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Het scheelde weinig of ik was hier begonnen 
met: “De redactie heeft ook deze keer vrijwel 
niets te melden.” Maar is dat zo? Ik moet wel 
iets verzinnen gezien de gapende witte mas-
sa die onder deze regel gaapt. Tenminste, nu 
nog wel. De rest van Het Nieuws is al inge-
deeld, alle stukken staan er in, en om aan het 
begin een halve bladzijde maar leeg te laten, 
of te vullen met een of ander dom plaatje is 
ook niet echt een optie. Dus het is nog even afzien en 
zorgen dat een “Van de redactie” in komt. Nog een hal-
ve A4 te gaan. Dan ben ik er weer van af. Gelukkig is er 
toch iets om over te schrijven: 
 
In deze ASV-Nieuws staan weer de gebruikelijke team-
verslagen. Doorgaans worden deze verslagen goed ver-
zorgd door de eerste 5 teams en het zevende team. 
Mooie sfeerverhalen of een wat korter en bondiger ver-
haal, doet er niet toe, maar de verslagen zijn er dan toch 
maar weer. Allerhande schaakbelevenissen, opgesierd 
met mooie partijfragmenten, huiveringwekkende blun-
ders, het staat er allemaal in. De ASV-leden kunnen 
meegenieten van het wel en wee van onze teams. Af en 
toe ontbreekt er eens een maar dat is niet erg. Volgende 
keer staat er toch weer een verhaal in. 
Maar van sommige teams staan er helaas vrijwel nooit 
verslagen in. Waarom niet? Is het dan zo’n groot karwei 
om eens wat op papier te zetten? Ik vind van niet; je 

vraagt je teamgenoten naar een beslissend 
moment in je partij, doet daar een stelling bij 
en een of twee regels tekst. Klaar! Die tekst 
hoeft niet veel te zijn, bijvoorbeeld “hier zag 
ik een mooi mat” – of “nu was de tegenstan-
der zo vriendelijk een vol stuk in de aanbie-
ding te doen”  - enz!). Dit delegeer je even 
naar je teamleden. Beetje aandringen, dan 
lukt het heus wel. En dan zet je zelf even wat 

inleidende regeltjes er bij zoals bijvoorbeeld “Afgelopen 
week trokken we naar Velp, waar we moesten winnen 
om nog mee te doen in de strijd om promotie”. Ik verzin 
maar wat. Nog een paar regels er bij en het is af voordat 
je het weet. Voor En Passant lukt het altijd wel, dus 
waarom niet voor ASV-Nieuws? 
 
Dus, ASV 6, 8, 9 en 10, zet eens je beste beentje voor 
en lever wat in voor de volgende keer! Dan wordt ons 
clubblad ASV-Nieuws nóg mooier. 
 
Veel leesplezier, 

Ignace Rood 
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De algemene ledenvergadering op 3 februari was een 
weerspiegeling van de sfeer bij ASV. Plezier als het kan 
en serieus als het moet. Zo kon kascommissie “Mini en 
Maxi” bij monde van René Lemein het niet laten de pen-
ningmeester op de hak te nemen. Wat ook iets zegt 
over onze club was de opkomst. Meer dan veertig leden 
waren aanwezig en de afmeldingen meegerekend toon-
de meer dan 50% van de senioren ook voor de vergade-
ring belangstelling. Dat tekent de betrokkenheid bij onze 
vereniging. 
 
Hoogtepunt van de avond was de benoeming van Gerrit 
Verbost tot erelid van ASV. Een terechte beloning voor 
iemand die in twee bestuursperiodes bij ASV, maar ook 
daarnaast veel betekend heeft voor het Arnhemse 
schaak en ASV in het bijzonder. Erik Wille en Nico 
Schoenmakers konden de op de vergadering verhinder-

de Gerrit Verbost op dezelfde avond laat thuis alsnog in 
het zonnetje zetten. Onze oud-voorzitter was met dit 
eerbetoon blij verrast.  
 
Naast de toekenning van deze eretitel en de uitreiking 
van vele andere prijzen werd ook volop gediscussieerd 
over de verzekeringen, het jaarplan van 2005 en over 
de ontwikkeling van de contributie. Daarnaast werd in 
de evaluatie van de verhuizing duidelijk dat het meren-
deel van de leden zeer tevreden is over de nieuwe be-
huizing. Op enkele details na was er nauwelijks kritiek. 
Wel spraken de leden de uitdrukkelijke wens uit alle drie 
zalen te kunnen gebruiken. Dat laatste is inmiddels aan 
het bestuur van de Scouting medegedeeld. Naar aanlei-
ding van vragen over de parkeergelegenheid wijzen we 
u nogmaals op de mogelijkheid om te parkeren bij De 
Driegasthuizen: 

Van het bestuur 

Intussen is de gemeente ook beginnen met het opknap-
pen van de parkeerplaatsen aan de kant van het clubge-
bouw, dus ook die bieden binnenkort weer uitkomst. 
 
2005 zal weer in het teken staan van schaakactiviteiten. 
Wat dat betreft is er al snel weer werk aan de winkel. Op 
12 maart hopen wij weer zo’n 100 schakers te kunnen 
verwelkomen in het Lorentz Kennisintensief Onderne-
merscentrum voor het Voorjaarstoernooi. Onder hen 
verwachten we ook veel ASV-ers achter de borden te 
zien. Dan volgt 28 april de gemeenschappelijke slotron-
de van ASV 9 in ons clubgebouw aan de Monniken-
steeg. Ook zullen we de massakamp met Wageningen 
in ere houden. De datum moet nog worden vastgesteld; 
zeker is dat wij deze keer naar Wageningen gaan. 
 
We hebben ook al geschaakt in 2005. Op de laatste za-
terdag van januari werd bij onze vrienden van Wagenin-
gen het OSBO-snelschaakkampioenschap voor club-
teams georganiseerd. Evenals afgelopen jaar in Gendt 
was het mede door de grote deelname van ASV-ers 
weer een groot succes. Met maar liefst acht teams gaf 
ASV acte de présence en daarmee vielen we ook nu 
weer op. Overigens was onze deelname niet helemaal 

Olympisch van aard. Integendeel: in de derde klasse 
toonde het viertal Bijan Zahmat, Murat en Umit Duman 
en Theo Koeweiden zich het slagvaardigst. Onder aan-
voering van topscorer Murat Duman (22 uit 26!!!) werd 
de titel binnengehaald. Het viertal Bert Sigmond, Roland 
Stravers, Tjé Wing Au en Horst Eder won de vierde 
klasse met Roland Stravers als topscorer. ASV 1 met 
Léon van Tol, Remco de Leeuw, Eelco de Vries en 
Wouter van Rijn miste de prolongatie van de titel op een 
haar. Komend jaar gaan we weer proberen met zoveel 
teams mee te doen, want een gezellige dag was het. 
 
De komende maanden staan ook en vooral in het teken 
van de slotfase van de competitie. Verschillende ASV-
teams doen het heel goed en wie weet pakken we nog 
ergens een kampioenschap mee. Natuurlijk hopen we 
ook dat ASV 4 zich weet te redden in de promotieklas-
se. Daarnaast strijden ASV 3, 4 en 5 nog om de vier fi-
naleplaatsen van de OSBO-cup. Wie weet kan een 
ASV-team het kunststukje van ASV 4 van afgelopen sei-
zoen herhalen. 
 
Dan nog een paar zaken die op de ledenvergadering 
aan de orde zijn geweest. 

Parkeren op het terrein van De Drie Gasthuizen. 
U dient hiervoor de ingang te nemen op de hoek van de Rosendaalseweg en de 
Monnikensteeg (dus niet de ingang van het wooncomplex aan de Monniken-
steeg want dit terrein behoort toe aan de bewoners) U kunt parkeren achter het 
hoofdgebouw van het verzorgingshuis vanaf de vuilcontainer. Vanaf deze par-
keerplaats kunt u via een pad de Monnikensteeg weer bereiken en bent u vlak-
bij ons clublokaal. De directie heeft deze mogelijkheid wel als proef aangebo-
den. Mocht er overlast ontstaan voor bewoners door luid praten of claxonneren 
bij het wegrijden rond middernacht dan wordt deze parkeergelegenheid  
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Op de ledenvergadering heeft Hendrik van Buren ge-
vraagd om ondersteuning bij de ledenwerfactie van 
ASV. Met als motto “schaken is leuk” gaan we lesgeven 
op straat. Het lesgeven aan voorbijgangers met als eni-
ge doel te laten zien hoe leuk schaken is en schakers 
zijn, lijkt een groep nieuwe ASV-ers aan te kunnen bo-
ren. Het bestuur prijst zich gelukkig met de spontane 
aanmeldingen om dit initiatief van de OSBO, dat wij in 
ons beleidsplan hebben omarmd, te ondersteunen. 
Heeft u ook interesse, neem even contact op met Hen-
drik van Buren. De eerste sessie heeft inmiddels plaats-
gevonden en dat was ondanks het gure weer toch al 
succesvol. Verschillende belangstellenden stopten en 
raakten geboeid door de ASV-ers. Mogelijk dat dit al de 
eerste nieuwe gezichten in ASV-kring gaat opleveren. 
 
Verder staat op 21 mei de verenigingsavond gepland. 

Nadere gegevens daarover en over de waarschijnlijk 
daaraan gekoppelde boekenbeurs volgen in maart. Wij 
houden u via En Passant of een separate mailing op de 
hoogte. 
 
In de ledenvergadering constateerden we op verschil-
lende momenten dat de georganiseerde denksport sterk 
terugloopt in ledental. Bij het schaken is ook een duide-
lijk neerwaartse curve waarneembaar. Bij ASV daaren-
tegen loopt die curve de laatste jaren juist omhoog. Het 
gaat dus goed met onze club. Dat blijft alleen maar zo, 
als we met z’n allen daar hard aan werken. 
 
Dus genoeg woorden; we gaan weer aan het werk! 

De Interne Competitie 
Jan Vermeer 

De vorige koploper Mark Egging is van het toneel verd-
wenen. De oorzaak is, dat hij te weinig op de club kwam. 
Zijn plaats is ingenomen door Tony Hogerhorst, die de 
vorige keer al op de 2e plaats stond. Abbes Dekker 
vorige keer 3e is naar de tweede plaats geschoven. 
Rogier van Gemert, Frits Wiggerts, Paul Schoenmakers, 
Bob Sanders en Richard van de Wel zijn uit de lijst verd-
wenen. De oorzaak is minder goed schaken of, erger, 
helemaal niet schaken voor de interne competitie. Allen 
Dick Hajee stond met een 10e plaats vorige keer in de 
erelijst. Opvallende nieuwkomers zijn Herman van de 
Meulen en Wilfred Ariens. Herman is jeugdig en heeft 
dus nog de toekomst. Wilfred Ariens verdenk ik ervan dat 
hij de hulp heeft ingeroepen van  ene zekere Fritz 8. Dat 
vehikel heeft ook Kees Verkooijen weer voor de dag ge-
haald, want ook hij duikt weer op. Ook een opmerkelijke 
verschijning op de Grote Stijgerslijst is Henk Kelderman. 
Onverslijtbaar is die man!  
 
Lijst der Grote Stijgers: 
                                                                       tpr 
1.Tony        Hogerhorst          12 uit     18   1884 
2.Abbes      Dekker                7           11   1781 
3.Bob          Sanders              9½        15   1504 
4.Herman    van de Meulen    10         16   1379 
3.Otto          Wilgenhof            7½        12   2087 
4.Wilfred     Ariens                  11½      19   1581 
4.Hendrik    van Buren           9           15   1703 
5.Jan           Knuiman              9           15   2015 
7.Erwin       Velders                9½        16   1668 
8.Bert          Buisman              6½        11   2088 
9.Henk        Kelderman          10         17   1373 
10.Kees      Verkooijen           8           14   1983 
11.Martin    Weijsenfeld         9           16   1894 
12.Hedser   Dijkstra                10         18   1696 
13.Dick       Hajee                  10         18   1743 
14.Fokke     Jonkman             10         18   1998 
Bij de Grote Dalers zie veel vertrouwde namen. 

Wel hebben sommigen van positie gewisseld, maar de 
meesten hebben zich kunnen handhaven in de Lijst der 
Groter Dalers. (Ik zeg geen Bravo!) Barth Plomp en Teun 
van de Leer zijn uit de lijst verdwenen, maar dat komt 
omdat zij te weinig in de interne speelden. Nieuw zijn Jel-
mer Visser, Theo van Amerongen, Theo Jurrius en Wal-
ter Manschot. Het verschil tussen goed en slecht is heel 
klein. Sommigen zitten in de lijst der dalers en komen 
slechts een halve punt tekort om op de 50% te zitten. De 
regel ik heb gehanteerd is, dat er tenminste 10 partijen 
waren gespeeld (van de 21). En dan kon ik maar 11 spel-
ers vinden die niet de 50% hebben gehaald. Dus bijna 
alle spelers van ASV zijn heel goed. 

 
 
 
Lijst der Grote Dalers: 
                                         tpr 

 
1.Philip       Stibbe                      3½        13  1008 
2.Roland     Stravers                   4½        15  1412 
3.Horst        Eder                         3½        11  1481 
4.Ruud        Verhoef                    4           11  1602 
5.Eric          Hartman                   4½        12  1771 
6.Henk        Kuiphof                    5           13  1622 
7.Jelmer     Visser                       4           10  1113 
8.Jan          Vermeer                   8           18  1683 
9.Theo        van Amerongen       6           13  1682 
10.Theo      Jurrius                      5           11  1873 
11.Walter    Manschot                 6½        14  1574 
 

De standen van de interne competitie 
Om kampioen te worden moet men 25 partijen 
hebben gespeeld. Intern en extern. Ik heb allen 
diegene in de stand meegenomen, die 10 partijen 
of meer hebben gespeeld. 
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Groep A                                        TPR-aantal partijen 
1.Richard van de Wel         2122   9½-15 
2.Otto Wilgenhof                2099   10½-19 
3.Gonzalo Tangarife          2027   7-13 
4.Jan Knuiman                   2015   8-15 
5.Bert Buisman                  1985   8-16 
6.Frank Schleipfenbauer    1965   5-10 
7.Theo Jurrius                    1943   10-18 
8.Fokke Jonkman               1924   11-24 
9.Kees Verkooijen              1914   10½-21 
10.Erik Wille                       1896   9-17 
11.Martin Weijsenfeld        1881   12½-22 
12.Ruud Wille                     1879   14½-26 
13.Siert Huizinga                1875   12½-24 
14.Nico Schoenmakers      1867   5½-11 
15.Anne Paul Taal             1861   8-16 
16.Jan W. van Willigen      1849   6½-14 
17.Barth Plomp                  1837   6½-17 
18.Eric Hartman                 1757   8-13 
 
 
 
Groep B                                        TPR-aantal partijen 
1.Paul Schoenmakers    1927       12½-21 
2.Albert Marks                1835       6½-11 
3.Tony Hogerhorst         1816       12-21 
4.Tijs van Dijk                 1793       9-13 
5.Rob van Belle              1792       12-25 
6.Vincent Theissen        1766       8½-19 
7.Dick Hajee                   1762       11½-20 
8.Robert Naasz              1751       8-13 
9.Theo van Amerongen 1730       9-17 
10.Abbes Dekker           1729       7-12 
11.Jan Vermeer             1728       11-22 
12.Hedser Dijkstra         1723       13-22 
13.Frits Wiggerts            1710       7-15 
14.Harold Boom             1709       7-13 
15.Richard van Zon        1704       5-10 
16.Ruud Verhoef            1683       9-17 
17.Hendrik van Buren    1677       12½-20 
18.Henk Kuiphof            1670       8-17 
19.Erwin Velders            1668       9½-16 
20.Jacques Boonstra     1642       4-14 
21.Theo Koeweiden       1630       7½-14 
22.Ignace Rood              1627       10-18 
23.Walter Manschot       1602       7½-15 
24.Zakria Amani             1592       6-10 
25.Wim Zunnebeld         1569       9½-18 
26.Horst Eder                 1516       6½-15        
27.Roland Stravers        1428       7-19 

 
Groep C                                        TPR-aantal partijen 
1.Wilfred Ariens              1581       11½-19 
2.Bert Sigmond              1568       7½-13 
3.Bob Sanders               1523       10½-16 
4.Jans Askes                  1507       5½-10 
5.Jacob Zandbergen      1498       7-15 
6.Hans Meijer                 1490       8½-16 
7.Herman de Munnik      1430       7-15 
8.Bob Hartogh Heys       1422       7-14 
9.Jan Zuidema               1398       8½-15 
10.Henk Kelderman       1354       11½-21 
11.Piet Blees                  1324       8½-20 
12.Herman van de Meulen 1313   10-19 
13.Hein van Vlerken       1287       10-20 
14.Jelmer Visser            1113       4-10 
15.Philip Stibbe              1008       3½-16 
16.Ingrid Rietmeijer        774         0-17 
 
In groep A is Richard van de Wel heel goed bezig en 
maakt grote kans om dit seizoen clubkampioen te 
worden. Otto Wilgenhof is eigenlijk zijn enige concur-
rent. Martin Weijsenfeld is de nieuwe binnenkomer met 
stip. Eric Hartman staat op degradatie.  
In groep B staat evenals de vorige bespreking Paul 
Schoenmakers onbedreigd op de kampioensplaats en 
tevens promotieplaats naar groep A. Albert Marks en 
Tony Hogerhorst volgen op eerbiedige afstand. Ex-
kampioenstijger Roland Stravers dreigt weer terug te 
vallen naar zijn oude niveau. 
In groep C hebben Bert Sigmond en Wilfred Ariens 
stuivertje gewisseld. Bob Sanders begint hun te nad-
eren. 
 
Rapidcompetitie           pnt          TPR 
1.Theo Jurrius                7-8          2212 
2.Leon van Tol               6,5-8       2181 
3.Anne Paul Taal            6,5-7       2067 
4.Remco de Leeuw        6,0-8       2038 
5.Otto Wilgenhof            5,5-3       2729 
6.Jan Knuiman               5,5-7       2020 
7.Tony Hogerhorst         5,5-8       1834 
8.Erwin Velders              5,5-7       1732 
9.Martin Weijsenfeld       5-4          1898 
10.Paul Schoenmakers  5-6          1945 
 
Theo Jurrius en Leon van Tol zijn hier de snelle meest 
flitsende clubleden van ASV. Erwin Velders valt ook op. 

