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Waarschijnlijk voor het eerst in de historie 
van ASV Nieuws is deze website versie 
qua inhoud niet gelijk aan de gedrukte 
versie. Nee, deze versie die u nu op uw 
scherm heeft bevat 3 bladzijden extra 
analyses bij het verslag van de wedstrijd 
van ASV 2 tegen Alteveer. 
 
In deze aflevering van ASV Nieuws proberen we iets 
nieuws. Zoals u zult zien staan er naast de diagrammen 
witte of zwarte driehoekjes. Dit om aan te geven wie in 
de diagramstelling aan zet is: een wit driehoekje 
betekent dat wit aan zet is en een zwart driehoekje, nou 
ja, u begrijpt het wel denk ik. Dit was een suggestie van 
Eric Langedijk, waarvoor mijn dank. Tevens zijn de 
diagrammen niet langer voorzien van een 
schaduwrandje. Zelf vind ik het een verbetering maar ik 
hoor graag wat u er van vindt.  

In deze aflevering helaas geen Clublid. 
Dit ivm een griepgeval binnen de 
redactie. Maar volgende keer is de 
rubriek gewoon weer terug. Verder is de 
rubriek Plaatjes kijken een beetje erg 
kort. Kom op ASV-ers, dat kan beter!  
 

Deze keer erg weinig foto’s. Sterker nog, er is maar 1 
foto en dat is de traditionele foto op bladzijde 3. En die 
is niet door de redactie gemaakt, noch door een ASV-er. 
Hij is gemaakt door een van de spelers van Het Kasteel 
2, die belangeloos toestemming gaf voor het gebruik 
van deze foto. Dank daarvoor!  
 
Rest mij nog u namens de redactie veel leesplezier te 
wensen!  

Robert Naasz 

We hebben 2008 achter ons gelaten en we zijn vol 
goede moed en misschien ook wel vol goede 
voornemens aan het nieuwe jaar begonnen. Voor ASV 
lijkt 2009 het jaar van de verandering te gaan worden. 
Immers, op de avond dat deze aflevering van ASV-
Nieuws verschijnt, heeft ASV haar Algemene 
Ledenvergadering. En die vergadering is niet in ons 
clubgebouw van Scoutingvereniging St Christoforus, 
maar op een mogelijk nieuwe locatie voor de 
clubavonden. Wij hebben u voorgesteld om met de 
wekelijkse clubavond te gaan verhuizen naar 
Activiteitencentrum Schreuder aan de Vlamoven in de 
wijk Presikhaaf. Begin januari bent u al een keer daar 
geweest om te kijken en de reacties waren weliswaar 
divers, maar overwegend positief. Vanavond is het aan 
de leden om een besluit te nemen. 
 
Wij hebben u al uitgebreide informatie gestuurd over het 
mogelijk nieuwe ‘home’. Dat gaan we hier niet herhalen. 
Over de bereikbaarheid van de locatie kunnen we nog 
toevoegen aan de informatie, dat niet alleen de bussen 
naar Presikhaaf, maar ook de bussen richting 
Westervoort, Duiven, Zevenaar (lijnen 60, 61, 62 - 
uitstappen halte Zwembad IJsselvliet) goede 
alternatieven zijn om bij het Activiteitencentrum 
Schreuder te komen. Voor de fietsers onder ons is er 
een fietspad vanaf de Bethaniënstraat en dat  brengt u 
direct bij het gebouw. Het Activiteitencentrum Schreuder 
ligt aan de rand van de wijk Presikhaaf. Dat gedeelte 
van Presikhaaf telt zo’n 5.000 inwoners, hetgeen ook 
geldt voor het nabij gelegen Over het Lange Water. Een 
aantal van onze leden woont al in een van die wijken, 
maar er wonen ongetwijfeld meer schakers. Bij een 
eventuele verhuizing is het een mooie uitdaging om te 
trachten wijkgenoten naar onze club te lokken.  

We zijn ook al wat langer bezig om een relatie aan te 
knopen met Winkelcentrum Presikhaaf, zodat we daar 
overdekt en tussen het winkelend publiek een 
demonstratie kunnen geven. Dat plan hopen we in 2009 
te effectueren. De eerste contacten zijn daarvoor 
inmiddels gelegd. Als de verhuizing doorgaat, zullen we 
zeker proberen aan te sluiten op het verhuismoment. 
Ook bestaat het plan om oud-leden een verhuisbericht 
te sturen. Aangezien leden maar zelden met een slecht 
gevoel bij ons vertrekken bestaat altijd de kans dat men 
de schaakcarrière weer oppakt.  
 
Als we inderdaad besluiten te verhuizen dan kunnen we 
terugkijken op vijf mooie clubjaren in het 
Scoutinggebouw. Het is een periode geweest waarin 
ASV na een periode van enorme groei zich stabiliseerde 
rond de 150 leden. Een aantal waarmee we op dit 
moment qua grootte de tweede van Nederland zijn. En 
dat is iets waar we met zijn allen trots op mogen zijn. 
 
We begonnen dit verhaal met de opmerking dat 2009 
het jaar van de verandering lijkt te worden. Behalve dat 
het clubgebouw mogelijk verandert, zult u vanaf februari 
ook het vertrouwde gezicht van Hedser Dijkstra achter 
de wedstrijdtafel gaan missen. Na elf jaar trouwe dienst 
neemt de opvolger van Dick Hajee afscheid van zijn 
bestuursfunctie. Wij prijzen ons gelukkig dat Hedser zo 
lang actief geweest is in ons bestuur. Gelukkig gaat 
Hedser als vrijwilliger niet verloren voor de club. De 
techniek van de website blijft in zijn handen, ook tijdens 
de ASV-toernooien. In het bestuur wordt Hedser met uw 
goedvinden opgevolgd door Marco Braam. Marco wordt 
echter niet de nieuwe wedstrijdleider. Martin Weijsenfeld 
gaat Hedser opvolgen in die functie, die vanaf heden 
dus geen bestuursfunctie meer is. Erik Wille zal in het  

Van het bestuur 

Van de redactie 
ASV-Nieuws 
verschijnt op: 

Sluitingdatum 
kopij: 

19 maart 2009 12 maart 2009 

7 mei 2009 30 april 2009 

2 juli 2009 25 juni 2009 
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bestuur verantwoordelijk zijn voor competitiezaken. 
Marco Braam zal een flink deel van de uitvoering van 
het beleidsplan en de daaraan gekoppelde jaarplannen 
en in- en externe communicatie en publiciteit voor zijn 
rekening gaan nemen. Verder zal hij met Ruud Wille 
een aanspreekpunt worden voor zaken die de 
clubavond betreffen. Vanzelfsprekend zijn we blij dat 
Marco en Martin bereid zijn om een deel van hun vrije 
tijd in ASV te steken. We wensen jullie ook vanaf deze 
plaats veel succes en ook plezier in jullie nieuwe rol. 
 
Het ASV-bestuur koestert al lang de wens om een 
netwerk op te bouwen met name ook richting sponsoren 
van activiteiten. Die wens hebben we in 2008 bij De 
Arnhemse Uitdaging neergelegd en daar hebben we 
een positief antwoord op gekregen. Binnenkort gaan we 
een eerste afspraak plannen met een deskundige op dit 
terrein. We hopen dat we met deze gratis professionele 
hulp ook op dat terrein flinke vooruitgang kunnen 
boeken. 
 
Tot zover het bestuursnieuws dat ongetwijfeld ook op de 
ALV ter sprake zal komen. Dan gaan we eerst nog even 
terug naar de laatste dagen van 2008. Maar liefst 14 
schakers uit ons steeds succesvoller wordende 
jeugdopleiding hebben deelgenomen aan het 
Persoonlijk Jeugdkampioenschap van de OSBO. Niet 
alleen het aantal ASV-ers dat deelnam groeide, maar 

ook de resultaten op toernooien als deze worden steeds 
beter. De vierde plaats van Tobias van Leeuwen bij de 
oudste jeugd viel daarbij het meeste op. Inmiddels is 
samen met De Toren ook het Arnhems 
schoolschaaktoernooi gespeeld. Ook daar waren weer 
veel ASV-jeugdleden van de partij en een aantal spelers 
viel in de prijzen. 
 
We sluiten deze aflevering af met een kijkje naar de 
stand van zaken bij de teams. ASV 9 lijkt in 
sneltreinvaart op de titel in de vierde klasse af te 
stevenen. Met nog drie ronden te gaan, leidt het team 
van captain Bert Sigmond met drie punten voorsprong. 
Al tweemaal werd de maximale 6-0 score behaald. Ook 
ASV 5 heeft de leiding genomen. In een razend 
spannende competitie bracht een 1-7 zege bij 
concurrent Het Kasteel de mannen van Theo van 
Amerongen op bordpunten aan kop. Helaas verkeert het 
eerste team in degradatiegevaar, maar captain Richard 
van der Wel heeft er alle vertrouwen in dat het goed 
gaat komen en eerlijk gezegd hebben wij dat ook. ASV 
2 en ASV 4 staan verdienstelijk tweede en ASV 3, 6, 7 
en 8 handhaven zich vooralsnog prima in de 
middenmoot.  ASV 10 en 11 staan niet zo hoog, maar in 
2009 zullen ook zij nog van zich doen spreken. 
 
Wij wensen u allen een mooi schaakjaar toe.  

Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren 

Aan het jaarlijkse toernooi van Voorst is de ASV-
deelname uitgebreid. Gewoonlijk waren hier Fokke 
Jonkman en Hendrik van Buren te vinden. Dit jaar 
spelen er ook Frank Schleipfenbauer en Tony 
Hogerhorst.  Het toernooi  telt zes ronden en loopt tot en 
met mei. Het is een zeer goed georganiseerd toernooi 
en dus zou (zo vlak bij huis) nog grotere ASV-deelname 
logisch zijn. Tony stal overigens gelijk de show. Hij 
moest met zwart aantreden tegen Rudy Bloemhard, de 
winnaar van vorig jaar, die bijna 250 Elopuntjes meer 
heeft. De laatste tijd lijkt Tony grote vooruitgang te 
maken. Ook hier dicteerde hij de partij. Met plezier laten 
we een grandioos fragment zien: 

In de diagramstand speelde hij g6-g5. Kom daar eens 
op in tijdnood (die gold overigens voor beide spelers) 
Als wit met het paard slaat en daarna op h7, dan is 
zwart hoogstwaarschijnlijk eerder op a1 dan wit op h8. 
Toch lijkt dit de beste voortzetting. Maar ook als je Fritz 
er op loslaat komt die tot een witte koning, die de a-pion 
moet stoppen en de zwarte mooi centraal opgesteld ter 
ondersteuning van twee verbonden vrijpionnen. 
Gewonnen? Een goede kans! Maar wit deed het anders. 
Hij mikte op zijn eigen koningsvleugelpionnen en sloeg 
41. fxg5 a4 42.Pc5 a3 43. Pb3 P8d6 44.h4? De 
spanning was hoog opgelopen …Pxf7 45.Kg3 a2  
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46.f4 Pd2 47. Pa1 Pd6 48.h5 Pb5 49.g6 Kf6 50.gxh7 
Kg7 Een genot om naar te kijken. Wat een fantastisch 
afspel. 51.Kf2 Pxd4+ 52.Ke3 P4b3 en zwart zag, dat er 
geen redden meer aan was en gaf op. 
Ook mooi is wat Siert Huizinga liet zien op het 
Corustoernooi. (DIAGRAM 2) 

Hier heeft hij wit tegen van der Eng. Die heeft net …f6 
gespeeld. Afruil lijkt  in het voordeel van zwart. Maar 
Siert liet het zo ver niet komen. Hij speelde 2. Tg3 fxe5 
consequent.  3.Dxh6  Kf7? Zwart gaat gelijk in de fout. 
Met Tf7 had hij het remise kunnen houden. 4.Txg7+ 
Ke8 5. Lg6+ Tf7 6. Txf7 en zwart gaf terecht op. 
Op de club loopt al een paar maanden Liedewij van Eijk 
rond. Maar haar vriendelijk kringelende vlechtjes kunnen 
een verkeerd beeld scheppen. Zij vertoont een gezonde 
agressie en zet bovendien de stukken goed op het bord. 
Philip Stibbe werd het slachtoffer.  

In STELLING 3 trekt de diagonaal a6-f1 alle aandacht. 
Liedewij speelde 1…a7-a6 2.Kf1-g1 en het was gelijk 
uit. …Txg2+ 3.Kxg2  Df3+ 4.Kg1 Dxh3 (Beter dan het 
ook goede …Tg8) 5.Df1 Tg8+ 6. Dg2 Dxg2# 

't Zuivelhoekje  
Voor de lekkerste kaas en wijn  

Steenstraat 72  
 6828 CN Arnhem  
  tel: 026-4431656 

    
www.zuivelhoekje.nl  

(advertentie) Rob van Belle zijn we hier al een tijd niet meer tegen 
gekomen. Zelf vond hij het kennelijk ook tijd worden. 
(DIAGRAM 4) Zwart aan zet heeft maar één 
mogelijkheid het vege lijf te redden: Kf8. De koning moet 
uit die penning. Maar Hendrik probeerde het anders. 1…
Pb6 en het was gelijk uit. 2.Txh6 gxh6 3.Dg6+ Kf8 
4.Dxh6 en opgegeven om mat te vermijden. 
Ten slotte is Fokke Jonkman hier nog weer een keer 
terug. Het fragment komt van de site van zijn nieuwe 
club Meppel. Het is mij niet duidelijk geworden tegen wie 
hij hier speelt. Het lijkt op ASV-Meppel. Maar de stand is 
in elk geval  een plaatje waard.  

Fokke maakte het zeldzaam snel uit met 1.Lxf7  Kxf7  
Kh8 is beter, maar verliest ook snel 2. Dh5 en 
opgegeven. Het is mat of dameverlies (of allebei).  
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Wii-fit 
 
Ik ben in het gelukkige bezit van een Wii. Dit is een 
spelcomputer waar je van alles mee kunt doen. Een 
gouden greep van nintendo, want het is een bijzonder 
vernieuwend apparaat. Je hebt een soort 
afstandbediening met knoppen, en de bewegingen die 
je met die afstandsbediening maakt zie je real time terug 
op de televisie. Zo heb ik een spel dat heet Wii-sport. Je 
kunt dan tennissen, of boksen, of bowlen. Regelmatig 
sta ik dus in de kamer te zwaaien en te schelden tegen 
de televisie. Ook heb ik een ander spel, genaamd de 
Godfather. Een beetje een griezelig spel. Je hebt om dit 
goed te kunnen spelen een zogenaamde nunchuck 
nodig. Dit is een soort extra afstandsbediening die je 
aan de andere afstandbediening vastmaakt teneinde 
met twee handen dingen te kunnen doen. Ik kwam er al 
gauw achter dat je dit vooral nodig had om mensen met 
twee handen te kunnen wurgen als bendeleider van de 
godfather. Volgens de Wii lukt dit niet met 1 
afstandsbediening. En je kunt ook niet een draadje 
vasthouden met 1 hand om de bestuurder van de auto 
in dit spel om zeep te helpen. Het touwtje glipt dan 
natuurlijk naar 1 kant, en de bestuurder rijdt dan gewoon 
door. Technisch hebben ze het goed voor elkaar bij Wii, 
moreel gezien valt er nog wel wat te schaven. 
 
Om mijn fitheid te bevorderen besloot ik om het spel 
Wii-chess aan te schaffen. In de meeste winkels kost 
dat spel 30 euro. Maar gelukkig had de Mediamarkt 
GIGA-MEGA-KILOKNALLER-opruiming. En ik ben toch 
niet gek dus ben daar naartoe gereden met lijn 3. Voor 
15 eurootjes mocht ik het spel meenemen. Ik had 
ergens gelezen dat de Wii chess-software derde was 
geworden op een of ander computerschaak-evenement 
dus dat beloofde wat. Met hetzelfde dalkaartje kon ik 
nog terug naar huis, en ik stelde grinnikend vast dat ik 
voor 16,10 euro dan een fantastisch spel had 
aangeschaft die mij spelenderwijs op een bijzonder 
hoog schaakniveau zou kunnen brengen. 
 
Thuisgekomen moest ik wreed de televisie op een ander 
kanaal zetten om het spel uit te proberen. Na zwak 
protest van mijn door- griep-gevelde-echtgenote-die-
daarom-slappe-thee-en-slappe-series-zat-te-
consumeren, kreeg ik het spel aan de praat. Eerst 
moest de software geupdate worden. Fantastisch dacht 

ik! Waarschijnlijk is het spel grafisch van een dusdanige 
grandeur dat er extra mogelijkheden op de 
spelcomputer moesten worden gecreëerd! 
 
Eindelijk verscheen op het scherm de tekst software-
upgrade ready. Ik klikte het spel wii-chess aan en het 
feest kon beginnen. Eerst het niveau uitkiezen. Nou laat 
ik maar eens beginnen met 3 op een schaal van 10 
dacht ik. Nadat ik mijn nickname “Fischer” had 
ingetoetst (een kinderhand is snel gevuld) kon ik 
beginnen. Ik kreeg een plat bord op mijn tv-scherm, 
langer dan dat het breed was. Stukken erop, en een 
helblauwe achtergrond. Ik keek eens goed want ik kon 
mijn ogen niet geloven. Ik leek wel dubbel te zien, zo 
vaag werd het bord weergegeven. Op hoop van zegen 
startte ik. D4. Het antwoord kwam meteen, a6. A6!?! 
Nou, e4 dan natuurlijk. H6. H6 ?!? ja, h6.  
 
Na een aantal zetten gedaan te hebben zag ik kans om 
schaak te geven. Het hele bord schudde, de koning van 
de tegenstander vibreerde en ik hoorde een diep 
langgerekt boiing! Als ik een stuk sloeg vloog dat stuk 
met een noodgang door het scherm uit beeld. Asgrauw 
van ellende heb ik nog een paar potjes gespeeld, en 
iedere keer als je wint krijg je extra mogelijkheden in het 
menu om nog meer kermis te creëeren. Alle partijtjes 
won ik tot niveau 7. Toen begon de wii nog steeds met 
achterlijke openingszetten maar daarna veegde hij mij 
van het bord.  
 
Het is een uitstekend idee om het schaken 
toegankelijker te maken, maar dit is echt een bijzonder 
beroerde poging. Ik heb echt een goede tv, een loewe 
mimo 100 hertz met plat beeldscherm. Toch echt een 
ding om trots op te zijn, maar ondanks alle technische 
hoogstandjes lukte het niet om een fatsoenlijk zichtbaar 
bord op het scherm te toveren. Zelfs niet toen ik alle 
opties in het menu had gewonnen. 
 
Ik heb ergens in de kast nog een schaakcomputer uit 
1974. Een van de eersten. Met de originele doos erbij, 
originele stukken met alle magneetjes er nog in, en een 
adapter van karton. Het enige nadeel is dat hij nog niet 
kan rokeren. Ze wisten toen nog niet hoe dit technisch 
moest. Ik ga er weer lekker mee spelen, en ik speel wel 
Kf2, Te1, Kg1. Dan maar niet Wii-fit.    

Marco Braam  

De analyse is altijd achteraf, als het spektakel geweest is en de kruitdampen zijn opgetrokken. De analyse is koud, klinisch en 
feitelijk en neemt meedogenloos onder de loep waar het beter kon. Deze column gaat over het schaakproces, wanneer de emotie 

hoogtij viert, de warme analyse van de geest. 
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Ofwel een persoonlijk, spirituele tocht uit een zwart 
gat. 
 
Sjoerd: 
Wat op papier één van zwaarste wedstrijden zou gaan 
worden…. werd dat ook in eerste instantie. Kennemer 
Combinatie 3 is geen gewoon derde team gezien hun 
sterkte en het viel ons al op dat ze twee spelers 
bevatten die we vorig jaar nog in de wedstrijd tegen 
Heemstede tegenover ons zagen. De sterkste van die 
twee was echter niet aanwezig in Arnhem en dat 
maakte de zaak weer wat prettiger. 
 
Koert won in een ogenschijnlijke rustige partij. Hoewel ik 
zelf het nogal planloos geschuif vond met een 
loperpaar, bleek er weldegelijk een sterk plan achter 
zitten wat Koert deed. De lang voorbereide “breekzet” 
hoefde niet eens gespeeld te worden aangezien zijn 
tegenstander zijn stukken in afwachting langzaam in 
een knoop zetten. Toen was een onorthodoxe dreiging 
ineens genoeg voor kwalwinst waarna Koert het 
resoluut afmaakte. 
 
Theo vond zijn tegenstander maar een eikel gezien zijn 
zwakke spel. Daarbij viel deze man ook meteen op 
curieuze wijze door de mand nog voordat de wedstrijd 
was begonnen. Aan het begin van wedstrijd geeft Theo 
zijn tegenstander namelijk, als een goed opgevoede 
ASV-er, een hand, en mompelt zijn naam. Dat klinkt 
zoiets als “teejoojubibus”. Vervolgens schrijft zijn 
tegenstander vlekkeloos “Jurrius” op zijn notatievel! Dat 
was voor Theo het teken dat hij weer was gegoogled en 
hij vond het dan ook niet vreemd dat zijn morra-gambiet 
werd geweigerd. Tegenstanders van ASV2 lijken zich 
vaker op bord 8 voor te bereiden dan op bord 1! Het 
kleine plusje dat hij haalde was onvoldoende voor de 
winst, wel voor het halfje. 
 
Vincent deed als vast invaller voor het eerst mee en 
deed wat wel meer aanstaande vaders doen, volledig in 
de war raken. In een hem zeer welbekende stelling (de 
term lijfvariant mocht ik niet gebruiken), speelde hij een 
antipositionele zet die hem een totaal andere spelwijze 
opdrong dan zijn gebruikelijke plan. Zijn tegenstander 
won langzaam maar zeker materiaal en ondanks de 
nodige ingebouwde schwindels was Vincents verlies 
onomkeerbaar. 
 
