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In dit eerste nummer van 2010 de laatste 
‘Plaatjes kijken’ van Hendrik van Buren. Ik 
vind het een prachtige rubriek. En dan 
spreek in niet alleen als lezer. ‘Plaatjes 
kijken’ is natuurlijk de droom van elke 
eindredacteur. Met zo’n rubriek is het blad 
per definitie de moeite van het uitgeven 
waard. Vandaar ook de prominente plaats 
die het in ASV Nieuws krijgt: direct na Van 
het bestuur. Maar wees niet bevreesd: Theo Jurrius 
staat klaar om het over te nemen.  
 
Hendrik, bedankt voor de mooie plaatjes die je ons al 
die jaren hebt voorgeschoteld! Theo, veel succes voor 
het volgende nummer!  
 
 

De grote pakken sneeuw op straat hebben 
de schakers blijkbaar binnengehouden. En 
die zijn toen maar gaan schrijven. Het 
resultaat van al die schrijflust heeft u nu in 
handen. Iedereen die heeft bijgedragen 
weer heel erg bedankt! 
 
Namens de redactie veel leesplezier 
gewenst, 

 Robert Naasz 

Een week eerder dan u gewend bent, ligt deze ASV-
Nieuws al weer voor u klaar. Het is ongetwijfeld weer 
genieten van verhalen en fragmenten. ASV-Nieuws is 
een van de vele bijzonderheden aan onze club. Daar 
waar vrijwel overal papieren clubbladen plaats maken 
voor digitale nieuwsbrieven blijft ASV traditioneel met 
papieren clubbladen, die bovendien ook op de site 
digitaal beschikbaar zijn. En niet zonder succes, want er 
wordt nog altijd uitgekeken naar de volgende 
clubbladen. Bovendien worden spontaan vele bijdragen 
aangeleverd. En dat is het grootste teken dat de 
clubbladen leven.  
 
Komende week is het weer tijd voor de 
ledenvergadering. En het zal een bijzondere ALV 
worden. Voor het eerst sinds tijden treden twee 
bestuursleden na een korte bestuursperiode af. Eric 
Hartman maakte formeel één periode van drie jaar vol. 
Begin 2009 noopten zijn werkzaamheden hem ertoe het 
werk voor ASV af te stoten. Met Paul Schoenmakers 
hadden we het laatste jaar een meer dan volwaardige 
stand-in. Marco Braam was slechts een jaar bestuurslid. 
Door een verhuizing naar Utrecht kan hij niet langer zijn 
taak op een goede manier invullen. We zijn beide 
bestuursleden enorm dankbaar voor de inzet en 
betrokkenheid. Tot ons grote genoegen was de 
zoektocht naar opvolgers opnieuw niet ingewikkeld. We 
hopen en verwachten dat u met ons alle vertrouwen 
heeft in Gerben Hendriks en Daan Holtackers. En als 
voltallig bestuur hopen we in 2010 weer flink aan de 
weg te timmeren. 
 
We konden 2010 in ieder geval al met een verrassing 
openen. Met steun van Drukkerij Manta uit Zetten 
konden we u een notatieboekje cadeau doen. Deze 

flitsende start kreeg vorige week een vervolg met een 
tweetal schaakcursussen. Hendrik van Buren startte in 
Wijkcentrum De Overkant, pal achter ons clublokaal, 
een serie schaaklessen voor mensen die willen leren 
schaken. Maar liefst negen cursisten, waaronder tot ons 
grote genoegen vier vrouwen, doen mee. Ook Siert 
Huizinga is gestart met lesgeven aan de Presikhaafse 
jeugd in het Multifunctionele Centrum Presikhaven. Acht 
kinderen uit basisschool groep 5 t/m 8 bezochten de 
eerste les. Via mond-op-mond-reclame zal die groep 
mogelijk nog groeien. Die cursus komt voort uit een 
samenwerking met Stichting Kinderwerk Presikhaaf. 
ASV krijgt zo dus langzaam maar zeker voet aan de 
grond op Presikhaaf. Om dat nog verder te stimuleren, 
staat ons promotieteam op 23 januari in de bibliotheek 
Presikhaaf.  
 
Het zijn allemaal activiteiten die ook opgenomen zijn in 
ons jaarplan voor 2010. Een plan dat in het teken van 
“verbinding zoeken” staat. Met bovenstaande activiteiten 
leggen we verbinding met de wijk Presikhaaf. En dat is 
heel belangrijk al blijven we ons natuurlijk op heel 
Arnhem (Noord) en de regio richten. Ook willen we ons 
inzetten om de steeds succesvoller wordende jeugd 
verder te laten doorgroeien en de jeugd langer te binden 
aan ASV. Een paar jeugdleden treden al met enige 
regelmaat in ASV 11 aan en inmiddels doet Xadya van 
Bruxvoort ook bij de senioren in de interne competitie 
mee. Dat vraagt van de senioren wel enige aanpassing, 
want voor haar partijen (en die van andere jeugdleden 
als ze mee gaan doen) geldt een speeltempo van een 
uur per persoon voor de hele partij. We realiseren ons 
dat sommige senioren dat niet leuk vinden. Maar verlies 
daarbij nooit uit het oog, dat die maatregel in het belang 
van ASV is. Met Xadya van Bruxvoort hebben we ook  

Van het bestuur 
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een van de succesvolste ASV-jeugdleden op het OSBO-
jeugdkampioenschap genoemd. In de week tussen 
Kerst en Oudejaarsdag eindigde Xadya met Iris Roelofs 
van De Toren op een gedeelde eerste plaats bij de 
meisjes in de categorie C-jeugd. Op vrijdagavond 22 
januari speelt ons jonge talent een beslissingswedstrijd 
in het Olympuscollege om een plaats in het NK van 
2010. Vanaf deze plaats wensen we haar veel succes. 
In Apeldoorn deden overigens zeven jeugdspelers van 
ASV mee. Ook Fabian Engelhardt en Pieter Verhoef 
vielen op met goede prestaties. En die prestaties mogen 
dan ook onmiddellijk als compliment aan onze 
jeugdleiders worden gezien.  
 
De jeugdleiding kan overigens nog steeds versterking 
gebruiken. Heeft u interesse in een taak bij de 
jeugdopleiding neem dan eens contact op met Frank 
Schleipfenbauer. Hij informeert u graag. De jeugd is op 
het moment dat dit stuk het levenslicht ziet, verwikkeld 
in de strijd om de Arnhemse schoolschaaktitel. Een 
toernooi waarbij ASV en De Toren er samen in slagen 
heel veel kinderen achter het schaakbord te krijgen. De 
mensen (zeker ook die van De Toren) die dat mogelijk 
maken, verdienen alle hulde voor hun inspanningen.  
 
Daags nadat deze ASV-Nieuws verschijnt, is het tijd 

voor de lang geleden aangekondigde feestavond voor 
ASV-ers en hun eventuele partner. Zo’n 50 mensen 
gaan een leuke en gezellige schaakloze avond 
tegemoet. We danken onze activiteitencommissie (Anne 
Paul Taal, Richard van der Wel en Jochem 
Woestenburg voor hun inzet bij de totstandkoming van 
deze avond. Terwijl de teams met wisselend succes in 
de competitie opereren, kijken wij al weer uit naar ons 
eerste toernooi van het kalenderjaar. Op 13 maart bent 
u welkom in het grand-café van het Lorentz 
Ondernemerscentrum voor het Voorjaarstoernooi. Wij 
hopen dat u allemaal van de partij bent. Intussen is de 
externe competitie halverwege het seizoen. ASV 6 doet 
het uitstekend en gaat met vier zeges op rij aan kop. 
Ook ASV 4 kent tot dusver een prima start met een 
tweede plaats in de promotieklasse. Voor ASV 3 en 9 
moet worden gevreesd. De kans op degradatie is voor 
beide teams na louter nederlagen groot. Er zitten echter 
knokkers in die teams, dus we wanhopen nog niet. 
 
2010 moet ook de ingezette groei van de deelname aan 
de interne competitie gecontinueerd worden. Het is 
goed voor de binding met de club en bovendien zal 
meer spelen de vorm ten goede komen. Wij hopen u 
dus op veel donderdagen te mogen verwelkomen. Wij 
wensen u een plezierig schaakjaar toe. 

Dit zal de laatste “plaatjes kijken” zijn, die ik gemaakt 
heb. Geen reden tot droefenis, want ik heb een 
opvolger, die het op dit moment beter lijkt te kunnen dan 
ik zelf. Hij is dan ook mijn keus: Theo Jurrius. Hij ziet in 
een oogwenk of iets leuk materiaal is. Zelf heb ik die 
snelle blik niet meer en heb het gevoel, dat ik daardoor 
nogal wat misloop. Ik ben helemaal afhankelijk 
geworden van wat mij aangeleverd wordt en dat is niet 
goed. Theo, fijn, dat jij het wilt doen. Ik ken weinig 
mensen, die zo weten te genieten van schaken als jij. 
Dat is voor de rubriek mooi meegenomen. 
 
EXTERN 
Vandaag beginnen we bij Staunton tegen ASV 3. Martin 
Weijsenfeld mocht het met wit opnemen tegen Theo 
Ebels. DIAGRAM 1  

Die deed het niet handig door hier als laatste zet Dd2 te 
spelen. Martin maakte het gelijk uit met 1. Te8+ Lf8 2. 
Dxd2 Txd2 3. Lxc6 en dat wint een stuk, want er moet 
Txe8 4.Lxe8 volgen. 
DIAGRAM 2 is uit Rudy Bloemhard – Tony Hogerhorst 
uit het toernooi in Voorst.  

Vorig jaar moest Tony in de eerste ronde tegen dezelfde 
speler, die zo’n 250 Elopunten boven hem staat. Toen 
zette hij gelijk het toernooi op zijn kop door de 
overwinning binnen te halen. En weer leek hetzelfde te 
gaan gebeuren. Ogenschijnlijk kan wit zo doorlopen, 
maar dat valt tegen. 1.e5 Pg4 2.e6 Lxe6 Dit moet 
Bloemhard hebben verrast. 3.Tf4 Pe5 en zwart heeft 
een gezonde pion gewonnen. Helaas overzag Tony 
even later een penning. Zijn pion voorsprong werd  

Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren 
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omgezet in een pion achterstand en dat is tegen 
Bloemhard te veel. 
 
INTERN 
Dick Hajee liet weer eens iets moois optekenen. 
DIAGRAM 3.  

 
Hier speelt hij met zwart tegen Jacq. Boonstra . Die 
heeft op zijn laatste zet Lh7 gespeeld. Een foutzet en 
Dick maakte het gelijk uit. 1…Lxg2+ Als wit met de toren 
terugslaat volgtTxe1 en gaat Lh7 verloren. Dus 2.Kxg2 
Tf2+ 3.Kh1 (kh3 verliest nog sneller.) Txh2+ Dat zijn de 
zetjes, die Dick nooit lijkt te missen. 4.Kxh2  Dh4+ en 
het is mat in twee.  
In DIAGRAM 4 zit een thema, waar ik graag mee bezig 
ben: het gebrek aan communicatie tussen konings- en 
damevleugel. Ik speel zelf voor slachtoffer. Het betreft 
de partij Hendrik van Buren tegen Jos Aarntzen.  
 

Een clubgenoot zei hier tegen me, dat ik niet slecht 
stond. Mijn antwoord was, dat ik totaal verloren stond. 
Kijk maar eens naar de witte dame. Als zwart een 
overval pleegt op de koningsstelling zal de dame nooit 
te hulp kunnen snellen. Zwart kan offeren zoals hij wil 
want hij speelt in die hoek met een dame meer. Jos 
speelde…1 Dh4 hij heeft het dus gezien  2.Tf1 (g3 zal 
wel iets beter zijn. Maar ik hoopte erop, dat ik met f3 het 
paard weg kon krijgen.) 2…Lh6 3.Pf3 Df6 4.Td4 Pxf2  
Zo doe je dat. Zonder de stand nog een blik waardig te 
keuren gaf ik het op. Zo overtuigd had ik overigens niet 
moeten zijn. Als zwart wil doorzetten moet hij f5-f4 gaan 
spelen en dan is de communicatie tussen de twee 

vleugels hersteld. Zwart staat nauwelijks beter. Als je 
overigens Fritz zijn gang laat gaan dan gaat hij zwart 
steeds betere cijfers geven en is het slot van het liedje: 
zwarte winst. 
 
Omdat dit mijn laatste Plaatjes kijken is, heb ik een 
cadeautje voor mezelf bedacht. Een plaatje uit de tijd, 
dat ik nog leukere plaatjes bijeenschaakte dan 
tegenwoordig. DIAGRAM 5.  

 
Wit heeft Rietdijk van Velp. De partij is van 6 januari 
1984. Ik vind hem zelf leuk omdat het een strategische 
combinatie is, een genre, dat niet veel beoefend wordt. 
1…Pe3 Wit kan niet op a6 slaan want dan verliest hij via 
Pf1+-g3+-Pe2 de loper op c1. 2.Lxe3 Dxe3 3.Dc8+ Kh7 
4.Df5+ Kg8  Als wit vermoed had, wat hem boven het 
hoofd hing, zou hij zeker weer Dc8+ gespeeld hebben. 
Om eeuwig schaak te vermijden moet ik dan wel Lf8 
spelen. Mijn plan is dan in diggelen, maar ik heb 
volgens Fritz nog wel +1,1.  5.De4  DIAGRAM 6   

 
Hierop had ik gehoopt. 5…Lg5 dreigt Lf4 6.Dxe3 Lxe3 
Nu staat er een wonderlijke stand op het bord, waarbij 
zwart gewoon met een stuk meer speelt en wit derhalve 
kansloos was. Leuk is, dat de combinatie ook nog een 
echovariant heeft. Zie: 2.DxD  exd5 3.Lxe3 dxe3 4.Kg1 
Lf6 5.Kf1 Ld4 en zwart wint op de bekende manier. 



7 

 Januari 2010 ASV-Nieuws 

Almelo – ASV 3 
 
Na vier verloren wedstrijden, moest het derde zaterdag 
9 januari richting Almelo, om in het clubgebouw van de 
plaatselijke visvereniging aan te treden tegen Almelo's 
eerste. De bijliggende vijver was bevroren, dus veel viel 
er niet te vissen, maar met hulp van de 
dierenambulance was, wat later de barkeeper bleek te 
zijn, een gans aan het vangen, wier wak elke morgen 
verder dichtvroor. 
Het derde had een simpele opdracht: winnen.  
Natuurlijk, winnen is altijd belangrijk, maar als het derde 
nog enige kans wil maken op lijfsbehoud in de KNSB-
competitie, poule 3b, werd het tijd om wat matchpunten 
op te halen. In de stad van de drie drupkens kwam door 
een misverstand de auto van invaller Martin, tevens 
gelegenheidscaptain omdat Jochem verstek moest laten 
gaan, een paar minuten te laat. De Tukkers vatten dit 
licht op, zodat eenieder, nadat Paul zijn balletje uit de 
jus soldaat had weten te maken, tegelijk begon. 
 
Almelo – ASV 3 
1. Henk-Jan Paalman (2094)-Daan Holtackers (1949) (wit) 
2. Edwin Sarink (2017) - Martijn Boele (1937) (zwart) 
3. Maurice Schippers (2031) - Kees Sep (1981) 
4. Martin Bootsma (2046)  - Gerben Hendriks (1955) 
5. Ben Poelstra (2116) - Martin Weijsenfeld (1865) 
6. Zagar Zeeman (1958)  - Remco Gerlich (1899) 
7. Alvin Jutba (1920)  - Paul de Freytas (1938) 
8. Jan Willem Brinks (1989)  - René van Alfen (1830) 
 
Al snel ontbrandde de strijd op verschillende borden. 
Daan, een uitstekende substitutie voor Barth, mocht 
direct op bord één zitten en kwam in een enorm 
complexe stelling terecht. Hieronder de volledige partij 
met het commentaar van Daan zelve. 
 
Daan Holtackers (1949) - Henk Jan Paalman (2088) 
 
1.Pf3 Pf6 2.c4 e6 3.d4 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.Db3!?  
[5.e3 0-0 (5...Pe4?! 6.Ld3 f5 7.a3 Lxd2+ 8.Pbxd2 Pxd2 
9.Dxd2²) 6.Ld3 ziet er wat normaler uit.] 
5...a5!?  
[Ook zwart gaat ontwikkelingen niet uit de weg. Na 
5...Lxd2+ 6.Pbxd2 d6= is er niets aan de hand.] 
6.a3  
[Ook hier is 'gewoon' 6.e3 een alternatief.]  
6...Lxd2+ 7.Pbxd2 d6 8.Dc3!  
 
 
 
(zie volgende diagram) 
 
 
 
 
 

[Aangezien zwart met ... e5 gaat werken en dus 
ook ...Pc5 in de stelling komt, wordt de dame bij 
voorbaat alvast naar een gunstiger veld gespeeld. 
Daarnaast ondersteunt de dame zo een eventueel b4 en 
houdt veld c2 vrij, wat later een nuttig veld zal blijken 
voor het witte paard op f3. Na 8.e3 e5 9.dxe5 dxe5 
10.Le2= is er weer niets aan de hand.]  
8...Pbd7 9.g3  
[Hier was de laatste 'kans' op 9.e3 0-0 10.Le2= maar 
met de tekstzet is ook weinig aan de hand.]  
9...0-0  
[9...b6!? 10.Lg2 Lb7= is een boeiend alternatief, wellicht 
net iets sterker dan de tekstzet.]  
10.Lg2 Te8 11.0-0  
[11.b4?! axb4 12.axb4 Txa1+ 13.Dxa1 e5³ ziet er niet 
aantrekkelijk uit.]  
11...a4!?  
[Ook met 11...e5 12.dxe5 dxe5 13.b4= is niets mis, 
maar met de tekstzet worden wits mogelijkheden meer 
beperkt.]  
12.e3 e5 13.Pe1!?  
[Anticipeert alvast op zwarts volgende zet, aangezien 
13.Tac1?! e4 14.Pe1 (na 14.Pg5 d5 komt wits paard wat 
merkwaardig te staan) 14...Pb6³ slechts tijdverlies is: 
het paard wilt toch naar c2.]  
13...e4!?  
[Zwart kan er voor kiezen om de spanning te handhaven 
met 13...Pb6!? maar ook dan lukt het wit om op een 
gezonde manier verder te ontwikkelen: 14.Pc2 c6 
(14...e4 15.f3 is zetverwisseling met een variant bij zet 
14) 15.Tae1 (wit moet het niet hebben van 15.f4?! e4 
16.f5 (16.Db4 Dc7³ helpt niet veel) 16...d5³ met goed 
spel voor zwart.) 15...Dc7 (15...Lf5 16.e4 Lg6 17.f4=) 
16.e4 Pbd7 17.f4=;  
na 13...exd4 14.exd4 c5 (14...c6?! 15.Pd3²) 15.Pc2 
cxd4 16.Dxd4 Pc5 17.Tfe1= heeft wit geen problemen.]  
14.Pc2 c6  
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 

Zwak derde graaft geen strijdbijl op 
Martijn Boele 
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[Zwart heeft verschillende alternatieven, maar steeds 
lukt het wit om met dezelfde breekzet het evenwicht te 
handhaven: 14...Pb6!? 15.f3! exf3 16.Txf3 (het idee 
achter zwarts veertiende zet blijkt na 16.Lxf3?! Lh3 
17.Tf2 c5³) 16...d5 (met 16...Le6 17.Taf1= bereikt zwart 
ook weinig) 17.cxd5 Pbxd5 18.Dd3 Lg4 19.Tff1=;  
14...b6!? 15.f3! (wit moet echter niet talmen: 15.Tae1?! 
Lb7 16.f3 exf3 17.Lxf3 Lxf3 18.Txf3 De6³) 15...Lb7 
16.fxe4 Pxe4 17.Pxe4 Lxe4 18.Lxe4 Dxe4 19.Tf4 De6 
20.Taf1=] 
15.f3! exf3 16.Lxf3  
[Ook in aanmerking kwam 16.Txf3!? Pf8 17.Te1!?=]  
16...d5 17.Tfe1?!  
[Deze zet ziet er onnatuurlijk uit. Wit heeft drie 
alternatieven:  
(i) na 17.Lg2!? De6  
a) na 17...Pe4 18.Pxe4 dxe4 19.Tf5!?= kan wit 
langzaam maar zeker gaan vechten om het initiatief;  
b) datzelfde geldt voor 17...dxc4 18.Pxc4 Pd5 19.Dd3 
b5 20.Pd2 b4 21.Lxd5 cxd5 22.Pxb4²;  
c) 17...b5?! 18.c5! (aardig, maar minder overtuigens is 
18.cxb5 cxb5 19.Tae1 Pe4 (ook na 19...Lb7 krijgt wit 
een plusje: 20.Dd3 Pb6 (20...Pe4 21.Pb4²) 21.Dxb5 
Pc8 22.Pb4 Pd6 23.De2²) 20.Pxe4 dxe4 21.Pb4 Pf6 
22.Dc5 Dxc5 23.dxc5²) 18...Pe4 19.Pxe4 dxe4 20.Pb4 
De6 21.Tf4 Pf6 22.Taf1²; 18.e4 Pxe4 (18...dxe4?! 
19.Tae1² is minder goed) 19.cxd5 cxd5 (19...Pxc3?? 
20.dxe6 Pe2+ 21.Kf2+-) 20.Pxe4 dxe4 21.Lxe4 Pf6 
22.Lg2= is er weinig aan de hand;  
(ii) wellicht was 17.e4! Pxe4 18.Lxe4! dxe4 19.Pxe4 f5 
(na 19...Pf8?! 20.Tae1² heeft wit een duidelijk plus) 
20.Pd2² de beste manier om voort te zetten; wit heeft 
een prettig plusje;  
(iii) ook 17.Tae1 Pe4 18.Pxe4 dxe4 19.Lg2= verdient de 
voorkeur boven de tekstzet.]  
17...Dd6?!  
[Nu mist zwart een goede kans op initiatief: 17...Pe4! 
18.Pxe4 (na 18.Lxe4 dxe4 19.c5 Pf6 20.Pc4 Lg4 21.Pb4 
Lf3 22.Pe5 De6 23.Tf1 Df5³ moet wit rekening gaan 
houden met een sterke aanval) 18...dxe4 19.Lg2 Pf6³]  
18.e4!?  
[Met een originele paardmanoeuvre kan wit proberen 
een pion te winnen: 18.c5!? Dc7 19.Pb4! Pe4 20.Lxe4 
dxe4 21.Dc2 Pf6 22.Pa2! Lg4 23.Pc3 Te6 24.Pxa4 Pd5 
25.Pc3² al blijft zwart gevaarlijke aanvalskansen 
houden; het is wel de vraag of zwart genoeg stukken 

voor de aanval overhoudt.]  
18...dxe4 19.c5  
[Gebaseerd op een misrekening, maar nog geen (grote) 
fout. Normaal is 19.Lxe4!? Pxe4 20.Pxe4 Dg6 21.Pf2!? 
waarna wit het initiatief al bijna naar zich toe getrokken 
heeft;  
na 19.Pxe4 Pxe4 20.Lxe4= is er weinig te beleven.]  
19...Dd5!? 20.Pxe4??  
[Consequent verder 'volgens plan'. Na 20.Lg2! Df5 
(20...Dh5 21.Pxe4 Pxe4 22.Txe4 Txe4 23.Lxe4 Pf6 
24.Ld3!?=) 21.Pc4 Dg6 22.Pd6 Te6 23.Pe3 (23.Lh3? 
Txd6! 24.cxd6 Pd5 25.Dd2 f5 26.Pb4 P7b6∓) 23...Pd5 
24.Pxd5 cxd5 25.Tf1 heeft wit voldoende compensatie.] 
20...Pxe4 21.Lxe4 Txe4 22.Txe4 Dxe4 23.Te1 Dd5 
24.Pb4  
[Pas na wits 23e zet erachter gekomen dat de onderste 
rij eenvoudig verdedigd is na 24.Te8+ Pf8 ...]  
24...Dh5 25.Te8+ Pf8 26.De1  
[Een laatste poging er nog iets van te maken, maar 
hardhandig weerlegd... Een andere poging was 26.d5!? 
cxd5 (26...f6!-+ wint overtuigend) 27.c6 bxc6?? (nog 
steeds winnend is 27...f6-+ ) 28.Dc5 Dd1+ (28...La6?? 
kan niet vanwege 29.Dxf8# (echter niet 29.Txa8?? Dd1+ 
30.Kf2 De2+ 31.Kg1 Df1# en het is weer wit die mat 
gaat) ) 29.Kf2 (29.Kg2?? Lh3+-+) 29...Dd2+ 30.Kg1 
Dd1+= en zwart komt niet verder dan eeuwig schaak 
(ook niet na ...h6).]  
 