 
Wat zou ASV-Nieuws zijn zonder Ruimte Voor Aantekeningen (RVA)? Laten we wel wezen: OOK een lezenswaardig blad. 
Maar deze RVA geeft toch weer iets extra’s. Een RVA is zeer nuttig. Bijvoorbeeld, de redactie was op zoek naar een plek er-
gens in SV-Nieuws om onderstaande zeer belangwekkende aantekening te maken en vond…. deze ruimte! 
 
 
 
 
Vervolg van de partij Hajee - Glazenburg:  21. Pg3–h5 +  Kg7–h8  22. Dd2–g5  f7-f5  23. Dg5–e7  Da4–a1 +  24. Ld3–b1 Pa5–
b3 +  25. Kc1–c2  Pb3–d4 +  26. Td1xd4 opgegeven. 

Ruimte voor Aantekeningen 
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Manager Luimans: “Welkom allemaal in de Penthouse 
van onze geweldige Kumpenie, redacteuren van het 
Nieuws van de edele Arnhemsgggggge Schaaaaak-
Vereeeeeeniging uit 1891. Wij pakken nog eens breed 
uit met een champagneontbijt omdat we toch bijna alle-
maal de zak krijgen…" 
 
Manager Wakker: "De biezen moeten pakken…" 
 
Manager Yuppie: "Weggepromoveerd worden…" 
 
Professor Pat {Binnenstommelend}: 
“Champagneontbijt?" 
 
Leo Aard: “Jaja, daar staan de flessen, Professor. Trekt 
U er maar vast eentje open. Dank voor deze mooie 
woorden, heer Luimans, opvolger van de heer 
Larfmans. Ik begrijp uit de annalen dat Uw Kumpenie in 
de jaren negentig wat in slaap gesukkeld was…" 
 
Leo Wammes: “Herkenbaar." 
 
Leo Paard: "Overeenkomstig." 
 
Professor Pat: “Gaap." 
 
Manager Wakker: "Bij de les blijven, heren!" 
 
Leo Aard: “… en door de noodzakelijke reorganisaties 
natuurlijk het hopeloze bedrijfsschaakteam als eerste 
opgeheven werd…" 
 
Leo Paard: "Hulde aan manager Yuppie." 
 
Leo Wammes: "Joepie!" 
 
Professor Pat: "Erg slim." 
 
Manager Yuppie: "Dank dank. Maar gaat U toch verder." 
 
Leo Aard: “…… hmmm ja, inderdaad. Maar waar was 
ik? Oh ja, het betreffende goede nieuws leidde helaas 
tot minder goed nieuws. Onze meest geachte Hoofdre-
dacteur, tevens teamlijder van het bedrijfsschaakteam, 
was wat in de war en ontkende zelfs het bestaan van 
ons allen!" 
 
Leo Wammes: "Nou ja zeg!" 
 
Leo Paard: "Het moet niet veel gekker worden!" 
 
Professor Pat: "Burp." 
 
Sijtje Kijdnav: "Besta ik dan nog wel?" 

 
Leo Aard: "Zelfs Uw bestaan werd door Rooie Rakker in 
twijfel getrokken, Mevrouw. Maar waar was ik? Oja, na 
de eclatante overwinning zoals vermeld in de vorige 
ASV-Nieuws van onze hand…" 
 
Leo Wammes: "Ach ja, daar waar bleek dat de broeder-
strijd tussen ASV 6 en ASV 7 definitief gewonnen was 
door ASV 6." 
 
Leo Paard: "Ons jeugdteam." 
 
Professor Pat: "Vol grijsaards." 
 
Leo Aard: "Juist, desalniettemin gaf de slotstand van 
2004 te kennen dat ASV 7 door wat hopeloos geschuif 
tegen Duiven definitief op achterstand was geraakt en 
de bakens dus werden verzet. Men keek reikhalzend uit 
naar Het Snelschaken. Daaaaaaar lag dan toch zeker 
de winst voor het oprapen tegen die grijsaards van het 
zesde?" 
 
Leo Paard: "Haha. Rakker leert het ook nooit he." 
 
Leo Wammes: "Hardleers inderdaad. Zucht." 
 
Professor Pat: "Maar wat ziet mijn oog? Daar ligt de 
einduitslag!" 
 

Eindstand tweede t/m vierde klasse 
OSBO Snelschaakteams 2005 

 
1. De Toren 2   79 

2. De Schaakmaat 3  68 
3. SMB jeugd   67½ 

4. Variant   66 
5. ASV 7   57 (33) 

6. Bennekom 2   57 (28) 
7. Lelystad 1   54½ 

8. ASV 6   54 
9. ASV 5   52 

10. Wageningen 5  48 
 
Manager Wakker: "Maar… daar blijkt toch uit dat ASV 7 
boven dat zesde team is geëindigd?" 
 
Leo Aard: "Volkomen correct." 
 
Leo Wammes: "Huh?" 
 
Leo Paard: "Dat kan niet! Wat een mazzelaars, zeker al-
les op tijd gewonnen; welk een geluksvogels… een bof-
konterij!" 
 

ASV 6… 7… of toch 6? 
Door Leo Aard, Leo Paard en Leo Wammes 

 
<Penthouse Kumpenie van Manager Luimans> 
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Professor Pat: "Haha! Liefst drie volle punten voor-
sprong. Eindelijk… zomp voor ZES!" 
 
Leo Aard: "Maar leest U ook de voetnoot…" 
 

Per klasse werden de volgende teams kampioen: 
 

Tweede klasse:  De Toren 2 
Derde klasse:  ASV 7 (NB dit is het team van ASV 6 

uit de reguliere competitie) 
 
Professor Pat: "Waaaat?" 
 
Leo Aard: “Tsja, men had ASV 6 en ASV 7 niet het juis-
te etiketje opgespeld; het 6e was het 7e en het 7e het 6e." 
 
Leo Paard: "…precies zoals een verdwaalde roodachti-
ge geest wel eens rondbazuint dat het zou moeten zijn.” 
 
Professor Pat {Tjomp}: “Gezichtsbedrog!” 
 
Leo Aard: “Neen, het is toch echt waar. Opnieuw wint 
Het Jeugdteam de Strijd der Strijden. Echter, er berei-
ken mij verontrustende berichten vanuit de Kumpenie 
dat…" 
 
Manager Luimans: “Ja, het is echt waar…" 
 
Manager Wakker: "…al begin 2007…" 
 
Leo Aard: “Rooie Rakker promoveert zichzelf 
tot Koning van de Kumpenie en gaat de boel be-
stieren vanuit het Westland." 
 
Leo Paard: "Nooit meer mooie zeges van het 
Zesde?" 
 

Leo Wammes: "Gedaan met het zompige Zevende?" 
 
Professor Pat: “Dat mag niet, kan niet en zal niet!" 
 
Leo Aard: “Daar zijn wij het met U eens, Professor. Niet 
zo mooi. Om niet te zeggen: helemaal niet zo mooi." 
 
Manager Yuppie: "Maar daar kan ik nog wel wat aan 
doen, hoor." 
 
Leo Paard: "?" 
 
Leo Wammes: "Huh?" 
 
Leo Aard: “Wat dan?" 
 
Manager Yuppie: "Ik verwissel gewoon even een 
etiketje. Kleine moeite. Voor altijd zal Rakker verbonden 
zijn aan het Arnhemse!" 
 
Professor Pat: “Hulde!" 
 
Leo Paard: "Yippeeeeeee!" 
 
Leo Wammes: "Hoezee!" 
 
Leo Aard: “En laat die andere champag-
neflessen nou maar ontkurken, Profes-
sor!" 

 
{… en het bleef nog lang onrustig in de 

Penthouse van de Kumpenie} 

Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

Op dinsdag 11 januari vond weer het Daglichtschaak 
plaats. Het gaat goed met het Daglichtschaak. Nieuw 
was Piet Noordhuis. Hij schaakt in Doorwerth. Voor het 
eerst dit seizoen waren Jacob Zandbergen  en Rob Lub-
bers aanwezig. Helaas waren Gerrit Verbost (ziekte) en 
Bob Hartog Heijs (was op 4 januari geweest) niet aan-
wezig. Fritz 8 nam wegens het oneven aantal schakers 
ook deel aan het Daglichtschaak. Piet Noordhuis moest 
het direct tegen de computer opnemen. Hij verloor. 
Daarna mocht Jan Vermeer het tegen Fritz opnemen. 
Ook hij verloor kansloos. Jan heeft toen Fritz 8 gelijk 
naar Fritz 4 gedegradeerd. Hans Meijer moest deson-
danks daarna het onderspit delven, mede doordat Hans 
in tijdnood kwam. Wel had Hans in de slotfase remise 
kunnen forceren, maar dat zag hij niet meer vanwege de 
enkele seconden die hem nog resten. Hans had Fritz 4 

nog remise aangeboden, toen hij nog 1½ minuut had, 
maar Fritz antwoordde: Ik zit me hier toch niet suf te re-
kenen om te remise te maken! In de ranglijst is Jan Ver-
meer door Horst Eder gepasseerd. Horst is in het ra-
pidschaak een geduchte tegenstander. In ASV-Nieuws 
schrijft Horst dat hij op internet aan het oefenen is. En 
oefening baart, zoals u hier ziet, kunst. Henk Kuiphof 
schoof een plaatsje dichter 
naar de top. Ook Stephan 
Philip Machie schoof één 
plaatsje naar boven. 
De volgende Daglichtschaak 
vindt plaats op  
dinsdag 1 februari. 
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Mijn naam is Léon van Tol, ik ben 32 jaar en kom oor-
spronkelijk uit Maasniel; onder de rook van Roermond. 
Daar heb ik de eerste 17 jaar van mijn leven gewoond 
en heb ik na 12 nutteloze jaren de regels van het edele 
schaakspel geleerd. Mijn grote nicht leerde het mij en al 
diezelfde dag wist ik van haar te winnen. Omdat 
niemand bij mij thuis verder kon schaken en schaken 
nou net het enige spel was waarbij ik tegen mijn verlies 
kon (let op: verleden tijd…), mocht ik toen ik 14 was lid 
worden van de schaakvereniging (’t Pionneke) in Roer-
mond. 
Toen ik 17 was ging ik econometrie studeren in Tilburg. 
Daar werd ik ook lid van een schaakvereniging, namelijk 
de Wolstad. Hoewel ik het bij ’t Pionneke erg naar mijn 
zin had, besloot ik na een jaar ook extern in Tilburg te 
spelen. En hoewel ik ondertussen intern ook bij de Stuk-
kenjagers speelde, koos ik toch voor de Wolstad. Omdat 
ik vaak in het café kwam waar ik moest schaken, heb ik 

ook nog een half jaartje gedamd, maar dat is lang niet 
zo leuk. 
Wat ik uiteindelijk ook niet leuk vond was mijn studie. Na 
twee jaar had ik het wel gezien en koos voor de zuivere 
wiskunde in Utrecht. Omdat in Utrecht de kamers duur 
zijn en de colleges op de Uithof werden gegeven ging ik 
in Zeist wonen. Utrecht bleek een veel gezelligere stad 
te zijn dan Tilburg en plotseling verdween mijn interesse 
voor het schaken. Omdat ik het moeilijk vond om af-
scheid te nemen van de gezelligheid die ik uit Tilburg 
kende, heb ik nog een viertal jaar op en neer gereisd om 
les te geven aan de jeugd en ook extern te spelen. We 
speelden tweede klasse en een teamgenoot van me 
woonde in Utrecht, dus qua reizen viel het allemaal nog 
wel mee. 
Na die vier jaar waren ook de uitstapjes met het team 
niet meer genoeg om te blijven schaken. Ondertussen 
was ik gaan volleyballen en het schaken gebeurde al-

Even voorstellen…. 
Léon van Tol 

10e ronde   11e ronde   12e ronde   
Horst Eder Wim Zunnebeld 1-0 Dick Hajee St. Machie 1-0 Jan Vermeer Piet Noordhuis 1-0 
Dick Hajee Jacob Zandbergen 1-0 Henk Kuiphof Wim Zunnebeld 1-0 Fritz 8 Hans Meijer 1-0 
Henk Kuiphof Jan Vermeer 0-1 Fritz 8 Jan Vermeer 1-0 Jacob Zandbergen Rob Lubbers rem 
Hans Meijer St. Machie 0-1 Jacob Zandbergen J.  Gosseling 1-0 Wim Zunnebeld Dick Hajee 1-0 
Piet Noordhuis Fritz 8 0-1 Hans Meijer Piet Noordhuis rem St. Machie Horst Eder rem 
Rob Lubbers J. Gosseling 0-1 Rob Lubbers Horst Eder 0-1 J. Gosseling Henk Kuiphof 0-1 

 Stand na ronde 12: pnt Aantal partijen ELO TPR 
1. Horst Eder 9,5 12 1474 1695 
2. Jan Vermeer 9 12 1610 1750 
3. Dick Hajee 8 11 1510 1625 
4. Henk Kuiphof 6 8 1478 1570 
5. Fritz  8 6 3 2000 1590 
6. Jacob  Zandbergen 5,5 3 1432 1383 
7. Karel Polman 2,5 3 1844 1473 
8. Wim Zunnebeld 4,5 11 1428 1415 
9. Stephan Machie 2,5 9 1542 1343 
10. Gerrit Verbost 1,5 6 1349 1201 
11. Piet Noordhuis 4,5 3 1589 1465 
12. Rob Lubbers 4,5 3 1359 1133 
13. Bob Hartogh Heijs 4 3 1400 1312 
14. Jacques Gosseling 4 6 1280 1158 
15. Peter de Jong 0 3 1565 865 
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leen nog maar in de kroeg, of 
thuis met drank op, tegen 
vrienden. Ook bij het volleybal-
len werd ik actief en wist onder 
andere een lokale café-
eigenaar binnen te halen als 
sponsor. Met veel plezier gin-
gen we daar regelmatig met 
ons volleybalteam gezellig wat 
drinken. Toen tijdens de EK 
van 2000 een teamgenoot van 
mij na een overwinning van Nederland tegen mij wilde 
schaken, werd van achter de bar een bord en stukken 
tevoorschijn gehaald. Nadat ik won van mijn teamge-
noot kwam de eigenaar van de bar naar me toe en zei 
dat er elke dinsdag hele goede schakers van de schaak-
vereniging Zeist kwamen om tijdens de zomer toch aan 
hun verslaving te kunnen werken. Ik moest maar eens 
op dinsdag komen schaken (en natuurlijk consumeren). 
Vanwege de drank en de euforie over de prestaties van 
het Nederlands elftal, riep ik natuurlijk dat het voor mij 
geen uitdaging zou zijn. Ook van hen zou ik wel winnen. 
Toen hij echter wilde gaan wedden om geld, moest ik 
even achter mijn oren krabben. Een vriend (en teamge-
noot) van mij had echter zijn geld al op tafel gelegd en 
hij zou die weddenschap wel aangaan. Tja, geen weg 
meer terug. De volgende dinsdagavond gingen we met 
een groepje volleyballers naar het café. En jawel, op bij-
na alle tafeltjes stonden borden met stukken en klokken. 
Na me voorgesteld te hebben, het doel van de avond 
was door onze sponsor ook duidelijk gemaakt aan de 
schakers, ging ik snelschaken. 
Het ging niet slecht, sterker nog, het ging goed en de 
weddenschap werd verdubbeld van 25 gulden naar 50 
als ik de volgende week weer zou winnen. Nu werd het 
geld weer meteen uitgegeven aan de bar, maar daar 
ging het natuurlijk niet om. Toen ik weer ‘serieus’ achter 
het bord zat, merkte ik namelijk hoeveel plezier ik had. 
En na de week daarop de inzet van mijn vriend te heb-
ben verdubbeld, besloot ik om weer wat te gaan doen 
met schaken. Les geven of aan de interne competitie in 
Zeist mee te gaan doen. Na enig aandringen werd ik 
echter overgehaald door Gerard Hamers (voorzitter van 
de SGS en toen ook van SC Zeist) om het alletwee te 
gaan doe én extern te gaan spelen. Ja, de geest was 
zwak…. 
Ondanks het gebrek aan ritme, speelde ik met meer ple-
zier (en voor mijn gevoel beter) dan ooit. Ik verloor af en 
toe als een kind, maar daar stonden geweldige overwin-
ningen tegenover. Tot mijn verbazing waren die talrijker 
en aan het einde van het seizoen was ik zelfs clubkam-
pioen. Dat heb ik herhaald, totdat ik in Arnhem ging wer-
ken. Na een half jaar wilde ik wel op de fiets naar mijn 
werk en ben ik hier ook gaan wonen. Toen het nieuwe 
schaakseizoen begon, wilde ik graag elke week een leu-
ke partij spelen en aangezien ASV een sterke en leuke 
vereniging is, koos ik er voor om lid te worden. Helaas 
merk ik dat ik te vaak laat van mijn werk kom en het niet 
meer red om mee te spelen. Ik heb echter goede voor-
nemens gemaakt en ga proberen om minder lang te 
werken en meer te schaken. 
Ik wil graag leuke partijen spelen en de volgende partij 

is daar wat mij betreft een voorbeeld van. Het was voor 
de SGS-kampioenschappen, ik had zwart tegen Emil 
Wüstefeld, een schaker met een elo van (toen) circa 
2250. 
 
