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Van de redactie 

Laten we gelijk maar met de deur in huis 
vallen: kan Koen Maassen van den Brink 
geroyeerd worden als lid van ASV? En kan 
dan ook gelijk de heer Bertus Teunissen 
van Manen stoppen met Daglichtschaak? 
Ja? Dank u. Dat scheelt weer met de op-
maak van dit blad. Deze heren van stand 
zorgen ervoor dat elke tabel in dit blad 
twee keer meer ruimte in beslag neemt 
dan noodzakelijk. Erg hinderlijk.  
 
Met het verschijnen van dit winternummer van ASV 
Nieuws is de dooi eindelijk weer ingetreden. De redactie 
heeft niks met schaatsen en het winterweer heeft al ge-
noeg zijn ontregelende werk gedaan.  Zo werd de zeer 
belangrijke wedstrijd Twello - ASV 6 een week uitgesteld 
waardoor u hier niks over leest in deze aflevering van 
ASV Nieuws. Verschrikkelijk natuurlijk.  
 

Als altijd was het aanschouwen van de 
absolute wereldtop in Wijk aan Zee een 
inspirerende ervaring voor de redactie. De 
5 uur durende terugtocht met het OV door 
de sneeuw (Wijk aan Zee-Beverwijk-
Castricum-Beverwijk-Haarlem-Leiden-
Woerden-Utrecht-Arnhem) was echter een 
koude aangelegenheid. Warm u net als ik 
heb gedaan aan de mooie stukken in dit 
nieuwe nummer. 

 
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier! 

Robert Naasz 

Van het bestuur 

In deze eerste ASV-Nieuws van het jaar wensen we alle 
ASV-ers een voorspoedig 2013 met ook veel schaakple-
zier. Ook kijken we uit naar een mooi schaakjaar. De 
voortekenen daarvoor zijn gunstig. Zo strijdt een aantal 
teams om het kampioenschap. Ook heeft Xadya van 
Bruxvoort zich als Open Nederlands meisjeskampioen al 
geplaatst voor het NK meisjes in de meivakantie. Daar-
naast zal ASV weer veel naar buiten treden met schaak-
activiteiten tussen het winkelende publiek. Kortom: In 
2013 zullen ASV en haar leden weer van zich doen spre-
ken. 
 
2013 begon echter niet voor iedereen mooi. De Arnhem-
se basisschool De Kringloop werd Oudejaarsnacht door 
brand verwoest. Op noodlocaties is het onderwijs inmid-
dels weer van start gegaan. Toen gevraagd werd om 
schaakmateriaal hebben wij onmiddellijk gereageerd en 
tien spelen beschikbaar gesteld. De dankbaarheid van de 
leiding van de school was groot. Fijn om als club zo een 
goede daad te kunnen verrichten. 
 
Propaganda 
Afgelopen zomer hebben we in Winkelcentrum Presik-
haaf een simultaan met Hans Böhm georganiseerd. Niet 
alleen wij vonden dat een prachtige activiteit; ook de win-
keliersvereniging is heel enthousiast over deze activiteit. 
Dat heeft geresulteerd in een verzoek aan ASV om waar-
schijnlijk op de koopzondagen in februari en september 
ook weer schaakactiviteiten in het overdekte winkelcen-
trum te organiseren. En dat doen we natuurlijk met veel 
plezier. Een andere mijlpaal is de oplevering van het 
Kenniscluster in de Arnhemse binnenstad. Met een 
schaakactiviteit zal het gebouw in september officieel 
geopend worden. Dit wordt door de gemeente Arnhem 
met ASV en onze stadgenoten De Toren en De Sleutel-

zet georganiseerd. Wij hopen dat we in die periode nog 
enkele activiteiten in de binnenstad op touw kunnen zet-
ten. Naast deze blikvangers gaan we natuurlijk door met 
de demo’s in de Bibliotheek en bij onze verswinkels in de 
Steenstraat. Naast al die activiteiten proberen we ook 
Hans Böhm weer te strikken voor een boekpresentatie 
van ‘Het Paard’. 
 
Facebook 
We gaan ook digitaal aan de weg timmeren. Als deze 
ASV-Nieuws verschijnt, heeft ASV een eigen facebook-
pagina, waarmee we vooral als doel hebben oud-leden te 
bereiken. Wellicht dat door  het lezen van nieuws over 
ASV deze groep weer aan het schaken te krijgen is. Ook 
kunnen we via deze pagina makkelijker onze activiteiten 
onder de aandacht van een grote groep schakers bren-
gen. Wil je die berichten ook meekrijgen, zoek dan op 
Facebook naar Schaakvereniging ASV en klik op “Vind ik 
leuk!” 
 
Ledenvergadering 
Wij hebben besloten de jaarlijkse ledenvergadering uit te 
stellen tot 7 maart. Dat geeft het bestuur meer ruimte om 
op een goede manier de vergaderstukken samen te stel-
len. Op de ALV zullen we onder meer een beslissing 
moeten nemen over het speeltempo en daaraan gekop-
peld zal ook een vernieuwd competitiereglement voor de 
interne competities moeten worden vastgesteld. Ook zijn 
er mutaties in de bestuurssamenstelling. In de vergader-
stukken, die uiterlijk 21 februari beschikbaar zijn, zullen 
we de nieuwe kandidaten voorstellen. Zeker is al wel dat 
Daan Holtackers het penningmeesterschap gaat overne-
men van Gerben Hendriks. De overdracht daarvan is al in 
gang gezet. Dat kon al voor de ALV, omdat statutair al-
leen de voorzitter in functie gekozen wordt. 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingsdatum kopij 

7 maart 2013  28 februari 2013 

23 mei 2013  16 mei 2013 

4 juli 2013  27 juni 2013 
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Jeugdschaak en begeleiding 
Martijn Boele is gestopt als jeugdleider. Wij zijn hem er-
kentelijk voor zijn inzet voor onze jonge talenten. In Bob 
Beeke hebben we een opvolger gevonden. Ook in de 
groep mentoren is een wijziging. Richard van der Wel is 
gestopt als begeleider van Pieter Verhoef. Die rol wordt 
nu overgenomen door Wouter van Rijn. Naast deze orga-
nisatorische wijzigingen werd door de jeugd ook volop 
geschaakt. Enkele jeugdspelers deden namelijk tijdens 
de afgelopen Kerstvakantie soms met meer en soms met 
minder succes mee aan het OSBO PJK gespeeld. De 
ervaring die ze daar hebben opgedaan is echter zonder 
twijfel voor allemaal weer een stap naar nog beter scha-
ken geweest. 
 
In februari en maart zijn er weer enkele jeugdteams actief 
in de jeugdteamcompetitie. 
Zo spelen er ASV jeugdteams in de C-, D,- en E topklas-
se.  Daarnaast zijn er bij de D en E in maart ook wedstrij-
den in de 1e klasse. En ons AB team hoopt weer enkele 
wedstrijden te spelen in de 1e klasse Noord Oost. 
 
Schaakcursus/training 
Begin januari zijn we gestart met onze schaaklessen voor 
beginners. Siert Huizinga en Léon van Tol hebben vier 
cursisten. We hadden gehoopt op iets meer, maar we 
laten ons niet ontmoedigen. De schaaklessen blijven op 
de agenda. We zullen bij volgende cursussen nog meer 
de publiciteit zoeken. Hier kan Facebook ook een handig 
hulpmiddel zijn. Overigens zijn ook bij de reguliere trai-
ningen op de maandagavond nog plaatsen beschikbaar. 

Het is ook goed mogelijk om halverwege het seizoen aan 
te sluiten. Nico Schoenmakers kan je hierover verder 
informeren: nicoschoenmakers@kpnplanet.nl . 
 
Toernooikalender 
23 februari NK snelschaak voor clubteams in Rosmalen 
23 maart ASV Voorjaarstoernooi 
10-11 mei ASV Vierkampentoernooi 
1 juni  OSBO snelschaakkampioenschap voor club 
  teams in Bennekom 
29 juni Massakamp Wageningen-ASV 
6-8 sept OSKA 
 
2013 wordt een druk en ongetwijfeld mooi schaakjaar, 
waarin ASV opnieuw zal opvallen bij de schaker, maar 
zeker ook bij de (nog) niet-schaker.  
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Film 
 
Misschien vraagt u zich af wat ik doe als ik niet schaak. 
En ik schaak zo goed als niet de afgelopen anderhalf jaar 
dus dat biedt veel mogelijkheden voor andere zaken.  Ik 
heb de bioscoop herontdekt. Jaren geleden was ik weke-
lijks te vinden in de bioscoop. Liefst alleen op vrijdagmid-
dag. Niemand zat in de zaal, behalve een enkele ver-
doolde ziel net als ik. Popcorn, cola light als vaste uitrus-
ting, en met hoog gespannen verwachtingen zat ik alleen 
in de zaal waar soms meer dan 500 mensen in zouden 
kunnen. Het gaf een gevoel van ongekende decadentie 
dat ze de film helemaal alleen voor mij opstartten. Vooral 
de overdonderende spektakelstukken van het type Ja-
mes Bond en Mission Impossible waren geweldig. Ik zat 
in het midden van het midden en de digitale surroundsys-
temen hadden net hun intrede gedaan en kogels, auto’s 
en glasscherven vlogen mij om de oren. Toen ik later wat 
meer onder de intellectuelen kwam van studievrienden, 
dispuut en de toneelvereniging van Veritas in Utrecht 
moest ik naar andere films. Springhaver, city en andere 
filmhuizen werden druk bezocht door een viertal vrien-
den, mijn broer en ik. Onze uitvalsbasis was een studen-
tenpand vlak achter de Dom en het was een fantastische 
tijd. We hadden eindeloze discussies over  ’ la haine’, 
‘funny games’,  ‘reservoir dogs’  en andere pittige meer-
voudig gelaagde films. We scherpten onze geesten aan 
de waanzin van Quentin Tarentino, de onverwerkte 
trauma’s van michael haneke en het dogma principe van 
lars von trier.  Uiteraard begeleid door vele liters la chouf-
fe en westmalle tripel.  
 
Na deze intense periode ben ik serieus gaan leven met 
werken, ambities, nog meer studeren, meisjes, en veel 
later schaken als apotheose van serieusheid.  Sinds ik in 
Nijmegen woon heb ik de Lux ontdekt. Daar waar Arn-
hem het met een aftands overjarig tochtig filmhuis moet 
doen midden op het plein van Sodom en Gommora heeft 
Nijmegen de beschikking over een fantastisch modern 
goed geoutilleerde filmhemel met 8 moderne sfeervolle 
zalen, een fijn, betaalbaar restaurant waar ze black An-
gus steak serveren voor 18,50, en waar alleen maar fijne 
mensen komen die net als ik van linkse hobby’s houden. 
Op het moment dat de film begint is het collectief abrupt 
stil, telefoons zijn weg en het lijkt of je alleen in de zaal 
zit. Sinds kort is dit mijn nieuwe huiskamer waar ik fan-
tastische avonturen beleef. 
Ik moet nodig drie films met u bespreken, essentiële uit-

vergrotingen van deze tijd. 

Seven Psychopaths (2012) 110 min, geregisseerd 
door Martin McDonagh 

Als ik een schaakopening zou moeten verbinden aan 
deze film dan zou het een onverschrokken koningsgam-
biet zijn. Net als het feit dat deze opening spot met de 
principes van het schaken, geen materiaal weggeven en 
je koning beschermen spot deze film met de ernstige 
stoornis genaamd de antisociale persoonlijkheid. Het is 
een bijzonder humoristische film met meedogenloos ge-
weld. Het gaat hier echter niet om het geweld maar om 
de uitvergroting van antisociaal gedrag. Het tekort aan 
invoelend vermogen van de zeven hoofdpersonen met 
een ernstig gebrek aan geweten en de terloopsheid 
waarmee extreem geweld wordt toegepast is weerzin-
wekkend en humoristisch tegelijk. Het worden in de film 
een soort knuffelpsycho’s maar ze laten zich uiteraard 
niet knuffelen. Iedereen die een beetje affiniteit heeft met 
de psyche van de mens moet dit gaan bekijken. Scoort 
op de international movie database een 7.5 van mij krijg 
hij een 8.5. 

Intouchables (2011) 112 min regisseurs Olivier Naka-
che, Eric Toledano 

1 op de drie inwoners van Frankrijk heeft deze film beke-
ken. Ben je chagrijnig, zie je het leven niet meer zitten 
haat je iedereen en ben je er zeker van dat je achter-
volgd wordt of iets ernstigs mankeert? Ga naar deze film 
en je zult het zonnetje in huis zijn. Deze film gaat over 
een ernstig gehandicapte man die vanwege een val met 
paragliden de derde en vierde wervel gebroken heeft en 
niets meer kan met zijn lichaam. Alleen zijn gezicht func-
tioneert nog. Een zwarte fransman die net uit de bak is 
komt terecht in de overdadige luxe van deze gefortuneer-
de maar onfortuinlijke man. Hij heeft namelijk sollicitatie-
plicht en komt een bewijs van sollicitatie halen. Hij komt 
in dienst bij de man en er is een onvoorstelbare klik tus-
sen die twee, de soepele atletische vlotte zwarte man en 
de wat stijve wereldvreemde landlord.  De bajesklant 
blijkt een zorgzame vriend te kunnen worden, al blijven er 
vunzigheden inzitten gericht op de knappe roodharige 
assistente van de landheer. A must see. Krijgt een 8.6 
van imdb, verdient minimaal een 9. Top tien aller tijden 
werk.  
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En dan, lang op gewacht en bijna gezien in première, de 
laatste film van onze held Quentin, : 

Django Unchained (2012) 165 min regisseur Quentin 
Tarantino. 

Na Reservoir dogs, Jacky Brown, Pulp fiction, Kill bill 1 
en 2, From dusk till dawn, Deathproof enz. waren mijn 
broer en ik van top tot teen klaar voor de meest recente 
van de enfant terrible. 2 uur en drie kwartier Django, het 
origineel was uit 1966 zoals sommigen van u zullen we-
ten. Het begin was prachtig met een krakende oude titel-
song en bloedrode oude westernletters breed uitgemeten 
op het doek. Het verhaal is eenvoudig, het speelt zich af 
in de tijd van de slavernij al waren toen de overtuigingen 
al wat tandende hierover. Django, een zwarte Amerikaan 
wordt vrijgekocht door een merkwaardig heerschap, een 
premiejager. Django blijkt een natuurtalent in het schie-
ten te zijn en al gauw trekken ze samen op na de deal te 
hebben gemaakt dat ze op zoek gaan naar de vrouw van 
Django. Hij vindt haar en er volgt een onvoorstelbare 
eruptie van geweld zoals we het kennen van deze regis-
seur. Het recht zegeviert, en de wraak is koud, zoet en 

ruim bemeten. 

Vond ik het een goede film? Ik twijfel. Het was een zeer 
herkenbare film van Tarantino, met excessief geweld, 
liters bloed en rondvliegende ledematen, ook spitsvondi-
ge dialogen zoals verwacht. Over the top zoals altijd, en 
juist dat laatste stond mij iets tegen, het genre is uitge-
knepen, uitgemolken, het is klaar. Deze film hoefde niet 
echt meer om de uniciteit van Quentin aan te tonen. Het 
was een vermakelijke avond maar ik werd niet geraakt, 
de magie was gedoofd, het is tijd voor ander werk van 
mijn favoriete regisseur. 
Al begrijp ik goed dat anderen daar anders over denken 
en vinden dat dit een fantastische Tarantino is. Gelukkig 
stroomde de la chouffe rijkelijk na de film en ouderwets 
togen we pas tegen vijf uur in de ochtend naar huis, ein-
digend met een zorgvuldig op elkaar afgestemd beeld 
van de film.. Soms geeft een film een goede aanleiding 
om de teloorgang van een periode in je leven te bespre-
ken en vast te stellen dat je toe bent aan nieuw werk in je 
leven en dat het oude concept is uitgedoofd.  