(zie diagram op de volgende pagina) 
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In bovenstaande stelling doet zwart een prachtige zet. 
Kunt u 'm vinden? 
1-0 
 
In een Engelse opening ging mijn tegenstander zelf 
tegenspel geven op de koningsvleugel, waar alleen ik 
iets te zoeken had. Zijn damevleugel-ontwikkeling bleef 
achter en na de druk een beetje te hebben opgevoerd 
gaf hij het stuk dat Daan aan bord één had gegeven 
direct terug. 
1-1 
 
Cees had op bord drie een interessante opening 
doorlopen, maar was naar eigen zeggen wat te wild 
bezig gegaan. Dat bleek: hij kwam een pion achter. Met 
nog 33 seconden voor 5 zetten voor de eerste 
tijdscontrole, in een enorm moeilijke stelling, pakte hij 
het actief aan en kwam daardoor, op die pion na, veel  

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

actiever te staan. 

1.Te8 Kh7 2.Te6 Da1+  
Hier maakt Cees een fout door met zijn koning naar h3 
te lopen. Het is lovenswaardig dat onze geknevelde 
teamgenoot voor de winst probeerde te spelen. 
3.Kg2!? 
[3.Df1 Dxf1+ 4.Kxf1 g5 5.Pxh5 c4 6.Tc6 Lxa3 had een 
moeilijke stelling, maar gelijkspel opgeleverd.] 
2-1 
 
Gerben zat op bord vier al de hele partij niet slechter. 
Het was moeilijk een plan te vinden. In het verre 
eindspel met ongelijke lopers, dat o zo vaak remise is, 
offerde Gerben een pion om de winstkansen nog te 
zoeken. 

In bovenstaande stelling is Gerben, met de zwarte 
jongens, aan zet. Zojuist heeft wit Lxe6 geslagen. 
Gerben moet dus kiezen uit Kxe5 of Kxg5. Deze keuze 
is niet moeilijk. De witte vrijpion kan eerst worden 
geslagen, om daarna de pion op g5 op te halen, die 
door wit niet verdedigd kan worden. Gerben dacht het 
andersom te kunnen doen. Een niet veel voorkomend 
foutje van hem! De vrijpion van wit blijkt uiteindelijk 
winnend. 
Om GH zelf te citeren: “Ik ben een klojo.”  
3-1 
 
Martin zat op bord 5 en stond prachtig actief. Hij had 
niet alleen veel meer ruimte, maar zijn zwartveldige 
loper keek direct bij de vijandelijke koning binnen. Het 
plan maken was ook hier niet makkelijk. Toen Martin 
echter zijn pionnenketen verzwakte om de dame van 
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de tegenstander te verjagen, leidde dit juist tot dameruil. 
Hierdoor kreeg zwart weer snel spel en nam de witte 
pionnenstructuur op de korrel. Met nog 20 minuten tijd, 
waarbij zijn tegenstander nog drie kwartier had, dacht 
Martin 16 minuten na over 2 zetten. Uiteindelijk bleken 
de zwarte torens veel sterker dan de witte en werd 
Martin in totaal verloren stelling uiteraard door de vlag 
geramd. 
4-1 
 
Het tweede lichtpuntje kwam van Remco. Om van de 
hatelijke nul uit vier af te komen moest worden 
afgerekend met een jeugdige speler, waarvan de 
daadwerkelijke schaakkracht niet altijd bekend is. Zijn 
tegenstander speelde een Morra-gambiet van het 
Siciliaans, dat Remco goed kent. Met een pion voor 
ruilde wit onbegrijpelijkerwijs de dames af en het geen 
spel meer. Remco haalde zichzelf echter problemen op 
de hals doordat hij een stuk sloeg waarvan hij dacht dat 
het ongedekt stond. Dat was niet het geval en ineens 
kwamen de twee paardjes en de toren van zijn 
tegenstander de zwarte stelling binnen. Remco wist 
alles te houden en doordat hij geen spulkens meer 
verloor tikte hij het eindspel onder het genot van een 
adrenalineboost keurig uit. 
4-2 
 
Paul stond de hele partij best goed.  
Het commentaar is van Paul, behalve als anders 
aangegeven. 
 
Paul de Freytas – Alvin Jutba 
1.g3 d5 2.c4 d4 3.Pf3 c5 4.b4 cxb4 5.a3 bxa3 6.Lxa3 
Pc6 7.d3 g6 8.Lg2 Lg7 9.0-0 Ph6 10.Pbd2 0-0 11.Dc2 
Te8 12.Tab1 Tb8 13.Pg5 Lf5 14.Txb7  

 
Hiermee win ik mijn pion terug, maar verlies de sterke 
loper.  
14...Txb7 15.Lxc6 Tc7 16.Lxe8 Dxe8  
Mijn gedekte vrijpion lijkt me sterker als zijn a-pion , 
maar naar het verdwijnen van mijn loper van de witte 
velden kan mijn koning in de problemen komen. Ik 
moest hier lang nadenken over een plan en besloot me 
dame te proberen te ruilen voor de zijne om zijn kansen 
tegen me koning te laten afnemen.  
17.Db3 Pg4 18.Tb1 a5 19.Db5  
[19. Db6 is denk ik sterker. (Rybka geeft ook Db5, MB)] 

19...Dc8 20.Db8 f6 21.Pgf3 e5 22.Ph4  
[22.Dxc8+ Txc8 23.Tb7± (MB)]  
22...Ld7 23.Pe4 Dxb8 24.Txb8+ Tc8 25.Tb6 f5 26.Pd6 
Ta8 27.Pf3 Lf8? 28.h3  

 
[28.c5!+- Le6 29.c6 Pf6 (29...Lxd6 30.Lxd6 Tc8 
31.Pg5+-) 30.Pxe5 Pd5 31.Tb7 Lc8 32.Pxc8 Lxa3 
33.Pb6 wint eenvoudig.]  
28...e4 29.dxe4 fxe4 30.Pxd4?  
[Na Pe4: La3: hg4; zag ik de a-pion als een probleem. Ik 
analyseer zonder computer, maar wat ik bekeken heb, 
staat wit wel goed. 
[30.Pxe4! Lxa3 31.hxg4 En de tweede pion valt ook. 
31...Kf8 (31...Lxg4?? 32.Pf6+; 31...Kg7?? 32.Tb7) 
32.Pf6 Lc8 33.Pxh7+ Kg7 34.Phg5 Lxg4 35.Pe5 Lxe2 
36.Txg6+ (MB)]  
30...Pe5 31.Tb7 Lxh3 32.c5 Lxd6 33.cxd6 Pc4 34.Lc5 
a4 35.Kh2 Lg4 36.d7?  

 
[36.f3! exf3 37.exf3 Lc8 38.Te7 en de dreiging d7 
gevolgd door Te8+ wint eenvoudig. (MB)] 
36...a3 37.Le7?!  
[37.Pc6! Lxd7 38.Txd7 a2 39.Ld4 a1D 40.Tg7+ Kf8 
(40...Kh8?? 41.Ta7+!+- Dxd4) 41.Lxa1 Txa1 42.Txh7²]  
37...a2  
 
(zie diagram op volgende bladzijde) 
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Zwart moest Ld7: spelen en ik zie in tijdnood net te laat 
dat Ta7 wint. 38.Pc2?  
[38.Ta7 wint inderdaad direct.]  
38...Lxd7 39.Txd7 a1D 40.Pxa1 Txa1 41.Lf6  
Nog maar snel voor de zekerheid een zetje doen. Td4 is 
logisch, maar na e3, want Tc4: verliest na ef2: moet het 
ook remise worden. Nu volgde sterk.  
41...Ta2 42.Tg7+ Kf8 43.Tc7 Txe2 44.Txc4 Txf2+ 
45.Kh3 Txf6 46.Txe4  
De rest zal ik iedereen besparen, want zelfs met mijn 
eindspel techniek weet ik dit remise te houden.  
4½ - 2½  

René, op het laatste bord, had een zware tegenstander 
met een rating van 1970. In een Franse partij bleek 
René uiterst koel verdedigen en verdiende terecht het 
halve punt. 
5-3 
 
Weer verloren. 
 
Het wordt tijd voor actie, mannen! Als Paul Ta7 ziet, 
scheelt dat een halfje. Als Gerben niet verliest. Als 
Martin ook niet verliest. Dan scheelt dat al anderhalve 
punt. Het lag heel dichtbij, dit keer en het is gebleken 
dat we qua niveau eigenlijk best mee kunnen in de 
derde klasse B. Waarom het steeds niet wil lukken is mij 
een raadsel. Collectieve offdays? Bestaat zoiets? 
Maarja, als... 
 
Als m'n tante wieltjes had was ze een karretje. 
Als m'n computer een slurf had stond er een olifant op 
m'n buro. 
Als m'n lenzen ondoorzichtig waren kon ik niets zien. 
Als Arnhem aan zee lag, waren er veel Duitsers bij onze 
schaakvereniging. 
Als blikken konden doden stond hier niemand meer. 
 
De weg was glad en het eten niet lekker. 

Spelregels (2) 
Henk Kuiphof 

In de vorige editie van ASV-nieuws gaf ik aan het deze 
keer over het versneld beëindigen van een partij te 
willen hebben. 
 
We kennen het allemaal wel, we spelen een partij, het is 
spannend en de tijd glipt ons als het ware door de 
vingers. Niet zelden komen we in tijdnood. Sommige 
spelers lijken daar een abonnement op te hebben, 
terwijl anderen vrijwel nooit in tijdnood raken. Sommige 
spelers worden nerveus als ze in tijdnood komen, terwijl 
het bij anderen lijkt alsof ze er niet door geraakt worden. 
Wanneer praat je eigenlijk over het versneld beëindigen 
van een partij? Volgens de spelregels van de FIDE 
betreft het de periode van een partij waarin alle 
(resterende) zetten in een beperkte tijd moeten worden 
gedaan. In deze regel is de tijd niet vastgelegd, maar 
duidelijk is wel dat rapidschaak en snelschaak hier 
onder vallen. Maar ook het einde van een reguliere partij 
hoort daarbij. 
 
Wanneer een aan zet zijnde speler minder dan twee 
minuten op zijn klok over heeft, mag hij remise claimen 
voordat zijn tijd verstreken is. Hij moet dan de arbiter 
waarschuwen en hij mag daartoe de klokken stilzetten. 
De arbiter moet zich er mee bemoeien, maar welke 
beslissing neemt  hij? Hij heeft de keuze uit drie: hij kan 
de claim toewijzen, hij kan de claim afwijzen en hij kan 
zijn beslissing uitstellen. Wanneer wijst hij de claim 
direct toe? Dat doet hij alleen als de situatie 

overduidelijk is. Duidelijke voorbeelden zijn: twee kale 
koningen en K tegen K+L, maar dat weet iedere 
schaker. Niemand zal het in zijn hoofd halen om 
daarvoor de arbiter te raadplegen. In deze gevallen is 
de partij onmiddellijk remise.  
 
Kijk eens naar onderstaand diagram. Als wit hier remise 
claimt zal de arbiter deze vrijwel altijd toewijzen omdat 
het duidelijk is dat wit zijn loper zal willen geven voor de 
zwarte pion. 

De arbiter wijst een claim af wanneer de situatie 
onduidelijk is. Voorbeelden zijn K+T+p tegen K+T met 
nog enkele seconden op de klok en een middenspel met 
een bord vol stukken.  
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In geval van afwijzen van de claim moet de arbiter twee 
minuten extra tijd geven aan de tegenpartij. Dit heeft zo 
zijn bezwaren omdat de partij in een cruciale fase wordt 
onderbroken, want het opnieuw instellen van de klok kost 
ook de nodige tijd. Vandaar dat een arbiter er in het 
algemeen beter aan doet om zijn beslissing uit te stellen. 
Voorbeelden waarbij uitstellen van de beslissing reëel is 
zijn lopers van ongelijke kleur met ieder twee pionnen op 
de damevleugel en K+T+L tegen K+T. 
Zie ook onderstaand diagram. Als zwart hier remise claimt 
doet de arbiter er goed aan te kijken of het om zwakke dan 
wel sterke spelers gaat. In het eerste geval zou hij kunnen 
veronderstellen dat een zet als Kd4 mogelijk is waarna wit 
wint. Dus is uitstellen het devies. Een sterke speler zal 
natuurlijk als een haas met de koning naar h8 gaan, 
waarna het remise is. Dan is toewijzen van de claim reëel. 

Wanneer de arbiter zijn beslissing uitstelt mag hij aan de 
tegenpartij twee minuten extra bedenktijd geven. De partij 
wordt voortgezet, als het even kan in het bijzijn van de 
arbiter. De arbiter moet zijn beslissing later meedelen en 
dat kan zelfs nadat de tijd van één der spelers verstreken 
is. Indien het niet mogelijk is de partij op een normale 
manier te winnen of wanneer de tegenstander niet laat 
zien op een normale manier te winnen dan verklaart hij de 
partij remise. 
 
De beslissingen van de arbiter zoals hierboven 
aangegeven zijn volgens het FIDE reglement 
onherroepelijk en bindend. Er kan geen bezwaar tegen 
gemaakt worden en op zich is dat wonderlijk want een 
arbiter kan ook fouten maken. Bij de OSBO heeft men dat 
blijkbaar ingezien want daar is deze regel niet van 
toepassing. 
De spelregels zoals hierboven aangegeven zijn van 
toepassing in een partij met een normaal tempo, maar ook 
bij rapidschaak. Echter voor snelschaak gelden deze 
regels niet. Blijkbaar vindt men dat in grote tijdnood komen 
hoort bij snelschaak en dat lijkt ook wel logisch. 
Het moge duidelijk zijn dat de regels voor het versneld 
beëindigen niet van toepassing zijn als een systeem wordt 
toegepast waarbij na iedere zet een vaste tijd aan de 
bedenktijd wordt toegevoegd. 
Indien bij een wedstrijd geen wedstrijdleider aanwezig is 
mag toch de regel van versneld beëindigen worden 
toegepast. Er mag dan geclaimd worden op grond van het 
feit dat de tegenstander niet op een normale manier kan 
winnen dan wel daar geen poging toe doet. In het eerste  
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geval moet de eindstelling worden genoteerd en door de 
tegenstander geverifieerd. In het tweede geval moet de 
eindstelling worden genoteerd en een volledig bijgewerkt 
notatieformulier worden overlegd. Beide moeten weer door 
de tegenstander worden geverifieerd. De partij is daarmee 
beëindigd en de claim wordt aan een arbiter voorgelegd, 
wiens beslissing bindend is. 
Zoals hierboven aangegeven kunnen er nog heel wat 
haken en ogen aan het versneld beëindigen van een partij 
zitten. 

-arbitrage- 
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Op 12 december werd de vierde ronde afgewerkt van de 
KNSB-competitie. De tegenstander was Bergen op 
Zoom, op papier een van de sterkste teams in de poule. 
Zelf hoopte ik vooraf de rol van non-playing captain nu 
eens echt in de praktijk te kunnen brengen, maar al vrij 
snel werd duidelijk dat er uitvallers zouden zijn in de 
andere teams. De wedstrijdleider stond echter voor 
aanvang van de wedstrijd toe dat ik, mocht dat nodig 
zijn, met Léon – die de teamleiderstaken in mijn plaats 
zou waarnemen – zou kunnen overleggen, zodat mijn 
rol die dag eigenlijk een halve playing non-playing 
captain was. Gelukkig liep mijn partij die dag 
voorspoedig, zodat ik geregeld kon kijken hoe het 
tweede ervoor stond. Maar al snel bleek ook dat enige 
“steun” van mijn kant absoluut niet nodig was. 
Het spannendste moment van de dag was misschien 
nog wel het eerste kwartier van de wedstrijd (kan ook 
iets korter zijn geweest) aangezien Koert nog niet 
aangekomen was, terwijl hij meestal ruim op tijd 
aanwezig is. Ook telefonisch was hij niet te bereiken. 
Maar niet veel later kwam hij binnen, waarna bleek dat 
hij onderweg wel erg veel pech had gehad: om te 
beginnen moest hij vanaf Utrecht via Den Bosch naar 
Arnhem reizen, aangezien er tussen Utrecht en Arnhem 
geen treinen reden; vervolgens stopte de trein tussen 
Den Bosch en Nijmegen om de haverklap en tenslotte 
werd ook de bus in Arnhem een tijdje opgehouden. Was 
dit een ongunstig voorteken voor zijn partij die dag...? 
Het tweede “spannende” moment was de opening in de 
partij van Fred, die ook niet bepaald gunstig verliep: 
toen ik voor de eerste keer op zijn bord keek, zag ik zijn 
koning op d1 staan en een zwarte loper op f2. De 
tweede keer dat ik op zijn bord keek, zag ik echter dat 
Fred op zijn minst de helft van het bord beheerste en 
zijn tegenstander niet veel verder kwam dan zijn eerste 
drie rijen. Het leek me dat de minuspion ruimschoots 
gecompenseerd werd. Theo won op een voor hem zeer 
karakteristieke manier en Koert bleek zich niets te 
hebben aangetrokken van het oponthoud onderweg: hij 
won overtuigend. 
 
Tony Peleman (2062) - Theo Jurrius (2026) 

De meeste zwarte stukken staan gericht op de witte 
koning en dus is het tijd voor een "stukoffer": 
1. ..., Pd4! 2. cxd4, exd4 3. Dc4 
Wit geeft het stuk terug en laat zich in op dameruil om 
de aanval af te zwakken, maar deze gaat ook zonder 
dames onverminderd voort. Er was overigens geen 
zinnig alternatief: het stuk "behouden" met 3. Lg4, dxe3 
4. Lxh3 is natuurlijk hopeloos na 4. ..., exf2+ en na iets 
als 3. b3, dxe3 moet wit al de f-lijn gesloten houden met 
4. f3 - 4. fxe3 faalt immers op 4. ..., Lg4! (5. Lxg4, Df1+ 
6. Kh2, Tf6) - waarna zwart winnend voordeel heeft. 
3. ..., dxe3!? 
Een mooi idee, maar misschien niet het beste. Zwart 
kon in ieder geval winnend voordeel behalen met 3. ..., 
Dxc4! 4. dxc4, dxe3. 
4. Dxf7+, Txf7 5. Lh5, e2 6. Tdc1, Tee7 7. Lxf7+, Txf7 
8. f3? 
Fritz suggereert hier 8. Ld2!, Lg4 9. f4! waarna zwart 
weinig voordeel overhoudt. Zelf zie ik geen goed lange-
termijnplan voor zwart, maar als dit niet klopt zal Theo 
dit ongetwijfeld op een later moment rechtzetten... Na 
de tekstzet is het echter uit. 
8. ..., Txf3 9. Txc7, Pf6 10. Kh2, Lf1 11. Tac1? 
Dit versnelt het einde: met 11. Tc4, Txd3 12. Kg1, d5 
had wit kunnen ontsnappen uit het matnet, al is het 
eindspel natuurlijk gewonnen voor zwart. 
11. ..., Pg4+ 12. Kg1, Lh3 
En wit bespaarde zich de moeite om nog wat schaakjes 
te geven en gaf gelijk op. 
 