1.e4, d5   2.exd5, Pf6  3.c4, e6  4.dxe6, Lxe6 Het IJs-
lands gambiet, een gevaarlijke en scherpe variant in het 
Scandinavisch. 5.Le2 Beter lijkt 5.d4, maar dan kan 
zwart gebruik maken van de ruimte die hij krijgt. In een 
partij Kuijf-Hodgson volgde 5…, Lb4+  6.Ld2, De7  7.
Lxb4, Dxb4+  8.Dd2, Pc6 9.Pc3, 0-0-0  10.d5, Lg4  11.
f3, The8+  12.Le2, Lf5 en alle zwarte stukken doen mee, 
in tegenstelling tot de witte. Na nog 9 zetten gaf Kuijf op. 
5….,Lc5  6.Pf3, Pc6  7.0-0, Dd7  8.b4, Ld4  9.Pc3, 
0-0-0  
Diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze stelling is de uitgangsstelling van dit systeem. Wit 
heeft een pion meer, zwart heeft druk op de d-pion, veld 
d4 en begint een koningsaanval op te zetten. Voor het 
daar mis gaat probeert wit op de damevleugel tegenspel 
te krijgen. 10.Da4, Kb8  11.Lb2 Na 11.Pxd4, Pxd4  12.
Dxd7, Pxd7 wint zwart de pion terug met voordeel, van-
wege de zwakke zwarte velden en de veel actievere to-
rens. 11….,The8  12.b5 Wit probeert ruimte te winnen 
en een koningsaanval te krijgen. Misschien moet hij nu 
toch kiezen voor dezelfde variant als op zet 11, of voor 
12.c5, Lxc3  13.Lxc3, Pd4  14.Dd1, Pxe2+ 15.Dxe2, Lg4  
16.Dd1, Pe4 en ook hier wint zwart minimaal de pion te-
rug met een (zeer) goede stelling. 12….,Pe5  13.Tac1, 
Lf5  14.Pxf5? Beter is Db3, hoewel zwart zeer overwe-
gend staat, de dame helpt de verdediging dan nog via 
de derde rij. Nu staat ze de rest van de partij buitenspel. 
14….,Txe5  15.Lf3, Pg4  16.Lxg4 Ook 16.Pd1, Ld3  17.
Lxg4, Dxg4  18.Pe3, Txe3  19.Lxd4, Le4! wint voor 
zwart. 16….,Lxg4  17.Tce1 Taaier is 17.Da3, Lh3  18.
Pe2, Lxb2  19.Dxb2, Txe2  20.gxh3, Df5, maar ook hier 
is er weinig meer te halen voor wit. 
Diagram: 
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Zwart kan nu eenvoudig winnen met Lxf2+, in alle vari-
anten blijf ik minimaal een stuk voor. Ik wilde het natuur-
lijk mooi doen. 17….,Lf3 Hoe vaak kun je tenslotte zo’n 
zet spelen (als je niet Morozevich heet…) Na 18.gxf3, 
Tg5+  19.Kh1, Dh3 of 18.Txe5, Dg4  19.Tg5, Dxg5  20.
g3, Dg4 is mat niet meer te voorkomen. Mijn tegenstan-
der probeerde nog 18.Te3, Lxe3  19.fxe3, Lxg2 Hier 
met die koning…. 20.Kxg2 Een paar zetten langer duurt 
20.b6, Dg4  21.bxc7+, Kxc7  22.Txf7+, Kb8  23.Tf4, 
Dg6. Maar echt vrolijk word je daar natuurlijk ook niet 
van. 20…., Dg4+  21.Kh1, Txd2. 0-1, mat is niet meer 
te voorkomen. 

Veldhoven 1 - ASV 1     3 - 5 
Olivier Bruning 

Na meermalen het onderspit te hebben gedolven tegen 
de Veldhovenaren werd er door het eerste eindelijk 
weer eens gewonnen. Daarbij hebben we over fortuin 
niet te klagen gehad. Als eerste was Eelco klaar. Al va-
ker had Eelco zijn tegenstander Frank Wuts (2293) fi-
naal overspeeld om vervolgens door een blunder het 
punt alsnog af te staan, zodat onze kopman besloot om 
nu maar het zekere voor het onzekere te nemen. Nadat 
een heel stel zware stukken waren geruild werd remise 
daarmee een feit. Sjoerd was ten Albert Schenning 
(2045) niet slecht uit de opening gekomen, maar toen hij 
een voortzetting die hem een minimaal plusje zou heb-
ben opgeleverd versmaadde, ging het bergafwaarts met 
zijn stelling. Met dit verlies was ASV op achterstand ge-
komen. Even later werd de schade nog groter. Sander 
had zich slecht op het treffen voorbereid, want hij had 
zich ’s ochtends geschoren en rook niet naar alcohol. 
Toch was daar in het begin weinig van te merken. Met 
speels gemak werd er een overweldigende positie be-
reikt maar even zo makkelijk werd al het voordeel en 
nog meer daarna weggegeven. Het kwam hem alsnog 
op zijn 1e nul van het seizoen te staan. Het eerste goede 
nieuws kwam van Wouter die in een bizar duel aan het 
langste eind trok. Eerst kwam hij erg goed te staan, 
even later miste hij een opgelegde winst, maar kort voor 
het einde stond hij finaal verloren en had hij het geluk 
dat zijn tegenstander in te grote tijdnood was gekomen 
en enkele seconden voor het vallen van de vlag zijn da-
me weggaf: 
 
 Kodentsov,Grisja (2184)- van Rijn,Wouter [B05] 
 
1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.d4 d6 4.Pf3 Lg4 5.Le2 e6 6.0–0 
Le7 7.c4 Pb6 8.Le3 0–0 9.Pc3 P8d7 10.exd6 cxd6 11.
b3 f5!? deze zet werd door enkele teamgenoten scherp 
veroordeeld 12.h3 Lh5 13.g4?! maar deze reactie ver-
dient eerder te worden afgekeurd 13...Lg6 [wits bedoe-
ling was waarschijnlijk 13...fxg4 14.Ph2    ;hij gaat nu op 
zoek naar complicaties] 14.d5?! e5 15.c5 fxg4-+ 16.
Pxe5 Pxe5 17.cxb6 Pf3+ 18.Lxf3 gxf3 19.Kh2 Lf6 20.

Ld4 Lg5 21.Tg1 axb6 22.a4 Tc8 23.De1 Te8 24.Dd1  
Diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24...Lh5 [hier mist zwart een opgelegde winst: 24...Lf4+! 
25.Kh1 Dh4 26.Dxf3 Txc3–+!] 25.Dd3 Tc7 26.Df5 h6 
27.Tae1 Tf8 28.De6+ Kh8 29.Pe4 Lf4+ 30.Kh1 Dh4? 
[wit spreekt inmiddels weer een aardig woordje mee en 
laat Wouter nu struikelen, 30...Te7!–+ was nodig en 
sterk] 31.Txg7!  
Diagram: 
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door deze krachtzet worden de bordjes danig verhangen 
31...Txg7 32.Tg1 Tfg8 33.Dg4?? [in vliegende tijdnood.
wit had zijn voorgaande spel kunnen bekronen met 33.
Txg7 Txg7 34.Dc8+ Kh7 35.Df5+ Lg6 36.Pf6+]  0–1 
 
Deze meevaller bracht ASV weer op koers, en hoewel 
het dus goed mis had kunnen lopen kan Wouters over-
winning moeilijk onverdiend beschouwd worden. Ook bij 
Remco leek het lange tijd een hele andere kant op te 
kunnen gaan . Zijn 14-jarige opponent Thijs Laarhoven 
(2008) leek er klaar voor om Remco’s slappe behande-
ling van het Budapester gambiet af te straffen ( tsja 
vrouwen! je moet ervan houden…). Na 10 zetten stond 
het zo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het ziet er eng uit voor wit. Hij heeft een achterstand in 
ontwikkeling, een loper op e2 “gefianchetteerd” en een 
koning in het midden. Niettemin werden even later alle 
actieve zwarte stukken onder terreinwinst teruggewor-
pen en op de 33e zet zag het er allemaal weer heel an-
ders uit. Met een leuke pionnendoorbraak maakt Remco 
het nu  gedecideerd uit: 
 
Stelling na 32...Lg6 Diagram  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33.c5! ( dreigt 34.Lc4) d5 34.e4 c6 35.exd5 cxd5 36.
Dxd5 De3+ 37.Kg2 Kxg7 38.Dd4 Dxd4 39.Txd4 Te7 
40.Lf1 Tc8 41.Tc1 Tec7 42.c6 bxc6 43.b6 Te7 44.La6 
Tb8 45.Txc6 Le8 46.Tcd6 Lf7 47.Td7 Kf8 48.b7 Le6 
49.Td8+ Te8 50.Txb8 Txb8 51.Td6 Ke7 52.Tc6 1–0 
 

Invaller Koert van Bemmel maakte tegen collega-invaller 
Frans Wolferink (2003) probleemloos remise zodat alles 
afhing van de laatste twee partijen, die allebei gunstig 
stonden voor ASV. Maar ook daar werden we een hand-
je geholpen door de tegenstander: 
 
 
Swinkels,Nol (2077)- Wilgenhof,Otto [C02] 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Db6 5.Pf3 Ld7 6.a3 a5 7.
b3 Pc6 8.Le3 f6 9.Ld3 fxe5 10.Pxe5 Pxe5 11.dxe5 g6 
12.a4 Lg7 13.f4 Pe7 14.Pd2 0–0 15.0–0 d4 16.Pc4 Da7 
17.cxd4 cxd4 18.Ld2 Pd5 19.Lxa5 [Fritz geeft 19.Dg4 
met een duidelijke plus voor wit] 19...b5 20.axb5 Lxb5  
Diagram:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.Ld2?! [21.Dg4] 21...Dxa1 22.Dxa1 Txa1 23.Txa1 
Pxf4 24.Lxf4 Txf4 25.Ta5 Lc6 26.b4 Tf8 27.b5 Ld5 28.
b6 Te8 29.Tb5 Kf8 30.Kf2 Ke7 31.Pd6 Tb8 [er was 
geen bezwaar tegen 31...Tf8+ 32.Ke2 Lxe5] 32.Pc4 
Kd7 33.Ta5 Lf8 34.Ta7+ Tb7 35.Ta8 Lc5 36.Th8 Lxc4 
37.Txh7+ Kc6  
Diagram:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38.Txb7?? [38.Tc7+ Txc7 (38...Kxb6 39.Txb7+ Kxb7 
40.Lxc4) 39.bxc7 Kxc7 maakt remise] 38...Lxd3! 39.Tf7 
Lxb6 40.Tf6 Kd5 0–1 
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Ik speelde een spannende partij waarbij ik min of meer 
gedwongen werd een pion te veroveren onder opoffe-
ring van de rochade. Bovendien was het niet eenvoudig 
de ontwikkeling te voltooien. Bij optimaal spel zou remi-
se het meest waarschijnlijke resultaat geweest zijn, 
maar in lichte tijdnood overzagen beide spelers een sim-
pele verdediging voor de Veldhovenaar. 
 
Schenning,H (2032) - Bruning,O [B22] 
1.e4 c5 Na deze zet keek mijn tegenstander mij ver-
baasd aan en zei: "ik heb in mijn database gekeken en 
dacht dat je pirc speelde?"  Daarmee schonk hij me ge-
lijk een psychologisch voordeeltje... Het is inderdaad de 
eerste keer sinds jaren dat ik siciliaans speel in een seri-
euze wedstrijd. 2.c3 g6 3.d4 cxd4 4.cxd4 d5 5.e5 Ph6 
6.Pc3 Pc6 7.h3 Pf5 8.Pf3 h5 9.Lf4 e6 10.Dd2 a6 11.
Le2 Le7 12.0–0–0!  
Diagram:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hier had ik nauwelijks rekening mee gehouden, maar nu 
dreigt vervelend 13.g4 12...Db6 [het  alternatief  12...b5 
13.g4 Ph4 (of zelfs 13...Pg7 14.Lh6 Lf8) 14.Pxh4 Lxh4 
15.gxh5 gxh5 ziet er erg passief uit en dat ligt mij niet 
zo; en 12...h4 13.g4 hxg3 14.fxg3 houdt wits opmars op 
de koningsvleugel maar heel even tegen] 13.g4 hxg4 
14.hxg4 Txh1 15.Txh1 Pfxd4 16.Th8+ Kd7 17.Th7!? 
[na 17.Pxd4 Dxd4 18.Dxd4 Pxd4 19.Th7 Pxe2+ (19...g5 
20.Le3 Pc6 21.Pa4; 19...b5 20.Txf7 Ke8 21.Tg7 b4 22.
Le3) 20.Pxe2 heeft zwart niet veel beter dan herhaling 
van zetten toe te staan met 20...Ke8 21.Th8+ Kd7] 17...
Pxe2+ 18.Pxe2? [18.Dxe2 Db4 (18...Dd8) 19.Dd2 
Dc4=] 18...Dxf2 19.Pfd4 Df1+ 20.Kc2? [20.Dd1 Dxd1+ 
21.Kxd1 g5-+] 20...Pxd4+?! [Na lang nadenken ge-
speeld. Fritz geeft als sterkere mogelijkheden 20...Pb4+! 
21.Kb3 a5 22.a4 (22.a3 Db1–+) 22...b5 23.Dc1 Dxc1 24.
Pxc1 bxa4+ 25.Kxa4 Kd8-+; en 20...Lb4 21.Pc3 (21.De3 
Lc5–+) 21...Lxc3 22.bxc3 Da1-+] 21.Pxd4 g5 [ik over-
woog ook onder opoffering van de f-pion snel de ontwik-
keling te voltooien, een plan dat Fritz wel ziet zitten: 
21...b5! 22.Txf7 Lb7 (22...g5?? 23.Db4+-) 23.b3 Th8! 
(en vooral niet 23...Da1? 24.Db4+-; wel speelbaar is 
23...Tf8 24.Txf8 Lxf8=+) en nu volgt op 24.Db4 Th2+!-+] 
22.Le3 b5   nu nog één zet en de toren grijpt vernieti-
gend in... 23.Df2 Dc4+ [hier had ik op vertrouwd en 
dacht nu geforceerd te winnen; zwart heeft niets na 23...

Dxf2+ 24.Lxf2 Lb7 25.Txf7 Tf8 26.Txf8 Lxf8 27.Pf3=] 24.
Kd2?? [ wit kan zich redden met 24.Kb1! omdat 24...
Dd3+ 25.Dc2 Dxe3?? faalt op 26.Dc6+ en zwart gaat 
mat! ] 24...Lb4+  
Diagram : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en wit gaf op, want nu volgt wel 5.Kd1 Dd3+ 26.Ld2 Dx-
h7 27.Lxb4 Db1+ 0–1 
 
 
Hiermee was de winst zeker gesteld! Sterker nog, het 
was pas tien over 5 toen wij de plaatselijke Chinees gin-
gen opzoeken! Helaas werd deze tijdwinst tenietgedaan 
door het ellenlange wachten in het restaurant. Vermaakt 
hebben we ons natuurlijk wel, al was het maar om het 
geschreeuw dat vanuit de keuken te horen was. Toen ik 
aan de ober vroeg of het wel gezellig was in de keuken, 
antwoordde hij dat de koks elkaar niet goed konden ver-
staan vanwege de afzuigkap! Zou er dan toch een ge-
hoorapparaat in die Tjap Tjoi hebben gelegen? 
 
 
Veldhoven 1 – ASV 1                          3 - 5 
 
F.Wuts – E. de Vries                            rem. 
G.Kodentsov – W. van Rijn                  0-1 
A.van der Heijden – S. Berkhout          1-0 
N.Swinkels – O. Wilgenhof                   0-1 
T.Laarhoven – R. de Leeuw                 0-1 
F.Wolferink – K.v. Bemmel                   rem. 
A.Schenning – S.v. Roosmalen           1-0 
H.Schenning – O.Bruning                    0-1                 
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Deze keer bespreken we artikel 12 van de FIDE Regels 
voor het Schaakspel. Deze bepaling behandelt het ge-
drag van de spelers. Ook dit artikel behoort tot de Wed-
strijdregels en bestaat uit 8 leden.  
 
Artikel 12.1 behelst de kapstokbepaling betreffende het 
gedrag van de spelers. In deze tijd van normen en waar-
den en maatschappelijke verharding voorwaar geen over-
bodige bepaling. 
De spelers dienen zich te onthouden van handelingen 
waardoor het schaakspel in diskrediet wordt gebracht. 
 
Artikel 12.2 bepaalt, dat het de spelers tijdens het spelen 
verboden is gebruik te maken van enigerlei aantekening, 
informatiebron of advies of op een ander schaakbord te 
analyseren. Het notatieformulier mag alleen worden ge-
bruikt om de zetten, de kloktijden, een remise-aanbod en 
zaken betreffende een claim te noteren. 
 
Kort en goed: het praten over je eigen partij (“Heb je ge-
zien, dat Paard f6 schaak een stuk wint?”) tijdens de 
teamwedstrijd is uit den boze. Hetzelfde geldt voor het 
uitwisselen van varianten (“Hoe moet ik verder spelen na 
13. Loper slaat op b4?”). Het lijkt zo vanzelfsprekend, 
maar eenieder die wel eens een externe wedstrijd heeft 
gespeeld, weet hoe moeilijk het is om niet toch even van 
gedachten te wisselen over de stelling van jezelf dan wel 
een teamgeno(o)t(e). 
 
Artikel 12.3 stelt, dat spelers die hun partij hebben beëin-
digd als toeschouwers worden beschouwd.   
 
Let op: deze bepaling geldt onverkort voor de teamleider, 
die niet tevens als arbiter/wedstrijdleider fungeert, en ook 
voor het fenomeen ‘non-playing captain’. Beiden bemoei-
en zich bij teamwedstrijden vaak met alles wat rondom 
de partijen gebeurd. Begrijpelijk, maar zonder reglemen-
taire basis, dus. Te overwegen zou zijn de taken en be-
voegdheden van de teamleider en ‘non-playing captain’ 
eens nader tegen het licht te houden en waar mogelijk re-
glementair vast te leggen. De FIDE-regels gaan te zeer 
uit van de ideale situatie, dat bijvoorbeeld ook bij iedere 
teamwedstrijd een ter zake deskundige arbiter/
wedstrijdleider aanwezig is. Wellicht zou hiertoe in OS-
BO-verband via het aanpassen van het OSBO-reglement 
een aanzet worden gegeven. 
 
