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Beste lezers van ASV Nieuws, 
 
Bent u daar? Mag ik even? Leest u dit stukje 
eigenlijk wel? Vorige keer deed ik een 
schaakboek in de aanbieding. Weliswaar een 
gemankeerd boek, maar toch, een 
schaakboek. Nul reacties! Het aanbod blijft 
staan.  
 
De vorige keer ook geen Plaatjes kijken. Niet omdat 
Theo er geen gemaakt maakt had maar doordat het stuk 
ergens op de digitale snelweg een verkeerde afslag had 
genomen. Nu stond de Tomtom wel goed ingesteld en 
daarom kunt u deze keer smullen van een dubbeldikke 
aflevering.  
 
In zijn column heeft Marco het over zijn mooie 

winstpartij uit de 2e ronde OSBOcup die u 
verderop in het blad terug zou kunnen 
vinden. Dat is niet zo. Door technische 
problemen is het niet gelukt de partij te 
plaatsen. Dus niet te lang zoeken. Maar 
goed, u leest dit toch niet….. 
 
Namens de redactie veel leesplezier 
gewenst! 

 
Robert Naasz 

Er is met deze ASV-Nieuws met een traditie 
gebroken. Al jaren verschijnt het januari-nummer op 
de avond van de Algemene Ledenvergadering en 
ineens verschijnt dit januarinummer als 
februarinummer. Als jullie dit lezen, weten jullie al wat 
die avond besproken is. En anders bericht En 
Passant ongetwijfeld over de belangrijkste zaken.  
 
Met deze ALV sloten we het schaakjaar 2010 af en 
bovendien keek het bestuur ook terug op de 
resultaten van het beleidsplan "Schaken bij ASV is 
voor iedereen" voor de jaren 2007-2010. In die 
periode gebeurde er veel positiefs. Ondanks het feit 
dat de zeer ambitieuze doelstellingen niet gehaald 
werden, mogen we toch zeer tevreden zijn, want 
schaken bij ASV is met recht voor iedereen. ASV is in 
grootte de vijfde schaakclub van Nederland en een 
club met de potentie om te groeien. Financieel zijn we 
gezond en acties als het stemmen tellen bij 
verkiezingen dragen daar aan bij. Wij roepen je dan 
ook op om op 2 maart a.s. te helpen bij die activiteit. 
Het kost ’s avonds maar een paar uurtjes en het levert 
ASV 30 euro per teller op. En dat is meer dan de moeite 
waard. 
 
Het is dan ook goed om jaarlijks een ASV-er die meer 
dan gemiddeld aan die groei van de club een steentje 
bijdraagt op de ALV in het zonnetje te zetten als ASV-er 
van het jaar. Ditmaal ging die prijs naar Siert Huizinga 
voor zijn jarenlange inzet voor het jeugdschaak en in 
2010 in het bijzonder voor zijn bijdrage aan het zoeken 
van verbinding tussen ASV en de scholen in de wijk 
Presikhaaf. Als nieuwe prijs werd de ASV-stimulansprijs 
geïntroduceerd. Dit wordt niet per definitie een jaarlijks 
terugkerende prijs. Deze prijs wordt als er aanleiding 
voor is, uitgereikt aan iemand (ongeacht leeftijd) die zich 

schakend of anderszins binnen de club onderscheid. 
Xadya van Bruxvoort was de eerste winnaar van deze 
aanmoedigingsprijs. Haar ontwikkeling als schaakster 
gaat hand in hand met een positief kritische houding ten 
opzichte van de club. Xadya is een stimulerende factor 
binnen de jeugdafdeling, waardoor ze veel kinderen 
enthousiast houdt voor het schaken. Ook is Xadya niet 
te beroerd om zelf de handen uit de mouwen te steken 
als er iets geregeld moet worden. Het bestuur heeft daar 
enorm veel waardering voor. Siert en Xadya, van harte 
proficiat met deze onderscheidingen en we hopen nog 
jaren van jullie inzet voor de club gebruik te kunnen 
maken. 

Van het bestuur 

Van de redactie 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

7 april 2011 31 maart 2011 

26 mei 2011 19 mei 2011 

7 juli 2011 30 juni 2011 
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Na twee ambitieuze beleidsplannen voor perioden van 
vier jaar doen we het in 2011 met een jaarplan dat nog 
voortvloeit uit bestaand beleid. Dat betekent niet dat we 
gas terugnemen. Integendeel, we willen volle kracht 
vooruit. We kiezen er echter voor om diverse zaken die 
nog lopen na voorbereidend werk in de afgelopen jaren 
eerst verder uit te bouwen. Met name de onlangs tot 
stand gekomen contacten met Winkelcentrum 
Presikhaaf moeten ons verder helpen om potentiële 
schakers aan ASV te binden. Ook de schaakmaand 
april in de bibliotheek aan de Koningstraat met onder 
meer een expositie over Max Euwe moet het schaken in 
Arnhem een enorme stimulans geven.  
 
Vanaf de eerste donderdag van februari organiseert 
onze trainingscoördinator Nico Schoenmakers vier 
cursusavonden voor beginners. Mensen die willen leren 
schaken of de beginselen van het schaken kennen, 
maar graag iets meer wil leren van onze prachtige sport 
komen naar ons clublokaal. Siert Huizinga en Léon van 
Tol geven de cursus en Hendrik van Buren treedt op de 
derde avond aan als gastdocent. Die namen staan voor 
kwaliteit. Hopelijk weten enkele cursisten ook na die vier 
lessen de weg naar ASV te vinden. 
 