Sander Boogaard (2015) - Koert van Bemmel (2074) 
(Commentaar op basis van analyse van Koert) 

In deze stelling is er nog vrij weinig aan de hand, maar 
door de volgende zet raakt wit van het rechte pad af. 
1. Lf4?! 
Niet goed is uiteraard 1. Lxd5, Pxe5 en wit geeft de pion 
op e5 meteen af, maar het resultaat van de tekstzet is 
hetzelfde... Na 1. De4!?, c6 2. 0-0, Dc7 3. Te1 staat het 
gewoon gelijk. 
1. ..., Pxf4 2. Dxf4, c6 
En ineens heeft wit geen manier om zwarts dreiging 

ASV 2 - Bergen op Zoom 
Daan Holtackers 
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 ..., Da5 nog tegen te houden. Wit moet daarom kiezen 
op welke manier hij de pion wil afgeven. 
3. Pc3 
Iets nauwkeuriger is 3. Pd2, Da5 4. 0-0-0, Dxe5 5. Df3 
aangezien het paard op d2 wat flexibeler is (het kan 
zowel naar e4 als - eventueel - c4) dan op c3, maar ook 
dan heeft zwart al een prettig voordeel. 
3. ..., Da5 4. 0-0-0, Dxe5 5. Dd2?! 
Dames ruilen met 5. Dxe5?!, Pxe5 6. Le2, Pd7 7. Pe4, 
Pc5 belooft wit ook weinig; wellicht is 5. Df3!? een idee. 
5. ..., 0-0-0 
Na 5. ..., Pb6 6. The1, Da5 7. Lb3, Lb4 8. Te3, 0-0 9. 
a3, Le7 komt zwart ook prima te staan. Echter, wit heeft 
hier (volgens mijn Fritz - DH) een veel sterkere 
mogelijkheid: 7. Lxe6!, fxe6 8. Df4!, Le7 9. Txe6, Pc8 
10. Te5!, Dc7 11. Tde1, Db8 (er dreigde 12. Txe7+) 12. 
Kb1! (verhindert bij voorbaat de dreigende dameruil 
met ..., Df4+ die zwart anders met zijn volgende zet in 
de stelling gebracht zou hebben) 12. ..., Tf8 13. De4, 
Dd6 14. Te6, Dd7 15. Dxh7, Txf2 16. Pd1!, Tf7 17. 
Dg8+, Tf8 18. Dxg7, Tf7 19. Dg6 waarna zwart in een 
hopeloze houdgreep vastzit. Zwart deed er dus goed 
aan toch maar snel lang te rokeren... 
6. The1 
6. f4?!, Dc5 speelt zwart alleen maar in de kaart. 
6. ..., Da5 
Een sterk alternatief is hier 6. ..., Dc5!? 7. Lb3, Le7 8. 
Pe4, Df5 9. g4, Df3 10. Te3, Df4 met groot voordeel 
voor zwart, maar met de tekstzet is ook niets mis. 
7. a3? 

Dit verliest direct, maar na 7. Df4, Pf6 8. Txd8+, Dxd8 9. 
Td1, Da5 10. Pe4, Le7 heeft zwart ook groot voordeel. 
Nu krijgt zwart de kans om een winnende koningsaanval 
te lanceren. 
7. ..., Lxa3! 8. bxa3? 
Wit had nog wat kunnen proberen na 8. Pe4, Lb4 9. 
Pd6+, Kb8 10. c3 al staat hij ook dan verloren met twee 
pionnen minder. Na de tekstzet is het helemaal uit. 
8. ..., Dxa3+ 
Iets nauwkeuriger was 8. ..., Pb6! maar de tekstzet is 
uiteraard goed genoeg. 
9. Kb1, Pb6 10. Lxe6+ 
Wanhoop, maar 10. Dc1 speel je ook niet voor je 
plezier. Na 10. Ld3 heeft zwart de keuze uit 10. ..., Td4 
11. Te4, Thd8 en - al dan niet voorafgegaan door ..., 
Db4+ - 10. ..., Pc4. 
10. ..., fxe6 11. De2, Db4+ 12. Kc1, Pc4 13. Dxe6+, 
Kb8 14. Txd8+, Txd8 15. Pd1, Da3+ 
En wit gaf het op. 
 
Deze voorsprong, die redelijk snel tot stand was 
gekomen, werd in het vervolg niet meer uit handen 
gegeven. De partijen zijn al eerder in En Passant 
beschreven, dus zal ik er hier verder niet op in gaan. 
De uiteindelijke 5 – 3 overwinning werd ’s avonds goed 
gevierd met een heerlijk diner in een restaurant, 
waarvan ik me de naam nu niet herinner. De 
bekendmaking van de uitslagen in de poule vergrootte 
de feestvreugde alleen maar, aangezien de top-vier 
bleek te hebben verloren. Het gevolg was dat ASV 2 
ondanks de overwinning niet eens omhooggegaan was 
in de rangschikking, maar in ieder geval wel de 
bovenste teams met twee punten genaderd was. Waar 
in voorgaande jaren in de klasse 3C het verloop van de 
competitie vaak onvoorspelbaar was, bleek dat nu ook 
het geval te zijn in de voor het tweede “nieuwe” klasse 
3G. Er kan dus nog van alles gebeuren... 

Tradities kunnen geweldig zijn. Dus laten we er een 
creëren. Al een paar jaar besteed ik elk jaar een rubriek 
aan meerzetten. Is daar een goede reden voor? Ja, een 
hele goede. Ik vind ze zelf zo leuk en ik schrijf de 
rubriek. Vorig jaar schreef ik hem in de januariuitgave. 
En dat wilde ik zo blijven doen tot een ander bereid is 
deze rubriek van me over te nemen. Toch ziet de 
rubriek er dit keer anders uit dan vorig jaar. Toen koos ik 
voor een speciaal soort meerzetten, als het ware met 
een ingebakken code voor de oplossing. Men moest die 
knoop vinden en dan vond men de oplossing, ook als 
die zeven of acht zetten diep zat. Dit keer zit er 

nauwelijks iets van die aard in. Maar ik wil laten zien, 
dat ook dan meerzetten erg leuk kunnen zijn. 
Het eerste probleem is uit 1972 en won een eerste prijs 
in die Schwalbe. Het probleem was een samenwerking 
en kent dus twee auteurs: Aizert en Rem. Wit geeft mat 
in zes zetten. Ook bij een meerzet moet men altijd 
beginnen met het zoeken naar een mat. Dat is hier niet 
moeilijk te vinden. 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde)  

Probleemrubriek: meerzetten 
Hendrik van Buren 
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Na 1.Ph3 dreigt 2.g3 mat. Wat kan zwart daar aan 
doen? Lf3 wegslaan! Laten we eens kijken.  1.Ph3 d5+ 
2.Tdxd5 Pc5+ 3.Txc5 Txd3 of ook  1…d5+ 2. Texd5  
Kd6+ 3.Txd6 Txf5 en hetzelfde patroon. Zo worden de 
witte torens tegen elkaar uitgespeeld. Men moet zorgen, 
dat één van de twee zwarte torens zijn plek moet 
verlaten. Nu is ook meteen duidelijk wat die witte pion 
op a7 staat te doen. Waarschijnlijk heeft iedereen de 
oplossing nu. Voor alle zekerheid geef ik hem even.  
1.a8D  Taxa8 2.Ph3  d5+ 3. Tdxd5 Pc5 4.Txc5 Txf5  
5.Txf5 en 6. g3. Dan wel over de andere vleugel als 
zwart begint met de f-toren op a8 in te slaan. Zo’n 
constructie heet een plachutta. Daar worden hele mooie 
dingen mee gemaakt. Daarom zal ik er eens een hele 
rubriek aan wijden. 

 
Ook bij het tweede probleem, een achtzet van de Rus 
Vladimirov kan men nog wel  iets raden.  De zwarte 
koning staat pat – niets bijzonders, want dat is erg vaak 
het geval. Als het witte paard naar d5 gaat kan de 
koning alleen naar f3 en van daaruit niet verder. Nu kan 
de koning dus tot pingpong zetten gedwongen worden. 
Dat is ideaal voor een meerzet omdat erg goedkoop het 
aantal zetten omhoog kan. We gaan dit eens proberen 
1.Pf6  ~ 2. Pd5 + Ke3  3.Pxc3 Nu weten we, dat we 
waarschijnlijk op het goede spoor zitten. Pion c3 is 
“gratis” van het bord verdwenen. Dat zal wel geen toeval 
zijn. 3… Ke3 4.Pd5+ Kf3 5. Kf6+  Ke3 6. Te4+ Kf3 
7.Te6+ Kf4 8. Ld2# Nu is ook duidelijk waarom pion c3 
eerst van het bord moest. 
 

 
Bij het derde probleem valt er niets meer te raden. Eerst 
had er nog het idee kunnen zijn, dat het om een 
tempoprobleem gaat. Maar Lc1 heeft daarvoor wel erg 
veel velden ter beschikking. Kamnitser kreeg er in 1973 
een eerste prijs mee in Tem – 64. Wit geeft mat in vijf 
zetten.  
De sleutelzet 1.Ka4 is voor mij een verrassing. Net zo 
verrassend is het spel en het tegenspel. Wit dreigt nu 2. 
Pd6+ Kxe5  3.Pe4+ Kd5 4.Pf6++ of 2.Pd6 Kg5 3.Lc7 L~ 
4.Ld8. Maar zwart heeft een prachtige verdediging. Hij 
speelt 1…Lh6 en nu verdient Pd6 zelfs twee 
vraagtekens, want dan volgt 2…Kg5 en nu leidt 3.Lc7 
tot pat. Maar nu speelt wit 2.Ph4+.Kf4 3.Ld1 en zwart zit 
in zetdwang 3…Lg5 4.Pg2 Kf5 4.Pg3X  of als 1…La3 
dan 2.Pg3 Kg5 3.Kxa3 en 4.La7. Prachtig in elkaar 
gestoken. 

 
Zoals bekend is het laatste probleem altijd iets om zelf 
op te lossen. Maar dit keer durf ik dat niet aan.  
Deze achtzet van Savchenko won de eerste prijs van 
Shachmatnaya Moskva in 1970. Weliswaar heeft Fritz 
hier de draad al binnen drie seconden te pakken. Maar 
zoals bekend zegt dat niet zo veel voor een probleem. 
De computer komt hier o.a. tot 0-0-0, maar geeft dat dus 
niet als beste oplossing. Maar zelfs als men dit wel als 
steuntje in de rug zou kunnen gebruiken zou het maar 
weinigen verderop helpen. Laten we eerst eens kijken 
naar 1.Td1. Zwart kan antwoorden met Pd2. En na 
2.Txd2 heeft zwart h1D+. En dan zijn acht zetten ineens 
erg weinig. We gaan nog eens proberen om de toren op 
d1 te krijgen, nu via 0-0-0. Het lijkt niets te helpen want 
nu komt het schaak van de andere kant met …a3xb2+. 
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Zowel 2.Kb1 als Kxb2 blijken niet goed wegens 2…Db8. 
Wel goed is hier 2.Kc2 met als vervolg 2…b1D 3.Kc3. 
Men kan zijn ogen niet geloven; opnieuw laat wit de 
dame lopen. 3…Db2+ en weer  gaat wit haar uit de weg. 
Overigens is dit alles niet splinternieuw. Ook Samuel 
Loyd heeft al tweede helft 19e eeuw dit thema van de 
meermaals geweigerde afruil laten zien. 4.Kd3 Maar nu 
dreigt er 5.Pd7 en ook 5.Te1 en zwart is verplicht de 
dame opnieuw te offeren. 4…De2+ 5. Kxe2  f3+ 6.Ke1 
Pd2 en nu volgt 7.Pd7+ Ke4 en 8.Lc2. 

Ik denk, dat velen het met mij eens zullen zijn, dat dit 
toch wel heel mooi in elkaar is gestoken. Toch geef ik 
zelf eerder de voorkeur aan de meerzetten, die ik vorig 
jaar in ASV-Nieuws zette. Het zoeken naar 
aanknopingspunten voor de oplossing, zoals die hier 
nog wel in het eerste probleem zitten, vind ik een 
extradimensie aan problemen geven. Het maakt ze 
leuker. Maar dat hoeft nog niet te betekenen mooier. Op 
dat vlak kan het vierde probleem zich meten met alle 
andere. 

‘Fischerrandom Chess’ vastgelegd in de 
FIDE-regels voor het schaakspel 

Nico Schoenmakers 

Een eerbetoon aan Robert James Fischer 
 
De dag van het nieuws van het overlijden van Bobby 
Fischer viel samen met de aanvang van de tienkampen 
van het Corus Chess Tournament 2008. De eerste 
ronde werd voorafgegaan door een indrukwekkende 
minuut stilte ter nagedachtenis aan deze grootste 
schaker aller tijden. Dit gaf mij zoveel adrenaline, dat ik 
in de hierop volgende week - naar ik meen - mijn beste 
tienkamp ooit in Wijk aan Zee speelde. 
Inmiddels heeft de wereldschaakbond een monument 
voor Fischer gecreëerd. Sedert 1 juli 2009 zijn de regels 
voor het ‘Fischerrandom Chess’ namelijk opgenomen in 
de FIDE-regels voor het schaakspel. ‘Fischerrandom 
Chess’ heet officieel ‘Chess960’ en is opgenomen in 
onderdeel F van de zogenoemde Aanhangsels van de 
FIDE-Regels. 
 
Voor het spelen van ‘Fischerrandom’ wordt een 
willekeurige stelling opgezet, die aan bepaalde regels 
moet voldoen. Vervolgens wordt de partij gespeeld op 
dezelfde manier als een partij volgens de normale 
regels voor het schaakspel. 
 
Het opzetten van de beginstelling 
De witte pionnen worden op de tweede rij geplaatst. 
De overige witte stukken worden willekeurig op de 
eerste rij geplaatst met de volgende beperkingen: 
a) de koning wordt tussen beide torens geplaatst; 
b) de lopers worden op velden van verschillende kleuren 

geplaatst. 
 
De zwarte stukken worden, zoals bij het klassieke 
schaak, in spiegelbeeld opgesteld. 
 
Regels voor het rokeren 
Uitgangspunt is, dat de posities van een koning en een 
toren waarmee wordt gerokeerd, na het uitvoeren van 
de zet dezelfde zijn als die in het klassieke schaak: 
a) na het rokeren op de damevleugel staat de witte 

koning op c1 en de zwarte koning op c8 en de witte 
toren op d1 en de zwarte toren op d8; 

b) na het rokeren op de koningsvleugel staat de witte 
koning op g1 en de zwarte koning op g8 en de witte 

toren op f1 en de zwarte toren op f8. 
 
Eigenaardigheden 
Vanuit sommige beginstellingen worden de koning of de 
toren tijdens de rokade niet verplaatst; 
vanuit sommige beginstellingen kan rokeren al op de 
eerste zet plaatsvinden. 
 
Verder zijn voor het rokeren de normale beperkingen uit 
de basisspelregels van toepassing. 
 
Fischer’s meesterwerk “My 60 Memorable Games” hoort 
thuis in de boekenkast van ieder schaker. Het boek start 
met een citaat, dat aan de grote Emanuel Lasker wordt 
toegeschreven. 
 
“On the chessboard lies and hypocrisy do not survive 
long. The creative combination lays bare the 
presumption of a lie; the merciless fact, culminating in a 
checkmate, contradicts the hypocrite”. 
 
Bobby bedankt!! 
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Ik hou van de natuur. Ik ben ook lid van het 
Wereldnatuurfonds. Maar als ik in de trein zit en een 
stem roept om dat er geen treinverkeer is tussen 
Arnhem en Ede-Wageningen “wegens een aanrijding 
met een boom,” dan hoop je toch dat snel de mannen 
met kettingzagen aan de slag gaan. Wat doet zo’n boom 
eigelijk op het spoor? Migreren naar het warme zuiden?
Juist op de dag dat alle schaakteams bang zijn om door 
de sneeuwval te laat te komen, moeten Frank S. en ik 
vanuit Arnhem via Den Bosch naar Utrecht om weer 
verder naar Zoetermeer te gaan. De rest van het team 
zou vanuit andere plekken in het land naar de wedstrijd 
komen zonder last te hebben van overstekende bomen. 
Fred was zelfs twee dagen eerder al naar onze 
tegenstanders gegaan en met een remise 
teruggekomen. Hij zou niet de laatste zijn met dat 
resultaat. Frank en ik hebben ons moedig door 
anderhalf vertraging en vier overstappen geslagen 
dankzij gratis NS-koffie en thermopanische 
onderkleding! (Ik zal niet zeggen wie van ons twee dat 
laatste aan had, maar ik was het niet). 
 
Hulde voor onze tegenstanders die de aanvangstijd 
onbaatzuchtig een uur hadden verschoven zodat we 
nog op tijd waren. In hun hyper hippe loungeachtige 
speelzaal ging de strijd gelijk op zonder veel 
spectaculaire stellingen maar met een duidelijk Arnhems 
overwicht. Alleen Koert kwam met klachten uit de 
opening. Nou, eigelijk ik ook al na twee zetten. Als je na 
een treinreis van dik drie uur 1.d4-d5, 2. c4-c6, 3. xd5?! 
krijgt word je ook niet blij. Dan ga je dus forceren voor 
leuk spel en dat leidde na enige blufpoker alleen tot het 
keepen van de stelling. Verder zag het er prima uit op 
de borden. Theo had een gecompliceerde stelling, dat 
hoort bij hem. John een positionele stelling, dat ligt hem 
weer. Leon stond gewoon goed en Pascal kende de 
opening die hij op het bord kreeg. Bij Frank leek het ook 
prima, alleen Koert heeft nu eenmaal een complex mbt 
jonge Aziatische tegenstanders die ook nog 
eens zeer getalenteerd zijn.  
 
En toen kwam de tijdnood….. 
 
Wat een impact heeft zo’n fase toch op een 
wedstrijd. Leon had zijn voordeel in een 
“rotstelling” (quote) zien veranderen door een 
verkeerd berekende variant. Doordat zijn 
tegenstander weinig vertrouwen had in zijn 
eigen snelschaaktechniek bood deze gelukkig 
remise aan. Pascal ging onderuit omdat zijn 
openingsspel niet tot de gewenste combinaties 
leidden. Nadat Pxf7 niet bleek te kunnen, 
kwam het eerder geofferde materiaal niet meer 
terug. Theo kwam in een omgekeerde wereld 
terecht. Niet hij, maar zijn tegenstander 
plaatste met Lxh7+ een dubieus offer en nu 

moest Theo dit offer in vlammende tijdnood gaan 
weerleggen. Dat lukte gedeeltelijk waardoor een 
zetherhaling in de stelling kwam. 
Mijn eigen stelling bood optisch aanval voor mij via 
horizontale lijnen en aanval voor mijn tegenstander via 
diagonale lijnen. Zelf dacht ik dat het een dynamisch 
evenwicht was, leidend tot remise, maar Fritz vond dat 
achteraf dynamische onzin, leidend tot mijn verlies. 
Gelukkig had ik een menselijke tegenstander die 
middag en die deed wat elke tegenstander in tijdnood 
hoort te doen… volledig in paniek raken. Het punt 
volgde eenvoudig. 
 
Na deze hectische fase stond het 2.5-2.5 maar met 
weinig hoopvolle vooruitzichten. Koert en John stonden 
niet best, maar Frank had zeker mogelijkheden. Voor 
Koert viel snel het doek; hij kon het niet bolwerken tegen 
jeugdtalent Roger Meng. Let u voortaan op die naam. 
 
En toen kwam de tweede tijdnood……… 
 
John wist na eerder kwaliteitsverlies zijn stelling bijeen 
te houden. Zijn tegenstander zocht wanhopig naar de 
winst en zag daarbij zijn tijd wegtikken. Een tactisch 
remiseaanbod van John werd toch maar aangenomen. 
Frank had een complexe stelling met weinig pionnen, 
veel lichte stukken en weinig tijd. Hij zal ongetwijfeld de 
beste mogelijkheden gemist hebben, maar het 
snelschaken was zeer spannend. Het eindigde in het 
slaan van de laatste pion op het bord waardoor remise 
een feit was en de wedstrijd verloren. Botwinnik- ASV2  
4.5-3.5. Typisch ASV2: eerst de koploper verslaan om 
vervolgens tegen de hekkensluiter te verliezen.  
 
Terug het barre winterweer in om in Gouda op 
kraamvisite te gaan bij oud-teamlid Vincent. De kleine 
Tobian had op zijn speelkleed een schaakbord 
staan…… Die komt er wel! 

Winterschaak 
Sjoerd van Roosmalen 

(Advertentie) 
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ASV 4 draait behoorlijk mee in de Promotieklasse en 
staat na 2x winst en 1x nipt verlies in de afgelopen 
periode zelfs tweede. 
In de volgende ronde op 6 februari treffen we thuis 
koploper UVS 2. 
 
Maar hoe kwamen de resultaten tot stand en tegen 
wie ?  
 
Op 21 november speelden we uit tegen De Toren 3 en 
troffen bij aankomst een niet volledig team. Erik speelde 
een voor zijn doen rustige partij en won snel ; Paul 
Tulfer en Anne Paul wonnen gestroomlijnd en Ivo en 
Ruud ondervonden stugge tegenstand en berustten in 
remise. 
Murat trof het niet met een in topvorm zijnde Jan Willem 
en Siert verslikte zich in de altijd gevaarlijke Michel 
Teunissen. Zo bleef Koen over bij een 4-3 stand in ons 
voordeel. 
Koen speelde een modelpartij tegen Niels en zorgde 
zodoende voor de winst!  
 
