aantekening raadplegen. Nog onlangs is er iemand voor 
drie jaar uitgesloten van de competitie toen 
geconstateerd werd dat hij een pocket-Fritz had 
geraadpleegd. Officieel mag je geen mobiele telefoon 
mee in de speelzaal nemen. Hier wordt doorgaans niet 
moeilijk over gedaan, want laten we wel wezen, hoe 
controleer je dat? Afgaan van de mobiele telefoon in de 
speelzaal tijdens de partij wordt bestraft met een 0 voor 
de bezitter van de telefoon. Interessant is te weten wat 
een arbiter doet als de telefoon afgaat van een speler 

nadat hij zijn eerste zet heeft gedaan, maar zijn 
tegenstander nog niet aanwezig is. Formeel is de partij 
dan nog niet begonnen! 
Welke taken heeft de arbiter? Wel, hij moet er op 
toezien dat de regels strikt worden nageleefd. Hij houdt 
de partijen goed in het oog en ziet toe op het verloop 
van de wedstrijd. Hij kan ook straffen opleggen. Zo kan 
hij een speler een waarschuwing geven. Maar hij kan 
ook meer bedenktijd aan de tegenstander geven of de 
bedenktijd van de overtreder verminderen. Ook kan hij 
een partij verloren verklaren of een speler uitsluiten van 
een wedstrijd. Uiteraard zal hij alleen straffen als dat 
echt nodig is. Ingrijpen in een partij mag de arbiter niet, 
tenzij hij constateert dat er gezondigd wordt tegen de 
regels van het schaakspel. 
Welnu, dit was een korte uiteenzetting van wat je zoal 
moet weten om als scheidsrechter te mogen optreden. 

Onder de Oppervlakte 
Peter Boel 

Heel ASV zit al ettelijke jaren te wachten op de vijfde 
nationale journalistentitel. Die kwam ook dit jaar niet 
naar Arnhem. Erger nog: hij ging naar Wageningen. En 
nog erger: naar Cees Stap, tegen wie ik nu de fraaie 
score van 0 uit 3 heb opgebouwd. Drie knullige nullen.  
Deze kwam tot stand bij 2 uit 3. Eerder die dag had ik 
verloren van de in vorm zijnde Martin Voorn, een ex-
journalist van het AD die naar verluidt drie Jaguars in 
zijn garage heeft staan. Daar valt wel wat op af te 
dingen, maar niet aan zijn zege op mij. Tegen Stap was 
het vervolgens het gebruikelijke routinewerk: een soort 
Blackmar-Diemer, enkele uiterst passief-provocerende 
zetten van zwart en hup, ik had me alweer verofferd. 
Zaterdagmiddag, na een natte strandwandeling, deed 
Renzo Verwer me op zet 12 een paard cadeau. Tegen 
de grote Alexander Münninghoff werd het, zoals altijd, 
een boeiende partij. 
 
Boel-Münninghoff 

 
Ik deed hier het nogal optimistische 14.Dh4!? Pd5! 
Adequate reactie. 15.Pg4!?  
Ik zag af van 15.Pxd5 cxd5 16.Pg4 omdat ik 16...Dxc2 

te onduidelijk vond. Maar na 17.Lh6 heeft wit ineens de 
aanval die hij zocht – omdat de dame op c2 minder 
staat!  
15...Pxc3 16.bxc3 e6  
Niet 16...Lxc3? 17.Txe7.  
17.Lh6 Lxh6!?  
17...Lxc3!?  
18.Pxh6+ Kg7 

 
Ik had allang van tevoren zitten vlassen op 19.De7+ 
Kxh6 20.Te3 en wit wint na 20...Tf5 () 21.g4 Nu 
ontdekte ik echter de fraaie parade 20...Le2! en na 
21.Txe2 Tae8 22.Dh4+ Kg7 moet wit flink pressen om 
zijn structurele nadeel te compenseren. Vandaar de 
'verfijning': 
19.Te3? Df4! 
Hoe meer je in zo'n stelling rekent, des te erger wordt 
het: 20.Pg4? h5! 21.Td1 hxg4! (ook 21...Tab8 en 
21...Dxg4 kunnen) 22.Txd7+ Tf7 23.Tf3 Dc1+ (ik zag 
alleen het minstens zo erge 23...Txd7 ). En ik had al 
eerder gezien dat 20.De7+ gewoon een stuk verliest na 
20...Kh8! bv. 21.Tf3 Dxh6.  
 



12 

 januari 2008 ASV-Nieuws 

Dus met frisse moed, en nog enkele minuten bedenktijd, 
een afgrijselijk eindspel in: 
20.Th3 Dxh4 21.Txh4 g5  
Logisch lijkt 21...Tab8 22.Pg4 Tf4 23.g3 Tc4 met 
volledige aankranting.  
22.Th3 Tf4 23.Td1 d5 24.Te1 Taf8 25.f3 Lc8 26.Pg4 
 

 
Nu probeert hij me te truuken:  
26...e5?? 27.Th5?  
Het lukt maar half. Na 27.Txe5 staat wit alweer een tikje 
beter.  
27...h6 28.Pxh6??  
28.Pxe5.  
28...Kg6!  
Niet zo duidelijk is 28...Th8 29.Txg5+ Kxh6 30.Texe5.  
29.g4 Txf3?  
Direct winnend was nu 29...e4!  
30.Txe5! 

 
 
En om erger te voorkomen nam zwart nu maar eeuwig 
schaak met 30...Tf1+ 31.Kg2 T1f2+ ½–½ 
 
Een leuk fragment uit de slotronde met dezelfde 
Münninghoff weer aan de 'ontvangende' kant. 
 
 
 
 
 
 

Volkers-Münninghoff 
 

 
Kees Volkers, een 1700–speler, kwam hier met het 
uiterst diepe 1.Kh2!!... om een matnet te creëren! Zwart 
hapte toe met 1...Dxb3?! (1...Db8! was een beetje 
pijnlijk geweest, maar dat doet er nu even niet toe) en 
nu meldde Volkers na de partij dat hij NIET het 
geplande 2.Dxe6!! had gespeeld. Zwart moet dan 
2...Ta7 spelen, want na 2...fxe6 3.Txf8+ Kg7 4.T1f7+ 
Kh6 5.Th8 

 
 
… zet wit mat omdat zwart geen schaak op e3 heeft! 
Omdat Volkers hallucineerde dat 5...Dxe3 toch mogelijk 
was (6.Thxh7 mat) zag hij af van 2.Dxe6... 
Na 6.Th8 kan volgen: 5...g5 6.Thxh7+ Kg6 7.h5# of 
5...Kh5 6.Thxh7+ Kg4 7.Tf4#. 
Na 2…Ta7 was het nog een hele partij geweest, maar 
daarin zou wit niet kansloos zijn. Dat was Volkers 
uiteindelijk wel, zodat Münninghoff op een bijzonder 
verdienstelijke met mij gedeelde derde plaats eindigde 
(4½ uit 7). 
 
Zo blijft er veel moois onder de oppervlakte in zo'n 
toernooitje. Er komt ook wel eens iets boven, maar dat 
klopt dan nooit, natuurlijk. 
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ASV heeft geluk met zijn nieuwe leden. Robert Naasz 
en Eric Hartman zijn pas een paar jaar lid, maar 
bekleden nu al belangrijke posten in de club. 
 
Eric, ben jij een doorgewinterde schaker?   
 
Ja, dat mag je wel zeggen. Ik kom uit een familie waar 
veel aan denksporten werd gedaan. In de winter werd 
veel gedaan: gedamd, geschaakt, gebridged. Mijn vader 
schaakte in Amersfoort. Ikzelf voelde mij ook het meest 
tot schaken aangetrokken vanwege de  grotere variatie. 
Bridgen werd niets. Je moet onthouden wat er uit is. Ik 
ben daar niet goed in. Wel heb ik in mijn vroege jeugd 
ook veel gedamd.  Vanaf mijn zevende ben ik volop 
gaan schaken. Met mijn vader kon ik veel ervaring 
opdoen; maar echt les kreeg ik niet van hem. Later 
schoof ik wel eens stiekem aan bij de lessen, die pater 
Krekelberg gaf. Op school had ik les van hem en dus 
kende hij me. Met dat al kwam ik wel heel vroeg bij de 
schaakclub in Gendt (de Vrijpion). Ik was veertien toen 
ik er al bij de senioren meespeelde. Daarvoor bij de 
junioren. Ik ben speciaal voor dit gesprek mijn oude 
spullen gaan opzoeken. Ik heb nog alle partijen, die ik 
ooit speelde. Vol enthousiasme begint hij dan te 
vertellen over een OSBO kampioenschap onder 
veertien jaar. Ik heb leuke dingen teruggevonden. Weet 
je dat ik nog tegen Jan Knuiman speelde. Ook zag ik nu 
pas, dat ik toen ook gespeeld heb tegen Paul 
Schoenmakers. De notatie is nog met potlood. Het is 
een partij uit 1982 en het werd remise na 123(!) zetten. 
Wat ik ook heb teruggevonden is mijn schetsboek met 
karikaturen. Dat was vroeger ook een hobby van me. Ik 
tekende leraren en politici. Soms denk ik wel eens, dat 
het leuk zou zijn om het weer te gaan doen.  
 
Je hebt in een kleine vereniging gespeeld en nu in een 
grote. Wat zijn de voornaamste verschillen? 
 
De grote club bruist meer. Heel belangrijk is, dat je bij 
ASV altijd een groep spelers hebt van je eigen kracht. 
Daar zijn we in Gendt over gestruikeld. We hadden 
eerst nog zo’n twintig man. Dat liep langzaam terug naar 
vijftien. We deden best wel het nodige om nieuwe leden 
aan te trekken. Maar die hield je nooit lang. Op de club 
zaten alleen maar spelers met veel ervaring. De 
nieuwkomers werden er altijd afgemept en dus 
vertrokken ze meestal weer spoedig. Ik heb toen 
geleerd, dat een kleine club nauwelijks kan groeien. We 
hebben het er vaak over gehad: Moet je met de hele 
vereniging opstappen naar een andere club, een grote. 
Maar dat is niet zo simpel omdat verschillen in afstand 
ook een rol spelen. Samen met Martin Weijsenfeld ben 
ik bij ASV terecht gekomen. Maar Henry Schrader is bij 
voorbeeld bij de Elster Toren gaan spelen. Nu denk ik 
wel eens: “Had ik maar tien jaar eerder bij ASV 
gezeten.” ASV is een fantastische vereniging. Ik vond 

het ook prachtig om Jan Timman op de televisie te 
horen zeggen, dat het toch mooi is dat een stad als 
Arnhem twee van die grote sterke verenigingen heeft. 
De kracht van ASV is ook, dat voor alles mensen te 
vinden zijn. Bij een kleine club is het altijd een klein 
groepje, dat alles moet doen. Ik ben daar zelfs een 
beetje op afgeknapt. Als vereniging organiseerden we 
namelijk vrij veel, elk jaar het OSBO-kampioenschap 
snelschaak voor teams. Op een gegeven moment wil je 
toch, dat anderen ook eens wat doen. 
 
Maar mis je toch niet een beetje het organiseren?  Ik 
ken je alleen als een vlotte organisator, die ook 
uitstraalt, dat hij daar plezier in heeft.  
 
Ja ik ben natuurlijk niet voor niets penningmeester van 
ASV geworden. Ik wil nu eenmaal altijd een bijdrage 
leveren. Bij ASV kan je daar ook makkelijk “ja” tegen 
zeggen. Er wordt gerouleerd. Je weet, dat je er dan niet 
een leven lang aan vast zit. 
 
Ben jij meer een boekenmens of zit je veel achter de 
computer?   
 
Zoals elke schaker heb ik natuurlijk wel een aantal 
boeken. Maar ik heb er niet een helemaal doorgewerkt. 
Wat ik wel doe is standen oplossen. Zo ongeveer elke 
dag wel een. Ik voel mij sterk aangetrokken tot het 
combinatoire spel. Ik zit in elke partij naar combinaties 
te zoeken. Dat is voor mij het mooie van het schaakspel. 
Het maakt ook plotselinge wendingen mogelijk. Je staat 
de hele tijd goed en plotseling is dat over.  Soms zie je 
in rubrieken zulke geweldig mooie dingen. “Hoe verzint 
een mens het?” denk ik wel eens. Met de computer doe 
ik wel iets, maar niet veel. Voornamelijk is dat 
vluggeren: vijf minuten, maar ook drie minuten. Een 
databank heb ik niet. Wat ik wel heb is een Duits 
tijdschrift, dat vier keer per jaar meldt over openingen, 
die nog net kunnen. Als je daar een tegenstander mee 
bestookt leidt dat soms tot leuk schaak. Ik doe graag 
zetten, waarvan ik denk, dat een tegenstander er geen 
rekening mee houdt. Misschien vind ik het daarom ook 
wel niet leuk om met een computer te spelen. Die houdt 
altijd met alles rekening.  
 
Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van het 
schaken?  
 