 
Marco 

15 december 2012 stond de uitwedstrijd tegen Fischer Z 
op het programma. Met 4 invallers en supporter Thea in 
de gelederen vertrokken wij ‘s ochtends met de trein rich-
ting Amsterdam. Afgesproken elkaar te ontmoeten in het 
voorste deel van de trein kwamen we tot de conclusie dat 
Nijmegenaren en Arnhemmers blijkbaar een ander idee 
hebben over wat de voorkant van een trein is. De trein-
reis verliep verder voorspoedig al had Tony wel wat 
moeite zich te ontspannen in een voertuig waar hij geen 
stuur en pook vast kan houden.  
Eenmaal aangekomen in Amsterdam was het gelukkig 
nog geen 5 minuten lopen naar de prachtige speellocatie: 
Café Batavia. We waren ruim op tijd en de tegenstander 
was nog in geen velden of wegen te bekennen.  
We bestelden een kop koffie en ik besloot de tijd te do-
den met een potje backgammon tegen Murat.  
Ik had het idee dit spel redelijk te begrijpen maar werd 
aan alle kanten ingemaakt en verliet gefrustreerd het 
bord om Theo een kans te geven. Murat vertelde dat hij 
het vroeger al met zijn opa speelde en ik ging er vanuit 
dat hij Theo ook flink zou inmaken. Theo toonde zich 
echter een begenadigd speler en zijn boerenschuurstra-
tegie bleek superieur aan Murat’s koffiehuistaktiek. 
Onze tegenstanders waren inmiddels ook binnen komen 
druppelen en wij bleken te spelen in een gehorig achter-
afzaaltje met uitzicht op de gracht. Fischer Z kon buigen 
op een ratingoverwicht van minimaal 100 punten per 
bord en het leek dan ook een zware middag te worden. 
Daan won redelijk snel doordat zijn op papier sterke te-
genstander in het eindspel een simpele truc-in-1-zet over 
het hoofd zag. Fred en Tony verloren en bij Murat en 
Theo zag het er gevaarlijk uit. Desiree en Siert neutrali-
seerden het ratingoverwicht van hun beide tegenstanders 
en scoorden een mooie remise. Murat had ons in de trein 

een puntje beloofd en ging er eens goed voor zitten. De 
complicaties werden opgezocht en zijn tegenstander 
werd nog voor de 40ste zet door de vlag gejaagd. Theo 
moest inmiddels alle zeilen bijzetten om zich niet te laten 
verschalken in een gecompliceerd eindspel. Een groot 
doorzettingsvermogen in combinatie met het goed uitre-
kenen van de kritische varianten leverde ook bij hem de 
welverdiende remise op. 
Inmiddels stond het 3.5-3.5 en moest mijn partij de be-
slissing brengen.  Ik won ergens in het middenspel een 
pion die ik in het eindspel mocht proberen te verzilveren. 
 
Maassen vd Brink,K - Barendrecht,R  
Fischer Z - ASV 3 15.12.2012 

41.a3 Kc5 42.Tg3 Td5 [42...Kd5 43.Td3+ Kc6 44.Txd7 
Kxd7 45.Kc3 Kc6 46.Kd4+-]  
43.Tf3 Txe5 44.Txf7 Te2 45.Kc3 e5 46.Tf5 Kc6  

Backgammon, Chess and the Cat Whisperer 
Koen Maassen van den Brink 
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47.Kd3 Te1 48.Tf6+ Kc5 49.Ta6  

Ik wil graag zijn A-pion winnen tegen mijn F-pion en daar-
na zijn laatste pion op de damevleugel ruilen zodat ik 2 
vrijpionnen krijg. Ik had geen flauw idee of het zou win-
nen maar het leek mij logisch.  
49...Tf1? [49...Td1+ 50.Ke2 Tc1 51.Kd2 Tf1 52.Txa5 Kb6 
53.Ta8 Txf2+ 54.Kd3 e4+ 55.Kc3 Kc5²]  
50.Txa5 Kb6 [50...Txf2? 51.a4]  
51.Ta8 Txf2 52.Tc8 Tf1 53.Te8 Te1 54.c4 bxc4+ 
55.Kxc4 Plan geslaagd. Ik had het idee dat zijn pion 
nooit echt gevaarlijk zou worden en dat bleek ook het 
geval. .  
55...Tc1+ 56.Kd3 Td1+ 57.Kc2 Te1 58.Kd2 Tb1 59.a4 
Kc7 60.Kc3 Te1 61.b4 Tc1+ 62.Kb2 Te1 63.a5  

8 zetten later en zwart is in tegenstelling tot wit nog 
steeds niks opgeschoten met zijn vrijpion. 63...Kc6 
64.Tb8 [64.a6! Kb6 65.b5 Td1 (65...Kxb5?? 66.a7) 
66.Tb8+ Ka7 67.Tb7+ Ka8 68.Kb3+-] 64...Te2+ 65.Kb3 
Te3+ 66.Kc4 Te4+ 67.Kd3 Te1 68.b5+ Kc5 69.a6 Td1+ 
70.Ke4 Te1+ 71.Kf5 Ta1 72.Kxe5 Te1+ 73.Kf6 Tf1+ 
74.Ke7 Th1 75.b6 Th7+ 76.Ke6 [76.Kd8?? Kd6 77.Kc8 
Kc6 78.Kd8 Th8+ 79.Ke7 Txb8]  
76...Th6+ 77.Kf5 
 
(Zie volgende diagram) 
 
 
 
 

 
Na de laatste zet vloog Theo mij zo’n beetje om de nek 
van vreugde en kwam bij mij het besef dat we die dag 
een topprestatie hadden geleverd. Met 4 invallers winnen 
van 1 van de sterkste ploegen in de poule en ons op de-
ze manier ook bijna veilig spelen is gewoon super! 
Thea had zich na een dagje shoppen  inmiddels weer bij 
ons gevoegd en zo gingen we op zoek naar een goed 
restaurant. Na lang zwerven over straat besloten we er-
gens op goed geluk naar binnen te gaan voor wat lekkers 
te eten. Het restaurant bleek gespecialiseerd in het voor-
schotelen van toeristenvoer en het niet attent zijn voor 
haar gasten. Gelukkig verkeerden wij in opperbeste 
stemming en zorgde Tony met zijn kattenact voor de no-
dige hilariteit… 
 
Tijdens de volgende ronde sta ik op de lange latten in 
Italië maar ik heb er het volste vertrouwen in dat de overi-
ge mannen van ASV 3 dit klusje ook zonder mij zullen 
klaren! 
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Fragmenten uit ASV 3 - De Wijker Toren 2 
Daan Holtackers en Fred Reulink 

In een schaakpartij blijven de fraaiste varianten vaak ver-
borgen omdat ze niet op het bord komen – tot ze in de 
analyse te voorschijn komen. Iedere schaker is bekend 
met dit verschijnsel. In grootmeesterpartijen geldt deze 
'regel' omdat de spelers sterk genoeg zijn om de bedoe-
lingen van de tegenstander te doorzien en er niet aan 
mee te werken. Ook in amateurpartijen gaat hij op, maar 
vaak om een andere reden: de spelers zien de mogelijk-
heden niet of, als ze er wel iets van zien, weten het niet 
juist op waarde te schatten. 
 
U raadt het al, hier spreekt een ervaringsdeskundige… In 
de vierde ronde van de externe competitie keek ik na 
negen zetten tegen de volgende stelling aan.  

Daan Holtackers – Dennis Bruyn, stelling na 9. Ld2, Pgf6 
 
Wit is na een ongebruikelijke openingsbehandeling van 
zwart in het voordeel gekomen, maar hoe nu verder?  
Tijdens de partij zag ik allerlei interessante varianten met 
Lh3 en d5 – die achteraf natuurlijk weer nergens op sloe-
gen – waardoor ik vanaf dit moment van het goede pad 
afraakte. Zoals Koen na de partij al meteen opmerkte, is 
10. e4! hier echter sterk. Nu staat zwart voor een lastige 
keuze: moet hij lang rokeren (de korte rokade voorberei-
den is vanwege de open g-lijn geen aantrekkelijk idee) of 
onmiddellijk in het centrum reageren met 10. …, c5? Uit 
een analyse met de computer blijkt dat zwart moet kiezen 
voor het laatste, al heeft wit na 11. d5 wel al een behoor-
lijk voordeel. Maar waarom geen 10. …, 0-0-0? Tijdens 
de partij had ik even kort gekeken naar 11. Pb5, maar 
vond na 11. …, a6 geen goed vervolg en zag daarom af 
van 10. e4. Ten onrechte, om te beginnen omdat na 
zwarts lange rokade het simpele 11. 0-0-0 al goed is voor 
wit, maar belangrijker nog – omdat wit na 11. Pb5! een 
winnende aanval heeft… Zwart heeft na 11. …, a6 (hij 
moet wel, omdat La5 een zeer vervelende dreiging is) 
weliswaar goed spel na 12. Pc3, e5 13. d5, Lc5 maar 12. 
Tc1! – waar ik geen moment naar gekeken had – is veel 
sterker, waarna zwart geen afdoende verdediging meer 
heeft tegen de aanval die over zijn koning zal losbarsten. 
De varianten die voor mij verborgen waren gebleven, 

maar dankzij de computer boven water komen, zijn zeer 
fraai. Zwart heeft met 12. …, axb5 weinig keus, aange-
zien de alternatieven hopeloos zijn: na 12. …, c6 13. 
La5!, axb5 14. Lxb5, Da7 15. Lxc6!, b6 (15. …, Kb8 16. 
Lc7+) 16. Lxb6!, Dxb6 17. Ld5+ heeft wit een winnende 
aanval en ook na 12. …, Pc5 13. Txc5! gaat het hard. En 
ook na 13. Lxb5 heeft zwart met 13. …, Dd6 weer geen 
keus: de dame moet wijken vanwege de dreiging La5 en 
ook 13. …, c6 14. Lxc6 gaat niet. Maar nu volgt een ma-
noeuvre die voor mij de reden was om deze analyse te 
tonen. 

In de diagramstelling vervolgt wit namelijk met 
14. Tc6!!, De7 
De toren kan niet genomen worden: na 14. …, bxc6 15. 
Da6+, Kb8 16. Lxc6 kan zwart het mat alleen verhinderen 
met 16. …, Dxc6, maar dat is hopeloos na 15. Dxc6, Pb6 
16. a4. 
15. Ta6 
En weer kan de toren niet genomen worden… De tekst-
zet is overigens niet de enige manier om de aanval voort 
te zetten (zo kan wit ook verdergaan met 15. Da8+, Pb8 
16. La5), maar wel de mooiste. In het vervolg kan zwart 
nog verschillende zetten proberen, maar er is geen ver-
dediging – daarom volgt hier alleen de belangrijkste vari-
ant. 
15. …, Pb8 16. Ta8 
De dametoren heeft met deze fraaie manoeuvre zijn 
werkterrein verlegd; de andere toren zal zijn taak op de c-
lijn spoedig overnemen. 
16. …, Dd6 17. Da7, Pfd7 18. La5, e5 19. Ke2! 
Wit moet nog nauwkeurig spelen: na 19. 0-0? ontsnapt 
zwart middels 19. …, Dxd4 20. Tc1, Ld6 21. Lxd7+, Kxd7 
22. Dxb7, Ke7 23. Lxc7, Td7 24. Txb8, Lc5! 25. Txc5, 
Dxc5 26. Txh8, Dc1+ naar eeuwig schaak. 
19. …, exd4 
19. …, Dxd4 gaat nu niet vanwege 20. Lxd7+, Kxd7 21. 
Td1 met damewinst. 
20. Tc1, d3+ 21. Kd1 
De omsingeling is compleet; zwart kan inslaan op c7 niet 
meer verhinderen. 
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De hierboven genoemde regel is gelukkig geen wiskundi-
ge wet. Ziehier hoe Fred er in een modelpartij wel in 
slaagde om een mooie aanval op het bord te brengen… 

Fred Reulink – Theo de Vries, stelling na 8. Pbd2, Te8 
 
9. Pe5 
Geïnspireerd door de schaakcursus met Willy Hendriks 
waar we soortgelijke stellingen met Pe5 hebben bespro-
ken. Overigens zijn we nu terechtgekomen in een Colle-
Zukerkort-systeem. Dat was ik mij niet bewust maar zo 
leer je achteraf ook nog eens wat. 
9. …, Pxe5 10. dxe5, Pd7 11. f4, Pc5 12. Lxh7+! 
Een onderontwikkelde damevleugel, een witte dame en 
toren die er snel bijzijn: het moet kunnen. 
12. …, Kxh7 13. Dh5+, Kg8 14. Tf3, g6 
14. …, f6 15. exf6, Lxf6 16. Lxf6, Dxf6 17. Dxe8+; 14. …, 

Pd7 zou misschien wel de beste praktische kans zijn ge-
weest. 
15. Tg3, Lf8 
15. …, Pd7 is wederom hardnekkiger maar ook dan volgt 
f5. 

16. f5! 
Vernietigend. De pion op f5 kan niet genomen worden 
omdat na exf5, e6 de loper op b2 beslissend meedoet. 
16. …, Lg7 17. fxg6, fxg6 18. Dxg6, De7 19. Th3, Tf8 
20. Dh7+, Kf7 21. Tg3, Ke8 22. Txg7, Tf7 23. Dg6, 1 – 0 
 
De wedstrijd tegen De Wijker Toren 2 had een nogal 
vreemd verloop. In eerste instantie leken we een (kleine) 
nederlaag te gaan lijden, maar een ommekeer in de par-
tijen van Remco en Jan zorgde voor een verandering in 
deze verwachting. De partij van Remco, die hieronder 
volgt, had een hoge amusementswaarde, maar voor de 
zenuwen van een teamleider was deze niet zo geschikt… 

Bastiaan Veltkamp – Remco Gerlich, stelling na 22. Tfd1, 
Ta3 
 
23. Lc5!? 
Nog vervelender voor zwart is 23. Tb3!, Txb3 24. cxb3, 
Pb2 25. Dxd6, Dxd6 26. Txd6, Txc3 27. Td8+, Lf8 28. 
Lc5, maar na de tekstzet is zwart ook in de problemen. 
Remco besluit nu een rookgordijn op te werpen, wat 
goed uitpakt. 
23. …, Txc3!? 24. Dxc3, Dxb5 25. Lf1, dxc5 26. Lxc4, 
cxb4 27. Txb4? 
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27. Lxb5, Txc3 28. Td8+, Lf8 29. Ld3 had wit winnend 
voordeel gegeven, maar nu is zwart weer helemaal terug 
in de partij. 
27. …, Dc5+ 28. Kg2, Lf8! 
Sterker nog dan 28. …, b5. 
29. Txb7, Dc6+ 
Zwart houdt de dames uiteraard graag op het bord. 
30. Df3, Dxc4 31. Td2, Lb4 32. Tf2? 
Beide spelers waren ondertussen in tijdnood. Na 32. Te2, 
Td8 is zwart in het voordeel, maar kan wit nog weerstand 
bieden. 
32. …, Pg7 
Maar ook zwart mist zijn kans: 32. …, Le1!. 
33. g4, Lc5 34. Td2, Lb4 35. c3, Lc5 
35. …, Lxc3 was mogelijk omdat zwart na 36. Tc2 het 
listige 36. …, Da6! Heeft, maar zoiets zie je in tijdnood 
natuurlijk niet… 
36. Tdd7, Da2+ 37. Kg3, Tf8 38. Td3, h5 39. Tbd7, Lg1 
Na 39. …, h4+ 40. Kxh4, Lf2+ 41. Kg5 lijkt de witte ko-
ning in gevaar, maar het valt mee – zwart heeft geen 
goed vervolg. 39. …, g5! is echter wel sterk: na 40. fxg5, 
h4+ 41. Kf4 (41. Kh4, Lf2+) 41. …, Pe8 is de witte koning 
wel in de problemen en na 40. Td2, gxf4 heeft zwart ook 
groot voordeel. Maar overzie dat allemaal maar eens in 
tijdnood… 
40. Td2, Da4 

41. Db7? 
De veertigste zet is berucht om de vele tijdnoodvergissin-
gen, maar het zou me niet verbazen als het effect van 
tijdnood ook te merken zou moeten zijn aan een relatief 
hoog aantal vergissingen op de 41ste zet, vlak na de tijd-
controle… In deze partij is dit in ieder geval de beslissen-
de fout. 
41. …, Le3 42. T2d4, Dc2 43. Df3, Lxd4 
Zwart wint de kwaliteit terug, maar er was een alternatief: 
na 43. …, Dxc3 44. Td1, g5! zou het gemakkelijker zijn 
geweest om het paard te activeren. Met de tekstzet is 
natuurlijk ook niets mis. 
44. Txd4, Tc8 45. Td3, hxg4 46. hxg4, Pe8 47. f5, Dc1 
48. fxg6, Dg1+?! 
Het ziet er nog even link uit, maar 48. …, fxg6 is mogelijk 
aangezien 49. Td7 faalt op 49. …, Txc3. 
49. Kh3, Da7 50. De4, fxg6 51. Dxg6+, Pg7 52. Kh4?!, 
Tf8 

 
Hierna kwam de winst voor Remco niet meer in gevaar. 
De torens werden geruild en Remco speelde het paard 
om naar d5, terwijl het voor wit niet mogelijk bleek om 
eeuwig schaak te geven. Een twintigtal zetten later was 
het punt binnen – uiteindelijk een belangrijke bijdrage 
voor het gelijkspel waar deze wedstrijd in eindigde. 

Al ruim drie jaar heeft ASV het clublokaal nu in Activitei-
tencentrum Schreuder aan de Vlamoven 22-24 op bedrij-
venterrein IJsseloord. Met zoveel bedrijvigheid om ons 
heen ook een mooie gelegenheid om ASV zo stap voor 
stap bij de bedrijven te introduceren.  
 