Matser, N – Maassen van den Brink, K 
toren 3 - asv 4, 07.12.2009 
[Koen] 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.Lxc6 dxc6 de 
afruilvariant van het spaans. ik werd verrast door de 
keuze van mijn tegenstander. ik kende hem als een 
aanvallende speler en hier kiest hij voor een variant die 
vaak tot snelle dameruil en een iets beter eindspel voor 
wit leidt.  
5.0–0 f6 6.c3 ik kende deze zet niet en uit de database 
blijkt ook dat hij niet vaak word gespeelt. de 
hoofdvariant gaat als volgt verder: [6.d4 exd4 7.Pxd4 c5 
8.Pe2 Dxd1 9.Txd1 Ld7]  
6...Dd3 dit leek mij een aardige zet. het houdt de witte 
ontwikkeling een tijdje tegen en ik wil met zwart toch 
lang rokeren.  
7.Te1 Lc5 8.Pxe5?! [8.De2 Dxe2 9.Txe2 Lg4 leek mij 
een logischer vervolg voor wit alhoewel zwart hier ook al 
prettig staat]  
8...fxe5 9.Dh5+ Kf8 10.Dxe5  

wit heeft een stuk geofferd tegen 2 pionnen en de 
zwarte koning in het midden. gezien het feit dat wit voor 
de rest niet ontwikkeld is leek mij deze stelling beter 
voor zwart. ik maakte mij wel enigzins zorgen over de 
witte centrumpionnen mochten die de mogelijkheid 
krijgen om naar voren te komen. 10...Ld6 11.Dg5 Le6 
12.b3 wit kan de toren niet bij een mogelijke aanval 
betrekken gezien de problemen met de onderste rij. 
[12.Te3 Dc2 13.Te1 Lxa2 14.Pa3 Db3]  
12...h6 het leek mij zaak zijn dame lang bezig te houden 
danwel de dames te ruilen.  
13.Dg6 Lf7 14.Df5 g6 15.Df3 Dxf3 16.gxf3  

De dames zijn geruild maar zijn centrumpionnen kunnen 
mogelijk voor veel problemen gaan zorgen. eerst maar 
eens zorgen dat ik van een dubbelpion afkom.  
16...c5 17.Lb2 c4 18.La3 Lxa3 19.Pxa3 Td8 achteraf 
gezien niet zo’n goede zet. ruilen op c4 geeft wit 
tegenspel via de b-lijn.  
20.Te2 [20.Pxc4 Lxc4 21.bxc4 Txd2 22.Teb1 b6 23.a4 
a5 24.c5 bxc5 25.Tb5]  
20...cxb3 21.axb3 Td3 22.Kg2 Pf6 23.Td1 Kg7 24.Te3 
Thd8  

zolang ik de pionnen tegen houdt kan wit niet veel 
beginnen.  
25.e5 vanaf deze zet begint wit zijn pionnen naar voren 
te gooien die ik natuurlijk wel wil hebben. 

ASV 4 waarschijnlijk veilig 
Anne Paul Taal 
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25...Ph5 [25...Pd5 26.Txd3 Pf4+ 27.Kg3 Pe2+ 28.Kg2 
Txd3 29.Kf1 Pxc3 30.Te1 Pd5 31.e6 Le8]  
26.Tde1 Lxb3 27.c4 [27.Tb1 Ld5 28.Txd3 Pf4+ 29.Kg3 
Pxd3]  
27...La4 28.c5 Pf4+ 29.Kg3 Pe6 30.Pc4 Lb5 31.Txd3 
Txd3 32.Pe3 Lc6 33.f4 Pxc5 ik sta inmiddels een vol 
stuk voor en heb een betere pionnenstructuur.  
34.f3 Kf7 35.h4 h5 36.Tf1 Ld7 37.Tc1 b6 38.Pc4 Le6 
39.Kf2 Lxc4 gespeeld zonder verder bij na te denken. 
fritz gaf een nog sterkere voortzetting [39...Td4 40.Pa3 
Txd2+ 41.Kg3 Td3 42.Pb1 Ld5 43.Tf1] 40.Txc4 Txd2+ 
41.Ke3 Td8 42.f5 gxf5 de koning is afgesneden en ik 
ga met mijn vrije pionnen lopen. 0–1 
 
Op 12 december speelden we thuis tegen het sterke 
ZSG, dat tot nu altijd met invallers was aangetreden, 
maar tegen ons met die trend brak en volledig opkwam. 
Het werd een helse strijd waarin wij probeerden aan de 
top de zaak gelijk te houden en onderaan te winnen. 
Ivo, Anne Paul en Ruud slaagden hierin tegen hun 
sterke opponenten, waarbij Ruud na stukverlies 
terugknokte en het stuk weer terugwon en daarna in 
tijdnood remise maakte, 
waar hij naderhand toch niet helemaal tevreden mee 
was: 

Ruud: Ik koos met 1....De7 voor ruil van het paard op e7 
ten koste van mijn loper op b1 omdat ik de indruk had 
dat we goed stonden en mijn halfje (wat toch al een 
gelukje was gezien mijn blunder eerder in de partij) daar 
toe kon bijdragen. 
Eigenlijk meer dus voor zekerheid voor het veilig stellen 
van het halfje. In de stelling zat ik meer naar Ld3 te 
kijken omdat ik dacht op e4 in de penning te komen. 
Geheel ten onrechte dus! Overigens zou ik ook op d3 in 
de penning kunnen komen maar ook dan zou het paard 
maar moeilijk in veilige haven kunnen komen!! Maar als 
ik in de diagramstellingstelling bv ....Le4 speel komt het 
paard maar heel moeilijk weg. Een zet welke in tijdnood 
(we moesten  nog 7 zetten waarbij hij een minuut op 3 
had en ik 5) heel makkelijk gespeeld zou kunnen 
worden als 2. Pc6 om zo tot ruil te komen wordt meteen 
weerlegd met 2....Dg5 met matdreiging op g2 of slaan 
van de toren op c1 met schaak. Dus ipv 2. Pc6 moet wit 
misschien 2. Da3 spelen zodat de toren en paard 
gedekt staan en op 2....Dg5 dan eenvoudig g3 kan 
worden gespeeld. Het paard op e7 blijft beroerd staan 
en komt er maar heel moeizaam uit via bv. c6 als dat 

zelfs al lukt. 
  
Ondertussen verloor Robert van een sterk 
combinerende Alfred Knap en verloor ook Paul van de 
zeer sterke Bart van Gelder. Toen kwamen we terug in 
de wedstrijd met een fraaie winst van Siert ( zie partij) 
en sterke partij van Murat, die Paul Grooten murw 
beukte. 
 
Siert: 1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.d4 d6 4.Pf3 Lg4 5.Le2 e6 
6.c4 Pb6 7.0–0 !? [Een interessant idee. Ik heb in mijn 
Big Database geen eerdere partij gevonden. 
Gebruikelijk is hier: 7.exd6 cxd6²]  
7...dxe5 8.Pxe5 [8.dxe5?! Dxd1 9.Txd1 P8d7 10.Lf4 
Lxf3 11.Lxf3 Pxc4 12.Lxb7 Td8 13.Lc6 Pxb2 14.Td2 
Pc4³]  
8...Lxe2 9.Dxe2 Dxd4 10.Td1 Dc5 (Op deze stelling 
had ik bij zet 7 mijn zinnen gezet. Voor de pion heeft wit 
een flinke voorsprong in ontwikkeling en de problemen 
zijn voor zwart nog niet voorbij. ) 

11.b4! De7 [11...Dxb4 12.Df3! De7 13.Pxf7 (Leuke 
combinatie, daar houd ik van!) Dxf7 14.Td8+ Kxd8 
15.Dxf7 Ld6 16.Lg5+ Kc8 17.Dxg7 Tf8 18.Le7 Lxe7 
19.Dxe7 P8d7 20.Dxe6+-]  
12.b5?! [ Jammer, hier mis ik een kans op groot 
voordeel zowel 12.Pc3! P6d7 13.Pxd7 Pxd7 14.Pb5 0–
0–0 15.Pxa7+ Kb8 16.Pb5±; als 12.Df3! P8d7 13.Pxd7 
Pxd7 14.Dxb7 Dd8 15.c5 a5 16.c6? (16.Dc6!+-) 
16...Pc5∓ zijn - in hogere zin - beslissend. ]  
12...P8d7 13.La3 Dg5 14.Pxd7 Pxd7 15.Lb2³  (Het 
plan van 12. b5 was dus toch niet zo goed als het leek)  
15…Le7 16.Pd2 Pc5 17.Pf3 Dg4 18.Td4 Dh5 19.Tad1 
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19…Lf6?? (zwart was in de partij enkele keren verrast 
en had veel tijd geïnvesteerd. Nu hij onder de druk 
vandaan was, nam hij lang nadenken de verkeerde 
beslissing).  
20.Td5! Dg4 21.Txc5 Tc8 22.Le5 0–0 23.Txc7 Txc7 
24.Lxc7 Tc8 25.h3 Df5 26.Le5 Lxe5 27.Pxe5 f6 28.Pg4 
e5 29.a4 De6 30.Pe3 Tc7 31.Td5 Kf7+-  De partij is 
vrijwel beslist. De resterende zetten heb ik niet meer 
kunnen reconstrueren. In wederzijdse tijdnood volgde 
nog een bezienswaardige combinatie, waarna zwart 
door de klok ging en opgaf: 1-0) 
 
Helaas redde Martin het niet tegen de Jonge en werd er 
zo net verloren. 
 
Op 9 januari speelden uit tegen VDS. Toen we in 
Beekbergen aankwamen waanden we ons in een 
wintersportoord. Flinke hoeveelheid sneeuw waar 
gestaag nog wat bijviel. Het was heerlijk warm in het 
nieuwe dorpshuis en Carlo Bijvoets heette ons van harte 
welkom, waarbij hij in zijn welkomstwoord de hoop 
uitsprak, dat de uitglijders op het bord aan de 
Arnhemsche kant zouden zijn. 
Uiteraard wist hij toen nog niet, dat hij als eerste 
uitgleed over het gladde spel van invaller Paul 
Schoenmakers en na 19 zetten de stukken al weer in de 
doos kon doen. 
Hierna volgden remises van Anne Paul en Ruud, die 
wederom geweldig terugkwam na een zwakke opening. 
Ivo claimde direct na de tijdnood remise tegen de sterke 
Bert Meester wegens 3 x dezelfde stelling en Paul 
redden het niet in tijdnood tegen Martijn Londen. 
Siert speelde halfziek op volle kracht tegen André 
Schols, maar kon net niet winnen. 
Koen speelde weer met een fluwelen touche tegen Rob 
Amato (zie partij) en zodoende was de remise van 
Murat goed voor de winst! 
 
Maassen van den Brink, K - Amato, R 
vds - asv 4, 09.01.2010 
 
[Koen] 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 het vierpaardenspel. een 
rustige opening die ik de laatste tijd wel vaker speel. 
4.d4 exd4 5.Pxd4 Lb4 6.Pxc6 bxc6 7.Ld3 tot zover is 
het allemaal theorie maar hier gaat mijn tegenstander in 
de fout.  
7...h6 deze zet lijkt mij te traag en is eigenlijk overbodig. 
zwart kan beter na Lg5 met Le7 antwoorden. de theorie 
gaat als volgt verder [7...d5 8.exd5 cxd5 9.0–0 0–0 
10.Lg5 c6 11.Df3 Le7]  
8.0–0 Lxc3 9.bxc3 0–0 zwart heeft het loperpaar 
opgegeven en verzuimd zijn loper te aktiveren dmv d6 
of d5.  
10.e5 Ph7?! hij speelt het paard naar achter en naar de 
zijkant van het bord wat niet veel goeds kan betekenen. 
beter was [10...Pd5 11.Dg4 d6 12.Dg3 dxe5 13.Lxh6 
Df6 14.Lg5 Dd6]  
11.Dh5 De7 12.Ld2 a5 13.Tae1 d5 14.f4 c5 15.c4 ik 
had hier meteen verder moeten oprukken met mijn 
pionnen. [15.f5 f6 16.e6 c4 17.Le2]  
15...dxc4 16.Lxc4 Dd7 mijn tegenstander gaf na de 

partij aan dat hij alleen rekening had gehouden met Lc3. 
hij wou dames ruilen via Dg4 maar dat verliest nu een 
pion.  
17.Le3 Lb7 18.f5 Dc6 zwart heeft een batterij op de 
lange diagonaal gerealiseerd. hier gaat echter niet veel 
kracht vanuit aangezien ik g2 heel vaak kan dekken.  
19.Dg4 Lc8  

 
20.e6!? ik dacht zelf dat dit een erg sterke zet was maar 
zwart kan makkelijk verdedigen met kh8. het idee 
erachter was dat ik nu dreig met lxh6. beter was 
[20.Dg6! er dreigt nu f6. 20...Le6 21.Lxe6 Dxe6 
22.Dxh7+ Kxh7 23.fxe6 fxe6+-]  
20...Pf6 zwart kan zijn paard eindelijk weer in het spel 
betrekken. helaas voor hem is het nu te laat. 21.exf7+ 
Kh8 22.Dg6 ik dreig weer met lxh6 en damewinst als de 
zwarte dame niet gedekt wordt. 22...Lb7 [22...Tb8 
23.Lxh6 gxh6 24.Dxh6+ Ph7 25.Dxc6]  
23.Le6 onderbreekt de 6e rij waardoor het paard 
kwetsbaar wordt.  
23...Tad8  

 
24.Te2 nu al offeren op h6 is minder goed omdat zwart 
terug kan offeren. [24.Lxh6 Dxg2+ 25.Dxg2 Lxg2 
26.Lxg7+ Kxg7 27.Kxg2]  
24...Td4 25.Lxh6 gxh6 26.Dxf6+ Kh7 27.Dg6+ 1–0 
 
    
Mannen bedankt! 
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Motiefgroep schaken 
 
In 2006 heb ik bij Hermann E. Sieger GmbH uit 
Feldkirch een abonnement genomen op nieuw te 
verschijnen postzegels met het motief schaken. Een 
paar maal per jaar krijg ik een pakketje toegezonden 
met daarin de nieuwste schaakpostzegels. Een luie, 
maar makkelijke manier om een verzameling op te 
bouwen.  
 
Allengs is mijn belangstelling voor het verzamelen van 
schaakpostzegels gegroeid. Toen Velpenaar Eric de 
Winter een jaar of twee geleden in de Braziliaanse 
metropool Sao Paulo aan een schaaktoernooi deelnam 
en we per e-mail contact hadden over de 
schaaktrainingen van ASV, vroeg ik Eric of hij voor mij 
naar Braziliaanse schaakpostzegels wilde omkijken. Bij 
terugkomst meldde Eric mij, dat er wel geteld één 
Braziliaanse schaakpostzegel is uitgegeven. Reden 
voor mij om een schaakpostzegelcatalogus aan te 
schaffen.  
 
Het motief schaken is een specialisme, dat ook niet 
iedere postzegelhandelaar voert. In Amsterdam is er 
een aantal zaken, dat zich hierin gespecialiseerd heeft. 
In 2008 en 2009 heb ik steevast een bezoek aan 
Amsterdam gecombineerd met een bezoek aan één van 
de postzegelhandels, die deze stad rijk is. 
 
Begin dit jaar attendeerde onze schaaktrainer Pascal 
Losekoot mij op een artikel in Schaakmagazine over de 
motiefgroep schaken. De motiefgroep is opgericht in 
1984 en is een vereniging voor verzamelaars van allerlei 
zaken op het gebied van schaken, waaronder 
schaakpostzegels. Het lidmaatschap volgde ras en 24 
oktober jongstleden bezocht ik een contactdag van de 
motiefgroep in Teteringen bij Breda. Een aanrader voor 
de verzamelaar.  
 
In november heb ik per e-mail contact gelegd met 
veilingmeester Nico van der Plas van de motiefgroep. 
We maakten een afspraak voor maandag 28 december.  
Tijdens de contactdag had ik Maldenaar Huub Blom 
getroffen. Een carpoolafspraak naar Nico’s woonplaats 
Lisse was vervolgens vlot gemaakt. Bij Nico thuis 
werden we gastvrij onthaald.  
 
Ik had twee schaakpostzegels meegenomen, die ik in 
Teteringen gekocht had, maar waarvan ik de herkomst 
niet kon traceren. Bij één zegel volstond één oogopslag 
van Nico van der Plas. “Albanië, 1982”, sprak Nico en 
toonde mij vervolgens deze zegel in de Spaans-engelse 
catalogus “Domfil”.  
 
Het traceren van de tweede zegel kostte Nico iets meer 
tijd. Deze was dan ook niet in “Domfil” opgenomen, 

maar wel in de Franse catalogus “Thèméchecs”. “Groot-
Brittannië, 1989”, sprak Nico.  
 
Nico verstaat de kunst om te enthousiasmeren voor het 
verzamelen. Hij praat met gevoel over het opbouwen 
van een verzameling. Het was een aangename en 
leerzame dag voor Huub en mij. 
 
Ter overweging een stelling naar aanleiding van een 
dagje Lisse bij rasverzamelaar Nico van der Plas. “Stel 
je sterft morgen en je laat een goedgevulde 
bankrekening na”. “Nou, die wist ook niet wat-ie met zijn 
geld aan moest”, zal er over je gezegd worden.  
Maar stel nu je gaat morgen dood en je laat een door de 
jaren heen opgebouwde mooie verzameling aan 
schaakpostzegels achter. “Die wist tenminste wat-ie met 
zijn geld aan moest”, zal er dan over je worden 
gezegd… 
 
En die Albanese schaakpostzegel. Nou, die ziet er dus 
zo uit: 
 

     
Dinsdagmorgen 29 december, 07.00 uur. De wekker 
wekt mijn echtgenote Marian en mij. Niks bijzonders 
eigenlijk. “Goed geslapen?”, vraag ik aan Marian. “Ik 
heb gedroomd”, antwoordt Marian. “We waren samen 
op een schaakpostzegelbeurs en…” (authentiek). 
 
Zaterdag 24 april is de volgende contactdag van de 
motiefgroep schaken. Dit maal wordt de contactdag in 
Bennekom gehouden. Voor meer informatie, ga naar 
www.euwe.nl of via google: motiefgroep schaken. 

“Albanië, 1982” 
Nico Schoenmakers 
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De interne competitie is halverwege en de spanning is in 
alle klassementen groter dan ooit. Dat geldt zeker ook 
voor de opkomst. Wekelijks zijn er zo’n 60 spelers op de 
club, waarvan de meesten ook een interne partij spelen. 
Dat is een positieve ontwikkeling die zich heeft ingezet 
in mei van dit jaar. Het is goed dat de donderdagavond 
in de agenda’s weer is doorgestreept voor andere 
afspraken dan schaken. De enorme lijst uitslagen die 
wekelijks op onze site verschijnt, alsmede de 120 
namen die in de stand van de interne competitie staan, 

geven ASV een geweldige uitstraling in de 
schaakwereld.  
 
Dan wordt het weer tijd voor de rangen en standen. In 
de standen vindt u niet terug de spelers die nog niet of 
nauwelijks een interne partij gespeeld hebben. In de 
komende ASV-Nieuws zullen de overzichten kleiner 
worden, want dan wordt duidelijk wie de vereiste 25 
partijen nog kan halen, een voorwaarde om in de 
eindrangschikking opgenomen te kunnen worden. 

Interne competitie 
Erik Wille 

In de jaarkalender staat dat nog niet zeker is op welke dag de 
19e ronde van de interne competitie gespeeld wordt. 
Inmiddels is zeker dat dit gewoon op donderdag is, dus hou 
ook donderdag 11 februari vrij voor uw schaakavond. 

    TOTAAL INTERN EXTERN 

Nr Naam Score 
Aan-
tal TPR Score 

Aan-
tal 

TPR-
int Score 

Aan-
tal 

TPR-
ext 

1 Wouter van Rijn 5,5 7 2335 3,5 4 2405 2 3 2242 
2 Leon van Tol 7 10 2233 3,5 5 2243 3,5 5 2224 
3 Sjoerd van Roosmalen 8,5 12 2207 6 7 2330 2,5 5 2035 
4 Peter Boel 13 18 2200 9,5 13 2213 3,5 5 2166 
5 Guust Homs 7 11 2170 3,5 7 2101 3,5 4 2291 
6 Otto Wilgenhof 4 9 2100 2,5 5 2069 1,5 4 2138 
7 Theo Jurrius 9,5 16 2095 6 10 2123 3,5 6 2048 
8 Dirk Hoogland 5,5 10 2094 2,5 6 1966 3 4 2286 
9 Jan Knuiman 7 11 2086 6,5 10 2103 0,5 1 1918 
10 Paul Schoenmakers 6 9 2059 5 8 2042 1 1 2192 
11 John Sloots 4 9 2032 2 4 2093 2 5 1984 
12 Martijn Boele 5,5 10 2030 2,5 6 1886 3 4 2247 
13 Anne Paul Taal 9 15 2000 5,5 10 1979 3,5 5 2041 
14 Jochem Woestenburg 5,5 13 1998 5 9 2099 0,5 4 1772 
15 Koen Maassen van den Brink 4,5 6 1995 1 2 1868 3,5 4 2059 
16 Remco Gerlich 5 12 1972 4 7 2097 1 5 1797 
17 Gerben Hendriks 4,5 12 1946 3,5 7 2067 1 5 1777 
18 Richard van der Wel 3 9 1933 0,5 5 1766 2,5 4 2141 
19 Martin Weijsenfeld 9,5 18 1908 7 13 1881 2,5 5 1977 
20 Ruud Wille 11 20 1898 8 15 1886 3 5 1932 
21 Wouter Abrahamse 5,5 11 1897 4,5 8 1950 1 3 1755 
22 René van Alfen 5 10 1855 3,5 5 1992 1,5 5 1717 
23 Siert Huizinga 7,5 18 1841 5,5 13 1872 2 5 1758 
24 Erik Wille 6 13 1840 2,5 9 1743 3,5 4 2057 
25 Tony Hogerhorst 6 12 1835 5,5 10 1883 0,5 2 1596 
26 Barth Plomp 2,5 10 1831 2 6 1911 0,5 4 1711 
27 Désiré Fassaert 7,5 16 1826 5,5 13 1798 2 3 1949 
28 Rob Huberts 5 11 1786 2,5 8 1703 2,5 3 2008 
29 Theo van Amerongen 4 10 1761 2,5 7 1761 1,5 3 1763 
30 Robert Naasz 3 10 1627 1,5 5 1683 1,5 5 1570 
31 Hedser Dijkstra 4 12 1591 2,5 9 1523 1,5 3 1794 

Groep A 
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In de strijd om het clubkampioenschap is het razend 
spannend. De kop is overgenomen door Wouter van 
Rijn. De strijd is echter allerminst gestreden. Zelfs al 
heeft Léon van Tol meer dan 100 punten achterstand. 
Als de toppers allemaal de 25 partijen gaan halen (en 
dat hopen we natuurlijk allemaal), dan treffen de toppers 
elkaar ook nog en kan de stand snel wijzigen. Peter 
Boel heeft als belangrijke pre ten opzichte van zijn 
concurrenten dat hij al flink op koers is met het aantal 
partijen. In zijn eerste jaar in de interne competitie heeft 
Peter Boel het uitstekend naar zijn zin, gelet op zijn 
enorme score. In de top tien zijn Jan Knuiman en Paul 

Schoenmakers de opvallendste namen en ook meteen 
de enige twee spelers die niet in een van de 
zaterdagteams spelen. Beide spelers zijn op de 
donderdagavond lastig klopbaar. Dat geldt echter ook 
voor Sjoerd van Roosmalen, die met Peter Boel 
misschien wel als meest serieuze titelpretendent moet 
worden gezien. Zijn zege op regerend kampioen Guust 
Homs geeft aan dat het met de vorm van Sjoerd wel 
goed zit. Met nog 18 interne partijen en enkele externe 
wedstrijden te gaan, blijft het echter gissen. En daar 
gaan we in de volgende ASV-Nieuws weer mee verder. 