Ja, natuurlijk. Bij alle spullen die ik terug vond zaten ook 
de knipsels over de match Karpov – Korchnoj. Het was 
leuk om dat allemaal nog weer eens te lezen over de 
yoghurtbakjes en die psycholoog op de voorste rij. Maar 
het lijkt me, dat de romantiek een beetje uit het schaak 
is, alsof er nu minder rondom het schaken gebeurt. En 
natuurlijk heb ik net uitgebreid gelezen over alle herrie 
rond Fischer -  Spassky. Maar ik zie ook dingen, die  

Clublid 
Hendrik van Buren en Eric Hartman 
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moed geven. Bij grote open toernooien zie ik heel veel 
jeugd. Dat houdt toch de moed erin voor het schaken.  
 
Ga je veel naar toernooien?  
 
Nee, ik heb twee keer in Dieren meegedaan en een 
keer in Vlissingen. Vooral met dat laatste had ik 
problemen. De indeling was in één grote groep. De 
verschillen waren daardoor te groot, er waren teveel 
rondes nodig om in je eigen kracht te belanden. Wel 
heb ik voorheen verschillende malen in Groningen 
meegespeeld. Daar vond ik het altijd leuk. Maar op dit 
moment ontbreekt me de tijd voor zulke zaken. Ik ben 
ruim een jaar geleden begonnen met een eigen zaak. 
Dat slurpt in de beginfase enorm veel tijd op.   
 
Natuurlijk vroegen wij ook Eric om een fragment. Hij 
wist het gelijk. Zijn partij uit het OSBO 
jeugdkampioenschap in 1982. Het moet voor hem een 
beslissende ervaring geweest zijn in zijn liefde voor 
het schaakspel. Bij een stand van 1,5 – 1,5 werd er 
nog aan een bord gespeeld; het zijne. Wie er won 
bracht zijn club het kampioenschap. Of het destijds al 
een hecht team was of door die match geworden is, is 
niet duidelijk. Maar ook nu (26 jaar later) lepelt Eric 
nog direct de huidige posities van zijn toenmalige 
teamgenoten op – ook in het buitenland; kennelijk 
vrienden voor het leven. De partij was tot op zekere 
hoogte een eigen leven gaan leiden. Eric dacht, dat hij 
de overwinning voor de poorten van de hel had 
weggesleept. Nu hij de partij nog weer eens 
naspeelde kwam hij tot de conclusie gedacht te 
hebben, dat hij destijds slechter had gestaan. Uw 
verslaggever genoot van het enthousiasme, dat dit 
alles losmaakte. Alles heeft hij naar boven gehaald en 
toen ook parallellen gevonden. Het kampioenschap 
haalden ze destijds in de 2e klasse D. Vorig jaar werd 
Erics team (ASV-5) kampioen in de 2e klasse D. In 
1982 was de match op 20 maart – nu op 22 maart. 
 
Normaal geven we een fragment, maar het zal voor 
iedereen duidelijk zijn, dat we zo’n partij in z’n geheel 
geven.   
 
Wit:  Erik Schouwenaar   Zwart: Eric Hartman 
 
1 e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.Lxc6 dxc6 5. c3 Pf6 6. 
d3 Ld6 7. Db3 0-0 8. Lg5 b6 9. d4 De7 10.Pd2 Lg4 11. 
0-0-0 Le6 12. c4 Ld7 13. h4 exd4 14. h5 h6 15. Lxh6 
gxh6 16. Dd3 c5 17. Te1 Pg4 18. Te2 Pe5 19. Pxe5 
Lxe5 20. g3 Lf6 21. f4 Lc6 22. Tg1 b5 23. b3 Dd7 24. 
g4 bxc4 25. Pxc4 Lb5 26. g5 Le7 27. gxh6+ Kh8 28. 
e5 Tg8 29. Tg7 Txg7 30. hxg7 Kxg7 31. h6 Kh8 32. e6 
fxe6 33. Dg6 Tg8 34. Df7 Lxc4 35. bxc4 d3 36. Td2 
DIAGRAM   

 
Tg1+ 37. Td1 Txd1+ 38. Kxd1 Da4+ 39. Ke1 Lh4+ 40. 
Kf1 Dd1+ 41. Kg2 Dg4+ 42. Kh2 Dg3+ 43. Kh1 Df3+ 
44. Kh2 Lg3+ 45. Kg1 Df2+ 46. Kh1 Dh2 mat.  

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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Traditiegetrouw speelde ik rond de kerst weer mee in 
Groningen waar deze keer onder de naam 
Schaakfestival Groningen weer een prachtig toernooi 
was georganiseerd. Na een periode waarin het elk jaar 
weer afwachten was of het toernooi door zou gaan lijkt 
er nu een positieve kentering op te treden. De 
organisatie brand van ambitie en wil binnen enkele jaren 
kunnen concurreren met de andere grote open 
toernooien in Nederland.  
 
Deze keer gelukkig geen rare fratsen met twee partijen 
op een dag maar fijn 9 partijen in 9 dagen. Ook het 
speeltempo was wat langzamer dan de afgelopen twee 
edities, nl 2 uur pppp + 30 sec per zet. Locatie was weer 
het Harmoniecomplex, midden in de prachtige 
binnenstad van Groningen, maar deze keer zaten we in 
het nieuwe gedeelte. Ook dit was een verbetering ten 
opzichte van de voorgaande edities, toen we soms zo 
op elkaar gepakt zaten dat een legbatterijkip er 
claustrofobisch van zou worden. De scheiding tussen de 
A- en de B-groep was ook wat anders dan normaal. De 
grens voor deelname aan de A-groep lag namelijk bij 
2100 en de rest deed mee in de B-groep die daarmee 
een grote spreiding in speelsterkte liet zien. 
 
Dan het schaken zelf. Terugkijkend was het niet 
bepaald het toernooi van de flitsende overwinningen 
maar meer van stug verdedigen en op die manier halfjes 
scoren. Een typisch voorbeeld is mijn partij uit de eerste 
ronde, tegen de sterke Johan Klinkhammer van 
schaakclub Sissa uit Groningen: 
 
 
Klinkhammer,J (2052) - Naasz,R (1780) 
 
Na 9 zetten stond het zo (wit aan zet): 

 
Stelling na 9…Ke8-d8 
 
Wit staat al gewonnen. Maar goed, de laatste tijd sta ik 
wel vaak heel slecht en het keepen gaat wel aardig dus 

wie weet. En zo slecht als ik de eerste 9 zetten heb 
gespeeld ben ik nou ook weer niet. 10.Dh5?! Zeker niet 
het beste. Voor de hand ligt 10.dxc5+- 10...g6 11.Dh6 
Hier staat de dame buitenspel en daardoor blijft de 
zwarte stelling verdedigbaar. 11...cxd4 12.0–0–0 Pc6 
13.f4 a6 Dit bereidt Kc7 voor. De zwarte stelling begint 
al weer dragelijk te worden. 14.Pf3 Kc7 15.Pxd4 Ld7 
16.c4 dxc4 17.Th3 Tad8 18.Kb1 Pc8 19.Lxc4 Pxd4 
Niet 19...Pxd6? 20.exd6+ Dxd6 21.Pb5+ axb5 22.Txd6 
Kxd6 23.Lxb5+- 20.Txd4 Lc6 21.Thd3 [21.g3? Pxd6] 
21...Lxg2 Een pion is een pion. 22.Dg7 Thf8 23.Dxh7 
Kb8 Nu dreigt zwart te slaan op d6 gevolgd door Df6 en 
Th8 met mogelijk zelfs een vleugje initiatief. Wit brengt 
daarom zijn dame in veiligheid. 24.Dh6 Th8 25.Dg5 
Dxg5 26.fxg5 Pxd6 27.exd6 Td7 28.Tf4 Tc8 Dreigt 
Txc4 gevolgd door Lf1 waarna de pion op d6 valt. 
29.Td2 [29.Txf7? Txc4 (29...Txf7 blijkt trouwens nog 
beter want  30.Lxe6 werkt niet:  30...Tf1+ en mat op de 
volgende zet.) 30.Txd7 Le4] 29...Lh3 30.b3 Lf5+ De 
loper metselt de f-lijn dicht. Deze manoeuvre had 
Klinkhammer naar eigen zeggen gemist. Zwart heeft nu 
geen problemen meer.  31.Kb2 Tc6 32.Tfd4 Kc8 33.a4 
Kb8 34.Le2 Ka7 35.b4  
 

 
35…e5! Dit had eerder ook wel gekund maar ik zag het 
nu pas. 36.Td5 Le6 37.Txe5 Tcxd6 38.Txd6 Txd6 
39.Kc3 Kb6 40.Lf3 Lf5 41.a5+ Kc7 42.Kc4 Le6+ 
43.Kc5 Td3! 44.Ld5 Txd5+ Dit pionneneindspel moet 
remise zijn. Toch?! 45.Txd5 Lxd5 46.Kxd5 Kd7 47.Kc5 
Kc7 48.b5 axb5 49.Kxb5 Kc8 50.Kc4 [50.Kb6 Kb8=] 
50...Kd8 51.Kd4 Ke8 52.Ke4 [52.Kc5 Kd8 53.Kb6 Kc8 
54.Ka7 Kc7 55.Ka8 Kc8=] 52...Kd8 53.Kf4 Kd7 54.Ke5 
Ke7 55.Kd5 Ja dus! De handen werden geschud. ½–½ 
 
De drie partijen die ik won waren tegen spelers met een 
lagere rating. De partij tegen Van Genk uit de 4e ronde 
was de interessantste: 

Schaakfestival Groningen 
Robert Naasz 
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Naasz,R (1780) - van Genk,J (1654)  

 
Stelling na 18… Tc8-f8 
 
19.Pg5?! Ambitieus maar dubieus. Beter is 19.Pxe6 
Txe6 (19...Lxe6 20.Txc6) 20.Txe6 Lxe6 21.Lxg6 hxg6 
22.Txc6 of 19.Pxd7 Dxd7 20.Dc2 Pd8 21.Lxg6 hxg6 
(21...Txg6? 22.Pe5) 19...Txf2 Wie A zegt moet ook B 
zeggen, dus: 20.Pxh7?! 20...Pf4? De pointe van het 
slaan op h7 is dat na  20...Kxh7? 21.Dh5+ Kg8 22.Lxg6 
zwart op kan geven. Heel sterk hier is 20...Txb2! De zet 
had ik wel gezien toen ik Pg5 speelde alleen niet 
helemaal goed ingeschat. 21.Lxg6 (Zowel  21.Pxf8? 
Pxf8; als  21.Dh5? Pf4 is slecht.) 21...Tff2! bezorgt wit 
hoofdbrekens. Zie analysediagram: 
 

 
Analysediagram 
 
22.Dh5?? dreigt dingen als Pf6+ gevolgd door Dh7+ etc 
en ik rekende op dit soort grappen toen ik Pg5 speelde. 
Met de twee zwarte torens op de tweede rij is dit echter 
een illusie:  22...Txg2+ 23.Kh1 Txh2+ 24.Dxh2 Txh2+ 
25.Kxh2–+. Vriend Fritz vindt hier  22.Lc2  22...Pxd4 
23.Kxf2 Lxc5 24.Kf1! (24.bxc5 Pxc2 25.Txc2 Dxc5+) 
24...Le7 25.Lg6= Allemaal heel logisch natuurlijk J; 
21.Pxf8 [21.Kxf2? Pxd3+] 21...Txg2+ 22.Kh1 Lxf8  
 
 
 
 
 

 
Nu heeft wit een prettig voordeel. Met name de zwarte 
dame staat buitenspel. Snel wat actieve zwarte stukken 
ruilen en doorgaan met de aanval was het plan. 23.Tc2 
Andere mogelijkheden waren 23.Df3 of 23.Tf1 23...Tg5 
24.Tf1 Ld6 25.Tcf2 [25.Lc1!] 25...Pxd3 26.Dxd3 Ik was 
ervan overtuigd dat ik dit wel zou gaan winnen. 
26...Pe7?? 27.Tf8# maar zo snel?? Een welkom 
cadeautje. 1–0 
 
In de 5e ronde speelde ik tegen oud club- en 
teamgenoot Egbert Huizinga van Unitas. In mijn 
Groningse tijd speelden wij regelmatig tegen elkaar, 
waaronder al 3 keer eerder op het kersttoernooi. In de 
interne heb ik alleen maar van hem verloren maar de 
onderlinge score op het toernooi was gelijk en zou dat 
ook blijven. Daarvoor was wel weer een staaltje stug 
verdedigen nodig, na een bizarre blunder van mijn kant.  
 