Mijn partij had een geschiedenis. Er gaat een donder 
verhaal van 12 maanden aan vooraf. Op 22 november 
2007 had ik namelijk voor het laatst met zwart 
gewonnen (van Paul S.) Daarna volgde een letterlijk 
zwart gat waarvan de bodem pas kwam bij de score van 
3.5 uit 18. Zeven zwarte remises en elf koude nullen. U 
kunt begrijpen dat ik mijn teamleider heb gedwongen 
mij, natuurlijk in belang van het team, de eerste twee 

wedstrijden wit te geven. Toen ik de vorige KNSB-
wedstrijd echter verloor, had onze teamleider voldoende 
munitie om mij gewoon op zwart te zetten. “Kan je toch 
niet slechter scoren als de vorige keer” of zoiets. 
Mijn jongere tegenstander (Wouter) kwam met een 
huisvariant in het siciliaans waarin al snel g4 werd 
gespeeld. De zet g4 zie wel vaker maar ik had hem nog 
nooit in deze variant gezien, dus op zet 8 maar flink in 
de denktank. Het koste me zeeën met tijd, maar 
uiteindelijk kwam ik met een zeer principiële variant 
(uiteindelijk d5 spelen) waar ik een dag later van Fritz 
een virtueel schouderklopje voor kreeg. In het 
middenspel ben ik toch even onnauwkeurig waar ik 
alsnog een hele koningsaanval over me heen krijg. Met 
twee mooie tegencombinaties weet ik de lichte stukken 
te ruilen en het dame + dubbeltoren eindspel is veel 
beter voor mij, maar in tijdnood weet je het nooit. 
Wouter gebruikt zijn tijd vervolgens het horten en stoten. 
Met nog 2 minuten voor tien zetten trekt hij rustig een 
minuut uit voor zijn 31e zet. Vervolgens begint het 
beuken op de klok en met nog 6 seconden speelt hij zijn 
36e zet. Wat doet hij dan? Hij gaat zijn notatie 
bijwerken!!! Ik zie een listig zetje als mijn 36e zet en 
denk: “Laat hem daar maar eens het juiste antwoord op 
vinden binnen 3 seconden”. Ik speel hem en …… er 
komt niets?! Wouter heeft zijn aandacht verdeeld over 
het bord en zijn notatiepapier maar geeft niet de minste 
indicatie dat hij wil gaan zetten, laat staan dat hij onder 
de indruk is. De tijd verloopt.  Ik zeg: “Volgens mij waren 
dat er 36”. Hij zegt: “Dat klopt.” Ik ben nu ook een beetje 
van slag en steek mijn hand maar uit, waarop Wouter 
mij weer wat vreemd aankijkt. Ik trek mijn hand terug. 
Een toeschouwer kreunt. Ineens zie ik in het gezicht van 
mijn tegenstander een blik van verwarring, verbazing en 
dan ontzetting. “Moesten het er 40 zijn?” 
Hij vraagt het op een dusdanige gekwelde en retorische 
wijze dat ik maar niet antwoord. Hij kreeg wel een biertje 
van me. 
 
Frank had ook een mooie Naidorf op het bord met zwart 
en zat zich al te verheugen op het klassieke offer Txc3. 
Op het aangebroken moment verwisselde hij helaas 
twee zetten, maar hij bleef druk houden. Toen wit een 
tijdnood en onder de druk een klein bokje schoot, 
wikkelde Frank gelijk naar een gewonnen eindspel af. 
 
Daan kreeg met wit een Catalaan op het bord waar 
zwart een verdachte breekzet in het centrum speelde. 
Er komt wat druk op de witte koningsstelling en als 
Daan de d-lijn opent, wil zwart iets te snel profiteren. 
 
(zie diagram op volgende bladzijde) 

ASV 2 - De Kennemer Combinatie 3 
Sjoerd/Daan/Pascal 
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Daan reageert met het mooie Dxd2. en vangt twee 
zetten de zwarte dame met een netto rendement van 
een kwal. Helaas weet zwart in het eindspel genoeg 
pionnen buit te maken om een remise veilig te stellen. 
 
Fred was onze opstellingsverrassing. Op bord 1 was hij 
op zet 2 uit zijn theorie. Het leidde tot een slechte 
stelling waarin zwart alleen geduldig kan keepen. Dit is 
echter ook een kwaliteit of eigenschap van Fred waar 
velen op jaloers mogen zijn. Zijn tegenstander 
bijvoorbeeld. Die had niet het geduld om fluwelen 
handschoenen aan te trekken, maar begon maar met de 
botte bijl te hakken om de klus zo snel mogelijk te 
klaren. Daarop kreeg Fred tegenkansen en zelfs 
pionwinst. Zijn tegenstander kwam vervolgens met een 
combinatie die leek te winnen, maar Fred had verder 
gekeken. Met een mooie tegendreiging en een klein 
beetje stellinggeluk, kon er afgeruild worden naar een 
gewonnen eindspel. 
 
Toen ook Pascal zijn eerste overwinning voor ASV 2 
boekte stond er onverbiddelijk 6-2 op de borden. Zie 
hier zijn overwinning: 
 
Analyse: Pascal 
Na een nederlaag en een hard bevochten remise in de 
eerste twee ronden heb ik in de derde competitieronde 
mijn eerste KNSB overwinning behaald. In de wedstrijd 
ASV 2 - Kennemer Combinatie 3 (eindstand 6-2) had ik 
de nodige moeite om goede plannen te bedenken in het 
middenspel, maar toen de stelling open kwam werd het 
interessant: 
 
Hendriks,T - Losekoot,P  
ASV Extern Arnhem (3), 22.11.2008 

23.axb6 Dxb6 24.Lxe5 dxe5 25.Dxb6 Txb6  

26.Pa5? [26.c5 een suggestie van Richard van der Wel 
(ASV1) 26...Txb3 27.d6 die pionnen zien er gevaarlijk uit 
maar zwart heeft wel een stuk meer. 27...Lxd6 Door het 
stuk terug te geven komt zwart gewonnen te staan 
28.Txa6 (28.cxd6 Pe4 29.Td5 Txb2 30.Lxa6) 28...Pe4–
+; 26.Ld1 (niet zo voor de hand liggend, maar wel sterk) 
26...Tc8÷ en voorlopig zijn de pionnen geblokkeerd.]  
26...Pe4 27.Tc2 En nu komt ie... Ik had de afgelopen 
week via www.chessmagnetschool zo'n 1200 
(voornamelijk tactiek) oefeningen gemaakt... zonder dat 
had ik wellicht ook wel gezien maar goed. Mijn eerste 
idee was 27...Pg3 28.xg3 Lc5 met matdreiging op h5. 
29.Pc6 helpt niet want dan volgt 29...Td6 30.Pe7+ Kf8 
31.Pf5 Th6+ en mat, maar wit heeft wel 29.Lg4 Th6 
30.Lh3. maar ... de omdraairegel:  
27...Pg3+! 28.hxg3 verplicht want anders volgt een leuk 
matje met Lc5+.  
28...Th6+ en nu is het snel uit na Lg1 Lc5 en mat op de 
volgende zet, vandaar dat wit zijn loper moet weggeven.  
29.Lh5 Txh5+ 30.Kg1 Lc5+ 31.Tf2 Kf1 kost een volle 
toren.  
31...Tf5 32.Taf1 Tb8 33.b3  

33…Kf8? [En hier bleek pas bij de analyse met Fritz dat 
ik een hele simpele winst miste: 33...Tb6 34.g4 Txf2 
35.Txf2 Tf6–+]  
34.g4 Tf4 35.g3 met remiseaanbod (slim want ik had 
weinig tijd), maar ik dacht dat ik toch gewonnen moet 
staan.  
35...Txf2 36.Txf2 f6 [36...g6 37.g5 is vervelend, dus de 
f-pion moet eerst.; 36...Lb6 wint direct]  
37.Kf1 Lxf2 38.Kxf2 g6  
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39.d6? de beste kans lijkt de pionnenketen intact te 
houden. [Op 39.c5? volgt 39...Tb5]  
39...Ke8 40.g5 Kd7 41.c5 fxg5 [Niet zo handig is 
41...Tb5 42.gxf6 Txa5?? 43.f7 en wit wint!]  
42.Pc4  

42…Kc6 Leek me eenvoudig te winnen, maar ik zag 
over het hoofd dat nu na Pxe4 Kxc5 niet kan. Dus 
moest ik nog even hard peinzen: [Ik was hier eerst van 
plan om 42...Txb3 te spelen, 43.Pxe5+ Ke6 44.d7 Tb8 
45.c6 Kd6 zo'n soort stelling had ik in gedachten, maar 
ik kon de consequenties van Pf7 niet goed overzien... 
is het dan na Kxc6 d8D nog steeds gewonnen voor 
zwart? (nee, maar Kc7 wint...) 46.Ke3 h5 47.Pf7+ Kc7 
(47...Kxc6? 48.d8D Txd8 49.Pxd8+ Kd5 50.Pf7 h4 
51.g4 a5 52.Pxg5 a4 53.Kd3 Ke5 54.Pf3+ Kf4 55.Pxh4 
g5 56.Pg6+ Kxg4 57.Pe5+ Kf4 58.Pd7 g4 59.Pf6=) 
48.Kd4 h4 49.Pxg5 hxg3 50.Pe6+ Kd6 51.c7 voor dit 
soort dingen was ik bang.(alhoewel zwart wint) 
51...Tb4+ 52.Kc3 Kxd7]  
43.Pxe5+ Kd5 [43...Kxc5? 44.Pd7+ Kxd6]  
44.Pd3 [44.Pf7 Tf8–+]  
44...Txb3 45.d7 Tb8 46.Pb4+ zwart moet op blijven 
letten maar ik had genoeg tijd.  
 
(zie diagram rechtsboven) 
 
46...Ke6 [46...Kxc5 47.Pxa6++-]  
47.c6 Tf8+ een handig schaakje, nu zijn de vorkjes uit 
de stelling.  
48.Ke3 Kd6 nu win ik de c-pion en dan is het uit, het 
eindspel wint eenvoudig.  
49.Kd4 a5 50.Pd5 Kxc6 51.Pf6 ik was hier eerst Kc7 
van plan maar 51...Txf6 kan ook. (en wit gaf op)  

 
Samenvattend, zeker geen perfecte partij, ik 
verspeelde veel te veel tijd in de opening en Pg4 was 
matig, maar toen de stelling open kwam was ik 
tactisch wel scherp. Daarna twee simpeler winstwegen 
vermeden om nog even de eindspeltechniek te kunnen 
oefenen. 0–1 
 
Het einde van het verhaal was dat ASV 2 de stad in 
dook, waar onder pittoreske 
winterse taferelen een 
zoektocht naar een restaurant 
eindigde in café/restaurant De 
Kroeg, waar het wild goed 
smaakte! 

Arnhem: 
Steenstraat 86, tel. 026-4459156 

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

(advertentie) 



11 

 Januari 2009 ASV-Nieuws 

Marco had beloofd mij vrijdag samen met Koen op te 
pikken rond een uur of twaalf en dan zouden we richting 
Den Haag rijden. Jochem kon de eerste ronde niet 
komen en kreeg een reglementaire nul. Later in de 
avond zouden we hem treffen in de Bed and Breakfast 
waar we het weekend verbleven. 
 
De eerste ronde ging niet super voor ons drie. Koen had 
een superstelling en had een mooi stukoffer met 
verschillende dreigingen maar helaas vond zijn 
tegenstander een paar zetjes waardoor de partij toch 
verloren ging. Marco begon niet lekker en stond algauw 
een stuk achter en verloor de partij. Na wat sigaretjes en 
ergernis besloot hij de volgende morgen toch maar eens 
te hakken. 
 
Ik was tegen iemand ingedeeld die zich had afgemeld of 
niet kwam opdagen. In de C-groep was er ook iemand 
met zo’n geval en wou wel tegen mij schaken ondanks 
hij niet in de B zat. De partij begon wel aardig maar na 
slordig en nonchalant spel stond ik in een eindspel met 
beide een paard en loper en wat pionnen slecht. De 
tegenstander had twee pionnen meer en de    
winst leek naar deze meneer te gaan. Met wat geklungel 
kreeg ik toch een vrijpion en besliste de partij. Deze 
bizarre partij volgens de tegenstander bleek één van de 
meerdere gelukjes die ik had in de volgende partijen. 
 
Maar goed bij de Bed and Breakfast aangekomen 
bekeken we de partijen nog eens na en bleek dat Koen 
een winnende zet vond met Frits. Marco was verder in 
een beetje bad mood wat schaken betreft en toen 
Jochem aangekomen was gingen we naar een 
buurtkroegje en werd dit weer goed gemaakt met wat 
Jenever en bier. Wat in ieder geval goed spul was want 
de volgende ochtend scoorde Marco de tweede ronde 
zijn punt. 
 
Koen speelde weer zoals Koen speelt en maakte een 
mooie remise tegen iemand van 2000. 
Jochem begon met een rustige remise en ik kwam weer 
in een * stelling terecht maar won hem gelukkig. De 
vierde ronde namen we allemaal een bye en gingen 
lekker naar Scheveningen om te eten en te kijken hoe 
James Bond in zijn Austin Martin werd ingehaald door 
een Alfa Romeo. Volgens Koen kon dit natuurlijk 
helemaal niet en volgens Marco wel die in zijn dagelijks 
leven met een groene Alfa naar zijn werk scheurt. Voor 
de film wisten Jochem en ik na een hevige discussie 
tussen beide dus al welke auto de snelste in de film 
was. Maar goed ik vond de film wel oké maar de andere 
drie waren zichtbaar teleurgesteld. Na een gezellige 
uurtje in een kroeg in Den Haag gingen we terug naar 
ons Bed en Breakfast. Toen we ons bed indoken 
moesten we na drie, vier uurtjes er alweer uit. We waren 
zichtbaar vermoeid ondanks de verse jus d’orange thee 

en broodjes. 
 
Aan het einde van het toernooi was iedereen wel te 
vrede. Koen had een paar goede remises tegen sterke 
tegenstanders. Jochem had leuk gespeeld en wat 
punten bij elkaar gesprokkeld. Marco had iets minder 
gescoord maar weet natuurlijk dat hij lekker kan spelen 
en was toch wel te vrede. En waar we allemaal het 
meest blij en gelukkig van waren zijn natuurlijk de 
gezellige dagen met elkaar waar sigaretten, chips, roze 
koeken en natuurlijk een lekker appeltje niet konden 
missen.  
 
Ikzelf  werd met vijf punten gedeeld eerste en was 
natuurlijk blij. Marco en Koen waren kapot en wilden 
naar huis. En ikzelf eerlijk gezegd ook. Maar ik moest 
nog even wachten op de prijsuitreiking en zou met 
Jochem mee terug rijden omdat hij nog bezig was. Toen 
we vertrokken waren Marco en Koen al thuis en 
besloten we onderweg nog ff wat te eten bij een 
wegrestaurant. Rond een uur of half tien waren wij ook 
in Arnhem en konden we lekker naar bed en dromen 
over een gezellig weekendje Den Haag. 
 
Partij: 
 
Ruurd de Boer – Tje-wing Au 
 
1. e4 e5 2. Pf3 d5 Hier heb ik zwart en besluit om het 
olifantengambiet te spelen omdat ik wilde kijken hoe wit 
hierop zou reageren.  
3.d4! Wit speelt een goede zet terug en ik probeer 
gewoon te spelen zoals ik hem normaal speel. 3.dxe4 
4.Pxe5 Ld6 meestal wordt hierna 5.Lc4 gespeeld en 
met 5.Lxe5 Dh5 moet zwart hier oppassen. De 
tegenstander speelde  
5.Pc3 Pf6 6. Lg5 0-0 .  7.Pxe4 gelijk leek me niet goed 
voor wit omdat ik Lxe5 doe en hij het paard niet op f6 
kan slaan omdat ik hem dan terugsla met diezelfde 
loper. Slaat hij met de pion  de loper op e5 dan doe ik 
Dxd1+ Txd1 Pxe4 met stukwinst. Hij deed  
7.Lxf6 Dxf6 8.Pxe4 Df4 Ik weet hier niet goed wat goed 
voor wit is. Feit is dat zijn koning nog in het midden staat 
wat voor veel dreigingen kan opleveren van zwarts kant.  
9.Dd3 Lxe5 10.dxe5 Lf5 11.f3 Pc6 12. g3 Dxe5 13. 0-
0-0 Hier sta ik vrij comfortabel.  
13...Tad8 14. Dc4 Txd1+ 15. Kxd1 Hier besluit ik om op 
b2 te slaan  waardoor de koning niet lekker komt te 
staan. 
15.Dxb2 16.Kd2 Td8+ 17. Ld3 Pe5 18.Dxc7 Pas nou 
zag ik dat ik ook op d3 kon slaan terwijl mijn ogen 
eigenlijk de hele tijd op f3 gericht waren  
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 

Haags Weekendtoernooi 2008 (I) 
Tje-wing Au 
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18…Txd3+ 19 Ke2. Ik moet nu wel oppassen voor mat 
op de onderste rij en het lijkt wel of ik de zwarte toren nu 
niet kan verplaatsen. Met 19...Db5 in gedachten zou ik 
op 20.Db8  Td8+ een aftrekschaak kunnen spelen. 
Alleen zou 19...Db5 ook beantwoord kunnen worden 
met 20.cxd3 Dxd3+ en dat werd mij wat te ingewikkeld 
dus besloot ik  

19...h6 te doen waarop volgde  
20. Pd6 Tc3 21. Dd8+ Kh7 22. Pxf5 Txc2+ 23.Ke3 
Te2+  

en wit geeft op. Ik was vooral blij omdat de partij precies 
verliep zoals ik wou. 

Op vrijdag 14 november vertrokken Marco, Tje-wing en 
ik op weg naar Den Haag om het Haags 
weekendtoernooi 2008 te gaan spelen. Jochem had op 
vrijdagavond nog een repetitie en zou ons op eigen 
gelegenheid achterna reizen. Onder begeleiding van de 
sinistere tonen van Pink Floyd’s ‘Dark side of the moon’ 
vertrokken Marco en ik klokslag 12 uur om Tje op te 
halen. Toen onze eigen Arnhemse Tal was ingeladen 
baande de alfa zich een weg richting het westen.  
Voor onze eigen bestwil werd Pink Floyd snel ingeruild 
voor ABBA (disco remix!??) en andere vrolijke muziek. 
Marco’s enthousiasme werd gaandeweg steeds groter 
en het was wel duidelijk dat hij blij was ons ‘dorp’ voor 
een weekend te verruilen voor de hofstad. De heenreis 
verliep verder zonder noemenswaardige gebeurtenissen 
en voor dat wij er erg in hadden waren we er. 
Gezien het voortreffelijke huisje in Maastricht had Marco 
opnieuw de taak op zich genomen een onderkomen 
voor ons te regelen. Ook dit keer liet hij ons niet in de 
steek en zaten wij in een prima bed-and-breakfast. De 
tijd werd verder gedood met boodschappen doen en 
natuurlijk werd een bezoek gebracht aan de plaatselijke 
snackbar. 
Rond half 7 reden wij richting de speelzaal die zich aan 
de rand van stad bevond. Het toernooi werd gespeelt in 
een grote bedrijfskantine en ik kan niet anders zeggen 
dan dat het goed geregeld was.  
Er was voldoende parkeergelegenheid, het sanitair was 
schoon en de catering prima!  
 
Tijd voor de 1e ronde. Ik moest met wit tegen Koen 
Lambrechts(2109) van Pallas(Deventer). Ik had een tijd 
terug al grote moeite om zijn broertje Stan (1505 en 
winnaar van de C-groep) op de knieen te krijgen dus ik 
had er een hard hoofd in. 

Koen Maassen van den Brink (1849) – Koen 
Lambrechts (2109) 
 
1.e4 d5 2.Pc3 c6 tegen zijn broertje ging ik met wit in de 
caro-kann snel de fout in...  
3.d4 dxe4 4.Pxe4 Lf5 5.Pg3 Lg6 6.Pf3 Pd7 7.h4 h6 
8.h5 Lh7 9.Ld3 Lxd3 10.Dxd3 helaas voor hem ben ik 
sindsdien beter op de hoogte van de theorie :)  
10...e6 11.Lf4 Da5+ 12.Ld2 Lb4 13.c3 Le7 14.c4 Dc7 
15.0–0–0 Pgf6 16.De2 de theorie gaat verder met: 
[16.The1 b5 17.c5 0–0 18.Kb1]  
16...b5 17.The1 0–0 18.Kb1 Tfc8 19.Pe5 dreigt op f7 te 
slaan 19...Pf8 20.c5 P8h7 ik was eigenl ijk best wel 
tevreden met mijn stelling en zat te twijfelen of ik zou 
offeren op f7.  
21.Pxf7! als ik niet offer verlies ik waarschijnlijk ook 
wel :) het offer blijkt 100% correct  
21...Kxf7 22.Dxe6+ Kf8 23.Pf5 Te8?? dit had de 
verliezende zet van zwart moeten wezen, ware het niet 
dat ik de winst niet zag. beter was : [23...Lxc5 24.dxc5 
Te8 25.Dd6+ Dxd6 26.cxd6+-]  

Haags Weekendtoernooi 2008 (II) 
Koen Maassen van den Brink 
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24.Pxg7!? ik zie de winnende zet niet en besluit grof 
geschut in te zetten. [24.Ph4 ik was zo bezig met het 
kapot offeren van de koningstelling dat ik deze 'stille' 
winnende zet niet zag. 24...Teb8 (24...g5 25.hxg6 Pg5 
26.Lxg5 Kg7 27.Df7+ Kh8 28.g7+ Kh7 29.g8D#) 
25.Pg6+ Ke8 26.Dxe7+ Dxe7 27.Txe7+ Kd8 28.La5+ A) 
28...Kc8 29.Tc7+ Kd8 30.Txa7+ Kc8 (30...Ke8 31.Te7#) 
31.Pe7#; B) 28...Tb6 29.cxb6 axb6 30.Lxb6+ Kc8 
31.Tc1+- zie analysediagram]  

Analysediagram 
 
24...Kxg7 25.Lxh6+ hoppa, ik gooi er nog maar een 
stuk tegenaan om er nog wat dreigingen in te houden.  
25...Kxh6 [25...Kh8? 26.Df7 Pxh5 27.Th1 Ld6 28.Dxh5 
Tg8 29.cxd6 Dxd6+-]  
26.Df7 dreigt mat op g6. alhoewel zwart 3 stukken voor 
staat moet hij wel degelijk uitkijken.  
26...Tg8! de beste zet. zwart besluit een stuk terug te 
offeren voor de best mogelijk verdediging. [26...Pf8 
27.Te6 Dd7 28.Tde1]  
27.Txe7 Dc8 28.Te6 Tg7! nu is mijn aanval definitief 
voorbij.  
29.Txf6+ Pxf6 30.Dxf6+ Kh7 31.h6 Tc7 door mijn 4 
pionnen tegen een toren geeft fritz deze stelling als iets 
beter voor zwart. tijdens de partij had ik niet echt het 
idee dat ik dit nog remise kon houden 32.Te1 Df8 
33.De5 Df7 34.De4+? Dg6 0–1 
 
Na de 1e ronde was Jochem inmiddels ook aangekomen 
in Den Haag en besloten werd de stad nog even 
onveilig te maken. Helaas zaten we ver van het 
uitgaansgebeuren en waren we veroordeeld tot een 
tamelijk fout buurtcafé. Hier werd mij ondermeer 
duidelijk dat het spelen op gokkasten tegenwoordig niet 
meer rendabel is, maar dat de boodschapper er 
ondanks deze bevinding toch vrolijk mee doorging. 
Enkele biertjes en sigaretten later ging de kroeg dicht en 
was het over met de pret. We zochten snel ons bed op 
om de volgende dag enigszins fris achter het bord 
plaats te nemen. 
 