    TOTAAL INTERN EXTERN 

Nr Naam Score 
Aan-
tal TPR Score 

Aan-
tal 

TPR-
int Score 

Aan-
tal 

TPR-
ext 

1 Ruud Verhoef 7,5 12 1914 6 9 1932 1,5 3 1859 
2 Harm Steenhuis 5 8 1858 4 7 1839 1 1 1990 
3 Robbie Gerhardus 9 13 1835 7 10 1883 2 3 1674 
4 Albert Marks 6,5 12 1810 3,5 7 1776 3 5 1857 
5 Harold Boom 9 14 1804 6,5 11 1782 2,5 3 1883 
6 Tje Wing Au 9,5 16 1801 7,5 12 1840 2 4 1687 
7 Rob van Belle 10 17 1776 6,5 13 1746 3,5 4 1874 
8 Dick Hajee 9 15 1763 8 12 1795 1 3 1634 
9 Jan Vermeer 10,5 19 1723 8 15 1703 2,5 4 1797 
10 Tijs van Dijk 6 9 1717 4,5 6 1716 1,5 3 1719 
11 Abbes Dekker 3,5 7 1681 2 4 1675 1,5 3 1690 
12 Jacques Boonstra 7 16 1679 5,5 13 1705 1,5 3 1564 
13 Henk Kuiphof 6 13 1652 5,5 11 1666 0,5 2 1578 
14 Jan Groen 6 13 1644 4 10 1621 2 3 1723 
15 Patrick van Waardenburg 3,5 8 1622 2,5 6 1586 1 2 1728 
16 Jos Aarntzen 3 6 1616 3 6 1616 0 0 1629 
17 Frans Veerman 6 11 1615 6 11 1615 0 0 1614 
18 Frits Wiggerts 5 10 1604 3 7 1576 2 3 1668 
19 Theo Koeweiden 6,5 16 1557 5,5 13 1564 1 3 1527 
20 Hendrik van Buren 5,5 14 1526 4,5 11 1544 1 3 1463 
21 Tom Bentvelzen 2 8 1518 2 6 1571 0 2 1357 
22 Horst Eder 4 14 1410 4 11 1445 0 3 1282 
23 Zekria Amani 1 3 1366 1 1 1783 0 2 1157 

Groep B 

De strijd aan kop ging in november nog tussen Ruud 
Verhoef en Tjé Wing Au. Laatstgenoemde is echter een 
beetje teruggevallen na nederlagen tegen Désiré 
Fassaert en Jan Groen en in zijn plaats zijn het Harm 
Steenhuis en Rob Gerhardus die de achtervolging 
hebben ingezet. In deze groep zijn de verschillen nog 

veel kleiner. De spelers van ASV 6 die zo uitstekend 
presteren, zullen hier alleen al door hun externe score 
een rol van betekenis blijven spelen. En aan Ruud 
Verhoef de schone taak om zijn leidende positie te 
blijven verdedigen.  

Groep C 
    TOTAAL INTERN EXTERN 

Nr Naam Score 
Aan-
tal TPR Score 

Aan-
tal 

TPR-
int Score 

Aan-
tal 

TPR-
ext 

1 Walter Manschot 9 14 1708 8 12 1693 1 2 1798 
2 Wilfred Ariens 9 11 1694 9 11 1694 0 0 1542 
3 Rob Rietbergen 5 8 1641 5 8 1641 0 0 1576 
4 Ton van Eck 7 11 1621 4,5 8 1573 2,5 3 1749 
5 Lion de Kok 8,5 13 1573 7 10 1548 1,5 3 1657 
6 Remco Menger 9 14 1548 8 11 1580 1 3 1431 
7 Bob Sanders 8 13 1479 8 12 1513 0 1 1068 
8 Liedewij van Eijk 6,5 15 1427 5,5 12 1443 1 3 1364 
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In Groep C hield Walter Manschot de koppositie in 
handen. Maar de oud-kampioen van 2007-2008 kwam 
de laatste weken niet helemaal ongeschonden door. Zo 
waren Frans Veerman en Jos Aarntzen in staat om 
Walter Manschot te kloppen. Daardoor kon nummer 
twee van de ranglijst Wilfred Ariëns flink dichterbij 
komen. Het verschil was in november immers nog ruim 
150 punten. Zo snel kan dat dus gaan. En dat biedt ook 
perspectief voor de achtervolgers van het leidende duo. 
In deze groep zijn de laatste weken ook weer nieuwe 
spelers ingestroomd. Vanuit onze jeugd is dat Xadya 
van Bruxvoort. Dit 12-jarige talent uit onze 
jeugdopleiding hield in haar eerste twee optreden Jan 
en Bob Sanders al op remise. Zoals u allen weet, speelt 
Xadya partijen van een uur bedenktijd per persoon. En 
dat geldt voor jeugdspelers die het voorbeeld van Xadya 
in de toekomst volgen natuurlijk ook. Het vraagt enige 
aanpassing van de oudere spelers, maar het dient een 
goede zaak. We willen immers allemaal dat onze jeugd 
weer doorstroomt naar de senioren. Ik kijk nu al uit naar 
een prachtige strijd tussen jong en oud. 
 
Bekercompetitie 
In de eerste ronde van de Kroongroep werd het topduel 
tussen Léon van Tol en Jochem Woestenburg door 
eerstgenoemde gewonnen. In een spektakelstuk kwam 
Jochem Woestenburg er bekaaid af. In de tweede ronde 
stuiten Peter Boel en Otto Wilgenhof op elkaar. In deze 
strijd kwam Otto Wilgenhof met de witte stukken niet 
verder dan remise. In de replay heeft Peter Boel wit. 
Wouter van Rijn had verrassenderwijs geen kind aan 
Theo Jurrius. Er staan echter nog meer prachtige 
gevechten gepland. Uiterlijk 11 maart moet deze ronde 

voltooid zijn. 
 
In de bekergroep heeft de korte decembermaand (qua 
schaken dan) zijn tol geëist. Zo moeten uit de tweede 
ronde nog beslissingen vallen in de duels Remco 
Menger- Ruud Verhoef, Lion de Kok-Theo Koeweiden 
en Patrick van Waardenburg-Hedser Dijkstra. Het is 
logisch dat daardoor ook ronde 3 vastloopt. We zullen 
enige creativiteit nodig hebben om in ieder geval rond 
11 maart de finale te kunnen spelen. Immers, de 
winnaar stroomt in bij de laatste zeven van de 
Kroongroep.  
 
Rapidcompetitie 
Op de tweede speelavond verdedigde leider Koen 
Maassen van den Brink zijn koppositie niet en kreeg zo 
vier halfjes aan zijn score toegevoegd. Remco de 
Leeuw kon daardoor de koppositie pakken. Remco de 
Leeuw klopte achtereenvolgens Rob Gerhardus, Paul 
Schoenmakers, Gerben Hendriks en Richard van der 
Wel en heeft nu met zeven punten een vol punt 
voorsprong op Koen Maassen van den Brink en Theo 
Jurrius. John Sloots is met 5½ punt een uitstekende 
nummer vier. Opvallend zijn de hoge klasseringen van 
Rob Gerhardus, Harold Boom en Henk Kuiphof die allen 
al vijf punten hebben. 
 
ELO-ontwikkeling 
We hebben al veel gelezen over koplopers, 
achtervolgers en teruggevallen spelers. De keiharde 
ELO-cijfers vertellen de waarheid over de vorm van het 
moment. 

Groep C (vervolg) 
    TOTAAL INTERN EXTERN 

Nr Naam Score 
Aan-
tal TPR Score 

Aan-
tal 

TPR-
int Score 

Aan-
tal 

TPR-
ext 

9 Jan Zuidema 5 12 1420 4 10 1374 1 2 1650 
10 Rob van Maanen 2,5 6 1417 2,5 5 1465 0 1 1175 
11 Bert Sigmond 3 10 1416 3 8 1423 0 2 1389 
12 Ko Kooman 6 17 1415 6 14 1489 0 3 1073 
13 Jan Sanders 9 15 1381 8 12 1386 1 3 1362 
14 Mahmud Hosseini 1 4 1370 1 3 1370 0 1 1400 
15 Pim Rijmer 9 15 1337 9 15 1337 0 0 1205 
16 Bob Hartogh Heys 6 14 1318 6 11 1356 0 3 1177 
17 Hans Meijer 5,5 14 1307 5,5 10 1400 0 4 1075 
18 Henk Kelderman 8,5 18 1285 7 15 1256 1,5 3 1428 
19 Herman de Munnik 1,5 9 1276 1,5 6 1313 0 3 1202 
20 Xadya van Bruxvoort 2 4 1265 1 2 1346 1 2 1184 
21 Thijs Stomphorst 2,5 7 1256 2,5 4 1315 0 3 1177 
22 Wim Zunnebeld 1 4 1246 1 4 1246 0 0 1422 
23 Gerard Viets 7 15 1203 7 15 1203 0 0 1148 
24 Jan Diekema 6 14 1194 5 11 1192 1 3 1199 
25 Arif Dundar 1 4 1162 1 4 1162 0 0 1365 
26 Hein van Vlerken 6,5 18 1140 5,5 15 1146 1 3 1108 
27 Phillip Stibbe 4 13 1047 4 13 1047 0 0 1123 
28 Ernst Singendonk 0 6 1031 0 6 1031 0 0 1386 
29 Jelmer Visser 2 12 967 2 12 967 0 0 1026 
30 Wim Peters 1,5 10 879 0,5 7 833 1 3 986 
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n dit klassement is Walter Manschot wel verdreven van 
de eerste plaats. Pim Rijmer heeft de leiding 
overgenomen, maar hij weet Wilfred Ariëns in zijn 
kielzog. Voor het eerst sinds jaren is ook deze ranglijst 

weer enorm spannend. De 
nieuwkomers van dit seizoen 
aarden goed bij ASV. Met Pim 
Rijmer, Remco Menger en Gerard 
Viets staan er immers drie in de top 
tien. 
 
Tenslotte 
In geen van de groepen is de 
titelstrijd beslist. Alle reden dus om 
te blijven komen, want ook u heeft 
nog een kans. Voor hen die de 25 
partijen niet gaan halen, is er toch 
alle reden om zo af en toe intern te 
spelen. De clubavond is immers 

reuze gezellig en het is altijd weer leuk om je 
clubgenoten weer eens te zien. En tenslotte is elke partij 
die je speelt toch het bezig zijn met je hobby. Dus: tot 
donderdag! 

Saaie schuiver 
Peter Boel 

Het Olympus rapidtoernooi was weer een geslaagd 
evenement. Uiteindelijk werd Wouter van Rijn zoals 
bijna altijd de beste ASV-er met 4,5 uit 7. Mij lukte het 
na een wisselvallig begin omhoog te klimmen. En 
onderweg was er veel humor. In mijn eerste vijf partijen 
won telkens zwart. Omdat ik natuurlijk begon met zwart, 
kwam ik dus uit op 3 uit 5. Met wit had ik overigens zeer 
goed gestaan tegen Bram van der Velden voordat ik me 
op bizarre wijze mat liet zetten, en de nederlaag tegen 
Etienne Goudriaan was min of meer ingecalculeerd. 
Ik kwam op 3 uit 5 door wraak te nemen voor mijn broer, 
die in de Apeldoornse interne onlangs had verloren van 
het volgende talent. 
 
Thomas Beerdsen – Peter Boel 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 g6 6.Le3 
a6  
Beware... it's the Dragadorf! Thomas vertelde me na de 
partij dat hij dit zelf ook speelt. De opening van de 
toekomst dus.  
7.f3 b5 8.a3!?  
8.a4!? is kritiek, zoals ik hier wel eens heb 
opgeschreven. De tekstzet kan natuurlijk niet echt slecht 
zijn.  
8...Lb7 9.Dd2 Pbd7 10.g4!?  
Erg vroeg!  
10...Pe5 Het andere paard moet naar d7 kunnen.  
11.h4 Tc8 12.h5  
 
(zie volgende diagram) 
 
 
 
 
 

 
12...Pxf3+!?  
Die verleiding was niet te weerstaan!  
13.Pxf3 Pxe4 14.Dd1?  
Dit is te slap. Kritiek was 14.Pxe4 Lxe4 en nu: 

Na de partij keek ik met Remco de Leeuw naar 15.Dd4 
Lxf3 16.Dxh8 Lxh1 17.hxg6! fxg6 18.Ld3!, wat nogal  

          TOTAAL 
Nr Naam Grp ELO Stijging Score Aantal TPR 
1 Pim Rijmer C 1205 105 9 15 1337 
2 Wilfred Ariens C 1542 101 9 11 1694 
3 Walter Manschot C 1565 85 9 14 1708 
4 Peter Boel A 2117 84 13 18 2200 
5 Lion de Kok C 1457 70 8,5 13 1573 
6 Remco Menger C 1471 68 9 14 1548 
7 Jan Knuiman A 1967 66 7 11 2086 
8 Sjoerd van Roosmalen A 2144 52 8,5 12 2207 
9 Ruud Verhoef B 1818 50 7,5 12 1914 
10 Gerard Viets C 1148 48 7 15 1203 
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lastig is voor zwart. Hij kan beide pluspionnen niet goed 
dekken en krijgt bovendien een aanval op zijn dak. Het 
beste lijkt nu 18...Dd7! 19.Dxh7 De6 20.Lxg6+ 
(20.Dxg6+ Dxg6 21.Lxg6+ Kd7 is ook een tikje beter 
voor wit) 20...Kd8 met een spannende stelling. 
Ook interessant is 15.hxg6 fxg6 16.Th3 Lg7 17.c3 Dd7 
18.0–0–0?! en nu natuurlijk breken met 18...b4!. 
Op zet 14 heeft wit nog andere mogelijkheden: 14.Dd4 
e5 15.Da7 Dc7 geeft zwart fraaie kansen voor het stuk, 
evenals 14.Dd3 Pxc3!? (14...Pc5!?; 14...Txc3!? 15.bxc3 
Lg7) 15.Ld4 Dd7!? 16.Lxc3 (of 16.Lxh8 De6+ 17.Kf2 
Pe4+ 18.Kg1 Dxg4+ 19.Lg2 Pg5 20.Pe1 Tc5 met drie 
pionnen en veel donderend geweld voor de toren) 
16...Dxg4 17.Kf2 Txc3!? (17...gxh5!?) en nu:  

A) 18.Dxc3 Lg7 19.Dxg7 Dxf3+ 20.Ke1 De4+ of 
20...Dg3+ met remise;  

B) 18.bxc3 Lg7 weer met de beruchte drie pionnen 
voor de toren. Een bekende 
materiaalverhouding in de echte Draak, maar de 
vraag is of zwart hier na bv. 19.a4! genoeg 
compensatie heeft.  

14...Pxc3 15.bxc3 Lg7! 16.Ld4?! e5 17.Le3 
Ook 17.Lf2 Txc3 18.Lg2 Dc8 is geen pretje voor wit, 
maar dat viel misschien nog te prefereren.  
17...Txc3 

 
18.Dd2??  
De beste verdediging was 18.De2 Dc8 19.Lg2 Dxg4, 
maar ook dan staat zwart zeer goed.  
Op 18.Kf2?! had ik zonder te rekenen 18...Txe3! 
gepland, en dat blijkt ook door te slaan: 19.Kxe3 
e4! 20.Pd4 Dg5+ 21.Ke2 Dxg4+ 22.Ke1 Dg3+ 
23.Ke2 e3 (23...Lc8! is nog erger) 24.Th3 Df2+ 
25.Kd3 Lxd4.  
18...Lxf3 19.Dxc3 Lxh1 20.h6 Lf6  
Ook de 'Koningsindische' zet 20...Lxh6 was mogelijk.  
21.0–0–0 Lf3 22.Lb6 Dxb6 23.Dxf3 Lg5+  
En opgegeven. Zwart gaat rokeren en dan alles opeten. 
 
In ronde 6 kreeg ik weer wit, tegen ene Ron Wagenaar, 
die zich geloof ik iets meer van het toernooi had 
voorgesteld. Ik pakte het ditmaal vrij rustig aan toen hij 
bescheiden reageerde op mijn 1.d4 d5 2.Lg5 en had 
steeds een miniem plusje. Na veel wederwaardigheidjes 
kwam ik in een eindspel terecht waar mijn loper beter 
was dan zijn paard omdat er pionnen op beide vleugels 

stonden. Dat werd netjes uitgeschoven, en na mijn punt 
geïnd te hebben leunde ik tevreden achterover. Ook 
Remco stond er goedkeurend bij te knikken.  
Ik zei iets tegen mijn tegenstander van: ‘Hm, er zat toch 
niet echt iets in via die zwarte velden, hé?’, waarop hij 
antwoordde: ‘Ik heb me rot zitten irriteren [sic] aan het 
spel van wit. Je deed de hele tijd niks!’ Hij wilde het 
uitslagenformulier ook niet tekenen en wilde de laatste 
ronde ook niet meer spelen. Niet zo’n beste verliezer. 
En ik moest wel lachen om deze primeur: uitgemaakt 
worden voor saaie schuiver. Maar goed, jullie zijn 
gewaarschuwd: van nu af aan alleen nog maar saaie 
partijen in dit blad! 
 
Met 4 uit 6 mocht ik nu op het podium aantreden tegen 
IGM Felix Levin. Die trok nogal fel van leer in de 
opening, wat me flink wat tijd en hoofdbrekens kostte, 
maar wonderlijk genoeg ging het lang goed. 
 
Levin - Boel 
 
1.d4 g6 2.e4 d6 3.Pf3 Lg7 4.Lc4 Pf6 5.De2 0–0 6.e5 
dxe5 7.dxe5 Pd5 8.h3 c6 9.0–0 Pd7!?  
Laat bewust 10.e6 toe, want hoe moet zwart anders 
ontwikkelen?  
10.e6 P7b6?!  
Wat safer was 10...fxe6 11.Dxe6+ Kh8.  
11.exf7+ Txf7 12.Lb3 Kh8 13.c3  
Ik was eigenlijk meer bevreesd voor 13.c4 Pf4 14.Lxf4 
Txf4 15.Pc3 Df8 en waarschijnlijk is dat terecht na 
16.c5! met enig voordeel voor wit.  
13...Df8  
 

Met als dreiginkje 14...Lxh3.  
14.Pg5?!  
Deze actie blijkt niet zo veel uit te halen.  
14...Tf5 15.Lc2 Te5 16.Dd1 Lf5  
Met 16...Pf4! had ik een initiatiefje kunnen pakken.  
17.Lxf5 Txf5 18.Pe6 Df6 19.Pxg7 Kxg7 20.Pd2 Tf8 
21.Pe4 Dh4 22.f3 Pf4? 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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Ik had hier al niet zo veel tijd meer en speelde op de 
automatische piloot.  
23.Lxf4?  
Zoals de vermaledijde computer aangeeft misten we 
beiden hier de onmiddellijke witte winst met 23.g3! 
Tg5!? (23...Pxh3+ 24.Kg2+-) 24.Lxf4 Dxf4 25.Kh2, en 
wit wint de kwaliteit!  
23...Dxf4 24.Dd4+ De5 25.Tad1 Dxd4+ 26.Txd4 Td5 
27.Tfd1 Tfd8?! 