Dat leverde eerder al een DGT-klok op van onze buren 
Mazda Jansen. Een heel mooi gebaar. Onze buren aan 
de andere kant kent u van ons clubblad ASV-Nieuws. 
Geen directe adverteerder maar wel een belangrijke part-
ner in ons clubgebeuren bij het vervaardigen van ons 
clubblad. Deze werd, zoals u wellicht weet, steeds ge-
maakt bij VelpPrint dat gevestigd was in het Lorentz On-
dernemerscentrum maar per 1 december jl. is deze firma 
onder de naam Multi Copy aan de Vlamoven 20 verder 

gegaan. 
 
Een ander contact leverde met ingang van dit januari-
nummer een nieuwe advertentie op in ASV-Nieuws. Wij 
verwelkomen hierbij deze nieuwe adverteerder. Het gaat 
hier om La Coquerie Food & Party service. Dit bedrijf is 
gevestigd aan de Vlamoven 11. Met een beetje fantasie 
onze overburen iets schuin aan de overkant dus!! 
 
Heeft u iets te vieren thuis en u wilt dat zorgeloos doen 
dan biedt La Coquerie u luxe catering op maat. Van 
smaakvolle hapjes tot complete buffetten, diners, lun-
ches, brunches en een geheel verzorgde high tea. 
Hun missie is overduidelijk: Gewoon Exclusief Lekker!  

Even voorstellen 
Ruud Wille 
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Met de Full Catering Service van La Coquerie kan men 
een compleet concept aanbieden inclusief locatie, perso-
neel, interieur en verdere aankleding en altijd vanuit de 
wensen van de klant opgezet. Uitstekende service, flexi-
biliteit en een hoge kwaliteit zijn daarbij even vanzelfspre-
kend als een optimale smaakbeleving. 
 
Ook wat de lunches betreft heeft La Coquerie een naam 
hoog te houden. Men biedt een ruime keuze uit lunches 
waaronder ook biologische lunches. Deze zijn dagelijks 
te bestellen en worden bezorgd op de gewenste locatie. 
Men maakt zoveel mogelijk gebruik van biologische 
streekproducten die worden betrokken van biologische 
zuivelboeren en bakkerijen. 
 
Kijk gewoon eens op de site: www.lacoquerie.nl en oor-
deelt u zelf. 
 
Met La Coquerie hopen wij meerdere bedrijven, en na-
tuurlijk niet alleen op IJsseloord, te interesseren voor een 
samenwerking als partner van ASV. 
 
Maar niet alleen La Cocqerie Food & Party service kun-
nen wij in deze uitgave van ASV-Nieuws presenteren als 
nieuwe adverteerder. Ook Loewe Gallery Arnhem met 
de familie Kranenburg als eigenaar introduceren wij in dit 
januari-nummer van ASV-Nieuws. 
 
Ook dit is een zeer gerenommeerd bedrijf. Al vele jaren 
heeft men een winkel op de hoek van de Hoofdstaat/

Emmastraat in Velp bij velen van u ongetwijfeld bekend 
onder de naam Martin Kranenburg Electro. Sinds het 
voorjaar van 2012 werd onder de naam Loewe Gallery 
Arnhem een prachtige winkel geopend aan de rand van 
het Arnhemse stadscentrum op de Ir. J.P. van Muijl-
wijkstraat 49-50 recht tegenover de Hommelstraat. U 
kunt het niet missen!! 
 
Topdesign, kwaliteitsmerken en een hoge servicegraad 
tegen een betaalbare prijs dat is het credo van de familie 
Kranenburg, die al op een jarenlange ervaring kan bo-
gen. De Loewe Gallery is zonder meer de moeite van 
een bezoek waard. Je komt echt ogen tekort bij al de 
prachtige opstellingen met TV- en audio-apparatuur. De 
Loewe Gallery voert, dat mag duidelijk zijn, het merk Loe-
we. Een kwaliteitsmerk dat niet alleen wordt gekenmerkt 
door het topdesign maar vooral ook doordat het functio-
neel een topproduct is.  
 
U bepaalt natuurlijk zelf aan welke eisen uw televisie 
moet voldoen. Daarom is het Loewe assortiment zeer 
uitgebreid. De uiterlijkheden zijn extreem slank. Het de-
sign tijdloos. Uw vrijheid bij de vormgeving zijn maximaal. 
Elke Loewe TV is te combineren met Home Entertain-
ment en/of een Hifi systeem. Van tv belevenis tot echte 
hifi geluidsweergave. Wilt u graag geluidsweergave in 
andere vertrekken dan wordt dit met uitvoerig besproken. 
Laat u zich dus in de Loewe Gallery overtuigen door de 
unieke beeld- en geluidskwaliteit dat het volledige assor-
timent aan Home Entertainment-systemen te bieden 

(Advertentie) 
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Men heeft alle Loewe-producten beschikbaar en men 
staat u op een professionele, vriendelijke manier te 
woord. U wordt in detail geadviseerd over al uw vragen 
rond beeld, geluid, netwerk en implementatie in een ruim-
te. Men trekt zoveel tijd uit als nodig tot u helemaal tevre-
den bent.  
Natuurlijk staat men garant voor de installatie en het on-
derhoud zodat niets tussen u en het bekijken van uw Ho-
me Entertainment-programma kan komen. De service-
graad van Loewe Gallery Arnhem is namelijk zondermeer 
optimaal. Men wil geen dozen schuiven maar een pro-
duct verkopen dat bij de klant past en dus neemt men 
hiervoor ook alle tijd. Want zoals gezegd in de Loewe 
Gallery ontvangt u het beste advies en een complete ser-

vice die u helemaal tevreden zal stellen. De TV of elk 
ander product wordt door de buitendienst standaard aan 
huis afgeleverd en geïnstalleerd naar de wensen van de 
klant. Dus ophangen, afmonteren eventueel aansluiten 
op het computernetwerk of satellietschotels en afstellen 
op maat. In de Loewe Gallery is niet alleen Loewe te 
koop. Prachtige TV-meubels van Spectral, topgeluidsin-
stallaties van Sonos, maar ook Miele en ATAG voor was-
sen, koelen, drogen en vriezen sieren de winkel. 
Overtuig u zelf via de site: www.loewegalleryarnhem.nl 
en u zult het met me eens zijn.  
Met deze twee bedrijven heeft ASV weer in de roos ge-
schoten. Want waarom zou ASV niet een bindende factor 
kunnen zijn binnen ondernemend Arnhem en omgeving. 

Ir J.P van Muijlwijkstraat 48 & 50 Telefoon 026-8404004 

6828 BS  - Arnhem www.loewegalleryarnhem.nl – verkoop@loewegalleryarnhem.nl 

(Advertentie) 

Op 15 december trad ASV2 alweer aan voor de 5de ron-
de, ditmaal tegen de Pion uit Roosendaal waar enkele 
sterke Belgen en Nederlanders onze tegenstanders wa-
ren. Op rating sterker dan wij, maar ze stonden wel een 
puntje onder ons.  
Bij het tweede is het verslag voor degene die als eerste 
klaar is. Korte partijen zijn vaak niet zo interessant, zo 
ook niet bij Koert, de schrijver van vandaag. Na een 
schamele 18 zetten tegen Jan van Mechelen was er al 
veel geruild en nog nauwelijks leven in de stelling en 
werd tot remise besloten. Meteen erna besloot Richard 
mijn voorbeeld te volgen. Met wit had Richard tegen Lu-
do Tolhuizen prettig spel op de damevleugel, maar zwart 
had tegenspel over de f-lijn. Wanneer gaan ze ook bij 

ons de regel invoeren dat je pas na 30 zetten remise 
mag aanbieden, zoals laatst op de Olympiade?! Dan zou-
den dit soort korte partijtjes van Richard en mij verleden 
tijd zijn.  
Martijn speelde een voor hem ongebruikelijk matige par-
tij. Zijn tegenstander Pim Eerens speelde overtuigend, 
maar zoals elders gemeld knoopte Martijn zich zelf ook 
wel vakkundig op. Ik las net in de krant dat Kasparov zich 
had geërgerd aan Aronian die met een glimlach zijn partij 
tegen Anand in Wijk aan Zee opgaf. Volgens Kasparov 
moet je na een nederlaag van jezelf walgen en moet het 
verlies van je gezicht zijn af te lezen. Van glimlachen was 
bij Martijn absoluut geen sprake: Kasparov zou tevreden 
zijn. 

Rondtrekkend muziekgezelschap zingt toontje lager 
Koert van Bemmel en Peter Boel 
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Na deze nederlaag stonden we 2-1 achter. Gezien de 
stand op de andere borden, was de partij van Frank te-
gen Thierry Penson cruciaal. Dit was een spannende 
partij. Frank met wit offerde een pion voor aanval, maar 
ging daarna net niet voortvarend genoeg verder, waar-
door zwart een sterke tegenaanval kreeg. In tijdnood leek 
het even dat Frank toch iets had, maar de zwarte koning 
kon veilig weglopen, waarna de sterke zwarte aanval be-
sliste. 
Na deze nederlaag moesten er op de andere borden 
wonderen gebeuren. John had vlak na een theoretisch 
begin, enkele mindere damezetten gedaan, waardoor zijn 
zwakke pionnen steeds meer onder druk kwamen. Een 
pion ging zonder compensatie verloren. Beide spelers 
verbruikten echter veel tijd en John kon nog wat compli-
catie in de stelling brengen. Zijn tegenstander Andy Baert 
leek in tijdnood enigszins in paniek en voor een teamre-
sultaat was het nodig dat John zou winnen. In de tijdnood 
was John daarvan echter niet op de hoogte (‘don’t shoot 
the pianoplayer’, zie later) en in een nog steeds slechte 
stelling deed hij een ‘tactisch’ remiseaanbod. Dit werd 
aangenomen.  
De sterke tegenstander van Sjoerd (Stefan Docx, rating 
2424) bleek inmiddels het eindspel te gaan winnen. Ove-
rigens heeft Sjoerd zich prima verweerd. Na een goede 
opening kwam hij een pion voor. Met enkele gevaarlijk 
ogende zetten had hij die pion voor kunnen houden. 
Sjoerd vond dit te riskant en koos voor een ander plan. 
Hierna toonde zijn tegenstander zijn klasse en het eind-
spel met pion meer voor hem dat later op het bord kwam, 
werd overtuigend naar winst gevoerd. 
De enige winstpartij aan onze kant kwam op naam van 
Sander. Na een positioneel mindere zet van tegenstan-
der Bart Peeters, wist Sander overtuigend de zwaktes 
van de zwarte stelling bloot te leggen. Door net op tijd 
tactische valkuilen te zien, kon Sander de winst binnen 
halen. Een prima partij. 
In het bargedeelte van het hotel waar we speelden, wa-
ren Sander, Richard en ik inmiddels aan het biljarten ge-
slagen. Dat ging me beter af dan het schaken. Terwijl 
Sander en Richard met een goede techniek steeds mis-
ten, wist ik via plok-plok ballen toe te slaan en gaf ik ze 
klop-klop. Hard stoten en via enkele klossen een caram-
bole maken. Richard verwonderde zich intussen ook over 
de vorm van de bierglazen. Ik moest dit van hem in het 
verslag vermelden, bij dezen.. 
Terwijl wij de wedstrijd al ver achter ons hadden gelaten, 
was Peter in de zaal nog aan het proberen een eindspel 
te winnen. Hij meende dit zelfs nog uit teambelang te 
moeten proberen, maar de teamnederlaag was al lang 
een feit. Zijn tegenstander Jan Schuurmans ging met wit 
al vroeg in de partij een combinatie aan waarin hij paard 
en loper tegen toren en een pion ruilde. Hieruit volgde 
een interessant eindspel. Zie de analyse van Peter zelf. 
 
Schuurmans - Boel  
 
 
 
(zie volgende diagram) 
 
 
 

Wit heeft een kleine kwaliteit voor een pion, maar na wat 
geharrewar heen en weer is er geen goed plan te vinden 
voor hem. Iets met a2-a4 zou hem tenslotte goede kan-
sen geven op de damevleugel, maar lijnen openen kan 
gevaarlijk worden met die toren. Dus dat is precies wat ik 
nu aan de andere kant deed:  
33...h5 34.g5 f5 35.gxf6  
Gedwongen, want 35.Lc6 Kd6 kost zomaar een stuk!  
35...Kxf6  
Zo, nu nog even 36...g5 en die h-pion is bijna niet meer 
te stoppen.  
36.Lb4 Te8!?  
Nu was 36...g5 niet goed wegens 37.hxg5+ Kxg5 
38.Le7+.  
37.Lc6  
Beter waarschijnlijk 37.Lb7! Te6 38.a4 g5 39.hxg5+ Kxg5 
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38.Le7+.  
37.Lc6  
Beter waarschijnlijk 37.Lb7! Te6 38.a4 g5 39.hxg5+ Kxg5 
40.Lc8! en nu komt dat schaakje op e7 er weer in - zwart 
is in de problemen.  
37...Te6 

38.Pd5+!? Kf7!  
Ondanks lichte tijdnood een handige zet. Het oorspron-
kelijk geplande 38...Pxd5 39.Lxd5 Te8 is goed na 40.Lb7 
g5!, bijvoorbeeld 41.hxg5+ Kxg5 42.Lxa6 h4! (42...Tb8?! 
43.Le7+! Kf4 44.a4). Maar na 40.Lc5! g5 41.Lf2 staat wit 
weer beter.  
39.Pxf4!  
Na 39.Lb7 Pd3 40.a3 e4 gaat het er steeds beter uitzien 
voor zwart.  
39...Txc6 40.Ph3!  
Hij had hier nog bijna een ander stuk vastgepakt, maar 
herstelde net op tijd. Dit is het beste veld voor de verdedi-
ging, want wit moet al uitkijken voor de doorbraak van de 
zwarte koning en/of de g-pion.  
40...Kf6 41.Kd2 Kf5 42.Le7?!  
Tijdens de partij leek me dit de beste zet, die de controle 
houdt. Maar wit heeft sterker: 42.Pg5 Kf4 43.Ke2 en nu is 
43...Kg3 niet zo goed wegens 44.Pe4+ Kxh4 45.Ld6!  
(analysediagram) 

Niet gezien! Vooraf had ik voor die vrije h-pion getekend, 
maar de witte stukken beheersen nu het bord.  
42...Te6 43.Lg5 e4 44.fxe4+ Kxe4 45.Pf4 Td6+ 46.Ke2 
Kf5 47.Pg2 Kg4!?  

De stelling is inmiddels gelijk en dit is een soort winstpo-
ging, maar eerlijk gezegd geloofde ik er niet in als wit nu 
48.Pe3+ had gespeeld.  
48.Pf4 

Vergezeld van een remiseaanbod, en er werd zeer ver-
rast gereageerd toen ik dat niet aannam. Op dit moment 
wist ik echter nog niet dat John remise had gegeven en 
we dus de 4 punten niet meer konden halen. Bovendien 
zag ik hier weer mogelijkheden.  
48...Kg3? 49.Ke3?  
49.Le7! Tb6 50.Ke3 gaf wit ineens weer goede winstkan-
sen!  
49...Td1  
De beste kans, en zwart zal nog ver komen. Geen haar 
op mijn hoofd die nu nog aan remise dacht.  
50.Pxg6 Tb1 51.Pf4 Kg4 52.Pd5 Txb2 53.a3  
53.Ke4 Txa2!? (53...Te2+ is veiliger) 54.Pf6+ Kh3 
55.Pxh5 geeft een soortgelijk eindspel als in de partij, 
maar hier staat de zwarte koning iets minder. 
Nu dreigt weer het schaak op f6.  
53...Kf5 54.Kd4 Ta2 

Het gaat de goede kant op.  
55.Le7?? Ke6??  
Het goede idee (dreigt 56...Td2+) maar de verkeerde uit-
voering! 55...Td2+ 56.Kc5 Ke6 won een stuk. Nu kan wit 
zich redden, maar er volgt een race waarin zwart sneller 
is.  
56.Lg5! Txa3 57.Pf4+ Kf5 58.Pxh5 a5 59.Pf4 Tb3 
60.Pd5  
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Veiliger was 60.Pe2! a4 en nu 61.Le7! bijvoorbeeld 
61...a3 62.Pc1 en wit maakt eenvoudig remise.  
60...a4 61.Pb4  
Dit kostte wit allemaal behoorlijk veel tijd, maar die was 
goed besteed.  
61...a3 62.Lc1!  
Inleiding tot een vrij miraculeuze redding.  
62...Kg4 

Met zetdwang, maar helaas gaat dat niet helemaal op.  
63.Kc5!  
63.Pa2 Kxh4 en de zwarte koning sluipt naderbij - ook 
hier wint dat overigens net niet na 64.Pb4 met hetzelfde 
vervolg als in de partij.  
63...Txc3 64.Lxa3!  
De elegante pointe.  
64...Txa3 65.Kxb5 c3 
65...Tc3 66.Pa2 Tc2 67.Pb4 schiet ook niet op. 