Huizinga,E (1814) - Naasz,R (1780) 
 
In onderstaande stelling heeft Egbert net het sterke 
tussenzetje e5-e6 gespeeld: 
 

 
17… fxg4?? Krankzinnig natuurlijk! Een stofje in de 
hersenen. Na lang nadenken over de consequenties 
van de variant 17...Le8?! 18.gxf5 g6 19.Thg1 Kh8 die 
me toch niet helemaal beviel bedacht ik ineens dat ik 
ook wel door kon slaan. In mijn gedachten sloeg ik een 
stuk op g4, maar toen ik de zet werkelijk had uitgevoerd 
zag ik dat ik een mager wit pionnetje in mijn hand had. 
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Als je dan toch op g4 wilt slaan kun je beter eerst op e6 
slaan: 17...Lxe6!? 18.Tde1 fxg4 19.Txe6 Pc6 20.Pxc6 
Txc6 21.Txc6 bxc6 met 3 redelijk gezonde pionnen 
voor het stuk. Maar goed, gedane zaken nemen geen 
keer. Ik krijg wel 2 pionnen voor het stuk. Misschien valt 
er nog wat te keepen? 18.exd7 Tcd8 19.Pe1? 19.Ph4 
is veel logischer en beter. Het paard op e1 verstoord de 
coördinatie van de witte stukken, met name de torens. 
19...Pg6 De pion op d7 loopt niet weg. Veld e5 leek me 
een mooie plek voor een zwart ros. 20.Db5? Wit wil 
vereenvoudigen maar dit blijkt niet de juiste strategie.  
20...Dxb5 21.Pxb5 a6 21...Txd7 22.Pxa7 geeft wel veel 
zwakke pionnen. 22.Pc3 Txd7 23.Txd5 Txd5 24.Pxd5 
Td8 25.c4 Pe5 26.b3 b5 Hierna blijft wit over met een 
a- en h-pion en wordt de remisemarge heel ruim. 
27.Pe3 bxc4 28.bxc4 Tc8 29.P1c2 Pxc4 30.Pxg4 h5 
31.Pge3 Pe5 32.Pf5 Tb8+ 33.Kc1 Kf7 34.Kd2 Tb2 
35.a3 g6 En niet het verleidelijk uitziende  35...Ta2? 
vanwege  36.Kc3 en de toren is gevangen.  36.Pfd4 
Pg4 37.h3 Pf2 38.Th2 Pe4+ 39.Kd3 f5 40.h4 Kf6 
41.Tg2 Tb1 42.Pe3 Ta1 43.Pc4 Td1+ 44.Ke3 Te1+ 
45.Kd3 Td1+ 46.Ke3 Te1+ en remise gegeven (zie 
diagram). 

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

 
De twee partijen die ik verloor waren nu juist partijen 
waarin ik eerst goed had gestaan (of in elk geval dacht 
goed te staan). Het is dan moeilijk tijdig om te 
schakelen naar verdedigen als dat nodig is. De wet van 
de traagheid lijkt hier op te gaan. Een voorbeeld is mijn 
partij uit de 8e ronde. 
 
Naasz,R (1780) - den Boer,P (1920) 

Stelling na 23. Dd1xe2. 
 
23…f4!? Een kwaliteitsoffer. Misschien niet het beste 
maar deze zet heeft op mij wel het gewenste 
schokeffect. 24.Pe6 Da7 25.Pxf8 Txf8 26.Kg2 Om de 
penning van de pion f2 en daarmee de dreiging op g3 
eruit te halen. 26...Lh6 27.f3 fxg3 28.hxg3 Lf4! 29.g4 
Pf6 30.Pf1 g5 31.Pg3 Pg6 32.Pf5? Zwarts vuige 
bedoelingen ontgingen mij volledig:   
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32...a3! Au..... 33.Lc1? Lxc1 en vanwege de dreiging 
Pf4 kan de loper niet geslagen worden. Hoewel de 
stelling voor wit misschien nog niet hopeloos is lukte het 
me door de ommezwaai in de partij (en de sterke zetten 
van de man tegenover mij) niet fatsoenlijk weerwerk te 
bieden. 33.Th1 axb2 34.Dxb2 Dc5 35.De2 Ta8 36.Dc2 

Ta3 37.Taf1 Le3 38.Th6 Da7 39.Pxe3? Txa2 40.Dxa2 
Dxa2+ 41.Kg3 b3 42.Pf5 b2 43.Pxd6 b1D 44.Txb1 
Dxb1 45.c5 Dg1+ 0–1 
 
Tot zover dit verslag vanuit Groningen. Terug naar 
Arnhem. 

Interne competitie 
Erik Wille 

De strijd om de clubkampioenschappen is 18 ronden 
oud. Daarmee zijn we ruim over de helft van de 33 
onderlinge partijen heen. Er moet dus zo langzaam 
maar zeker tekening komen in de strijd. En wie in de 
prijzen wil vallen, zal nu snel in vorm moeten komen of 
de vorm moeten vasthouden. De komende maanden 
zullen immers bepalend zijn voor wiens namen in de 
kampioensbekers gegraveerd zullen worden. 
 
We beginnen deze aflevering van de rangen en standen 
daarom maar eens met de spelers in vorm. In de A-
groep is dat Fokke Jonkman. Paul de Freytas, Sjoerd 
van Roosmalen, Léon van Tol en Ruud Wille waren de 
afgelopen weken de slachtoffers van de dadendrang 
van onze kilometervreter. Fokke Jonkman reed de 
afgelopen donderdagen de 250 kilometer van huis naar 
ASV en terug dus niet voor niets. In de schaduw van de 
man in vorm hebben ook Martin Weijsenfeld en Frank 
Schleipfenbauer de weg omhoog ook weer ingeslagen. 
In de B-groep springt er niemand bovenuit in de laatste 
weken. Hedser Dijkstra doet het aardig met twee 
bekerzeges en een winstpartij op Albert Marks. Maar die 
serie werd weer onderbroken door een remise in de 
externe tegen SV Zevenaar en ene nul tegen Martin 
Weijsenfeld. Niettemin is onze wedstrijdleider de man 
om in de gaten te houden. In de C-groep is Ton van Eck 

al het hele seizoen de man in vorm. In de afgelopen 
weken was de speler van ASV 11 ook weer eens 
moeilijk te kloppen. Hilco Osterloh, Ko Kooman, Theo 
Koeweiden moesten hun meerdere erkennen in de 
rijzende ster. Alleen Wim Zunnebeld wist Ton van Eck 
een halt toe te roepen, terwijl Frans Veerman een halfje 
uit het vuur sleepte. Ook Herman de Munnik, Tobias van 
Leeuwen en Jan Sanders draaien goed. De bij ASV 
teruggekeerde Tobias van Leeuwen won sinds zijn 
rentree al drie partijen, waaronder een invalbeurt in ASV 
9. Zo won Herman de Munnik zijn laatste twee partijen 
voor zijn team ASV 9, maar ook Ernst Singendonk en 
Ko Kooman moesten eraan geloven. Over de spelers 
die de afgelopen weken meer verloren dan wonnen, 
zullen we niet publiceren. Deze schakers zijn de 
komende clubavonden te herkennen aan een enorme 
gedrevenheid om het verloren gegane terrein weer te 
herwinnen. 
 
Na deze intro over de spelers in vorm wordt het tijd de 
standen te gaan bekijken. Daarbij geldt natuurlijk nog 
steeds dat de grens van 25 gespeelde partijen aan het 
eind van het seizoen bepaald of een speler in het 
eindklassement komt. Deze keer hebben we in de 
tussenstanden alleen spelers opgenomen die tenminste 
negen partijen gespeeld hebben.  

  GROEP   A     ELO-ontwikkeling Scores 

Plts Speler TPR ELO 13-18 7-12 1-6 
Sei 

zoen 
TO 

TAAL 
INT 
ERN 

EXT 
ERN 

1. Richard van der Wel 2270 2168 0 54 50 104 10 -12 6½- 7 3½- 5 
2. Frank Schleipfenbauer 2179 2128 46 -16 3 33 6½- 9 3 - 4 3½- 5 
3. Fokke Jonkman 2095 2055 87 -16 -17 54 8½-14 5½- 9 3 - 5 
4. Sjoerd van Roosmalen 2091 2116 -56 41 -43 -58 10 -18 8½-14 1½- 4 
5. Gerben Hendriks 2063 2036 9 26 7 42 8½-15 5½-10 3 - 5 
6. Gonzalo Tangarife 2038 2037 -9 22 -11 2 8½-18 6 -13 2½- 5 
7. Siert Huizinga 2024 1972 -17 45 62 90 9½-16 7 -11 2½- 5 
8. Jochem Woestenburg 2015 1977 -2 48 19 65 10 -16 5 -10 5 - 6 
9. Paul de Freytas 1996 1989 -20 12 31 23 10½-20 7 -15 3½- 5 
10. John Sloots 1994 2006 11 -17 -15 -21 8 -16 6 -11 2 - 5 
11. Paul Schoenmakers 1971 1963 -22 -29 56 5 4½- 9 3½- 8 1 - 1 
12. Jan Knuiman 1953 1915 23 17 19 59 8 -15 6 -10 2 - 5 
13. Remco Gerlich 1944 1917 18 49 -40 27 7 -12 6 -10 1 - 2 
14. Kees Verkooyen 1926 1904 0 18 16 34 8½-15 8 -14 ½- 1 
15. Desire Fassaert 1911 1871 23 2 6 31 5½-10 5½-10 0 - 0 
16. Ruud Wille 1895 1900 -25 -40 42 -23 10 -23 9 -18 1 - 5 
17. Martin Weijsenfeld 1891 1900 47 -63 -11 -27 10 -20 8 -16 2 - 4 
18. Anne Paul Taal 1872 1910 -20 17 -30 -33 4½-11 3 - 6 1½- 5 
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De stand is weer eens anders gepresenteerd. 
Verandering van spijs doet eten (of lezen in dit geval) 
tenslotte. Het clubkampioenschap is voor de speler met 
de hoogste TPR. Dat getal en natuurlijk de ELO staat 
direct achter de naam. Vervolgens is in vier kolommen 
de ELO-ontwikkeling opgenomen. Daarin is aangegeven 
of de ELO steeg of daalde en dat per periode van zes 
ronden. Zo is prachtig te zien dat zoals al eerder 
beschreven Fokke Jonkman in de ronden 13 t/m 18 een 
geweldige sprong maakte, nadat hij in de eerste twaalf 
ronden slechts punten inleverde. In de kolom “seizoen” 
staat het ELO-verschil ten opzichte van de ELO 
waarmee dit seizoen begonnen werd. En tenslotte staan 
de scores van interne en externe competitie en het 
totaal daarvan aangegeven. 
 

Zeker is dat Richard van de Wel nog steeds op 
titelkoers ligt. Dat is vooral te danken aan zijn imposante 
score in de interne competitie als doet de koploper het 
ook in ASV 1 en 2 zeker niet slecht. 
Sjoerd van Roosmalen moest zijn tweede plaats 
inleveren en zakte zelfs twee plaatsen. Runner-up 
Fokke Jonkman en Frank Schleipfenbauer gingen hem 
voorbij. Verder valt op dat Gerben Hendriks, Siert 
Huizinga (beiden ASV 4) en Jochem Woestenburg (ASV 
5) zich moeiteloos schijnen te handhaven tussen onze 
toppers. Laatstgenoemde teert daarbij vooral op een 
geweldige score in de teamwedstrijden. Als Richard van 
der Wel de vorm echter vasthoudt dan kan niemand 
hem van de titel afhouden. Of is dat een provocatie aan 
de concurrentie en komt er toch nog een verrassende 
ontknoping? 

  GROEP   A (vervolg)     ELO-ontwikkeling 

Plts Speler TPR ELO 13-18 7-12 1-6 
Sei 

zoen 
TO 

TAAL 
INT 
ERN 

EXT 
ERN 

19. Eric Hartman 1867 1882 -4 0 -5 -9 4½- 9 3½- 7 1 - 2 

20. Theo van Amerongen 1829 1820 17 25 -23 19 9 -17 6 -12 3 - 5 
21. Robert Naasz 1815 1831 -22 42 -36 -16 5½-12 3½- 8 2 - 4 
22. Tony Hogerhorst 1806 1843 -39 19 -30 -50 5½-14 4½-12 1 - 2 
23. Jan Vermeer 1766 1785 -24 -49 29 -44 7 -18 4 -14 3 - 4 
24. Abbes Dekker 1729 1776 5 -39 -7 -41 5 -11 2½- 6 2½- 5 

Scores 

  GROEP   B     ELO-ontwikkeling Scores 

Plts Speler TPR ELO 12-18 7-12 1-6 
Sei 

zoen 
TO 

TAAL 
INT 
ERN 

EXT 
ERN 

1. Jacques Boonstra 1881 1792 24 -9 76 91 8½-12 6 - 8 2½- 4 
2. Koen Maassen vd Brink 1866 1827 12 7 58 77 10 -17 7 -12 3 - 5 
3. Rob van Belle 1849 1799 14 35 18 67 8½-14 8½-14 0 - 0 
4. Ruud Verhoef 1823 1801 3 9 18 30 8½-14 6½-10 2 - 4 
5. Hedser Dijkstra 1813 1797 28 9 -6 31 10 -17 7½-14 2½- 3 
6. Albert Marks 1794 1764 19 19 -19 19 5½- 9 3½- 6 2 - 3 
7. Marco Braam 1754 1742 -43 36 25 18 8½-15 5½-11 3 - 4 
8. Frits Wiggerts 1726 1754 -7 -41 19 -29 5 -12 3½- 9 1½- 3 
9. Dick Hajee 1711 1730 -19 15 -25 -29 8 -15 5½-12 2½- 3 
10. Harm Steenhuis 1694 1727 -16 16 -21 -21 4 - 9 3 - 8 1 - 1 
11. Hendrik van Buren 1686 1670 -10 9 33 32 10 -17 7½-13 2½- 4 
12. Tom Bentvelzen 1682 1702 -13 21 -25 -17 6 -11 5 - 9 1 - 2 
13. Jan Groen 1680 1695 -6 27 -35 -14 5½-11 4 - 9 1½- 2 
14. Henk Kuiphof 1660 1657 19 -54 39 4 7½-14 5½-11 2 - 3 
15. Harold Boom 1597 1674 -21 -24 -44 -89 5 -13 5 -13 0 - 0 
16. Frans Veerman 1583 1578 10 0 2 12 10 -18 8 -14 2 - 4 
17. Horst Eder 1549 1550 -41 54 -14 -1 7 -14 6½-11 ½- 3 
18. Erwin Velders 1453 1563 -8 -26 -38 -72 2½- 9 2½- 9 0 - 0 