2011 staat ook weer bol van de schaakactiviteiten. Op 
26 maart is het Voorjaarstoernooi traditiegetrouw de 
opening van onze toernooienreeks. Op Paaszaterdag 
23 april organiseert ASV met de OSBO het individueel 
OSBO-snelschaakkampioenschap. 27 en 28 mei is het 
weer tijd voor het Vierkampentoernooi en in het eerste 
weekend van september staat het OSKA weer op de rol. 
En dan is er op 3 juli nog het straatschaaktoernooi om 
de Wachtbokaal. Dus als jullie in 2011 niet veel 
schaken, dan ligt dat niet aan het gebrek aan 
mogelijkheden. En schaken kun je elke 
donderdagavond in ons prachtige clublokaal. Wij hopen 
dat we ook in 2011 weer veel drukbezochte 
schaakavonden hebben. 
 
Zo af en toe zijn er ook schaakactiviteiten op de vrijdag. 

Zo ontvingen we onze schaakvrienden van de 
Arnhemse bedrijfsschaakcompetitie op de eerste 
vrijdag van dit jaar voor een lezing van Herman 
Grooten. Dankzij het bestuur van BSA konden ook 
ASV-ers aan deze avond deelnemen. Het werd een 
geanimeerde avond, waar de aanwezigen met veel 
plezier op terug zullen kijken. Ook speelde ASV 9 al 
een thuiswedstrijd tegen een van de vele 
jeugdteams in de OSBO-competitie. 25 maart 
hebben we nog zo´n extra clubavond met ASV 7 en 
9 thuis. Wij hopen dat dan ook veel andere ASV-ers 
naar de club komen, want er is volop gelegenheid 
om te schaken en beide teams kunnen je morele 
steun die avond natuurlijk ook goed gebruiken. 
 
Het bruggetje naar de teams is gemaakt. Het 
seizoen verloopt vrijwel vlekkeloos en met veel 
goede resultaten. Dat het organiseren van 13 
teamwedstrijden per maand geen sinecure is, bleek 
in januari wel toen we niet nauwkeurig genoeg 
waren met het kiezen van de invallers. Terecht 

werden we door de competitieleider bestraft. Gedane 
zaken nemen geen keer en we moeten accepteren dat 
er ook wel eens iets niet goed gaat. Het doet niets af 
aan het prachtige seizoen, waarin door iedereen met 
heel veel plezier gespeeld wordt. De ingezette jeugd 
presteert uitstekend en door de opgedane ervaring 
ontwikkelt onze jeugd zich razendsnel. Het 
enthousiasme bij de wedstrijden werkt enorm 
aanstekelijk en waarschijnlijk mede daardoor speelt 
iedereen graag mee in de teams. Het is erg leuk om de 
wedstrijden te zien of naar de verhalen erover te 
luisteren. En ook de resultaten maken ons vrolijk. ASV 3 
en 4 staan hoog in de promotieklasse, ASV 5 staat zelfs 
aan kop in de eerste klasse en ASV 8 in de derde 
klasse en ASV 9, 10 en 12 in de vierde klasse spelen 
nog om de hoogste plaatsen. 
 
In februari en maart zijn er nog ´gewone´ 
competitiemaanden en dan is april de maand van de 
gemeenschappelijke slotronden. ASV organiseert er dit 
seizoen twee. Op donderdag 7 april is in ons clublokaal 
de poule van ASV 11 en 13 te gast en op 14 mei speelt 
de promotieklasse in het grand café van het Lorentz 
haar slotronde. Dat worden ongetwijfeld weer gezellige 
schaakhappenings. 
 
Het organiseren van de jeugdcompetitieronden in het 
Activiteitencentrum Schreuder is ons in 2010 goed 
bevallen. Ook op 18 december zorgde de D-jeugd voor 
veel spektakel. Op 19 maart krijgt dit een vervolg. Dan 
ontvangen we de topklasse van de C-jeugd. De acht 
beste teams van de OSBO, waaronder ASV C1, spelen 
dan hun partijen om het OSBO-kampioenschap. De 
deelname van de C-jeugd aan de topklasse is weer een 
succes van onze jeugdafdeling. Een vervolg op een ook 
al behoorlijk optreden van onze jeugd in het persoonlijk 
jeugdkampioenschap van de OSBO in december in 
Apeldoorn. Xadya van Bruxvoort werd tweede bij de 
meisjes in de C-jeugd en Pieter Verhoef eindigde in de 
subtop van de D-jeugd. 
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In het schoolschaakkampioenschap dat vorige week 
zaterdag in het Rijn IJsselcollege aan de 
Thorbeckestraat gespeeld werd, was er ook al een 
hoofdrol voor Pieter Verhoef. Ons jonge talent won de 
strijd tussen de leerlingen van groep 7 en 8. Het 
toernooi was als vanouds een mooie coproductie tussen 
De Toren en ASV. 
 
Dan sluiten we deze aflevering van het bestuur af met 
het voldoen aan een wettelijke verplichting u te 
informeren over gegevensuitwisseling tussen KNSB en 

NOC-NSF. Om subsidie te kunnen blijven ontvangen 
voor de schaakactiviteiten in Nederland moet de KNSB 
een aantal gegevens doorgeven, uitsluitend ten 
behoeve van statistische analyses. Het gaat om 
postcode, geslacht, geboortedatum, ingangsdatum 
lidmaatschap en welke tak van sport we bedrijven. 
Namen, adressen, telefoonnummer en e-mailadressen 
worden dus NIET uitgewisseld. Daarmee is 
gewaarborgd dat vertrouwelijk met uw gegevens wordt 
omgesprongen. 