Na de tekstzet is een variatie op het beroemde eindspel 
Lasker-Lasker ontstaan, maar dit is veel makkelijker voor 
wit om remise te maken.  
66.Kc4 Kf3!?  
Waarom niet...  
67.Pc2  
Geen gekke dingen. Hier heb ik toch maar remise aange-
nomen. 
 
 

Al met al een nederlaag waarbij we enkele kleine kansen 
hebben laten liggen, maar die zeker niet onverdiend is te 
noemen. Omdat we al om 12 uur begonnen waren, kon-
den we vroeg richting restaurant. Dit keer geen Chinees. 
Nee, enkelen waren gevallen op de stamppot-aanbieding 
bij De Tuin. In dat prima eetcafé kon je ook andere lekke-
re gerechten bestellen. De bediening was ook plezierig. 
Eén serveerster meende ons te horen praten over mu-
ziek en dacht dat we muzikanten waren. Richard moest 
dat natuurlijk weer beamen en vertelde dat Martijn, John 
en Frank jazzmuzikanten waren. Nu zijn Peter en Martijn 
redactielid van het schaakmuziekblad A Tempo, maar 
muzikale uitstapjes van Frank en John?? John speelde 
zijn rol als jazzpianist wel met verve. Het werd nog peni-
bel toen de serveerster meldde auditie te hebben gedaan 
bij de Rotterdamse jazz academie, maar we vielen niet 
door de mand en mochten ook nog enkele verzoeknum-
mers indienen! Martijn bracht de discussie nog op de 
achillespezen van Ethiopiërs, die langer zouden zijn 
waardoor ze harder lopen. Er volgde een verhitte discus-
sie met Sander. Desondanks gingen we zoals altijd weer 
in goede sfeer huiswaarts. 
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Interne competitie 
Erik Wille 

We zijn halverwege de strijd om de ASV-titels. De con-
touren van de titelstrijd in de verschillende groepen be-
ginnen zich af te tekenen. Daarover verderop meer. Eerst 
even naar de opkomst. Al 93 spelers speelden tenminste 
één keer een interne partij. Dat is een mooi aantal, maar 
het gemiddelde aantal spelers dat per ronde speelt hangt 
rond de veertig. Dat is mager en het kan zeker beter. La-
ten we met zijn allen zorgen dat dit aantal weer richting 
de 45 gaat met als doel om volgend seizoen de 50 te 
halen. Na een lange dag werken is het aan het eind van 
de werkweek verleidelijk om op de bank te blijven zitten, 
maar van een avondje schaken knap je juist weer op. 
Even de zinnen verzetten en de zorgen van alle dag ver-
ruilen voor overpeinzingen over een stukoffer of een an-
dere briljante manoeuvre.  
 
Dan naar de competitiestanden. In alle groepen is de 
strijd nog hevig. Met, terwijl ik dit schrijf, nog 17 ronden 
en zeker vier externe wedstrijden te gaan, kan er nog 

veel gebeuren. Dat het zeker in groep A (wie haalt de 25 
partijen) en B tot het laatst spannend blijft, is wel zeker. 
Alleen in groep C heeft de koploper een flinke afstand 
genomen. Maar eerst maar eens naar groep A. 
 
Groep A 
In de vorige ASV-Nieuws had koploper Wouter van Rijn 
nog een onwaarschijnlijke TPR van ruim 2500. Dat gaat 
snel dalen, denk je dan. Immers, niet veel spelers hou-
den het vol lang zonder nederlagen te blijven. Wouter 
van Rijn echter wel. Pas in de 16e ronde vond hij zijn Wa-
terloo. Otto Wilgenhof zorgde voor deze primeur. De 
grijns, die steevast op Otto’s gezicht verschijnt na een 
zege, was een ronde later van oor tot oor. Ook Bob 
Beeke werd toen aan de zegekar gebonden. Daarmee 
ging Otto Wilgenhof van plaats 15 naar plaats 5. Zo hard 
kan het gaan tussen twee nummers van ASV-Nieuws. De 
top drie bleef echter onveranderd en de voorsprong van 
Wouter van Rijn is altijd nog groot. 

Groep A Totaal  Intern  Extern   
Nr  Naam  TPR  score  aantal  score  aantal  score  aantal  ELO 
1  Wouter van Rijn  2431  10  12  4  6  6  6  2291 
2  Bob Beeke  2350  11  14  6,5  8  4,5  6  2291 
3  Michiel Blok  2241  9  13  6  7  3  6  2171 
4  Frank Schleipfenbauer  2208  4,5  7  1  2  3,5  5  2101 
5  Otto Wilgenhof  2200  7  12  3  6  4  6  2192 
6  Guust Homs  2161  7  12  2,5  5  4,5  7  2202 
7  Martijn Boele  2158  3,5  6  0,5  1  3  5  2072 
8  Léon van Tol  2130  3  6  1  2  2  4  2198 
9  Henk Karssen  2126  6,5  13  4,5  8  2  5  2148 
10  Daan Holtackers  2112  4  7  1  2  3  5  2012 
11  Remco Gerlich  2059  4,5  7  2  4  2,5  3  2023 
12  Peter Boel  2054  4,5  10  3  5  1,5  5  2101 
13  Dirk Hoogland  2032  6  14  5  9  1  5  2148 
14  Koen Maassen vd Brink  1993  5  11  3  6  2  5  1992 
15  John Sloots  1987  2,5  7  0,5  2  2  5  2087 
16  René van Alfen  1983  8  12  7  11  1  1  1896 
17  Erik Wille  1969  9  13  5  8  4  5  1892 
18  Ruud Wille  1943  9  17  5,5  12  3,5  5  1934 
19  Wouter Abrahamse  1929  7  13  4,5  8  2,5  5  1970 
20  Jan Knuiman  1901  9  19  6,5  15  2,5  4  1941 
21  Barth Plomp  1891  3,5  7  2  4  1,5  3  1962 
22  Fred Reulink  1886  2,5  5  1  1  1,5  4  1964 
23  Tony Hogerhorst  1878  9  17  8,5  12  0,5  5  1867 
24  Désiré Fassaert  1871  7,5  16  5  10  2,5  6  1889 
25  Theo van Amerongen  1853  6  12  4  8  2  4  1836 
26  Martin Weijsenfeld  1851  6,5  16  2  10  4,5  6  1870 
27  Siert Huizinga  1837  10  21  7,5  15  2,5  6  1836 
28  Paul Schoenmakers  1823  3  9  2,5  6  0,5  3  1923 
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Groep B 
Nooit eerder was het zo spannend in de tussenstand. 
Jan Vermeer zakte iets terug in TPT en Ruud Verhoef 
klom juist iets. En zie daar na 18 ronden hebben ze een 
exact gelijke TPR. Jan Vermeer heeft als belangrijk voor-
deel dat hij zes partijen meer speelde, zodat de druk om 
de 25 partijen te halen vooral bij Ruud Verhoef ligt. Rob 

van Belle verspeelde de afgelopen weken zijn mooie der-
de plaats. Toch staat Rob nog altijd in de top vijf. Terug 
op drie is Albert Marks, die vooral omhoog kwam door 
een zege op koploper Jan Vermeer. In deze groep doet 
Bent Schleipfenbauer het goed, maar de jeugd heeft nog 
niet het heft in handen genomen. Misschien komend sei-
zoen?  

Groep A (vervolg) Totaal  Intern  Extern   
Nr  Naam  TPR  score  aantal  score  aantal  score  aantal  ELO 
29  Anne Paul Taal  1816  4,5  11  3  6  1,5  5  1897 
30  Jochem Woestenburg  1799  2  10  1  6  1  4  1951 
31  Rob Huberts  1785  6  14  4  10  2  4  1807 
32  Jacques Boonstra  1619  2,5  8  0  5  2,5  3  1757 
33  Saifudin Ayyoubi  1365  0  2  0  1  0  1  1818 

(in de stand zijn alleen spelers opgenomen, die intern gespeeld hebben) 

Totaal  Intern  Extern   
Nr  Naam  TPR  score  aantal  score  aantal  score  aantal  ELO 
1  Jan Vermeer  1902  15,5  21  11,5  16  4  5  1839 
2  Ruud Verhoef  1902  10  15  6,5  11  3,5  4  1824 
3  Albert Marks  1819  10  15  9  11  1  4  1773 
4  Tijs van Dijk  1801  3,5  5  0,5  1  3  4  1684 
5  Rob van Belle  1744  7,5  14  5  11  2,5  3  1696 
6  Harm Steenhuis  1741  4  8  4  8  0  0  1740 
7  Bent Schleipfenbauer  1705  9,5  15  3,5  5  6  10  1654 
8  Tom Bentvelzen  1700  7  11  5  8  2  3  1693 
9  Robert Naasz  1680  1,5  5  0  1  1,5  4  1765 
10  Henk Kuiphof  1600  7,5  14  6,5  10  1  4  1609 
11  Zekria Amani  1596  2,5  4  0,5  1  2  3  1579 
12  Nico Schoenmakers  1590  0,5  5  0  1  0,5  4  1726 
13  Abbes Dekker  1579  1  3  1  3  0  0  1653 
14  Bob Kooij  1576  9,5  20  8,5  16  1  4  1631 
15  Horst Eder  1574  8  14  5,5  11  2,5  3  1585 
16  Harold Boom  1567  4,5  14  4  11  0,5  3  1633 
17  Ton van Eck  1566  1,5  3  0,5  1  1  2  1571 
18  Erwin Velders  1554  6  16  6  12  0  4  1620 
19  Hedser Dijkstra  1537  2,5  8  0,5  4  2  4  1627 
20  Hendrik van Buren  1529  9,5  18  7  13  2,5  5  1608 
21  Theo Koeweiden  1526  6  13  5  10  1  3  1573 
22  Hans Corbeel  1518  2  6  2  5  0  1  1639 
23  Hub Kusters  1504  7,5  18  7,5  15  0  3  1577 
24  Michael Mogendorff  1441  0,5  4  0  3  0,5  1  1575 
25  Dick Vliek  1432  1  4  0,5  1  0,5  3  1583 

Groep B 

Groep C 
Pieter Verhoef heeft in deze groep zijn koppositie vastge-
houden. Imponerend is vooral zijn score in de interne 
partijen. Pas in ronde 18 wist Harold Boom ons jonge 
talent van de 100% af te helpen door als eerste remise 
tegen hem te spelen. De afstand met nummer twee Koen 
van Keulen is zo’n 150 punten. De strijd lijkt dus beslist, 
maar dan met de nadruk op lijkt. De goede prestaties van 

Pieter hebben namelijk wel het gevolg dat hij nu tegen 
veel sterkere spelers moet spelen. En dan kan de eerste 
nul ook wel eens nabij zijn. Aan de andere kant wekt Pie-
ter Verhoef niet de indruk daar zelf heel bang voor te zijn. 
Mocht Pieter aan kop blijven, dan zou zijn vader Ruud 
met een titel in groep B voor een familiefeestje kunnen 
zorgen. Koen van Keulen kronen we elders in dit blad al 
tot de speler van 2012.  
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Hij lijkt maar niet te stuiten in zijn groei. Dat is prachtig 
om te zien en als de titel in groep C dit seizoen niet komt, 
dan zal 2013-2014 de kans groot zijn dat het kampioen-
schap alsnog volgt. Ook vader Kees van Keulen lijkt van 
zins hoog te gaan eindigen. ASV begint zo 
meer en meer een familieclub te worden. 
 
Bekercompetitie 
In de Bekergroep zijn we intussen aangeko-
men bij de laatste acht met nog mooie na-
men in de strijd. Natuurlijk zien we daar de 
spelers die ook de interne competitie domi-
neren, Jan Vermeer en Pieter Verhoef. 
Laatstgenoemde schakelde knap Lion de 
Kok uit en Jan Vermeer redde de oudere 
generatie, door Bent Schleipfenbauer in 
twee partijen terug te wijzen. Daar eindigde 
het bekeravontuur van Jan Vermeer echter 
wel. In de kwartfinale toonde Albert Marks 
zich te sterk. Hendrik van Buren wacht na 
een driedubbel gevecht Met Hans Deren-
dorp nu Pieter Verhoef. Op conditie hoeft 
onze vroegere voorzitter het dus niet te ver-
liezen. Horst Eder-Henk Kuiphof en Bob 
Kooij-Harm Steenhuis zijn de andere mooie 
partijen in de kwartfinale. De Kroongroep is 
bezig met de tweede ronde. Tony Hoger-
horst klopte daarin Remco Gerlich en Anne 
Paul Taal verraste Daan Holtackers. De 
mannen van het vierde doen dus van zich 
spreken. Dirk Hoogland-Wouter van Rijn en 
Michiel Blok-Léon van Tol zijn de hoofdscho-
tels in deze ronde. 
 
Rapidcompetitie 
Vanavond wordt al weer de derde rapid-
avond gespeeld. Bob Beeke (6½ punt) zal 
de koppositie moeten verdedigen met een half punt voor-
sprong op Dirk Hoogland. Weer een half punt daarachter 
doen John Sloots en Jan Knuiman het uitstekend. Heel 
knap is de gedeelde vijfde plaats van Koen van Keulen 
en dat tussen grote namen uit het eerste team. Koen 
scoorde al vijf punten! 
In deze competitie wordt de eindstand bepaald op aantal 
punten en niet op TPR. 

En dan sluiten we af met de ELO-ontwikkeling. Eerst de 
stijgers en daarna zoals beloofd de dalers. 
 
 

En dan sluit ik als altijd maar af met TOT DONDERDAG! 

Nr  Naam  Score  ELO  TPR 
1  Bob Beeke  6,5  2276  2423 
2  Dirk Hoogland  6  2178  2301 
3  John Sloots  5,5  2027  2202 
4  Jan Knuiman  5,5  2000  2061 
5  Wouter van Rijn  5  2156  2248 
6  Guust Homs  5  2139  2139 

7  Peter Boel  5  2114  2025 
8  Ruud Wille  5  1946  1908 
9  Wouter Abrahamse  5  1942  1993 
10  Rob Huberts  5  1939  1974 
11  Jan Vermeer  5  1733  1914 
12  Koen van Keulen  5  1314  1613 

Nr  Naam  Grp  TPR  ELO  sco-
re 

aan
tal  Stij 

1  Pieter Verhoef  C  1783  1652  17  21  177 
2  Koen van Keulen  C  1637  1485  14,5  18  163 
3  Jan Vermeer  B  1902  1839  15,5  21  84 
4  Bryan Hieltjes  C  1247  1103  5,5  11  78 
5  Wouter van Rijn  A  2431  2291  10  12  75 
6  Kees van Keulen  C  1465  1381  12,5  19  74 
7  Ruud Verhoef  B  1902  1824  10  15  61 
8  René van Alfen  A  1983  1896  8  12  58 
9  Alain van der Velden  C  1245  1131  4  10  55 
10  Erik Wille  A  1969  1892  9  13  52 

Stijgers & Dalers  

               
120  Erwin Velders  B  1554  1620  6  16  -49 
121  Hans Derendorp  C  1317  1425  4  13  -49 
122  Jan Pieter Lourens  C  1087  1217  3  9  -49 
123  René de Goey  C  918  1015  1,5  11  -51 
124  Jacques Boonstra  A  1619  1757  2,5  8  -53 
125  Wase Omar  C  1147  1493  0  4  -56 
126  Peter van Deursen  C  1230  1381  3,5  10  -61 
127  Floris van Capelleveen  C  911  1066  2  9  -62 
128  Dirk Hoogland  A  2032  2148  6  14  -65 
129  Hub Kusters  B  1504  1577  7,5  18  -65 
130  Jochem Woestenburg  A  1799  1951  2  10  -73 
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ASV 4 wint in en van Veenendaal 
Anne Paul Taal en Gerben Hendriks 

ASV 4 mocht op 15 december alleen maar winnen, want 
minder dan dat leidde onherroepelijk tot degradatie. Ter-
wijl wij stuk voor stuk in het café onder de schaakarena 
binnenkwamen, zagen de Veenendalers ons ook weer 
ogenblikkelijk naar de uitgang gaan, want het naastgele-
gen parkeerterrein bleek slechts voor kortparkeerders en 
zo snel zijn we meestal niet klaar. 
 
Wij waren doordat half ASV 3 en ook Wouter verhinderd 
was, met 5 invallers terwijl Veenendaal op 1 na compleet 
opkwam met een licht elovoordeel aan de Veenendaalse 
kant. De spanning was er vanaf het begin en alleen aan 
het bord van Kees en Mike van Niel werd een korte remi-
se gespeeld. Daarna kwam er gang in de wedstrijd en 
kwamen wij door een gelukje op voorsprong door Ruud 
Wille 
 
Wit: Johan van den Brink  
Zwart: Ruud Wille 

Stand na 33. f2-f3?? 
Er volgde natuurlijk 33…..Td8xd5 met stukwinst 
 
Daarna zette Gerben ons op professionele manier op 
verdere voorsprong. 
 