Jacques Boonstra is de nieuwe koploper in de B-groep. 
In het vorige nummer schreven we al dat Jacques 
Boonstra op het vinkentouw zat. Inmiddels heeft de 
speler van ASV 7 Koen Maassen van den Brink van de 
koppositie verdrongen. Omdat in deze groep iedereen 
van iedereen wint, is desondanks weinig te zeggen over 
de afloop. Zo zien we Marco Braam, na 12 ronden toch 
nog nummer 2, nu ineens terug op plaats 7. Misschien 
zijn Rob van Belle, Ruud Verhoef en Hedser Dijkstra 

nog wel de gevaarlijkste spelers. Zij zullen dan wel hun 
geleidelijk opgaande reeks moeten vasthouden. 
Vooralsnog moet iedereen natuurlijk eerst nog maar 
even zien Jacques Boonstra in te halen, want hij is in 
vorm getuige zijn vaak fraaie zeges. Albert Marks heeft 
cijfermatig de mooiste reeks. Per zes ronde wint of 
verliest hij 19 punten en dat bracht hem dit seizoen 19 
ELO-punten omhoog.  
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De oplettende lezer zal in deze ranglijst de laatste 
koploper Mark Egging missen. De gewezen leider in de C-
groep heeft slechts zes partijen gespeeld en is daarom 
niet vermeld. Toch verdient zijn score wel dat er aandacht 
aan hem geschonken wordt. Mark Egging won namelijk al 
zijn zes partijen.  Door het wegvallen van de koploper 
schoof Walter Manschot een plek op naar de hoogste tree 
van het ereplatform. En dat terwijl de nieuwe koploper juist 
niet aan de sterkste periode uit het seizoen bezig is. 
Ongetwijfeld zal de koppositie Walter Manschot stimuleren 
tot nieuwe grootse daden. De nieuwbakken leider zal 
echter Ton van Eck van zich af moeten houden. En of dat 
gelet op de geweldige vorm van Ton van Eck zal lukken, is 
nog maar de vraag. In de schaduw van de twee leiders zijn 
Jonathan van der Krogt, Ernst Singendonk en Herman de 
Munnik aan een uitstekend seizoen bezig. Bij Ernst 
Singendonk is dus sprake van een geslaagde rentree op 
de vierenzestig velden. Daar waar succes is, is ook vaak 
sprake van schrijnend leed. Dat laatste is zeker het geval 
bij regerend kampioen Ko Kooman. Aanvankelijk leek 
onze routinier zich weer te gaan mengen in de titelstrijd, 
maar inmiddels staat de speler van ASV 9 al 8e. Niet 
opgeven, Ko, het seizoen is nog lang! 
 
Dan is het ook goed om nog even wat extra aandacht te 
schenken aan de vele nieuwkomers dit seizoen bij ASV. 
Voor iedere schaker bij ASV geldt dat het belangrijk is dat 
hij of zij zich op zijn gemak voelt bij de club. Natuurlijk 
willen we allemaal partijen winnen, maar uiteindelijk staat 
het plezier in onze hobby voorop. Het doet ons dan ook 
goed dat we er met zijn allen in slagen om de sfeer op de 
clubavond zo gemoedelijk en vriendschappelijk te houden. 
Het bestuur krijgt van de nieuwkomers regelmatig te horen 
dat ze zich meteen thuis voelen bij ASV juist vanwege die 
sfeer.  

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
 

Steenstaat 90 
6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 
 

  GROEP   C     ELO-ontwikkeling Score 

Plts Speler TPR ELO  13-18 7-12 1-6 
Sei 

zoen 
TO 

TAAL 
INT 
ERN 

EXT 
ERN 

1. Walter Manschot 1564 1557 -17 -11 41 13 8½-16 8½-16 0 - 0 
2. Ton van Eck 1562 1452 78 51 62 191 12 -16 10 -14 2 - 2 
3. Jonathan van der Krogt 1488 1455 22 45 -9 58 8½-16 7½-14 1 - 2 
4. Ernst Singendonk 1476 1434 4 59 1 64 9 -15 9 -15 0 - 0 
5. Herman de Munnik 1466 1439 65 -34 11 42 8½-15 7 -12 1½- 3 
6. Wilfred Ariens 1460 1472 -12 -7 0 -19 7 -15 7 -15 0 - 0 
7. Theo Koeweiden 1434 1461 -25 49 -59 -35 6 -14 3½-11 2½- 3 
8. Ko Kooman 1422 1468 -62 36 -44 -70 5½-15 4½-13 1 - 2 
9. Wim Zunnebeld 1422 1415 -29 -42 81 10 6 -14 6 -11 0 - 3 
10. Lion de Kok 1420 1342 47 45 26 118 9 -15 8 -12 1 - 3 
11. Jan Zuidema 1416 1429 7 14 -41 -20 7 -15 5 -12 2 - 3 
12. Hans Meijer 1406 1408 -15 -25 38 -2 4½-10 4 - 7 ½- 3 
13. John Bijlsma 1386 1370 -22 79 -42 15 5½-11 4 - 8 1½- 3 
14. Bob Hartogh Heys 1326 1284 26 22 0 48 6½-13 5½-10 1 - 3 
15. Etienne Torregrosa 1326 1236 27 42 22 91 8 -12 8 -11 0 - 1 
16. Jan Sanders 1280 1243 52 -18 9 43 7½-13 7½-12 0 - 1 
17. Henk Kelderman 1232 1242 28 -9 -36 -17 6½-16 5 -13 1½- 3 
18. Phillip Stibbe 1115 1104 13 17 -9 21 7 -17 7 -17 0 - 0 
19. Jelmer Visser 1109 1105 1 18 -15 4 4½-11 4½-11 0 - 0 
20. Hein van Vlerken 995 1062 -76 -1 -58 -135 3 -17 2 -15 1 - 2 
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Voor veel spelers is het in het begin even wennen aan 
het spelen op een club. Ineens staat er een schaakklok 
naast het bord en worden de zetten genoteerd, maar 

gaandeweg gaat dat beter en worden ook de eerste 
partijen gewonnen.  

ELO-ontwikkeling 
Speler groep ELO 12-18 7-12 1-6 seizoen 
Pascal Losekoot A 2044 13 0 0 13 
Remco Gerlich A 1917 18 49 -40 27 
Desire Fassaert A 1871 23 2 6 31 
Koen Maassen vd Brink B 1827 12 7 58 77 
Tobias van Leeuwen C 1520 50 20 0 70 
Marc van Uem C 1465 -5 -1 21 15 
Rob van Maanen C 1424 24 0 0 24 
Ozgur Karaoglu C 1389 40 -1 0 39 
Thijs Stomphorst C 1351 1 0 0 1 
Cor van der Jagt C 1333 -38 -29 0 -67 
Safak Tapuz C 1317 -13 -20 0 -33 
Ger van Pelt C 1255 5 0 0 5 
Jan Sanders C 1243 52 -18 9 43 
Etienne Torregrosa C 1236 27 42 22 91 
Jan Diekema C 1225 -58 -17 0 -75 
Hilko Osterloh C 1141 -34 -62 -13 -109 

Nieuwe spelers in 2007-2008     

In deze imposante lijst nieuwe gezichten bij onze club 
zien we dat veruit de meeste spelers inmiddels de weg 
omhoog hebben ingezet. De spelers die nog op verlies 
staan, kunnen daar moed uit putten. Daarbij komt nog 
dat het lastig inschatten is op welk ELO-getal spelers 
moeten starten als ze nog niet eerder bij een club 
speelden. Zo kan het dus zijn dat spelers te hoog zijn 
ingedeeld, waardoor de eerste partijen tegen  sterke 
tegenstand opgebokst moet worden. Na verloop van tijd 
komt iedereen echter weer tegenstanders van eigen 
sterkte tegen. En dan volgen de winstpartijen vanzelf. 
 
Bekercompetitie 
Deze competitievorm is misschien wel de mooiste. 
Alleen winst telt immers en bij verlies is het klaar. In de 
bekergroep is intussen geloot voor de halve finales. 
Hedser Dijkstra speelt daarin tegen Albert Marks en 
Ruud Verhoef stuit op Tom Bentvelzen. Ruud Verhoef 
verraste in de kwartfinale Jacques Boonstra, toch de 
koploper in de B-groep. Albert Marks kwam een ronde 
verder ten koste van zijn teamgenoot in ASV 6, Jan 
Groen. Hedser Dijkstra schakelde in de jacht op zijn 
tweede bekerwinst Frans Veerman uit. Tom Bentvelzen 

tenslotte klopte Lion de Kok en schakelde daarmee de 
laatste speler van ASV 11 uit. Voor het resterende 
viertal staat naast de bekerwinst een optreden bij de 
laatste acht van de Kroongroep op het spel. De eerste 
ronde van de Kroongroep moeten nog vijf partijen 
gespeeld worden. De grootste verrassing staat nog 
steeds op naam van Henny Haggeman die Fokke 
Jonkman uitschakelde. Robert Naasz was de tweede 
speler die voor een sensatie leek te gaan zorgen, maar 
na een remise in het eerste duel met Sjoerd van 
Roosmalen won de speler van ASV 2 het tweede 
treffen. 
 
Sinds de vorige aflevering van ASV-Nieuws is er geen 
rapidavond geweest, dus we sluiten af met de snelle 
stijgers in 2007-2008. Opmerkelijk is het grote aantal 
spelers uit de C-groep die aan een goed seizoen bezig 
zijn. De strijd om “De Pen” voor de speler met de 
grootste ELO-stijging lijkt al bijna beslist. Dat is natuurlijk 
niet zo. Een paar nederlagen kunnen Ton van Eck 
natuurlijk weer de das om doen, maar Ton van Eck 
kennende zal hij er alles aan doen om dat te 
voorkomen. De top tien: 

Plts Speler  groep ELO INT EXT STIJ 
1. Ton van Eck C 1452 10 -14 2 - 2 191 
2. Mark Egging C 1607 6 - 6 0 - 0 126 
3. Lion de Kok C 1342 8 -12 1 - 3 118 
4. Richard van der Wel A 2168 6½- 7 3½- 5 104 
5. Jacques Boonstra B 1792 6 - 8 2½- 4 91 
6. Etienne Torregrosa C 1236 8 -11 0 - 1 91 
7. Siert Huizinga A 1972 7 -11 2½- 5 90 
8. Koen Maassen vd Brink B 1827 7 -12 3 - 5 77 
9. Tobias van Leeuwen C 1520 2 - 2 1 - 1 70 
10. Rob van Belle B 1799 8½-14 0 - 0 67 
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Ik probeer hieronder te vertellen wat mijn gedachtes en 
motivaties waren tijdens deze partij. Ik ben geen 
wereldkampioen, dus niet iedereeen zal het ermee eens 
zijn. En ….. gelukkig maar.  
 
Plus, ik wilde deze partij niet door Fritz halen, want die 
kraakt het gegarandeert af. Rotprogramma. 
 
Otto Wilgenhof – Gerben Hendriks. 
 