Artikel 12.4 bepaalt, dat het de spelers niet is toegestaan 
het “spelersgebied” te verlaten zonder toestemming van 
de arbiter. Onder spelersgebied wordt verstaan: de 
speelruimte, toiletten, koffiekamer, rookruimte en andere 
door de arbiter aangewezen ruimten.  
De aanzet zijnde speler mag de speelruimte niet verlaten 
zonder toestemming van de arbiter. 
 
Strikt genomen brengt deze bepaling met zich mee, dat 

bij iedere wedstrijd van tevoren dient te worden bepaald 
welke ruimten van de speellocaliteit wel en welke ruimten 
niet van het spelersgebied deel uitmaken. 
 
Ernie en Barth 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Barth, weet jij wat een toeschouwer is, Barth?” 
Barth: “Ja, Ernie, dat weet ik, Ernie.” 
Ernie: “Wat is dat dan Barth?” 
Barth: “Een toeschouwer, Ernie, dat is naast een gewone 
toeschouwer ook een speler die zijn partij heeft beëin-
digd, Ernie”. 
 
Artikel 12.5 bepaalt, dat het is verboden de tegenstander, 
op welke wijze dan ook, af te leiden of te hinderen. Hier-
onder vallen ook onredelijke claims of remise-
aanbiedingen. 
 
M.a.w.: biedt je tegenstander je al maar mopperend: “het 
is potremise en hij speelt maar door”, in de tijdnoodfase 
voor de vierde keer remise aan, in plaats van dat hij de 
klok stilzet en remise te claimt, dan handel niet jij, maar 
handelt hij in strijd met de gedragsregels voor het 
schaakspel.  
 
Artikel 12.6 geeft aan, dat overtreding van de artikelen 
12.1 tot en met 12.5 moet leiden tot straffen overeenkom-
stig artikel 13.4. 
In de tiende aflevering van deze rubriek worden onder 
meer de mogelijke straffen besproken. Tevens zal dan - 
zoals in aflevering 4 is aangegeven - artikel 9.5.a nader 
worden besproken. Ter correctie merken wij nog op, dat 
in aflevering 4 bij deze bepaling ten onterecht naar artikel 
12 wordt verwezen. Dit dient uiteraard artikel 13 te zijn. 
 
Artikel 12.7 stelt, dat wanneer een speler herhaaldelijk 
weigert zich aan de Regels voor het Schaakspel te hou-
den, hij wordt bestraft met het verlies van de partij. 
De score van de tegenstander moet door de arbiter wor-
den vastgesteld. 
 
Artikel 12.8 tenslotte bepaalt, dat als beide spelers schul-
dig zijn volgens artikel 12.7, dan moet de partij voor beide 
spelers verloren worden verklaard. 
 
Ernie en Barth 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Spelers die zich gedragen is een schoon goed, hè 
Barth”? 
Barth: “Zo is het maar net, Ernie, zo is het maar net”! 

De Regels voor het Schaakspel (9) 
featuring “Ernie en Barth” 

door Nico Schoenmakers onder auspiciën van Barth Plomp 
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Ik kan genieten van een mooie partij. In elk toernooi op 
niveau zitten wel pareltjes, of partijen, die daarbij in de 
buurt komen. Waar geniet jij dan zo van, Hendrik? Laat 
eens wat zien. Toevallig stuitte ik onlangs op Gipslis – 
Savon uit het Sovjet-kampioenschap, dat in 1961 in Ba-
koe gespeeld werd. De partij is al oud en hoort niet tot 
de klassiekers. Er is dus een redelijke kans, dat u hem 
niet kent. Wit gaat hier zijn 24e zet spelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

24. Pf3-g5  Db8-c8 25. Te1xe6 Te8xe6 26. Pc3xd5 
(Pf6 moet h7 blijven dekken. Daarom is ook ….Lxd5 niet 
goed. Er volgt gewoon 27.Lxd5) …h7-h6. 27. Pd5xf6 
(Zwart heeft opnieuw een slechte keuzemogelijkheid. 
Na Lxf6 volgt uiteraard Lxe6+. Maar ook …Txf6 28. 
Pxe6 Txe6 29.Dxf5 is een erg dure oplossing voor 
zwart. Opgeven of nog wat proberen?) …Kg8-h8. 28. 
Dh3xf5 (Volgt nu Dh7 mat? Nee hoor.) …Te6-e1+  29. 
Td1xe1 Dc8xf5 (Ai, overzien? Alweer: nee hoor) 30. 
Pg5-f7+  En nu gaf zwart op. Het verplichte vervolg is …
Txf7 31. Te8 Tf8 32. Txf8 mat. Het is duidelijk: hier spe-
len hele grote jongens. 
Dat is natuurlijk niet altijd duidelijk. Mijn schaakblad (het 
Duitse Schachmagazin) gaf kort geleden drie partijen. 
Zij hadden alle drie dezelfde openingsvariant en liepen 
alle drie in 35 – 40 zetten naar remise. De stelling van 
het blad was, dat zonder bijgevoegde analyse geen en-
kele zwakkere speler kon uitmaken of we over ratings 
van 2600, 2400 of nog geen 2200 praten. Wat mij be-
treft bleek dit juist te zijn. Omdat je zelf niet anders kunt 
dan knoeien heb je er ook geen zicht op of een ander 
knap speelt of eveneens talloze steken laat vallen, be-
halve dan in gevallen als van het bovenstaande frag-
ment. 

GOED? 
Hendrik van Buren  

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

026 - 4420937 

(advertentie) 
Ik moest daar aan denken toen ik de tweede serie 
thuiswedstrijden van ons eerste, tweede, derde en 
vierde kwam bekijken. Ik zag het ene na het andere 
boeiende standje langs trekken. Vervolgens was er 
wel het verslag in En Passant, maar in ASV-Nieuws 
kwam ik slechts een partij tegen. Toen ik daarop ver-
schillende spelers aansprak en vroeg, waarom ze 
niets gepubliceerd hadden, kwam het antwoord, dat 
het geen goede partij was. Dat laatste zal wel zo zijn. 
Als ik een knoeier ben, zal je met 300 elopunten meer 
de sterren niet van de hemel spelen. Bovendien: zelfs 
tijdschriften publiceren tegenwoordig minder partijen. 
Wie wil kan er elke week rond de duizend nieuwe vin-
den op The Week in Chess. Maar standjes kun enorm 
boeiend zijn en daarvan zijn er vaak talloze te bewon-
deren. Op zo’n middag komen op 32 borden bij een 
gemiddelde lengte van 35 zetten toch ruim 2000 ver-
schillende standen op het bord. Daar moet toch een 
hoop interessants tussen zitten. 
Vorige keer ging ik dus met pen en papier naar de 
match om toen te ontdekken, dat je nooit in je eentje al 
die borden goed kunt volgen. Iets om voor een vol-
gend keer aan te werken. Maar je pikt natuurlijk altijd 
wel iets mee. Zo lazen we in het wedstrijdverslag, dat 
Peter Boel (zwart) eerst niet zo goed stond. Wij no-
teerden de volgende stand. 
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Het is duidelijk. Hij staat verloren ook al doet Db1 na-
tuurlijk wel een toren terugwinnen. Mijn computer geeft 
zijn Leidse tegenstander van Benthem zelfs +2,6. En 
toch won Peter. Er moeten dingen gebeurd zijn, die 
schaaktechnisch niet kloppen. 
Dat deed het wel bij Brussen tegen Theo Jurrius.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In het wedstrijdverslag las ik, dat hij zelf vreesde voor 
remise. Omstanders mompelden, dat het wel remise 
zou worden. Het is duidelijk de witte koning kan de ko-
ningsvleugel niet verlaten. Dan gaat de infanterie mar-
cheren. Maar wat kan de zwarte koning? Wit kan de da-
mevleugel afsluiten. Voor de koning valt er dus niets te 
roven. Hoe ver kan hij weg van de (straks) vrije c-pion? 
Het ging verder met 1.cxd5 h5 2. Kg2 Kf6 3. Kh2. Theo 
haalde via f6, e7 en d6 de pion op. Wit kon niets anders 
doen dan op de velden g2 en h2 heen en weer lopen. 
Na a6-a5 liep Theo met de koning via dezelfde weg te-
rug naar f5 om daarna met de twee pionnen stapjes 
naar voren te maken. Uiteindelijk bracht hij zijn koning 
buiten het bereik van de d-pion op veld g3. Maar daar 
was weinig moed voor nodig omdat h3-h2 op de volgen-
de zet mat was. Kortom je moet dit eindspelletje winnen 
door mat te zetten en niet door te willen promoveren. 
Leuk was een stand uit Theissen – De Bekker uit de 
match van ASV 4. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wit staat gewonnen. Maar dat krijg je niet cadeau. Onze 
man speelde 1. Pa4-c3 en kon het vervolgens wonder-
baarlijk nog remise houden. …h4 2. Pxe2 h3 3. Kf1 
(knap gevonden) h2 4. Pg1+. Na hxg1 5. Kxg1 is het 
natuurlijk remise. Als de zwarte koning naar achteren 
gaat volgt Kg2 en als hij naar g3 gaat brengt Pe2 eeu-
wig schaak. Toch valt de winst simpel te beredeneren. 
Wit heeft twee zetten nodig om de g-pion af te stoppen: 
Pc3 en Pxe2. De zwarte g-pion heeft drie zetten nodig 
om veld g1 te bereiken. Alle gevaar komt dus van de 
zwarte h-pion, maar die heeft nog vier zetten nodig. Wit 
heeft de tijd om b5-b6 te spelen en zal winnen omdat hij 
al met zijn dame kan zetten als de zwarte pion pas op 
h2 staat. 
Helaas hebben we ook nog niets gezien van onze Olym-
piadeploeg. Ook van hen toch minimaal een standje. 
Ayyoubi deed het lang niet slecht. Hij haalde diverse 
overwinningen. Wij geven hier een standje uit de vierde 
ronde, waarbij Afghanistan tegen Guernsey speelde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wit dreigt Kf4. Zwart is echter aan zet. 1… Tf1 2. Tf2 
Tc1 3. Kd2 Tg1 Zwart gaat een pion winnen. 4. Th2 
Txg3  5. h5 Th3 6. Tg2  gxh5 en dit eindspel schoof 
Ayyubi moeiteloos naar winst.  
Sherman Maduro zal met minder plezier terugkijken op 
het toernooi in Spanje. Hij kwam met slechts twee remi-
ses naar huis. Als topman kreeg hij natuurlijk de zwaar-
ste tegenstand voor de kiezen, maar wie zijn partijen 
bekijkt krijgt ook de indruk, dat hij zijn normale vorm niet 
had. Goed komt dit naar voren in een fragment uit de 
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tweede ronde, waarin hij het moest opnemen tegen 
Bachmann – de sterke man van Paraguay.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sherman werd hier kennelijk vooral bezig gehouden 
door witte mogelijkheden op de h-lijn te beginnen met 
h2-h4. Hij vond tegengif met …Tf8-h8, maar werd ge-
confronteerd met 2. Dg4-h3+ . Onze man gaf het gelijk 
op want aan dameverlies valt niet meer te ontkomen. 
 
 

Afzien in Friese Toko 
Door Peter Boel 

Een fijne loting, gonsde het eind 2004 door Arnhem. He-
lemaal naar het weerbarstige Leeuwarden rijden en dan 
nog ingemaakt worden ook. Voor mij is de Friese hoofd-
stad echter verbonden met heel speciale herinneringen. 
Vroeger de boekjes over de NK’s van Waling Dijkstra. 
Hekkensluiter Bruno Carlier die in de Friese weilanden 
filosofisch bevlogen raakt. De NK’s van de afgelopen 
drie jaar… Niet ver van Leeuwarden ligt St. Annaparo-
chie, de wieg van mijn loopbaan als schaakjournalist. 
En niet te vergeten die bekerwedstrijd tegen Philidor er-
gens in de jaren tachtig, toen we hadden moeten win-
nen. Ik verschalkte Babak Tondivar, toen al (of nog?) 
een Fries en Jeroen Noomen stond geweldig tegen Ed-
dy Scholl. Maar Noomen liet zich door de taaie ex-
kampioen vreselijk beetnemen waardoor we nog verlo-
ren. En nog veel meer bekerwedstrijden met ASG… 
Genoeg banden met deze roemruchte Friese club dus. 
Toen we in het plaatselijke denksportcentrum aankwa-
men bleek cupfighter Scholl tot zijn eigen chagrijn aan-
gesteld te zijn als wedstrijdleider. Een meevallertje voor 
ons, leek me. Vervolgens passeerde mijzelf het volgen-
de. 
 
Boel-Struik 
1.e4 c5 2.a3 Pf6!? 3.e5 Pd5 4.c4 Pb6!?  
Dit kan wel in de Siciliaanse Nimzowitsj (1.e4 c5 2.Pf3 
Pf6 3.e5 Pd5 4.c4), maar nu wit ook b2-b4 kan spelen 
lijkt het wat verdacht. Ik zou 4...Pc7 kiezen.  
5.b4!? Dc7!? 6.Pf3 Pc6??  
Zwart gaat op de 'zwakke' witte pionnen af. Beter was 
iets als 6...cxb4 7.axb4 Pc6 (7...d6 8.Pc3!? is interes-
sant, 7...Pxc4? 8.Dc2 minder, want het verliest een stuk) 
8.d4!? Wit kan nu steeds een pion geven en krijgt dan 
aardige mogelijkheden, vooral omdat de dame op c7 
niet goed staat.  
7.bxc5!  
 
 

Zie diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat zijn klappen. Struik had natuurlijk gehoopt hier 7...
Pxe5 te kunnen spelen, maar dan volgt heel smerig 8.
d4! en wit wint na 8...Pxf3+ 9.gxf3 het paard op b6. 
Maar hij ziet er nog eentje.  
7...Pd4!  
Beoogt met Dxe5+ iets te slaan op a1. Maar wit heeft 
een keiharde weerlegging:  
8.Pxd4! Dxe5+ 9.Pe2! Dxa1 10.Pec3  
Vangt niet alleen de dame, maar ook nog steeds het 
paard op b6! Ik rekende nu op 10...g6, met het idee 11.
Dc2 Pa4! en de zwarte dame ontsnapt, en was eigenlijk 
het botte 11.cxb6 van plan, met gewonnen stelling. 
Struik produceert de meest verwarrende zet, met de 
meeste winstmogelijkheden en dus de moeilijkste keuze 
voor wit.  
10...d5!? 11.Dc2!  
11.Pb5? Pxc4! 12.Pc7+ Kd8 13.Pxa8 Dxb1 is bepaald 
niet overtuigend, maar 11.cxb6 d4 12.Pd5 Dxb1 13.
Pc7+ of 11.cxd5!? Pxd5 12.Pxd5 De5+ 13.Pe3 ziet er 
wel interessant uit. Ik ging echter verder met mijn oor-
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spronkelijke plan: damewinst.  
11...d4  
Of 11...Pxc4 12.Lxc4 dxc4 13.Lb2 Lf5 14.Da4+ Ld7 15.
Db4.  
12.Lb2 Dxb2 13.Dxb2 dxc3 14.Pxc3 Pd7 15.d4  
Liever dan 15.Pd5, ik was al materialistisch genoeg ge-
weest in deze partij. Wit houdt nu ook nog het initiatief 
en dat vind ik wel prettig met twee lopers aan de over-
kant.  
15...e5 16.Pb5 Kd8  
Zie diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16...Tb8!? 17.Pxa7 maakt zwart ook niet vrolijk.  
17.Dd2! Ik houd van deze zet. Ik heb er al twee snelle 
partijen mee gewonnen voor ASV, en dit wordt de der-
de. Er dreigt zowel 18.dxe5 als 18.Da5+. Het is afgelo-
pen, de rest volgt zonder commentaar.  
17...exd4 18.Da5+ Ke7 19.Pxa7!? Kf6 20.Dd8+ Ke6 
21.Pxc8 Pxc5 22.Dd5+ Kf6 23.f4! h6 24.Dxd4+ Kg6 
25.Pd6! b6 26.Ld3+  
en opgegeven. Ta8 valt.  
Helaas ging Olivier vanuit redelijke stelling plotseling 
hard onderuit tegen de Friese ASV’er Jan Boersma. Een 
tegenvaller, want Otto’s stelling oogde goed maar die 
van Wouter niet bepaald. Het drama leek compleet toen 
Otto een theoretisch gewonnen eindspel tegen Migchiel 
de Jong in tijdnood niet wist uit te vogelen: remise. Maar 
toen kaatste Wouter terug. 
 
Van Rijn-Tondivar 
1.e4 e6 2.b3!? d5 3.Lb2 Pf6  
In Wijk aan Zee deed Martin Voorn 3...dxe4 4.Pc3 Pf6 5.
De2 Pc6! tegen mij, wat al het witte spel in de kiem lijkt 
te smoren. Nog nooit gezien, maar het lijkt ijzersterk. 
Hoe het afliep leest u elders in dit blad. 
4.e5 Pfd7 5.f4 c5 6.Pf3 Pc6 7.a3 Le7 8.c4?!  
Dit ziet er niet lekker uit. Zwart staat beter in het cen-
trum. Liever eerst 8.Le2 en 9.0–0.  
8...Pb6 9.Pc3 0–0 10.Dc2 f5! 11.cxd5 exd5 12.d4 Le6 
13.dxc5 Lxc5 14.Pb5 De7  
Interessant ziet 14...Le3!? eruit, maar na 15.Lc1 d4 16.
Lxe3 dxe3 17.Td1 heeft zwart misschien toch niet veel. 
Wit kan nu 15.Pg5!? of ook 15.Pc7!? proberen, maar het 
blijft spelen met vuur, met zo'n ongerokeerde koning.  