Gerben: 
Dit was nu echt een partij waar ik het beste uit mezelf kan 
halen. Wit probeert een aanval op te zetten op de ko-
ningsvleugel en dan mag ik lekker proberen een aanval 
in het centrum of de damevleugel op te zetten. Zoals dat 
in de theorieboekjes uitgelegd word. Heerlijk!! Een niet al 
te gesloten stelling waarbij de stukken lekker de ruimte 
hebben. Yep… Dat vind ik top. 
1.d4 Pf6 2.Lf4 g6 3.Pf3 Lg7 4.e3 d6 5.Ld3 0–0 6.Pbd2 
Pbd7 7.h4 c5 8.c3 cxd4 9.exd4  
Slaan met de e-pion is dubieus. Beter was om met de c-
pion terug te slaan. De witte koning komt nu een beetje 
op de tocht te staan. En ik krijg zo het loperpaar. 
9…e5 10.Le3 Te8 11.dxe5 dxe5 12.Dc2 Pg4 13.0–0–0 
Pxe3  
Mooi….. Lange rochade plus het loperpaar. Mijn zwart-

veldige bisschop kijkt al verlangend naar de witte koning. 
Ook altijd hetzelfde met die geestelijken. 
14.fxe3 Da5 15.h5  

Hier krijg ik het dus niet warm of koud van. In principe 
komt wit niet verder dan h7. En mijn koning kan altijd 
vluchten naar f8. Wel blijven opletten  
15...Pc5 16.Lc4 Le6  
Loper ontwikkeld. Dreiging op f7 geneutraliseerd  
17.hxg6 hxg6 18.Kb1 b5 19.Lxe6 Pxe6 20.Pe4 Db6 
21.Df2 b4 22.c4 f5 23.Peg5 b3 24.a3 Tad8 25.Dh4 Pxg5 
26.Pxg5 e4 27.Dh7+  

Nou…. Dit was dus wit’s aanval. Gaaap 
27...Kf8 28.Dh4  
Ff opletten  
28...Td3 29.Ph7+ Kg8 30.Tc1 Dd6 31.g4 Td2 32.Tc3 
Lxc3  0-1 
Nadat ook Martin als een mes door de boter ging leek 
een grote overwinning in de maak. Maar voorzitter Erik 
hoopt altijd op efficiency (4.5 punt is genoeg) en was het 
daarom dat Anne Paul in betere stelling door de vlag ging 
en Rob zijn goede stelling niet verzilverde en nog ver-
loor? Erik en Ivo hielden stand en zorgden met hun remi-
ses voor de jawel(!) een 4.5-3.5 overwinning. 
Klasse mannen! 
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ASV 5 wint ook tweede wedstrijd 
Erik Wille 

Aan het eind van het verslag over de 
eerste wedstrijd van ASV 5 sprak ik mijn 
zorg al uit over de gemoedstoestand van 
onze captain. Met nog twee competitie-
wedstrijden en een bekerduel te gaan, 
wenste Barth Plomp ons al een prettige 
jaarwisseling. Het had er alle schijn van 
dat de spanning hoog opliep. Het twee-
de competitietreffen nam mijn zorg niet 
weg. Enkele dagen voor de wedstrijd 
met Rokade meldde Barth zich ziek. Een 
griepje. Kan de beste gebeuren; zelfs 
een a.s. kampioenenmaker. Maar het 
zal toch niet dat de spanning de weer-
stand van onze captain heeft aangetast. 
Nee, hoor! Ik geef je op een briefje dat 
Barth als herboren aan het roer zal te-
rugkeren tegen WDC. Barth heeft zoveel 
vertrouwen in zijn spelers, dat hij ze ook 
zonder leiding wel op pad durft te sturen. 
Sterker nog: hij durft zelfs de leiding in handen te geven 
van het ongehoorzaamste jongetje van de klas. Daar 
spreekt nog eens vertrouwen uit. Barth is dus echt een 
topcoach! 
 
Ik kreeg dus ook voor de tweede wedstrijd de verant-
woording voor de prestatie. Dat begon met het regelen 
van Theo van Amerongen als invaller voor Barth. Ik be-
sloot mezelf maar op te offeren aan het eerste bord om 
zo aan de lagere borden toe te kunnen slaan. Uiteraard 
deed ik dat zonder overleg met Barth, want een beetje 
burgerlijke ongehoorzaamheid is mij niet vreemd. Aan het 
topbord trof ik een oude bekende. Voormalig GOVA-
voorzitter Gert Jan van Vliet was mijn opponent en dat 
betekende in ieder geval een gezellige avond. En die 
gezelligheid kreeg al na een goed uur een vervolg in de 
kantine, want een vroeg remiseaanbod kon ik niet weige-
ren Terwijl ik met Gert Jan herinneringen ophaalde aan 
ons beider “rijke” schaakcarrière werd door de mannen 
van ASV 5 gestaag aan de winst gewerkt. Eerst was het 
de beurt aan Theo van Amerongen: 

De tegenstander van Theo speelde hier na 1. …. Lc7 2. 
Dh4, waarna Theo toesloeg met 2. Txf3 met stukwinst. 
Niet veel later won Coen Mekers. Ook Coen kreeg een 
stuk cadeau. De speler uit Lichtenvoorde miste dat een 
stuk niet gedekt wordt door een pion als het kleinood ge-
pend staat. Met nog wat goede stellingen te gaan, kon de 
winst ons niet meer ontgaan, maar was het nog wel 
spannend of we wel op het zo gewenste ‘rondje 4½’ uit 
zouden komen. Het kon namelijk wel eens veel te veel 
worden. Mijn zorgen namen toe, toen Anne Paul Taal en 
ook Rob Huberts remise namen. Weer twee borden min-
der die fouten konden maken. In de resterende partijen 
kon niet zoveel misgaan namelijk. Tot overmaat van 
ramp raakte de tegenstander van Martin Weijsenfeld in 
trans. Een langdurig denkproces eindigde in tijdsover-
schrijding en de winst was al daar en daarmee ook het 
‘rondje 4½’. Nu moest ik zien Paul Schoenmakers en 
Jacques Boonstra te overtuigen, dat we de kantine in 
konden. Jacques was echter heerlijk aan het combine-
ren. Zijn winst zou er ook na een langdurig bezoek aan 
de kantine wel komen. En Jacques verdiende ook de 
winst, want hij speelde de mooiste partij van de avond. 
Paul begreep het principe van het ‘rondje 4½’ wel. Pie-
ken als het moet en dat gaat Paul doen. Tegen Rokade 
was dat deze keer niet nodig. Nu wacht WDC; altijd een 
taaie tegenstander. Dat wordt weer hard werken om op-
nieuw te winnen. 
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Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 

Hebben ASV en de schaakproblematiek iets met elkaar? 
Niet in hoge mate. Onze oud-voorzitter Van der Ven had 
een zekere bekendheid. Hij werd al voor 1910 gepubli-
ceerd; recentelijk kwam ik weer een probleem van hem 
tegen in een publicatie uit 1936. Schakers gaan lang 
mee. Tegenwoordig heeft ASV weer twee man met dui-
delijke interesse in die richting: Wouter van Rijn en Mar-
tijn Boele.  Eind november overleed Jan van Woerden en 
pas toen leerde ik, dat onze vereniging nog een repre-
sentant onder de problemisten had en wel een hele goe-
de. Voor zover ik kon nagaan was Van Woerden in 1974 
voor het laatst op de club. Dat is bijna veertig jaar gele-
den. Het aantal ASV-ers, dat nog iets over hem kan ver-
tellen is derhalve klein. Maar zijn rol binnen de club was 
dat niet. Hij speelde in ASV-1 en haalde daar goede re-
sultaten. Logisch, want in 1956 werd hij na Perfors twee-
de in het OSBO-kampioenschap. Ook in dat jaar pres-
teerde hij niet slecht in het Nederlands jeugdkampioen-
schap. Hij werd negende tussen een hoop (in die tijd) 
bekende namen.  Hij trok veel op met Perfors en Harm 
Steenhuis. De laatste is derhalve de enige, die nog de 
nodige verhalen over hem heeft. Harm spreekt nog met 
achting over zijn vermogen om te rekenen. Dat schijnt hij 
bewonderenswaardig snel en correct gedaan te hebben. 
Waarschijnlijk werd hij hierin geholpen door zijn beroep: 
verzekeringswiskundige. Harm heeft ook nog een foto 
waar zij samen met Botwinnik op staan. Dat was bij een 
simultaan. Van Woerden wist remise af te dwingen, maar 
op een wonderlijke wijze. Botwinnik stond iets beter maar 
de ASV-er wist met twee paarden zo heen en weer te 
springen, dat er geen doorkomen aan was. Na afloop van 
de seance vroeg de wereldkampioen  hem samen te 
analyseren. De aanpak van Van Woerden was hij nog 
niet eerder tegengekomen en wellicht hoopte hij dat ooit 
ook zelf te kunnen gebruiken. Op dat moment was Van 
Woerden nog geen probleemcomponist. Uit het materi-
aal, dat ik heb blijkt, dat zijn eerste probleem uit 1976 
stamt. Pas twee jaar later kwam de volgende. Hoeveel 
het er uiteindelijk zijn geworden weet ik niet. Ik schat, dat 
het er ongeveer 150 zijn. In het begin produceerde Jan 
alleen tweezetten, maar toen hij een ervaren componist 
geworden was waaierde zijn programma uit. Ik kwam na 
helpmats en zelfmats zelfs een fairy probleem tegen. 
(Dus met niet bestaande stukken.)  Hij publiceerde vooral 
in Nederlandse kranten. Maar ook stond hij al spoedig in 
het bondsblad. Daarna ging het snel. Zijn naam komt 
voor in o.a. Deense, Belgische en Duitse schaakbladen, 
waaronder Die Schwalbe. Van Woerden had kennelijk 
heel veel contacten in de problemistenwereld. Hij maakte 
talloze problemen samen met anderen en zeker niet de 
eerste de beste. Ik noem hier Henk Prins en Gerard 
Groeneveld. De laatste jaren liep zijn productie helaas 
naar nul terug. Hij leed al lang aan een agressieve vorm 
van Parkinson. Zijn vrouw vertelde, dat hij het nog wel 
een paar keer probeerde. Maar het lukte gewoon niet 
meer.  
Vandaag geef ik vier problemen van Van Woerden. Maar 
ik heb me voorgenomen om er ook op het bord nog af en 

toe een op te hangen. Ze zijn de moeite waard. Het eer-
ste probleem is uit 1992. Ik vertel er iets omheen om dui-
delijk te maken waar een componist mee bezig is om een 
goed probleem te maken.  

Een probleem moet altijd een of meerdere verleidingen 
hebben. Dat zijn zetten, die tot mat leiden en daarom de 
sleutelzet zouden kunnen zijn. Maar zwart heeft een 
weerlegging in petto, liefst een beetje verborgen. Hier is 
e2-e4 zo’n verleiding. Als zwart d6-d5 speelt volgt mat via 
Pf6-f7. Speelt hij f6-f5 dan volgt Pb6-d7. Oplossing ge-
vonden? Neen, want op f4xe3 e.p. is er geen matzet te 
vinden. Maar er is nog een tweede verleiding en wel  e7-
e8D. Op de themavarianten …d5 en …f5 volgt nu 2. Db8 
en Dh8 mat. Ik herhaal: gevonden? Nee weer niet. want 
…c5-c4 is wit te machtig. De sleutelzet is 1.e7-e8P. Maar 
daar zit iets opmerkelijks in. Als zwart nu antwoordt met 
d6-d5 dan zet wit mat met Pb6-d7 en als hij f6-f5 speelt 
volgt Ph6-f7. Een omwisseling van de matzetten uit de 
eerste verleiding dus. Als je dat soort dingen voor elkaar 
krijgt wil een jury je nog wel eens in de prijzen laten val-
len. Dat is ook een aantal keren gebeurd. De andere drie 
laat ik helemaal aan de lezer over. Ik heb geprobeerd ze 
een beetje in oplopende moeilijkheid neer te zetten.  
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De loting voor de OSBO-cup leverde drie wedstrijden 
Wageningen-ASV op. Als er nog 100 geloot wordt, lukt 
dat waarschijnlijk niet nog eens. Maar ja, uit naar onze 
vrienden van Wageningen is geen straf. Dan ben je ver-
zekerd van een gezellige avond. Daarom planden we ook 
alle drie wedstrijden op dezelfde avond en zo hadden we 
in Wageningen een mini-massakamp aan twaalf borden. 
Alleen er komen, is altijd nog een vraagstuk op zich. De-
ze keer was Martin Weijsenfeld mijn chauffeur. Net al 
Barth Plomp heeft Martin een TomTom aan de voorruit 
hangen. Daar waar Barth een naar ik vermoed blonde 
jongedame in het kastje heeft zitten, kwam ik daar bij 
Martin niet achter. Ik denk dat vlak voor het vertrek er 
een flinke ruzie geweest is tussen Martin en zijn Tom-
Tom, want we hadden alleen beeld en geen geluid. Vlak 
voor Wageningen werd mijn vermoeden bevestigd. Tom-
Tom stuurde ons eigenwijs naar het clublokaal van Ben-
nekom en niet naar Wageningen. Nu speelt Bennekom 
gelukkig aan de Wageningse kant van Bennekom en Wa-
geningen aan de Bennekomse kant van Wageningen, 
dus we verloren niet veel tijd. Ik pleegde maar even een 
geruststellend telefoontje naar Anne Paul 
Taal met het verzoek Barth gerust te stellen. 
Om twee minuten over acht wandelden we 
Vredehorst binnen en daar was nog geen 
wedstrijd begonnen. Natuurlijk wees onze 
teamleider ons terecht, want te laat is te laat. 
En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. 
Barth had zichzelf aan het eerste bord gezet 
en mij aan bord vier. Dus een van beiden zou 
met zijn favoriete zwarte kleur loten. Barth 
had een duidelijke voorkeur, namelijk dat ik 
zwart zou krijgen. Hij moest er duidelijk niet 
aan denken dat ik een heerlijk gambiet op het 
bord zou toveren. Barth lootte in mijn afwe-
zigheid inderdaad wit. Ik sluit niet uit dat er 
twee witte pionnen in de hand van de wed-
strijdleider gezeten hebben. Maar goed, ik 
vind het geen straf om met zwart te spelen. 

Ik trof Marco Otte. Daar verloor ik al eens van in OSBO-
cupverband, maar toch was ik niet rouwig om deze te-
genstander. Marco is immers net als ik een avontuurlijke 
speler en dat geeft vaak mooie plaatjes. Onderstaand de 
stelling na 9. Pc3 van Marco. 

OSBOcup massakamp eindigt in plus voor Wageningen 
Erik Wille 

De laatste was ooit opgenomen in een ladderwedstrijd. 
Inzenders klaagden, dat dit probleem wel erg lastig op te 

lossen was:   
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Wit heeft pas zijn laatste zetten stukken ontwikkeld en zie 
daar het voordeel voor zwart. Ik speelde hier het voor de 
hand liggende 9. … Pd4. Nu maakt het nog wel uit waar 
de dame heen gaat. Marco speelde hier het matige 10. 
Db1 Aardig is hier de variant 10. Dc1 Lf5  11. Pxd5 Pc2+  
12. Dxc2 Lxc2 13. Pxb4 Lg6 14. a3 en zwart krijgt nog 
een flinke klus met dame tegen drie stukken. 10. … Lf5  

In deze stelling verkeerden we allebei in de veronderstel-
ling dat 11. Ld3 in de volgende variant een stuk zou ver-
liezen. 11. … Pxc3 12. dxc3 Lxd3 13. Dxd3 Pf3+, maar 
beiden zagen we hier 14. Ke2 over het hoofd. Het neemt 
echter niet weg dat zwart op een andere manier na 11. 
Ld3 wel gaat winnen: 11. … Lxd3  12. Dxd3 Pf4  14. Dc4 
b5  15. Pxb5 Pxb5  en nu moet 16. Pf3, omdat d2 onge-
dekt staat. En dan staat zwart wel gewonnen. Terug naar 
de partij. 11. Dc1 Pc2+ Wit heeft nu drie mogelijkheden 
en alle drie zijn ze verliezend. 
Variant 1: 12. Kd1 Pdxe3+  13. fxe3 Pxe3+ 14. Ke2 Dd3+ 
15. Kf3 (na Kf2 is Pg4+ mat) Pxf1+ 16. Kf4 Dd4+ 17. Pe4 
Dxe4+ 18. Kg5 Dg4+ mat 
Variant 2: 12. Dxc2 Lxc2 en het materiaalvoordeel is be-
slissend 
En variant 3 kwam op het bord. 12. Ke2  

Een voor de hand liggende winstvariant is nu 12. … Px-
c3+ 13. Lxc3 Dd3+ 14. Kf3 De4+ 15. Ke2 Dc4+ 16. d3 
Dxd3+ 17. Kf3 De4+ 18. Ke2 Dc4+ 19. Kd1 Dxf1+ 20. 
Le1 Dxe1+ mat. Maar ja, wie kent mij niet. Ik vond na-
tuurlijk een spannendere winstweg: 12. … Ld3+ 13. Kx-
d3 Pdxe3+ 14. Ke2 Pd4+ 15. Ke1 Pec2++ en met 16. 