1.d4 d5  
Ik krijg dit vaak tegen me tijdens snelschaakpartijtjes op 
internet. En het spel dat zwart krijgt is lang niet slecht. 
Over het algemeen lukt het zwart redelijk gemakkelijk 
een gelijke stelling te krijgen. Dus ik dacht, laat ik het 
zelf ook maar eens spelen. 
2.Pf3 Pf6 3.c4 e6 4.Pc3 c6 5.Lg5 Le7 6.e3 0–0 7.a3  
Dit is bijvoorbeeld een zet die ik ook vaak deed. 
Inderdaad verleden tijd. Ik speel het niet meer, omdat in 
mijn ervaringen wit het nu niet makkelijk krijgt. De zet is 
bedoelt als tempozet om de witte loper nog niet te 
hoeven spelen. Maar uit mijn ervaringen hoort de pion 
gewoon op a2 te blijven staan. Ik was dus niet echt 
onder de indruk van deze zet. 
7 …. Pbd7 8.Dc2 dxc4 9.Lxc4 a6 10.b4 b5 
Met wit heb ik slechte ervaringen met deze zet. Dus 
daarom speel ik het zelf. Het idee is om ruimte te 
creeeren op de damevleugel en middels de zet c5 de 
zwarte stelling te bevrijden. Bovendien krijgt zwart op b6 
een mooi veld voor de dame. Waarmee de dame tevens 
veilig staat voor eventuele dreigingen van de torens op 
de c- en d-lijn. Nadeel is wel dat de loper op e7 gevaar 
loopt!!!!! Tenminste, dat zijn mijn ervaringen. 
11.Ld3 a5 12.0–0 Lb7 13.Pe4 Pxe4 14.Lxe7 Dxe7 
15.Lxe4  
Hier had ik natuurlijk ook de pion op b4 kunnen pakken, 
maar ik zag kansen op de koningsvleugel. En daarom 
speelde ik ……. 
15. …. f5 16.Ld3 Tf6 
En wie a zegt, moet ook b zeggen.  
16…. Tf6 17.bxa5 Th6 18.e4 c5 19.a6 Txa6 20.Lxb5 
Lxe4 21.De2 Ta7 22.Lxd7 Txd7 23.dxc5 Td3 24.Tfd1 
 
 
 

 
24...Txf3 
Vernietigd de koningsstelling.  
25.gxf3 Dg5+ 26.Kf1 Txh2 27.De3  

 
27...Dg2+??  
Helaas .... Nu haal ik 2 zetten door elkaar. Ik had 
natuurlijk EERST f4 moeten doen. (f4 28.Dxe4 Dg2+ 
29.Ke2 Dxf2+ 30.Kd3 Dc2+ 31.Kd4 Db2+) Nu kan wit 
kiezen tussen eeuwig schaak of de dame tegen de toren 
geven. En dan was het nog heel spannend geworden. 
 28.Ke2 f4 29.Td8+ Kf7 Zwart geeft op. 
 
Jammer natuurlijk dat ik verloren heb. Dat geeft altijd 
een beetje wrang gevoel. Maar het was een mooie 
aanvalspartij met gedurfd spel. Vind ik zelf. 

Wilgenhof-Hendriks: een partij uit de interne 
Gerben Hendriks 

Oplossing van de stellingen op pagina 8: 

Stelling 1: 1.Pg4 Le7 2.Pxf6+ Lxf6 3.Dh7+ Kf8 4.cxd5 Txd5 en wit staat suprieur.[4...exd5?? 5.Dh8#]  
 
Stelling 2: 1.Pxd4 Dxd4 2.Pd5 Dc5 3.Lxf6 gxf6 4.Dg4+ Kh8 5.Dh4 f5 6.Pxe7 en het is uit. 
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De titel heb ik ontleend aan een stukje van Peter Boel in 
het vorige ASV-Nieuws, waarin hij beschreef hoe een 
bepaalde plaats invloed lijkt te hebben op bepaalde 
handelingen en gebeurtenissen. Ik denk dat dat zonder 
meer klopt en niet alleen beperkt blijft tot plaatsen. Een 
overduidelijk voorbeeld is de derde klasse C van de 
KNSB-competitie, waar zich voor het derde jaar op rij 
(over eerdere jaren kan ik niet oordelen, aangezien ik 
die niet meegemaakt heb) een bizarre titelstrijd aan het 
ontwikkelen is. Twee jaar geleden ging het mis voor ons 
na, twee rondes voor het einde, drie punten los van de 
achtervolgers gestaan te hebben; vorig jaar was er de 
“ren-en-sta-stil”-achtervolging op BAT Zevenaar, die 
eindigde met een verschil van slechts enkele 
bordpunten. Dit jaar is echter, zo mogelijk, nog 
vreemder. In de groep waarin, vooraf, slechts een team 
voor promotie in aanmerking leek te komen, strijden er 
na vijf rondes evenzoveel teams om de eerste plek. De 
stand aan kop ziet er namelijk als volgt uit (tussen 
haakjes het aantal bordpunten). 
 
 1. De Toren 8 (27) 
 2. UVS  8 (26½) 
 3. ASV 2  8 (24) 
 4. Caïssa 2 8 (23) 
 5. Alteveer 8 (23) 
 
 De manier waarop we in de vijfde ronde 
aansluiting bij de kopgroep vonden, was al even bizar. 
Een “tactische” bordwisseling op het laatste moment 
bleek niet de gewenste uitwerking te hebben en leverde 
na vier uur spelen helaas twee nullen op. Op de drie 
staartborden werd het evenwicht niet verbroken (al wist 
de tegenstander van Theo zichzelf nog bijna de das om 
te doen, zie analyse) en dus leek een nederlaag 
onvermijdelijk. Frank en Bert wisten nog wel iets terug te 
doen, maar de situatie bij Vincent zag er vanaf de 
tijdnoodfase tot het eind van de wedstrijd bepaald niet 
gunstig uit. TOT het eind, want op het laatste moment 
produceerde Vincents tegenstander de beruchte laatste 
fout, waardoor de bordje op miraculeuze wijze 
verhangen waren. De moraal van het verhaal (met dank 
aan Frank): altijd positief blijven denken… De knappe 
winst van Caïssa 2 op De Toren leidde tot de 
rangschikking zoals hierboven weergegeven. 
 Weliswaar staan er nu vijf teams bovenaan, maar 
alleen de eerste drie hebben de kansen op dit moment, 
theoretisch gezien, in eigen handen; onze eigen kansen 
schat ik daarbij, hoe positief ik ook denk, nog steeds niet 
al te hoog in. In de volgende ronde staat de kraker 
tussen De Toren en UVS op het programma en dan zal 
er meer duidelijkheid zijn. Zelf spelen we dan tegen 
Zukertort Amstelveen 3, waarvan we zullen moeten 
winnen om kansen te behouden; het venijn zit voor ons 
dus in de staart, als we achtereenvolgens tegen de 
huidige nummers 1, 2 en 4 aantreden. 

Partijgedeelte 
 

Theo Jurrius (2007) – Ger Hageman (1952) 

 
 

Analyse: Theo 
Zwart heeft zojuist met fxe6 het laatste stuk eraf 
geslagen en we zijn nu in een vrij vroeg 
pionneneindspel aanbeland. Ik had eerder al remise 
aangenomen maar zwart wilde doorspelen (Red: ??! 
Aan dit merkwaardige incident is weinig ruchtbaarheid 
gegeven. ☺) en dacht nu een plus te hebben en op 
winst te kunnen spelen. Nu zijn pionneneindspelen een 
van de weinige eindspelen waar ik iets van snap en 
volgens mij is dit gewoon remise. Overigens zal ik een 
remise aanbod van mijn tegenstander niet zo snel meer 
hebben aangenomen. Speel je dit goed met wit dan is 
het remise, wil zwart teveel dan krijg je winstkansen 
voor wit, wat ook bijna in de partij gebeurde omdat zwart 
niet wist waarmee hij bezig was. 
 
29.c4  
Eerst wat meer ruimte, zwart baseerde zijn plus op de 
deze witte dubbelpion en hij hoopt zijn e-pion te ruilen 
op de e-lijn tegen de witte f-pion en dan terug te slaan 
met de d-pion wat hem een vrijpion op levert met winst. 
Wacht wit echter rustig af en zorgt dat dit niet gebeurd, 
dus gewoon dan niet slaan dan is er niets aan de hand. 
29…h5 30.b4 c6 31.a4 b6 32.Ke4 a6  
Zwart had geloof ik nog een paar minuten voor de 
resterende zetten en ikzelf had tijd genoeg. De laatste 
zet brengt het gevaar van een doorbraak met zich mee. 
Iets waar wit niet bang voor hoeft te zijn vanwege de 
witte dubbelpion, toch handig dat ding! 
33.Ke3 Ke5 34.Kd3 Kf5 35.Ke3 e5 36.c3 g5 37.h3 Ke6  
37…d5 kan nu niet vanwege 38.b5! axb5 37.axb5 cxb5 
38.cxd5 met winst voor wit. 
38.Kd3 Kf5 39.Ke3 Kf6 40.Ke4 Ke6 41.Kd3 b5??!  
Na lang nadenken door zwart gespeeld en hij dacht 
hiermee een winst poging te doen. Echter het is net 
remise, maar dan wel net voor zwart!!  

Een soort fluïdum 
Daan Holtackers & Theo Jurrius 
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Na lang nadenken besloot ik op de veiligste manier af te 
wikkelen naar remise. Maar wit kan een pion voor 
komen maar dat is niet genoeg voor de winst.  
42.axb5 axb5  
42…cxb5 43.cxb5 axb5 is de zelfde variant als bij de 
analyses van de 43ste zet. 
43.g4  
43.cxb5 cxb5 44.c4 bxc4 45.Kxc4 levert een witte verre 
vrijpion op maar geeft zwart een gedekte in het centrum. 
45…d5+ 46.Kc5! de zwarte pion moet na d4 worden 
gelokt waarom wordt straks duidelijk 46…d4 (de enige 
andere zet was 46…h4 47.gxh4 gxh4 48.b5 d4 49.Kc4 
Kd6 50.f4 met hetzelfde idee maar weer met remise) 
47.Kc4 Kd6  

 
48.h4!! (Echter niet 48.f4?? exf4 49.gxf4 g4 50.hxg4 en 
nu: 50…h4!! (zie volgende diagram) 
 
Met winst voor zwart, de witte koning staat buiten het 
vierkant van de zwart h-pion, en de zwarte koning haalt 
elke witte pion op die gaat lopen, Deze doorbraak had 
zwart gezien en ging er vanuit dat hij dus altijd 

doorbraak mogelijkheden had op de koningsvleugel, 
maar zwart heeft alleen een doorbraak wanneer wit “op 
de verkeerde manier” zelf door wil breken, speelt wit het 
correct dan heeft zwart gewoon geen doorbraak en dus 
ook geen mogelijkheid.) 48…gxh4 49.gxh4 Kc6 50.f4! 
en weg is de gedekte vrijpion van zwart. De witte koning 
haalt nu alle zwarte pionnen op maar zwart is net op tijd 
op f8 om remise te maken tegen de h-pion. 50…exf4 
51.Kxd4 Kb5 52.Ke4 Kxb4 53.Kxf4 Kc5 54.Kg5 Kd6 
55.Kxh5 Ke7 56.Kg6 Kf8 met remise. Na de partij vroeg 
o.a. Frank waarom ik niet op deze variant was 
ingegaan. Ik had dit alles gezien maar de partij variant 
leek me veiliger om remise te bereiken, in zo’n lange 
variant kun je je nog wel eens vergissen en dan is het 
zonde om te verliezen door een rekenfout. Achteraf 
gezien had ik het moeten spelen, helemaal omdat mijn 
tegenstander niets van de variant had gezien of 
berekend, het blijft mij ook een raadsel waarom hij dan 
dacht met 41…b5 op winst te kunnen spelen. 
43…hxg4 44.hxg4 d5 45.cxb5 cxb5 0,5-0,5 
De witte koning blijft rustig tussen d3 en e3 heen en 
weer wandelen en zwart komt er nooit meer door. 

Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 

Het fijne van het schrijven van een rubriek is, dat je als 
onderwerp kunt kiezen wat je zelf leuk vindt. Mijn 
voorkeur is inmiddels bekend. Elke keer als ik bedenk, 
waar het over zal gaan komt steeds weer het woord 
meerzetten in gedachte: vierzetten of meer. Natuurlijk 
kan ik ook met plezier kijken hoe mooi tweezetten of 
driezetten in elkaar gestoken zijn, maar meerzetten 
geven iets extra. Dat is dan meestal een thema, dat ook 
in een normale partij voorkomt, maar natuurlijk niet op 
die manier. DIAGRAM 1 (zie rechts) laat zich makkelijk 
begrijpen. Wit geeft mat in zes zetten. Zwart staat 
compleet pat. Alleen Pc5 kan nog spelen. Nu zijn er 
twee mogelijkheden: a) de stelling openbreken en het 
mat uit een volledig onverwachte hoek laten komen of b) 
trachten het gegeven motief te volgen. Dat laatste vind 
ik het leukst. Het diagram laat twee dingen zien: A) Txf4 
is mat en als je paard c5 op het verkeerde been kunt 
zetten is ook Txd3 mat.  

 
B) Met zwart aan zet is het gelijk uit omdat hij de 
dekking van d3 moet loslaten. Het gaat dus om een  
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tempoprobleem. Kan de toren een tempo kwijtraken 
tegen het paard? Ja, dat moet kunnen met twee 
matvelden. 1. Ta3 Pb3 Een leuke vondst. Wit kan niet 
slaan wegens pat. 2. Ta4 Dan maar het andere matveld  
Pd4 3. Tb4 Het paard wordt via een tempo gedwongen 
de vierde rij te openen. …Pe6  en veld f4 is weer 
gedekt. 4. Tb3 Mikt weer op d3  …Pc5 5. Tc3 Het is 
gelukt. We hebben weer dezelfde stand op het bord. 
Maar nu is zwart aan zet. Op de volgende zet gaat hij 
mat. Met nuchter nadenken is de klus geklaard. De 
compositie is van de Deen Jurgensen en werd voor het 
eerst in 1949 gepubliceerd.  
 