Zaterdagmiddag waren we alle vier op tijd klaar en 
vertrokken we naar Scheveningen om te eten en naar 
de bios te gaan. Gezien ons gebrek aan tijd werd het 
een wokrestaurant en dat was geen verkeerde keuze. 
Binnen 5 minuten zaten we aan tafel met een bord vol 
eten en het was nog lekker ook! Helaas bleek de nieuwe 

James Bond een minder succesvolle keuze. De film 
vloog in zo’n razend tempo over het scherm dat Marco 
en Jochem zich achteraf afvroegen of wij ook de helft 
hadden gemist of dat de ouderdom hen nu al parten 
begon te spelen. 
We vervolgden onze weg naar het oude stamcafé van 
Marco, waar wij ons vermaakten met zeer lekker bier en 
Marco’s inzichten over lichaamstaal en ander 
psychologisch gelul. Om 3 uur ging de toko dicht en 
waren we aangewezen op een Haagse taxi die er wel 
erg lang over deed. Weer thuis werd er nog een poging 
ondernomen om te schaken maar dat vond de eigenaar 
en onderbuurman een minder goed idee.  Dan toch 
maar slapen, we moesten immers de volgende dag nog 
2 partijen spelen. 
 
 
Marco Braam (1719) - Rafiek Mohamedjoesoef (1641) 
Analyse: Marco en Koen 
 
Even een voorbeeldje van hoe je dingen die je 
zorgvuldig hebt opgebouwd in het leven keihard weg 
kunt geven. Natuurlijk hadden we de avond daarvoor 
veel te veel gedronken en zijn we veel te laat naar bed 
gegaan, maar dat legitimeert absoluut niet de 
wanprestatie die hieronder te bekijken is.  
 
1.e4 c5 2.Pc3 d6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.d3 Pf6 6.Le3 
Pc6 7.h3 Pd4 8.Dd2 Tb8 9.f4 b5 10.Pf3 Pxf3+ 11.Lxf3 
b4 12.Pe2 a5 13.g4 a4 14.Tb1 b3 15.axb3 axb3 16.c3 
Ta8? koen: zwart stond beter maar na deze zet komt 
marco duidelijk in het voordeel  
17.e5 Ta2 18.exf6 Lxf6 19.Pc1 Ta6 20.Pxb3 Le6 
21.Dc2 Db6 22.Pd2 Kd7 23.0–0 Tb8 24.b3 Da7 25.Dc1 
d5 26.Ta1 d4 27.cxd4 cxd4 28.Dc6+!  

 
Al zeg ik het zelf een mooie combinatie dat een kwaliteit 
oplevert.  
28...Txc6 29.Txa7+ Kd8 30.Lxc6 dxe3 31.Pf3 Txb3 
32.Le4 Lc3 33.Ta2 [33.Ta8+ Kc7 34.Tc1 koen: en zwart 
heeft geen goed antwoord op de dreiging 35. Nd4]  
33...h5 34.Te2 hxg4  
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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35.Txe3?? [35.hxg4 Lxg4 36.Txe3 Lxf3 37.Texf3 koen: 
ik zie niet welke problemen wit heeft na dit vervolg]  
35...gxf3 36.Texf3 f5 37.Lc6 Ld4+ 38.Kh2 Tc3 39.Lb5 
Ld5 40.Kg3 Lxf3 41.Txf3= koen: het witte voordeel is 
als sneeuw voor de zon verdwenen  
41...Lf6 Tja bijzonder jammer dat ik dit niet gewoon 
rustig geconcentreerd heb afgewikkeld, dat zou toch 
nog wel een behoorlijk verschil hebben gemaakt in het 
uiteindelijke resultaat. Maar goed, het was verreweg het 
leukste toernooi dat ik ooit heb gespeeld, met de leukste 
groep mensen! ½–½ 
 
Jochem Woestenburg (1972) – Victor Akotchik 
(2191) 
Analyse: Jochem 
 
1.e4 d5 2.exd5 Pf6 3.d4 Pxd5 4.Pf3 g6 5.Lc4 Lg7 6.0–
0 0–0 7.Te1 Pb6 8.Lb3 Pc6 9.c3 Lg4 10.Lf4 Tc8 11.h3 
Lf5 12.a4 Pa5 13.La2 Pd5 14.Le5  

 
Het begin van een omslachtig plan dat niet blijkt te 
werken. Beter was misschien 13. Lh2 met de bedoeling 
Pe5.  
14...Lh6 15.Ph2 e6 16.Pa3 f6 17.Lg3 Dd7 18.Df3 Kh8 
19.Te2 Pc6 20.Tae1 a6 21.Pg4 Lg7 22.Pe3 Pxe3 
23.Txe3 e5 24.d5 Pd8 25.Dd1 g5 26.a5 Pf7 27.c4 c5 
28.Lb1  
 
(zie volgende diagram) 
 
 
 

 
Ongeveer op dit moment, met nog 20 minuten op de 
klok, zonk de moed mij in de schoenen. Plotseling werd 
ik door een diepe vermoeidheid overvallen (door alle 
gezelligheid hadden we beide nachten slechts 4 uur 
geslapen) en ik had het idee langzaam te worden 
weggespeeld. Ik benijdde Koen en Marco, die al klaar 
waren en richting Arnhem waren vertrokken. Als alle 
borden naast je worden opgeruimd, kun je je plotseling 
erg eenzaam voelen.  
28...Pd6?! Maar vanaf hier verslapte de aandacht van 
mijn tegenstander. 28… Lxb1 gevolgd door f5 was zeer 
sterk geweest. Op dit moment haalde ik diep adem, 
hervond mijn krachten en speelde 29.Lxf5 Pxf5 30.Dg4! 
Een nuttige tempowinst.  
30...Tfd8 31.Tb3 Pd4 32.Dxd7 Txd7 33.Tb6 Kg8 34.f3 
Kf7 35.Lf2 Pf5 36.Pb1! Op weg naar betere velden. Wit 
staat opeens een stuk actiever.  
36...Lf8 37.Pc3 Le7 38.Pe4 Pd4 39.Lxd4 Uiteraard. Wit 
houdt een goed paard over.  
39...cxd4 40.b3 Ld8? 41.Pd6+! Txd6 42.Txd6 Ke7 
43.Te6+ Kd7 44.Tc1 Le7 45.Kf2 Tf8 46.c5 Tb8 47.Tb6 
Ld8 48.Td6+ Ke7 49.b4 Tc8 50.Te6+ Kf7 51.Ke2 Tb8 
52.Kd3 Vanaf hier had ik nog 5 minuten op de klok en 
stopte ik met noteren. In de totaal verloren stelling die 
ontstond, besloot mijn - overigens sympathieke - 
tegenstander de hele gifbeker leeg te drinken. Met de 
laatste seconden op de klok gaf hij al zijn materiaal weg. 
Nadat zijn koning resteerde, gaf hij glimlachend op. Van 
begin tot einde een boeiend gevecht! 1–0 
 
Het was een prima toernooi in een leuke stad met een 
leuke groep mensen. Jochem en bovenal Tje-wing 
speelden een prima toernooi. Marco en ik lieten wat 
kansen liggen wat uiteindelijk resulteerde in een mager 
resultaat. 
 
Groep A: 
 
Jochem: 3.5 uit 6 met een tpr van 2165. 
Koen: 2 uit 6 met een tpr van 1847. 
 
Groep B: 
 
Tje-wing: 5 uit 6 met een tpr van 2156 + 1e prijs B-
groep! 
Marco: 2.5 uit 6 met een tpr van 1614. 
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Vrouwenschaak 
Martijn Boele 

Toen Alexandra Kosteniuk half september 
wereldkampioen bij de vrouwen werd, hoorde ik de 
naam van haar tegenstandster Hou Yifan voor het eerst. 
Waarschijnlijk een hiaat in mijn schaakkennis, zoals er 
velen zijn, maar niettemin een onderzoekje waardig. 
Van de afgelopen jaren zeer sterk opkomende Humpy 
Koneru, die heeft uitgesproken bij de vrouwen te willen 
bereiken wat haar landgenoot Anand bij de mannen 
heeft gedaan, had ik inmiddels enkele partijtjes gezien. 
Zij staat inmiddels tweede op de wereldranglijst bij de 
vrouwen, maar hoewel Judith Polgar nog een eind weg 
is, lijkt zij toch de gedoodverfde kandidaat om de 
gevestigde orde der grote meneren een keertje zorgelijk 
om te laten lijken. 
 
Hou Yifan deed, zo bleek uit mijn onderzoek, van zich 
horen op het Corus Chess Tournament van 2007, waar 
Harmen Jonkman met een Berlijnse verdediging en 
John van der Wiel in een Najdorf beiden klop kregen 
van de Chinese. 
 
Onderstaand de twee partijen. 
Hou,Yifan (2509) - Jonkman,Harmen (2425) 
2007 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Pf6 4.d3 d6 5.0-0 Ld7 6.c3 g6 
7.Te1 Lg7 8.Pbd2 0-0 9.La4 De8 10.Lb3 h6  
So far so good.  
11.d4 Ph5 Om f5 door te zetten.  
12.Ph4 Kh7 Anders slaat wit op g6 door de penning van 
Lb3.  
13.Pf5! 
 
(zie diagram) 
 

 
Een interessante zet, omdat het f5 voorlopig tegenhoud, 
maar ook een extra dekking op d4 met zich meebrengt. 
Het feit dat de loper op g7 geslagen kan worden is ook 
plezierig.  
13...exd4 [13...gxf5? 14.Dxh5 Met de open 
koningsvleugel kan zwart zich nooit meer op z'n gemak 
voelen. 
; 13...Lxf5? 14.exf5 Alle zwarte stukken staan ineens 
verkeerd, waaronder de dame.]  
14.Pxg7 Als zwart op d4 besluit te slaan, moet de 
zwarte loper genomen worden.  
14...Pxg7 15.Pc4 dxc3 Wit besluit dat het veroveren 
van de zwartveldige loper, ruimte en goed stukkenspel 
een pion waard is.  
16.bxc3 Le6 17.Dd2 g5 18.f4 f6 19.Pe3 Wat volgt is 
een koningsaanval, waarbij de zwakke h6 pion al enkele 
zetten het doelwit is.  
19...Lxb3 20.axb3 Dxe4? Jonkman denkt nog een pion 
te kunnen snoepen, wetende dat hij deze direct terug 
moet geven op c7.  

-Spaans- 
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21.Pd5 Df5 22.Pxc7 Tac8 23.Pd5 Tce8 24.Lb2 Txe1+ 
25.Txe1 Te8 26.Tf1 Wit gaat niet nog meer stukken 
afruilen. De reikwijdte van de loper en de onveilige 
positie van de zwarte koning moeten nu hun vruchten 
af gaan werpen. De zwakte f6 wordt vanaf nu belegerd. 
26...g4 27.c4 Te6 28.Kh1 h5 29.Df2 Pe7  

Hoewel het paar van d5 wordt verdreven staan de 
zwarte paarden niet optimaal. Ook zorgt het gespeelde 
paard ervoor dat de toren op d6 wordt afgesloten van 
eventuele verdedigende taken.  
30.Pc7 Te4 31.Pb5 Dc5 32.Dc2 Wit's 28ste zet is bij 
deze verklaard. Anders had zwart nu dames kunnen 
ruilen. De zwarte stelling lijkt ineen te storten. Er zijn 
veel te veel zwaktes.  
32...f5 Eén pionzet ontneemt beide paarden een veld.  
33.Dc3 Wit profiteert direct.  
33...Pe6? Maar wat anders? 

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

34.Dh8+ Kg6 35.Df6+ Kh7 36.Dxe7+ Het kon niet 
uitblijven. De superieure positie van de witte stukken 
zorgt voor materiaalwinst. 
36...Kg6 37.Df6+ Kh7 38.Pxd6 Ook dat kan nu. Er zit 
totaal geen lijn meer in de zwarte stelling.  
38...Df2 Ook dit kan: [38...Dxd6 verliest ook: 39.Dxf5+ 
Kg8 40.Dg6+ Kf8 41.Dxe4+-]  
39.Dxf5+ Opgegeven vanwege mat in één.  
1-0  
Berlijnse verdedigingsmuren vallen vaker. 
 
Van der Wiel,John (2511) - Hou,Yifan (2509) 
2007 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 
6.Lg5 e6 De Najdorf-variant van het Siciliaans.  
7.f4 Dc7 8.Lxf6 gxf6 9.f5 Pc6 10.fxe6 fxe6  

Een prima variant voor zwart, waarbij wit volgens de 
statistieken significant meer verliest dan wint. Op 
topniveau wordt deze variant praktisch niet gespeeld.  
11.Le2 Pxd4 12.Dxd4 Df7 [Zwart lijkt bang voor 
12...Le7 13.Lh5+ maar na 13...Kd8 is er weinig aan de 
hand.]  
13.Pa4 Ld7 14.Pb6 Td8 15.0-0 Le7 16.Pxd7 Txd7 
17.Dc4 Tg8 Hoewel de koning in het midden staat lijkt 
zwart alles onder controle te houden. Yifan zal echter 
nauwkeurig moeten blijven spelen.  
18.Tf4 Tg5 19.Lg4 Te5 20.Dc8+ Ld8 21.Taf1 Tc7 
22.Db8 Kd7!  
 
(zie diagram op volgende bladzijde) 
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Uit de penning zodat Txf6 niet mogelijk is.  
23.c4 Le7 [23...Txc4 24.Dxb7+ Tc7 25.Dxa6+-]  
24.Kh1 De8 Hoewel het begrijpelijk is dat wit geen 
dames wil ruilen, kost het hem een pion. Misschien 
heeft Van der Wiel naar de ongelijke lopers en dus 
grotere remise-kans gekeken, maar de pion blijft naar 
de haaien.  
25.Da7 Dc8 26.Le2 b5 27.Dd4 bxc4 Daar gaat de pion. 
28.Th4 f5!  

De beste zet.  
29.exf5?? Txe2 30.f6 Dg8! Deze zet moet wit hebben 
gemist. De combinaties waarop wit niet mag ingaan is 
een mooi voorbeeld van overbelasting.  
31.Tg4 Lxf6!  

 
32.Df4 [32.Txf6?? Te1+ 33.Dg1 Txg1+ 34.Kxg1 Dxg4 
en wint; 32.Dxf6?? Dxg4 33.Tg1 en wint ook.]  
32...Dd8 Altijd maar dat mat op de achterste rij.  
33.Df3 Te5 34.Tf4 Le7 35.Tf7 Tcc5 36.Db7+ Dc7 
37.Da8 Tf5 Zoals altijd blijft Van der Wiel een heer: nu 
er nog meer stukken worden geruild ziet hij er geen heil 
meer in en geeft dus terecht op. 
0-1 
 
Zo ziet u maar weer dat als er de 
volgende keer een klein, jeugdig, 
eventueel Chinees meisje 
tegenover u gaat zitten, u de borst 
nat kunt maken. 

 OSBOcup ASV4: Paard te weinig of teveel ? 
Anne Paul Taal 

Na Erik’s geroutineerde openingspeech begon onze 
cupwedstrijd tegen Ede 2. 
Na korte tijd ontstond wat verwarring. Wat was er aan 
de hand? 
De tegenstander wilde zijn paard naar f3 zetten, maar 
op g1 stond niets! 
Erik, die de stukken had opgezet, speelde de vermoorde 
onschuld, maar het eerste tikje was uitgedeeld! 
Even later speelde de tegenstander van Erik dan Pf3 
maar trok datzelfde paard even later weer terug om mat 
te voorkomen, maar dat mat kwam toch doordat het 
paard wel e2 dekte, maar niet f1 (zie partij). 
Erik was snel klaar en niet veel later won Martin ook. 
Gerben nam wat meer tijd en zorgde voor 3-0.  Anne 
Paul probeerde van alles maar Jos van Raan gaf geen 
krimp, remise dus. 
 
 

De partij van Erik: 
1. e4 e6  2. d4 d5  3. e5 c5  4. c3 Pc6  5. Lb5 Db6  6. 
Lxc6  bxc6  7. Pf3 La6  8. Pbd2 cxd4 9. cxd4 Ph6 10. 
Db3 Da5  11. Dc3 Db5  12. Pg1 Lb4 13. De3 Df1+ mat 
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Zaterdag de 13e (What’s in the name) december was 
een slechte dag voor ons 2e. Vanuit alle windstreken 
was men weer, geheel in de ASV2 eigen, Taoïstische 
Zenistische Onchaotische stijl, met de trein naar het 
Amsterdamse afgereisd en men elkaar in het centraal 
station. Alleen John was er nog niet?! Hoewel was er 
niet? Hij was er wel! Sterker nog, hij was er al een uur, 
maar kon ons niet mobiel bereiken! Logisch natuurlijk 
want, om te onthaasten, zet geheel ASV2 (dus natuurlijk 
ook de teamleider) de mobieltjes uit tijdens de reis. 
Maar goed, nadat we alras hadden besloten dat John 
oud en wijs genoeg was om de speelzaal alleen te 
vinden, vonden we elkaar, in alle rust, enkele tientallen 
meters buiten het station. 
 
Deze Dalai Lama waardige sfeer bleef aanhouden, ook 
toen bleek dat de tegenstander slechts 7 spelers had 
weten op te trommelen. Men deelde ons netjes vooraf 
mee welk bord men leeg wilde laten zodat we onderling 
konden uitmaken wie de gelukkige was.  
 
Welnu, een middagje lezend en koffie drinkend 
doorbrengen, genietend van zwoegende teamgenoten, 
leek me wel iets! Dus, iets te snel (typisch Westers en 
alleen uit eigen belang natuurlijk), gaf ik me op als de 
niet spelende vrijwilliger! Maar luttele momenten later 
was daar weer het Thaoistische heldere moment;  
"Hij die te langzaam loopt, zal nooit zijn doel bereiken, 
Hij die te snel loopt schiet vaak zijn doel voorbij."( Lao 
Tse.) Oftewel; mijn vrije tijd zou de komende maanden 
een flinke aanslag te verwerken krijgen……...  
In het 2e mag degene die het eerst klaar is het verslag 
schrijven dus was ik daarmee meteen ook de vrijwilliger 
voor de verslaglegging in de diverse media! Niets rustig 
zitten dus. Continu spieden, navragen en analyseren 
van standen op alle borden. Koffiekoeken halen en een 
luisterend oor met onderhangende uithuilschouder 
bieden. En ondertussen nog een heroïsche strijd 
vastleggen voor de eeuwigheid! De volgende keer trap 
ik er niet meer in en speel ik lekker! 
 
Maar goed. Ondanks het daarmee verdiende bordpunt 
werd het een hele zware wedstrijd (ook voor de 
schakende ASV-ers!) waarin ASV de eerste uren de 
betere vooruitzichten had. Op een gegeven moment 
leverde een kleine telling in het totaal 3 pionnen meer 
voor ASV, met gelijke tot goede stellingen, op. 
 
De speelomstandigheden waren verder bar. Respect 
voor de stilzittende schaker! Terwijl een pianosalvo onze 
geesten verstrooide deed de centrale verwarming zijn 
werk niet.  
Totdat Theo het zat was en hem (haar?) te lijf ging met 
een bahco (De verwarming bedoel ik dan.) Verder 
waren de good old analoge klokken bij het bord van 
John in een gevecht met de wedstrijdleiding verwikkeld.  

Niet dat we die omstandigheden als excuus aangrijpen. 
Maar invloed hadden ze wel op het verloop. Met name 
op de concentratie van Fred en John die deels daarom 
besloten remise aan te nemen. Na deze remises van de 
2 “senioren” met redelijke vooruitzichten bij de overige 
partijen liet de “jeugd” het echter een beetje liggen. 
Zo was er een zetomkering van Koert die de directe 
winst verspeelde, een zetherhalinkje teveel van Theo 
die alle muziek uit de “remise”stelling haalde en een bok 
van Daan die een veel belovende stelling voor zwart 
(Daan) omtoverde in een gewonnen stelling voor wit. 
Van Sjoerd’s partij begreep ik niet veel. Toen ik net 
dacht dat hij winstkansen had bleek na een hertelling 
van de stukken dat hij verloren stond. Alteveer-ASV2: 
4.5-3.5 dus. -“Wijsheid begint met 
verwondering.”(SOCRATES)- Dat hoop ik dan maar. 
 
Het amusement die middag moest verder van de 
tegenstander komen. En gelukkig had Pascal een 
entertainer als tegenstander. Al was het een beetje 
bitter na het ietwat onverdiende verlies, vermakelijk was 
hij wel.  
Hoewel ….ik betwijfel of dat zo bedoeld was. Zo kon hij 
verhalen over analysesessies met grootheden 
waaronder Seirawan. Maar moest daarna, natuurlijk niet 
in directe bewoordingen, toegeven een eenvoudig 
eeuwig schaakje in gewonnen stelling te hebben 
overzien. Een klein welgemeend advies:- ‘’Blijf niet 
hangen in het verleden, droom niet van de toekomst, 
maar concentreer je geest op het huidige 
moment.”(BOEDDHA)- 
 
Nu had ik in het verslag op onze site, direct de dag na 
de wedstrijd, nog beloofd iets te vertellen over de 
moordzaken en de Smurfen met blauwe en rode mutsen 
die tijdens de maaltijd na de wedstrijd in de gesprekken 
passeerden…..Maar nee …..dat doe ik lekker niet, dan 
moet je maar meespelen / eten met het roemruchte 2e.  
 