Kd1 Te1+ mat in het verschiet, gaf Marco Otte enigszins 
murw op. Tot zover de zelfverheerlijking. Over naar de 
rest van de wedstrijden. 
 
Het was net negen uur geweest en na een kwartiertje 
analyse ging ik naar de speelzaal van ASV 5 en 6. Ik kon 
he niet nalaten mijn teamgenoten enigszins te provoce-
ren. “Zijn jullie nu nog bezig”, fluisterde ik duidelijk hoor-
baar met een brede grijns op het gezicht. Voor mij begon 
een ruim twee uur durende rondgang langs de borden 
van ASV 4, 5 en 6. Ik moet eerlijk bekennen dat ik van 
Wageningen 7 – ASV 4 niet veel gezien heb. In drie par-
tijen gebeurde aanvankelijk weinig en bovendien was het 
in hun zaal beduidend kouder en dus minder aantrekke-
lijk voor toeschouwers. Mijn rondgang onderbrak ik zo nu 
en dan voor een bezoek aan de bar, waar ik al snel in 
gesprek raakte met verschillende Wageningenspelers. 
Daar kwam bij mij ook het bericht door dat Martin Weij-
senfeld 0-2 gescoord had. Met de routine van Anne Paul 
Taal en Barth Plomp nog aan de borden zou dat dus wel 
goed komen. Bij ASV 6 tegen het sterke tweede Wage-
ningse team waren enkele ongelukjes gebeurd. Nico 
Schoenmakers werd in de koningsaanval overspeeld en 
Theo van Amerongen zag in een op het oog gelijke stand 
een schijnoffer over het hoofd. Murat Duman bracht ASV 
4 tegelijkertijd ook aan de leiding. Na elven ging het in-
eens mis bij ASV 5. Anne Paul Taal had zijn koning met 
vaste hand naar voren gestuurd. Wel met lichte dwang 
van de tegenstander. Tijdens die wandeltocht sloot het 
matnet. Barth Plomp ruilde torens en kwam in een moei-
lijk eindspel. Maar dat is zijn specialiteit en lange tijd ge-
loofde ik in een goede afloop. Eigenlijk nog steeds toen 
Barth al verloren stond. Onze eindspelkunstenaar had 
zich echter laten verleiden tot een slecht eindspel en op 
tempo ging het mis. Dus moesten we vluggeren, juist na 
de uitschakeling van ASV 6. Bij het snelschaken ging het 
helemaal mis. Daar worden wij te oud voor. Slechts Anne 
Paul Taal pakte remise door eeuwig schaak. Na dit deba-
cle bekeken we het slot van ASV 4. Twee totaal gelijke 
stellingen waren intussen gekanteld en ook nog in de 
goede richting. Winst kwam er voor Désiré Fassaert en 
Wouter Abrahamse. Siert Huizinga bleef tenslotte op re-
mise steken. Gelukkig was er nog wel een team door 
naar de volgende ronde. De uitslag van de massakamp 
was 6-6, maar dat voelde door de uitschakeling van ASV 
5 en 6 als nederlaag. 29 juni keren we terug in Vrede-
horst voor de echte massakamp. En dan …… 
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Hoe vreselijk is dit alles? 
Albert Marks 

Een passender titel (met dank aan O.B. Bommel) voor 
het onderstaande fragment van mijn partij uit de OSBO-
cup kan ik niet bedenken. Nadat ik mij succesvol en om-
zichtig had moeten verdedigen en een stuk had geofferd 
ontstond de volgende stelling: 

Enthousiast speelde ik Tb1-h1 waarna ik enkele zetten 
later werd mat gezet. Hoe, dat is te droevig voor woor-

den. Wat had ik dan wel moeten doen? Mijn tegenstan-
der en ik zagen dit pas in de post mortem: Dh5 x h6+! Er 
volgt dan Kx h6, Th1+, Kg5,  en nu speelt wit Kg3!   

Omdat mat dreigt met f4 heeft zwart niets anders dan D x 
e4 en na f x e4 ontstaat een interessant toreneindspel. 
Na zo veel ellende citeert men slechts Shakespeare: Life 
is a tale, told by an idiot.  

In ASV-Nieuws van november 2012 hebben wij verslag 
gedaan van een analyse van de KNSB- en ASV-ratings 
van de afgelopen jaren. Inmiddels zijn er weer cijfers van 
een jaar bijgekomen en hebben we ons onderzoek iets 
uitgebreid. 
Allereerst een toevoeging met de nieuwste ratingcijfers. 

Gemiddelde rating van iedereen die op enig moment een rating 
had 
 
Voor de heel preciezen onder ons, bij zowel de KNSB- 
als ASV-ratings van vóór jan. 2012 zijn de leden die jan. 
2012 geen lid meer waren, niet meegenomen.  
De gemiddelde KNSB-rating van aug. 2012 heeft betrek-
king op 119 leden en bij de ASV-rating van jan. 2013 
gaat het om 134 leden. We zien dat de KNSB-rating een 
fikse duik heeft gemaakt. Laat je overigens bij de jongste 
KNSB-rating de 12 nieuwkomers weg, onder wie 7 kinde-

ren, dan loopt het gemiddelde op tot 1728 en lijkt het ver-
schil met voorgaande jaren te zijn verdwenen. Of dit een 
afdoende verklaring is, zou een verdergaande analyse 
van de eerdere cijfers vergen. Speelt daar hetzelfde of 
zou daar het feit dat de selecties niet compleet zijn oor-
zaak kunnen zijn? 
 
Op macro-niveau lijken de gemiddelde KNSB- en ASV-
rating van het afgelopen jaar heel goed met elkaar in 
overeenstemming. Is dat ook op individueel niveau het 
geval? Vorige keer concludeerden we dat op individueel 
niveau de beide ratings niet altijd met elkaar “praten”. 
Voor 42% van de 106 leden die toen een KNSB- èn ASV-
rating hadden, was sprake van een groter verschil dan 50 
punten. We hebben nu ingezoomd op de KNSB-ratings 
van aug. 2012 en de ASV-ratings van jan. 2013. Er zijn 
115 leden die beide ratings hebben. De KNSB-rating van 
deze 115 is gemiddeld 1673 en de ASV-rating 1706. Bij 
deze doorsnijding is de gemiddelde ASV-rating hoger 
dan de KNSB-rating, omdat hierbij de ratings van dege-
nen die maar één rating hebben, niet zijn meegenomen 
en dat betreft nu eenmaal vooral de (lage) ASV-rating 
van beginnende schakers. 
Om iets meer over de individuele waarde van de ratings 
te kunnen zeggen, hebben we de selectie in drie groepen 
gesplitst: 
 

Voor de cijferfreak of ratingfanaat (2) 
Koen en Kees van Keulen 

 

 

KNSB-
rating 

Aug. 
2012 

Aug. 
2011 

Aug. 
2010 

Aug. 
2009 

Aug. 
2008 

Aug. 
2007 

   1658  1722  1736  1749  1732  1689 

ASV-
rating 

Jan. 
2013 

Jan. 
2012 

Jan. 
2011 

Jan. 
2010 

Jan. 
2009 

Jan. 
2008 

   1659  1654  1636  1663  1719  1737 

Verschil  -1  68  100  89  13  - 48 
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• degenen met een KNSB-rating tot 1200 (N = 10). Bij 
deze groep kunnen we rustig stellen dat op individueel 
niveau de KNSB- en ASV-rating heel vaak niets met el-
kaar van doen hebben. Er zijn zeer grote verschillen; 
• degenen met een KNSB-rating tussen de 1200 en 
1600 (N = 34). Bij 55% van deze groep is er sprake van 
verschil tussen beide ratings van meer dan 50 punten (in 
ongeveer gelijke mate de ene of de andere kant uit); 
• degenen met een KNSB-rating hoger dan 1600 (N = 
71) . Bij nog steeds 39% van deze groep is er sprake van 

verschil van meer dan 50 punten (ook hier in ongeveer 
gelijke mate de ene of de andere kant uit). 
 
Samenvattend kan ook nu worden gesteld dat de beide 
ratings op individueel niveau niet altijd met elkaar 
“praten”, hoewel uit onze laatste analyse ook blijkt dat 
hoe hoger het niveau, hoe dichter ze bij elkaar komen. 
Wie had anders gedacht? 
 
Tot zover ons verslag. We hopen dat u het op prijs stelt. 

De uitwedstrijd bij WDC kost ASV 5 traditiegetrouw veel 
moeite, maar zou dat ook gelden voor het vijfde van dit 
seizoen? Na de gewonnen wedstrijden tegen Velp en 
Rokade wachtte in Duiven de opdracht om de koppositie 
te verdedigen. Dat gebeurde gelukkig weer onder de be-
zielende leiding van Barth Plomp en met de vaste acht. 
Hoewel dat nog even aan een zijden draadje hing, want 
een week voor het duel begon Coen Mekers mij te besto-
ken met mailtjes over een griepje. Zenuwen, vermoed ik. 
Zijn 100%-score stond op het spel en dan loopt de span-
ning nog wel eens op. Ik had dat goed ingeschat, want 
twee dagen voor de wedstrijd kwam het verlossende 
mailtje: “moet goed gaan donderdag…. Zonder tegenbe-
richt pik ik je om 19.00 uur op bij de bushalte”. Voor wie 
mijn vorige bijdragen van ASV 5 gemist hebben; Coen is 
geen buschauffeur geworden, maar hij laat mij nog wel 
eens profiteren van zijn rijbewijs. Belangrijker is de eerste 
zin uit zijn mailtje. “Moet goed gaan donderdag”! Ik rea-
geerde met: “Ik hoor 3 uit 3?”.  
 
Op de speelavond had Barth Plomp ons om 19.15 uur 
ontboden bij Schreuder. Nu is Arnhem-Duiven met wind 
tegen een kleine 20 minuten rijden, dus ik verwachtte 
nog een teambespreking. Niets was echter minder waar. 
Ontspannen liep Barth rond in het Schreuder in afwach-
ting van zijn spelers. Met een kopje koffie in de hand was 
er geen enkele onrust. Dat sloeg over op alle spelers, die 
zo rustig naar het derde competitieduel toeleefden. Na de 
koffie vertrokken we en even na half acht waren we in het 
Duivense Cultureel Centrum Ons Genoegen. Ik maakte 
me toch wat zorgen. We hadden tegen Rokade immers 
ons ‘rondje 4½’ verlaten en maar liefst 5½ punt gescoord. 
Ergens kom je dat extra punt dan een keer tekort. 
 
In een knus zaaltje werden we om acht uur toegesproken 
door de Duivense Erik Wille. Met veel humor zette de 
man ons achter de borden en niet veel later werd het se-
rieus. Bij Barth Plomp kwam meteen het spel op de wa-
gen. Tegen oud-clubgenoot Piet de Mol speelde Barth 
een bekende variant, waarbij hij twee toren kreeg voor de 
dame. Het stelde mij niet gerust. Zeker niet nadat Barth 
mij vraag “had je dit vorig seizoen ook niet op het bord 
tegen De Schaakmaat?” beantwoordde met “ja, maar 
toen had ik het al eerder fout gedaan”. Had Barth het dan 
nu ook al fout gedaan? De pion die Barth erbij inschoot, 
deed het ergste vermoeden. Barth had echter goed ge-

zien dat zijn torens oppermachtig waren aan de vijandelij-
ke dame. De koning van Piet de Mol kwam in het nauw 
en Barth snoepte pion na pion. Uiteindelijk restte een 
pionneneindspel van drie tegen één pion. Dat was snel 
klaar. Hierna won Coen Mekers. Zijn rentree valt samen 
met de vorm van zijn leven, zo lijkt het. In een ingewikkel-
de partij tegen Victor Tichelman was Coen met zijn vrijpi-
onnen sneller dan zijn opponent. Het slot was echter vol 
valkuilen. Zie maar.  
 
Coen Mekers - Victor Tichelman 

Na een wat slordige openingsfase van Coen ontstond 
deze stelling 
Zwart heeft zojuist 32. … Tc8 gespeeld. Coen vervolgde 
met 33. Txc8+. Thuisanalyse wees uit dat Da4! veel ster-
ker was geweest en tot directe winst zou leiden: 33. Da4!, 
Db7 34. Txc8+, Dxc8 35. Pc6!, Db7 (De6 36. Da8+, Lf8 
37. Lh6 en uit) 36. Dxe4, e6 37. Dc2, d5 38. Ld4, Lxd4 
39. Pxd4, e5 40. Pc6 en wit wint 
Maar zoals gezegd speelde Coen het eveneens winnen-
de maar meer tijd kostende 33. Txc8+, Dxc8 34. a4, Pc5 
35. Db6, Da8+ 36. Kh2, e5 36. …, Lxd4 bood ook nog 
kansen. 37. Pc6, Lf8 38. Lxc5! Wit ziet de winnende 
voortzetting met de a-pion die doorloopt al. 38. …, dxc5 
39. a5, Dc8 Zwart denkt nog een riposte te hebben maar 
komt van de koude kermis thuis:40. Pxe5!, Df5 41. Pg5, 
h5 en zwart begint weer te hopen. Coen heeft het beter 
gezien: 42. Df6!!, 

Tegen WDC gaat het helemaal ‘mis’ met ASV 5 
Erik Wille 
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Ik heb een moeizame relatie met remiseaanbiedingen. 
Als ze tactisch werden geplaatst sloeg ik ze altijd af en 
dan ging het vaak mis (nu niet meer natuurlijk, clubgeno-
ten, ik spreek in de verleden tijd), en als ik ze een keer 
zelf pleeg is dat zelden op het goede moment.  
Bij het Olympustoernooi mocht ik in ronde 6 tegen Ruud 
Janssen. Toen hij nog luttele seconden over had en ik 
bezig was eeuwig schaak te geven, leek me dat wel een 
geschikt moment voor een remisebod. Fout. Hij zette zijn 

koning nog een paar keer heen en weer en prompt plant-
te ik mijn dame op het verkeerde veld, waarna Ruud, met 
zijn increment, ontsnapte naar de winst. 
Maar echt bizar was het twee ronden eerder. 
 
Jan Evengroen-Peter Boel 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 

Remise? 
Peter Boel 

 
42. ...,hxg4  Ook na 42. ..., c4 43. a6, c3 44. Dxf5, gxf5 
45. a7, c2 46. a8D, c1D 47.Pf6+, Kg7 48. Pxh5+, Kf8 49. 
Pf6+, Kg7 50.Pe8+, Kg7 51. Dd5 wint wit.43. Dxf5, gxf5 
44. a6, c4 45. a7, c3 46. a8D, Kg7 47. Dc8 en op-
gegeven door zwart (1-0). Een mooi voorbeeld van een 
winnende a-pion die doorloopt. Donner zou er trots op 
zijn... (' Lieve pion op a5' , De Koning van J.H. Donner, 
blz. 121) Aantekeningen: Coen Mekers. 
 