Plaatjes kijken 
Theo Jurrius 

Foutje! Bedankt!  We beginnen deze keer met 
een plaatjes van mijzelf, maar dan in de negatieve 
hoofdrol. Ik had zwart Tegen Koen Maassen van de 
Brink en had een kwaliteit geofferd voor een prachtig 
loperpaar met enkele verre vrijpionnen en was dat 
soepel naar winst aan het spelen. 

Iets te soepel want hier speelde ik het slimme 1…
e1D??? en na 2.Tf5 mat was er een snelle 
ontnuchtering. 
 
Ho is even  Mat midden op het bord is natuurlijk 
altijd fraai en het liefste doe we dat na wat offers. Ik 
weet niet hoe Jelmer Visser het een voor elkaar kreeg in 
de interne, maar zonder offers kan het blijkbaar ook  na 
slecht zeven zetten in de interne stond het zo: 

De stelling zegt genoeg. 
 
Nog een keer! Jelmer is wel behendig in het mat 
zetten midden op het bord want ook hier moet zijn 
tegenstander er aan geloven in een externe wedstrijd 
tegen de sleutelzet.  

Hoe nu verder met wit? Met de koning weg of de loper 
er tussen, Jelmer vind hier de enige zet 1.Ld2! Dd4 
2.e5+ en gaat daarna direct op de zwarte koning af 2…
Kh6  2…Lf5 2.Lxf5+ Kxf5 had nog wat meer tegenstand 
geboden maar na 3.exf6 staat zwart verloren met de 
koning op f5 3.Pxe6+ Mat in 2 is net zo snel als mat in 1 
met Pf7, mat is mat. 3…g5 4.Lxg5 mat. 
 
Techniek 1  Eindspelen win je op techniek, of 
toch niet? Tactiek is vaak een stukje makkelijker moet 
Xadya van Bruxvoort gedacht hebben in haar partij voor 
het AB-jeugdteam van ASV.  
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
 
Xadya heeft hier zwart en haar tegenstander dacht hier 
met 1.c6? onbezorgd zijn c-pion te kunnen op spelen, 
maar de pion op c5 had een belangrijke functie! Dat 
bleek na 1…Ta5! Door de penning is de zwarte pion niet 
meer te stoppen en vanwege de slechte stand van de 
witte koning is het ook direct afgelopen. 2.Txa5 b1D 
3.Tc5 Dd3! En als wit nu met 4.c7 ook wil promoveren 
is met 4…Dxf3 mat afgelopen dus 4.f4  maar dat faalt 
op 4…Dh3# mat 
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Techniek 2  Meestal laat ik in deze rubriek alleen 
dingen zien van ASV-ers maar wat de tegenstander van 
Frtis Wiggerts hier verzon in de externe was toch leuk 
genoeg om het even te laten zien. 

Het ziet er naar uit dat zwart nog wel even moet werken 
voor het punt maar na 1…Lxg2+! Is het heel snel 
gebeurt helemaal omdat een paard bijna niets kan tegen 
een randpion. N1 2.Pxg2 h3 3.Pe3 h2 blijkt ook waarom 
de koning zo ongelukkig staat op f1 want Pf1+ was nu 
remise geweest. 4.Pf5+ Kh3 en wit gaf op. 
 
Techniek 3  Henk Kuiphof met zwart tegen Horst 
Eder staat wel een stuk voor, maar de loper op b7 is 
gepend, de toren op b8 kan  niet weg en wit heeft 3 
lastige pionnen in het centrum wat doe je daar aan?  

Nou aan die pionnen niet veel 1…Kg4! 2.e6 en die 
gewoon laten lopen 2…Kf3! Wit gewoon mat zetten is 

de makkelijkste manier om te winnen. 3.e7 g2 direct 3…
Th8 geeft de computer als beter aan maar g2 wint net 
zo makkelijk de dreiging is nu Th8 en Th1 mat en na 
4.Tg6 Lxe4 duurde het niet lang meer voordat wit mat 
stond. 
 
De slapeloze nacht van Thea  Een potje tussen 
Tony Hogerhorst en Koen Maassen van de Brink (wiens 
achternaam eigenlijk gewoon al te lang is voor deze 
rubriek) gespeeld op de interne competitie van de 
Toren. 

Zwart begon met 1…Pg4! 2.Pf3 De enige manier om h2 
te dekken maar zwart komt met de ene mokerslag na de 
ander 2…P6e5! 3.Pxe5 Tony zag hier waarschijnlijk wat 
grapjes tegen de zwarte achterste rij.  Maar ook op 
andere zetten is wit machteloos tegen de zwart die al 
zijn stukken in de aanval heeft. 3…Txe5 4.Txd6! 
waarschijnlijk de pointe van Tony, als zwart nu de dame 
neemt is Txd8 mat en als zwart de toren neemt is Dc8 
mat dus 4…Dxh2+ 5.Kf1 Pxe3+!  En of wit nu Ke1 of e2 
speelt of fxe3, zwart slaat altijd de witte dame met 
schaak en dan staat wit teveel materiaal achter. 
 
Heksenketel 
Het slot van de partij tussen Jan Sanders tegen Ko 
Kooman is echt de moeite waard, wat zit daar veel in. 
Het is een goed idee om er even een bord bij te pakken 
vanwege de vele mogelijkheden. 