15.Pfd4  
15.Pc7 Pb4!? 16.axb4 Lxb4+ 17.Kf2 Tac8, en ook (17.
Kd1 Tac8 18.Pd4 Txc7 19.Dxc7 Dxc7 20.Pxe6 De7 21.
Pxf8 Dc5 ziet er niet vertrouwenwekkend uit.  
15...Pxd4 16.Lxd4 Pd7!?  
Ik stond wat naar deze stelling te kijken (had zelf niet 
meer zoveel uit te rekenen) en dacht dat wit na 16...Tfc8 
zeer precair zou staan, met zijn koning nog op e1 en zijn 
kwetsbare pionnen op de damevleugel. Het lijkt mee te 
vallen na 17.Lxc5 Txc5 18.Dd2 Tac8 19.Ld3 (19.
Pxa7!?). 
17.b4 Lxd4 18.Pxd4 a5 19.Tb1?! axb4 20.axb4 Tfc8 
21.Db3?  
Nodig was 21.Dd3 om Pd4 te dekken. De tekstzet laat 
een aardige combinatie toe. 
 
Zie diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21...Pxe5! 22.Lb5!  
Na 22.fxe5? Dh4+ kan wit zo'n beetje opgeven. Dat 
zwart de open a-lijn beheerst helpt ook niet echt. 
22...Pc4  
Zie diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.0–0!  
Zeer cool gespeeld van Wouter, zeker omdat de tijd van 
Tondivar al wat krapper werd. Zwart kan een riant fami-
lievorkje geven, maar schiet daar weinig mee op.  
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23...Pd2 24.De3 Pe4!  
Niet 24...Pxf1? 25.Txf1 Kf7 26.Te1 Te8 27.Df3! en wit 
kan weer aan de winst gaan denken!  
25.g4?! Tc3 26.De2 fxg4 27.f5 Lf7 28.Dxg4 De5 29.
Tbd1 Pf6 30.Dg2 De4 31.Db2!? Tac8  
31...Taa3 32.Df2 Dg4+ 33.Kh1 Pe4 gevolgd door 34...
Pg3+! ziet er uitermate gevaarlijk uit.  
32.Tfe1 Te3 33.Dd2 Txe1+ 34.Txe1 Dg4+ 35.Kh1 Pe4 
36.Dg2 Dxg2+?!  
Met de dames op het bord (36...Dh4) heeft zwart niet al-
leen een pluspion maar ook aanvalskansen. Het eind-
spel is natuurlijk ook beter, maar Wouter verdedigt na dit 
succesje bijzonder taai.  
37.Kxg2 Kf8 38.Ta1 Pd6 39.Le2 Ke7 40.Kf3 Kf6 41.
Kf4 g5+?!  
41...Pxf5! 42.Pxf5 g5+ 43.Ke3 Te8+  
42.fxg6 Lxg6 43.Ta7 Te8 44.Lf3 Le4 45.Lh5 Tc8 46.
Le2 Tc3 47.h4 h6 48.Ta8 Tc8 49.Ta7 Tc7 50.b5!? Td7 

51.Ta8 Kg7 52.Td8!?  
en de rest van de notatie is onleesbaar. Maar na een zet 
of honderd sleepte Wouter het halve punt binnen. 
Dus toch 2-2, alleen op een iets andere manier dan wij 
hadden voorzien. We zaten al met een biertje te analy-
seren, en tijdens de partij had ik in het zaaltje al ergens 
gelezen dat mijn 18-jarige tegenstander Tjapko S. rapid-
kampioen van Nederland is (welk toernooi?). Kortom, in 
de blitz play-offs bakten we er niets meer van. Behalve 
natuurlijk Wouter, die nu zelfs won: 3-1 en Philidor be-
kert verder. 
Om het drama compleet te maken kwamen wij terecht in 
een Toko in de Cambuurbuurt (Cambuurt?) van Ljou-
wert. Lekker roti eten, maar geen bier. En dan is zo’n 
reis ineens wel heel lang. 
 

ASV 5 – UVS 3: 4-4, een kater in het kwadraat 
Jan Vermeer 

Nadat de vorige keer tegen de zwakkere 
middenmoter teleurstellend gelijk hadden 
gespeeld moesten we tegen de subtopper 
weer met een gelijk spel genoegen ne-

men. Zijn onze ambities te hoog? Stonden we in de ran-
glijst de vorige ronde nog 1e, nu staan we 2e, met een 
bordpunt achterstand op De Toren 2. De volgende 
ronde spelen we tegen de Variant, die de laatste ronde 
heeft gewonnen van Dukenburg, het team waar wij 
tegen gelijkspeelden. Jan Vermeer bakte het wel erg 
bruin. Na 15 zetten stond hij mat, nota bene in zijn eigen 
Franse opening. Ook Tony Hogerhorst heeft het moeilijk 
in de OSBO. Hij moet zijn eerste punt nog scoren. Ik 
weet het zeker, zijn punten gaat hij scoren in de sleutel-
wedstrijden en dat zijn de 2 komende matches. Theo 
van Amerongen en Albert Marks scoorden nuttige re-
mises en Tom Bentvelzen scoorde zijn eerste winst en 
Eric verloor jammerlijk maar achteraf wel terecht. Harm 
Steenhuis, als invaller voor de zieke Abbes Dekker, 
speelde op een geduldige manier de Nijmegenaar van 
het bord en zorgde zo voor het o zo nodige punt. Het 
laatste en reddende punt werd gescoord door Martin 
Weijsenfeld. Daarbij gebeurde het volgende voorval.   
Martin Weijsenfeld (zwart) speelde tegen M. Krivec. Op 
het eind hadden beide spelers tijdnood, Martin had nog 
19 seconden over, en Krivec nog ruim 4 minuten. Krivec 
pakte in de zenuwen een pion van Martin en greep met 
zijn andere hand zijn paard om daarmee de pion te 
slaan. Dat was een onreglementaire zet, want het paard 
kon de pion niet slaan. Krivec kon ook de pion met de 
Dame slaan (met tegelijkertijd schaak). Hij voerde die 
laatste zet uit. Zou hij met het paard hebben gezet, dan 
zou Martin hem mat kunnen zetten. Ik als teamleider 
protesteerde onmiddellijk, omdat naar mijn mening Kri-
vec met het paard moest zetten, want die had hij aange-
raakt. De tegenpartij zei dat als eerste de pion was aan-

geraakt, dus die reglementair genomen 
diende te worden. Wedstrijdleider Andre 
de Groot loste de zaak op door Martin 2 
minuten bedenktijd erbij te geven. Ach-
teraf won Martin de partij wel, zodat er 
niet geprotesteerd hoefde te worden. Onze hiervoor 
doorgeleerde Nico Schoenmakers zal op de volgende 
bladzijde zijn licht over het voorval laten schijnen. 
Volgende ronde moeten we winnen om samen met De 
Toren 2 aan kop te blijven.                                        
 
                                                                    Elo 
                                                                    Tegenst. 
1. Weijsenfeld        - Krivec              1-0      1691 
2. Hartman             - Verstappen     0-1      1733 
3. Hogerhorst         - van Hulst         0-1      1680 
4. Marks                 - de Jong           ½-½    1750 
5. Vermeer             - van Geel         0-1      1727 
6. van Amerongen - Belgers            ½-½    - 
7. Bentvelzen - van den Hooven      1-0      1651 
8. Steenhuis           - Klaaijsen         1-0      1694 
                                    4-4                           1704 
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In een van de vorige uitgaven van ASV-Nieuws besprak 
ik de Schaakacademie. Deze is inmiddels ook voorzien 
van de derde stap van de Stappenmethode en geschikt 
voor de beginnende clubschaker. Voortbordurend op de 
mogelijkheden die internet biedt voor met name de 
schakende jeugd, wil ik hier alvast een klein verslag 
doen van mijn bevindingen. Misschien en hopelijk heb-
ben de senior leden van ASV hier ook wat aan. Het stuk 
dat Horst Eder in de vorige Schaaknieuws geschreven 
heeft zal eventueel ook bij sommigen de interesse ge-
wekt hebben. 
 
De meeste schaakleden bij ASV houden van schaken 
en ik vermoed, dat de meesten regelmatig, zo niet zeer 
regelmatig via internet schaken. Ik kan bij wijze van 
spreken en eigenlijk ook wel bij doen een partijtje spelen 
op ieder moment dat mij uitkomt, en kan er ook weer 
mee stoppen op ieder moment dat mij uitkomt. Gaat het 
niet goed, geen man overboord want na een paar minu-
ten ben je meestal weer bezig met de volgende partij. 
Dit kan zo uren doorgaan. Het is erg verslavend en ik 
vond het grappig te lezen dat niet alleen de amateurs, 
maar ook de professionals soms een hele nacht door-
spelen. Gelukkig komen de meesten ook over deze fase 
wel heen. Maar het is een nog niet officieel beschreven 
verschijnsel bij internetschaak, vandaar dat ik dit hier nu 

meen te moeten doen. De deurbel, een telefoontje of 
een vriendelijke huisgenoot kunnen verworden tot een 
grote vijand omdat een partij erdoor verloren wordt.  
Alle problemen vervagen bij schaakproblemen. Hiermee 
voldoet het aan alle omschrijvingen van verslaving. Gij 
zijt dus gewaarschuwd, bezint eer gij begint! 
 
Mijn zoektocht naar goede schaakprogramma’s eindig-
de aanvankelijk al vrij snel omdat er voor mij maar een 
bestond: Fritz en dan met name versie 8. Ook erg leuk 
dat je hier met de grote mannen mee kan kijken.  
 
Door mijn collega jeugdbegeleiders werd ik erop gewe-
zen, dat niet iedereen Chessbase’s Fritz kan betalen. 
De ongeveer 45 euro is voor sommigen een struikelblok. 
Nu zou ik kunnen zeggen, gelukkig maar, want begin er 
niet aan internetschaak, het is verschrikkelijk versla-
vend, maar daarom schrijf ik dit stukje niet. Ik moest dus 
op zoek naar alternatieven. De zoektocht hiernaar be-
gon logischerwijze bij de goedkoopste schaakalternatie-
ven die er zijn en dat blijkt de  gratis internet schaakser-
ver te zijn. Goedkoper is volgens de meest ingewikkelde 
wiskundige berekeningen niet mogelijk. 
 
Free internet chess server 
Voor de niet Engelstaligen die toch met internetschaken 

DE ARBITER KIJKT MEE 
Nico Schoenmakers 

 

Bijlage bij “De Kater” van Jan Vermeer, bladzijde 19 

Artikel 4.3 is in casu van toepassing. Deze bepaling behandelt een aantal voorrangsregels en 
onderscheidt hierbij drie situaties. 
 
1). De aanzet zijnde speler raakt opzettelijk een of meer eigen stukken aan; 
2). De aanzet zijnde speler raakt opzettelijk een of meer stukken van zijn tegenstander aan; 
3). De aanzet zijnde speler raakt opzettelijk een stuk van elke kleur aan. 
 
In de situaties 1) en 2) moet hij het eerst aangeraakte stuk verplaatsen of slaan. 
In situatie 3) moet hij het stuk van zijn tegenstander met het eigen stuk slaan. Indien dit onregle-
mentair is, dan moet hij het eerst-aangeraakte stuk verplaatsen of slaan dat kan worden ver-
plaatst of geslagen. Als het onduidelijk is of het eigen stuk van de speler of dat van zijn tegen-
stander het eerst was aangeraakt, wordt het eigen stuk van de speler beschouwd als te zijn 
aangeraakt vóór dat van de tegenstander. 
 
Tijdens de partij Weijsenfeld-Krivec raakte Krivec kennelijk eerst de pion van Martin aan en 
daarna zijn eigen paard. Nu het paard de pion niet kan slaan dient naar mijn mening deze pion te 
worden geslagen met een ander stuk. Dat de pion in geval kon worden geslagen met de dame en 
ook is geslagen met de dame, betekent naar mijn oordeel een correcte toepassing van artikel 4.3 
van het FIDE-reglement. 
 

Gratis en goed internetschaak 
Roland Stravers 



21 

  februari 2005                                                                                    ASV-Nieuws 

aan de slag willen: dit betekent “gratis internet schaak 
server”. Een server is zeg maar een centrale computer 
waar zowel jij als de tegenstander 
(medeschaakliefhebber) naar toe “bellen” om met elkaar 
in contact te komen. 
Een account hiervoor kun je aanmaken via http://www.
freechess.org/ (registeren). Vervolgens moet er op je 
computer een programma staan die het contact legt en 

die het schaakbord en dergelijke weergeeft op jouw 
computerscherm. Een dergelijk programma wordt ook 
wel client (klant) genoemd. Hier zijn erg veel verschillen-
de van, de een nog slechter dan de ander, maar na een 
hoop getest en gezoek kwam ik bij de voor mij tot nu toe 
beste gratis schaakklant: Babaschess te vinden op 
http://www.babaschess.net: Babaschess versie 2.6 
 

“Aus der Tiefe des Raumes” 
Een tienkamper in Wijk aan Zee       

door Nico Schoenmakers 

Deze aantrekkelijke schaakclient ziet er mooi uit en 
heeft veel nuttige mogelijkheden. 
 
Ik hoop dan ook dat ik met dit stukje kan motiveren om 
het eens te proberen. En omdat mijn zoektocht eigenlijk 
nog niet geëindigd is wil ik een oproep doen aan de le-

den van ASV om mij te informeren als er nog betere 
gratis internetschaak programma’s bestaan. Opdat we 
de jeugd optimaal aan het internetschaken kunnen hel-
pen. Alle ideeën zijn welkom! 

De aantrekkingskracht van de wateren der wereld blijft 
groot. Op zonnige zondagen vertoeven Marian en ik 
graag in het Duitse Emmerik aan de Rijnpromenade. 
Hoewel het weg kunnen dromen aan de Rijn met zijn ui-
terwaarden het afgelopen jaar en ook de komende peri-
ode nog sterk beïnvloed wordt door de in uitvoering zijn-
de aanleg van een hoogwaterbescherming, blijft de 
“Rheinpromenade” van “Emmerich am Rhein” zijn aan-
trekkingskracht houden. Voor de culinair geïnteresseer-

de lezer kan ik het sfeervolle Italiaanse restaurant “La 
Taverna” van Maurizio en Marcello Caramusio aanbeve-
len. Het adres is Rheinpromenade 18; ook bereikbaar 
via de winkelstraten en vanaf die zijde is het adres Fi-
scherort 8. Op zondagen geopend van 12.00 tot 22.30 
uur (op zaterdagen eerst vanaf 18.00 tot 24.00 uur). Zo-
als gezegd: een echte aanrader! 
 
Op een van deze zonnige zondagen passeerden Marian 
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en ik al slenterend langs etalages de etalage van een 
boekhandel met daarin een schilderijtje met een aan-
zicht van Emmerik uit vergane tijden. De daaropvolgen-
de maandag reed ik aan het eind van de middag weder-
om naar “mijn Emmerik” om dit schilderijtje zien te be-
machtigen. In de boekhandel viel mijn blik verder op een 
biografie van een van mijn jeugdidolen, de Duitse voet-
balster Günter Netzer. Deze biografie (eerste druk juni 
2004, verschenen bij Rowohlt Verlag GmbH) heeft de 
tot de verbeelding sprekende titel “Aus der Tiefe des 
Raumes”. De middenveldregisseur Netzer stond immers 
bekend om zijn passes over grote afstand.  
Günter Netzer, jaargang 1944, was begin jaren zeventig 
een van de sterren van Hennes Weisweiler’s Borussia 
Mönchengladbach, ook wel “die Fohlenelf” genoemd. 
Bijna aandoenlijk is de passage in de biografie, waarin 
Netzer - overigens een gewiekst zakenman - zijn gevoel 
voor clubbinding tot uitdrukking brengt. Hij - Günter - 
verdiende 150.000 DM per jaar bij het provinciale Mön-
chengladbach, terwijl Franz Beckenbauer in het mondai-
ne München bij Bayern maar liefst 400.000 DM op jaar-
basis verdiende. Om dit in zijn ogen niet te rechtvaardi-
gen verschil enigszins goed te maken, eiste der Günter 
het stadionblaadje van Borussia voor zich op. Je moet 
het maar verzinnen! Via de door hemzelf verworven ad-
verteerders voor het “ASV-Nieuws van zijn voetbalclub” 
wist Netzer zo een leuk extra zakcentje veilig te stellen 
en bleef hij nog enige jaren voor Borussia behouden.  
 
Een ander wereldlijk water, dat blijft trekken is de door 
onder meer Boudewijn de Groot bezongen Noordzee. 
Het is en blijft heerlijk om in de januarimaand tijdens de 
tienkampen van het Corus Chess Tournament aan deze 
zee te mogen vertoeven. Een aanrader hierbij is het ver-
blijf in hotel “Het Hoge Duin”. De directie van dit Wijk 
aan Zee’s hotel timmert de laatste twee jaren weer goed 
aan de weg. Het verblijf op 40 meter boven de zeespie-
gel in het op drie in het duin verscholen bunkers ge-
bouwde hotel is bijzonder aangenaam. De zee en het 
schaken, wijdsheid is aan beide eigen! 
 
In de derde ronde van de tienkampen trad ik dit jaar met 
wit aan tegen de sympathieke Limburger Rob Freer. 
Rob werkt tegenwoordig voor Corus, woont in en 
schaakt voor Alkmaar en heeft een rating van 1857. Ik 
had 1,5 punt uit de vorige twee ronden op zak en was 
tevreden met de opzet en het verloop van mijn partij. Op 
de 39e zet verkeerde ik in lichte tijdnood en had dame 
g3 gespeeld met aanbod van dameruil. Het eindspel 
schatte ik iets beter voor wit in. In de analyse na afloop 

bleek echter, dat zwart goede tegenkansen houdt en de 
stelling een bredere remisemarge in zich heeft dan ik op 
dat moment inschatte. Rob antwoordde a tempo met to-
ren g8. Zie diagram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als in een roes antwoordde ik a tempo met dame slaat 
d6, waarop Rob zijn paard naar f2 stuurde en ik plomp-
verloren mat stond! Weg mijn score van 2,5 uit 3! Weg 
mijn vooruitzichten op een plaats in de top van mijn tien-
kampgroep!  
Het liefst zak je op zo’n moment natuurlijk door de 
grond. Rode wangetjes en een warm voorhoofd zijn de 
gebruikelijke bijverschijnselen. Echter als geharde tien-
kamper rest niet anders dan de tegenstander in de kan-
tine van dorpshuis “De Moriaan” een straffe Hendrik van 
de tap aan te bieden en de partij nog maar eens te ana-
lyseren. 
Twee à drie straffe Hendrik en het nodige partijbegrip la-
ter ziet de wereld er trouwens al weer een stuk vrolijker 
uit. Het leed is geleden en het vooruitzicht van de vierde 
ronde de volgende dag dient zich al weer aan.  
Voor deze vierde ronde op maandag 24 januari sprak 
Rob Freer mij nog even aan. Hij wees me op 40. Te1-
e8+!! 40. Dg3-d6 was natuurlijk een gruwel gebleken, 
maar Th8-g8 leidde rechtstreeks verlies voor Rob in. Im-
mers Tg8xe8 brengt alsnog dameverlies met zich mee, 
terwijl het verlaten met de koning van de achtste rij ver-
lies van de toren op g8 en de partij betekent.  
 