Wel zal ik hier de analyses achteraf presenteren van 
enkele medestrijders. Met dank aan hun bereidheid om 
aan dit verslag mee te werken (had ik ook niet anders 
verwacht na mijn opoffering die middag).  
Ga zitten en geniet, van al hetgeen dat had kunnen 
zijn.;-“Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis.”(A. 
EINSTEIN)- 
 
En onze resterende kansen in de de klasse 3C? 
Alleen Caissa staat nog op 100% en ASV 2 staat 2e op 
2 matchpunten achterstand en 1 matchpunt voor de 
rest. Kortom de kampioen is nog lang niet bekend.  
Dus ik ga er maar vanuit dat wij dat worden en besluit 
met het volgende citaat, speciaal voor onze teamleider; 
-“Een optimist accepteert de kans om te verliezen, een 
pessimist verliest de kans om te winnen.”(INAYAT 
KHAN)  

ASV 2 verliest na een goede start de koppositie 
Frank Schleipfenbauer 
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(Bord 4) Losekoot,Pascal - Wagenaar,Ron  
ASV Extern Amsterdam (4), 13.12.2008 
[Losekoot,P] 
Een weinig bijzondere partij op de analyse met Zijne 
Fijngevoelige Heiligheid Grand Maitre Ron Wagenaar 
na. Gespeeld met antieke houten koekkoeksklokken in 
een (niet) met oliekachels gestookte pre-koloniaal 
gebouw in het centrum van Amsterdam. 1.e4 c6 2.d4 d5 
3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Lf5 5.Pg3 Lg6 6.h4 h6 7.h5 Lh7 
8.Pf3 Pd7 9.Ld3 Lxd3 10.Dxd3 Voor het eerst dat ik 
deze hoofdvariant op het bord krijg. 10...Dc7  

[10...Pgf6 11.c4 (11.Ld2 e6 12.0–0–0 Dc7 13.De2 0–0–
0 14.Pe5 Pxe5 15.dxe5) 11...e6 12.Ld2 Db6] 11.c4 Te 
vroeg! 11...Pgf6 12.Ld2 e6 13.0–0–0 Ld6 [13...b5 Zou 
volgens een teamgenoot van mijn tegenstander nu goed 
zijn, zo had deze teamgenoot tijdens de partij verteld 
aan mijn tegenstander...] 14.Th4 0–0–0 [Interessant 
was 14...Lxg3 15.fxg3 b5 (15...Dxg3 verliest door een 
insluiting 16.Lf4 Df2 17.Td2 Pc5) 16.Lf4 Da5 17.Kb1 0–
0 18.cxb5 cxb5 19.g4 Pd5 20.g5 Pxf4 21.Txf4] 15.Pe4 
Pxe4 16.Dxe4 Pf6 17.De2 Deze standaardzet 
beschouwde mijn naar zijn eigen zeggen beroemde 
tegenstander als erg goed. 17...c5 18.Lc3 [Alternatieven 
18.Kb1 ; 18.g3 maar ik speel - volgens mijn 
tegenstander door toeval, precies de juiste zet.] 
18...cxd4 19.Pxd4 a6 Over deze zet dacht hij ruim 25 
minuten na. [19...Lf4+ 20.Kc2 e5 21.Pb5 Db6 22.Ld4] 
20.g3 Lc5 21.Thh1  

Torens weer verbinden. [21.Pf3 Txd1+ 22.Kxd1; 
Volgens mijn tegenstander heb ik hier 21.Pxe6 met "de 
winst gemist", tsja gezien de poeha die hij na de partij 
spuijede niet zo'n geniaal voorstel, want ik had zelf ook 

wel gezien dat 21...fxe6 22.Dxe6+ Td7 23.Lxf6 gxf6 
24.Txd7 Dxd7 25.Dxf6 echt flutcompensatie is. Drie 
pionnen voor het stuk, voegde hij er nog aan toe, but I 
am a believer in pieces en in deze stelling zeer terecht. 
En dat is niet de enige weerlegging van het stukoffer.] 
21...Td7 22.Pf3?! Ik vond de controle van e5 belangrijk 
en dacht dan ook goed te komen te staan, maar dat valt 
reuze tegen. 22...Txd1+ 23.Txd1 Td8 [23...Pxh5 24.Pe5 
(24.b4 La7) 24...Pf6 25.b4 La7] 24.Txd8+ Kxd8 25.Pe5 
Ld6 26.Kc2 Ke7 Ja zo langzaamaan met al die ruilen 
worden die pionnetjes van mij wel zwak, vooral h5, 
eigenlijk een hele armzalige strategie van zwart, 
helemaal niets doen, wat ruilen en dan het eindspel 
winnen, maar goed, thats part of the game en als het 
werkt dan werkt het. 27.g4 Lxe5 28.Lxe5 Dc6 
29.Lxf6+?! gxf6 [29...Kxf6 30.f4 b5] 30.b3 Tijdnood zet 
in. 30...b5  

31.f4 [Ik had hier (compleet ten onrechte) ingeschat dat 
eindspelen zoals ontstaan na 31.f3 bxc4 32.bxc4 
ongunstig voor me zouden zijn vanwege de drie 
zwaktes (a2, c4 en f3) en de open koningsstelling. 
Echter, wit gaat gewoon ergens met zijn koning heen en 
alles is gedekt.] 31...Dc5 Helemaal niet bekeken. Nu 
dreigt er Dg1. [Het idee van f4 was dat na 31...bxc4 
32.Dxc4 Dxc4+?? 33.bxc4 ik gewonnen sta vanwege de 
doorbraak met g5. Ok, dat lijkt een beetje op een 
goedkope truc.] 32.Kb1 b4 33.Dd2 Met het idee Dg1+ 
Kb2 Dxg4 Dxb4 met eeuwig schaak. 33...a5 34.Kc2 
Dg1 35.a3?? In razende tijdnood gebaseerd op de 
eeuwig schaak wending, volslagen krankzinnige zet. 
[35.De2 Dg3 36.f5 is toch nog steeds beter voor zwart, 
want zijn koning kan schuilen. 36...Dc3+ 37.Kb1 e5 
38.De4 Kf8 39.Da8+ Kg7 40.Dxa5 Dd2] 35...bxa3 
36.Dxa5 Hier speelt hij, met nog 10 minuten op de klok, 
snel 36...Da1??  
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
 
Never flag a Losekoot, the saying goes, maar de 
wereldberoemde Wagenaar himself was niet op de 
hoogte van dit adagium. [36...Df2+ 37.Kd1 Df1+ 38.Kc2 
De2+ 39.Kc1 Db2+ 40.Kd1 Dxb3+ 41.Kd2] 37.Db4+ 
Ke8 38.Db8+ Ke7 39.Db4+ en het halve punt was 
binnen. Mijn tegenstander was ernstig teleurgesteld en 
probeerde dat na afloop met enig hyperactief 
studentikoos primatengedrag te compenseren. Dat 
terwijl hij na een serie van drie nullen nu toch best  
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tevreden had mogen zijn zijn eerste halve punt te halen. 
½–½ 
 
(Bord 6) van der Berg,Bas (1950) - Holtackers,Daan 
(1990)  
KNSB 3C 2008-2009 Amsterdam (4), 13.12.2008 
[Daan Holtackers + Fritz 9 (30s)] 
E13: Queen's Indian/Nimzo-Indian hybrid: 4 Nc3 Bb7 5 
Bg5 h6 6 Bh4 Bb4 1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.c4 b6 4.Pc3 Lb4 
5.Lg5 h6 6.Lh4 Lb7 7.e3 0–0 8.Tc1 [8.Ld3!?] 8...d6 
9.a3 Lxc3+ 10.Txc3 Pbd7 11.Le2 De7 12.0–0 e5?! 
[12...g5! 13.Lg3 Pe4 14.Tc1 f5=] 13.d5?!  

[13.Pd2! Tfe8 14.d5 (14.Ld3!? exd4 15.exd4² is een 
serieus alternatief: hier moet zwart nog wel werken) 
14...a5 15.Lg4 (15.b4!? axb4 16.axb4 Ta2² maar OK 
voor zwart) 15...g5 16.Lxd7 Pxd7 17.Lg3 c6 18.Df3 a) 
18.e4 a4 19.Dh5 Kg7 20.Td1 Pc5² maar veel bijzonders 
is het niet; b) 18.f4 cxd5 (18...exf4 19.exf4 cxd5 20.cxd5 
Lxd5 21.fxg5 De2 (21...Dxg5? 22.Tf2 Dg6 23.Lf4 De6 
24.Dh5+-) 22.Pf3 Lxf3 23.Tcxf3 Dxd1 24.Txd1 Pe5 
25.Tf5±) 19.cxd5 Lxd5 20.fxe5 dxe5=; 18...Df6 19.Dxf6 
(19.Pe4 Dg6 20.dxc6 Lxc6 21.Pf6+ Pxf6 22.Dxc6 Pe4 
23.Tcc1 Tec8=) 19...Pxf6 20.e4 (20.Tb3 Pd7=) 20...a4 
21.dxc6 Lxc6 22.f3² en wit houdt een klein maar 
duurzaam plusje] 13...g5? [Moeilijk vooruit te zien, maar 
dit is niet correct. Goed is 13...c6 14.dxc6 Lxc6 15.Pd2 
De6=] 14.Lg3?  
 
(zie volgende diagram) 
 
 
 
 

[14.Pxg5!! blijkt heel vervelend te zijn voor zwart: 
14...hxg5 15.Lxg5 e4 dit is de meest kritieke 
verdediging, aangezien de alternatieven niet werken 
voor zwart: a) 15...Kg7 16.e4 Th8 17.Lg4 Pc5 18.Te3 
Tag8 19.b4 Pcxe4 (19...Pcd7 20.Tg3 Kf8 21.Lxd7 Txg5 
22.Txg5 Pxd7 23.Th5 Tg8 24.f4±) 20.Txe4 Kf8 21.Lxf6 
Dxf6 22.f4!±; b) 15...De8 16.Lh6 e4 17.f3± met 
soortgelijke verwikkelingen als later in de hoofdvariant; 
16.f3! (minder goed is 16.Lg4 De5 17.Lf4 De8 (17...De7 
18.Lg5=) 18.Lf5 aangezien zwart zich redt met (18.Lh6 
Pe5 19.Le2 Kh8 20.Lxf8 Dxf8 21.f4 exf3 22.Lxf3 Dh6 
23.Dd4 Kg7 24.Le2 Th8=) 18...Lc8 19.f3 Pe5 20.Lxc8 
Txc8 (maar niet 20...Dxc8? 21.Lxe5 dxe5 22.fxe4 Pe8 
(22...Pxe4 23.Dh5 Dd7 (23...Pxc3 24.Dg5+ Kh8 
25.Tf6+-) 24.Tf5 Dxf5 25.Dxf5 Pxc3 26.bxc3+-) 23.Tf5 
Pg7 24.Dg4 f6 25.Dg3±) 21.Lh6 exf3 22.gxf3 Kh8 
23.Lxf8 Dxf8 24.Kh1 Dh6 25.Tg1 Tg8 26.Txg8+ Kxg8 
27.De2=) 16...De5 (16...Kg7? 17.fxe4 Th8 18.Tf5 Th7 
19.Df1 Tah8 20.Df4 Txh2 21.Lxf6+ Pxf6 22.Dg5+ Kf8 
23.Dxf6+-) 17.Lh6! Tfe8 18.fxe4 Pxe4 (18...Pc5 19.Tf5 
De7 20.Dd4 Pcxe4 21.Lf3 Lc8 22.Lxe4 Lxf5 23.Lxf5 De5 
24.Df4 Dxf4 25.exf4+-; 18...Dxe4 19.Tf3 Kh8 20.Ld3+-) 
19.Ld3! Pf8 (19...Pxc3 20.Dg4+ Kh8 21.Txf7+-) 20.Tf4! 
Pxc3 (20...Pf6 21.Tf5 De7 22.Df3+-) 21.Dg4+ Pg6 
22.Txf7! Kxf7 23.Dxg6+ Ke7 24.Lg5+ Kf8 25.Lf4+-] 
14...Pe4³ 15.Tc1 f5 16.Dc2 Pdf6 17.h3 c6 Diagram  

[Wit verdedigt goed waardoor de stelling langzaam maar 
zeker in evenwicht raakt. Interessant is daarom om de 
stelling gelijk in rustig vaarwater te laten komen met 
17...Pxg3!? 18.fxg3 Ph5 (18...Lc8!? 19.Pd2 Ld7) 19.Kh2 
Pg7= waarna er echter nog voldoende stukken op het 
bord blijven om spel te blijven maken] 18.dxc6 Lxc6 
19.Pd2 Pxd2 [Na 19...f4 vervlakt de stelling: 20.exf4  
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Pxd2 21.Dxd2 Pe4 22.Dc2 gxf4 23.Lf3 (23.Lh2 Pc5 
24.Dg6+ Dg7 25.Dxg7+ Kxg7∓) 23...fxg3 24.Lxe4 gxf2+ 
25.Kh2 Lxe4 26.Dxe4 Kh8 (26...Dg5 27.Dd5+ Kh7 
28.Tc2=) 27.Txf2 Txf2 28.Dxa8+ Df8 29.Dxf8+ Txf8=] 
20.Dxd2 Pe4 21.Dc2 f4 22.Lh2 Tf6?! [De tijd begon te 
dringen; na 22...Pf6!?= blijft zwart spel houden] 23.Lf3² 
Db7“ [23...Dh7!?²] 24.b4 b5??  

[¹24...Dh7² was nog steeds mogelijk] 25.cxb5+- Ld5 
26.Tfd1 fxe3 27.Txd5 [Eenvoudiger is 27.fxe3 Taf8 
28.Txd5 Dxd5 29.Dxe4 Dxe4 (29...Dxb5 30.Tc7+-) 
30.Lxe4+-] 27...exf2+ [Met nog ongeveer 2 minuten 
over... 27...Dxd5 28.fxe3 Txf3 29.gxf3 Dd2 30.fxe4 
Dxe3+ 31.Kg2 Tf8 32.Lg1+-] 28.Kf1 Dxd5 29.Lxe4 
[¹29.Dxe4!? Dxe4 (29...Dxb5+ 30.Le2 Db8 31.Ld3+-) 
30.Lxe4 Tb8+-] 29...Dxb5+ 30.Dc4+ Dxc4+ 31.Txc4 
Kf7?? 32.Lxa8 1–0 
 
 
(Bord 5) Fred Reulink – Gerard Milord 
[Fred Reulink] 
1. b3 d6 2. Lb2 Pf6 3. e3 e5 4. d4 Pbd7 5. c4 b6  
Hier is c6 en g6 natuurlijker. Mijn tegenstander vertelde 
na de partij dat hij dat wel overwogen had maar dat hij 
wat avontuurlijker wilde spelen. Dat zal ‘m lukken. 
6. Pf3 Lb7 
Creatief gespeeld hoewel exd4 objectief gezien beter is. 
Het nodigt uit tot het aannemen van een pionoffer. 
7. dxe5 dxe5 8. Pxe5 
Ik wil best met het avontuur mee gaan. 
8... Lb4+ 9. Ke2  
Er is een interessante stelling op het bord gekomen. Wit 
heeft een pion meer, maar zijn koningsvleugel is niet zo 
simpel te ontwikkelen. En de koning op e2 staat ook niet 
ideaal. De open d-lijn, de vele mooie loperlijnen zorgen 
voor de nodige spanning. 9. Pd2? gaat niet. Er volgt 9... 
Pxe5 10. Lxe5 Pe4! 
9... De7  
Opent de mogelijkheid tot lang rocheren of gewoon Ta-
d8.  
10. Pxd7 Pxd7 11. Pc3  
Slaan op g7 heb ik niet serieus overwogen. Toch kan 
het wel. Bijvoorbeeld:  
11. Lxg7 Tg8 12. Lc3 O-O-O 13. Dc2 en nu heb ik twee 
pionnen zonder dat zwart meer compensatie heeft. 
11... Dg5 12. Pd5 Ld6 13. h4 Dh6 14. g3 
Ik heb lang nagedacht voordat ik tot deze zet kwam. Ik 
had eigenlijk alleen maar over Dd4 nagedacht. Maar ik 

vertrouwde het niet helemaal na Le5. Achteraf is Dd4 de 
betere zet. Na 14. Dd4 Le5 15. De4 Lxd5 16. cxd5 f5 
17. Dc2 is er niets mis met wits stelling. 
14... O-O 15. Lg2 Tad8 16. Dc2 Pe5  
Hier is 16... c6 beter. 
17. Df5! 
Niet moeilijk, wel sterk. Een stuk winnen gaat niet. 17. 
Lxe5 Lxe5 18. Pe7+ Kh8 19. Lxb7 Lxa1 20. Txa1? Df6!  
17... Lc8  
Hier bood mijn tegenstander remise aan. Na overleg 
met onze non-playing captain Frank heb ik 
geaccepteerd. Echter, alleen omdat ik het zo 
ongelofelijk koud had. Ik heb een pion meer en het ziet 
er naar uit dat er veel geruild gaat worden. De stelling 
zou zich bijvoorbeeld als volgt hebben kunnen 
ontwikkelen: 
18. Dg5 De6 19. Pe7+ Kh8 20. Ld5 Dg4+ 21. f3 Dxg5 
22. hxg5 Lxe7 23. Lxe5 Lxg5 24. Lxc7 Een pion meer, 
prachtige lopers, een open h-lijn. Wat wil men nog 
meer? Nou, een warmere zaal! 
 
(Bord 1) Koert van Bemmel - Jan-Willem van 
Prooijen  
 768MB, Fritz8.ctg  
[Koert van Bemmel] 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Pc3 Da5 4.d4 Pf6 5.Lc4 Lf5 
6.Pf3 c6 7.Ld2 e6 8.De2 Lb4 9.0–0–0 Pbd7 10.a3 Lxc3 
11.Lxc3 Dc7 12.Pe5 b5 13.Ld3 Lxd3 14.Txd3 0–0 
15.Tg3 Tab8?  

[15...Tfd8 16.Df3 (16.Te1 Pb6) 16...Pxe5 17.dxe5 Pd5 
18.Dg4 g6 19.Te1] 16.Pxd7? Hiermee wint Koert een 
pion maar hij laat heel veel moois liggen:[16.d5!! g6 a) 
16...Pb6 17.dxe6 fxe6 18.Pg4; b) 16...Pxd5? 17.Txg7+!! 
Kxg7 18.Dg4+ Kf6 (18...Kh8 19.Pxf7#) 19.Dh4+ Kf5 
20.g4+ Ke4 21.f3+ Ke3 22.Te1+ Kf4 23.Te4#; 17.Pxd7 
Pxd7 18.dxe6 fxe6 19.Dxe6+ Tf7] 16...Pxd7 17.d5 e5 
18.dxc6 [18.Dg4! g6 19.d6! Dd8 20.f4] 18...Dxc6 
19.Lxe5 Pxe5 20.Dxe5 g6 21.Td1 Tfc8 [21...b4 22.Dd6 
Dc4 23.Dd4] 22.c3 b4 23.axb4 Txb4 24.Tgd3 Tbb8 
25.Dg5 Db6 26.Dd2 [26.b4 Dxb4 27.Td8+ Kg7 28.De5+ 
Kh6 29.De3+ Kg7 30.De5+; 26.T1d2 Te8 27.b4 Te1+ 
28.Kb2 Da6 29.Td1] 26...a5 27.Td6?! [27.Td4 Dc6 
(27...a4?! 28.Txa4 Td8 29.Dc2 Txd1+ 30.Kxd1 Dd6+) 
28.Dg5 Db6] 27...Db3 28.Dc2 Da2 29.T6d3 a4 30.Db1 
Db3 31.Dc2 Da2 32.Db1 ½–½ 
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Deze partij heb ik tweemaal eerder gepubliceerd: 
eenmaal, meer dan duizend jaar geleden, in het clubblad 
van Rothmans Zevenaar en eenmaal in het clubblad van 
DSG Doesburg. Door de wederzijdse tijdnood was ie 
razend spannend, maar vooral de surrealistische 
pionnenstructuur na de 50e zet  maakt hem voor mij 
gedenkwaardig: vier pionnen op een rij. Omdat ik daar 
destijds nergens een naam voor kon vinden (de 
naamgeving hield voor mij op bij triple-pion), heb ik de 
structuur toen “tetrapion” gedoopt. Jaren later deed ik 
navraag bij Tim Krabbé (kenner bij uitstek, zie ook zijn 
website!) en bleek de officiele naam voor mijn tetrapion 
"quadrupelpion" te zijn. 
 
B. Rijkschroeff - Eric Langedijk 
Zevenaar 13-12-1994 
Rothmans 2 - SMB 4 OSBO 1e klasse 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Lg5 
e6 7.f4 Le7 8.Df3 Da5 
Een interessante speelwijze. Meestal wordt Dc7 gespeeld. 
De zet is pas in 1987 voor het eerst gespeeld, terwijl we 
Dc7 al in de jaren 50 zien opduiken. 
9. 0-0-0 Pbd7 
Ook leuk is Ld7. Als wit e5 speelt en op b7 inslaat met de 
dame komt hij zo goed als verloren te staan. 
10.g4 h6 11.Lh4 … 

11... g5! 
Een actieve zet die wel vaker in dit soort stellingen gedaan 
wordt. 
12.Pb3 Dc7 13.fxg5  
13. Lg3 of Lf2 is waarschijnlijk beter. 
13... Pe5 14. De2? ... 
Dg3 is veel beter. Nu wint zwart gewoon een pion. 
14... Pfxg4 15.h3 hxg5 16.Lg3 b5 17.Lg2 Pf6 18.Lxe5 
dxe5 
Naar mijn bescheiden mening staat zwart hier beter: hij 
heeft een pion meer, de dubbele e-pion controleert enkele 
belangrijke centrumvelden. 

Overtreffende trappen deel 2: mijn meest 
memorabele partij (tetrapion) 

Eric Langedijk 

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
 

Steenstaat 90 
6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 

19.De3 Ph5 
Niet slecht maar 19... b4 (gevolgd door a5) is sterker. 
Soms raak ik geobsedeerd door steunvelden voor lichte 
stukken. Ik zag een leuk veld op f4. 
20.Pe2 Lb7 21.Lf3 Pf4 22.Pxf4 gxf4 23.Dg1 Tc8 24.Td2 
Kf8 25. Dg4 Tg8 26. Dh5 a5 27.Dh6+ Ke8 28.Dh7 Tf8 
29.a3? a4 30.Pa1 ... 
Vernederende positie voor het paard. 
30... Lc5? 
Weer belet mijn steunveld-obsessie me hier de sterkste zet 
de doen. Ik vond e3 er wel aantrekkelijk uitzien. De stelling 
is veel te dynamisch om leuke veldjes te zoeken! 
Zwart had toe kunnen slaan met 30... Lxa3! 31. bxa3 Dc3 
of misschien nog wel sterker: 30... b4. 
31.Td3 Le3+ 32.Kb1 De7? 
Tijdnood begint zijn tol te eisen: ik begin zinloze zetten te 
doen. 
33.Dg7 Dc7? 
33... b4 is de aangewezen zet. Er kan volgen: 34. Dxe5 
La6! 
34.h4 Ke7 
Zwart is nu het grootste deel van zijn voordeel kwijt.  
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Hij staat maar een fractie beter. 
35. Thd1 Lc6 36.Dg2? ... 
36. Dg5+ geeft wit nog wat tegenspel. 
36... Tg8 
Dank u voor de g-lijn. 
37.Dh1 Db7 38.c3 Tg3 39.Ka2? ... 
Zinloos. 39. Pc2 was absoluut noodzakelijk om nog mee 
te spelen bijvoorbeeld: 39. Pc2 f5 40. Pxe3 fxe4 41. Pf1 
exd3 42. Lxc6 Dxc6 43. Pxg3 fxg3 44. Dxc6 Txc6 45. 
Txd3 Tc4 46. Txg3 Txh4 met een beter eindspel voor 
zwart, maar zeker geen easy win. 