Jan staat hier met wit voor een moeilijke keuze, zwart 
dreigt namelijk 1…d1D of 1…Dxf1+ en 2…d1D. Hij 
speelt daarom 1.Dd7+ 1.Tb7+ Kh6 2.Dd7 komt neer op 
zetten verwisseling.  
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De enige manier om de partij te redden was 1.h6+ Kxh6 
(1…Kh8 2.Dd7 Tc7! 3.Dxc7 Dxf1+! Zwart geeft alles 
weg voor eeuwig schaak na 4.Kxf1 d1D+ =) 2.Dh3+ Dh5 
(want na 2…Kg7 gaat het mis na 3.Tb7+ Tf7 4.Txf7+ 
Kxf7 en nu niet Dxc8 maar 5.Dd7+! Kf8 6.Dxc8+ en nu 
kan de d-pion tegen worden gehouden +-) 3.Dxh5 Kxh5 
4.Kf2 en dit eindspel is nog niet zomaar gewonnen voor 
zwart. 1…Kh6 hier mist Ko zijn kans om alles te offeren 
voor winst 1…Tf7! 2.Dxc8 ko gaf aan dan gewoon niet 
verder te kijken omdat je nu een toren verliest maar 2…
Dxf1+ de dame mag ook weg want na 3.Kxf1 d1D+ 
4.Kf2 Dxb3 staat zwart ineens een toren voor. 2.Dd3 
2.Tb7 levert niets op na 2…Th8 3.Dxg7+ Kxh5 en wit 
heet niets meer hoewel 4.h3 nog een geweldige truc 
bevat want na het nonchalante 4…d1D? is 5.Dh7+! 
Txh7 6.Txh7 wel een heel mooi matje met 2 dames 
minder: 

Echter was nu 2.hxg6! wel goed voor remise 
bijvoorbeeld 2…Th8 3.e4 Tcg8 4.Th3+ Kxg6 5.f5+ Kg5 
6.Txh8 Dg4+ met eeuwig schaak. 
Na 2.Dd3 dreigt wit slim mat op g6 maar zwart vind een 
handige verdedigende en aanvallende zet. 2…Dg4+! 
3.Kh1 3.Kf2 is beter maar dat doe je automatisch 
eigenlijk toch niet. 3…Tc1 en wit gaf op 0-1 
4.Tb1 om de promotie te verhinderen faalt op 4…Df3+! 
5.Kg1 Tcg8 met de dreiging 6…gxh5 en mat en nu 
moet wit de dame geven met 6.Dxg6 omdat te 
voorkomen. 
 
Vesting?  In de partij Ko Kooman tegen Bob 
Hartog Heijs was de volgende stelling ontstaan. 

En nu bood Ko na 1.Td7 slim remise aan, want als het 

paard weggaat komt 2.Txb7+ en het is remise en 1…
Kc8 2.Tc7+ Kb8 3.Td7 levert zettenherhaling op en 
zwart dacht dat na 1…Te8 zijn toren op de achterste rij 
moest blijven om het paard te dekken en dat het paard 
op d8 moest blijven om b7 te dekken en nam dus het 
aanbod aan, logisch toch! 
Maar, 1…Te8 2.Th7 Te1! 3.Td7 Tb1+ met het schaakje 
van achteren kan zwart de witte vesting afbreken 4.Kc5 
en nu kan de koning het paard dekken met 4…Kc8 
omdat Tc7+ niet meer mogelijk is en zwart staat 
gewonnen. 
 
Vorken  Ook het eindspel tussen Rob van 
Belle en Abbes Dekker was een waar spektakel 
waarvan ik live kon meegenieten. 

De witte pion is heel ver gekomen maar Abbes had 
goed gezien dat de 2 zwarte pionnen samen sneller zijn. 
1…b3+ 2. Kb1 c2+ 3.Kb2 Pd3+ 4.Kxb3 c1D 5.f8D en 
nu mag Abbes met de schaakjes beginnen en zijn plan 
is geniaal. 5…Db2+ 6.Ka4 Pc5+ 7.Ka5 en dan nu nog 
een diagram omdat alles klopt. 

7…Dxb6+!! 8.Kxb6 Pd7+ en nadat zwart de dame heeft 
gepakt beslist de eenzame pion op g5 de partij. 
En voor de echt oplettende lezer, ja, ik had het zelf ook 
niet gezien na 10 minuten kijken maar ipv 2…c2+ is 2…
Pd3!! nog beter want dan is 3…c2+ 4.Ka1 c1D mat! niet 
meer te voorkomen. 
 
 
Waar ga je heen? 
In de partij Otto Wilgenhof – Wouter van Rijn vond Otto 
een fraaie manier naar remise. 
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1.Th1! De enige andere zet die remise maakt is 1.Tf1+ 
het idee is dat de zwarte koning zijn eigen pion moet 
blokkeren wil hij verder komen 1…Kg3 2.Ke4 Kg2 3.Td1 
h2 4.Kf4 g3 5.Kg4 h1D 6.Txh1 Kxh1 7.Kxg3 = 1…g3 
een leuke winst poging die faalt vanwege de witte 
koning op d5, met de koning op c6 was het gewonnen 
geweest maar dat blijkt op het einde. 1…Kg3 2.Ke4 Kg2 
3.Td1 h2 4.Kf4 is weer remise. 2.Txh3 g2 en nu kan wit 
het promotieveld niet meer dekken maar 3.Th4+  met 
remise want als de koning op de g-lijn gaat staan komt 
4.Th8 g1D 5.Tg8+ en de dame gaat verloren, na 3…Kf3 
volgt 4.Th3+ Kf4 (4…Kf2 5.Th2=) 5.Th4+ enz en 3…Kf5 
4.Th8! en nu moet de zwart koning weer terug naar f4 
en dan volgt eeuwig schaak, want 4…g1D verliest zelfs 
na 5.Tf8+! Kg4 6.Tg8+ Kh3 7.Txg1. 
 