27...Tff5; 27...Ta5.  
28.Pc5!  
Wint een pion, maar daarmee is wit er nog lang niet.  
28...Txd4 29.Txd4 Txd4 30.cxd4 Pc4 31.Pxb7  
Na 31.b3 Pd6 is er niets aan de hand voor zwart.  
31...Pxb2 32.Pa5 Kf6 33.Pxc6 a6 34.Kf1 Pd1! 35.a4 
Ke6 36.a5 Pe3+ 37.Kf2 

37...Pc4  
De zwarte stukken staan iets actiever dan de witte, en 

dat biedt genoeg compensatie voor de pion. Hier had 
37...Pc2! meteen remise gemaakt: 38.f4 Kd6 39.d5 Pa3 
40.Pb4 Pc4=.  
38.Pb4 Pxa5 39.Pxa6 Pc4 40.Ke2 Kd5 41.Kd3  
Het alternatief was 41.Pc7+ Kxd4 42.Pe6+ Ke5 43.Pf8, 
maar ook hier lijkt de remisemarge groot.  
41...Pb2+ 42.Kc2 Pc4  
42...Pa4! was ook meteen remise. De witte koning kan 
niet naar het belangrijke veld c3 en na 43.Kd3 kan het 
paard weer naar b2.  
43.Kc3 Pe3 44.g4  

44...h5?!  
Ook niet echt een slechte zet, maar 44...Pd1+ 45.Kd2 
Pf2 46.h4 Kxd4 forceerde weer remise. Wit kan 
misschien het paard vangen op h1, maar dan vallen al 
zijn pionnen.  
45.Pb4+ Kd6 46.Pd3 Pg2! 47.Kd2 Kd5 48.Kc3 h4 

Ik had inmiddels telkens 10 à 15 seconden over (we 
kregen er per zet 5 seconden bij), maar wat valt er nu 
nog te verzinnen voor wit? Hij vindt er natuurlijk nog 
een:  
49.f4!? Ke4?!  
49...e6! was veilig.  
50.f5 gxf5 51.g5! Pe3 52.g6 Pd5+ 53.Kc4 Pf6 54.g7 f4  
Hier ergens bood ik remise aan, omdat ik meende dat 
Levin zich had vergaloppeerd.  
55.Pc5+ Kf3 56.Pd7 Pg8 57.Kd5 Kg3 58.Ke6  
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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58...Kxh3?  
58...f3 59.Kf7 f2 60.Kxg8 f1D 61.Kh8 Df7 62.g8D+ 
Dxg8+ 63.Kxg8 Kxh3 is remise.  
59.Kf7 Ph6+ 60.Kg6 Pg8 61.Kh7 f3 62.Kxg8 f2 63.Kh8 
f1D 64.g8D  

Nogal teleurstellend. Maar nog steeds is niet alle hoop 
verloren.  
64...Df5! 65.Db3+ Kg4?  
65...Kg2 lijkt nog goed genoeg voor remise vanwege de 
gevaarlijke vrije h-pion.  
66.Pe5+ Kg5 67.Pf7+?  
67.Kg7!± had me hier voor grote problemen gesteld.  
67...Kf6 68.Ph6  
Hier sloeg ik aan het mijmeren, en plotseling flitste er 

een grote uitgestoken hand voor mijn gezicht. Biedt hij 
nu toch remise aan? Ik keek hem niet begrijpend aan, 
maar Levin knikte zonder iets te zeggen naar het 
uurwerk. Ik had een korte black-out gehad en was door 
mijn vlag gegaan! En dat terwijl ik dacht weer OK te 
staan.  
Het is overigens trickier dan het lijkt. Zwart mag niet 
68...Dh5? spelen wegens 69.De3! h3 70.d5!; en niet 
68...Dg6?? wegens 69.Df3+ Kg5 (69...Ke6 70.Dc6 mat) 
70.Pf7+. Maar na 68…De6! heeft hij nog steeds goede 
remisekansen, bv. 69.Df3+ Kg6 70.Pg8 h3! etc. 
 
Zo ging het toernooi voor mij dus uit als een 
nachtkaars… 
Winnaars werden Kabatianski en Evdokimov, die 
overigens beiden van Merijn van Delft hadden verloren, 
maar de laatste viel daarna sterk terug. Arnhemmer 
Ruud Janssen werd derde. 
 
Nog een leuke combinatie die Wouter me doorspeelde: 
  
Van Rijn-Frijling 

24.Pxf6!? Dc6+ 25.Te4!  
De pointe. Zwart heeft geen tijd om te pakken wegens 
mat op g7, en moet dus een slechter eindspel ingaan.  
25...Dxf6 26.Dxf6+ gxf6 27.Txc4 Te7? 28.Tcg4!  
En opgegeven. Zwart kon nog even doorgaan met 
28...Tee8, maar hij geloofde het wel. 

ASV is de afgelopen periode weer een aantal DGT-klokken rijker. Belangrijk daarbij is de steun van mensen die 
ASV een warm hart toedragen. Twee van deze klokken werden gesponsord door Jeroen Buiter, die velen van u 
kennen van de catering in het Lorentz Ondernemerscentrum. PALAVER (de naam van zijn cateringbedrijf)  en 
GRAND CAFE LORENTZ sieren de klokken zoals u op de foto's kunt zien en vormen daarmee een welkome 
aanvulling op ons schaakmateriaal. 
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Als ik les geef krijg ik wel eens de vraag: Hoe leer je 
schaken ”het beste?”  Mijn antwoord is altijd: “door te 
schaken.” Maar er hoort natuurlijk wel wat begeleiding 
bij. Toen ik zat na te denken met wie ik daar het best 
eens over kon praten drong een naam zich 
ogenblikkelijk op: Ruud Verhoef. Waarom dan wel? Het 
antwoord is simpel. Hij heeft het plotseling geleerd. 
Jaren speelde hij rond de 1500-1600 en nu ineens zit hij 
boven 1800. Zo ineens is dat natuurlijk niet gegaan. 
Maar ik neem aan, dat menigeen er voor zou tekenen 
om in een aantal jaar zo’n 300 punten te klimmen. En 
wie Ruud een beetje volgt zal het niet verbazen als aan 
die klim nog geen eind is gekomen. 
 
Werk je veel met boeken? Ik had nog niet in de gaten, 
dat dit een verkeerde vraag was. Op elke vraag, die je 
hem stelt blijkt hij te kunnen antwoorden, dat hij daar 
mee bezig is. Hij analyseert zijn eigen partijen; speelt af 
en toe een toernooi; hij schaakt op internet. Wat doet hij 
niet? Ruud benadrukt echter, dat dat alles slechts met 
mate kan. Zijn werk en andere hobby’s staan hem niet 
toe om elke dag uitgebreid met schaak bezig te zijn. 
Maar in vakanties en op vrije dagen komt het bord met 
zekerheid te voorschijn. En buiten vakanties elke week 
toch zeker wel een uur. Op dit moment is hij vooral met 
twee boeken bezig, hoewel hij er veel meer heeft. De 
eerste is een boek over de Pirc. “Ik heb lang gezocht 
naar een opening, die een beetje bij me past.” Ik ben 
geen wilde aanvaller. Ik heb ook geen zin om een 
opening uit mijn hoofd te gaan leren. Het mooie van dit 
boek is, dat het veel over de achtergronden van de 
opening schrijft. Voor mij gaat het erom een speelbare 
positie te krijgen. Zo langzamerhand begrijp ik die 
opening en ik verdwaal dus niet meer in het begin van 
de partij. Maar dan heeft de Pirc nog een ander 
voordeel. De hoofdelementen eruit kun je zowel met wit 
als met zwart (en met zwart kun je na 1. d4  de principes 
ook toepassen) spelen. Ik speel tegenwoordig meestal 
een fianchetto, zowel met wit als zwart. Aan het boek is 
goed te zien, dat het heel veel gebruikt is. Het tweede 
boek is duidelijk nieuwer. Maar het is keurig gebonden 
en zal dus ook wel langer meegaan. Dat boek is van 
Mark Dvoretsky. Het gaat over alle facetten van het 
eindspel. Om het spel te leren is het soms goed om aan 
de achterkant te beginnen, in de overgang van het 
middenspel naar het eindspel heb je regelmatig het 
gevoel dat de partij opnieuw begint. Daar bestaan regels 
voor, die in dat boek worden uitgelegd. Na enige 
verdieping realiseer je je pas hoe weinig je eigenlijk 
weet. Ruud vindt het een geweldig boek. Het geeft ook 
steeds voorbeelden, waar zelfs grootmeesters zich niet 
aan die uitgangspunten houden en vervolgens kopje 
onder gaan.  Het is een levendig boek, waar hij kennelijk 
met plezier steeds weer naar grijpt.  
 

Heb je ooit les gehad?  Nee, dat liep allemaal anders, 
Ruud is pas op zijn 23e met schaak begonnen. Voor zijn 
afstuderen kreeg hij een schaakcomputer (Kasparov 
Turbo S24 K uit 1988). Dat was nog in de tijd, dat die 
dingen niet zo goed konden spelen. Maar deze viel wel 
mee. Ruud heeft er veel mee gespeeld en heeft er mee 
geleerd te kunnen schaken. Toen ging het kriebelen en 
ging hij meedoen aan een rapid toernooi. Niet dat daar 
iets spectaculairs uit kwam rollen, maar het was ook niet 
afgrijselijk. Ruud Wille heeft hem toen uitgenodigd om 
eens naar ASV te komen. Dat gebeurde in 1994, maar 
gemakkelijk ging het niet. De werkkring en avondstudie 
zaten in de weg. Na een half jaar moest Ruud al weer 
opstappen. Maar later kwam er wat meer ruimte en zo 
kon hij in 2000 opnieuw lid worden en is dat zonder 
onderbreking verder gebleven. Maar het waren allemaal 
omstandigheden waarin je niet zo gemakkelijk naar les 
gaat. Nu is hij voor het eerst met lessen bezig en wel als 
begeleider in de jeugdafdeling. Aanleiding is dat zijn 
zoon Pieter sinds dit jaar ook lid is van ASV. Onze jonge 
garde krijgt er les en moeten veel oefeningen maken. 
“Zo’n dubbelaanval is natuurlijk niet moeilijk, Maar er 
zijn er, waar je in een partij gemakkelijk overheen kijkt. “ 
Door zelf met die lessen bezig te zijn steekt hij er ook 
wat van op.  
 
Speel je toernooien?  Ja, en kennelijk met veel plezier. 
Hij doet graag mee aan het jaarlijkse ASV-toernooi, 
maar is onlangs voor het eerst met een clubje ASV-ers 
mee gegaan naar Groningen, waar Marco Braam wat 
georganiseerd had en Robert Naasz een goede 
gastheer was. Zo’n weekend vind ik erg leuk, vooral ook 
omdat je na een schaakfag er nog een leuke avond van 
kan maken. Maar als dat er niet inzit is er altijd nog een 
OSBO-kampioenschap of een vierkampje in Dieren. 
 
En internet?  Ja, ook internet. Hier zit Ruud af en toe te 
vluggeren en blijkt ook daarin veel pret te hebben. 
Schaak is nauwelijks weg te denken uit zijn leven. Ook 
naast zijn bed ligt altijd een schaakboek onder 
handbereik. “Als ik een diagram zie, dan kijk ik naar de 
stand.” En er zijn nauwelijks partijen, waar niet iets leuks 
inzit. Ook al zijn dat vaak gemiste kansen. Ruud heeft 
waarschijnlijk een fantastisch antwoord gegeven op de 
vraag hoe je leert schaken. We hebben al vaker een 
antwoord gezien als dat van hem. Maar dat is bijna altijd 
theoretisch. Dat wil zeggen: de auteurs van rubrieken 
als Speel met de grootmeesters (waar je punten krijgt 
als je de beste zet vindt) of elke dag een partijstand 
(waar je de winst moet vinden)of eindspelrubrieken 
beklemtonen allemaal, dat je met hun rubriek mee moet 
doen en dat je dan zeker 300, 400, 500 punten 
ratingstijging kunt boeken. Ruud gaf gewoon het 
antwoord vanuit de praktijk. Als schaker kan je aan zo 
veel meedoen. Doe dat en er komt resultaat. Maar dat 
kan natuurlijk wel eens een paar jaartjes duren. 

Clublid 
Hendrik van Buren en Ruud Verhoef 
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IJsco toernooi 23 december 2009 
 
Met 64 deelnemers (maar 2 ASV-ers..) is deze 
schaaknacht best geslaagd.                                                                                        
Fabian en Xadya streden voor de ASV. En hoe toevallig 
zaten ze allebei in de D-groep. 
 
Fabian: 
Goed spel, maar af en toe te snel waardoor er fouten 
worden gemaakt. 
 

 
Xadya:  
In het begin goed, tot de vermoeidheid toe sloeg. 

 
En ja, als je bij elkaar in de poule zit moet je tegen 
elkaar. 
Dat gebeurde de laatste ronde.  
Allebei nog gedeeld eerste, dus de strijd om een 
podiumplek. 
Fabian had wit. 
Xadya gaf al snel een paard weg en vervolgens ook de 

loper. 
 

De wedstrijd werd beëindigt met een niet te verdedigen 
mat aanval. Goed spel van Fabian! 
 
Fabian werd 2e. 
Xadya werd 4e. 

De jeugdhoek 
Xadya van Bruxvoort 
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Na twee nipte nederlagen op rij, tegen SMB 3 en Velp, 
weet ASV 5 waar het staat, nl 2e van onderen. Mijn 
verslag van de eerste ronde nog eens nalezend bleek 
maar weer hoe voorzichtig je moet zijn met 
voorspellingen. In dat verslag meldde ik pedant dat de 
Toren 4, die we zojuist met grote cijfers hadden 
verslagen, niks in de 1e klasse OSBO had te zoeken. 
Onze zuiderburen wonnen hun beide wedstrijden 
sindsdien en staan nu dus boven ASV 5, terwijl ik ons 
stiekem toch wel als mogelijk titelkandidaat 
beschouwde.  
 
De nederlaag uit tegen SMB 3 was onnodig maar ook 
niet helemaal onverwacht. Het is een sterk team dat de 
laatste seizoenen afwisselend in de promotieklasse en 
de 1e klasse van de OSBO vertoefd. Het werd een 
zware wedstrijd die tot op het einde ook onze kant op 
had kunnen vallen maar dat niet deed. In EP no. 38 
heeft u kunnen lezen hoe de wedstrijd verliep. Mijn 
eigen partij was wel aardig: 
 
Ottenheim,J (1767) - Naasz,R (1792)  
Extern OSBO 1e klasse (2), 17.11.2009 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6 5.Pf3 Ld7 6.Pa3 f6 
6...cxd4 7.cxd4 Lxa3 8.bxa3 kan ook volgens Watson:  
8...Da5+ 9.Dd2 Tc8 6...f6 is echter zijn eerste keus.  
7.exf6?!  
Watson geeft het logischere 7.Pc2.  
7...Pxf6 8.Pc2 Ld6 9.Le2 0–0 10.0–0 Dc7 11.dxc5?!  
Geeft het centrum weg. Zwart krijgt een heerlijke stelling 
en staat al beter.  
11...Lxc5 12.Le3 Ld6 13.Tc1 e5  
Dreigt e4 gevolgd door Lxh2+.  
14.h3 Kh8  
Profylaxe. Ik wil niet verrast worden door een schaakje 
over de a2-g8 diagonaal.  
15.Pa3 a6 16.Pb1  

Het paard is op zijn schreden teruggekeerd en staat 
weer op b1. Mogelijk dat het vreemde spel van wit mij 
provoceerde tot de volgende ietwat voorbarige opstoot.  

16...e4 17.Pd4 Pe5 18.b3  
Wit bereidt c4 voor. Ik was erop gebrand mijn 'aanval'  
door te zetten en speel daarom 
18...Dd8  
maar het rustige  18...b5 is mogelijk beter.  
19.c4 Pg8?  
Gespeeld met agressieve bedoelingen maar ik zie hier 
iets triviaals over het hoofd. Daar komt ook nog bij dat ik 
mijn kansen in de variant die ik dacht te zien schromelijk 
overschat....  
20.cxd5  

20…Df6  
Hier had ik dus  20...Dh4 gepland waarna ik op h3 wilde 
gaan slaan met mijn loper. Na bv 21.Pc3 dacht ik dat  
21...Lxh3 wel zou winnen. Volgens Fritz is dit niet zo. 
Wit staat na  22.g3 De7 (22...Pf3+?? 23.Pxf3!) 23.Pxe4 
Lxf1 24.Kxf1 zelfs beter omdat hij een sterk paard op e6 
krijgt.  
21.Pe6??  
geeft geheel onnodig onmiddellijk de pion terug. 
Gewoon  21.Pc3 met behoud van de pluspion is veel 
beter.  
21...Lxe6 22.dxe6 Dxe6 

In de nu volgende fase probeert wit de 
vooruitgeschoven geïsoleerde pion te veroveren.  
23.Pd2 Tad8 24.Dc2  

ASV 5 degradatiekandidaat!? 
Robert Naasz 
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24.Pxe4 leek me een blunder vanwege 24...La3 maar 
Fritz komt met 25.Pg5 Df5 26.Dc2 Lxc1 27.Dxf5 Txf5 
28.Txc1²  
24...Pd3 
Interessant is 24...Pf3+: 25.Pxf3 (25.Lxf3 exf3 26.De4! 
(26.Pxf3 Txf3 27.gxf3 leidt tot dezelfde variant als na 25. 
Pxf3. ) ) 25...exf3 26.Lxf3?! (Beter is  26.Lc4! De5 
27.g3³) 26...Txf3 27.gxf3 Dxh3 28.f4 Dg4+ 29.Kh1 Te8 
met een sterke aanval. Bv:  30.Tcd1 Te6 31.Txd6 
Gedwongen. 31...Txd6 32.f5 Tc6 en wit staat op 
instorten.  
25.Lxd3 exd3 26.Dc4  
26.Dxd3?? Lh2+  
26...De5 27.g3 La3 28.Tcd1 Df5 29.De4 Dxh3 30.Dxb7 
Pf6 

31.Dg2  
Ik hoopte op  31.Dxa6?? Pg4! en mat is niet te 
voorkomen.  
31...Dxg2+?!  
Dit is natuurlijk geen goede ruil. De zwarte dame staat 
actiever dan de witte. Beter is 31...Dh5 of 31...Df5  
32.Kxg2 Pd5 33.Pc4 Pxe3+ 34.fxe3 Txf1 35.Kxf1 Lb4  
Hier bood ik remise aan. Ik probeer de witte koning weg 
te houden bij de pion maar dit blijkt een hopeloos 
gevecht.  
36.Kg2 Kg8 37.e4 Kf8 38.Kf3 Lc5 39.Pe5 d2 40.Pc4 
Lb4 41.Ke3  

De pion op d2 gaat sneuvelen maar dat hoeft geen 
ramp te zijn. Mijn volgende zet is een blunder.  
41...Ld6?  
Na  41...Ke7 42.Pxd2 kost het wit (veel) tijd uit de 
penning te komen. Fritz beoordeelt de stelling als 

potremise.  
42.Txd2  
Wit had hier ook kunnen kiezen voor het toreneindspel 
na 42.Pxd6 Txd6 43.Txd2 Tg6. Mij lijkt dit voor zwart 
lastiger verdedigen dan het eindspel van paard tegen 
loper zoals we het in de partij krijgen. 42...Lc5+ 43.Kf4 
Txd2 44.Pxd2  
Dit eindspel is niet (eenvoudig) gewonnen voor wit. De 
loper is hier sterker dan het paard. Het zwarte plan is 
redelijk simpel: een vrijpion creëren op de 
koningsvleugel. Deze vrijpion zal de actieradius van het 
witte paard of de koning beperken. De koning en loper 
moeten dan samen in staat zijn de witte pionnen tegen 
te houden en eventueel te veroveren.  
44...Ke7 45.Pc4 Ke6 46.g4 Le7 47.Ke3 g6 48.a3 h5 
49.gxh5 gxh5 50.Kf4 h4 51.Kg4 Kd7 

en hier stopt mijn notatie. In gillende tijdnood werd het 
uiteindelijk remise waarbij ik mogelijk zelfs nog een 
winst heb gemist....  ½–½ 
 
Hoewel er meer in gezeten had valt met zo’n nederlaag 
nog wel te leven. Maar wat er in de volgende wedstrijd 
gebeurde tart elke beschrijving. Die vrijdagavond in Velp 
heerste er een relaxte sfeer. Te relaxed durf ik te 
stellen. Velp bleek, hoewel ze thuis speelden en het 
clubavond was, geen compleet team op de been te 
willen brengen. Er was toch niemand goed genoeg om 
ook maar enige kans te maken tegen onze voorzitter. 
Nu heb ik veel respect  voor onze voorzitter, zowel op 
het schaakfront als op andere vlakken, maar dit leek me 
toch een beetje overdreven. Oud ASV-er Erika Belle 
was het er ook duidelijk niet mee eens (misschien 
omdat ze weet hoe Erik schaakt?) en liet dat ook 
duidelijk merken. Uiteindelijk berustte ze echter in de 
beslissing en kon de wedstrijd van start gaan. Erik, die 
ineens zeeën van tijd had, bleek ook zeer bedreven in 
het rondbrengen van koffie en andere drankjes. We 
stonden al met een punt voor, Velp was op papier 
beduidend zwakker dan wij, dus wat kon ons gebeuren?  
 
van Capelleveen,H (1767) - Naasz,R (1792) 
Extern OSBO 1e klasse (3), 11.12.2009 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 Le7 4.c3 c5 5.Pgf3 Pf6 6.e5 
Pfd7 7.Ld3 Pc6 8.0–0 a5  
Nadat ik in de beker vanuit deze variant van Paul 
Schoenmakers had verloren had ik er nog eens naar  
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gekeken. Dit is een van de hoofdvarianten.  
9.De2  
9.Te1 is gebruikelijker. 