 
In DIAGRAM 2 speelt iets heel anders. Het is een vijfzet 
van Zirs uit 1959. Als je wat gaat proberen kan je soms 
het idee krijgen waar een componist heen wil. Zo’n 
probeersel  kan hier zijn 1. Pxa3 (bij meerzetten kijkt 
men niet zo nauw bij het slaan van stukken op de eerste 
zet – bij twee- en driezetten zal een dergelijk probleem 
nooit een prijs winnen. ….Ka1 2. Db1+ a2xb1P+ en met 
dat schaak krijgt wit de klus nooit in vijf zetten geklaard. 
En toch waren we dicht bij de oplossing. Die luidt 1. Df2 
a1D 2. Df5 Dat maakt het allemaal zo vindingrijk. De 
dame gaat gewoon terug naar het oorspronkelijke veld 
en nu kan het wel. …Da2 3. Pxa3+ Ka1 4.Db1+ DxD 5. 
Pc2+  Het probleem zit zeer gecompliceerd in elkaar. Er 
zijn zeer veel varianten. Wit moet rekening houden met 
Lb4+, Da5+ De8, a1P en nog meer in de loop van het 
spel. Maar het blijft allemaal precies kloppen . 
Soms zit de taak diep verborgen. DIAGRAM 3.  
 

Kijk eens naar de dreiging in deze zeszet van de 
Oostenrijker Grazeman 1952.. Wit dreigt als volgt te 
winnen. 1. Pxd7++ Kd5 2. Dc4+ Kxc4 3.Pb6+ Nu is dat 
een onzinvariant want er volgt gewoon Lg1xb6. Volgens 
de componist is het dus zaak de loper weg te trekken 
van g1. Als hij op h2 staat is het probleem weg, maar 
ook als er een zwart stuk op de diagonaal g1-a7 terecht 
komt of als die loper zelf op b6 staat. Uiteindelijk lukt dat 
laatste het makkelijkst. De sleutelzet is 1.Ka5 en het 
gelijk al raak. Zwart moet Lg1-b6 spelen. Anders volgt 
namelijk 2.Pxd6++ Kd5 3.Pf6 Ke5 4.Pe4+ Kd5 5. Pc3+ 
Kc6 6.Dc8X 2.Kb5 Kan de loper nu gewoon terug naar 
g1? Nee want inmiddels dekt de koning veld c4 en kan 
in de eerste variant (de dreiging) de zet Dc4 gewoon 
van het matteken voorzien worden. Om dezelfde reden 
helpt ook g1D niet. De koning zal weggejaagd moeten 
worden van zijn huidige plekje 2…Tb2+  Zo lukt dat, 
maar er kleeft een nadeeltje aan. Nu de toren weg is 
van de e-lijn kan eventueel De4 mat gespeeld worden.  
3.Ka4  Nu faalt …Tb4+ 4. Kxb4 en dus: 3….Te2 Hoera. 
Alles staat weer op zijn oude plaats, behalve de loper. 
En daar ging het om. De rest van de variant zal duidelijk 
zijn 4.Pxd7++ Kd5 5.Dc4+ Kxc4 6. Pxb6. 
 
Het is toch fantastisch om zoiets in elkaar te knutselen. 
Nu is dit ook topwerk. Jurgensen kreeg een eervolle 
vermelding; Zirs won een tweede prijs, Grazeman zelfs 
een eerste. 
Als gebruikelijk mogen jullie zelf met het vierde diagram 
stoeien. Maar ik besef, dat op de club niemand in staat 
is iets dergelijks op te lossen. Ook daar is ervaring voor 
nodig. Daarom iets veel eenvoudigers, maar wel met 
hetzelfde idee.  
 

Een vierzet van diezelfde Grazeman. Als wit Kf2 speelt 
is het pat. Hoe hef je het pat op? Normaal geven wij ook 
in het volgend nummer geen oplossing. De opgave is te 
simpel. Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen bij 
het probleem uit het nummer van afgelopen oktober. 
Dat was een retrogradeprobleem. Kenners verwachten, 
dat die veel populairder zullen gaan worden omdat de 
computer ze niet kan oplossen.  
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In ASV-nieuws van december 2007 schreef Tijs van Dijk 
een met foto’s gelardeerd artikel met de titel ”ASV 7 op 
kampioenskoers”. Als teamleider vond ik dat toen een 
gewaagde uitspraak na twee competitierondes. 
Uiteraard hadden en hebben wij aspiraties om kampioen 
in 3F te worden, maar je moet het wel waarmaken. Nu, 
na vier rondes staat ASV 7 nog steeds op de eerste 
plaats na viermaal winst, alsmede met 2 matchpunten 
en 3,5 bordpunt voorsprong. ASV 7 heeft alle 
concurrenten voor de titel op achterstand gezet en de 
komende tegenstanders zijn de huidige onderste drie in 
deze klasse. 
Op 13 december kwam Dodewaard 1 op bezoek en 
hoewel we verwachtten te kunnen winnen, kostte dat de 
nodige moeite. Een knappe remise werd behaald door 
Dick Hajee op good old Wim Janssen van Doorn. De 
remise van invaller Ignace Rood tegen de op papier 
zwakste speler van Dodewaard viel wat tegen. Invaller 
Marco Braam had na goed te zijn begonnen geen goed 
plan en verloor vervolgens kansloos. Henk Kuiphof won 
gemakkelijk van de eveneens geroutineerde Karel 
Hendriks, waartegen hij bijna wekelijks op 
woensdagmiddag voor de aardigheid speelt. Zijn partijtje 
volgt hier. 
 
Kuiphof,H. (1668) - Hendriks,K. (1553) ASV 7 - 
Dodewaard 1, bord 6, 13.12.2007 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.cxd5 exd5 4.g3 Lb4+ 5.Ld2 Lxd2+ 
6.Pxd2 Pf6 7.Lg2 0–0 8.Pgf3 c6 9.0–0 Te8 10.e3 b6 
11.Dc2 a5 12.Pe5 Lb7 13.Tfc1 Dd6 14.Pdf3 Tc8 
15.Lh3 Tc7 16.a3 Pe4 17.Pc4 zie diagram;  
 

 
Het ziet er fraai uit, maar het valt tegen want na 
17...dxc4 18.Dxe4 c5 19.dxc5 Dxc5 20.De8 Df8 21.Dxf8 
Kxf8 staat wit slechts weinig beter. De tegenstander 
schrok echter hevig en speelde  17...Df6 18.Pxb6 
Ta6?? Dit verliest op slag; na 18...Dxf3 19.Lg2 Df5 
20.Lxe4 dxe4 21.Pxa8 Lxa8 22.Dc5 staat wit licht beter. 

 
De opgave is: Wit geeft mat in twee zetten. 1. Dxb7 
gevolgd door 2.Dc8. Dat is mat als zwart niet meer mag 
rokeren. De taak was te bewijzen, dat zwart dat niet 
meer mag. 
We moeten pogen na te gaan hoe de huidige stand op 
het bord is gekomen. Eerst de witte koningsvleugel. Dat 
moet als volgt zijn gegaan: h2-h3 g7-g5. Daarna is Lf8 
naar g1 gegaan en pion g5 naar g3en h2. Hij moet daar 
de witte toren hebben geslagen. Daarna is het zwarte 
paard van g3 naar h1 gegaan. Daarna is pas g2-g3 
gespeeld. De witte pion op e6 gekomen door 
a2xb3xc4xd5xe6. Zo heeft hij dus vier zwarte stukken 
geslagen. De zwarte Dame, een loper, een paard en 

een pion. Dat moet de pion van f7 geweest zijn, die op 
e6 kwam door een wit paard te slaan. Als die witte pion 
op e6 staat kan zwart d6-d5 spelen om de zwarte 
damevleugeltoren door te laten. Die gaat dan naar c3. 
Nu moet de volgende stand op het bord staan. 
DIAGRAM 6.  

 
Van hieruit is het als volgt verder gegaan: 1. dxc3 a6 
2.Lf4 c6 3. Lb8 h6 4. Td1 (voor de zet dxc3 had de witte 
toren hier nooit kunnen komen. En nu moet de volgende 
zet dus met de koning of de toren gedaan zijn, zodat 
zwart zijn recht te rokeren verspeeld heeft.  

Wordt ASV 7 kampioen?  
Auteur: Henk Kuiphof, Fotograaf: Tijs van Dijk 
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19.Pxd5! Dxf3 20.Pxc7 Tb6 21.Lg2 Dxf2+ 22.Dxf2 
Pxf2 23.Kxf2 Txb2+ 24.Kg1 en zwart gaf op, hij heeft 
een volle toren ingeleverd.  1–0 
 
Tijs van Dijk won met enig geluk van een notoire 
remiseklant, die waarschijnlijk wel een nacht wakker 
heeft gelegen. Die partij ging als volgt. 
 
De Leeuw,G. (1603) - van Dijk,J.T. (1721)  
ASV 7 -Dodewaard 1, bord 3, 13.12.2007 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6 5.Pf3 Db6  Tijs wil 
altijd het liefst met zwart spelen en dit is dan zijn 
lijfvariant. 6.Ld3 Ld7 7.0–0 cxd4 8.cxd4 Pxd4 9.Pxd4 
Dxd4 10.Pc3 Dxe5 zie diagram;  

 
Merkwaardig is dat zwart 2 pionnen heeft verorberd, 
maar volgens Fritz niet beter staat. Dat heeft uiteraard 
te maken met zijn ontwikkelingsachterstand. 11.Te1 
Dd6 12.Pb5 Db8 13.Df3 Ld6 14.Pxd6+ Dxd6 15.Lf4 
De7 16.Tac1 Lc6 17.Dg3 g6 18.Ld6 Dd7 wit staat 
beter. 19.De5 f6 20.Dxe6+ Dxe6 21.Txe6+ Kf7 wit heeft 
wat terug gedaan en lijkt heel goed te staan. 22.Tce1 
Te8 23.Txe8 Lxe8 24.Te3 Ld7 25.Le2 f5 26.Lf3 Lc6 
27.g4 Pf6?? zie diagram;  

 
Een blunder in winnende positie, want 28.Te7+ Kg8 
29.Le5 geeft stukverlies of 28.Te7+ Kf8 29.Txh7+ Kg8 
30.Txh8 Kxh8 31.Le5 fxg4 32.Lxf6+ en wit wint. 28.gxf5 
een onbegrijpelijk cadeautje van wit. 28...gxf5 29.Te7+ 
nu werkt het niet meer. 29...Kg6 30.h4 Pe4 31.h5+ Kf6 
32.Le5+ Kxe7 33.Lxh8 Pf6 zwart laat nu de witte loper 
op h8 eenzaam achter en gaat met een gezonde +pion 

het eindspel in. 34.Kf1 d4 35.Lxc6 bxc6 36.h6 c5 
37.Ke2 Pg4 38.Lg7 Ke6–+ 39.f4? Kd5 40.Lf8 c4 41.a4 
Ke4 en wit geeft ontgoocheld op, hij heeft een grote 
kans gemist. 0–1 
Jacques Boonstra haalde op wonderlijke wijze een punt 
binnen. Hij pleegde een fraai stukoffer, maar kwam 
daardoor in verschrikkelijke tijdnood. Hij moest eeuwig 
schaak zien te bereiken en dat leek te lukken. De 
tegenstander gaf er echter opeens de brui aan, 
waardoor de eindstand 4-2 werd. Dat was een nuttige 
overwinning. 
 
Op 21 januari togen we de Rijn over om de degens te 
kruisen met het zesde van de Toren. Hier keken we wel 
tegen op, want dit team had slechts één matchpunt 
minder dan ons. We konden compleet aantreden. Na 
wat overleg over de speeldatum werd overeengekomen 
dat Dick Hajee zijn partij zou vooruitspelen omdat Dick 
op maandagavond slechts in staat is om te bridgen. Zijn 
tegenstander speelde hem min of meer van het bord 
totdat deze een onnauwkeurigheid beging. Zodoende 
kon Dick in eeuwig schaak vluchten, waar hij en zijn 
team dus ook zeer content mee waren.  
De speelavond zelf begon eigenaardig. De voorzitter 
van de Toren arriveerde bij de speelzaal, maar had zijn 
sleutelbos verloren. Dus moest op de secretaris worden 
gewacht om binnen te komen. Vervolgens moest er met 
bruut geweld een kast met speelmateriaal worden 
opengebroken. Daardoor was het lang onrustig. Het 
geplande starttijdstip van 19.30 uur werd dan ook met 
bijna een half uur overschreden. Tijs van Dijk speelde 
weer met zwart zijn befaamde Frans en produceerde 
redelijk snel een correcte remise. Tom Bentvelzen 
speelde goed en wist zijn bekwame tegenstander flink 
aan de tand te voelen. Uiteindelijk bereikte Tom remise 
wegens herhaling van zetten, een knappe prestatie. 
Saifudin Ayyoubi stond al direct na de opening veel 
beter tegen Michel Teunissen. Hij voerde de partij dan 
ook bekwaam naar winst. Jacques Boonstra pakte zijn 
tegenstander stevig aan en deze had geen schijn van 
kans. Jacques veroverde tweemaal een kwaliteit en ging 
gedecideerd naar winst. Henk Kuiphof speelde nog al 
wisselend. De opening was dramatisch, maar toen de 
tegenstander zich vergaloppeerde door een kwaliteit 
cadeau te doen, keerden de kansen. Henk kreeg de 
overhand, de tegenstander verzonk in diep gepeins en 
zijn tijd slonk zienderogen. Met nog maar 9 seconden op 
zijn klok gaf hij zich terecht over. Daarmee was de 
eindstand 1,5 – 4,5 en hadden we weer een belangrijke 
concurrent aan onze zegekar geknoopt. 
 