Een paard aan de rand…. De grap die Anne Paul 
Taal met wit uithaalde tegen Leo Hovestad in een 
rapidpotje in tijdnood is geweldig. 

Zwart heeft zojuist d6 gespeeld en nu moet het paard 
weg. Toch niet 1.Lf7??! geeft alles weg, maarja in 
tijdnood kun je er een hoop mee winnen en ja hoor na 
1…Pxf7 2.Ph5 mat! Bleek het toch de winnende zet te 
zijn geweest …..kan ook gewoon mat zetten. 
 
Vrienden maken   Of Ton van Eck vrienden wordt 
met zijn meer dan 500 elo punten sterkere tegenstander 
Jan Dirk Vriend is nog maar de vraag. 
 
 
(zie volgende diagram) 
 
 

 
Ton zijn grote Vriend heeft met zojuist met wit zijn pion 
naar d5 gespeeld maar Ton profiteert optimaal met een 
achterwaartse aftrekaanval. 1…Pxd5! En nu dekte wit 
zijn toren met 2.Pxd5 maar het uitschakelen van de 
verdediger met 2…Lxd5 levert een kwaliteit voorsprong 
op 3.Lxd5 txf1+ 4.Kxf1 Txe7 soms kan schaken heel 
makkelijk zijn. 
 
Er dwars door heen  Wat niet makkelijk is, is 
schaken tegen Tje Wing Au. Het liefste geeft hij je wat 
materiaal voorsprong, pionnetjes of stuk maakt hem niet 
veel uit en daarna mept hij je graag van het bord af.  Jan 
Groen heeft hier met zwart 2 stukken meer waarvan er 
een verloren gaat, maar erger zijn koning staat er ook 
niet zo best bij. 

1.Dxd5 eigenlijk is het heel simpel veld g8 onder 
controle houden en met Th3 mat zetten. 1…Lxf5 2.exf5 
Df7 zwart heeft de 2 stukken terug gegeven en het 
probleem van g8 opgelost, of… 3.Lc4! alles over de 
witte velden zwart kan opgeven want hij verliest 
minimaal een toren. 3…Kg8 4.fxg6 Dxd5 5.Lxd5+ Tf7 
6.Lxf7 +- of 3…Dxd5 4.Lxd5 en Th3 mat is niet 
verhinderen. 
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Warm bad 
 
Soms vraag je je af waarom je eigenlijk schaakt als je 
kunt verliezen en je dat heel erg vindt. Ik ben nog eens 
gedoken in de analen van de afgelopen 10 seizoenen 
van de interne competitie van ASV en wat je dan ziet is 
dat een groot aantal schakers ongeveer op hetzelfde 
niveau blijft. Een beperkt aantal kent overigens een 
plotselinge opwaartse beweging. Ze hebben ineens het 
licht gezien, en ik hoop dat iemand mij nog eens uitlegt 
waar dat licht te vinden is. De rest, waaronder ik blijft 
echter ploeteren in het duister. De oudere schakers 
onder ons moeten zelfs accepteren dat hun mentale 
kracht wat minder wordt en langzaam maar zeker 
zakken ze op de ranglijst met af en toe nog een briljante 
opleving die doet denken aan de dagen van weleer. 
Laatst schaakte ik tegen Dick Hajee. Mooie pot, 
eindigde in remise door zeer taai spel van Dick. Dick 
wist mij na de partij te vertellen dat hij eindelijk eens een 
keer niet had geblunderd, want dat kwam nogal eens 
voor de laatste tijd. Mijn eerste hebberige gedachte 
daarbij was dat het mij ook wel was uitgekomen als er  
wat meer geblunderd was door mijn tegenstander. Mijn 
tweede gedachte was echter dat dat eigenlijk prachtig 
is. Dick kon de volledige partij in opperste concentratie 
spelen, en de grandeur van weleer gaf glans en elan 
aan de partij. We hadden allebei nog 5 minuten op de 
klok toen we besloten om het punt te delen. En geen 
seconde was er verslapping te zien bij Dick. Ik hoop dat 
deze opleving structureel wordt, en dat Dick weer de 
medogenloze schaker zal zijn zoals hij was. 
 Maar terug naar de vraag waarom we eigenlijk 
schaken. Gisteren (20 januari) speelde ASV 6 tegen het 
Kasteel 1b. Blijkbaar was er op de apenrots van het 
Kasteel moeite met de acceptatie dat ze in het tweede 
team spelen. Het werd een echte cup-wedstrijd. Op 
papier hadden we geen schijn van kans maar de praktijk 
wees anders uit. Robert Naasz speelde een mooie 
partij. Hij stond gewonnen, en hoefde alleen maar de 
aangeboden kwaliteit te verzilveren. Robert dacht echter 
andere dingen te zien, en moest vervolgens vechten 
voor remise. Robert was niet blij en riep erg hard KAK! 
tijdens het opruimen van de speelzaal. Knap overigens 
dat hij gewoon de stoelen opstapelde en niet door de 
ruimte zwiepte, always a gentleman. Maar hij wist 
duidelijk even niet waarom hij schaakt. 
 Ik wist wel waarom ik schaak die bewuste avond. 