Om met Günter Netzer te spreken: de overwinning had 
met Te1-e8+ “Aus der Tiefe des Raumes” kunnen - be-
ter eigenlijk: moeten - komen! 
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Het journalistenkampioenschap bij Corus ontbeerde dit 
jaar een paar illustere figuren, zoals organisator (en vo-
rig jaar bijna-winnaar) Alexander Münninghoff, tweevou-
dig kampioen Jouke Algra (een Fries…) en dichter/
probleemschaker Jouwert Turkstra (nog een Fries…). 
Toch hebben we ons manmoedig geweerd. We zijn las-
tig geweest - hoezo vrijdagochtend om 09.00 uur begin-
nen? Een extra rondje ’s avonds in De Moriaan graag! -, 
we hebben steeds tot sluitingstijd gevluggerd in Sonne-
vanck, waar we de peetvader van de Nederlandse 
schaakjournalistiek hebben ontmoet – nee, ik zeg niet 
wie dat is – vooruit, het is Jules Welling. En natuurlijk 
strandwandelingen gemaakt en pizza’s met boerenkool 
gegeten. 
Achter de borden bleek – naast de lawaaiige ouwe rot-
ten waar we tussen zaten te spelen – Cees Vreeken uit 
Utrecht weer mijn fanatiekste concurrent voor de titel. 
We startten beiden met 3 uit 3, hoewel het een beetje 
stroef liep. 
Boel-Voorn 
Zie diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ondanks een opening waarin ik niets bereikte (zie het 
bekerverslag Van Rijn-Tondivar) kon ik aankoersen op 
een wat beter eindspel, waarin de opmars h4-h5 en g4 
wat riskant was, gezien de kleur van de nu nog passieve 
zwarte loper. Zwart begint nu op tijd aan een sterke te-
genactie.  
27...Tc7!  
27...Te7 28.Txe7 Kxe7 29.b4! en wit krijgt een verre vrij-
pion of een uiterst dominant paard op c5. 
28.f4!? c5! 29.dxc5?!  
Deze ruil laste ik in omdat de zwarte a-pion nu niet meer 
gedekt is. Beter was echter 29.Te5! c4 30.bxc4 en nu a) 
30...Lxa4 31.cxd5 (31.Txd5!? Txc4? 32.Pb2) 31...Ld7 
32.f5 en als de zwarte damevleugel gaat lopen komt het 
witte paard sterk binnen; b) 30...dxc4 31.Pb2. 
29...bxc5 30.Te5 c4 31.Pb2!?  
Zeer riskant. Wit had twee alternatieven: Met 31.Txd5!? 
cxd3 32.Txa5 krijgt hij een reutel pionnen voor de loper, 
maar hier geloof ik niet in. 31.bxc4 Txc4 32.Txd5 Txa4 
sprak me tijdens de partij niet aan, maar na 33.c4! Txc4 
34.Txa5 blijft wit een tikje prettiger staan.  
31...Tb7?  
Een kortsluitinkje. Zwart verliest domweg een tempo en 
komt in een slecht eindspel terecht. Verplicht was na-
tuurlijk 31...cxb3 32.Txd5 en nu wordt het na 32...Td7! 
link, omdat de loper nu sterker is dan het paard. Na 33.
c4!? Txd5+ 34.cxd5 doet zwart niet 34...f6? 35.Kc3! Ld7 
36.f5 maar 34...f5! 35.gxf5 Lxh5 36.Pc4 Lf7! met diepe 
ellende. Ook direct slaan helpt weinig: 33.Txd7 Lxd7 34.
g5! f6 (34...Lg4 35.Pc4 Lxh5 36.Pxa5 b2! 37.Kc2 Ld1+ 
38.Kxb2 Lxa4 39.gxh6 gxh6 40.Kc1 is misschien nog 

Het bord is te groot 
door Peter Boel 

(advertentie) 
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houdbaar) 35.gxh6 gxh6 36.c4 Lg4 37.Kc3 Lxh5 38.
Kxb3 Lf3 39.Kc2 h5 40.Kd2 h4 41.Ke3 Lc6 42.Kf2 Ke7 
43.c5 Ke6.  
32.Txd5 Txb3 33.Pxc4 Lxa4 34.Txa5 Lb5 35.Pe5  
…en het paard is weer oppermachtig.  
35...Le8 36.Kc2 Tb7 37.c4 Ke7 38.Kc3 f5!?  
Opnieuw de lastigste tegenstoot, die de loper activeert. 
We zaten hier in lichte tijdnood en na de veertigste zet 
hadden we nog een kwartier, dus het was zaak het 
zwart moeilijk te maken.  
39.gxf5 Lxh5 40.Ta6 Le8 41.Te6+ Kf8 42.c5! h5 43.
Tb6! Tc7 44.Kd4 h4 45.Tb3!  
Zo heeft wit al zijn troeven (Pe5, c-pion) nog en is het 
gevaar van de h-pion bezworen. Nu moet zwart weer 
iets verzinnen.  
45...Ta7 46.c6 Ta4+ 47.Kd5! Ke7 48.c7?!  
Handiger was 48.Tb7+ Kd8 (48...Kf8 49.c7) 49.Tb8+ 
Ke7 50.c7.  
48...Ld7  
Zie diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49.Th3  
Ik besteedde een groot deel van mijn resterende kwar-
tiertje aan deze ‘mooie’ oplossing, omdat ik niets zag in 
49.Pc6+ Kf6 50.Kd6 Lxf5 en mijn f-pion gaat er ook nog 
af, meende ik. Dit blijkt echter toch te winnen na 51.Tb8! 
Txf4? (51...h3 52.Tf8+ Kg6 53.Pe7+!; 51...Kf7 52.Pe5+ 
Kf6 53.Tf8 mat) 52.Tf8+ Kg5 53.Txf5+.  
49...g5?  
Ik rekende op 49...Lxf5 50.Txh4 g5 51.fxg5 Txh4 52.
Pg6+ Kd7 53.Pxh4 en dat wint waarschijnlijk niet, maar 
ik was 51.Th7+! van plan en zie nu dat dat wint na 51…
Ke8 52.Pg6!! (met matdreiging) 52…Te4 53.c8D+!. Na 
de tekstzet is het meteen uit.  
50.f6+! Ke8 51.f7+ Ke7 52.f8D+  
en zwart gaf op.  
 
De avond voor ons treffen ging zowel Vreeken als ik 
stappen. Hij bereidt zich altijd goed voor, maar tegen 
een zijvariantje van de Pirc bereikte hij niets, met zijn 
katterige hoofd. Als ik de dames niet had laten ruilen 
was hij in de problemen gekomen, maar ik dacht in het 
volgende eindspel iets te hebben. 
 
Vreeken-Boel 
 
 

Zie diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat wit in deze stelling een 'slechte' loper heeft 
meende ik aanvalskansen te hebben als ik mijn torens 
op hem afstuurde. Zwarts keuze is echter moeilijk. 23...
Td3 laat de onderste rij onbewaakt en 23...Te2 kreeg ik 
niet rond. Het volgende pionoffer is vooral voor mezelf 
gevaarlijk.  
23…h5!? 
Fritz’ 23...e6! 24.Tb1 g5 25.Tbb7 Lh8! 26.Txf7?! gxf4 27.
Lxf4 Td1+ 28.Kh2 Tf1! blijkt goed voor zwart, maar het 
ziet er bloedlink uit. 23...Te2 24.Lb6 Tdd2 25.Tf2 f6! is 
remise maar ook niet meer.  
24.Txe7 Lf8 25.Tb7 Td3 26.Tf2 Tc4 27.La7!  
Het bord is net iets te groot. 27.Lb6 Tb4! is een heel ver-
velende penning, hoewel 28.f5 Tb1+ 29.Kh2 Tdb3 30.
fxg6 Txb6 toch wel remise zal zijn.  
27...Ta4!? 28.Kh2 Lh6  
Zie diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nu 29.g3 h4!, zoiets had ik me voorgesteld, met 
winst terwijl wits seconden wegtikken. Zo slecht staat 
Vreeken echter niet.  
29.e6! fxe6  
Niet 29...Lxf4+?? 30.Txf4 Txf4 31.e7.  
30.Lb8! Td8?!  
Of 30...Tdd4 31.g3 h4 32.Le5! Td3! 33.gxh4 Taa3, maar 
dan is wits e5-loper nogal sterk.  
31.Te2!? Te8 32.Tb6 Kf7 33.Tb7+ Te7  
In een flits 33...Kf6 nog even overwogen, toch maar ver-
worpen:  34.Le5+ Kf5 35.Tf7 mat.  
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34.Txe7+ Kxe7 remise.  
 
Zo leken we af te stevenen op weer een snelschaakbar-
rage. Me dunkt, ik had genoeg geoefend tegen René 
Nijland. Mijn ex-clubgenoot bleek heel veel op Internet 
te hebben gevluggerd en veegde me met regelmaat van 
het bord. Eerst echter nog twee reguliere partijen. Ik had 
iets aardigs bedacht tegen 1…e5, die gekke zet wordt in 
deze groep nogal eens gespeeld. Mijn tegenstander is 
mijn opdrachtgever voor Schaaknieuws, maar weet ge-
lukkig zaken en spelletje te scheiden. 
 
Boel-Bouwmans 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 g5 4.Lc4 g4 5.0–0 
Het Muzio-gambiet is nooit definitief weerlegd. Shirov, 
een van mijn schaakhelden, heeft het weleens ge-
speeld. 
5…gxf3 6.Dxf3 Lc5+!?  
De niet minder maffe variant 6...Df6 7.e5 Dxe5 8.Lxf7+ 
Kxf7 9.d4 Dxd4+ 10.Le3 Df6 had ik weleens vaag beke-
ken, maar deze zet had ik nog nooit gezien. Maar ja, die 
Lc1 moet eruit, dus na even dubben toch maar...  
7.d4!? Lxd4+ 8.Kh1 d6!? 9.Lxf4 Pf6?!  
Hier moet 9...Df6 gebeuren, waarna ik 10.Pc3! en door-
stoten op e5 van plan was. Overigens gaat 9...Lxb2? 
natuurlijk niet wegens 10.Le5! Na de tekstzet wint wit 
pardoes zijn stuk terug. 
10.c3! Le5  
Na 10...Lg4 11.Dg3 verliest 11...Le5 er nog een pion bij, 
en 11...Lc5 12.Lg5 Pbd7 is al heel lekker – 13.Dh4 ziet 
er sterk uit -, terwijl 12.Lxf7+!? Kxf7 13.Lg5 Pbd7 14.
Dxg4 meer in de geest van het Muzio-gambiet is.  
11.Lxe5 dxe5 12.Dxf6  
12.Lxf7+ is al remise (eeuwig schaak), maar wit heeft 
beter. 
12…Dxf6 13.Txf6 0–0 14.Pa3!  
Een bijzonder onprettige stelling voor zwart. Pionverlies 
is al niet meer te vermijden en het beste lijkt nog 14...
Le6!?  
14...Pd7?  
Zie diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.Txf7! Txf7 16.Tf1 Pb6 17.Lxf7+ Kg7 18.Lb3  
Bijna had ik het vooruit berekende 18.Pb5?? gedaan. 
Na 18...Ld7 moet wit terug naar a3 omdat anders 19...
Tf8 een stuk wint.  
18...Ld7 19.Tf7+ Kg6  
Zie diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.Pc4!  
Dat is nou wat je noemt een lekker zetje. Alles klopt pre-
cies in deze partij. Nou ja, misschien zet 2 t/m 6 niet… 
20...Pxc4 21.Txd7 Pxb2?  
Verliest een stuk, maar verloren was het natuurlijk toch 
al.  
22.Td2! 1–0. 
 
De laatste ronde-loting was in principe gunstig voor 
Vreeken, die met wit tegen Nijland speelde, terwijl ik 
zwart had. Ik had echter alle vertrouwen in Nijland, die 
me al vaker aan een kampioenschap had geholpen door 
een concurrent te verslaan. En ook nu weer fikste hij 
het. Vreeken stond de hele partij minder en keepte met 
moeite remise. Daarvoor had ik al redelijk overtuigend 
het punt binnengehaald. Wat zei u daar…? 
 
Berrevoets-Boel 
1.e3 d6 2.f4 Pf6 3.Pf3 g6  
Voorzichtig, voorzichtig. In een eerder toernooi reageer-
de ik scherper op dit favoriete systeempje van Berre-
voets en verloor ik de partij en de titel. De Konings-
Indische opstelling is echter een probaat middel. 
4.Le2 Lg7 5.0–0 0–0 6.d3 c5 7.Pc3 Pc6 8.Ld2 Tb8 9.
De1 b5 10.Dh4 b4 11.Pd1 a5 12.c4 a4 13.Tb1  
Zie diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een cruciaal moment in deze partij. Wat te doen? Op de 
damevleugel heb ik voorlopig geen doorbraak, het liefst 
zou ik me op dat passieve kluitje lichte stukken in het 
centrum storten. 13...e5 ziet er niet slecht uit, maar is 
niet zo flexibel. Na 13...d5 vond ik 14.Pe5 vervelend, 
hoewel dat wel meevalt na 14...Dd6 of 14...Dc7. Na lang 
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nadenken vond ik het juiste plan, gebaseerd op een pe-
tite combinaison, en dat werkte letterlijk en figuurlijk heel 
bevrijdend.  
13...e6?!? 14.e4 d5 15.e5 Pe4 16.Dxd8? Txd8 17.dxe4  
Zo loopt het op rolletjes, maar thuis komt Fritz op de 
proppen met 17.Le1! en het brave paard komt er niet 
meer uit! Zwart moet compensatie zoeken met 17...f5 
18.dxe4 dxe4 19.Pg5 Pd4 en dat ziet er warempel nog 
een klein beetje uit.  
17...dxe4 18.Le3 exf3 19.Lxf3 Pd4 20.b3 axb3 21.
axb3 f6!  
Met f7-f6 moet je nooit te lang wachten. Open die stel-
ling!  
22.Lxd4?!  
Misschien had wit op f3 moeten laten ruilen. Deze loper 
hield een oogje op de zwakte c5.  
22...Txd4 23.exf6 Lxf6 24.g3 Td2 25.Pf2 Ld4  
Zie diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat wil je nog meer met zwart? Toch vindt de gehaaide 
Berrevoets een uitweg.  
26.g4!  
Ik zei toch dat dat bord te groot was. Wit wil nu gewoon 
naar g3 lopen met de koning, waarna er geen pennin-
gen meer zijn. Ik moet nu snel mijn laatste twee stukken 
erbij halen, anders blijft er weinig voordeel over. Maar 
hoe? Tb6-a6 of lopers ruilen?  
26...Tb6  
26...Lb7 27.Kg2! e5! 28.Lxb7 Txb7 29.Tbd1 Tb2 30.Tb1 
Tc2 31.Tbc1 Txc1 32.Txc1 Tf7! en zwart heeft de a-lijn 
niet meer nodig; hij wint een pion en zijn stukken staan 
superieur. Mogelijk was dit een overtuigender winstweg, 
want met meer stukken op het bord verzint Berrevoets 
nog allerlei trucs.  
27.Kg2 Ta6 28.Kg3 Taa2 29.Pe4 Txh2 30.Tbd1!  
Dit had ik al zien aankomen. Wit schermt met de drei-
ging Pxc5! Meteen actie ondernemen maar.  
30...h5!  
Dreigt 31…h4 mat. Ook 30...e5 31.Pxc5 h5! was moge-
lijk, want dan kan 32.gxh5 niet eens wegens 32...Th3 
mat. Zulke dingen kun je toch licht overzien. 
31.gxh5 gxh5 32.Pd6  
Na de partij keken we naar 32.Pxc5!? e5 33.f5 (33.Ld5+ 
Kh8!) 33...Lxf5 34.Ld5+ Kg7 35.Txf5 Lxc5 en dat is toch 
een beetje zonde, waarschijnlijk wint zwart niet meer. Er 

is echter iets veel sterkers, nl. het vernietigende 32...
Lf6!! en wit moet met 33.Lxh5 een stuk geven, want na 
iets als 33.Lc6 loopt hij fraai mat: 33…Lh4+ 34.Kf3 Th3+ 
35.Ke4 Te2+ 36.Kd4 Lf6.  
32...Ld7 33.Th1 h4+ 34.Kg4 Txh1 35.Txh1 Lf6 36.Pe4 
Le7 37.Td1  
Op 37.Pg5 had ik 37...e5+ 38.f5 Tf2! gepland. Het is 
goed, maar wint het…? 
37...Le8 38.Pg5 Tf2  
38...Ta3!?  
39.Pxe6?  
Wit bezwijkt onder de druk. Na 39.Td3! Lxg5 40.fxg5 
was het nog steeds moeilijk geweest, hoewel 40...Lg6! 
41.Te3 Td2! 42.Kxh4 Td3 nog winstkansen geeft, bij-
voorbeeld 43.Txe6 Lf7 44.Tf6 Txb3.  
 
Zie diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39...Txf3!  40.Kxf3 Lh5+ 41.Ke4 Lxd1  
en wit gaf op. 
 