Henk Kuiphof (teamleider) 
 
Red: Sommige teams zijn inmiddels zo enthousiast 
geworden dat er meerdere bijdragen binnenkomen over 
een en dezelfde wedstrijd! Op de volgende pagina 
daarom een fotoreportage van de wedstrijd De Toren 6 
– ASV 7 door Tijs van Dijk getiteld: ASV 7 overjubelt De 
Toren 6 
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In een nietsontzienende reeks stormt ASV 7 nog altijd 
af op de kampioensplek en teamcaptain Henk ziet dat 
het ook nu goed zit. 

Tegen mede-titelkandidaat Toren 6 openden we met 
remises van de hand van zwartspelers Dick en Tijs maar 
hoewel 3-3 een mooie eindstand zou zijn gaat Saifudin 
voor de winst. 

Henk ziet dat Tom het heel wat moeilijker heeft. Veel toeschouwers zien dat Jacques regelrecht op winst 
afgaat; 1-2. 

Saifudin pakt nu definitief victorie; 1-3. Henk gaat hier winnen maar ook Tom speelt netjes en 
kan met eeuwig schaak remise houden; 1,5-4,5 en 
een onbedreigde koppositie! 
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Slechts 10 schakers waren aanwezig. De overigen 
hielden blijkbaar nog een verlengde kerstvakantie. 
Wel werden er weer spannende en mooie partijen 
gespeeld. Winnaar was deze middag Jan Vermeer. Hij 
won al zijn drie partijen. In de laatste ronde moest hij het 
opnemen tegen medekoploper Rob Cornips. Het werd 
een levendige partij, waarbij beiden voor de volle winst 
gingen. Jan trok hierbij aan het langste eind. Dick Hajee, 
Rob Cornips, Hans Donker, Henk Kuiphof en Horst Eder 
scoorden allen twee punten. Zij vormen dan ook de 
subtop. Albert Marks en Hendrik van Buren vergaarden 
deze middag één punt, terwijl Jerry van ’t Hul en 
Robbert Lubbers door al dit schakersgeweld met lege 
handen bleven zitten. 
Tegen het eind van deze middag verscheen Dick 
Nebbeling. Hij had in het NIVON-blad over het 
Daglichtschaak gelezen. Hij vond de sfeer zo gezellig 
dat hij de volgende keer er zeker erbij zal zijn. De 
volgende ronde zal worden gespeeld op dinsdag 2 
februari. 

Daglichtschaak komt slecht uit de opening 
Jan Vermeer 

Ranglijst Daglichtschaak na ronde 6 seizoen 07/08 

Nr Voornaam Naam Score WP SB Rating Intern TPR 
1 Hans Donker 4.5 20.0 14.0 1718 6 1917 
2 Jan Vermeer 4.0 21.0 13.0 1742 6 1798 
3 Dick Hajee 4.0 20.5 13.3 1726 6 1848 
4 Rob Cornips 3.5 20.0 9.8 1769 5 1797 
5 Rolf Hendriks 3.0 20.5 8.8 1629 6 1617 
6 Fritz 8 3.0 20.5 8.5 1813 4 1838 
7 Henk Kuiphof 2.5 20.5 6.0 1655 6 1612 
8 Horst Eder 2.5 16.5 5.0 1518 6 1526 
9 Theo van Niekerk 2.0 21.5 5.5 1628 2 2019 
10 Ko Kooman 2.0 18.0 3.5 1577 3 1758 
11 Robbert Lubbers 2.0 17.5 4.0 1457 3 1661 
12 Hendrik van Buren 1.5 17.0 3.0 1603 3 1633 
13 Henk ter Horst 1.5 16.5 3.0 1541 6 1411 
14 Anton van der Aa 1.5 14.5 2.3 1542 5 1469 
15 Bas van Riel 1.0 18.0 2.0 1779 3 1525 
16 Piet Noordhuis 0.5 14.0 1.5 1586 3 1306 
17 Bob Hartogh Heijs 0.0 14.0 0.0 1423 3 1149 
18 Marion Buesink 0.0 13.5 0.0 1513 2 1179 

Uitslagen ronde 4 seizoen 07/08 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Hans Donker Jan Vermeer 0-1 
Rolf Hendriks Dick Hajee rem 
Henk Kuiphof Horst Eder 1-0 
Bas van Riel Anton van der Aa 1-0 
Henk ter Horst Rob Cornips 0-1 
Bob Hartogh Heijs Robbert Lubbers 0-1 
Theo van Niekerk Fritz 8 1-0 
Uitslagen ronde 5 seizoen 07/08 
Hans Donker Bas van Riel 1-0 
Dick Hajee Henk Kuiphof rem 
Jan Vermeer Fritz 8 0-1 
Rob Cornips Rolf Hendriks 1-0 
Horst Eder Robbert Lubbers 0-1 
Anton van der Aa Henk ter Horst rem 
Theo van Niekerk Bob Hartogh Heijs 1-0 
Uitslagen ronde 6 seizoen 07/08 
Rob Cornips Hans Donker rem 
Henk Kuiphof Jan Vermeer 0-1 
Bas van Riel Dick Hajee 0-1 
Robbert Lubbers Rolf Hendriks 0-1 
Horst Eder Henk ter Horst 1-0 
Anton van der Aa Bob Hartogh Heijs 1-0 
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Afgelopen donderdag speelden we voor de 1e ronde 
OSBOcup tegen de tweede klasser Veenendaal 3. 
Gerben reed met Siert en Erik vanaf de scouting en ik 
kwam na me door een flinke file ( 22 km) gewerkt te 
hebben uit de Betuwe. Bijna gelijktijdig kwamen we bij 
Sporthal West in het winkelcentrum de Ellekoot aan en 
zagen daar nog net de jeugdafdeling de borden 
opruimen. Veenendaal heeft op het moment een sterke 
doorstroming van de jeugd met de 
Kampmannen,Offinga’s en Stefan Bekker. Deze waren 
voor de interne allemaal aanwezig en van de bekende 
senioren waren alleen Gert-Jan van Vliet,Benno van de 
Veen en Gunie du Chatinier aanwezig. 
 
Gerben aan bord 1 mocht loten en zette met zijn keuze 
meteen mijn opstelling op zijn kop. Erik en Siert hadden 
wit en stonden allebei na de opening al zeer goed. 
Gerben en ik speelden voor elke centimeter en hadden 
taaie partijen. 
 
Om een uur of tien waren op twee na alle partijen van 
de interne al gespeeld en zag ik buiten de speelzaal 
Bekkertje en Joost Offringa een serie 1 
minuutvluggertjes afwerken met naast het bord nog een 
bord gevuld met de lekkerste snacks! 
 
Boven terugkomend met mijn consumpties van het 
restaurant beneden zag ik nog net hoe Erik 
zijn tegenstander mat zette. (1-0)  In de rubriek van 
Hendrik is de mooie matvoering te zien. 
 
Gerben was uiteindelijk toch door de verdediging van 
zijn tegenstander heen gebroken en tekende voor 2-0. 
 
Ondertussen meldde Erik mij ,dat hij een paar mooie 
momenten aan het laatste bord dat nog in de interne 
bezig was had gezien en die drukken we onder of bij dit 
stukje af. 
 
Terug naar de wedstrijd, Siert vloerde zijn tegenstander 
erg overtuigend en zorgde zo  
voor 3-0. 
 
Als laatste was ik nog bezig in een gelijk eindspel met 
beide nog 2 minuten op de klok. 
Mijn tegenstander had meer tijd nodig en miste nog een 
reuze kans op meer.  4-0 
 
Siert,Gerben en Erik vertrokken en ik analyseerde nog 
een tijdje met mijn tegenstander en Bekkertje. Bij het 
verlaten van Sporthal West kwam ik in het restaurant Jef 
Verwoert nog tegen en wedstrijdleider Nico Bosman 
wenste ons nog veel succes in het vervolg van de 
OSBOcup. 
 
Anne Paul Taal 

Rondlopend langs de interne partijen van Veenendaal 
kwam ik de volgende stand tegen. 

 
Het is niet de gewoonte om in hier stellingen van niet-
ASV-ers te publiceren, maar deze vond ik te leuk om 
aan voorbij te gaan. Wit speelt in deze stelling al tijden 
met een stuk meer. In zijn ijver te winnen, speelt wit 
slecht op mat. En eindelijk lijken alle stukken nu goed te 
staan:  1. Tf8 , maar de verdediging van zwart mag er 
wezen: 1. … Ta8! als wit slaat op a8, dan is het pat. 
 
De mannen bleven het publiek echter vermaken, want 
na hard werken heeft wit uiteindelijk beide zwarte 
pionnen gewonnen. Alleen zet hij opnieuw zijn stukken 
wat onhandig neer: 
 

En zie hier de fraaie redding van zwart: 1. … Th4+ 2. 
Kg6 Th6 3. Kf7 Tf6 en wit rest niet anders dan in pat te 
berusten met 4. Kxf6 
 
Erik Wille 

ASV 4 in Veenendaal 
Anne Paul Taal en Erik Wille 
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Er zijn waarschijnlijk legio ASV-ers die het 5e dit 
seizoen nog niet in actie hebben gezien. Her en der lees 
je wel eens iets over een 5e maar wanneer spelen die lui 
nou eens thuis? Bestaat ASV-5 eigenlijk wel zullen 
sommigen zich afvragen. Jawel, zeker wel. Door een 
‘gunstige’ loting spelen we 4 keer thuis waarvan echter 
maar 2 keer in de blokhut zoals Eric het oneerbiedig 
noemt. Dat zit zo. Een “thuiswedstrijd” speelden we 
tegen de Toren 2. Dit is een jeugdteam. Omdat het een 
jeugdteam is mogen ze op vrijdag spelen maar omdat 
wij vrijdag geen toegang hebben tot de blokhut moesten 
we afreizen naar Zuid. Geen probleem. En dan is er 
natuurlijk altijd de gezamenlijke slotronde waarin we ook 
thuis spelen, ook weer bij de Toren toevallig. Wilt u het 
5e dus nog een keer ‘live’ in actie zien, kom dan op 
donderdag 21 februari meespelen in de interne. ASV 5 
bestaat! 
 
De vorige keer kon ik nog net melden dat het 5e door 
een klinkende overwinning op de Toren 2 enigszins in 
euforische stemming was geraakt. Zoals gezegd bestaat 
het 2e van de Toren voornamelijk uit jeugdspelers en het 
is altijd moeilijk inschatten hoe sterk zo’n team precies 
is. Deze keer won de ervaring het nog van de jeugd. Ik 
zeg deze keer, want de komende jaren zullen deze 
jonge gasten waarschijnlijk doorstoten naar hogere 
regionen. 
 
Naasz,R (1780) - Glasbeek,S (1671)  
Extern OSBO 1e klasse (3), 07.12.2007 
 

 
 
11.c4! Zwart is slecht ontwikkeld. De stelling moet dus 
opgebroken worden.  
11...h6 12.Le3 g5 13.Pb5 Dd8 14.cxd5 exd5 15.dxc5 
f4 16.Ld2 Lxc5 17.Tc1 Db6  
 
(zie diagram) 
 
 

 
18.Txc5! Door dit grapje kan ik het voordeel 
vasthouden. 18...Dxc5 19.Pd6+ Kb8 20.Db3 b6 
[20...Db6 21.Dxb6 axb6 22.Pf7 Pge7 23.Pxh8 Txh8] 
21.Tc1 En de dame is opgesloten?! 21...Pd4 Toch niet. 
[21...Pa5 22.Dd1] 22.Pxd4 Dxd4 23.Pxe8 Lxe8  

 
24.Dc2?! Goed genoeg voor de winst maar niet het 
beste. 24.e6! werd na de partij aangegeven door 
toeschouwer/supporter Martin Weijsenfeld en is beter. 
24.Da3!! is nog beter. 24...Dc5 Gedwongen. 25.Dxc5 
bxc5 26.Txc5 Wit heeft nu een pion meer + het 
loperpaar en de zwarte stukken staan verzameld op de 
8e rij. Wit moet dit dus eenvoudig kunnen winnen. 
26...Pe7 27.Lc3 Lc6 28.e6 d4 29.Lxd4 Td8 30.Le5+ 
Kb7 31.Le2 Kb6 32.Tc1 Pg6 33.Lf6 Te8 34.Lc4 f3 
35.g3 Pf8 36.Te1 Ld7 37.e7 Ph7 38.Lg7 h5 39.Lf7 Tc8 
40.e8D Lxe8 41.Lxe8 g4 42.Lxh5 1–0 
 
Tegen het veel te sterke Veenendaal 2 werd de euforie 
echter weer danig getemperd. De enige die zich aan de 
malaise wist te ontrekken was supersub Dick Hajee, met 
een klinkende overwinnig op Onno Kampman. Meer 
daarover in de rubriek ‘Plaatjes kijken’. Om zich te 
handhaven zal het 5e toch nog wat punten moeten 
pakken. Niemand twijfelt eraan dat dat zal gaan lukken.  