39... f5 40.h5 ... 
40. Pc2 kan nog steeds, maar leidt nu tot ernstiger 
nadeel dan de zet ervoor. Wit besluit al zijn stukken weg 
te geven en al zijn geld maar op de h-pion te zetten. 
40... Txf3 41.h6 fxe4 42.Td8? ... 

Hier was ik even totaal verbijsterd door deze mislukte 
combinatie. Gelukkig zag ik hier de 45ste zet al, die 
promotie voorkomt. 
42... Txd8 43.Txd8 Ld5+ 44.Kb1 Kxd8 45.h7 Tf1+ 
Jammer van de gemiste kans 45 ... Dxh7! Waneer wit 
de dame neemt gaat hij in twee zetten mat. Aan de 
andere kant zou mijn tetra-pion nooit het licht gezien 
hebben, wanneer ik hier de sterkste zet had gedaan. 
Ook had een paar zetten geleden al gezien dat de Tf1-
truuk erin zat en wanneer je nog maar 1 minuut op je 
klok hebt, voer je die natuurlijk a tempo uit. Er zijn 
trouwens meer reddingsmogelijkheden. 
46.Dxf1 Dxh7 47.Pc2 Lc4 48.Dd1+ Ld3 49.Ka1 Dh2 
50.Pxe3 fxe3 
Daar is ie dan! 

51. De1 Df2 0 - 1 

Interne competitie 
Erik Wille 

De interne competitie is halverwege en de spanning is in 
alle groepen nog groot. Te meer daar nog volkomen 
onduidelijk is wie de vereiste 25 partijen gaat halen. Tot 
dusver zijn 335 partijen gespeeld door 88 spelers. Dus 
75% van de spelers doet mee aan de interne, terwijl 41 
spelers meer dan de helft van de ronden meespeelde. 
De opkomst ligt meestal zo rond de 50 spelers en dat is 
heel behoorlijk, maar natuurlijk mag dat best omhoog. 
We hopen dat ook de mensen die maar weinig kunnen 
toch proberen iedere maand een keer te spelen. Dat is 

ook goed voor de clubbinding en schaken is zo leuk ….. 
 
Clubkampioenschap 
In onderstaande ranglijsten zijn alle spelers die 
tenminste één interne partij hebben gespeeld 
opgenomen. De standen zijn niet helemaal actueel. De 
laatste externe ronde van ASV 5 t/m 11 moeten nog 
verwerkt worden, alsmede de uitslagen van spelers die 
voor een andere club in de OSBO-competitie spelen. 

Groep A 

Pl Speler TPR TOT TPRI INT TPRE 
EXT-
CUP 

1. Guust Homs 2248 7½-11 2223 5½- 8 2315 2 - 3 
2. Jochem Woestenburg 2149 7 -11 2076 4 - 7 2276 3 - 4 
3. Remco Gerlich 2133 9 -11 2206 7 - 8 1937 2 - 3 
4. Leon van Tol 2115 5 - 9 2383 4½- 5 1780 ½- 4 
5. John Sloots 2099 3½- 6 2042 1½- 3 2157 2 - 3 
6. Sjoerd van Roosmalen 2090 7 -13 2123 5 - 9 2015 2 - 4 
7. Wouter van Rijn 2074 4 - 9 2031 2 - 4 2109 2 - 5 
8. Gerben Hendriks 2062 7½-13 2074 5 - 9 2036 2½- 4 
9. Theo Jurrius 2050 7½-14 2017 4½-10 2134 3 - 4 
10. Frank Schleipfenbauer 2047 4 - 8 2091 2½- 5 1974 1½- 3 



24 

 Januari 2009 ASV-Nieuws 

Léon van Tol heeft de koppositie niet vast weten te 
houden en Richard van der Wel is zelfs flink 
teruggevallen. De nieuwe leider is Guust Homs. Hij 
heeft al een flinke afstand genomen, maar in deze fase 
van de competitie kan een nederlaag al een flinke daling 
van de TPR betekenen. Het is dus nog zeker niet 
beslist. Direct achter Guust Homs staan verrassend 

genoeg geen spelers van ASV 1, maar Jochem 
Woestenburg en Remco Gerlich. Beiden zijn aan een 
meer dan goed seizoen bezig en zij lijken niet van zins 
om Guust Homs zo maar met de titel aan de haal te 
gaan. Ook Léon van Tol, John Sloots en Wouter van 
Rijn zitten nog op het vinkentouw.  

Groep A (vervolg) 

Pl Speler TPR TOT TPRI INT TPRE 
EXT-
CUP 

11. Otto Wilgenhof 2044 3 - 8 2177 2 - 3 1964 1 - 5 
12. Barth Plomp 2010 3½- 7 1730 ½- 3 2219 3 - 4 
13. Paul Schoenmakers 2006 4½- 8 2022 4 - 7 1892 ½- 1 
14. Martijn Boele 2004 9½-14 1883 4½- 8 2164 5 - 6 
15. Siert Huizinga 1979 9½-17 2002 8½-14 1870 1 - 3 
16. Martin Weijsenfeld 1971 10 -17 1941 7½-14 2112 2½- 3 
17. Eric Hartman 1971 4 - 6 2182 2½- 3 1760 1½- 3 
18. Richard van der Wel 1948 3 - 8 1911 1 - 4 1985 2 - 4 
19. Tony Hogerhorst 1942 11 -18 1878 6½-13 2108 4½- 5 
20. Koen Maassen vd Brink 1925 6½-11 1823 3 - 7 2102 3½- 4 
21. Paul de Freytas 1913 8 -19 1944 6½-15 1798 1½- 4 
22. Erik Wille 1892 3 - 7 1841 1 - 3 1930 2 - 4 
23. Ruud Wille 1890 9 -19 1852 6½-15 2033 2½- 4 
24. Jan Knuiman 1869 3½- 9 2007 3½- 6 1591 0 - 3 
25. Anne Paul Taal 1837 4 -10 1701 1½- 6 2042 2½- 4 
26. Desire Fassaert 1826 5 -13 1804 3½- 9 1875 1½- 4 
27. Jacques Boonstra 1805 4½- 9 2029 4½- 6 1357 0 - 3 
28. Eric Langedijk 1771 3 - 8 1771 3 - 8 0 0 - 0 
29. Robert Verkruissen 1720 1½- 7 1599 0 - 3 1811 1½- 4 

Groep B 

Pl Speler TPR TOT TPRI INT TPRE 
EXT-
CUP 

1. Theo van Amerongen 1974 5½- 8 1931 3½- 6 2104 2 - 2 
2. Albert Marks 1888 7½-10 1787 4½- 7 2125 3 - 3 
3. Robert Naasz 1885 3½- 5 2247 1 - 1 1795 2½- 4 
4. Tom Bentvelzen 1871 3½- 5 1709 1 - 2 1978 2½- 3 
5. Abbes Dekker 1857 4 - 7 1934 3 - 5 1664 1 - 2 
6. Ruud Verhoef 1842 5½-10 1746 2½- 6 1985 3 - 4 
7. Harold Boom 1832 6 - 9 1832 6 - 9 0 0 - 0 
8. Pieter vd Zwan 1822 6½-10 1820 5 - 8 1828 1½- 2 
9. Jan Willem Welberg 1808 4 - 6 1704 2 - 4 2016 2 - 2 
10. Dick Hajee 1794 7½-15 1737 5 -11 1950 2½- 4 
11. Nico Schoenmakers 1756 4 - 8 1703 2 - 4 1809 2 - 4 
12. Hedser Dijkstra 1747 6½-11 1721 5½-10 2010 1 - 1 
13. Harm Steenhuis 1740 1½- 3 1740 1½- 3 0 0 - 0 
14. Jan Groen 1703 6½-12 1619 4½-10 2120 2 - 2 
15. Tje Wing Au 1699 8½-16 1634 5½-12 1893 3 - 4 
16. Rob van Belle 1688 6 -16 1740 5 -12 1532 1 - 4 
17. Johan Cretu 1687 ½- 1 1687 ½- 1 0 0 - 0 
18. Jan Vermeer 1675 9 -16 1627 6 -11 1782 3 - 5 
19. Zekria Amani 1675 2 - 4 1749 ½- 1 1650 1½- 3 
20. Hendrik van Buren 1665 7½-14 1676 5½-10 1640 2 - 4 
21. Frits Wiggerts 1652 4½-12 1653 3½- 9 1648 1 - 3 
22. Tijs van Dijk 1648 5½- 9 1670 4 – 6 1605 1½- 3 
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Harold Boom is flink teruggevallen. De gewezen 
koploper vinden we op plaats 7 terug. In de top van dit 
klassement vinden we nu drie spelers van ASV 5 in de 
top 5 en zoals het hoort geeft captain Theo van 
Amerongen het goede voorbeeld aan zijn teamgenoten 
Robert Naasz en Abbes Dekker. Albert Marks en Tom 
Bentvelzen uit ASV 7 verstoren de hegemonie van het 
team van koploper Theo van Amerongen. De oud-speler 

van ASV 1 heeft een flinke voorsprong, maar moet nog 
wel een flink aantal partijen spelen om clubkampioen te 
kunnen worden. In de top van de ranglijst vinden we 
echter veel spelers met weinig partijen. Daarom is er 
zeker ook nog hoop op de titel voor Ruud Verhoef, 
Pieter van der Zwan en zelfs Dick Hajee. Veel spelen is 
het credo! 

Erwin Velders heeft de koppositie overgenomen van 
Ton van Eck, maar laatstgenoemde is nog wel steeds 
de grootste kandidaat voor de titel gelet op het aantal 
gespeelde partijen. De verschillen zijn echter heel klein. 

Achter Ton van Eck volgen Jonathan van der Krogt, 
Wim Zunnebeld, Kok Kooman en Herman de Munnik op 
bescheiden achterstand. De geweldig scorende Liedewij 
van Eijk gaat op zeker ook in de top tien eindigen. 

Groep B (vervolg) 

Pl Speler TPR TOT TPRI INT TPRE 
EXT-
CUP 

23. Marco Braam 1638 4½-11 1665 3 – 7 1591 1½- 4 
24. Theo Koeweiden 1632 7½-13 1519 4½-10 2010 3 - 3 
25. Henk Kuiphof 1598 4 - 8 1659 3½- 6 1415 ½- 2 
26. Frans Veerman 1578 7 -13 1536 5½-11 1808 1½- 2 
27. Horst Eder 1569 4½-10 1564 3½- 8 1587 1 - 2 
28. Walter Manschot 1550 4½-11 1550 4½-11 0 0 – 0 

Pl Speler TPR TOT TPRI INT TPRE 
EXT-
CUP 

1. Erwin Velders 1988 2 - 2 1988 2 - 2 0 0 - 0 
2. Cor van der Jagt 1790 1 - 1 1790 1 - 1 0 0 - 0 
3. Jan Pieter Lourens 1585 1 - 1 1585 1 - 1 0 0 - 0 
4. Bert Sigmond 1567 3½- 5 1673 1½- 2 1497 2 - 3 
5. Ton van Eck 1561 7½-14 1617 6½-11 1355 1 - 3 
6. Jonathan van der Krogt 1555 7 -11 1507 4½- 8 1683 2½- 3 
7. Wim Zunnebeld 1538 6½-12 1566 6½-11 1230 0 - 1 
8. Ko Kooman 1520 8½-16 1466 6 -12 1681 2½- 4 
9. Herman de Munnik 1518 6½-12 1452 4 - 9 1714 2½- 3 
10. Wilfred Ariens 1465 7½-15 1465 7½-15 0 0 - 0 
11. Ernst Singendonk 1451 8½-13 1451 8½-13 0 0 - 0 
12. Liedewij van Eijk 1445 10½-15 1478 10½-14 980 0 - 1 
13. Jan Zuidema 1421 5 -11 1381 3½- 8 1527 1½- 3 
14. Bob Sanders 1393 9 -15 1354 7½-13 1646 1½- 2 
15. Hans Meijer 1380 5 -12 1338 3½- 9 1507 1½- 3 
16. Lion de Kok 1376 5 -13 1325 3½-11 1652 1½- 2 
17. John Bijlsma 1373 4½-11 1318 2½- 8 1521 2 - 3 
18. Rob van Maanen 1369 4½-11 1357 4 -10 1485 ½- 1 
19. Henk Kelderman 1358 8½-15 1310 6½-12 1550 2 - 3 
20. Bob Hartogh Heys 1335 5 -11 1347 4½- 9 1283 ½- 2 
21. Tobias van Leeuwen 1302 ½- 4 1252 0 - 1 1319 ½- 3 
22. Hein van Vlerken 1232 7 -16 1155 5 -13 1562 2 - 3 
23. Jan Diekema 1189 4½-10 1189 4½-10 0 0 - 0 
24. Jan Sanders 1177 5 -13 1174 4½-10 1186 ½- 3 
25. Phillip Stibbe 1174 6½-15 1174 6½-15 0 0 - 0 
26. Michel Lubbers 1129 1 - 2 1129 1 - 2 0 0 - 0 
27. Jelmer Visser 1075 3 -11 1075 3 -11 0 0 - 0 
28. Gerrit Verbost 1030 ½- 4 780 0 - 1 1113 ½- 3 
29. Wim Peters 993 2 -13 1003 2 -10 958 0 - 3 
30. Thijs Stomphorst 985 0 - 2 965 0 - 1 1005 0 - 1 

Groep C 
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 Wie ook opvalt is ons oudste lid. Op zijn 92e heeft Henk 
Kelderman ook dit seizoen weer een positieve score en 
vooral extern scoort de captain van ASV 10 enorm 
goed. Afgelopen donderdag bracht de nestor van de 
veteranen zijn score op 3 uit 4. Henk is voor ons allen 
nog steeds een voorbeeld! 
 
Stijgen en dalen 

Liedewij van Eijk laat in haar eerste jaar bij ASV 
iedereen haar hielen zien. Haar score van 10½ uit 14 
partijen in de interne competitie is imponerend. Als 
Liedewij haar zegereeks ook maar een beetje kan 
volhouden, zal ze niet meer achterhaald kunnen 
worden. Ook niet door de excellerende Remco Gerlich. 
De kopman van het vijfde team scoorde 7 uit 8 in de 
interne competitie en inmiddels is de externe score al 
opgelopen naar 3 uit 4. Deze ranglijst wordt overigens 
achter Liedewij beheerst door spelers van ASV 5. 
Martijn Boele en Tony Hogerhorst danken hun hoge 
klassering vooral aan hun fenomenale externe scores. 
Het is dan ook niet vreemd dat ASV 5 op dit moment de 
eerste plaats in de eerste klasse OSBO in handen heeft. 
Van de dalers brengen we zo aan het begin van het 
kalenderjaar geen stand. Opmerkelijk is wel dat 
verschillende spelers uit de hogere teams veel 
ingeleverd hebben. Maar, iedereen heeft weer goede 
voornemens voor 2009 en dat zullen deze spelers in het 
bijzonder hebben. 
 
Bekercompetitie 
Ook de bekercompetitie is in alle hevigheid 
losgebarsten. In de Kroongroep wordt in februari geloot 
voor de tweede ronde. In de eerste ronde sneuvelde al 
één ‘grote naam’. Clubkampioen Richard van der Wel 
trof het niet met de loting en ging onderuit tegen zijn 
teamgenoot Wouter van Rijn. Léon van Tol (tegen Ruud 
Wille) en Otto Wilgenhof (tegen Abbes Dekker) maakten 
geen fout. De bekergroep is al in de kwartfinale 
aangeland. En cupfighter Hedser Dijkstra is weer op 
dreef. Onze bijna ex-wedstrijdleider plaatste zich als 
eerste voor de halve finale. Herman de Munnik en Theo 
Koeweiden konden Hedser niet stoppen. Ook Jan 
Vermeer is weer op jacht naar de titel. John Bijlsma en 

Jan Groen moesten hun meerder erkennen in de 
routinier. Ook Albert Marks, Tijs van Dijk en Frans 
Veerman plaatsten zich voor de kwartfinale. Marco 
Braam en Hendrik van Buren moeten nog strijden om 
een plaats in de volgende ronde. 
 
Rapidcompetitie 
Na acht van de zestien ronden is het ongemeen 
spannend in de rapidcompetitie. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren zien we nu vooral spelers uit de 
hoogste teams aan de top van de ranglijst. Vooralsnog 
heeft Léon van Tol een gat geslagen van een vol punt. 
Maar met achtervolgers als Guust Homs, Wouter van 
Rijn en daarachter nog een viertal sterke rapidspelers is 
de strijd nog geenszins beslist. Onderstaand de spelers 
met vijf punten of meer. De laatste twee rapidavonden 
worden op 5 maart en 2 april gespeeld. 

Halverwege de competitie zijn er voor iedereen nog 
kansen om prijzen te winnen of om persoonlijke 
doelstellingen te bewerkstelligen. Alle reden om dus 
veel te komen spelen. Na de algemene 
ledenvergadering van komende week gaat de 
competitie weer verder, in ieder geval voorlopig nog 
gewoon in het Scoutinggebouw. Wat wel verandert, is 
het gezicht achter de wedstrijdtafel. Hedser Dijkstra 
geeft na elf jaren het stokje over aan Martin Weijsenfeld. 
Hedser heeft met zijn meegaande wijze van het invullen 
van zijn rol voor rust en vooral een 
plezierige sfeer gezorgd op de 
clubavond. Het zal wennen zijn om 
hem op de clubavond alleen nog als 
schaker tegen te komen. Hedser, 
enorm bedankt namens alle schakers 
die jij zoveel leuke schaakavonden 
hebt gegeven.  
 
 
 
Martin Weijsenfeld was onmiddellijk bereid de rol van 
Hedser over te nemen en daar zijn we enorm blij mee. 
Hij is op dit moment het vak van Hedser aan het leren. 
En het is een vlugge leerling. Martin, heel veel succes 
bij dit belangrijke werk. 

Pl Speler Gr ELO Stijging 
1. Liedewij van Eijk C 1308 208 
2. Remco Gerlich A 1998 120 
3. Martijn Boele A 1927 103 
4. Tony Hogerhorst A 1901 95 
5. Jochem Woestenburg A 2045 91 
6. Hein van Vlerken C 1186 79 
7. Pieter van der Zwan B 1724 74 
8. Harold Boom B 1723 71 
9. Albert Marks B 1798 69 
10. Ko Kooman C 1480 69 
11. Jonathan van der Krogt C 1480 67 
12. Theo van Amerongen B 1855 66 
13. Ernst Singendonk C 1402 57 
14. Martin Weijsenfeld A 1944 55 
15. Gerben Hendriks A 2018 51 

Pl Naam Score TPR 
1 Leon van Tol 7 2283 
2 Guust Homs 6 2202 
3 Wouter van Rijn 6 2325 
4 John Sloots 5½ 2177 
5 Theo Jurrius 5½ 2123 
6 Jan Knuiman 5½ 2049 
7 Martin Weijsenfeld 5½ 2039 
8 Otto Wilgenhof 5 2164 
9 Richard van der Wel 5 1992 
10 Daan Holtackers 5 2009 
11 Siert Huizinga 5 1910 
12 Anne Paul Taal 5 1946 
13 Remco Gerlich 5 1846 
14 Koen Maasen van den Brink 5 1908 
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Beste ASVers! Eindelijk dan een berichtje van mij, oud-
lid van ASV. 
Inmiddels zijn we alweer ruim twee maanden geleden 
daadwerkelijk verhuisd. Het Arnhemse achter ons 
gelaten. Het kostte me niet eens veel moeite ons oude 
huis te verlaten, ik trok de deur voor de laatste keer 
achter me dicht en daar gingen we. Vaarwel Arnhem! 
Een mooie tijd was afgesloten. Vrijwel tegelijkertijd 
gingen onze twee kinderen het huis uit en we waren 
opeens weer met ons tweetjes. Het is wel even wennen. 
Wat ik wel erg mis is het wekelijkse schaken bij ASV. Ik 
heb sinds de OSKA geen partij meer gespeeld. Ja, af en 
toe rommel ik nog wat op internet-schaak, maar dat 
haalt het niet bij de echte lijf-aan-lijf gevechten bij ASV. 
OSKA 2008 was mijn laatste wapenfeit en daar heb ik 
warempel niet slecht gescoord. Bij elke OSKA waar ik 
ooit aan meedeed, bleef ik na afloop van de laatste 
wedstrijden tot aan de prijsuitreiking, om te zien wie er 
zoal gewonnen had en ik zat nooit bij de winnaars. Deze 
laatste keer kon ik niet al te lang meer blijven omdat ik 
die dag nog naar mijn tijdelijk onderkomen moest, in de 
nabijheid van mijn werkplek in Sassenheim. Maakte niet 
uit, dacht ik, ik had toch niets gewonnen, ondanks de 
aardige score van 4 uit 6. Wie schetst dan ook mijn 
verbazing toen ik later hoorde dat ik warempel toch nog 
een prijsje gewonnen had! De ratingprijs nog wel. Ik zal 
niet verder uitweiden over die partijen, hoewel ik nog 
met genoegen terugkijk op sommige partijen, 
bijvoorbeeld de partij waar ik al op de 3 of 4 zet 
meesterlijk blunderde maar toch na bijna 4 uur remise 
uit de stelling wist te persen. Dit is nog te zien geweest 
in “Plaatjes kijken” in de eerst ASV-Nieuws van dit 
seizoen, en ik zag daar dat ik in het verre eindspel het 
bijna nog wist te vergooien. 
Elke week kijk ik nog op de ASV-site, hoe de uitslagen 
zijn, welke nieuwtjes er zijn en natuurlijk om ASV-
Nieuws te lezen. Ik zie steeds meer namen in de 
uitslagenlijsten die ik niet ken. Een goed teken. ASV 

bloeit en groeit gewoon verder, tegen allerlei crisissen 
in.  
Ja, waar moet ik het over hebben, als ik toch niet meer 
speel? Ik kan niet steeds maar doorgaan met mijmeren 
over Grootse en Meeslepende partijen van vroeger, 
bijvoorbeeld zo van “Mijn tegenstander, een zekere heer 
T. van Dijk, zag natuurlijk niet welke uiterst geniepige 
wending ik in petto had, produceerde een van zijn 
favoriete zetjes, een zompige ezelsoor h7-h6 en 
verdween kort daarna reutelend van het bord”. 
Prachtige herinneringen, dat geef ik toe. 
Ik heb nog niet eens gekeken of er bij mij in de buurt wat 
te schaken valt. Heeft Sassenheim wel een 
schaakvereniging? Of moet ik naar Leiden? Daar heb je 
ze wel, maar dat is weer wat lastiger te bereiken, vooral 
als je na je partij, laat op de avond, weer naar huis 
moet. 
Om tenminste nog iets aan schaken te doen, ga ik eens 
kijken of er hier aan bedrijfsschaken gedaan wordt. Ooit, 
een jaar of 15 – 20 geleden, was er hier bedrijfsschaak, 
waar ik ook aan mee deed. Dit was in mijn “eerste 
Sassenheimse tijd”, zogezegd. Waar ik nu werk, heb ik 
al eens gewerkt, van 1985 – 1993. Toen moest er 
zonodig gereorganiseerd worden en mijn werk 
verhuisde naar Arnhem. Nu is er weer gereorganiseerd, 
want dat schijnt er nou eenmaal bij te horen en echt 
heel erg nodig te zijn en het werk is weer teruggegaan 
naar Sassenheim. Allemaal ter Algeheel Nut van De 
Kumpenie, moet je maar denken. In ieder geval, van 
1985 – 1993 was er hier een uitgebreide 
bedrijfsschaakcompetitie. Ik vrees dat er niet veel meer 
van over is. Tijd voor actie dus. 
 