9...g5  
Na enig twijfelen gespeeld. Ik wist niet zeker of dit nog 
theorie was. Het idee is uiteraard wel bekend. Zoals 
Watson het omschrijft in Play the French: 'These days 
centres are both protected and attacked from the wings.' 
Het idee achter zowel a5 als g5 is om de dekking van d4 
te verzwakken. g5 bedreigt het paard op f3 en a5 
voorkomt het verschijnen van een paard op b3. 9...cxd4 
10.cxd4 g5 is een suggestie van Watson.  
10.h3 h5 11.g4 hxg4 12.hxg4 Db6 13.De3 cxd4 
14.cxd4  

14...f6  
Gespeeld na lang nadenken. De zet leek me goed maar 
ook erg tweesnijdend.   
15.Lg6+ Kd8 16.exf6 Pxf6 17.Pxg5  

Tot zover duidelijk. Nu moest ik echter weer lang 
nadenken. Zeker nu ik deze stelling nog even met Fritz 
bekijk realiseer ik me dat dit veel te moeilijk voor me is.  
17...Th4  
Toen ik f6 speelde had ik gedacht hier  17...Pxg4 te 
spelen. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet dacht ik 
nu:  18.Pf7+ (18.Pxe6+ Lxe6 19.Dxe6 Dxd4 20.Pf3= 
Fritz) 18...Kd7 (Maar Fritz komt met  18...Kc7 19.Dg3+ 
en uit dacht ik. Nee dus;  19...e5! 20.Pxh8 Pxd4= aldus 
Fritz. Dit mag je wel een dynamisch evenwicht noemen 
denk ik. ) 19.Df4 en toren en paard hangen.  Fritz vindt 
hier nog:  19...Pxd4! Nu dreigt een vorkje op e2. Dus:  
20.Dxg4 Th4 21.Dd1±; 17...Tg8 is volgens Fritz de 
beste zet:  18.Pf7+ Kd7 19.Pf3! Pxg4 (19...Txg6? 
20.P7e5+) 20.Dd3 e5 21.dxe5 Pb4 22.Df5+ Kc7 23.e6 
Dxe6 24.Df4+ Kb6–+ maar dit soort bizarre varianten 
verzint geen mens.  
18.Pdf3  
18.Pf7+ Kd7 19.Pf3 Txg4+ 20.Kh1= was ook mogelijk.  
18...Txg4+ 19.Kh1 Pxd4 20.Pxd4  
Op  20.Td1 heb ik  20...Lc5  
20...Dxd4  
20...Txd4 21.Pf3 Tb4  
21.Dxd4 Txd4  

Na een wilde opening komen we nu ineens in wat 
rustiger vaarwater. Ik had wat moeite met de 
omschakeling. Ik heb een pion meer maar mijn stelling 
is niet makkelijk te spelen. De witte lopers staan een 
stuk beter dan de zwarte. Fritz geeft zwart hier ook maar 
een minimaal voordeeltje.  
22.Le3 Th4+ 23.Kg2 Ld7 24.Lb6+ Kc8  
Ergens hier begonnen mijn gedachten steeds minder 
coherent te worden. Zo viel me op dat de zwarte 
stukken niet echt zwart waren. Ze waren meer 
melkchocolade bruin. Mmmmmmm, ik had best zin in 
een stuk chocola......  
25.f3 Ta6 26.Lf2 Th6  
Dit blijkt nog wel te kunnen maar alleen maar omdat er 
allerlei tactische grapjes inzitten die ik niet heb gezien. 
Verstandiger was dus 26...Tb4  
27.Ld3 Tc6  
Fritz geeft hier het mooie  27...Ph5! Na  28.Lxa6 Lxg5 
heeft de loper a6 geen velden meer vanwege het 
paardvorkje op f4 en moet wit dus materiaal teruggeven. 
29.Tfc1+ Lxc1 30.Txc1+ Kb8  
28.Pf7  
Mijn toren heeft geen velden meer....  
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28...Th5  
Nu moet wit in elk geval het loperpaar opgeven. Ook 
hier kan  28...Ph5 bv:  29.Pxh6 Pf4+ 30.Kg3 Pxd3³] 
29.Lg6 Le8 30.Lxh5 Pxh5 31.Pe5  

31...Tc2?!  
31...Tc7 is beter. 
32.Tac1 Txc1 33.Txc1+ Kb8 34.Le3 Ld6 35.f4 Pg7 
36.Kf2 Pf5 37.Lb6 a4 38.a3  

38...Lxe5?  
Waarom? Ik weet het niet meer....het leek me 
gedwongen maar ik zie nu niet meer waarom. Misschien 
was het weer de chocolade die door mijn hersens 
spookte?  
39.fxe5  
Nu is het redelijk eenvoudig gewonnen voor wit.  
39...Lc6 40.Th1 Kc8 41.Th7 Lb5 42.Kf3 Lc6 43.Kf4 
Ld7??  
Mijn onderbewuste besluit me uit mijn lijden te 
verlossen.....  
44.Th8+ 1–0 
 
Mijn partij was ook gelijk de laatste van de avond. Nadat 
de rook was opgetrokken bleek dat we verloren hadden. 
3½-4½! Onterecht? Onverdiend? Dat kan niet waar zijn. 
 
Het is moeilijk te zeggen bij wie het ongeloof groter was; 
bij de glunderende Velpenaren of bij de 
gedesillusioneerde Arnhemers. Ik wil op deze plaats 
maar niet teveel woorden vuil maken aan deze 
wanprestatie. De enige die wist te winnen op het bord 
was Nico. Zijn voet zag in het gips maar met zijn hoofd 
was weinig mis.  
 
Op de fiets naar huis deed ik mijn beklag bij Ruud 
Verhoef, die was komen supporteren. Het Frans was 
veel te moeilijk voor me, ik heb er niet genoeg geduld 
voor. Ruud was het er niet mee eens. Al deze partijen 
zijn een investering en uiteindelijk zul je dit soort 
stellingen steeds beter gaan begrijpen. Laten we het 
hopen.  
 
Naschrift: inmiddels heeft ASV 5 zich enigszins 
gerevancheerd door een eclatante maar terechte 7-1 
overwinning op Zutphen 2. Meer daarover in het 
volgende nummer.  

HELP UW VERENIGING 
MET BROODNODIGE 
FINANCIËN!!!! 
 
Wanneer Gelderland Keukens 
door iemand van de vereniging 
aanbevolen wordt en op basis 
daarvan een offerte uitbrengt, 
levert dat de vereniging € 50,00 
op. Wanneer deze offerte een 
order wordt, stort Gelderland 
Keukens € 200,00 extra!!!!! 

(advertentie) 
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Eén van de vele punten waarin ik beter wil worden in het 
edele schaakspel, is de koelbloedigheid. Als ik slecht 
sta, kan ik rustig uren verdedigen. Maar als ik aanval 
heb gaat het soms mis. Ik wil het te snel afmaken, zoek 
niet meer de beste variant voor mijn tegenstander, maar 
enkel voor mezelf en krijg tunnelvisie. De 
koelbloedigheid van grootmeesters hierin volg ik vaak 
vol bewondering. Niet alleen heb ik een meester ooit in 
een moeilijk eindspel met nog 8 minuten op de klok 
maar liefst 7 minuten zien nadenken om het daarna in 
30 seconden uit te tikken, maar één van de verschillen 
tussen (super)grootmeesters en de respectabele 
meester is het gemak waarmee ze koelbloedige zetjes 
lijken te doen.  
Een mooi voorbeeld vond ik daarvan tussen Loek van 
Wely en Dmitry Gurevich. De partij is vorig jaar 
gespeeld en geeft niet alleen de krachtsverschillen weer 
tussen het Nederlandse natuurtalent die helaas niet 
meer zo sterk is als vroeger en de inmiddels al 54-jarige 
Gurevich die al decennia een rating van rond de 2500 
heeft. Geen klein jongen, me dunkt! 
 
Loek van Wely (2622) – Dmitry Gurevich (2494) 
24 mei 2009, USA. 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 a6  
Dit is de zogenaamde Dzindzikhashvili verdediging. Dat 
moest ik ook opzoeken.  
4.Pc3 c5 5.d5 b5 6.Lg5  

 
[6.cxb5 axb5 7.dxe6 fxe6 8.Pxb5 d5 is een variant die 
over het algemeen beter voor zwart wordt beschouwd. 
Hoewel een pion achter, beheerst hij het gehele 
centrum en is de ontwikkeling van zijn stukken logisch 
en eenvoudig. Genoeg compensatie, dus.]  
6...b4 7.Pe4 d6 8.Pxf6+ gxf6 9.Lh4 Le7  
Tot zover de theorie van een variant die men niet vaak 
ziet.  
10.Dd2!  
 
(zie volgende diagram) 
 

 
Dc2 was wel bekend, maar omdat zwart toch al e5 gaat 
spelen, dat vanwege het dreigende f5 moet worden 
opgevangen met e4, zet Van Wely zijn dame alvast op 
d2. Het geeft uiteraard, onder omstandigheden, ook de 
mogelijkheid om lang te rokeren.  
10...Pd7 11.e4 e5 12.Ld3  
[Wit had hier 'gratis' de positie van zijn dame nog wat 
kunnen verbeteren door 12.Dh6 Lf8 (12...Tg8 13.Dxh7 
Tg6 is dubieus maar boeiend.; 12...f5? 13.Lxe7 Dxe7 
14.Ph4! en wit staat goed.) 13.De3] 
12...f5 13.g3 fxe4 14.Lxe4 Pb6 15.Dc2!  
Zeer opmerkelijk dat Van Wely nu wel naar c2 gaat! Hij 
wil natuurlijk de pion dekken en tegelijk ..f5 
tegenhouden, maar het lijkt een extra zet te kosten. De 
reden is dat het paard ook via f8 naar g6 (of in gevallen 
naar f6) had gekund en dan is het goed om wat zwarte 
velden onder controle te houden. Misschien had het 
knol wel richting koningsvleugel gemoeten, want het is 
niet actief, blijkt ook uit het vervolg.  
15...Lg4 16.Lxe7  
Verplicht de zwartveldige loper af te ruilen, anders 
volgt ...Lxf3 en ...Lxh4.  
16...Dxe7 17.Ph4  
De strijd om f5 is definitief door wit gewonnen. Het 
paard staat, ondanks dat het bijna van 't bord af valt, 
geweldig.  
17...Lh5 18.0-0  
Hier begint de koelbloedigheid die de grootmeester 
onderscheidt van de gewone sterveling. Tegen de half-
open lijn in rokeren, met veel verzwakte witte velden en 
de witveldige lopers op het bord getuigt van 
stellingsbegrip.  
18...Tg8 19.Pf5  
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 

Partijbespreking: koelbloedigheid 
Martijn Boele 
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[19.Lxh7 Tg4 (19...Tg5 20.Pf5 Df6 21.f4; 19...Dxh4 
20.Lxg8 Dxc4 lijkt interessant voor zwart, maar is niet 
goed vanwege 21.Df5 Lg6 22.Df6 en met de dreigingen 
op h8, is het gewonnen voor wit.) 20.Pf5 Df6 21.f4! is 
ook prachtig voor wit. Bijvoorbeeld 21...exf4 22.Tae1+ 
Kd8 23.De4 enzovoorts.]  
19...Df6 20.f4 exf4 21.Txf4 Tg4 22.Tf2 De5 23.Te1  

[Ook 23.Lf3 0-0-0 24.Lxg4 Lxg4 is winnend.]  
23...0-0-0 24.Pe7+ Kc7 25.Pc6 Dg7  
Om tegenspel te ontwikkelen.  
26.Pxd8 Kxd8 27.b3  
Van Wely dekt doodleuk (lees: koelbloedig) zijn 
pionnetje even om met de dame aan de slag te kunnen.  
27...Pd7 28.Lf5 Lg6 29.De2 Lxf5 30.De7+ Kc7 31.Txf5 
Txg3+!?  
Wit mag niet nemen, vanwege het eeuwige schaak met 
de dame. Hierop aasde Gurevich al een poosje, 
vandaar ook het kwaliteits'offer' op zet 26.  
32.Kh1 Dg4 33.Txf7 Tf3 34.Tg7  

Simpel, doch weer koelbloedig.  
[34.Txf3? is weer eeuwig schaak!]  
34...Df5 35.Kg1!  
De beste zet. Rustig het derde eeuwig schaak via Tf1+ 
ontkomen.  
35...Tf4 36.De6!  
Het schaakje ..Tg4 is afgedekt en de dreiging Txd7 is 
genoeg om de zwarte koning naar de eeuwige 
jachtvelden te sturen. 
1-0  
 
Het lijkt een o zo eenvoudig overwinning, maar dat is 
het niet! De zetten worden voor u keurig geserveerd, 
maar Van Wely moest ze achter het bord vinden. De 
lessen zijn velerlei. Laat u niet afleiden door stiekeme 
fröbelzetjes van uw tegenstander. Blijf rustig kijken naar 
wat hij of zij daarmee voor ogen heeft. Blijf de juiste 
zetten doen, zeker in gewonnen stelling. Of het nu drie 
zetten langer duurt of niet: als u het punt wilt bijschrijven 
mag u de tegenstander geen enkele kans meer geven! 
 
De andere kant van de medaille is zo mogelijk nog 
interessanter. Als u in een slechte stelling komt, probeer 
dan juist tegenspel te creëeren. Ga niet in zak en as 
zitten. Rust niet op die lauweren! Gurevich heeft tot 
viermaal toe een ressource voor handen om eeuwig 
schaak af te dwingen. Hij moet het hoofd buigen, want 
hij speelt tegen Loek van Wely; de koning der 
koelbloedigheid.  
U speelt echter wellicht tegen mij een volgende keer. 

Speeltempo interne competitie 
 
Het officiële speeltempo in de interne competitie is 2 uur per persoon voor de hele partij (analoog 
aan de OSBO-competitie) met als uitzondering voor jeugd 1 uur per persoon voor de hele partij. 
Spelers mogen in onderling overleg echter afwijken van deze standaard met als alternatieven: 
 

- 1 uur en 45 minuten per persoon voor hele partij 
- Fischertempo van anderhalf uur per persoon + 15 seconden per zet 

 
Duidelijk moet wel zijn, dat als één van beide spelers aan het officiële tempo wil vasthouden, dat hij/
zij daar ook recht op heeft. De ASV-ers kennende denken wij dat de spelers daar onderling prima uit 
gaan komen. 
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Fragment ASV 6 - Zevenaar 2 
Tje Wing Au 

Ik heb wit tegen Jos Schaars van het team uit Zevenaar. 
In het begin liet me tegenstander al een stuk instaan 
omdat hij bang was voor een sterke aanval daardoor 
kon ik iets vrijer spelen. 
In deze stelling: 

Doe ik op de 18e zet Txd7 met het oog daarna op f6 te 
slaan. 
Er zullen vast meerdere varianten te vinden zijn maar ik 
heb in de partij alleen na twee mogelijkheden gekeken. 
De eerste is: zwart doet Ld4+ waarop wit Pxd4 doet, na 
Dxd7  doet wit Pf6+ en moet zwart gedwongen gxf6 
doen. 

 Lxf6 volgt en zwart moet haast wel het veld g3 in de 
gaten houden met bijvoorbeeld Dd6 en na Df3 is het 
verloren.  
 
Zwart ging in op het offer en dit gebeurde er: 
  
18 Dxd7 19. Lxf6 (Pxf6 was nog beter geweest volgens 
fritz) 
  
Zwart kan niet terugslaan omdat wit een vork heeft met 
schaak en de dame wint. 
  
er volgde  
  
19… Dc6  
  
20. De3 Dd5  
  
21.Df4 Dh5  
  
22. Pe5 dreigt Pg3 en na Dh6 Lg5 heeft zwart een 
probleem. 
  
Blijkbaar zag zwart dit en deed na een tijdje denken 
opeens De2 en gaf op na Dg5. 

Half december kwam het sterke Doesborgh 2 naar 
Activiteitencentrum Schreuder om daar tegen koploper 
ASV 11 aan te treden. Wie hoog staat, kan diep vallen. 
Voor ASV 11 was natuurlijk nooit een rol als koploper 
verwacht. En tegen het veel sterkere Doesborgh 2 bleek 
dat dit ook eenmalig was, maar niemand neemt ons die 
eer af. Ook tegen Doesborgh 2 bleek dat ASV 11 beter 
schaakt dan Professor ELO heeft bedacht. In geen 
enkele partij werd het ELO-overwicht aan Doesburgse 
kant omgezet in een kansloze nederlaag of het moest 
de partij van Liedewij van Eijk zijn. Onze kopvrouw 
kwam niet goed uit de opening, nadat een 
tussenschaakje haar scherpe opzet verstoorde. Ze 
vocht nog lang terug en hoewel ze uiteindelijk verloor, 
was er toch sprake van een echt gevecht. Als eerste 
ging Fabian Engelhardt onderuit. Zijn nederlaag was 
een beetje sneu. Fabian speelde 15 zetten lang 
uitstekend en vooral zeer creatief. Op de 16e zet gaf 
onze jeugdspeler echter zo maar een stuk weg. 
Schaakblindheid! Ook Xadya van Bruxvoort ging 
onderuit. En ook bij haar zag het er lang goed uit. Ze 
nam de damevleugel van de opponent flink onder vuur 

en haar spel leek haar winstkansen te gaan bieden. 
Terwijl Xadya zocht naar mogelijkheden om haar 
voordeel te vergroten, switchte de tegenstander naar de 
koningsvleugel en een penning kostte Xadya een stuk. 
Ook Jan Diekema ging onderuit en ook hier was het de 
speler van ASV 11 die het initiatief nam. Vanuit een 
gambiet kreeg Jan Diekema goed spel en de pion werd 
terug gewonnen. Vervolgens overzag onze man een 
mat in één. André de Groot herstelde zich van zijn heel 
slechte optreden in de eerste wedstrijd. In de opening 
werd een kwaliteit buitgemaakt en daarna werd dat 
voordeel langzaam maar zeker verzilverd. ASV 11 
speelde deze keer zonder Jan Zuidema. Als vervanger 
was Bob Sanders opgetrommeld. Bob Sanders koos 
voor een soort betonschaak, maar in de gesloten 
stelling gaf hij zo maar een pion weg. Vervolgens werd 
Bob langzaam maar zeker weggedrukt. 1-5 onderuit 
derhalve, maar het spel was beter dan de uitslag doet 
vermoeden. In de komende ronde wacht het op papier 
ook al veel sterkere Zevenaar 4. We stropen de 
mouwen weer op en wie weet wat het ons brengt. 
Misschien kunnen we de stunt van Rheden herhalen. 

ASV 11 kansloos tegen sterk Doesborgh 2 
Erik Wille 
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Door verhindering en slecht spel van de top is ranglijst 
volledig op zijn kop gezet. Rob Cornips was verhinderd, 
Fritz 8 bleef op de reservebank zitten en Jan Vermeer 
was niet zo erg in vorm. Henk Kuiphof en Martijn Boele 
namen de kop over. 
 
Henk Kuiphof deed dat door twee punten aan zijn totaal 
te voegen. Hij won o.a. van Jan Vermeer. Martijn Boele 
voegde 2½ punt aan zijn totaal toe. Het halfje kwam hij 
overeen met Jan Vermeer. Die uitslag was wel terecht. 
Eerst verzuimde Martijn de partij uit te maken en Jan gaf 
remise waar hij in drie zetten mat had kunnen geven. 

Fondants dat Robbert Lubbers maar één partij won 
handhaafde hij zich op een mooie 4e plaats. Albert 
Marks, Hans Donker en Dick Hajee deden het ook goed. 
Enigszins verrassend was de winst van Horst Eder op 
Hans Donker. 
In de B-groep nam Hans Derendorp de leiding over van 
Henk Kelderman. (Henk bleef vanwege de 
weersomstandigheden thuis?). Henk ter Horst kon 
ondanks heldhaftig verzet geen punt scooren. Helaas 
bleef de rest van de B-groep thuis: koukleumers?     
De volgende ronde wordt gespeeld op dinsdag 2 
februari. 

Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

Stand Daglichtschaak 05 jan 2010  
Ranglijst Competitie 2009/10 na ronde 12 seizoen 09/10 

Pos Voornaam Naam Score Rtg Perc. Prt W-Z TPR Subgrp 
1 Henk Kuiphof 6,5 1646 72 9 -1 1826 A* 
2 Martijn Boele 6,5 1952 72 9 -1 1897 A 
3 Rob Cornips 6 1813 75 8 0 1901 A 
4 Robbert Lubbers 6 1508 50 12 0 1553 A 
5 Albert Marks 5,5 1769 69 8 0 1803 A 
6 Jan Vermeer 5,5 1740 46 12 0 1651 A 
7 Hans Donker 5,5 1692 46 12 0 1591 A 

Uitslagen Competitie 2009/10 ronde 7 (1 dec 2010) 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Martijn Boele Fritz 8 0-1 
Rob Cornips Hans Donker 1-0 
Jan Vermeer Horst Eder 1-0 
Henk Kuiphof Robbert Lubbers 1-0 
Henk Kelderman Ko Kooman 0-1 
Jerry van 't Hul Hans Derendorp 0-1 

ronde 8  
Rob Cornips Jan Vermeer 1-0 
Ko Kooman Henk Kuiphof 0-1 
Martijn Boele Hans Donker 0-1 
Hans Derendorp Horst Eder rem 
Robbert Lubbers Jerry van 't Hul 1-0 
Gert Blok Henk Kelderman 0-1 

ronde 9 
Henk Kuiphof Rob Cornips 0-1 
Hans Donker Jan Vermeer 0-1 
Henk Kelderman Robbert Lubbers 0-1 
Ko Kooman Hans Derendorp 1-0 
Horst Eder Martijn Boele 0-1 
Jerry van 't Hul Gert Blok 0-1 

Uitslagen Competitie 2009/10 ronde 10 (5 jan 2010) 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Jan Vermeer Robbert Lubbers 0-1 
Henk Kuiphof Martijn Boele 0-1 
Albert Marks Ko Kooman 1-0 
Horst Eder Hans Donker 1-0 
Hans Derendorp Piet Noordhuis rem 
Dick Hajee Henk ter Horst 1-0 

ronde 11 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Robbert Lubbers Henk Kuiphof 0-1 
Martijn Boele Jan Vermeer rem 
Albert Marks Horst Eder 1-0 
Ko Kooman Hans Donker 0-1 
Hans Derendorp Henk ter Horst 1-0 
Piet Noordhuis Dick Hajee 1-0 

ronde 12 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Robbert Lubbers Martijn Boele 0-1 
Jan Vermeer Henk Kuiphof 0-1 
Hans Donker Hans Derendorp rem 
Horst Eder Dick Hajee 0-1 
Henk ter Horst Ko Kooman 0-1 
Jerry van 't Hul Gert Blok 0-1 
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Schaakfestival Groningen 
Robert Naasz 

Ook dit jaar werd de traditie voortgezet: in Groningen 
werd rond de Kerst een schaakfestival georganiseerd en 
ik deed mee. Net als vorig jaar werd het niet het grote 9-
rondige toernooi maar een van de compactgroepen en 
was de uitvalsbasis het Drenthse dorpje Gieten, de 
woonplaats van mijn schoonouders. De 1e ronde was op 
2e kerstdag. Mijn vriendin bracht me met de auto naar 
mijn ouders en vanaf daar ging ik met de fiets naar het 
toernooi. Het toernooi werd deze keer gehouden in het 
universitaire sportcentrum op het Zernike complex in het 
noordelijke puntje van de stad. ‘A trip down memory 
lane’: jaren geleden fietste ik dit stuk 
ontelbare malen op weg naar het 
scheikunde lab. Zo vaak kom ik niet meer 
in Groningen en ik werd overvallen door 
nostalgische gevoelens. Hier kwam ik 
vaak mijn vriendin ( toen alleen nog maar 
een collega-studente) tegen die me 
achterop kwam fietsen. Sommige 
gebouwen staan er nog precies zo bij als 
ze in mijn geheugen zijn gegrift. Op 
andere plaatsen gapende gaten waarvan 
ik me met de beste wil van de wereld niet 
meer kan bedenken wat daar heeft 
gestaan. Aangekomen op het Zernike 
complex kon ik gelukkig vaststellen dat 
het Natuur- en Scheikundegebouw nog 
net zo lelijk was als toen ik er voor de 
laatste keer de deur achter mij dicht deed.  
 