Erik Wille zorgde voor de 0-3. Zijn speelstijl was deze 
avond gericht op het uitlokken van fouten  bij zijn tegen-
stander. Daarvoor liet hij zelfs een koningsaanval toe. 
Optisch gezien stond Erik met zwart dan ook wat ver-
kreukeld en waarschijnlijk was dat niet alleen optisch het 
geval: 

Voor een paard zijn er immers meer voor de hand liggen-
de velden dan h8. Wit heeft in deze stelling net 25. Pf1-
e3 gespeeld en zwart mag geen Lh7 spelen, omdat dan 
26. Pxf6+ gevolgd door 27. Dxh7+ dodelijk is. Het wordt 
dus tijd om een foute combinatie uit te lokken. Ik begin 
met  
25. … Lg5 Belangrijk is dat de penning op de g-lijn er nu 
even uit is. Interessant zijn nu varianten als 26. Txg5, 
Lxe4 27. Dxe4 Txc2+ 28. Dxc2 hxg5. Wit kiest echter een 
andere weg.  
26. Kb1 Lh7 De laatste zet speelde ik in de veronderstel-
ling dat mijn tegenstander nu in de fout zou gaan. En zo 
geschiedde:  
27. Pf6+ gxf6 De penning van g7 is eruit en nu staat de 
loper op h7 ineens gedekt. Mijn tegenstander verschoot 
van kleur. Hij speelde nog enkele zetten door, maar met 
een stuk minder was dat niet heel zinvol. 0-3 en ik begon 
me tegelijkertijd ernstig zorgen te maken over ons ‘rondje 
4½’. Er zat namelijk nog meer in het vat. Jacques Boon-
stra begreep de opening ruim beter dan zijn tegenstander 
en dat leverde groot voordeel op. Jacques won een pion 
en kwam bovendien met zijn stukken in de vijandelijke 
stelling. Een switch naar de koningsvleugel leverde ten-
slotte damewinst op. Hierna zorgde Paul Schoenmakers 
in een enerverende partij voor remise en een ½-4½ tus-
senstand. Op dat moment moest onze captain natuurlijk 
leiderschap tonen en de resterende partijen laten opge-
ven. Maar er gebeurde niets. Ik riep nog door de zaal: 
“genoeg, het is klaar”. Niets hielp. De drie overgebleven 
strijders gingen onverdroten door met hun winstpogin-
gen. Martin Weijsenfeld sloeg zelfs nog een remiseaan-
bod af. Het einde was zoek en het werd zelfs 2-6. Rob 
Huberts ontworstelde zich aan de druk op de damevleu-
gel en deed vervolgens alleen nog maar goede zetten. 
Bij Martin werd het nog remise, nadat hij de volgorde van 
de pionzetten verwisselde. Alleen bij Anne Paul Taal ging 
het in tijdnood mis.  
 
De tweede grote zege op rij is een feit. En dat met de 
wedstrijd tegen concurrent De Elster Toren voor de boeg. 
Als we nu maar niet gestraft worden voor deze twee rui-
me scores en juist in dat duel op 3½ blijven steken. 
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Een typische Dragadorf-stelling. Zwart heeft weinig last 
van de zwakte op d6. Ik had mijn loper een paar zetten 
eerder nogal speculatief op d5 gezet voor aanvalskan-

sen.  
1...Pc4 2.Dd3? Pe5 3.Dd2 Pc4  
Ik had hier wat minder tijd en met 2 uit 3 dacht ik, ach, ik 
zie niet hoe ik verder kom, en bood remise aan. Direct 
daarna zag ik dat er bij wits antwoord 4.Dd3 winst voor 
mij in zat.  
Enkele seconden van meewarige contemplatie volgden. 
Toen deed mijn tegenstander:  
4.Dd3  
Tja, in dat geval:  
4...Lxd4! 5.Dxd4?  
Relatief het beste was nog 5.c3 Le5 6.f4, maar dan wordt 
de witte stelling uiteengeslagen met 6...Pa3+ (ook het 
simpele 6...Lg7 7.Dxd5 b4 is ellendig voor wit) 7.bxa3 
Lc4 8.Df3 en nu oogt 8...Lxc3! het beste.  
5...Pa3+!  
En direct opgegeven. Wit kan het paard niet slaan we-
gens mat in twee. 
Uiteindelijk kwam het nog helemaal goed in het Olympus. 
Geen enkele remise. 

 

Foto’s Olympus toernooi: 
René Olthof 
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Drama in Deventer: Pallas 3 - ASV 6 
Robert Naasz 

Prelude:  
Nico heeft de eer dit seizoen aan bord 1 de klappen op te 
vangen. In de tweede klasse krijg je op het eerste bord af 
en toe zeer sterke tegenstanders zoals Nico tot nu toe 
heeft moeten ondervinden. Net als in de 1e ronde eindig-
de de partij in een stelling die zo in een puzzelboekje als 
mat in x opgave geplaatst kan worden. Helaas zat Nico 
aan de verkeerde kant. 
Bent speelde met zwart en kreeg precies de stelling die 
je met zwart wil hebben in dit type Draak. Met wat tacti-
sche grappen die nog bekend zijn uit de theorie wist hij 
zijn tegenstander al flink te verwarren. Mogelijk had hij al 
wat eerder meer voordeel kunnen halen maar zijn tweede 
overwinning in even zoveel partijen kwam nooit in ge-
vaar.  
Theo had weer eens zo’n stugge partij. Normaal gespro-
ken is de stelling op het bord bij Theo niet zo heel rele-
vant. Of hij nou slechter staat of beter of gelijk, meestal 
weet hij wel te winnen. Deze keer wist zijn tegenstander 
echter alle muziek uit de stelling te halen en zag zelfs 
Theo zich genoodzaakt akkoord te gaan met een remise-
aanbod.  
Marco deed met wit in het Frans veel fout volgens de 
theorie. Gelukkig wist Marco dit zelf niet en vanuit deze 
gelukkige staat van onwetendheid bouwde hij rustig aan 
een sterke aanval op de zwarte koningsstelling en won 
overtuigend.  
Rob’s tegenstander schreef alle zetten van alle partijen 
mee. Rob won (hierdoor?) overtuigend. Zijn partij deed 
me denken aan een oude partij Spassky-Petrosian waar-
in zwart ook met een  over de volle breedte van het bord 
de witte stelling langzaam van het bord schoof.  
Xadya en Albert verloren maar beiden waren zeker niet 
kansloos. 
 
3½ - 3½, laat het drama beginnen! Ik stond gewonnen in 
een niet zo heel moeilijke stelling maar had eerder al een 
eenvoudige winst gemist: 
 
Paans,J (1809) - Naasz,R (1779)  
OSBO 2e klasse, 15.11.2012 

19…b6?  
19...Pxe4! had ik zelfs wel gezien maar ik was te lui om 
het goed genoeg te bekijken. En zo moeilijk is het niet 
eens: 20.fxe4 Txe4 21.Td3 Tae8 22.Tad1 Pc6 haalt het 
mat achter de paaltjes eruit en wint dus het stuk terug 
met twee pionnen voor.  
20.Lf4 Pac4?  
20...Pxe4! kan nu weer. 21.fxe4 Txe4 22.Td2 Pc4 23.Tc2 
Tae8 24.Te1 Txf4–+ 
21.Lg3 Tad8 22.Pf4 Pb5 23.Pd5 Tc8  
Ik had  23...c6 gepland maar nu zag ik 24.Pe7+ Kf8 
25.Pxc6. Wat ik speel is niet beter.  
24.a4 Pbd6 25.Tab1  
Ik had  25.Pxc7 gezien.  25...Txc7 26.Lxd6 Td7 27.Lf4 en 
zwart heeft geen winstkansen meer.  
25...c6 26.Pe3? Nu staat zwart toch weer gewonnen. 
Beter is 26.Lxd6 cxd5 (26...Pxd6? 27.Pxb6) 27.Txd5=  
26...Pxe3 27.Txd6 Ted8 28.e5 Pc4 29.Tdd1 Kf8?  
29...Pd2 30.Tbc1 Pxf3+ 31.Kg2 Pd2 en het zou een 
kwestie van uitschuiven moeten zijn. 
30.f4 Ke8 31.Lh4 Txd1 32.Txd1  

En hier wint natuurlijk bijna alles en ik had nog veel meer 
tijd dan mijn tegenstander. Het meest voor de hand ligt 
a5 gevolgd door b5 en de damevleugel pionnen gaan 
marcheren. Ik wilde torens ruilen, had nog wel gezien dat 
Td8 niet kon en dus.........  
32...Tc7?? 33.Td8# 1–0 
 
Wat op het bord gebeurde leek enigszins op wat me 
laatst tijdens het hardlopen gebeurde: terwijl ik heuvelaf 
door de Burgemeesterswijk rende zag ik een busje die 
met de kont naar de stoep geparkeerd stond. Het was 
donker en ik had mijn bril niet op. In het busje waren dui-
delijk mensen bezig. Ik was geheel gefocust op de moge-
lijk dat er iemand uit het busje zou stappen met bv een 
ladder in zijn hand waar ik dan tegenaan zou lopen. Ik 
week dus al iets uit en bleef kijken naar de achterdeuren 
van het busje. Ter hoogte van het busje gekomen hoorde 
ik een harde knal en lag ik op de grond. Geheel gecon-
centreerd op een mogelijk gevaar had ik de plank die 
men dwars over het trottoir had gelegd om een fiets het  
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Na het drama in Deventer was het voor ASV 6 in de der-
de ronde zaak te winnen van De Schaakmaat uit Apel-
doorn om nog kansen te behouden op het kampioen-
schap. Sommige spelers van ASV 6 zijn er namelijk van 
overtuigd dat ASV 6 kampioenskandidaat is. Teamleider 
Theo, die aan het begin van seizoen een opstelling be-
denkt en daar dan normaal gesproken niet meer van af-
wijkt, had voor deze gelegenheid zelfs iets nieuws be-
dacht. Marco had tot nu toe goed gespeeld en mocht het 
eens aan bord 1 proberen. Nico mocht proberen te sco-
ren op bord 3, Albert schoof naar 5.  

Veel mocht deze tactische opstelling niet baten. Waar 
ASV 6 vooraf toch echt als favoriet bestempeld moest 
worden mochten we achteraf blij zijn met het gelijkspel. In 
de laatste partij wist Rob van Belle een toreneindspel met 
2 verbonden vrijpionnen minder remise te houden. Marco 
faalde hopeloos op bord 1 en ging kansloos ten onder. 
Nico wist een benauwde remise te houden. Theo dacht 
te gaan winnen met een verre vrijpion in het pioneindspel 
maar dat bleek helaas een illusie. Xadya blunderde naar 
eigen zeggen nog erger dan ik had gedaan in Deventer! 
Helaas heb ik de partij niet gezien dus ik kan de claim 
niet toekennen. Zelf speelde ik een rare opening maar 
kwam erg goed te staan. Zoals gewoonlijk wist ik er niks 
mee te doen en verzandde het weer in remise. Albert 
won overtuigend maar hoe precies weet ik niet.  

Met dit gelijkspel is het zesde zelfs door de meest blije 
aardbeien niet meer serieus te nemen als titelkandidaat. 
De enige die zichzelf helemaal niets kan verwijten in Bent 
Schleipfenbauer. Hij staat na deze wedstrijd op 3 uit 3. 
Ook in de wedstrijd tegen Apeldoorn won Bent overtui-
gend. Is Bent trouwens vernoemt naar de grote Deense 
schaker? Toch eens vragen aan Frank. Ik heb er zelf een 
Alexander door weten te krijgen thuis maar Bent is ook 
niet slecht..... Hoe dan ook, Bent won overtuigend: 

Schleipfenbauer,B (1650) - Linders,J (1553)  
OSBO externe (3), 14.12.2012 
  
 
(zie volgende diagram, stelling na 10. 0-0-0) 
 
 

10...e5? Dit is natuurlijk heel slecht. Zwart heeft nog niks 
ontwikkeld, de koning staat in het centrum en het geeft 
bovendien een niet onbelangrijke pion weg.  
11.Pxd5 Ld6 12.dxe5 Dxe5 13.Pec3 Le6 14.Lc4 Th8 
15.Df3 g4 16.Dd3 Dg5+ 17.Kb1 Lf5 18.The1+ Kd7 
19.Pe4 Lxe4 20.Txe4 Pc6  

Zelf zag ik hier het simpele Pxc7 maar wat Bent speelt is 
mooier.  
21.Txg4! Dh6 22.Df5+ De6 23.Pf6+ 1–0  
Vraag is dus niet; wordt ASV 6 kampioen maar: blijft Bent 
op 100%? Volgende keer meer.  

busje in te rijden even gemist. Het ene moment liep ik 
nog lekker hard, het andere moment lag ik op mijn bek. 
Het ene moment denk je dat je aan het winnen bent, het 
andere moment is het klaar en sta je mat. De vrouw die 
uit het busje kwam gekropen wist alleen maar uit te bren-
gen: ‘Oh meneer toch, oh meneer toch, oh meneer toch’. 
Daar had ik niet zo veel aan.  
 
De reactie van sommige teamgenoten onmiddellijk na het 
drama was wat meer to the point: ze lieten me onmiddel-
lijk zien hoe ik wel had moeten spelen, en een paar zet-
ten eerder had je dit kunnen doen, en toen had je zo kun-
nen winnen. Versuft stamelde ik nog “Dit helpt niet echt 

hoor….” maar het werd niet gehoord. Marco keek me 
alleen maar aan met een blik die ontzetting, verbijstering 
en naar ik meen medelijden verraadde. Terwijl ik nog zat 
te bekomen van de schok en erg zin kreeg in een biertje 
of iets sterkers kwam Rob melden dat we naar huis gin-
gen. ‘Mag ik nog even bijkomen?’ Maar even later stond 
Rob alweer naast me, onverbiddelijk, we moesten weg.  
 
In de auto ging het nog even door. 
Rob: je had ook remise kunnen aanbieden natuurlijk.  
Theo: je had niet echt een plan. 
Albert was stil. Hij had verloren en was zelf in gedachten 
verzonken over gemiste kansen.  

100% Bent 
Robert Naasz 
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2012 is het jaar van…………Koen van Keulen 
Erik Wille 

Weer een kalenderjaar voorbij. Tijd dus om te kijken wie 
2012 het beste gepresteerd hebben. Toen begin 2012 
bleek dat Kees van Keulen de grootste ELO-sprong ge-
maakt had, schreef ik: “Voor Kees moeten er nieuwe uit-
dagingen komen. Zijn doel moet zijn om ook de speler 
van het jaar 2012 te worden. Of laat hij die eer aan zijn 
zoon Koen? Wie gaat de strijd aan met de Van Keulens?” 
Impliciet sprak ik daar de angst uit dat de aimabele 
schaakfamilie Van Keulen de komende jaren dit klasse-

ment gaat beheersen. Niet onterecht, zo bleek. 2012 was 
het jaar van Koen van Keulen met een ELO-stijging van 
244 punten. Een prestatie van formaat van deze creatie-
ve speler. Begin 2012 speelde ik met ASV 5 in Nijmegen 
tegen SMB, waar in dezelfde zaal ook ASV 9 met de Van 
Keulens speelde. Koen van Keulen was om tactische 
redenen aan het eerste bord gezet tegen een speler met 
zo’n slordige 300 ELO-punten meer.  

Stand na ronde 12 seizoen 12/13 
Nr Naam Score Rating Gesp. TPR Subgrp 
1 Cornips 9 1793 12 1829 A* 
2 Vermeer 8,5 1827 12 1792 A 
3 Manschot 7,5 1604 12 1653 A 
4 Kusters 6,5 1672 9 1758 A 
5 Donker 6,5 1621 12 1618 A 
6 Noordhuis 6 1611 2 1820 A 
7 Eder 4,5 1560 9 1526 B* 
8 Sanders 4,5 1428 9 1536 B 
9 Kooman 4 1588 12 1499 A 
10 Kuiphof 4 1688 6 1725 A 
11 Kisjes 4 1353 9 1513 B 
12 Marks 4 1824 5 1865 A 
13 Tiecken 3 1642 3 2140 A 
14 Lubbers 2,5 1417 12 1321 B 
15 Wijman 2 1479 3 1572 A 
16 Bergen 2 1392 8 1356 B 
17 Masoumzadeh 1 1020 3 1275 B 
18 Teunissen v M. 1 1367 3 1437 B 
19 Peters 0,5 1000 5 1050 B 
20 Fritz 8 0,5 1754 8 1156 A 

Uitslagen Nivon2013 08-01-2013 
ronde 10 

Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Walter Manschot Rob Cornips rem 
Jan Vermeer Hans Donker 0-1 
Hub Kusters Jan Kisjes 1-0 
Piet Noordhuis Robbert Lubbers 1-0 
Bob Sanders Horst Eder 0-1 
Albert Marks Ko Kooman 1-0 
Henk Kuiphof Bertus Teunissen v M. 1-0 

ronde 11 
Rob Cornips Hub Kusters 1-0 
Jan Vermeer Piet Noordhuis rem 
Horst Eder Hans Donker rem 
Jan Kisjes Walter Manschot 0-1 
Bob Sanders Henk Kuiphof 0-1 
Ko Kooman Robbert Lubbers rem 
Albert Marks Ben Bergen 1-0 
Fritz 8 Bertus Teunissen v M. 0-1 

ronde 12 
Rob Cornips Jan Vermeer 0-1 
Hans Donker Hub Kusters 0-1 
Walter Manschot Horst Eder 1-0 
Ko Kooman Henk Kuiphof 1-0 
Ben Bergen Bob Sanders 0-1 
Bertus Teunissen v M. Jan Kisjes 0-1 
Robbert Lubbers Albert Marks 0-1 