Goed. Dit was het dan weer. Wie weet schrijf ik nog wel 
eens wat voor dit fraaie Nieuws. 
 
Als het allemaal meezit doe ik mee aan het  
Voorjaarstoernooi. Eens kijken wat ik er nog van kan! 

Een Bericht uit het Westen 
Ignace Rood 

Telefonisch aanmelden voor de interne competitie 
 
Martin Weijsenfeld start om 19.50 uur met de indeling van de interne ronde. Voor die tijd moet u zichzelf dus 
aangekruist hebben, anders heeft u geen tegenstander. 
 
Als u het niet redt om zich voor die tijd aan te kruisen, maar u wilt wel spelen dan kunt u zich ook 
telefonisch aanmelden. 
 
Vanaf de eerste donderdag in februari moet u hiervoor bellen met:  
 

06 – 1261 8253 
 
Tot 19.30 uur kunt u de voice-mail inspreken en daarna krijgt u onze nieuwe wedstrijdleider Martin 
Weijsenfeld aan de lijn. Als u na 19.50 uur belt, kunnen we u uiteraard geen tegenstander garanderen, maar 
proberen kan altijd. 
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Terwijl de Toren hun geplande kampioenschap van de 
daken schreeuwde, hulde het vijfde zich in stilzwijgen. 
Met één wedstrijd dik verloren (WDC thuis) en één 
wedstrijd dik gewonnen (Schaakstad uit) wisten wij niet 
precies waar we stonden. De Toren 2, in rating bijna 
honderd punten hoger, hadden op dat moment ook één 
uit twee. 
 
Beide teams kwamen niet in hun sterkste opstelling. De 
Toren misten hun kopman Sebas Beumer en Justin 
Gunther, maar hadden daarvoor Renze Post en Vincent 
Vleeming terug gekregen. Ook beiden 1800-spelers. Wij 
misten onze kopman Remco Gerlich, Eric Hartman en 
Abbes Dekkers, maar kregen daarvoor Albert Marks, 
Dick Hajee en Jan Vermeer terug. Geen slechte 
vervangers! 
 
De wedstrijd, die in Arnhem-Zuid moest worden 
gehouden, omdat het een jeugdteam zou zijn, wat nogal 
absurd is, omdat de gemiddelde leeftijd overduidelijk 
een getal was waarop men gedestilleerd mag gaan 
drinken, werd continu onderbroken door rennende, 
fluitende en roepende kinderen. Pas na een uur werd 
het enigszins stil. Zeker omdat ondergetekende zich niet 
helemaaal lekker voelde, waarschijnlijk iets verkeerds 
gegeten, kost dat zoveel concentratie dat er punten van 
verloren kunnen gaan. 
 
Omdat Remco zoals geschreven niet aanwezig was, 
mocht Tony op bord één plaatsnemen. Onze 
teamcaptain Theo van Amerongen had daartoe 
besloten, om van eigen krachten uit te gaan. De Toren 
besloot echter tot hetzelfde en liet een invaller aan bord 
één plaatsnemen. 
 
De opstelling, waarin de oneven borden van ASV zwart 
hebben en dus de even borden wit: 
ASV 5  (1789) - De Toren Arnhem 2j (1856) 
1. Tony (1799)  -  R.H. Post (1873)  ½ - ½ 
2. Martijn (1868)  -  N. Beijerinck (2087)  1- 0 
3. Robert (1811)  -  J. van Dorp (1890)  0 - 1 
4. Dick (1766)  -  N. Lentjes (1825)  ½ - ½ 
5. Albert (1815)  -  V. Vleeming (1819)  1 - 0 
6. Jacques  (1753) -  S. van Willigen (1799)  0 - 1 
7. Jan (1732)  -  S. Glasbeek (1757)  ½-½ 
8. Theo (1771)  -  M. Gunther (1800)  1 – 0 
 
In de opstelling valt al het één en ander op. Bij ASV zijn 
5 spelers met een rating onder de 1800 en geen enkele 
speler met een rating van boven de 1900. Bij De Toren 
zijn maar twee spelers met een rating van onder de 
1800 en op bord twee een 2000+ speler: Beijerinck. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat álle ASV-ers een 
lagere rating hebben dan hun tegenstander. 
 
De wedstrijd begon rustig, behalve bij Dick op bord 4. 

Lentjes pakte met zwart de opening aan, offerde het één 
en ander voor een koningsaanval en Dick had veel tijd 
nodig om de goede zetten te vinden, maar wist deze 
keer op keer te doen, alhoewel een schaakprogramma 
dit misschien tegen zal spreken. 
 
Tony was het eerste klaar. In een beetje suffe 
remisestelling, waarbij de lichte stukken waren afgeruild, 
bood Post remise aan, dat Tony na kort overleg met 
Theo aannam. 
Robert werd op bord drie vakkundig aan de kant 
geschoven: 
 
J. van Dorp - Robert 

25. Te6! 1-0 
 
Albert kwam tegen Vleeming een volle kwaliteit achter, 
maar hield de stelling gesloten, zodat de torens niet 
actief konden worden en zijn loper prachtige velden 
bezat. Vleeming leek de draad een beetje kwijt te raken, 
want een uurtje later moest hij zijn dame geven om mat 
te voorkomen. Een erg goede overwinning voor Albert! 
 
Onderstaand de partij. 
Als het commentaar niet van Albert is staat het 
aangegeven. 
Vleeming – Albert 
1.f4 d5 2.Pf3 Pf6 3.g3 b6 4.Lg2 Lb7 5.0–0 e6 6.c3 c5 
7.d3 Pc6 8.Pa3 Le7 9.Dc2 d4 Met deze zet hoopte ik 
verwarring in de witte stelling te brengen, maar het 
antwoord  had ik overzien.De rochade was een 
passende voortzetting geweest. (Inderdaad, met 0–0 
staat zwart erg comfortabel. Hij beheerst het centrum, 
heeft actievere stukken. Eigenlijk alles wat je met zwart 
wilt uit zo'n opening! (MB)) 10.Pe5 Ik sta nu zo onder 
druk, dat ik besloot onmiddellijk de kwaliteit te geven 
voor tegenspel op de koningsvleugel. 10...Pxe5 
11.Lxb7 Peg4 12.h3 Pe3 13.Lxe3 dxe3 14.Da4+ Kf8 
15.Lxa8 Dxa8 16.Pc2 Pd5 17.De4 Dd8 18.Pxe3 Pxe3 
19.Dxe3 h5 Op deze manier wordt wit op de 
koningsvleugel beziggehouden en kan zwart zijn toren 

ASV 5 - De Toren 2 
Martijn Boele 
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in het spel brengen. 20.Df3 Th6 21.e4 Kg8 22.Tad1 
Tg6 23.Kh2 [23.Kh1 Lijkt iets beter. (MB)] 23...h4 24.g4 
Dc7 25.Tc1?! [25.e5! De zwarte stukken staan vreselijk, 
omdat ze nauwelijks ruimte hebben. Wit kan rustig d4 
gaan voorbereiden en de damevleugel verorberen door 
open lijnen te creeeren voor zijn torens. (MB)] 25...e5 
26.f5 Td6 27.Kh1 Lg5 Nu heeft zwarts loper een 
vorstelijke positie ingenomen. Wit komt niet tot een plan 
en raakt van de regen in de drup. 28.Tcd1 f6 29.De2 
Dc6 Ik heb lang Dd7 overwogen maar de tekstzet is 
actiever en dreigender zoals uit het vervolg blijkt. 
30.Dc2 Kh7 31.a3 a5  

32.Tb1? Onbegrijpelijk. De d-lijn had wit nooit mogen 
opgeven. 32...c4 33.dxc4?? Td2 Wit gaf op. Van zo'n 
slotstelling kun je alleen maar dromen. Er zijn van 
weerskanten fouten gemaakt. Te veel. Wit had natuurlijk 
nooit mogen verliezen en of hij had kunnen winnen met 
kwaliteit en pion plus? Hij had veel sneller zijn torens 
moeten activeren. De enige hoop voor zwart was een 
goede positionering van zijn loper. Wit had subtieler 
moeten spelen, hij was veel te afwachtend. 0 - 1 
 
De partij van Jacques heeft schrijver dezes helaas niet 
goed kunnen volgen. Wellicht verloor hij geruisloos, zo 
niet dan beloof ik u daarop terug te komen. Jan 
Vermeer, die een hele andere auto heeft dan de 
Porsche van Tony, maar in elk geval even gastvrij is als 
het om meerijden gaat, maakte een goede remise. 
 
Theo moest ondertussen het punt gaan pakken.  

Dick had namelijk erg weinig tijd en stond enigszins 
aangekrant, maar ondergetekende stond ruim 

gewonnen. Theo kreeg een gelijkwaardig eindspel na 
een bloedeloze afruilpartij, maar zijn tegenstandster wist 
het, terwijl ook gewonnen te hebben gestaan, op een 
prachtige manier te verprutsen. Het commentaar is van 
Theo, behalve als anders aangegeven.  
30…d5 Zwart moet zijn koningsvleugelpionnen 
opspelen en een vrijpion creëren, daarna moet wit die 
pion tegenhouden en kan zwart de witte damevleugel 
opeten. Voor mij, wit, liggen de tegenkansen op de 
damevleugel, vandaar mijn vervolg. 31.Ke3 g5 32.Kd3 
h5 33.c4 bxc4+ 34.bxc4 dxc4+ 35.Kxc4 Ke6? Zwart 
had door moeten gaan op de koningsvleugel met g4, h4 
en g3. Wit had dan met zijn koning teruggemoeten naar 
de koningsvleugel via Kd3, Ke3 en Kf3 en kan zo 
waarschijnlijk nog precies remise maken. De andere 
weg via Kd5 en het opspelen van pion d4 gaat te traag. 
Er werd vervolgens a tempo nog een zet gedaan door 
mij en Marcella. Het is de vraag of Kc5 van mij wel goed 
is. Na Kc5 had zwart in ieder geval g4 moeten spelen. 
[35...h4!!–+ 36.d5 (36.Kd3 Kf4 37.d5 Ke5 wint ook.) 
36...g4 en wint. (MB)] 36.Kc5 Kd7 (36. ... g4 dan had ik 
me met mijn d-pion moeten redden. Dat gaat precies 
een zet sneller dan bij de vorige zet, want de pion wint 
met schaak een tempo). 37.Kd5 en nu staat wit ineens 
gewonnen. De doorbraak van zwart op de 
koningsvleugel komt te laat en wordt niet meer door de 
zwarte koning ondersteund. 37...g4 38.Ke4 Kd6 Hier 
helpt h4, g3 niet meer, want de witte koning komt op tijd. 
Zie 38. ... h4 39. Kf4 g3 40. gxf3 hxf3 (h3, 41.Kf3 enz.) 
41. Kxf3 Kd6 42. Ke3 Kd5 en wit wint. 39.Kf4 Kd5 
40.Kg5 a5 41.Kxh5 Kxd4 42.Kxg4 a4 43.h4 Kc3 44.h5 
Kb3 45.h6 Kxa3 46.h7 Ka2 47.h8D a3 48.Dc3 1-0 
 
Ondertussen had ik de opening voor de zoveelste keer 
dit seizoen totaal verprutst. Maar dat is misschien 
helemaal niet zo verkeerd, want omdat ik waarschijnlijk 
geen theorie speel, kunnen mijn tegenstanders het in 
elk geval ook niet kennen. Toen het op schaken 
aankwam werd Beijerinck, incluis z'n rating, van het 
bord geblazen. 
 
Martijn Boele – Nick Beijerinck 
Na 20. ... Df7  

Met de koningen in het midden is het makkelijk te 
bepalen wiens koning onveiliger staat: de zwarte. Hier 
past ook maar één thematische regel: actieve stukken 
opruimen tegen inactieve stukken.  
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21.Txh5!  
Het is eigenlijk direct gewonnen.  
21...Dxh5 22.Lc7 Lc6 23.exd5 Ld7 24.Tg1  

24…Dxh2? Pionnentjes snoepen is het laatste dat zwart 
moet doen. Hij speelt effectief met twee torens minder. 
25.Tg7 Dh4 26.d6 Dreigt mat, maar gaat in elk geval 
materiaal terughalen. 26...Df6 27.Te7+ Kf8 28.Txd7 h5 
Niet dat er echt beter zetten zijn, maar ik vond het leuk 
dat het paard op d2 ineens ook prima staat op via f1 het 
veld h2 af te dekken op het moment dat die pion nog 
gevaarlijk zou worden. 29.Te7 h4 30.Db7 Te8 31.Txe8+ 
Kxe8 32.d7+ Ke7  

33.Dc8!  
[33.d8D+!! Txd8 34.Lxe5+ Td7 35.Lxf6+ Is een geinige 
variant om te laten zien, maar alles wint.] 33...Kf7 
34.d8D Txd8 35.Dxd8 Dxd8 36.Lxd8 h3 37.Pf1 Zwart 
geeft op. 
 
Dick moest met een stuk voor, maar erge tijdnood een 
vrijpion verdedigen. Het was 4-3 voor de goeden, dus 
een remise was genoeg. De stelling was waarschijnlijk 
nog gewonnen voor meneer Hajee, maar houdt het in 
tijdnood maar remise! Met droge ogen en zo cool als 
Keanu Reeves in The Matrix, met als enige verschil dat 
Dick een gewone bril en Keanu een zonnebril heeft, 
bleef Dick als een vorst achter zijn bord zitten en per zet 
maar enkele secondes gebruiken. Lentjes, die wel zag 
dat hij niet verder zou komen, bood, terwijl Dick nog 32 
seconden op de klok had, enorm sportief remise aan, 
dat Dick direct aannam. Complimenten vanaf deze 
positie aan Noud Lentjes. Zo jong en dan al een heer. 
Keurig. 
 
Het betekende echter wel dat ASV 5 het door de Toren 
geplande kampioensteam Toren 2 versloeg!  
Een geweldige teamprestatie die nog lang naklonk in de 
Arnhemsche schaakkerkers. Het gemok intern in Zuid 
was niet van de lucht, hoorde uw verslaggever uit 
betrouwbare bronnen.  
Hoogmoed komt voor de val. Do I need to say more? 
 

Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 

We hebben het al eens gehad over het verwijt aan de 
schaakproblematiek, “dat het niets met schaken te 
maken heeft.” Ten eerste is dit niet waar. Ten tweede: 
elke schaker doet wel meer dingen, die niets met 
schaken te maken hebben. Zo zijn cryptogrammen 
onder schakers wezenlijk populair. Maar er is natuurlijk 
een categorie problemen, die nog verder af ligt van 
wedstrijdschaak en wel helpmats en zelfmats. Vandaag 
kijken we eens naar de eerste groep. Wat is een 
helpmat? Het is een probleemvorm, waarbij zwart moet 
helpen om mat gezet te worden. Dit ligt inderdaad ver 
weg van het normale schaak, ook al ziet men wel eens 
een speler pogingen in die richting wagen. Volgens 
componisten is het maken van helpmats iets 
gemakkelijker dan van een gewoon probleem omdat er 

geen variantenspel mogelijk is. Goldschmeding stelde, 
dat het oplossen van een helpmat moeilijker is dan van 
een tweezet, maar makkelijker dan van een driezet. Dit 
laat zich makkelijk begrijpen. In een tweezet moet men 
een superzet vinden, die doorslaat tegen elke 
verdediging. Bij een helpmat begint zwart. Die moet de 
unieke zet doen, die het wit mogelijk maakt de sleutelzet 
te vinden. Eigenlijk moet je dus twee sleutelzetten 
achter elkaar vinden. 
Er zijn ook verschillen met gebruikelijke problemen. Zo’n 
probleem is fout als er een nevenoplossing is. Bij 
helpmats wordt zoiets juist gewaardeerd, maar wel 
onder de voorwaarde, dat er thematische samenhang is. 
Ook wordt er veel gewerkt met meerlingen. Soms 
worden dit ware kunstwerkjes, waarbij de toren op e3 
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vervangen wordt door een dame, en daarna door een 
loper, vervolgens een paard, terwijl vervanging door een 
pion weer een compleet andere oplossing oplevert. Men 
moet er eens naar kijken om er een zekere waardering 
voor te krijgen. 
Op naar enkele voorbeelden. Ik begin met een driezet 
van Niemann uit 1958.  

Het zal duidelijk zijn, dat Td7 een belangrijke rol moet 
spelen. Dat kan hij echter niet omdat hij gepend staat. 
Maar daar weet zwart wel wat op. Zijn eerste zet luidt 
derhalve 1. Lb4-e7. Wit maakt ogenblikkelijk gebruik van 
die kans Td7-d5. Nu moet de zwarte koning nog het 
open veld in getrokken worden. Geen nood: dat kan hij 
zelf. 2. Kf3xe4 en er volgt Td5-d4+ 3. Ke4xe3 en Td4-d6 
mat. Het zal duidelijk zijn, dat de witte en zwarte zetten 
omgedraaid zijn. Steeds komen de zwarte zetten 
vooraan. Ook zal het duidelijk zijn, dat bij helpmats een 
driezet echt drie zetten betreft en niet twee-en –een-
half. 
Het tweede probleem oogt simpeler: een tweezet. Hij is 
van de Rus Mintz uit 1981.  

Ik geef maar gelijk een oplossing: 1. La8-d5 a7-a8D 
2.Kb5-c4 Da8-a6 mat. Maar dit is nog maar het halve 
werk. De componist heeft drie oplossingen ingebouwd. 
Dat staat in de omschrijving en bij een oploswedstrijd 
wordt men ook geacht alle drie die oplossingen te 
geven, anders is de inzending fout. Maar vandaag krijgt 
iedereen alles cadeau. Dus hierbij de tweede oplossing: 
1.La8-c6 a7-a8L 2.Ka4 Lxc6 en de derde: 1.La8-b7  a7-
a8P 2.Ka6 Pa8-c7. Barnes schreef over dit probleem, 
dat het een mirakel is, dat zoiets mogelijk is. 

Bijna alle bekende componisten begeven zich ook op 
het terrein van de helpmats en de zelfmats.  Als 
voorbeeld hier een tweezet van Jac. Haring.  

In de twee oplossingen komt hij tot precies dezelfde 
matzet, maar dat zijn natuurlijk totaal verschillende. De 
eerste 1.Dxg5 Pg3 2. Dg4 en 0-0 mat. Ook in de tweede 
variant zet de witte toren mat vanaf f1, maar de aanpak 
verschilt. 1. Dd4 Pe3 2. De4 Tf1 Zoals bekend is de 
vierde opgave er altijd een om zelf op te lossen. Ik durf 
het nu nauwelijks aan, maar laat toch de traditie niet los. 

Maar laat ik een beetje helpen. De opgave helpmat in 
drie met maar één oplossing is van de Braziliaan 
Sonnenfeld. Die laat wit met twee stukken zitten. Daar 
zijn niet zo veel matstanden mee mogelijk. De hier 
noodzakelijke matstand laat zich eenvoudiger vinden 
dan de zetten. Die laatste worden pas makkelijk als je 
weet, waar je ze heen moet sturen. Sterkte. 
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In de zware promotieklasse deed ASV 4 in de twee 
afgelopen rondes goede zaken door eerst  
Ede en daarna UVS 2 te verslaan. 
Van beide wedstrijden volgt een impressie. 
Tegen Ede speelde Paul Tulfer weer een goede 
wedstrijd en bekroonde de strijd met het fraaie Pc4!  
 
Zandvliet,J (1814) - Tulfer,P (1896)  
promotieklasse OSBO, bord 5 Arnhem (3), 22.11.2008 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Lc4 
e6 7.Lb3 b5 8.Lg5 Le7 9.Df3 Db6 10.0–0–0 0–0 11.Le3 
Db7 12.Lg5 Ld7 13.The1 b4 14.Pce2 Pc6 15.Pg3 Pe5 
16.De2 h6 17.Lf4 a5∓  

18.Lxe5 dxe5 19.Pf3 a4 20.Lc4 Dc7 21.b3 axb3 
22.cxb3 Lb5! 23.Kb1 Lxc4 24.Dxc4 Da5 25.Dc2 Tfc8 
26.Db2 Tc3 27.Tc1 Tac8 28.Txc3 bxc3 29.Dc2 Pd7 
30.Pf1 Pb6 31.Pe3 Lc5 32.Td1 

32...Lxe3–+ 33.fxe3 Pc4! 34.Td8+ 0–1 
 
Gerben won na een lange partij tegen UVS 2 en geeft 
daarbij het volgende commentaar: 
 
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.Pf3 cxd4 4.Pxd4 e5 5.Pb5 d5 
6.cxd5 Lc5 7.e3 0–0  
Kent u dat? Je hebt 2 torens op de onderste rij. En één 
daarvan moet op d1 gezet worden. Maar welke? Nou, 

zoiets had ik hier dus ook. Mijn beide paarden kunnen 
naar c3. En één van de twee wil ik daar neerzetten. 
Maar welke? Als ik mijn paard op b1 op c3 zet is deze 
keurig netjes ontwikkeld. Maar….. dan kan mijn paard 
weggejaagd naar a3 waar het niet lekker staat. 
Andersom, als ik het paard op b5 op c3 zet, dan heb ik 
wat meer moeite om daarvoor een goed veld te vinden. 
Dus daarom wacht ik nog even af. 
8.a3 a6 Daar hoef ik me ook geen zorgen meer over te 
maken. 
9.P5c3 e4 10.Pd2 Te8 11.b4 La7 12.Lb2 Pbd7 13.Pc4 
Lb8 14.Dc2 b5 15.Pa5 Ik vond dit gewoon een lekkere 
zet. De dreiging om het veld c6 te bezetten blijft er in 
zitten.  
15…Ld6 16.0–0–0 Fritz vind h3 beter. Ik denk dat hij 
gelijk heeft. Maar ja, ik wil toch graag wat aan m’n 
ontwikkeling doen. De torens zijn nu met elkaar 
verbonden en een korte rochade vond ik, gezien de hele 
batterij aan zwarte stukken die op de koningsvleugel 
gericht staan,toch wel erg eng. En ik vond dat mijn 
dame wel wat morele ondersteuning van manlief kon 
gebruiken. 
16…Pb6 17.Le2 Dc7 18.Kb1 Lf5 19.Db3 Tec8 20.Tc1 
Pc4 Slaan met de loper? Of paard? Of loper? Ook zo’n 
dilemma. Je kunt op beide manieren slaan, maar ik kon 
niet goed uitmaken met wel stuk ik het beste kan slaan. 
Dus min of meer intuïtief …… de loper…….  
21.Lxc4 bxc4 22.Dc2 Pg4 23.Pc6 Lg6 24.Pa4 Pe5??  