Al mijmerend liep ik het sportcentrum 
binnen waarmee aan mijn nostalgische 
gevoelens een einde kwam. Ik deed als 

student niet aan sport. De enige keer dat ik in het 
sportcentrum was geweest was voor een tentamen. De 
nieuwe locatie werd door de organisatie gepresenteerd 
als een verbetering omdat er ruimte is voor uitbreiding 
en de banden met de universiteit worden aangehaald. 
De deelnemers die ik heb gesproken zagen het toch 
anders. De meeste spelen liever in het 
Harmoniegebouw, midden in de binnenstad. Dat brengt 
toch meer sfeer mee dan het spelen in een grote 
ongezellige sporthal op het randje van de bewoonde 
wereld.  

Stand Daglichtschaak 05 jan 2010 (vervolg) 
Ranglijst Competitie 2009/10 na ronde 12 seizoen 09/10 

Pos Voornaam Naam Score Rtg Perc. Prt W-Z TPR Subgrp 
8 Ko Kooman 5,5 1587 46 12 0 1512 A 
9 Hans Derendorp 5,5 1429 46 12 0 1501 B* 
10 Fritz 8 5 1859 100 5 -1 2140 A 
11 Dick Hajee 4,5 1696 75 6 0 1819 A 
12 Horst Eder 4,5 1589 38 12 0 1553 A 
13 Piet Noordhuis 4 1613 63 4 0 1719 A 
14 Gert Blok 3,5 1708 88 4 0 1791 A 
15 Henk Kelderman 3 1353 33 9 1 1300 B 
16 Rolf Hendriks 2,5 1598 42 6 0 1612 A 
17 Paul de Freytas 2 1902 67 3 1 1930 A 
18 Bas van Riel 2 1771 67 3 1 1680 A 
19 René de Goeij 2 1218 33 6 0 1264 B 
20 Henk ter Horst 1,5 1473 0 6 0 1198 B 
21 Jerry van 't Hul 1 1228 17 6 0 1186 B 
22 Gerrit Jansen 0,5 1038 7 6 0 940 B 
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Schaaktechnisch hield het niet over. Vooraf had ik de 
hoop mijn vormcrisis achter me te kunnen laten maar 
dat is niet gelukt. Op de een of andere manier kwam ik 
niet in het toernooi. Het waren allemaal korte partijen 
(gemiddeld 22 zetten) met als dieptepunt 9 zetten in de 
laatste ronde (ik haat de Franse ruilvariant!). Dat korte 
partijtje in de laatste ronde had wel als voordeel dat ik 
de rest van de middag het commentaar van Gert 
Ligterink bij de partijen uit de A groep.  

 
Die groep, waaraan verschillende grootmeesters 
deelnamen, werd gewonnen door het 13-jarige 
Oekrainse talent Ilya Nizhnik. Zoals men pleegt te 
zeggen: onthoud die naam!  
De dag ervoor had ik ook al tijd gehad om het staartje 
mee te pikken van het bespreken van de 4e partij tussen 
Jan Timman en Robin van Kampen. Deze laatste partij 
van hun tweekamp was uitermate interessant. Van 
Kampen speelde een sterk dameoffer met wit maar wist 
zijn voordeel niet vast te houden. Timman offerde zijn 
dame ook en wist door een blunder van van Kampen 
uiteindelijk die partij zelfs nog te winnen en daarmee 
ook de tweekamp. Direct na die partij kwamen ze naar 
de commentaarzaal voor een toelichting. Timman leek 
het toch wel vanzelfsprekend te vinden dat hij had 
gewonnen en straalde dat ook uit. Van Kampen kon zijn 
teleurstelling niet verbergen maar zat de publieke 
martelgang toch netjes uit. Mooi om te zien. 
 
Op de laatste dag gaf Jan Timman ook nog een 
simultaan. Zijn vrouw was er ook. Ik durfde haar niet te 
vragen waarom ze het maar een bezoekje aan de 
interne competitie van ASV had gehouden….. 
 
Maar heb je dan helemaal niks om te laten zien op het 
schaakvlak? Jawel, er was wel een ding: 
 
Naasz,R (1792) - Sikkes,P (1723) 
Schaakfestival Groningen compact B (4), 29.12.2010 
 
Stelling na 14…Ld7 
 

Hier zat ik een tijdje te kijken hoe ik de druk verder kon 
gaan opvoeren. Ineens viel mijn oog op een zet die Willy 
Hendriks recent in de training heeft behandeld. We 
kregen vier stellingen voorgeschoteld met de vraag de 
beste zet te vinden. Achteraf bleek dat dezelfde zet in 
alle vier de opgaven de juist was. Hier ook? Ik dacht van 
wel:   
15.h4!? Zoals Willy uitlegt is dit niet zo'n heel 
committerende zet omdat de h-pion voor de verdediging 
minder belangrijk is. Een pion op h2 dekt alleen maar 
veld g3. De f en g pion dekken elk 2 velden. In deze 
stelling loop wit al helemaal geen gevaar op de 
koningsvleugel. Het idee achter h4 is natuulijk om of h5 
of h6 met verzwakking uit te lokken of zelf de h-pion op 
te spelen naar h5 en evt h6. Openen van de h-lijn kan 
gevolgd worden door g3, Kg2 en Th1 zoals in de partij.  
15...Db6 Dit moet wel slecht zijn, dacht ik tijdens de 
partij. Verdedigend doet deze zet niks, sterker nog, de 
dame wordt buitenspel gezet.  Maar Fritz vindt het wel 
meevallen. Op  15...h6 had ik 16.h5 gepland met bv 
16...g5 17.Ph2. 15...h5 leek me het beste. Ik had hier 
nog niet iets concreets bedacht. Aardig genoeg geeft 
Fritz hier  15...f6 16.h5 fxe5 met maar een klein plusje 
voor wit.  
16.h5 Tfc8 Op  16...gxh5 had ik de g3, Kg2, Th1 
manoeuvre gepland. De gespeelde zet voorkomt 
stukverlies maar haalt wel een verdediger weg.  
17.hxg6  
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2009 was het jaar van………...Liedewij van Eijk! 
Erik Wille 

17.Pg5 met dreiging Pxf7 mat is wel heel doorzichtig 
natuurlijk. Na  17.h6 Lf8 staat zwart ook redelijk 
aangekrant maar ik zag niet zo goed hoe het dan verder 
moest.  
17...fxg6 18.g3 Pce7? De beslissende fout volgens 
Fritz. 18...Pge7 is beter. Nog beter vindt Fritz 18...Pa5 
met dreiging Pb3.  
19.Kg2! Hier had ik de matstelling die uiteindelijk op het 
bord kwam al op mijn netvlies.  
19...Pf5 20.Lxf5 gxf5 20...exf5 21.Pxd5 en de partij zal 
ook niet meer lang duren.  
21.Th1 Dreigt Pg5. Zwart gaat h7 dekken.   
21...Le8 22.Pg5 Lg6?! Een blunder maar goede zetten 
zijn er al niet meer: bv 22...h6 23.Pf3 Kh7 24.Lxh6 Pxh6 
25.Txh6+ Lxh6 26.Th1 is uit. 22...h5 is iets lastiger.  
23.Txh5+ Lxh5 24.Th1 is het eerste wat bij een mens 
opkomt en is ook goed genoeg.  

23.Txh7+! Lxh7 Ik dacht dat mijn tegenstander mij m'n 
mat gunde maar hij bleek het niet gezien te hebben!   
24.Pf7#  

Wie de kop ziet van dit artikel zou kunnen denken dat 
een artikel uit januari 2009 opnieuw geplaatst is. Foutje 
bij het in elkaar zetten van het blad. Nu weet u natuurlijk 
dat Robert Naasz buitengewoon nauwkeurig is, dus dat 
is niet het geval. Want opnieuw heeft Liedewij van Eijk 
de grootste sprong gemaakt in het laatste kalenderjaar. 
En velen zal dat ook niet bevreemden, want de 
kopvrouw van ASV 11 zien we allemaal steeds beter 
gaan schaken. Knap is ook de sprong van Wouter van 
Rijn. Immers, als je al een hoge ELO hebt, is het niet 
makkelijk zoveel te stijgen. Met Pim Rijmer zien we de 
koploper van het stijgingsklassement van de lopende 
interne competitie ook hier hoog terug. Fraai is ook de 
stijging van Jan Sanders. Het lijkt er dus op dat jong en 
oud allemaal sterker worden bij ASV. Nu wordt dat 
gelogenstraft als u de lijst doorloopt naar beneden. 
 
Sinds 2002 houden we bij hoe spelers zich ontwikkelen 

per kalenderjaar. Kijken we even naar de vergelijking 
van nu met 2002 (of met de beginELO = vetgedrukt), 
dan zien we dat Lion de Kok al 457 punten won sinds 
zijn komst bij ASV in 2006. Lion de Kok wordt jaarlijks 
steeds sterker. Zijn trouwe opkomst bij de trainingen 
levert dus duidelijk rendement op. Dus als u zich 
afvraagt hoe uw ELO verder omhoog kan gaan, neem 
dan even contact op met onze trainingscoördinator Nico 
Schoenmakers. Achter Lion de Kok zien we Liedewij 
van Eijk met +371 sinds haar komst naar ASV op een 
tweede plaats. Jonathan van der Krogt (+313) en Ton 
van Eck (+294) ontwikkelen zich ook nog steeds.  
 
U heeft allemaal weer een jaar de tijd om de koppositie 
in deze lijst te pakken. Veel succes en weet dat het 
alleen maar lukt als u veel speelt. 
 
Dus ……….   tot donderdag! 

Pl Speler 
Begin-

jaar 
ELO 
2002 

ELO 
2003 

ELO    
2004 

ELO     
2005 

ELO     
2006 

ELO     
2007 

ELO     
2008 

ELO     
2009 

ELO 
2010 

Stijg-
ing 

2009 

Stijg-
ing 

t.o.v. 
Begin
-jaar 

1 Liedewij van Eijk 2008             1100 1308 1471 163 371 
2 Wouter van Rijn 2002 2117 2123 2135 2264 2163 1975 2070 2087 2198 111 81 
3 Paul Tulfer 2008             1802 1846 1951 105 149 
4 Pim Rijmer 2009               1100 1205 105 105 
5 Jan Sanders 2007           1200 1243 1248 1352 104 152 
6 Wilfred Ariens 2002 1626 1514 1480 1561 1657 1512 1472 1459 1542 83 -84 
7 Harm Steenhuis 2002 1774 1765 1756 1786 1785 1757 1727 1711 1781 70 7 
8 Lion de Kok 2006         1000 1234 1342 1388 1457 69 457 
9 Remco Menger 2009               1403 1471 68 68 
10 Murat Duman 2002 1511 1559 1588 1611 1668 1714 1813 1808 1875 67 364 
11 Remco de Leeuw 2002 2104 2164 2138 2184 2209 2153 2151 2082 2144 62 40 
12 Sjoerd van Roosmalen 2002 1984 2029 2027 2071 2092 2151 2116 2082 2144 62 160 
13 Erwin Velders 2002 1620 1481 1591 1650 1714 1642 1563 1580 1641 61 21 
14 Peter Boel 2002 2037 2013 2013 2052 2083 2032 2066 2059 2117 58 80 
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Pl Speler 
Begin-

jaar 
ELO 
2002 

ELO 
2003 

ELO    
2004 

ELO     
2005 

ELO     
2006 

ELO     
2007 

ELO     
2008 

ELO     
2009 

ELO 
2010 

Stijg-
ing 

2009 

Stijg-
ing 

t.o.v. 
Begin
-jaar 

15 Bob Sanders 2004     1400 1444 1479 1405 1343 1368 1425 57 25 
16 Rob van Maanen 2007           1400 1424 1391 1446 55 46 
17 Jan Knuiman 2002 1982 1868 1878 1920 1922 1867 1915 1914 1967 53 -15 
18 Anne Paul Taal 2002 1940 1948 1919 1883 1915 1900 1910 1874 1924 50 -16 
19 Harold Boom 2003   1665 1643 1661 1761 1735 1674 1723 1771 48 106 
20 Gerard Viets 2009               1100 1148 48 48 
21 Remco Gerlich 2007           1890 1917 1998 2045 47 155 
22 Ivo van der Gouw 2002 1864 1878 1891 1888 1956 1911 1898 1853 1899 46 35 
23 Martijn Boele 2008             1750 1927 1972 45 222 
24 Tje Wing Au 2003   1700 1716 1726 1607 1703 1646 1699 1741 42 41 
25 Frans Veerman 2005       1600 1651 1575 1578 1572 1614 42 14 
26 Henny Haggeman 2005       1801 1839 1822 1853 1827 1867 40 66 
27 Robbie Gerhardus 2009               1750 1790 40 40 
28 Hans Rigter 2002 1829 1798 1816 1823 1821 1749 1704 1710 1749 39 -80 
29 Nico Schoenmakers 2002 1812 1811 1834 1861 1809 1775 1770 1756 1794 38 -18 
30 Jan Vermeer 2002 1745 1733 1801 1743 1717 1761 1785 1664 1702 38 -43 
31 Hein van Vlerken 2002 1378 1314 1324 1370 1331 1258 1062 1186 1220 34 -158 
32 Jonathan van der Krogt 2005       1200 1236 1365 1455 1480 1513 33 313 
33 Xadya van Bruxvoort 2009               1000 1033 33 33 
34 Gerben Hendriks 2002 1836 1915 1907 1869 1814 1942 2036 2018 2050 32 214 
35 Jos Aarntzen 2009               1600 1629 29 29 
36 Koen Maassen vd Brink 2007           1750 1827 1887 1915 28 165 
37 Rob van Belle 2002 1790 1828 1787 1775 1792 1748 1799 1719 1746 27 -44 
38 Rob Rietbergen 2009               1550 1576 26 26 
39 Theo Koeweiden 2002 1420 1444 1489 1597 1605 1541 1461 1596 1618 22 198 
40 Robert Verkruissen 2006         1900 1926 2006 1911 1932 21 32 
41 Hans Meijer 2002 1495 1374 1390 1465 1441 1447 1408 1395 1415 20 -80 
42 Theo Jurrius 2002 2002 1972 1937 1928 2006 2039 2033 2047 2064 17 62 
43 Paul Schoenmakers 2002 1927 1854 1782 1909 1785 1934 1963 1969 1986 17 59 
44 Ruud Verhoef 2002 1693 1582 1701 1698 1720 1816 1801 1802 1818 16 125 
45 Eelco de Vries 2002 2268 2300 2295 2254 2215 2191 2220 2204 2218 14 -50 
46 Otto Wilgenhof 2002 2137 2151 2225 2131 2147 2169 2192 2135 2149 14 12 
47 Jan Diekema 2007           1300 1225 1167 1181 14 -119 
48 René van Alfen 2009               1835 1848 13 13 
49 Peter Hamers 2009               1450 1461 11 11 
50 Marco Braam 2007           1810 1742 1694 1701 7 -109 
51 Daan Holtackers 2005       2035 2042 2027 2048 1999 2005 6 -30 
52 Ton van Eck 2007           1250 1452 1538 1544 6 294 
53 Jochem Woestenburg 2007           1900 1977 2045 2050 5 150 
54 Wouter Abrahamse 2009               1900 1905 5 5 
55 Henk Kuiphof 2002 1712 1615 1724 1699 1773 1729 1657 1647 1651 4 -61 
56 Fabian Engelhardt 2009               998 1002 4 4 
57 Eric Hartman 2004     1874 1824 1783 1894 1882 1892 1895 3 21 
58 Tobias van Leeuwen 2007           1450 1520 1468 1470 2 20 
59 Henk Bredewout 2002 2145 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 0 -75 
60 Michael Mogendorff 2002 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813 0 0 
61 Fred Duchene 2002 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 0 0 
62 Tijs van Dijk 2002 1623 1722 1700 1740 1680 1692 1751 1707 1707 0 84 
63 Rob Elzas 2002 1577 1558 1542 1542 1542 1542 1542 1542 1542 0 -35 
64 Henk Wille 2002 1541 1541 1541 1541 1541 1541 1541 1541 1541 0 0 
65 Gerrit Verbost 2002 1327 1363 1267 1301 1273 1210 1175 1139 1139 0 -188 
66 Marc van Uem 2007           1450 1465 1446 1446 0 -4 
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Pl Speler 
Begin-

jaar 
ELO 
2002 

ELO 
2003 

ELO    
2004 

ELO     
2005 

ELO     
2006 

ELO     
2007 

ELO     
2008 

ELO     
2009 

ELO 
2010 

Stijg-
ing 

2009 

Stijg-
ing 

t.o.v. 
Begin
-jaar 

67 Jos Lamboo 2008             1400 1455 1455 0 55 
68 John Sloots 2005       2058 2019 2042 2006 2066 2065 -1 7 
69 Jan Zuidema 2002 1350 1305 1332 1395 1307 1372 1429 1438 1436 -2 86 
70 Zekria Amani 2004     1500 1575 1636 1633 1622 1669 1666 -3 166 
71 Walter Manschot 2004     1615 1605 1584 1572 1557 1569 1565 -4 -50 
72 Sander Berkhout 2002 2091 2122 2140 2164 2112 2144 2131 2170 2165 -5 74 
73 Mahmud Hosseini 2009               1405 1400 -5 -5 
74 Andre de Groot 2002 1430 1382 1423 1378 1355 1328 1357 1377 1370 -7 -60 
75 Ko Kooman 2005       1520 1557 1612 1468 1480 1472 -8 -48 
76 Rob Huberts 2009               1812 1802 -10 -10 
77 Jan Pieter Lourens 2007           1200 1180 1200 1190 -10 -10 
78 Thijs Stomphorst 2007           1350 1351 1316 1305 -11 -45 
79 Guust Homs 2008             2214 2230 2215 -15 1 
80 Ernst Singendonk 2002 1336 1335 1335 1335 1335 1335 1434 1402 1386 -16 50 
81 Leon van Tol 2004     2178 2179 2197 2145 2208 2177 2161 -16 -17 
82 Cor van der Jagt 2007           1400 1333 1319 1303 -16 -97 
83 Bob Hartogh Heys 2002 1429 1411 1435 1435 1366 1271 1284 1363 1346 -17 -83 
84 Henk Kelderman 2002 1261 1327 1322 1335 1313 1298 1242 1349 1332 -17 71 
85 Frank Schleipfenbauer 2002 2097 2044 2017 2014 2092 2109 2128 2085 2067 -18 -30 
86 Jan Groen 2004     1800 1746 1688 1688 1695 1692 1673 -19 -127 
87 Ruud Wille 2002 1818 1919 1897 1847 1912 1891 1900 1889 1868 -21 50 
88 Koert van Bemmel 2002 1985 2043 2005 1987 2015 2066 2021 2075 2053 -22 68 
89 Albert Marks 2002 1748 1800 1736 1805 1778 1757 1764 1798 1775 -23 27 
90 Hedser Dijkstra 2002 1732 1774 1771 1686 1807 1735 1797 1748 1723 -25 -9 
91 Desire Fassaert 2007           1840 1871 1845 1820 -25 -20 
92 Dirk Hoogland 2009               2181 2153 -28 -28 
93 Fred Reulink 2002 1925 1981 1963 1936 1975 1970 2026 2047 2016 -31 91 
94 Theo van Amerongen 2003   1800 1765 1730 1759 1782 1820 1855 1824 -31 24 
95 Arif Dundar 2009               1400 1365 -35 -35 
96 Herman de Munnik 2002 1592 1529 1415 1466 1450 1510 1439 1484 1443 -41 -149 
97 Phillip Stibbe 2002 1126 944 1059 1026 1011 1065 1104 1166 1123 -43 -3 
98 Martin Weijsenfeld 2004     1845 1852 1928 1975 1900 1944 1901 -43 56 
99 Horst Eder 2002 1545 1529 1565 1568 1632 1553 1550 1575 1530 -45 -15 
100 Robert Naasz 2004     1650 1664 1834 1817 1831 1807 1762 -45 112 
101 Bert Sigmond 2002 1594 1609 1552 1570 1506 1524 1516 1536 1484 -52 -110 
102 Patrick v Waardenburg 2009               1724 1672 -52 -52 
103 Richard van der Wel 2002 2020 1997 1980 2060 2063 2032 2168 2082 2029 -53 9 
104 Abbes Dekker 2002 1787 1723 1713 1707 1683 1841 1776 1806 1753 -53 -34 
105 Dick Hajee 2002 1737 1811 1731 1717 1765 1762 1730 1771 1714 -57 -23 
106 Jelmer Visser 2002 966 1023 1026 1074 1175 1175 1105 1083 1026 -57 60 
107 Cees Sep 2002 1932 1916 1964 1969 1981 1988 2009 2028 1969 -59 37 
108 Tony Hogerhorst 2004     1700 1788 1802 1816 1843 1901 1841 -60 141 
109 Erik Wille 2002 1948 1855 1912 1849 1922 1912 1935 1940 1878 -62 -70 
110 Hendrik van Buren 2002 1755 1718 1647 1683 1655 1633 1670 1644 1581 -63 -174 
111 Frits Wiggerts 2002 1791 1743 1710 1739 1711 1759 1754 1691 1623 -68 -168 
112 Paul de Freytas 2005       1852 1917 1964 1989 1933 1865 -68 13 
113 Barth Plomp 2002 1850 1881 1984 1901 1950 1969 2015 2013 1942 -71 92 
114 Wim Zunnebeld 2002 1597 1572 1550 1557 1582 1474 1415 1501 1422 -79 -175 
115 Tom Bentvelzen 2003   1625 1586 1670 1734 1725 1702 1741 1657 -84 32 
116 Jacques Boonstra 2002 1701 1728 1759 1699 1643 1636 1792 1804 1718 -86 17 
117 Siert Huizinga 2002 1802 1861 1966 1841 1847 1894 1972 1968 1881 -87 79 
118 Pascal Losekoot 2007           2031 2044 2056 1966 -90 -65 
119 Wim Peters 2008             1250 1077 982 -95 -268 
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