En zo waren we nog aardig vroeg thuis. Het nog steeds 
kleurrijke maar danig geslonken gezelschap baart ech-
ter zorgen. Schaakjournalisten aller dorpen, verenigt u! 
Een peetvader hebben we al. 
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ASV 4 wil heel graag in de promotieklasse blijven. Het 
spelen op zaterdag, het speeltempo met drie tijdcontro-
les en de ambiance bij de thuiswedstrijden maken het 
heel aantrekkelijk om in de top van de OSBO-competitie 
te spelen. We genieten dan ook met volle teugen van 
onze wedstrijden al is het in sommige wedstrijden leuker 
dan bij andere. Het spelen tegen de beste teams is altijd 
leuk en bovendien een uitdaging. We hebben immers 
niets te verliezen, want een nederlaag wordt door velen 
verwacht.  
 
De wedstrijd tegen Het Kasteel was zo’n wedstrijd en 
opvallend genoeg hadden juist de spelers van ASV 4 
vooraf het idee dat de eerste zaterdag van 2005 een po-
sitief resultaat zou gaan opleveren. Het Kasteel behoort 
immers al jaren tot de beste teams in de promotieklas-
se, maar het wint niet vaak met grote cijfers. Dus met 
een klein beetje wind mee kan een zwakker team als 
ASV 4 zo maar gelijkspelen, zoals De Schaakmaat 2 dat 
eerder in het seizoen deed. 
 
Het werd echter een zaterdag met storm tegen. In het 
gezellige wijkcentrum Wychen Zuid werden we aller-
vriendelijkst ontvangen en in een gemoedelijke sfeer be-
gon het duel. Die gemoedelijkheid was op het bord al 
snel verdwenen. Zo offerde onze ASV-vriend Henk van 
Kortenhof als in zijn beste dagen in ASV 1 meteen al 
een kwaliteit voor langdurige compensatie tegen Nico 
Schoenmakers. De tegenstanders van Hans Rigter en 
Rob van Belle kozen voor rokades op verschillende 
vleugels en Erik Wille kreeg al vroeg de kans een stuk 
te offeren, maar hij deed het niet. Dat duel verzandde al 
snel in remise. Vincent Theissen koos wel voor de aan-
val, maar juist hij kwam van een koude kermis thuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vincent heeft in deze stelling al vroeg de aanval geo-
pend op de witte koning. Beter was echter geweest om 
hiermee te wachten tot de eigen koning in veiligheid ge-
bracht was. Nu blijken er toch wel erg veel zwaktes in 

de zwarte stelling. Daan Derks weet er namens Het 
Kasteel wel raad mee: 
1. f5 Lxf5  2. Pxg5 Pd4  3. Pxf7 Kxf7  4. Dh5+ Kg8  5. 
Lxd5+ 1-0 
 
Deze zettenreeks was eigenlijk het verhaal van de wed-
strijd. In elke partij gaf de ASV-er de tegenstander een 
kans en zo scherp als een mes greep elke Wychenaar 
zijn kans. Ivo van der Gouw bleef eerst nog wel over-
eind tegen de sterke Willem van Berkel, maar daarna 
ging het bij Rob van Belle mis. Aanvankelijk leek Rob 
goed spel te hebben. Naarmate de partij ingewikkelder 
werd, bleek Twan Rutjes echter iets handiger te zijn in 
het steeds tactischer wordende treffen. Pionverlies was 
nog niet direct fataal, maar net voor de 40e zet bleek er 
een truc in de stelling te zitten die Rob een stuk kostte. 
Het was een boeiend gevecht, waarbij ongetwijfeld inte-
ressante momenten te vinden zijn om te analyseren. 
 
Jan Willem van Willigen toonde zich tegen Willem Blan-
kert weer eens een handige verdediger. In een moeiza-
me stelling maakte Jan Willem het zijn opponent zo 
moeilijk mogelijk. Net voor de eerste tijdcontrole leverde 
Jan Willem dat een pion op. Onvoldoende voor de winst,
maar genoeg om te overleven. Bij de inmiddels ontstane 
3½-1½ achterstand zag het naar een nipte nederlaag 
uit. Hoe anders zou het echter aflopen. Hans Rigter was 
tegen Wesley van Nie zeer goed op dreef. Met een kwa-
liteitsoffer kreeg Hans een geweldige aanval en vervol-
gens kon hij met een loperzet de winst binnenhalen: mat 
of damewinst! Hans zag het en ……. speelde het niet. 
Even een tussenzet doen, is al zoveel schakers noodlot-
tig geworden en zo ook nu bij Hans. De combinatie ver-
dween uit de stelling en de materiaalachterstand gaf de 
doorslag in Wychens voordeel. Nico Schoenmakers zal 
aan zijn schaakpartij tegen Henk van Kortenhof weinig 
vreugde hebben beleefd. Na een middag verdedigen 
werd onze man over het randje geduwd. Geen schande: 
tegen Henk van Kortenhof in vorm is weinig kruid ge-
wassen. 
 
Vervolgens was het wachten op het moment dat Jac-
ques Boonstra de eindstand op 5½-2½ zou gaan bepa-
len. Voor de eerste tijdcontrole had Jacques al verzuimd 
zijn prachtige partij in winst om te zetten, maar met een 
prachtige vrijpion en actief stukkenspel zou het alsnog 
goed aflopen. De tegenstander verdedigde zich welis-
waar taai, maar in alle rust bereikte onze man een ge-
wonnen stelling. Juist op het moment dat Jacques de 
winst kon binnenhalen, vergiste hij zich. Daar waar hij 
torenwinst in handen had, overzag hij een tussenschaak 
en verloor hij in plaats daarvan een stuk. Een zuur einde 
van een zure middag. Aan Het Kasteel lag het niet; in dit 
geval moeten we toch echt de hand in eigen boezem 
steken. De kansen zijn er geweest, maar we hebben er 
verschillende laten liggen. 

ASV 4 heeft nog drie kansen! 
Erik Wille 
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Op de laatste zaterdag van februari stuiten we op de a.
s. kampioen De Toren. Onze stadgenoten zullen zonder 
twijfel een maatje te groot zijn, maar we hebben na dit 
debacle wel wat recht te zetten. We laten ons door De 
Toren niet zonder slag of stoot naar de slachtbank lei-
den en mochten we kansen krijgen dan benutten we die 
deze keer wel!!!! 
 
Twee dagen voor de 6½-1½ afstraffing tegen Het Kas-
teel wist ASV 4 zich wel voor de tweede ronde van de 
OSBO-cup te plaatsen. We wisten op voorhand dat we 
de handen vol zouden hebben aan het lastige te bestrij-
den ZSG 2 uit Zwolle. Dat kwam ook uit. Hoewel Erik 
Wille makkelijk en vooral snel won van een offerende 
opponent kwamen we toch in de problemen. Nico 
Schoenmakers verslikte zich in een Siciliaan en na pion-
verlies restte een moeilijk eindspel. Juist toen daarin de 
remisehaven in zicht kwam, maakte Nico een fout en 
dat kostte een belangrijk half punt. Hans Rigter had op 
deze voor hem bijna weer gewone schaakavond pech. 
In een strategisch duel had Hans het allemaal goed in-
geschat en na een afwikkeling leek een goed eindspel 

te resteren. De tegenstander had echter het stellingsge-
luk, dat er mat in twee in zat. Een ongelukkige neder-
laag derhalve. Voor Jan Willem van Willigen betekende 
dat, dat hij moest winnen om tenminste nog een barrage 
uit het vuur te slepen. Juist op dat moment hielp de te-
genstander mee en na twee pionnen gewonnen te heb-
ben, toonde Jan Willem zich slagvaardig. Een snel-
schaakbarrage was nodig, maar daarin was 2-2 al ge-
noeg. Immers, als de snelschaakmatch geen beslissing 
zou brengen, dan zou de nederlaag van Nico aan het 
vierde bord niet meer meetellen en dan restte een 2-1 
zege. 
 
Erik won opnieuw snel en kort daarna viel de beslissing 
al. Jan Willem werd weggespeeld in het vluggertje, maar 
de tegenstander zag ditmaal mat in één over het hoofd. 
Zowel Hans als Nico kwamen er in het snelschaken niet 
aan te pas, maar de volgende ronde is toch bereikt. 
Daarin wacht het mogelijk nog zwaardere Bennekom 2. 
Op 3 maart zal ons viertal weer ten strijde trekken. 

Daglichtschaak wordt volwassener 
Jan Vermeer 

Dinsdag 1 februari vonden de ronden 13 t/m 15 plaats. 
De opkomst was met 16 schakers een record. Voor het 
eerst dit seizoen gaven Albert Marks en Hendrik van Bu-
ren acte de présence. Rob Cornips uit Nijmegen was 
ook nieuw. Een zoekactie op internet gaf aan dat Rob bij 
een wervingsactie van schaakvereniging Het Kasteel als 
beste huisschaker een prijs had gewonnen om een jaar 
lang gratis lid te zijn van Het Kasteel. Een mooie foto 
van hem  ging erbij vergezeld. Ook nieuw waren Henk 
ter Horst en Joop Brand van de Velpse Schaak-
vereniging. Ze wilden eigenlijk niet meedoen. Ze kwa-
men verkennen. Maar als rechtgeaarde schakers kon-
den ze de verleiding niet weerstaan en schoven gelijk 
aan. Ik hoop dat de verkenning goed is uitgevallen, want 
dan komen er nog 6 schakers uit Velp erbij. Joop Brand 
is een oude bekende uit het Bedrijfsschaak Arnhem.  

Jan Vermeer heeft zich weer aan de kop genesteld. 
Horst Eder scoorde slecht 1½ punt, te weinig om de eer-
ste plaats te blijven bezetten. Rob Cornips won al zijn 
drie partijen. Als hij terug komt, is hij kandidaat voor de 
eerste plaats. Dat zijn ook Joop Brand en Hendrik Van 
Buren. Hendrik versloeg Jan Vermeer, maar kreeg van 
Joop een snelle nul. Joop op zijn beurt moest het onder-
spit delven tegen Cor Cornips. Onderaan Stephan Philip 
Machie terecht. Hij schaakt helemaal niet slecht, maar 
moest achtereenvolgens aantreden tegen Cor Cornips, 
Jan Vermeer en Hendrik van Buren. Dat is alleen maar 
goed voor zijn weerstandspunten. De volgende ronde 
vindt plaats op dinsdag 1 maart. 

13e ronde   14e ronde   15e ronde   
Horst Eder Jacob Zandbergen rem Rob Cornips Albert Marks 1-0 Rob Cornips Joop Brand 1-0 
Hendrik van Buren Jan Vermeer 1-0 Jan Vermeer Stephan Machie 1-0 Jan Vermeer Albert Marks 1-0 
Henk Kuiphof Henk ter Horst 0-1 Henk ter Horst Horst Eder 0-1 Henk ter Horst Jacob Zandbergen 1-0 
Bob Hartogh Heijs Wim Zunnebeld 1-0 Joop Brand Hendrik van Buren 1-0 Henk Kuiphof Horst Eder 1-0 
Gerrit Verbost Rob Lubbers 0-1 Peter Hamers Gerrit Verbost 1-0 Wim Zunnebeld Peter Hamers 1-0 
Stephan Machie Rob Cornips 0-1 Bob Hartogh Heijs Jaques Gosseling 1-0 Gerrit Verbost Jaques Gosseling 1-0 
Jaques Gosseling Peter Hamers 0-1 Jacob Zandbergen Henk Kuiphof rem Rob Lubbers Bob Hartogh Heijs 0-1 
Albert Marks Joop Brand 0-1 Rob Lubbers Wim Zunnebeld 0-1 Stephan Machie Hendrik van Buren 0-1 
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Zo togen we dan naar het Land van de Markt: Jan Ver-
meer, Piet Blees en Hendrik van Buren. Het moment 
viel wat ongelukkig doordat de temperatuur slechts 
twee graden was. We hadden een kleine show voor-
bereid. Afwisselend zou Jan een reeks standen behan-
delen met de toren in de hoofdrol en Hendrik hetzelfde, 

maar dan met het paard promi-
nent. Piet liet zijn communicati-
eve gaven op de mensheid los. 
Maar het publiek liep snel door. 
Zoals sommige riepen: "ik vind 
het te koud." Maar flexibiliteit 
was de hoofdboodschap. Dus 
richtten we ons maar op indi-
viduele geinteresseerden. Die 
waren er wel degelijk. Zij kre-
gen soms op twee borden 
tegelijk fraaie fragmenten voor-

geschoteld. Maar alles bij elkaar werden er zes frag-
menten getoond, terwijl we er tientallen voorbereid had-
den. Het leukst vond ik zelf nog het moment, waarop 
een jong stelletje naar mij toe kwam met de vraag: 
"Kunt u ook dammen?" Jazeker. "Mag je ook achteruit 
slaan?" Ja, Niet achteruit zetten, maar wel slaan. "Zie je 
nou wel. Dan zou ik je gisteren van het bord geveegd 
hebben." Jan ontging dit alles, want op dat moment had 
hij een politiek actieve Arnhemmer aan de lijn had, die 
met overluide stem zijn mening over het Arnhems 
stadsbestuur duidelijk maakte. Was het nu allemaal 

zinloos? Ik weet zeker van niet. Ik vermoed, dat we 
zelfs onder deze barre omstandigheden nog wel ie-
mand, misschien meer, naar de club hebben kunen 
praten. Het geeft alle moed, dat er een volgend keer bij 
beter weer een leuke aanvulling van ons ledenbestand 
is binnen te halen.  
 

Propaganda 
Hendrik van Buren 

 Stand na ronde 15: pnt Aantal partijen ELO TPR 
1. Jan Vermeer 11 15 1623 1717 
2. Horst Eder 11 15 1474 1638 
3. Rob Cornips 9 3 1821 2347 
4. Henk van Buren 8 3 1686 1758 
5. Joop Brand 8 3 1776 1856 
6. Henk ter Horst 8 3 1510 1576 
7. Peter Hamers 8 3 1378 1460 
8. Dick Hajee 8 11 1510 1551 
9. Henk Kuiphof 7,5 9 1478 1455 
10. Bob Hartog Heijs 7 6 1427 1503 
11. Jacob Zandbergen 6,5 6 1426 1380 
12. Wim Zunnebeld 6,5 14 1435 1425 
13. Fritz 4 6 3 2000 1659 
14. Albert Marks 6 3 1709 1063 
15. Rob Lubbers 5,5 6 1351 1209 
16. Piet Noordhuis 4,5 3 1589 1246 
17. Hans Meijer 4,5 6 1571 1295 
18. Jacques Gosseling 4 9 1257 1069 
19. Gerrit Verbost 2,5 9 1338 1178 
20. Stephan Machie 2,5 12 1524 1295 
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Donderdag 17 februari werden we door Hendrik van Bu-
ren vergast op een authentiek probleem van Neoeny-
vakov. Deze onbekende schaker behaalde naar het ver-
luidt grote successen in de twintiger en dertiger jaren 
van de vorige eeuw. Het probleem van Neoenyvakov 
betrof een tweezet waarmee hij in 1925 een eerste prijs 
won: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wit geeft mat in twee zetten. 
 
Nu was ik die avond de non-playing captain van het 
roemruchte Zevende Team dat wederom riant won. Om 
mijn teamgenoten niet op de zenuwen te werken door 
steeds betweterig over hun schouders mee te kijken 
verkaste ik af en toe maar eens naar de bar en probeer-
de dit probleem op te lossen. Tal van ASVers bogen 
zich ook over het probleem en niemand leek er uit te 
kunnen komen. Zelfs mij lukte het niet! Tenslotte 
schreef ik maar op het briefje: “er zit geen mat in twee 
in”. Zou dit het enige juiste antwoord zijn? Zou ik hier-
voor een vracht punten verdienen? Hopelijk wel, want 
door een aantal malen uitgebreid de overwinningen van 
Het Zevende te vieren ben ik hier en daar wel eens ver-
geten mee te doen aan de probleemoploswedstrijd en 
ben ik nogal gezakt op de ranglijst der probleemoplos-
sers. 
De volgende dag, toen ik weer was hersteld van het 
zeer uitgebreide vieren van de ASV7-overwinning heb ik 
het schaakmonster Fritz8 aan dit probleem gezet: Fritz8 
vond binnen 1 seconde een mat in… zes: 
1.Dh2-h6  Pd8-e6  2.Pd4xe6+   Kc5-d6   3.Dh6-f8+   
Kd6-d7    4.Lb7-c8+    Kd7-c6   5.Pe6-d8+    Kc6-b5    
6.Df8-b4#  
 
Wat was hier aan de hand? Wie was deze Neoenyvakov 
nu eigenlijk? En waarom werd hij opgepakt door het 
Stalin regime?  
Ik ben maar wat aan het filosoferen geslagen waarom 
Neoenyvakov in 1938 inde boeien geslagen werd door 

het communistoïde schorem van Stalin en een ellendige 
dood tegemoet ging. Het werd mij snel duidelijk dat Ne-
oenyvakov met dit probleem zijn eigen ondergang gere-
gisseerd heeft. Hoe je het ook wendt en keert, de dagen 
van Neoenyvakov waren geteld nadat hij zijn fameuze 
probleem het daglicht liet zien. 
 
Laten wij gezamenlijk filosoferen: 
 
1. Stel, het probleem klopt niet. Er is geen mat in twee. 
Dat moeten de apparatsjiks ook ingezien hebben en be-
seft hebben dat deze Neoenyvakov maar een onvol-
maakte prutser was. En dan nog een eerste prijs pakken 
met iets dergelijks! Schande!! Stel je voor dat het deca-
dente Westen er achter komt! Aangezien dit niet paste 
in het als perfect voorgestelde communisme was het 
duidelijk: Houd deze misser zo lang mogelijk geheim en 
smijt die vent in een tinmijn in Siberië!  
 