Hahaaaaaaa ……En dat had ik lekker gezien. ☺ Zwart 
gaat een kwaliteit verliezen. 
25.Pxe5 Lxe5 26.Lxe5 Dxe5 27.Pb6 a5 28.Pxa8 Txa8 
Kent u dat? Je leeft je helemaal in een stelling in en na 
uren ploeteren heb je eindelijk die gewonnen stelling op 
het bord. Hoera! Maar, je bent moe. Je concentratie 
neemt af. En het karakter van de stelling is totaal 
gewijzigd. Je moet je dus weer helemaal inwerken in de 
stelling. Vreselijk. De volgende zetten zijn niet om aan te 
zien. 
29.Dxc4 f5 30.Dc6 Te8 31.b5 Lf7 32.Thd1 Td8 33.b6 
Lxd5 34.Dc7 De8 35.Dc5 De6 36.Td4 Td6 37.Dc8+ Kf7 
38.Dxe6+ Kxe6 39.Tc5 Txb6+ 40.Kc1 Lb3  

ASV 4 wint twee keer 
Anne Paul Taal en Gerben Hendriks 
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41.Txa5 Tc6+ 42.Kb2 Lc4 43.Td2 Ld3 44.Ta7 Kf6 
45.a4 h6 46.a5 g5 47.Ka3 h5 48.Tb2 Tc3+ 49.Tb3 Tc2 
50.Tb6+ Ke5 51.Te7+ Kd5 52.Td7+ Ke5 53.a6 Tc3+ 
54.Ka2 Tc5 55.a7 Ta5+ 56.Kb2 Lc4 57.Tb8 Le6 
58.Tdb7 Ld5 59.Td7 Lc6  
 
(zie diagram hiernaast) 
 
Ok, dan toch nog iets leuks ter afsluiting. Wit komt een 
volle toren voor te staan. 
60.Te8+ Kf6 61.Td6+ Kf7 62.Txc6 Zwart geeft op. 

Een vroege Sinterklaasavond! 
John Sloots 

Op de dag voor Sinterklaas werd op de club een 
Rapidcompetitie avond afgewerkt. 
Theo en John mochten tegen elkaar spelen, maar 
waren in gedachten al veel verder vooruit. Zie 
onderstaande partij. 
 
J. Sloots - Th. Jurrius 
ASV Rapidcompetitie, ronde 7, 04.12.2008 
 
1. Pf3 Pc6 2. d4 d5 3. g3 Lg4 4. Lg2 Pf6 5. Pbd2 Dd7 
6. h3 Lf5 7. b3??  (zonder nadenken trapt wit in een 
hele vervelende truc)  Pb4 8. e4?  (8. Pe5 Pxc2+ 9. 
Dxc2  
Lxc2 10. Pxd7 Kxd7 kost slechts een pion;  of 8… Lxc2? 
9. Pxd7 Kxd7 10. La3!) 
dxe4 9. Ph4  (Pe5 kan nu niet meer wegens Dxd4)  e3 
10. fxe3 Pxc2+ 11. Kf2 Pxa1  
12. Pxf5 Dxf5+ 13. Kg1 etc. Aan de daarop volgende 
zetten durf ik me niet meer te wagen, maar na pakweg 
20 zetten was de volgende stelling ontstaan: 

Wit staat inmiddels een kwaliteit en 3 pionnen achter. 
Het ging als volgt verder: 20.Pf3 Dg6 21.Pe5 Lxe5 
22.Lxe5 Pd5 23.Df2 (een succesje voor wit; hij valt 2 
pionnen tegelijk aan - a7 en f7 !) 23…f6 24.Dxa7 fxe5 
25.Da8+ Kd7 26.Dxb7 Thf8?? (na Tb8 kunnen de 
stukken direct in de doos)27.Tc1  (nu wordt het anders) 
Ke7 (of Tf2? 28. Dc6+, 29 Dc5+ en 30 Dxf2) 28.Lxd5 

Txd5 29.Txc7+ Kf6  

30.Db4!!! (een super-zet, in plaats van opgeven. Valt 
Tf8 aan, voorkomt Td2+ en dreigt nog iets. Ook Dc2+ 
kan niet)  Tfd8 31.Dh4+ Kf5 (of Dg5? 32. Tf7+ Kxf7 33. 
Dxg5 en de zwarte torens redden het niet  +-) 32.g4+ 
Kf4 (beter is Ke4 33. Tc4+ Td4 34. Dxd8 en wit staat 
beter) 33.Dg3+ Kg5??  (Ke4 was gedwongen, waarna 
wit eeuwig schaak kan en moet geven)  

34.De3+ en wit stelde remise voor; een correcte uitslag!  
Mat in 3 was het alternatief (34. h4+ Kf6 35. g5+ Kf5 36. 
Df3# of 34… Kh6 35. De3+ en Dxg5#). 
En Theo stormde terug naar de bar …. 
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Sinterklaas en Zwarte Piet hadden dinsdagmiddag 2 
december strooigoed op de schaaktafels gezet. Met 
een bakje koffie was het deze middag goed toeven in de 
Molenbeekstraat.  
 
Langzamerhand is een kopgroep uit dat peloton 
ontsnapt. Jan Vermeer legde het loodje in de eerste 
ronde tegen Albert Marks en Dick Hajee versloeg Rob 
Cornips. Ook Dick schaakte deze middag scherp en 
behaalde de volle buit. Dit heeft als resultaat dat maar 
liefst drie spelers op de eerste plaats staan. Zover ik 
weet een unicum bij het Daglichtschaak. Horst Eder 
voegde deze middag ook drie punten aan zijn totaal toe, 
daarmee schaart Horst zich aan de kop van het 
achtervolgend peloton. Vrouwe Fortuna kwam Horst wel 
te hulp. In de partij tegen Anton van der Aa moest hij 
twee verbonden vrijpionnen tegenhouden. Dat lukte met 
medewerking van Anton. Anton heeft één grote vijand 
en dat is moeder tijd. In bijna alle partijen beslist de vlag 
de partij. Zo ook in deze partij. Meedogenloos tikte de 
klok door en hij deed planloze zetten, tot zijn vlag viel.  
 
Van de B-spelers voegde Wim Zunnebeld twee punten 

aan zijn totaal. Daarmee gaat hij riant aan kop in de B-
groep. Onderaan verloren Anton van der Aa en René de 
Goey hun partijen. René de Goey kwam zoals hij had 
beloofd terug en beloofd een vaste speler op de dinsdag 
te worden. 
 
De opkomst van twaalf spelers is redelijk, al hopen wij 
op nog meer deelnemers.  
 
Op dinsdagmiddag 13 januari 2009 kwamen een 
dozijn schakers bij elkaar. Deze middag lieten voor het 
eerst dit seizoen Piet Noordhuis en Jerry van ’t Hul hun 
gezicht zien. 
 
In de A-groep hakte Rob Cornips in de eerste ronde 
koploper Jan Vermeer in de pan. Het was voor deze 
middag ”Cor kwam, zag en overwon”, want hij won ook 
van Albert Marks en Hans Donker. Samen met Albert 
staan hij nu aan het hoofd van de ranglijst. Verder 
deden Albert Marks, Piet Noordhuis en Rolf Hendriks 
het deze middag met twee punten niet onaardig. Jan 
Vermeer, Horst Eder en Robbert Lubbers moesten met 
1 respectievelijk ½ punt genoegen nemen. 

Zware strijd bij het Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

Uitslagen Competitie 2008/9 ronde 10 seizoen 08/09 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Jan Vermeer Rob Cornips 0-1 
Horst Eder Albert Marks 0-1 
Rolf Hendriks Wim Zunnebeld 1-0 
Robbert Lubbers Piet Noordhuis 0-1 
René de Goeij Hans Donker 0-1 
Gerrit Janssen Jerry van 't Hul 0-1 
Uitslagen Competitie 2008/9 ronde 11 seizoen 08/09 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Rob Cornips Albert Marks 1-0 
Rolf Hendriks Jan Vermeer 0-1 
Horst Eder Hans Donker 0-1 
Piet Noordhuis Wim Zunnebeld 1-0 
Jerry van 't Hul Robbert Lubbers 0-1 
Gerrit Janssen René de Goeij 0-1 
Uitslagen Competitie 2008/9 ronde 12 seizoen 08/09 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Albert Marks Jan Vermeer 1-0 
Hans Donker Rob Cornips 0-1 
Robbert Lubbers Rolf Hendriks 0-1 
Wim Zunnebeld Horst Eder rem 
René de Goeij Jerry van 't Hul rem 
Fritz 8 Gerrit Janssen 1-0 

Daglichtschaak 13 januari 2009:  
Uitslagen Competitie 2008/9 ronde 7  
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Jan Vermeer Albert Marks 0-1 
Rob Cornips Dick Hajee 0-1 
Ko Kooman Robbert Lubbers rem 
Rolf Hendriks Hans Donker rem 
Wim Zunnebeld René de Goeij 1-0 
Anton van der Aa Horst Eder 0-1 
Uitslagen Competitie 2008/9 ronde 8 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Ko Kooman Jan Vermeer 0-1 
Dick Hajee Robbert Lubbers 1-0 
Albert Marks Rolf Hendriks rem 
Rob Cornips Wim Zunnebeld 1-0 
Hans Donker Anton van der Aa 1-0 
Horst Eder René de Goeij 1-0 
Uitslagen Competitie 2008/9 ronde 9  
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Hans Donker Jan Vermeer 0-1 
Albert Marks Ko Kooman 1-0 
Dick Hajee Rolf Hendriks 1-0 
René de Goeij Rob Cornips 0-1 
Robbert Lubbers Horst Eder 0-1 
Wim Zunnebeld Anton van der Aa 1-0 

Daglichtschaak 2 december 2008:  
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Schaakfestival Groningen 
Robert Naasz 

In de B-groep voegde Wim Zunnebeld slechts een halfje 
aan zijn totaal. René de Goey en Jerry van ’t Hul deden 
met 1½ punt goede zaken, al staat hij wel op veilige 
afstand van Wim. Gerrit Janssen heeft het zwaar in de 
B-groep, maar thuis oefent hij op de computer en dat zal 
zeker zijn vruchten gaan afwerpen. 
 
De volgende ronde wordt alweer snel gespeeld en wel 
op dinsdag 3 februari. 

Stand Daglichtschaak 13 jan 2009 na ronde 12  

Pos Voornaam Naam Score Perc. 
Sub-
grp 

1 Rob Cornips 8,5 71 A* 
2 Albert Marks 8,5 77 A 
3 Jan Vermeer 7,5 63 A 
4 Dick Hajee 6,5 72 A 
5 Rolf Hendriks 5,5 56 A 
6 Hans Donker 5,5 61 A 
7 Horst Eder 4,5 50 A 
8 Robbert Lubbers 4,5 38 A 
9 Wim Zunnebeld 4,5 38 B* 
10 Ko Kooman 3,5 50 A 
11 René de Goeij 2,5 28 B 
12 Piet Noordhuis 2 100 A 
13 Fritz 8 2 67 A 
14 Jerry van 't Hul 1,5 50 B 
15 Gerrit Janssen 0 0 B 
16 Anton van der Aa 0 0 B 

Deze keer heb ik lange tijd getwijfeld of ik mee zou doen 
aan het schaaktoernooi dat elk jaar rond Kerst wordt 
georganiseerd in mijn geboortestad Groningen. Zoals de 
meeste van u inmiddels wel weten ben ik in september 
vader geworden. Deze prachtige nieuwe gezinssituatie 
maakt dat ik geen 10 dagen van huis wilde zijn om aan 
het 9-rondige toernooi mee te doen. Daar komt nog bij 
dat het vaderschap naar alle waarschijnlijk alleen maar 
ten kostte gaat van de prestaties op het schaakbord 
zoals Ignace bij elke gelegenheid dat we over dit 
onderwerp spraken stellig beweerde. Het nieuwe 
verantwoordelijkheidsbesef, de gebroken nachtrust en 
misschien wel het ergste van allen; het toenemende 
relativeringsvermogen, dat alles zou onherroepelijk 
leiden tot een daling van de ELO!. Aan de andere kant 
zou het natuurlijk ook best goed kunnen uitpakken. En 
met dat vergrote relativeringsvermogen zou een 
eventuele smadelijke afgang ook zo weer vergeten zijn. 
Gewoon doen dus! 
 
Na overleg met mijn vriendin bleek deelname aan het 
zogenaamde compact toernooi een mooie oplossing 
voor het 10 dagen probleem. Het compact toernooi gaat 
over 5 ronden van 2e kerstdag t/m 30 december. 
Uitvalsbasis zou deze keer niet mijn ouderlijk huis in 
Groningen zelf worden maar het huis van mijn 
schoonouders in het Drentse dorpje Gieten, waar wij 
met zijn drietjes gezellig logeerden. Een goede 
busverbinding maakte dat ik binnen het uur vanuit 
Gieten achter het bord kon zitten in het 
Harmoniegebouw in hartje binnenstad.  
 

Enige bespiegelingen vooraf: het zou mijn 10de 
achtereenvolgende deelname worden. De eerste keer, 
in 1999 dus, deed ik ook mee aan het 5-rondige 
toernooi, toen nog Mini’s geheten. Ik was toen net 
begonnen bij mijn eerste schaakclub en had nog geen 
rating. Ik schatte mezelf op ongeveer 1500 en zo werd 
ik ingeschreven in de D-groep. Het toernooi zelf werd 
voor mij een fiasco. Na een bittere nederlaag in de 4e 
ronde had ik mijn vriendin aan de telefoon. “Ik stop met 
schaken!” zei ik. Ach ja,  het is niet voor niks dat ik niet 
meer doe aan goede voornemens. Daarna heb ik 8 keer 
meegedaan aan het 9-rondige toernooi en nu dus weer 
aan het 5-rondige toernooi. De cirkel is rond en meer 
van dat soort dingen.  
 
De deelnemers aan het compact toernooi worden op 
basis van rating opgedeeld in 4 groepen. Met mijn rating 
van 1811 kwam ik in de B-groep terecht. De hoogste 
rating in de groep lag net boven de 1900, de laagste net 
boven de 1700. De eerste ronde werd gespeeld op de 
2e kerstdag. Traditiegetrouw is dit ook de dag dat we 
met de hele familie het kerstmaal genieten bij mijn 
ouders. Mijn familieleden hopen dus ook altijd vurig dat 
ik 2e kerstdag win (of in elk geval niet verlies) omdat 
mijn humeur nogal te lijden heeft onder een 
nederlaag……. Ik heb hierover al eens eerder verslag 
gedaan in ASV-Nieuws. Hoe ging het deze keer? Aan 
het bord gezeten kon ik me slecht concentreren. Ik zag 
spoken en het lukte me niet twee zetten diep te rekenen 
zonder forse fouten te maken. Ter illustratie twee 
diagrammen: 
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Leuw,E (1732) - Naasz,R (1811)  
Schaakfestival Groningen compact B (1), 26.12.2008 

21...Tf6?? 22.Lxh7+! Niet zo moeilijk natuurlijk maar 
het duurde een minuut voordat ik de point zag.......  
22...Kf8 Na  22...Kxh7 23.Dh5+ Th6 24.Dxe8 kan ik 
meteen opgeven. Ook na mijn zet sta ik hopeloos 
verloren maar mijnheer Leuw beet niet door zullen we 
maar zeggen. Na de eerste tijdscontrole kwam de 
volgende stelling op het bord.  

Ik had net 41…Lc8-e6 gespeeld en dat leek me bij 
nader inzien erg ongelukkig. Nadat ik deze eerste zet na 
de tijdscontrole veel te snel had uitgevoerd kon ik rustig 
zitten uitrekenen dat ik in bijna alle varianten binnen 
enkele zetten een stuk zou verliezen. Gelukkig dacht ik 
nog een oplossing te zien:  
42.Pe8+ Kh8 42...Kg6?? 43.Tf6+ of 42...Kg8/h7?? 
43.Pf6+ is uit.  
43.Tf8+ en nu speelde ik zonder nadenken de zet die ik 
na mijn 41ste had berekend:  
43...Lg8?? 43...Kh7! kan nu gewoon wel: 44.Pf6+ Kg7 
45.Pxh5+ Kxf8 zal ook wel verliezen maar wit moet dan 
nog wel een en ander laten zien.  
44.Txg8+! en die had ik gemist. 1–0 
 
Tja, dat beloofde weinig goeds. Zou Ignace dan toch 
gelijk krijgen? Heel erg chagrijnig kon ik er niet van 
worden. Mijn spel was dusdanig dat de nederlaag 
volledig verdiend was en er zijn belangrijke dingen op 
de wereld en meer van dat soort dingen. Het kerstmaal 
smaakte goed, het was gezellig en na drie biertjes kon 
die nederlaag me al helemaal niet meer boeien.  
Gelukkig had ik daar in het noorden niet de beschikking 

over Fritz en dus niet de mogelijkheid om binnen enkele 
minuten de harde waarheid aangaande het niveau van 
mijn spel te onthullen. Deze gezegende onwetendheid 
maakte dat ik de volgende dag vol frisse moed weer 
achter het bord kroop.  
 
Naasz,R (1811) - Suurmeijer ,R (1740)  
Schaakfestival Groningen compact B (2), 27.12.2008 

Zwarts laatste zet was 14…f7-f5. Deze had ik wel aan 
zien komen. Wat ik had gemist was dat mijn 
zwartvelderige loper geen velden meer heeft als de 
zwarte pion doorstoot naar f4.  
15.axb5 axb5 16.d5 Veldje vrijmaken voor de loper.  
16...exd5 17.exd5 Pce5 18.Ta5 Tb8 

19.Pd4 Lxe2 Hier is 19...f4 nog niet goed: 20.Lxg4 Pxg4 
(20...fxe3 21.Le6+ Kh8 22.fxe3+-) 21.Pe6 De8 
22.Pxf4+-  
20.Pxe2 De8  
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21.Pd4? Zonder al teveel gepeins speel ik mijn paard 
weer naar d4. e6 is een heel mooi veld en c6 kan ook 
leuk worden. Maar dit is natuurlijk wel een andere 
stelling (vergelijk de laatste twee diagrammen). Nadat ik 
de zet gespeeld had keek ik nog eens goed en zag dat 
f4 nu wel heel lastig zou worden.  
21...Ld8? 21...f4! 22.Pe6 (22.Lxf4 Txf4 23.Txb5 Txb5 
24.Pxb5–+) 22...fxe3 23.Pxf8 exf2+–+ (23...exd2 
24.Pxd7 Dxd7 25.Dxd2 Pd3) 24.Txf2 Pxf8–+  
22.Txb5 Txb5? En weer is  22...f4! sterker. 23.Txb8 
Pxb8 24.Pe6 fxe3 25.Pxf8 exd2 26.Pe6 Pd3 27.Dxd2+=]  
23.Pxb5± f4 Maar nu is het te laat....  
24.Pxd6 De7 25.Lc5 Pxc5 26.bxc5 Lc7 27.P6e4 f3 
28.d6 en zwart gaf op. Misschien wat vroeg. Zelf had ik 
nog even Dh4 gespeeld en gekeken of een 
wanhoopsaanval nog enige onrust zou kunnen 
veroorzaken.   
 
Okay, echt goed was het nog steeds niet maar de 
eerste overwinning was binnen. Inmiddels moest ik toch 
een beetje warm gespeeld zijn? De derde ronde werd 
de voor mij cruciale partij van het toernooi: 
 
de Jongh,A (1878) - Naasz,R (1811) 
Schaakfestival Groningen compact B (3), 28.12.2008 

Sommigen zullen hier de contouren van het 
Koningsindisch in de voorhand herkennen. De plannen 
voor beide partijen zijn duidelijk: wit gaat op jacht naar 
de koning, zwart moet iets bereiken op de damevleugel.  
16...Lc5 Ik wilde de loper behouden maar haal natuurlijk 
wel weer een stuk weg bij mijn koning. Ik heb nu wat 
druk op f2 en de loper kan later eventueel terugvallen 
naar f8 op de zwart velden te verdedigen.  
17.Dd2 Tfc8 En nu staat de koning er helemaal alleen 
voor. Maar eigenlijk staat de toren op f8 alleen maar in 
de weg en maakt dat de koning niet kan vluchten na 
eventuele offers op f6.  
18.h5 c3 19.bxc3 bxc3 20.Df4 Bijna alle witte stukken 
staan verzameld op de koningsvleugel om de eenzame 
koning te overvallen. 20.Dxc3? Lb4 was natuurlijk de 
pointe. In deze stelling aanbeland zag ik plotseling 'de 
zet'.   
20...Db4! 
 
(zie volgende diagram) 
 
 

Vanaf b4 verdedigt de dame haar koning met verve. 
Omdat het paard op g4 hangt wordt wit gedwongen tot 
een verklaring. Mijn tegenstander had deze zet duidelijk 
niet zien aankomen en ging nu ernstig in de denktank.  
21.d4 Dit leek me ook het sterkste. Na dameruil staan 
de witte stukken niks te doen op de koningsvleugel 
terwijl zwart vrij spel heeft aan de andere kant. 
21...Pxd4 22.Pxd4 Dxd4 23.Df3 Ten kostte van een 
pion heeft wit dameruil voorkomen en aanvalskansen 
behouden.  
23...Lf8 24.h6 Tc4 24...g6 speel ik niet graag in zo'n 
stelling.  
25.Lh3 Dc5 26.hxg7 Lxg7 27.Ph6+ Lxh6 28.Lxh6 

De schrik sloeg me hier even om het hart maar nu blijkt 
dat die toren heel goed staat op c4: de  
witte dame kan niet naar g4 en daarmee is de directe 
mataanval verijdeld.  
28...De7 29.Lf1 Ta4 De toren mag natuurlijk niet de 4e 
rij verlaten.  
30.Lxa6 Txa6 31.Dxc3 en wit heeft zijn pion terug.  
31...Tc4 32.Df3 Tac6 32...Txc2?? 33.Dg4+ Kh8 
34.Dg7#  
33.Kg2 Pf8 gespeeld om Dg4 op te kunnen vangen met 
Pg6. De pion op c2 staat nu dus echt aangevallen.  
34.Tab1 Tc8?! 34...Txc2 kan hier gewoon:  35.Tb8 Tc8 
36.Teb1µ  
35.Te2 Pg6 [Maar hier niet:  35...Txc2?? 36.Txc2 Txc2 
37.Tb8+-]  
36.Dh5 f6 Gespeeld om te voorkomen dat wit met Lh6-
g5-f6 me helemaal klem zet. Nadeel is dat e6 nu heel 
zwak wordt.  
37.exf6 Dxf6 38.Tb7 T4c7 39.Tb6 Tc6 40.Tb7 T6c7 
41.Tb3 Tc3 42.Tb6 T3c6  
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Duidelijk mag zijn dat ik hier genoegen nam met 
zetherhaling.   