Uitslagen en stand Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

ronde 8 gespeeld op 04-11-2012 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Hans Donker Rob Cornips rem 
Jan Vermeer Albert Marks 1-0 
Robbert Lubbers Walter Manschot 0-1 
Ko Kooman Bob Sanders 1-0 
Ben Bergen Fritz 8 1-0 

ronde 7 gespeeld op 04-11-2012 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Bob Sanders Rob Cornips 0-1 
Ko Kooman Jan Vermeer 0-1 
Walter Manschot Hans Donker 0-1 
Ben Bergen Robbert Lubbers 1-0 
Fritz 8 Albert Marks 0-1 

ronde 9 gespeeld op 04-11-2012 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Rob Cornips Ko Kooman 1-0 
Robbert Lubbers Jan Vermeer 0-1 
Walter Manschot Bob Sanders rem 
Hans Donker Ben Bergen 1-0 
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Het werd een prachtig gevecht met als gevolg dat ik meer 
bij het bord van Koen stond te kijken, dan dat ik op mijn 
eigen stukken lette. Na een geweldige partij werd het 
remise en toen stond voor mij al wel vast dat de ELO van 
Koen snel zou gaan stijgen. De tweestrijd met vader 
Kees helpt daar natuurlijk ook enorm bij. Na zijn jaar 
2011 is ook Kees doorgegroeid. Opnieuw werden 115 
punten weggehaald bij al die andere ASV-ers. De grote 
vraag voor 2013 is: wie doorbreekt de hegemonie van de 
Van Keulens? Als er al iemand een grotere sprong maakt 
dan Kees of Koen, dan zal die waarschijnlijk van een van 
de jeugdige talenten moeten komen. Met name Pieter 
Verhoef ontwikkelt zich stormachtig. Aardig is ook om te 
zien hoeveel spelers in een jaar tijd nauwelijks enige ver-
andering in hun ELO teweeg brengen. Bij een kleine 20 
spelers is de sterkte onveranderd gebleven. Als altijd 
staat ook de vergelijking met het eerste jaar in het over-
zicht, waarbij voor spelers die al heel lang ASV-er zijn 

2002 als eerste jaar geldt. Bij die vergelijking heerst de 
jeugd met Bent Schleipfenbauer en Pieter Verhoef al 
voornaamste stijgers. Echter opnieuw zien we de familie 
Van Keulen samen in de top 5. Lion de Kok heeft zich 
tussen de jeugd en de Van Keulens geplaatst. Opmerke-
lijk is de prestatie van Sander Berkhout. In 2002 was de 
ELO 2091. Sander groeide door naar 2170 en inmiddels 
staat Sander elf jaar later weer precies op 2091. Verhou-
dingsgewijs is de beste prestatie misschien wel geleverd 
door Wouter van Rijn, die dit jaar de sprong maakte over 
de 2300-grens. Dat is sinds Henk Muzerie niet meer 
voorgekomen. Prachtig! 2013 is net een maand bezig en 
de eerste tekening zal zichtbaar zijn in dit klassement. 
Daarover in januari 2014 meer. Gaat het verhaal dan 
weer over onze gevreesde schaakfamilie of is het de 
jeugd die het heft in handen neemt? Wij hebben daar 
allemaal invloed op ……. Ik ben benieuwd. 

Nr Speler 
Be-
gin-
jaar 

ELO 
2002 

ELO 
2003 

ELO 
2004 

ELO 
2005 

ELO 
2006 

ELO 
2007 

ELO 
2008 

ELO 
2009 

ELO 
2010 

ELO 
2011 

ELO 
2012 

ELO 
2013 

Stijging 
2012 

Stijging 
t.o.v. 

Begin-
jaar 

1 Koen van Keulen 2011                   1100 1218 1462 244 362 

2 Pieter Verhoef 2010                 1000 1004 1353 1584 231 584 

3 Bent Schleipfenbauer 2010                 1018 1133 1490 1638 148 620 

4 Wouter van Rijn 2002 2117 2123 2135 2264 2163 1975 2070 2087 2198 2220 2199 2319 120 202 

5 Kees van Keulen 2010                 1000 1019 1264 1379 115 379 

6 Bryan Hieltjes 2011                   1000 996 1105 109 105 

7 Alain van der Velden 2011                   1000 1025 1123 98 123 

8 Bob Beeke 2011                   2235 2205 2302 97 67 

9 Jan Vermeer 2002 1745 1733 1801 1743 1717 1761 1785 1664 1702 1756 1741 1834 93 89 

10 Tijs van Dijk 2002 1623 1722 1700 1740 1680 1692 1751 1707 1707 1695 1606 1682 76 59 

11 Rob van Belle 2002 1790 1828 1787 1775 1792 1748 1799 1719 1746 1782 1659 1734 75 -56 

12 Daan Holtackers 2005       2035 2042 2027 2048 1999 2005 2023 1967 2033 66 -2 

13 Remco de Leeuw 2002 2104 2164 2138 2184 2209 2153 2151 2082 2144 2155 2144 2209 65 105 

14 Ruud Wille 2002 1818 1919 1897 1847 1912 1891 1900 1889 1868 1832 1889 1951 62 133 

15 Pascal Losekoot 2007           2031 2044 2056 1966 2033 2062 2112 50 81 

16 Henny Haggeman 2005       1801 1839 1822 1853 1827 1867 1896 1913 1958 45 157 

17 Lion de Kok 2006         1000 1234 1342 1388 1457 1499 1502 1545 43 545 

18 Horst Eder 2002 1545 1529 1565 1568 1632 1553 1550 1575 1530 1540 1528 1568 40 23 

19 Michiel Blok 2012                     2136 2171 35 35 

20 Frank Schleipfenbauer 2002 2097 2044 2017 2014 2092 2109 2128 2085 2067 2152 2075 2108 33 11 

22 Remco Gerlich 2007           1890 1917 1998 2045 2034 2015 2046 31 156 

23 Hein van Vlerken 2002 1378 1314 1324 1370 1331 1258 1062 1186 1220 1192 1105 1134 29 -244 

24 Jan Groen 2004     1800 1746 1688 1688 1695 1692 1673 1666 1751 1780 29 -20 

25 Sjoerd van Roosmalen 2002 1984 2029 2027 2071 2092 2151 2116 2082 2144 2104 2067 2095 28 111 

26 Cees Sep 2002 1932 1916 1964 1969 1981 1988 2009 2028 1969 1922 1909 1936 27 4 

27 Peter Boel 2002 2037 2013 2013 2052 2083 2032 2066 2059 2117 2153 2074 2101 27 64 

28 Robert Naasz 2004     1650 1664 1834 1817 1831 1807 1762 1746 1751 1778 27 128 

29 René van Alfen 2009               1835 1848 1884 1852 1879 27 44 

30 Guust Homs 2008             2214 2230 2215 2171 2177 2202 25 -12 

31 Koert van Bemmel 2002 1985 2043 2005 1987 2015 2066 2021 2075 2053 2048 2038 2062 24 77 

32 Ruud Verhoef 2002 1693 1582 1701 1698 1720 1816 1801 1802 1818 1855 1773 1797 24 104 
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Nr Speler 
Be-
gin-
jaar 

ELO 
2002 

ELO 
2003 

ELO 
2004 

ELO 
2005 

ELO 
2006 

ELO 
2007 

ELO 
2008 

ELO 
2009 

ELO 
2010 

ELO 
2011 

ELO 
2012 

ELO 
2013 

Stijging 
2012 

Stijging 
t.o.v. 
Begin-
jaar 

33 Coen Mekers 2012                     1849 1873 24 24 

34 Léon van Tol 2004     2178 2179 2197 2145 2208 2177 2161 2212 2169 2192 23 14 

35 Danny Hageman 2011                   1250 1288 1311 23 61 

36 Theo van Amerongen 2003   1800 1765 1730 1759 1782 1820 1855 1824 1784 1798 1818 20 18 

37 Désiré Fassaert 2007           1840 1871 1845 1820 1781 1868 1888 20 48 

38 Xadya van Bruxvoort 2009               1200 1233 1321 1516 1536 20 336 

39 Tom Verberk 2010                 1000 1023 1300 1320 20 320 

40 Tom Bentvelzen 2003   1625 1586 1670 1734 1725 1702 1741 1657 1592 1677 1696 19 71 

41 Patrick van Waardenburg 2009               1724 1672 1689 1721 1740 19 16 

42 Henk Karssen 2011                   2064 2129 2148 19 84 

43 Herman de Munnik 2002 1592 1529 1415 1466 1450 1510 1439 1484 1443 1500 1497 1515 18 -77 

44 Richard van der Wel 2002 2020 1997 1980 2060 2063 2032 2168 2082 2029 2067 2041 2057 16 37 

45 Ton van Eck 2007           1250 1452 1538 1544 1571 1555 1571 16 321 

46 Jan Zuidema 2002 1350 1305 1332 1395 1307 1372 1429 1438 1436 1444 1374 1389 15 39 

47 Eelco de Vries 2002 2268 2300 2295 2254 2215 2191 2220 2204 2218 2180 2164 2177 13 -91 

48 André de Groot 2002 1430 1382 1423 1378 1355 1328 1357 1377 1370 1325 1459 1471 12 41 

49 Johan Wolbers 2012                     2053 2065 12 12 

50 Erik Wille 2002 1948 1855 1912 1849 1922 1912 1935 1940 1878 1887 1866 1877 11 -71 

51 Tony Hogerhorst 2004     1700 1788 1802 1816 1843 1901 1841 1885 1847 1858 11 158 

52 Aly-Asad Najak 2010                 1000 1002 1262 1273 11 273 

53 Dick Vliek 2011                   1582 1572 1583 11 1 

54 Wisse Witmans 2012                     1000 1010 10 10 

55 Murat Duman 2002 1511 1559 1588 1611 1668 1714 1813 1808 1875 1882 1848 1856 8 345 

56 Martijn Boele 2008             1750 1927 1972 1983 2064 2072 8 322 

57 Bob Hartogh Heys 2002 1429 1411 1435 1435 1366 1271 1284 1363 1346 1322 1277 1282 5 -147 

58 Marco Braam 2007           1810 1742 1694 1701 1721 1747 1752 5 -58 

59 Robbie Gerhardus 2009               1750 1790 1776 1782 1787 5 37 

60 Ivo van der Gouw 2002 1864 1878 1891 1888 1956 1911 1898 1853 1899 1894 1857 1859 2 -5 

61 Jean Lewin 2011                   1000 1031 1033 2 33 

62 Ernst Singendonk 2002 1336 1335 1335 1335 1335 1335 1434 1402 1386 1386 1386 1386 0 50 

63 Fred Duchêne 2002 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 0 0 

64 Henk Bredewout 2002 2145 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 0 -75 

65 Umit Duman 2010                 1494 1455 1650 1650 0 156 

66 Em Reijmer 2012                     1000 1000 0 0 

67 René de Goey 2010                 1100 1108 1034 1033 -1 -67 

68 Harm Steenhuis 2002 1774 1765 1756 1786 1785 1757 1727 1711 1781 1716 1730 1728 -2 -46 

69 Dirk Hoogland 2009               2181 2153 2184 2146 2142 -4 -39 

70 Arif Dundar 2009               1400 1365 1281 1200 1195 -5 -205 

71 Nico Schoenmakers 2002 1812 1811 1834 1861 1809 1775 1770 1756 1794 1746 1733 1726 -7 -86 

72 Jonathan van der Krogt 2005       1200 1236 1365 1455 1480 1513 1477 1485 1477 -8 277 

73 Hans van Capelleveen 2011                   1801 1812 1804 -8 3 

74 Teun Gal 2011                   1000 1014 1005 -9 5 

75 Barth Plomp 2002 1850 1881 1984 1901 1950 1969 2015 2013 1942 1960 1972 1962 -10 112 

76 Michael Mogendorff 2002 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1589 -11 -11 

77 Cor van der Jagt 2007           1400 1333 1319 1303 1313 1287 1276 -11 -124 

78 Thijs Stomphorst 2007           1350 1351 1316 1305 1355 1329 1316 -13 -34 
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79 Clemens Wijman 2011                   1500 1476 1461 -15 -39 

80 Hedser Dijkstra 2002 1732 1774 1771 1686 1807 1735 1797 1748 1723 1730 1672 1655 -17 -77 

81 Jelmer Visser 2002 966 1023 1026 1074 1175 1175 1105 1083 1026 1084 1008 991 -17 25 

82 Erwin Velders 2002 1620 1481 1591 1650 1714 1642 1563 1580 1641 1622 1650 1632 -18 12 

83 Gerard Viets 2009               1100 1148 1143 1185 1167 -18 67 

84 Jacques Boonstra 2002 1701 1728 1759 1699 1643 1636 1792 1804 1718 1759 1776 1757 -19 56 

85 Gerben Hendriks 2002 1836 1915 1907 1869 1814 1942 2036 2018 2050 1928 1950 1928 -22 92 

86 Peter van Deursen 2009               1450 1461 1473 1418 1396 -22 -54 

87 Pim Rijmer 2009               1100 1205 1244 1297 1275 -22 175 

88 Fred Reulink 2002 1925 1981 1963 1936 1975 1970 2026 2047 2016 2020 1987 1964 -23 39 

89 Theo Jurrius 2002 2002 1972 1937 1928 2006 2039 2033 2047 2064 1982 2009 1982 -27 -20 

90 Koen Maassen van den Brink 2007           1750 1827 1887 1915 1960 2019 1992 -27 242 

91 Hans Corbeel 2011                   1668 1666 1639 -27 -29 

92 Jelle Noordhuis 2010                 1355 1316 1367 1338 -29 -17 

93 John Sloots 2005       2058 2019 2042 2006 2066 2065 2097 2117 2087 -30 29 

94 Jan Sanders 2007           1200 1243 1248 1352 1324 1286 1253 -33 53 

95 Sander Berkhout 2002 2091 2122 2140 2164 2112 2144 2131 2170 2165 2111 2126 2091 -35 0 

96 Wouter Abrahamse 2009               1900 1905 1986 1996 1961 -35 61 

97 Albert Marks 2002 1748 1800 1736 1805 1778 1757 1764 1798 1775 1858 1779 1741 -38 -7 

98 Theo Koeweiden 2002 1420 1444 1489 1597 1605 1541 1461 1596 1618 1579 1615 1577 -38 157 

99 Rob Huberts 2009               1812 1802 1821 1837 1796 -41 -16 

100 Floris van Capelleveen 2010                 1000 995 1166 1124 -42 124 

101 Jan Knuiman 2002 1982 1868 1878 1920 1922 1867 1915 1914 1967 1948 1975 1932 -43 -50 

102 Zekria Amani 2004     1500 1575 1636 1633 1622 1669 1666 1621 1622 1579 -43 79 

103 Hans Rigter 2002 1829 1798 1816 1823 1821 1749 1704 1710 1749 1731 1712 1666 -46 -163 

104 Otto Wilgenhof 2002 2137 2151 2225 2131 2147 2169 2192 2135 2149 2223 2196 2149 -47 12 

105 Bob Kooij 2011                   1650 1663 1616 -47 -34 

106 Siert Huizinga 2002 1802 1861 1966 1841 1847 1894 1972 1968 1881 1862 1905 1853 -52 51 

107 Paul Schoenmakers 2002 1927 1854 1782 1909 1785 1934 1963 1969 1986 1943 1976 1923 -53 -4 

108 Jochem Woestenburg 2007           1900 1977 2045 2050 1980 2005 1951 -54 51 

109 Hub Kusters 2012                     1642 1588 -54 -54 

110 Wase Omar 2012                     1549 1493 -56 -56 

111 Anne Paul Taal 2002 1940 1948 1919 1883 1915 1900 1910 1874 1924 1940 1934 1875 -59 -65 

112 Saifudin Ayyoubi 2010                 1849 1863 1878 1818 -60 -31 

113 Henk Kuiphof 2002 1712 1615 1724 1699 1773 1729 1657 1647 1651 1668 1660 1596 -64 -116 

114 Jan Diekema 2007           1300 1225 1167 1181 1105 1235 1169 -66 -131 

115 Hans Meijer 2002 1495 1374 1390 1465 1441 1447 1408 1395 1415 1401 1379 1312 -67 -183 

116 Hans Derendorp 2011                   1433 1493 1421 -72 -12 

117 Jan Pieter Lourens 2007           1200 1180 1200 1190 1230 1291 1217 -74 17 

118 Hendrik van Buren 2002 1755 1718 1647 1683 1655 1633 1670 1644 1581 1650 1683 1608 -75 -147 

119 Martin Weijsenfeld 2004     1845 1852 1928 1975 1900 1944 1901 1984 1994 1918 -76 73 

120 Henk Kelderman 2002 1261 1327 1322 1335 1313 1298 1242 1349 1332 1285 1243 1160 -83 -101 

121 Harold Boom 2003   1665 1643 1661 1761 1735 1674 1723 1771 1696 1710 1618 -92 -47 

122 Phillip Stibbe 2002 1126 944 1059 1026 1011 1065 1104 1166 1123 1104 1131 1031 -100 -95 

123 Ko Kooman 2005       1520 1557 1612 1468 1480 1472 1417 1529 1429 -100 -91 

124 Bob Sanders 2004     1400 1444 1479 1405 1343 1368 1425 1441 1508 1403 -105 3 
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