Ik kreeg na mijn gewonnen partij (verderop in dit blad te 
vinden) complimenten van grootheden als Anne- paul 
Taal, Desiree Fassaert, en Theo Jurius. Koen Maassen 
van de Brink was ook tevreden over me. Ik kreeg een 
welgemeende schouderklop van mijn kritische 
teamleider Theo, en alles voelde als een warm bad. Ik 
had een tegenstander verslagen die 200 ratingpunten 
meer heeft (had). Onze teamleider vertrouwde me zelfs 
toe dat hij toch eens na ging denken of ik niet wat moest 
opschuiven in het team richting de hogere borden. 
Kortom, alles was even goed in schaakland. Zelfs toen 
ik naar mijn auto liep aan het einde van de avond en ik 
ontdekte dat een collega schaker een forse deuk in mijn 
auto had achtergelaten bij het achteruitrijden uit de 
parkeerplaats (graag alsnog even melden!) bleef mijn 
opperbeste humeur bewaard. Ook al heb ik mijn nieuwe 
Bella nog maar sinds een week. (ja, het draait in mijn 
leven om gasfornuizen en alfa's romeo). Maar ik pak 
teveel zijwegen, terug naar de kernvraag. 
 De mogelijkheid ' to rise to the occasion' is een 
van de redenen dat we schaken, het pakken van die 
vette vis, tegen alle logische calculaties in. Vrijdag jaste 
Ton van Eck een speler van ruim 500 ratingpunten meer 
van het bord. Ik heb hem gebeld, dit soort dingen zijn 
felicitaties waard. De romantiek en heroisme van de 
eenmalige overwinning der overwinningen, waar je 
koelbloedig bent, alles ziet, geen angst kent, al je 
voelsprieten actief gericht zijn op het aanvoelen van 
spanningen op het bord, en dat je amper de 
aanwezigheid voelt van de toeschouwers om je heen 
omdat je zeker bent van je zaak, en de mogelijkheid van 
een druilerige afgang nihil is. Iedere schaker heeft wel 
eens dit genoegen gesmaakt. Het brengt je in een soort 
roes, een paralelle wereld waar de mogelijkheid bestaat 
dat je eigenlijk altijd zo´n goeie schaker bent als die ene 
keer. Een soort sprookje waarin je eens serieus moet 
overdenken of je niet je vak moet gaan maken van het 
schaken, en de wereld overvliegt naar Rio de Janeiro, 
Casablanca, Guernsey en andere exotische oorden om 
de besten ter wereld te ontmoeten.  
Maar dan moet je weer vechten voor een remise tegen 
een jeugdtalent met een rating van krap 1400, 
geflateerd zoals altijd maar toch, je bent weer wakker, 
en alles is weer duidelijk. En je bent blij dat je je 
inkomsten niet uit het schaken hoeft te halen, want je 
zou leven als een arme straatrat, en heel vaak keihard 
KAK schreeuwen.     Marco 

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

hoogtij viert, de warme analyse van de geest. 
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Een korte toelichting vooraf over de opbouw van dit 
stuk. Ik beschrijf alle partijen uit mijn toernooi in 
Groningen min of meer twee keer. Eén keer in de versie 
zoals ik het beleefd heb, meestal nog dezelfde dag 
geschreven (en later niet meer bewerkt!) en één keer in 
de vorm van een analyse waarbij ik uiteraard 
geassisteerd werd door De Rekenmachine. Analyseren 
met de computer doe ik meestal door eerst de zetten en 
varianten die ik gezien heb tijdens de partij of in de 
analyse in te voeren. Dan kijk ik of ik nog nieuwe dingen 
zie die interessant zijn. Pas daarna zet ik de ‘engine’ 
aan en kijk alle varianten nog eens na. Meestal blijkt 
dan dat een groot deel van wat ik heb ingevoerd 
complete onzin is. Pertinente onzin verwijder ik 
vervolgens. Afhankelijk van of ik in een openhartige bui 
ben of niet schrijf ik op over welke nonsens ik heb zitten 
nadenken. Door nu eerst fris van de lever een niet 
computer geassisteerd verslagje te schrijven en daarna 
pas in de diepe te duiken wordt het verschil zichtbaar 
tussen hoe ik een partij heb beleefd en hoe de partij 
‘echt’ was. Tenminste, dat was mijn bedoeling, hopelijk 
is het een beetje gelukt: 
 
Zondag 26 december 2010 
De eerste ronde. Om 11:00 uur precies vanuit Gieten de 
Q-liner naar Groningen gepakt. In Groningen Zuid 
uitgestapt, naar mijn ouders gelopen en vanaf daar op 
de fiets van mijn vader naar het Zernike complex in het 
noordelijke puntje van de stad. Net voor 12 uur binnen 
om me in te schrijven. Met een kopje koffie lekker in het 
laatste nummer van New in Chess zitten lezen. Om 
kwart voor 1 is de indeling bekend. Ik ben ingedeeld in 
de compact C-groep en mag in de eerste ronde 
aantreden tegen Eric Braun. Een naam die me bekend 
voorkomt. Ook een bekend gezicht. Terwijl de 
organisatie een speech afsteekt ter gelegenheid van de 
start van de 5-rondige compact groepen zit Eric wat in 
zijn tas te rommelen. Ik zie een plastic tas tevoorschijn 
komen met daarop de naam van een slijter in de 
Steenstraat (die toevallig ook adverteert in ons aller 
clubblad). ‘Kom jij ook uit Arnhem?’ Ja dus. Eric speelt 
bij Velp. ‘Doe jij niet iets bij het clubblad van ASV? Dat 
is een van de mooiste clubbladen van Nederland!’ Een 
compliment dus voor alle mensen die hier aan 
meewerken. En fijn om te horen dat het blad ook buiten 
ASV gelezen wordt.  
 