Bestaat ASV 5?? 
Robert Naasz 
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Jaarlijks maken we aan het begin van het kalenderjaar 
de balans op over het verstreken jaar. In dit is dus 2007 
het jaar waar we op inzoomen. Dit klassement stellen 
we al samen sinds 2002. In de totaalstand die u elders 
in dit nummer van ASV-Nieuws ziet staan, is dat jaar 
dus voor de meeste spelers het startpunt. Voor anderen 
is dat het jaar waarin ze na 2002 lid werden. 
 
Ton van Eck schoof in 2007 aan bij ASV. ASV was 
vanaf dat moment een echte liefhebber rijker. Maar ook 
liefhebbers willen partijen winnen. En dat deed Ton van 
Eck met grote regelmaat. Met een ELO-winst van 202 
punten was Ton van Eck de grote man van 2007. 
Daarmee volgt hij zijn huidige teamgenoot van ASV 11, 
Lion de Kok, op die in 2006 met een winst van 234 
punten de beste was. 
 
De erelijst sinds 2002: 
 
2002 Peter Lincewicz  +106 
2003 René Lemein  +139 
2004 Wouter van Rijn  +129 
2005 Robert Naasz  +170 
2006 Lion de Kok   +234 
2007 Ton van Eck   +202 
 
Omdat de kampioenschappen binnen ASV verdeeld 
worden over de schaakseizoenen. Dit klassement gaat 
dus over een oneigenlijke periode en daarmee gaat het 
slechts om de eer. Niet alleen de prestatie van Ton van 
Eck is knap. Natuurlijk zijn ook de andere spelers in de 

top tien te prijzen. Misschien verdienen Richard van der 
Wel en Bert Buisman wel extra te prijzen, want als je 
ELO al hoog is, is het veel moeilijker veel punten te 
winnen. Ook Lion de Kok deed weer van zich spreken. 
Na zijn winst uit 2006 voegde hij nu opnieuw ruim 100 
punten aan zijn totaal toe. Verder valt op dat zijn rentree 
Ernst Singendonk geen windeieren legt. 
 
Kijken we naar de beste spelers over deze zes 
seizoenen of zoveel korter als de spelers na 2002 lid 
werden van ASV, dan krijgen we een prachtige ranglijst 
met de al eerder genoemde Lion de Kok aan kop met 
een stijging van 342 punten. Achter hen vinden we twee 
uit de jeugd doorgestroomde spelers. Op 2 staat Murat 
Duman met +302 en op 3 Bijan Zahmat met +287. 
Hulde aan onze junioren en zeker ook aan de 
jeugdleiders die hen ooit trainden. Ook Jonathan van 
der Krogt wist sinds zijn entree bij ASV 255 punten te 
winnen.  
 
Natuurlijk kent ook deze lijst niet alleen winnaars. 
Natuurlijk zijn er ook spelers die een minder jaar 
kenden. De namen zal ik hier niet extra noemen. 
Onderstaande ranglijst geeft in dat opzicht alle 
antwoorden. Voor al die spelers die niet op de eerste 
pagina van dit overzicht staan, geldt dat 2008 nieuwe 
kansen biedt. Grijp die kans! Na een groot verlies is 
stijgen immers makkelijker en graag schrijven we begin 
2009 over jouw herstel. Misschien ben jij wel de 
opvolger van Ton van Eck. 
Een ding is zeker: veel schaken helpt! 

2007 was het jaar van Ton van Eck! 
Erik Wille 

Pl Speler 
Begin-

jaar 

ELO 
Begin-

jaar 

ELO     
jan-
2007 

ELO     
jan-
2008 

Stijging 
2007 

Stijging 
t.o.v. 

Begin-
jaar 

1 Ton van Eck 2007 1250 1250 1452 202 202 
2 Jacques Boonstra 2002 1701 1636 1792 156 91 
3 Mark Egging 2004 1450 1469 1607 138 157 
4 Richard van der Wel 2002 2020 2032 2168 136 148 
5 Etienne Torregrosa 2007 1100 1100 1236 136 136 
6 Bert Buisman 2002 2015 2020 2152 132 137 
7 Lion de Kok 2006 1000 1234 1342 108 342 
8 Ernst Singendonk 2002 1336 1335 1434 99 98 
9 Murat Duman 2002 1511 1714 1813 99 302 
10 Wouter van Rijn 2002 2117 1975 2070 95 -47 
11 Gerben Hendriks 2002 1836 1942 2036 94 200 
12 Jonathan van der Krogt 2005 1200 1365 1455 90 255 
13 Robert Verkruissen 2006 1900 1926 2006 80 106 
14 Siert Huizinga 2002 1802 1894 1972 78 170 
15 Jochem Woestenburg 2007 1900 1900 1977 77 77 
16 Koen Maassen van den Brink 2007 1750 1750 1827 77 77 
17 Tobias van Leeuwen 2007 1450 1450 1520 70 70 
18 Léon van Tol 2004 2178 2145 2208 63 30 
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Pl Speler 
Begin-

jaar 

ELO 
Begin-

jaar 

ELO     
jan-
2007 

ELO     
jan-
2008 

Stijging 
2007 

Stijging 
t.o.v. 

Begin-
jaar 

19 Hedser Dijkstra 2002 1732 1735 1797 62 65 
20 Tijs van Dijk 2002 1623 1692 1751 59 128 
21 Vincent de Jong 2005 1960 1997 2055 58 95 
22 Jan Zuidema 2002 1350 1372 1429 57 79 
23 Fred Reulink 2002 1925 1970 2026 56 101 
24 Kees Verkooijen 2002 1898 1853 1904 51 6 
25 Rob van Belle 2002 1790 1748 1799 51 9 
26 Jan Knuiman 2002 1982 1867 1915 48 -67 
27 Barth Plomp 2002 1850 1969 2015 46 165 
28 Jan Sanders 2007 1200 1200 1243 43 43 
29 Fokke Jonkman 2004 2073 2014 2055 41 -18 
30 Philip Stibbe 2002 1126 1065 1104 39 -22 
31 Ingrid Rietmeijer 2004 1000 909 948 39 -52 
32 Ozgur Karaoglu 2007 1350 1350 1389 39 39 
33 Theo van Amerongen 2003 1800 1782 1820 38 20 
34 Hendrik van Buren 2002 1755 1633 1670 37 -85 
35 Peter Boel 2002 2037 2032 2066 34 29 
36 Henny Haggeman 2005 1801 1822 1853 31 52 
37 Desire Fassaert 2007 1840 1840 1871 31 31 
38 Andre de Groot 2002 1430 1328 1357 29 -73 
39 Eelco de Vries 2002 2268 2191 2220 29 -48 
40 Paul Schoenmakers 2002 1927 1934 1963 29 36 
41 Tony Hogerhorst 2004 1700 1816 1843 27 143 
42 Remco Gerlich 2007 1890 1890 1917 27 27 
43 Paul de Freytas 2005 1852 1964 1989 25 137 
44 Jan Vermeer 2002 1745 1761 1785 24 40 
45 Rob van Maanen 2007 1400 1400 1424 24 24 
46 Erik Wille 2002 1948 1912 1935 23 -13 
47 Otto Wilgenhof 2002 2137 2169 2192 23 55 
48 Cees Sep 2002 1932 1988 2009 21 77 
49 Daan Holtackers 2005 2035 2027 2048 21 13 
50 Frank Schleipfenbauer 2002 2097 2109 2128 19 31 
51 Marc van Uem 2007 1450 1450 1465 15 15 
52 Umit Duman 2002 1400 1459 1473 14 73 
53 Robert Naasz 2004 1650 1817 1831 14 181 
54 Bob Hartogh Heys 2002 1429 1271 1284 13 -145 
55 Saifudin Ayyoubi 2004 1770 1816 1829 13 59 
56 Pascal Losekoot 2007 2031 2031 2044 13 13 
57 Anne Paul Taal 2002 1940 1900 1910 10 -30 
58 Ruud Wille 2002 1818 1891 1900 9 82 
59 Albert Marks 2002 1748 1757 1764 7 16 
60 Jan Groen 2004 1800 1688 1695 7 -105 
61 Ger van Pelt 2008 1250   1255   5 
62 Frans Veerman 2005 1600 1575 1578 3 -22 
63 Erika Belle 2002 1870 1847 1849 2 -21 
64 Thijs Stomphorst 2007 1350 1350 1351 1 1 
65 Fred Duchêne 2002 1673 1673 1673 0 0 
66 Henk Bredewout 2002 2145 2070 2070 0 -75 
67 Henk Wille 2002 1541 1541 1541 0 0 
68 Kasper Uithof 2002 1628 1633 1633 0 5 
69 Michael Mogendorff 2002 1813 1813 1813 0 0 
70 Olivier Bruning 2002 1990 1962 1962 0 -28 
71 Rob Elzas 2002 1577 1542 1542 0 -35 
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72 Anthony Migchels 2003 2040 2023 2023 0 -17 
73 Jans Askes 2002 1350 1461 1459 -2 109 
74 Remco de Leeuw 2002 2104 2153 2151 -2 47 
75 Horst Eder 2002 1545 1553 1550 -3 5 
76 Frits Wiggerts 2002 1791 1759 1754 -5 -37 
77 Nico Schoenmakers 2002 1812 1775 1770 -5 -42 
78 Theo Jurrius 2002 2002 2039 2033 -6 31 
79 Bert Sigmond 2002 1594 1524 1516 -8 -78 
80 Zekria Amani 2004 1500 1633 1622 -11 122 
81 Eric Hartman 2004 1874 1894 1882 -12 8 
82 Ivo van der Gouw 2002 1864 1911 1898 -13 34 
83 Sander Berkhout 2002 2091 2144 2131 -13 40 
84 Ruud Verhoef 2002 1693 1816 1801 -15 108 
85 Walter Manschot 2004 1615 1572 1557 -15 -58 
86 Peter van Deursen 2006 1471 1467 1452 -15 -19 
87 Jan Pieter Lourens 2007 1200 1200 1180 -20 -20 
88 Tom Bentvelzen 2003 1625 1725 1702 -23 77 
89 Harm Steenhuis 2002 1774 1757 1727 -30 -47 
90 Dick Hajee 2002 1737 1762 1730 -32 -7 
91 Safak Tapuz 2007 1350 1350 1317 -33 -33 
92 Gerrit Verbost 2002 1327 1210 1175 -35 -152 
93 Sjoerd van Roosmalen 2002 1984 2151 2116 -35 132 
94 Gonzalo Tangarife 2003 1990 2073 2037 -36 47 
95 John Sloots 2005 2058 2042 2006 -36 -52 
96 Hans Meijer 2002 1495 1447 1408 -39 -87 
97 Wilfred Ariens 2002 1626 1512 1472 -40 -154 
98 Bijan Zahmat 2002 1450 1781 1737 -44 287 
99 John Bijlsma 2006 1500 1414 1370 -44 -130 
100 Hans Rigter 2002 1829 1749 1704 -45 -125 
101 Koert van Bemmel 2002 1985 2066 2021 -45 36 
102 Henk Kelderman 2002 1261 1298 1242 -56 -19 
103 Tjé Wing Au 2003 1700 1703 1646 -57 -54 
104 Wim Zunnebeld 2002 1597 1474 1415 -59 -182 
105 Harold Boom 2003 1665 1735 1674 -61 9 
106 Bob Sanders 2004 1400 1405 1343 -62 -57 
107 Abbes Dekker 2002 1787 1841 1776 -65 -11 
108 Cor van der Jagt 2007 1400 1400 1333 -67 -67 
109 Marco Braam 2007 1810 1810 1742 -68 -68 
110 Jelmer Visser 2002 966 1175 1105 -70 139 
111 Herman de Munnik 2002 1592 1510 1439 -71 -153 
112 Henk Kuiphof 2002 1712 1729 1657 -72 -55 
113 Martin Weijsenfeld 2004 1845 1975 1900 -75 55 
114 Jan Diekema 2007 1300 1300 1225 -75 -75 
115 Erwin Velders 2002 1620 1642 1563 -79 -57 
116 Ignace Rood 2002 1626 1717 1638 -79 12 
117 Theo Koeweiden 2002 1420 1541 1461 -80 41 
118 Hilko Osterloh 2007 1250 1250 1141 -109 -109 
119 Ko Kooman 2005 1520 1612 1468 -144 -52 
120 Hein van Vlerken 2002 1378 1258 1062 -196 -316 

Pl Speler 
Begin-

jaar 

ELO 
Begin-

jaar 

ELO     
jan-
2007 

ELO     
jan-
2008 

Stijging 
2007 

Stijging 
t.o.v. 

Begin-
jaar 

71 Rob Elzas 2002 1577 1542 1542 0 -35 
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Grootste ELO stijger van 2007 in actie: Ton van Eck (rechts)  

Technische problemen bij de indeling: ook Jan Vermeer begrijpt er niets van. 
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• verzekeringen 
• spaarregelingen 
• hypotheken 
• financieringen 

Endepoel 16 
6852 LG Huissen 
tel./fax 026-325 23 06 
b.g.g. 06-40 48 43 50 