43.Txc6 Gaat voor de winstpoging. Geheel terecht 
natuurlijk, ik sta minder.  
43...Txc6 44.Dg4 Kf7 45.Da4 Tc3 46.Le3?! 46.Dxa5 is 
hier toch wel mogelijk:  46...Df3+ 47.Kg1 ziet er 
bedreigend uit voor wit maar dat is schijn.  (47.Kf1?? 
Dh1#) 47...Dxe2 48.Dxc3.  
46...Dd8 47.Ld2 Tc5 48.Dd4 Tc4 49.Da7+ Dc7 50.Da6 
50.Dxa5 Dxa5 51.Lxa5 Ta4 gevolgd door Txa2.  
50...Dc6 51.Dxa5 d4+ 52.Kg1 Txc2 53.Da7+ Dc7 
54.Dxc7+?! Hier kan  54.Dxd4 omdat  54...Txa2? faalt 
op het mooie  55.Lh6! zoals Fritz aangeeft. 54...Txc7 
55.La5 Ta7 56.Lb6 Ta4 57.f4 Pe7 58.Td2 Pc6 59.Kg2 
Kf6 60.Kf3 Ta3+ Je weet maar nooit......ik had hier nog 
2 minuten, mijn tegenstander 3.  

61.Ke4?? Ik kon mijn ogen niet geloven! Na  61.Kg4 is 
remise de meest waarschijnlijke uitslag. 61...Te3# 0–1 
 
Ik durfde het 3-letter woord niet eens uit te spreken… 
Mijn 15-jarige tegenstander keek verbouwereerd op, 
mompelde iets als “kansloos….”, liet zijn voorhoofd op 
de tafel bonken en bleef zo een halve minuut zitten. Ik 
weet niet of je dit een onterechte overwinning mag 
noemen maar enigszins gelukkig was het natuurlijk wel. 
De hele wandeling van het Harmoniegebouw naar het 
Centraal Station had ik een enorme grijns op mijn 
gezicht. Natuurlijk zijn er belangrijkere dingen maar zo’n 
overwinning voelt wel lekker. 
 
De vierde ronde bracht nog een overwinning. Mijn 
tegenstander speelde snel, ook in stellingen die mij veel 

tijd kostten. Lange tijd maakte hij geen fouten die ik af 
kon straffen en met het verstrijken van de tijd werd ik 
nerveuzer: 
 
Naasz,R (1811) - de Bey,J (1798) 
Schaakfestival Groningen compact B (4), 29.12.2008 

 
Hier wilde ik na een eventueel Pe5 de manoeuvre Te1-
e3-h3 spelen. Het paard moet dus weg van c4 maar niet 
ten koste van de witte loper, die mooi meedoet in de 
aanval.  
28.b3 Pd6 28...Pxa3 leek me slecht zonder het 
helemaal uit te rekenen. Het paard doet niet meer mee 
en de witte aanval zal soortgelijk verlopen als in de partij 
met het verschil dat zwart dan echt geen verdediging 
meer heeft en in de partij wel.  
29.Pe5 Lxe5 30.dxe5 Pe8?! Beter leek me 30...Pf5 
31.Lxf5 Txf5 32.Lf6±  
31.Te3+- Pg7 32.g4 Het paard mag niet alsnog naar f5. 
Ik dreig nu Th3 gevolgd door Lxg6 etc. Ik dacht dat het 
nu snel uit zou zijn 
32...Tf3! De eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik dit 
over het hoofd gezien had.  
33.Tae1  

33…d4? en deze ook. Gelukkig is het een slechte zet 
en die hoef je niet te zien. Beter zou zijn geweest  
33...Lb7 Zwart pakt eerst de diagonaal voordat de d-
pion wordt opgespeeld. Wit heeft mogelijk nog een 
voordeel maar de aanval slaat voorlopig niet door: A) 
34.Txf3 Dxf3 35.Te3 Dd1+ 36.Lf1 (36.Kg2?? d4+) ; B) 
34.Lf6 34...d4 35.Txf3 Lxf3 36.b4± (36.Le4 Lxe4 
37.Txe4 Dxa3!+= en nu niet 38.Txd4?? Da1+) 
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Nu kon ik de partij snel afmaken:  
34.Txf3 Dxf3 35.Le4 Dc3 36.Tc1 1–0 
 
Nadat hij had opgegeven vertelde mijn tegenstander me 
dat hij last had van een verkoudheid en vol zat met 
paracetamol. Vandaar dat hij zo snel gespeeld had. Hij 
verexcuseerde zich dan ook voor de post-mortem. 
Alleen maar bewonderenswaardig natuurlijk dat ik hem 
twee uur later nog aantrof bij de toiletten, alwaar hij 
iemand omstandig aan het uitleggen was dat hij 
weliswaar verloren had, maar hij was dan ook heel erg 
verkouden enzo. De volgende ochtend hoorde ik hem 
weer aan iemand vertellen hoe hij verloren had omdat 
hij toch wel erg verkouden was geweest, ik had eigenlijk 
een punt cadeau gekregen…. Van wie was ook alweer 
de uitspraak dat hij nog nooit een partij had gewonnen 
van iemand die in goede gezondheid verkeerde?  
 
Maar goed, inmiddels had ik dus 3 uit 4 en maakte zelf 
kans op een prijs. Niet nerveus worden nu, gewoon 
zonder rugzak spelen en maar kijken wat er gebeurt. 
Aan het eerste bord werd het na twee zetten al remise 
waardoor de ongedeelde toernooiwinnaar (met 4,5 uit 5) 
en de nummer twee (met 4) bekend waren. Met een 
overwinning kon ik dus nog gedeeld tweede worden. 
Mijn partij eindigde tamelijk abrupt in een anti-climax: 
 
Sterba,M (1725) - Naasz,R (1811) 
Schaakfestival Groningen 2008 compact B (5), 
30.12.2008 

13…0–0 Een tijdje heb ik hier 13...dxe5 14.Dxg7 Lf6 
15.Dg3 en nu bv  15...Dd4 overwogen. Op de lange 
termijn leek mijn koning me echter te tochtig te staan. 
14.Tad1 Dc7 15.f4?! Dit leek me wel heel speculatief en 
is het ook.  15...dxe5 16.f5 exf5 17.Lxf5 Lc5+ 18.Kh1 
Tad8 en nu komt het: 

19.Ld7??  
Nadat ik de loper met mijn toren had geslagen speelde 
mijn Tsjechische tegenstander nog een paar zetten door 
maar gaf uiteindelijk op. Op mijn vraag wat hem 
bezielde Ld7 te spelen antwoordde hij: “Zkrat!”. Niet 
begrijpend keek ik hem aan. “What happens when you 
put two electric wires together!”. Aha! 
 
En zo eindigde ik dus voor mijzelf geheel onverwacht op 
de gedeelde tweede plaats. Gelogenstraft zijn diegenen 
die zeiden dat het vaderschap onherroepelijk zou leiden 
tot een forse daling van de ELO! Ik weet dat je ASV-
Nieuws nog steeds leest Ignace…... Maar mogelijk is 
het een laatste oprisping wanneer de onvermijdelijke 
neergang alsnog gaat inzetten. We zullen het zien! 
 
De prijsuitreiking werd opgeluisterd door een bezoek 
van Groninger en Dichter des Vaderlands Driek van 
Wissen die tussen de prijzen door enkele 
schaakgedichten van eigen hand voordroeg. Een mooie 
afsluiting van weer een geslaagde editie.  
 
Groet’n ut Grunn! 

Telefonisch aanmelden voor de interne competitie 
 
Martin Weijsenfeld start om 19.50 uur met de indeling van de interne ronde. Voor die tijd moet u zichzelf dus 
aangekruist hebben, anders heeft u geen tegenstander. 
 
Als u het niet redt om zich voor die tijd aan te kruisen, maar u wilt wel spelen dan kunt u zich ook 
telefonisch aanmelden. 
 
Vanaf de eerste donderdag in februari moet u hiervoor bellen met:  
 

06 – 1261 8253 
 
Tot 19.30 uur kunt u de voice-mail inspreken en daarna krijgt u onze nieuwe wedstrijdleider Martin 
Weijsenfeld aan de lijn. Als u na 19.50 uur belt, kunnen we u uiteraard geen tegenstander garanderen, maar 
proberen kan altijd. 
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Sinds 2002 houden we bij hoe spelers zich ontwikkelen 
in het laatste kalenderjaar. Een stand over een 
kalenderjaar levert altijd een heel ander beeld op dan 
een competitiestand over een seizoen. Ditmaal hebben 
we alle ELO’s vanaf 2002 (steeds uit januari) 
weergegeven, zodat weer eens zichtbaar wordt hoe 
iedereen de afgelopen jaren gevaren is bij ASV. Aan 
kop zien we Liedewij van Eijk. De 17-jarige maakte in de 
zomer de overstap van Doesborgh naar ASV en mede 
door de jeugdtrainingen, maar ook door het vele spelen, 
groeit ze snel in speelsterkte. Liedewij heeft enorm veel 
plezier in het schaken en daardoor doet ze er veel aan. 
Die inzet wordt beloond en het valt niet uit te sluiten dat 
ze ook over kalenderjaar 2009 hoog op deze lijst staat. 
Ook Martijn Boele maakt een stormachtige ontwikkeling 
door. Vooral in de externe competitiewedstrijden blijkt hij 
een moeilijk te kloppen speler. Na vijf jaar zonder 
schaken heeft Martijn Boele de smaak weer helemaal te 
pakken. Theo Koeweiden heeft zich hersteld van zijn 
terugval in 2007 en dat schaken niet leeftijdgebonden is, 
blijkt wel uit de klasseringen van Hein van Vlerken en 

Henk Kelderman. Het duo uit het veteranenteam wordt 
nog steeds sterker. Voor alle ASV-ers die jonger zijn 
dan zij (en dat zijn er nogal wat) is er dus nog hoop! 
 
Kijken we even naar de vergelijking van nu met 2002 (of 
met de beginELO = vetgedrukt), dan zien we dat Lion de 
Kok al 388 punten won sinds zijn komst bij ASV in 2006. 
Murat Duman, studerend in Utrecht en spelend in ASV 
4, pakte sinds 2002 297 punten erbij. Ook Ton van Eck 
(+288 sinds 2007) en Jonathan van der Krogt (+280 
sinds 2005) doen het uitstekend. We zien hier ook de 
invloed van ASV 11, want Lion en Jonathan spelen nog 
steeds in het elfde en Ton begon daar zijn carrière, 
maar hij speelt intussen in ASV 8. 
 
Natuurlijk wil iedereen graag hoog staan op deze lijst. 
Wat is dan het geheim om zover te komen? Als u de 
namen van de koplopers ziet, dan weet u het antwoord: 
VEEL SCHAKEN! 
 
Dus ……….   tot donderdag! 

2008 was het jaar van………Liedewij van Eijk! 
Erik Wille 

Pl Speler 

B
eginjaar 

ELO
 2002 

ELO
 2003 

ELO
    2004 

ELO
     2005 

ELO
     2006 

ELO
     2007 

ELO
     2008 

ELO
     2009 

Stijging 2008 

Stijging t.o.v. 
B

eginjaar 

1 Liedewij van Eijk 2008             1100 1308 208 208 
2 Martijn Boele 2008             1750 1927 177 177 
3 Theo Koeweiden 2002 1420 1444 1489 1597 1605 1541 1461 1596 135 176 
4 Hein van Vlerken 2002 1378 1314 1324 1370 1331 1258 1062 1186 124 -192 
5 Henk Kelderman 2002 1261 1327 1322 1335 1313 1298 1242 1349 107 88 
6 Ton van Eck 2007           1250 1452 1538 86 288 
7 Wim Zunnebeld 2002 1597 1572 1550 1557 1582 1474 1415 1501 86 -96 
8 Remco Gerlich 2007           1890 1917 1998 81 108 
9 Bob Hartogh Heys 2002 1429 1411 1435 1435 1366 1271 1284 1363 79 -66 
10 Pieter van der Zwan 2008             1650 1724 74 74 
11 Jochem Woestenburg 2007           1900 1977 2045 68 145 
12 Phillip Stibbe 2002 1126 944 1059 1026 1011 1065 1104 1166 62 40 
13 Koen Maassen vd Brink 2007           1750 1827 1887 60 137 
14 John Sloots 2005       2058 2019 2042 2006 2066 60 8 
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Pl Speler 

B
eginjaar 

ELO
 2002 

ELO
 2003 

ELO
    2004 

ELO
     2005 

ELO
     2006 

ELO
     2007 

ELO
     2008 

ELO
     2009 

Stijging 2008 

Stijging t.o.v. 
B

eginjaar 

15 Tony Hogerhorst 2004     1700 1788 1802 1816 1843 1901 58 201 
16 Jos Lamboo 2008             1400 1455 55 55 
17 Koert van Bemmel 2002 1985 2043 2005 1987 2015 2066 2021 2075 54 90 
18 Tje Wing Au 2003   1700 1716 1726 1607 1703 1646 1699 53 -1 
19 Umit Duman 2002 1400 1429 1477 1438 1442 1459 1473 1522 49 122 
20 Harold Boom 2003   1665 1643 1661 1761 1735 1674 1723 49 58 
21 Zekria Amani 2004     1500 1575 1636 1633 1622 1669 47 169 
22 Lion de Kok 2006         1000 1234 1342 1388 46 388 
23 Herman de Munnik 2002 1592 1529 1415 1466 1450 1510 1439 1484 45 -108 
24 Martin Weijsenfeld 2004     1845 1852 1928 1975 1900 1944 44 99 
25 Paul Tulfer 2008             1802 1846 44 44 
26 Dick Hajee 2002 1737 1811 1731 1717 1765 1762 1730 1771 41 34 
27 Tom Bentvelzen 2003   1625 1586 1670 1734 1725 1702 1741 39 116 
28 Sander Berkhout 2002 2091 2122 2140 2164 2112 2144 2131 2170 39 79 
29 Theo van Amerongen 2003   1800 1765 1730 1759 1782 1820 1855 35 55 
30 Albert Marks 2002 1748 1800 1736 1805 1778 1757 1764 1798 34 50 
31 Jan Willem Welberg 2008             1650 1680 30 30 
32 Abbes Dekker 2002 1787 1723 1713 1707 1683 1841 1776 1806 30 19 
33 John Bijlsma 2006         1500 1414 1370 1397 27 -103 
34 Jonathan van der Krogt 2005       1200 1236 1365 1455 1480 25 280 
35 Horst Eder 2002 1545 1529 1565 1568 1632 1553 1550 1575 25 30 
36 Bob Sanders 2004     1400 1444 1479 1405 1343 1368 25 -32 
37 Fred Reulink 2002 1925 1981 1963 1936 1975 1970 2026 2047 21 122 
38 Jan Pieter Lourens 2007           1200 1180 1200 20 0 
39 Andre de Groot 2002 1430 1382 1423 1378 1355 1328 1357 1377 20 -53 
40 Bert Sigmond 2002 1594 1609 1552 1570 1506 1524 1516 1536 20 -58 
41 Cees Sep 2002 1932 1916 1964 1969 1981 1988 2009 2028 19 96 
42 Wouter van Rijn 2002 2117 2123 2135 2264 2163 1975 2070 2087 17 -30 
43 Erwin Velders 2002 1620 1481 1591 1650 1714 1642 1563 1580 17 -40 
44 Guust Homs 2008             2214 2230 16 16 
45 Erika Belle 2002 1870 1859 1880 1812 1791 1847 1849 1864 15 -6 
46 Theo Jurrius 2002 2002 1972 1937 1928 2006 2039 2033 2047 14 45 
47 Jacques Boonstra 2002 1701 1728 1759 1699 1643 1636 1792 1804 12 103 
48 Pascal Losekoot 2007           2031 2044 2056 12 25 
49 Ko Kooman 2005       1520 1557 1612 1468 1480 12 -40 
50 Walter Manschot 2004     1615 1605 1584 1572 1557 1569 12 -46 
51 Eric Hartman 2004     1874 1824 1783 1894 1882 1892 10 18 
52 Jan Zuidema 2002 1350 1305 1332 1395 1307 1372 1429 1438 9 88 
53 Paul Schoenmakers 2002 1927 1854 1782 1909 1785 1934 1963 1969 6 42 
54 Hans Rigter 2002 1829 1798 1816 1823 1821 1749 1704 1710 6 -119 
55 Jan Sanders 2007           1200 1243 1248 5 48 
56 Erik Wille 2002 1948 1855 1912 1849 1922 1912 1935 1940 5 -8 
57 Ozgur Karogulu 2007           1350 1389 1392 3 42 
58 Ruud Verhoef 2002 1693 1582 1701 1698 1720 1816 1801 1802 1 109 
59 Fred Duchene 2002 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 0 0 
60 Henk Wille 2002 1541 1541 1541 1541 1541 1541 1541 1541 0 0 
61 Michael Mogendorff 2002 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813 0 0 
62 Anthony Migchels 2003   2040 2019 2023 2023 2023 2023 2023 0 -17 
63 Peter van Deursen 2006         1471 1467 1452 1452 0 -19 
64 Rob Elzas 2002 1577 1558 1542 1542 1542 1542 1542 1542 0 -35 
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Pl Speler 

B
eginjaar 

ELO
 2002 

ELO
 2003 

ELO
    2004 

ELO
     2005 

ELO
     2006 

ELO
     2007 

ELO
     2008 

ELO
     2009 

Stijging 2008 

Stijging t.o.v. 
B

eginjaar 

65 Henk Bredewout 2002 2145 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 0 -75 
66 Jan Knuiman 2002 1982 1868 1878 1920 1922 1867 1915 1914 -1 -68 
67 Barth Plomp 2002 1850 1881 1984 1901 1950 1969 2015 2013 -2 163 
68 Jan Groen 2004     1800 1746 1688 1688 1695 1692 -3 -108 
69 Siert Huizinga 2002 1802 1861 1966 1841 1847 1894 1972 1968 -4 166 
70 Murat Duman 2002 1511 1559 1588 1611 1668 1714 1813 1808 -5 297 
71 Frans Veerman 2005       1600 1651 1575 1578 1572 -6 -28 
72 Peter Boel 2002 2037 2013 2013 2052 2083 2032 2066 2059 -7 22 
73 Michel Lubbers 2008             1200 1193 -7 -7 
74 Henk Kuiphof 2002 1712 1615 1724 1699 1773 1729 1657 1647 -10 -65 
75 Ruud Wille 2002 1818 1919 1897 1847 1912 1891 1900 1889 -11 71 
76 Hans Meijer 2002 1495 1374 1390 1465 1441 1447 1408 1395 -13 -100 
77 Wilfred Ariens 2002 1626 1514 1480 1561 1657 1512 1472 1459 -13 -167 
78 Nico Schoenmakers 2002 1812 1811 1834 1861 1809 1775 1770 1756 -14 -56 
79 Cor van der Jagt 2007           1400 1333 1319 -14 -81 
80 Harm Steenhuis 2002 1774 1765 1756 1786 1785 1757 1727 1711 -16 -63 
81 Eelco de Vries 2002 2268 2300 2295 2254 2215 2191 2220 2204 -16 -64 
82 Gerben Hendriks 2002 1836 1915 1907 1869 1814 1942 2036 2018 -18 182 
83 Marc van Uem 2007           1450 1465 1446 -19 -4 
84 Jelmer Visser 2002 966 1023 1026 1074 1175 1175 1105 1083 -22 117 
85 Robert Naasz 2004     1650 1664 1834 1817 1831 1807 -24 157 
86 Henny Haggeman 2005       1801 1839 1822 1853 1827 -26 26 
87 Desire Fassaert 2007           1840 1871 1845 -26 5 
88 Hendrik van Buren 2002 1755 1718 1647 1683 1655 1633 1670 1644 -26 -111 
89 Leon van Tol 2004     2178 2179 2197 2145 2208 2177 -31 -1 
90 Ernst Singendonk 2002 1336 1335 1335 1335 1335 1335 1434 1402 -32 66 
91 Mark Egging 2004     1450 1450 1538 1469 1607 1574 -33 124 
92 Rob van Maanen 2007           1400 1424 1391 -33 -9 
93 Sjoerd van Roosmalen 2002 1984 2029 2027 2071 2092 2151 2116 2082 -34 98 
94 Thijs Stomphorst 2007           1350 1351 1316 -35 -34 
95 Anne Paul Taal 2002 1940 1948 1919 1883 1915 1900 1910 1874 -36 -66 
96 Gerrit Verbost 2002 1327 1363 1267 1301 1273 1210 1175 1139 -36 -188 
97 Eric Langedijk 2008             1888 1846 -42 -42 
98 Frank Schleipfenbauer 2002 2097 2044 2017 2014 2092 2109 2128 2085 -43 -12 
99 Tijs van Dijk 2002 1623 1722 1700 1740 1680 1692 1751 1707 -44 84 
100 Ivo van der Gouw 2002 1864 1878 1891 1888 1956 1911 1898 1853 -45 -11 
101 Marco Braam 2007           1810 1742 1694 -48 -116 
102 Hedser Dijkstra 2002 1732 1774 1771 1686 1807 1735 1797 1748 -49 16 
103 Daan Holtackers 2005       2035 2042 2027 2048 1999 -49 -36 
104 Tobias van Leeuwen 2007           1450 1520 1468 -52 18 
105 Paul de Freytas 2005       1852 1917 1964 1989 1933 -56 81 
106 Otto Wilgenhof 2002 2137 2151 2225 2131 2147 2169 2192 2135 -57 -2 
107 Jan Diekema 2007           1300 1225 1167 -58 -133 
108 Vincent de Jong 2005       1960 2051 1997 2055 1995 -60 35 
109 Frits Wiggerts 2002 1791 1743 1710 1739 1711 1759 1754 1691 -63 -100 
110 Remco de Leeuw 2002 2104 2164 2138 2184 2209 2153 2151 2082 -69 -22 
111 Rob van Belle 2002 1790 1828 1787 1775 1792 1748 1799 1719 -80 -71 
112 Richard van der Wel 2002 2020 1997 1980 2060 2063 2032 2168 2082 -86 62 
113 Robert Verkruissen 2006         1900 1926 2006 1911 -95 11 
114 Jan Vermeer 2002 1745 1733 1801 1743 1717 1761 1785 1664 -121 -81 
115 Wim Peters 2008             1250 1077 -173 -173 