De partij begint. Ik heb zwart. Een rustige opening dus 
rustig spelen…..maar na een tijdje word ik toch weer 
gegrepen door een complicatie. Ik kan een schijnoffer 
plegen maar weet niet zeker of het goed is. Ik reken het 
redelijk door en uiteindelijk ga ik ervoor. Helaas doe ik 
na een paar zetten een zet die ik niet berekend heb en 
die gewoon een pion weg geeft. Niet goed……. Ik heb 
wel enige compensatie, mijn lopers staan mooi op b7 en 
c5. Eric doet het echter lang netjes maar geeft dan 

ineens de pion terug en verliest er meteen nog een. Nu 
sta ik dus een pion voor en heb het loperpaar. Maar een 
paar zetten later vergis ik me en uiteindelijk belanden 
we in een toreneindspel waarin ik een pion meer heb 
maar dat remise moet zijn. Ik heb een vrije pion op de b-
lijn alleen staat mijn toren ervoor en de zijne erachter. 
Eric weet duidelijk niet wat hij moet doen. Eerst laat hij 
toe dat ik de pion van opzij kan gaan dekken en daarna 
mag ik hem laten oprukken naar b2 terwijl dat niet nodig 
is. Nu sta ik gewonnen en even later is het voorbij. De 
meneer die al een tijd staat te kijken (een bekende van 
Eric) zegt: ‘Wat abominabel gespeeld zeg! Van beide 
kanten!’ Ik vrees dat hij gelijk heeft. Ik wil snel weg 
omdat de familie wacht bij het kerstdiner. Ik waarschuw 
Eric dat er mogelijk een stukje in ASV Nieuws komt over 
deze partij. Hij oppert dat ik vast nog betere partijen ga 
spelen die meer de moeite waard zijn. Zijn vriend zegt 
‘Nee, nee, deze partij moet erin!’.  
 
Na een heerlijke kerstmaaltijd bij mijn ouders nog snel 
even naar de indeling gekeken. Tegenstander met 
minder dan 1600 met wit. Moet kunnen! 
 
Braun,E (1663) - Naasz,R (1727) 
Compact C Groningen (1), 26.12.2010 
 
Stelling na 12.0–0  

12...Pxd4 Het schijnoffer is niet slecht maar brengt ook 
weinig.  
13.Pxd4 e5 14.Lxe5 dxe5 15.Pf5 Dc8? Toen ik het 
schijnoffer bracht had ik hier 15...Dc7 bedacht met als 
mogelijk gevolg 16.Pb5 Dc5 (16...Dc6 is beter). 
Inmiddels was ik echter vergeten dat e5 nu echt in 
staat...... 
16.Dxe5 en na Lc5 heb ik nog wel enige compensatie. 
De nu volgende fase wil ik met de mantel der liefde 
bedekken waarna we aankomen bij het volgende 
toreneindspel:  
 
Stelling na 35…Txb5 

Schaakfestival Groningen 
Robert Naasz 
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Dit eindspel hoeft wit niet te verliezen.  
36.Tb7 Tb2+ 37.Kf3 Kg7 38.g3 Kf6 39.Ke4 Ke6 40.h4 
h5 41.Ta7 Tb4+ 42.Kf3 b5 43.e4? Nu kan zwart de pion 
van opzij gaan dekken. Een kleine stapje dichter bij 
winst. Zwarts probleem was natuurlijk dat de stelling die 
zou ontstaan na bv 43.Tb7 Tb1 44.Kg2 b4 45.Kh2 b3 
46.Kg2 b2 47.Kh2 (zie analysediagram)  

niet te winnen is. Ik heb soortgelijke stellingen al twee 
keer remise kunnen houden (tot ontsteltenis van mijn 
tegenstanders die nog minder verstand hadden van 
toreneindspelen dan ik). Wit moet zijn koning op g2 of 
h2 houden en mag de e-pion zelfs nog verliezen.  
43...Ta4? Maar zo wordt het wel een heel klein stapje. 
Beter is 43...Tc4! waarna de toren ook nog velden pakt 
op de koningsvleugel en niet alleen tegen zijn eigen b-
pion staat aan te kijken.  
44.Tb7 b4 45.Kf4 f6 46.Tb6+ Ke7 47.Ke3 Ik hoopte op  
47.Tb7+? Kd6! en wit is in de problemen. Er is geen tijd 
om op pionnenroof uit te gaan: 48.Tg7 (of 48.Tb5 Kc6 
49.Tb8 Kc5 en de toren is bevrijd van zijn dekkingstaak 
en kan een achter de b-pion gaan kruipen alwaar hij 
hoort.) 48...Kc5 49.Txg6 b3 50.Tg8 b2 51.Tc8+ Kb4 
52.Tb8+ Ka3–+. Het beste is  47.g4 hxg4 48.Kxg4 en 
zwart komt niet verder. De koning kan de toren niet 
naderen omdat wit dan neemt op f6 met de toren 
waarna deze zich terug kan laten vallen om de b-pion te 
stoppen.  
47...Ta3+ Weer een stapje dichterbij.....  
48.Kf2 b3 49.Kg2 Ta2+ 50.Kf3 b2 en nog een.....  
51.g4 hxg4+ 52.Kxg4 Kd7 53.Tb3 Ke6 54.Kf4 Kd6 
55.Tb8 Kc5 56.Ke3 Kc4 57.Tc8+ Kb3 58.Kd3 Ta4 Ik 
had gemist dat  58...b1D+ SCHAAK was.....  
59.Tc3+ Ka2 0–1 