2. Stel, het probleem klopt wel ! Maar het is zo afgrijse-
lijk moeilijk dat niemand het ziet en Neoenyvakov is er 
niet meer en kan ons niet vertellen hoe het in elkaar 
steekt. Zelf in de moderne 21e eeuw lukt het nog niet dit 
probleem op te lossen. Ook rekenmonsters als Fritz 
kunnen het niet en harken een of ander omslachtig mat 
in zes bij elkaar! Onvoorstelbaar maar waar!! Te moei-
lijk!! Ook dit moet het corrupte linkse Sovjet-schorem in-
gezien hebben. Een probleem waar wij, perfecte com-
munisten niet uit kunnen komen!? Dat kan niet! Stel je 
voor dat het decadente Westen hier achter komt! Houd 
deze misser zou lang mogelijk geheim en smijt die vent 
in een tinmijn in Siberië!! 
 
Arme Neoenyvakov. 
Wij, leden van ASV, zullen zijn naam in ere houden. 
 

De Ondergang van Neoenyvakov 
Een reflectoïde filosofoïde beschouwing door Ignace Rood 
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Vrijdagavond 19 februari was er weer de jaarlijk-
se Arnhem-Cup voor de jeugdteams van Arn-
hem en omstreken. Deze keer werd de Arnhem-
Cup door de Toren georganiseerd. 
 
ASV deed met 2 teams mee van in totaal 10 
kinderen. 
Tijs van Dijk, Roland Stravers en Theo Koewei-
den waren er voor het aanmoedigen en de administra-
tieve rompslomp. 
 
Het toernooi werd gehouden in het Olympus College 
(Arnhem zuid), wat ik een (te) grote scholengemeen-
schap vind. Maar goed, via een zij-ingang van de school 
kwam je bij de kleine speellokalen. 
 
Het 1e team van ASV bestond uit de talenten; Thomas 
Janssen, Carlo Bredius, Angelo Schoof, Li-Guan Wong, 
Bacon Shao en Stefan Bredius. 
In het 2e team van ASV speelden de talenten; Jesse Gi-

ling, Paul te Hietbrink, Aming Chen, Isyan 
Thijssen en Bart-Jan van Elk. 
De kids speelden ieder 6 partijen waarin flink 
gestreden werd. 
Soms konden de stukken na een paar minuten 
al weer in de beginstand. Maar meestal duurde 
het potje bijna de volle 20 minuten. 
 

De tegenstanders waren ook erg sterk. Jesse speelde 
tegen een oud ASV jeugd lid dat nu in de 2e klasse OS-
BO speelt!! En Jesse speelde een puike partij!! Ik blijf bij 
mijn punt dat Jeroen (als oud ASV-lid) had moeten op-
geven. 
ASV werd uiteindelijk 3e, en daarmee hebben we er 
weer een mooie grote beker bij die alle spelers een paar 
weken thuis mogen houden. 
 
Het was weer een geslaagd toernooi. 
 

Goed resultaat  ASV-jeugd in Arnhem-cup.  
Theo Koeweiden 

Het Zevende Aan Kop! 
Ignace Rood 

Met nog twee ronden te 
gaan staat Het Zevende 1 
punt los van de concurren-
tie. Over zo’n drie weken 

volgt het belangrijke duel tegen onze naaste belager 
Voorst, die na een nederlaag in het begin van de com-
petitie geen steek meer liet vallen en door grote over-
winningen zich steeds uitdrukkelijker kandidaat stelt 
voor de titel. Maar ASV7 heeft het in eigen hand. Nog 
twee keer winnen! Moet lukken! Alle hens aan dek!! 
Maar laat ik niet op de zaken vooruitlopen. Hoe zijn de 
laatste twee wedstrijden verlopen? Wel, vrij goed. Eerst 
werd koploper Elster Toren 2 met 5-1 ingepakt en daar-
na volgde de wedstrijd tegen Glazenburg die met 4½ - 
1½ gewonnen werd. 
 
ASV 7 – Elster Toren 2: 5 - 1 
Van Elster Toren 2 werd onverwacht vrij makkelijk ge-
wonnen, zoals onlangs in En Passant te lezen was. Met 
5 – 1 werd deze koploper-tot-dan aan de kant gezet.  
In het begin zag het er somber uit toen Frits Wiggerts 
aan bord 1 het al snel moeilijk kreeg tegen de sterkste 
speler van Elster Toren 2 (1790), een aanval op zijn ko-
ningsvleugel nog wel kon afslaan maar helaas even la-
ter een kwaliteit en laten nog een stuk verspeelde. Ge-
lukkig wist Dick Hajee aan het tweede bord de stand 
gelijk te trekken. Met twee vrijpionnen op de d- en e-lijn 
werd het werd tenslotte een kwestie van tijd, de tegen-

stander verloor een loper en gaf 
op. Daarna zette Robert Naasz 
aan bord 4 ons team op voor-
sprong. Gesteund door een ge-
opende g-lijn en het loperpaar werd de partij met enkele 
aardige wendingen beslist. Daarna scoorde ik zelf aan 
bord 5 een punt: Met slechts een pluspionnetje en aktie-
ve stukken bleef een gewonnen eindspel over. Kort 
daarna zette Henk Kuiphof aan bord 6 de stand op 4-1 
door met een schijnoffer een pion te winnen en later na 
de verovering van nog een pion was het simpel uitschui-
ven. Als laatste was Ruud Verhoef nog aan bord 3 be-
zig, compliceerde de stelling zodanig dat de tegenstan-
der het niet meer zag en de 5 – 1 was een feit. 
 
 
Enkele 
partijfragmenten: 
 
Robert Naasz (1691) 
- 
K. Vogelpoel (1570) 
bord 4: 
 
 
 
Stelling na 18...Td8: 
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Robert over deze partij: 
“Na een rustige openingsfase een belangrijk moment. 
Als ik torenruil zou toe laten leek de stelling mij wat saai 
te worden. Ik zag een mogelijkheid om leven in de brou-
werij te houden: 19.Pd5! Pxd5 20.exd5 Lxh4 21.gxh4 
De witte koningsstelling is verstierd maar ik schatte in 
dat de dynamische factoren hier in mijn voordeel waren: 
open g-lijn voor mijn toren, vrijpion op d5, 2 sterke lo-
pers en de mogelijkheid op te stoten met de pion op h4. 
Dit terwijl zwarts lichte stukken, vooral zijn loper, tijd no-
dig hebben om weer in het spel te komen. Zwarts vol-
gende zet plaatst ook nog zijn paard buitenspel. 21...
Pb8?! Beter zijn: 21...Pe7 en 21...Dd6. 22.Kh1 f5 23.
Tg1 Lc4 24.b3 La6 Ik had gerekend op  24...Lxd5 25.
Lxd5+ Txd5 26.Dxf5 met voordeel voor wit, waarna vol-
gens Fritz  26...Td8 het sterkste is. 25.Lh3?! Onnauw-
keurig. Veel beter is 25.c4 Lc8 26.Lh3 maar ik dacht dat 
dit tijdverlies niet nodig was. Weliswaar heeft zwart f5 nu 
weer redelijk gedekt en kan de koning naar f7 maar wit 
heeft de sterke pion op d5 en houdt druk op de konings-
vleugel. 25...Kf7?? Boem! Zwart stapt uit de vuurlinie op 
een landmijn. Na 25...Txd5 26.Dxf5 (26.Lxf5 Td6) 26...
Df7 is er weinig aan de hand voor zwart. Nu gaat het 
hard: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelf speelde ik met zwart een vrij degelijke pot (vond ik 
tenminste zelf) aan het 5e bord. Na de 25e zet van wit 
stond deze stelling op het bord: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er volgde 25. … f7-f6 en wit speelde nu het zwakke 26. 
Pe5-d3. De witte torens vielen nu binnen op e3, er werd 
een pion buitgemaakt, een flinke afruil volgde en een 
poos later stond het na de 44e zet als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Een zaak van geduldig uitschuiven. Maar zwart deed 
45. … Tb2-b1+ en deed net alsof de toren de f-, g- en h-
pionnen in de rug wilde aanvallen. Wit speelde  46. Td2-
d1? en dit was de beslissende fout. Nu eenvoudig uittel-
len en de zwarte koning is eerder bij de pionnen dan de 
witte koning: 46. …  Tb1xd1+  47.Ke1xd1 g5xh4  48.
g3xh4 Lc4-b3  49.Kd1-d2 Lb3xc2  50.Kd2xc2 Kg6-f5  
51.Kc2-d2 Kf5-f4  52.Kd2-e2 Kf4-g3  53.Ke2-e3 
Kg3xh4  54.Ke3-f4 Kh4-h3 
0-1 
Deze overwinning werd flink gevierd 
in de bar, waar het bier rijkelijk 
vloeide. 
 
 
ASV 7 – Glazenburg: 4½ - 1½. 
Dick Hajee en ondergetekende 
speelden samen hun partijen vooruit 
tegen Glazenburg. Dit in verband met 
de afwezigheid van Dick op de eigen-
lijke speeldatum van de thuiswedstrijd van ASV7 op 17 
februari. Dick wilde wel naar Glazenburg (Rheden) toe 
om zijn partij vooruit te spelen. Vorig jaar werd het voor-
uit spelen van een partij nog door Glazenburg gewei-
gerd en verloor ASV7 met 5 spelers op knullige manier. 
Deze keer stelde Glazenburg zich soepel op, waarvoor 
mijn dank, en twee partijen werden vooruit gespeeld. 
Dick en ondergetekende zetten ASV7 op een 1½ -½ 
voorsprong. 
In een tussenverslagje naar de ASV7-teamleden, na het 
vooruitspelen van de twee partijen, begon ik met: “ASV7 
neemt een kleine voorsprong.” Dit had eigenlijk moeten 
zijn: “ASV7 ontsnapt aan een 2-0 achterstand.” 
Dick verklaarde op de weg naar Rheden goed inge-
speeld te zijn en had al 7 partijen achter de rug, in het 
Geurt Conserven toernooi. Wellicht toch wat vermoeid 
door alle partijen ging het bij hem aanvankelijk ook niet 
zo goed. Hij verspeelde 2 pionnen op de koningsvleugel 
en kreeg een flinke aanval over zich heen. Ik begon me 
nu wat zorgen te maken want ik had inmiddels een grote 
bok geschoten en zag dat het er bij Dick ook niet al te 
fris uitzag. Maar de tegenstander van Dick, Jaap Gla-
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zenburg, had zijn ontwikkeling was veronachtzaamd en 
verslikte zich in een flitsende uitval van de ASVer.  
Dick vertelt en maakt er een mooie opgave van: 
“In mijn partij voor de wedstrijd ASV 7 – Glazenburg die 
ik vooruit speelde in Rheden, moest ik aantreden met 
wit  tegen Jaap Glazenburg. Na 20 zetten was de onder-
staande stelling ontstaan. Ik herinnerde mij een opgave 
van de examens voor Stap 2 of 3 waarin ongeveer de-
zelfde soort stelling werd opgegeven. Hoe moet wit 
voortzetten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie bladzijde 6 voor de oplossing.” 
 
Het zal duidelijk zijn, Dick won en wat er gebeurde bij 
mezelf was niet zo mooi…. Met de zwarte stukken had 
ik even een klein moment van schaakblindheid (nou, 
klein). 
Na de 15e zet van wit was de volgende stelling bereikt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik speelde 15. … Dd8-b6 ?? en zag met het loslaten 
van de dame dat dit een ernstige misser was. 
Er volgde 16.Ld2-a5  Db6-c5 en nu had wit 17. Pg3-f5! 
moeten spelen. De zwarte dame heeft nu geen 
vluchtvelden meer. Dan:  Le7-f6  18.b3-b4  Lc6xe4  19.
Dd3xe4  Dc5xc4  20. Db4xe7 en zwart gaat de boot in. 
Een stuk achter tegen een pionnetje meer. 
Maar wit speelde  17.b3-b4 Dc5-d6 18.Pg3-f5 Dd6-e6 
19.Pf5xe7+ De6xe7 20.b4-b5 Lc6-d7  en… bood re-
mise aan. Dit werd aanvankelijk nog geweigerd gezien 
de stand bij Dick. Even later won Dick toch en mijn stel-
ling was weer iets verslechterd. In mindere stelling re-
mise aanbieden schijnt niet al te sportief te zijn dus ik 
hield mijn mond maar, nam nog een ferme teug van het 
biertje dat me was aangeboden door een lid van 
Glazenburg die zijn 65e verjaardag vierde en hoopte er 
het beste van. Maar de tegenstander, met toch niet een 
al te lage rating van rond de 1725 bood echter weer re-
mise aan en dit werd nu natuurlijk wel geaccepteerd. 
Met een voorsprong van 1½ - ½ werden ruim een week 
later de resteren 4 partijen gespeeld. 
 
Robert Naasz aan bord 4 boekte zijn achtste(!) opeen-
volgende overwinning. Hij was mogelijk nog in een ont-



34 

  februari 2005                                                                                    ASV-Nieuws 

zaglijke winning mood vanwege zijn zege een week 
eerder op een zeker heerschap, de geteisterde 
team”lijder” van een zeker ASV-team, die zich tradi-
tiegetrouw verdedigde met slap Frans geschuif, meende 
een pionnetje te kunnen pakken (nog steeds verslingerd 
aan pionnetjes) en prompt een stuk verloor. Dit zou ei-
genlijk ook een bijzonder fraai verhaal voor ASV-Nieuws 
kunnen worden. Of de aanzet voor een nieuwe rubriek: 
“Heerschap-Bashing”. Iedereen die dit heerschap ver-
slaat, en dat is vrijwel elke ASV-er, kan op smeuiige wi-
jze in deze rubriek zijn verhaal doen. Eigenlijk wel een 
goed idee! Misschien begin ik er gelijk mee in deze 
ASV-Nieuws! Maar laat ik niet te veel afdwalen. Eerst 
nog over Het Roemruchte Zevende. 
 
Robert vertelt: 
(Stelling na 16. exf5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Net voor het ontstaan van de diagramstelling nam mijn 
sympathieke tegenstander de laatste slok van zijn tripel 
en ik van mijn glaasje prik. Mogelijk dat dit het vervolg 
van de partij  kan verklaren, want later op de avond 
merkte ik dat die tripels er behoorlijk inhakken! 16...d5? 

[16...Dxf5 17.Lxh6] 17.Lxh6 Lb4?? net als de vorige zet 
a tempo gespeeld. 18.Dg5 Pe8 19.Lxg7 19.Txe8 is een-
voudiger. Mijn tegenstander mompelde iets als "daar 
kom ik goed weg". Dat was wat overdreven: 19...Pxg7 
20.f6 Df5 en direct opgegeven vanwege mat op g7. 
1–0 “ 
 
Frits Wiggerts had aan het eerste bord met zwart weer 
een sterke jongen tegenover zich. Hij stond aanvankelijk 
onder druk maar wist zich vrij te werken en ging een 
eindspel in waarvan niet gelijk duidelijk is wie er aan de 
winnende hand was: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit zou nog wel eens lang kunnen gaan duren. Analyse 
met Fritz8 geeft steeds gelijkstaande stellingen en er 
wordt nogal heen en weer geschoven met de stukken. 
Met de zwarte pion op a5 doet Fritz niets. Als je zelf een 
handje helpt en de zwarte a-pion een keertje opschuift 
“ontdekt” Fritz deze pion opeens ook en zwart wint. Hoe 
dan ook, zover kwam het niet, want wit blunderde riant: 
Pc3-d5?? Ld3-e4+ ! en wit gaf op. 
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Henk Kuiphof greep aan bord 6 weer terug op zijn ver-
trouwde Van Geet opening. De tegenstander reageerde 
nogal afwijkend op zijn 1. Pc3, maar het bleef materieel 
gelijk. Het werd nogal ingewikkeld en na een afruil van 
veel stukken had hij een mooie batterij pionnen gecre-
eerd. De druk op de stelling van de tegenstander bleef 
groot en uiteindelijk verloor hij een paard waardoor 
Henk gemakkelijk kon winnen. 
 
Ruud Verhoef nam het op tegen mede–ASVer Theo 
Koeweiden, die zowel lid is van ASV als van Glazen-
burg, maar voor de laatste de externe competitie speelt. 
Ruud trof in Theo een speler die zich geleidelijk aan 
heeft ontwikkeld tot een steeds sterkere speler. Een 
aantal jaren geleden had Theo nog een bescheiden ra-
ting van rond de 1300 en kon je hem prettig afrossen, 
maar nu staat hij alweer boven de 1600 en is nu voor 
heel wat spelers een taaie kluif…. Hij zou bijvoorbeeld 
makkelijk kunnen winnen van een zeker heerschap, te 
weten Dhr. T. va…. maar goed, daar gaat het nu even 
niet om: 
Na lang zwoegen was Ruud dan toch op voordeel geko-
men maar verslikte zich in een combinatie die niet klop-
te:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het idee is dat wit de loper pakt en vervolgens mat gaat: 
Df4xf7  De6-e1+ 
Tf1xe1  Tf8xe1+ 
Pb3-c1 Te1xc1# 
 
Maar dit klopt niet want na De6-e1+ doet wit Pb3-c1 en 
er is niets aan de hand. 
Door beide spelers werd deze zet Pb3-f1 eerst niet ge-
zien. Er volgde: 
Df4-f2 ?!   De6-e2 ?! 
Df2xf7!                 Nu ziet Theo het wel! 
               h5- h4    Ruud bemerkt zijn vergissing en gooit 
zijn vrijpion in de strijd. 
Df7-f4   h4-h3  
Df4-c1  h3-h2  
Tf1–h1                   Beide spelere raakten in tijdnood, 2 a 
3 minuutjes over, en het vervolg werd niet meer 
genoteerd. Ruud kon de dames ruilen en zo zeker zijn 
van remise, met zijn pluspion, maar hij ging dameruil uit 
de weg. Wat later gaf pardoes de dame weg en gaf 
weer enkele zetten later maar op. 
 
Ondanks deze kleine misser werd deze overwinning van 
Het Zevende nu nog veel uitgebreider gevierd in de bar 
waarbij het bier weer wat rijkelijker vloeide en het weer 
later werd. Tenslotte werden we gesommeerd het pand 
te verlaten en enigszins slinger-
end op de fiets wist ik veilig de 
thuishaven te bereiken. Na een 
vrij kort nachtje besloot ik maar 
een halve dag vrij te nemen 
teneinde wat bij te komen van 
dat vermoeiende bierdrin… ik 
bedoel schaken. 
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