 
Maandag 27 december 2010 
En het kon…..maar het kostte wel weer moeite. Niet zo 
goed geslapen. Teveel gegeten en het nodige 
gedronken. En Alexander werd tegen 1 uur nog even 
wakker en wilde om half 7 ´s ochtend toch echt alweer 
opstaan. Mijn tegenstander, Oswaldo Sield, speelde de 
c3 Siciliaan niet goed. Later zou hij daarover zeggen ´Ik 
speel Siciliaans om een echte Siciliaan te spelen, de c3 
vind ik helemaal niks´ `Dat is precies waarom ik het 
speel!´ Ik mag de pion op c5 slaan en kreeg een 4 tegen 
2 meerderheid op de damevleugel, maar wel een 
dubbelpion. Even later ben ik de dubbelpion ook nog 
kwijt en heb dus een 3 tegen 1 meerderheid. Moet toch 
eenvoudig winnen zou je zeggen. Er worden wat 
stukken geruild en de dames gaan er ook nog af. Maar 
ineens zie ik iets over het hoofd. Maar gelukkig zie ik na 
even kijken dat ik me eruit kan redden door een 
matdreiging op de onderste rij. Ik krijg zelfs 2 verbonden 
vrijpionnen op de damevleugel (b4 en c5). Ik doe een 
hele logische zet en trek mijn paard terug van b7 naar 
het prachtige veld d6. Maar dan zie ik ineens dat zwart 
met Pe5 gevolgd door Pc6 mijn toren kan blijven 
aanvallen. En zelfs een kwaliteit offeren om met de twee 
verbonden vrijpionnen te winnen zit er niet in…….een 
paar angstige minuten volgen en dan speelt hij Pe3+. 
Nu is het gewonnen voor mij. En even later is het uit, de 
pionnen zijn niet meer te stoppen. Maximale score dus. 
Nu nog goed gaan schaken! 
 
Naasz,R (1727) - Sield,O (1596) 
Compact C Groningen (2), 27.12.2010 
 
Stelling na 31...g6  

32.Pd6?? De meest voor de hand liggende zet maar 
helemaal fout. Nu ik naar de stelling zat te kijken zag ik 
ineens dat mijn toren gevangen zit.  
32...Pe3+? Na 32...Pe5! 33.Td4 Pc6 34.Td3 Pxb4 
35.Td4 heeft zwart remise in de hand maar wat ik al 
vreesde blijkt waar te zijn; hij kan winnen: 35...Pc2! bv:  
36.Tf4 Pe1+ 37.Kf1 Pd3 en het paard op d2 valt.  
33.Kf3 Nu is het uit, dacht ik, maar......  
33...Pg4? hier was 33...Pc2! heel sterk geweest.  
34.Kf4 Ta4 35.Td4 Pxh2 met remiseaanbod.  
36.c6 Ta8 37.b5 h6 38.b6 g5+ 39.Ke3 Pg4+ 40.Ke2 
Pe5 41.b7 1–0  
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Dinsdag 28 december 2010 
Ik schrijf dit op woensdagochtend met een 
dubbel katerig gevoel. Eindelijk goed 
geschaakt maar…………………verloren! 
Het was weer het klassieke verhaal. Goed 
uit de opening gekomen, fouten van mijn 
tegenstander afgestraft, glad gewonnen 
komen te staan, steeds net niet de 
handigste zet doen en vervolgens 
blunderen en de partij weggeven. In de 
post-mortem kostte het me moeite beleefd 
te blijven. Matulessy is een vriendelijke 
man met een bijzondere stijl van 
analyseren. Hij vond zijn openingszetten 
slecht (was allemaal nog theorie denk ik, 
hoewel ik deze variant niet kende) en gaf 
daarna 1001 manieren waarop ik 
eenvoudig had kunnen winnen maar die 
tijdens de analyse allemaal niet makkelijk 
gewonnen waren. Maar hij had natuurlijk 
gewoon gelijk: ik stond straal gewonnen 
en heb het gigantisch verkl$$t! Op basis 
van de analyse gisteren in de bar met Frits (met een s) 
denk ik nu dat Dxg5 verliezend was en dat het voor de 
hand liggende fxg6 nog steeds wint. Eerder was Da2 
vanuit praktisch oogpunt niet handig, c6 en daarna de 
dame terughalen was veel makkelijker te spelen denk ik 
nu. Ben benieuwd wat de analyse achteraf brengt. Een 
mooie partij om te analyseren. Met Frits nog een 
genoeglijke avond gehad met lekker eten en drinken. 
Vanmiddag weer aan de bak. 4 uit 5 is ook een mooie 
score…… 
 
Matulessy,R (1770) - Naasz,R (1727) 
Compact C (3), 28.12.2010 
 
Stelling na 9… Pxd5  

 
10.Db3? Beter is 10.c4 waarna ik 10...Pc3 had gepland.  
10...0–0! Hier kan 10...Pa5 11.Db5+ c6 maar slaan op 
b7 leek me gunstig voor zwart.  
11.c4?? Te8+ 12.Le2 12.Le3 Pa5 13.Da4 Pxe3 14.fxe3 
Txe3+  
12...Pa5! 13.Da4 Dit leek mij ook het beste maar alles 
blijkt hier te verliezen.   
 
 

13...Txe2+! Veruit de beste zet. Hier zou 13...Pc3 
makkelijk winnen volgens Matulessy. Maar hoe? 
14.Dxa5 Pxe2 Dit is nog het beste. (In de analyse keken 
we naar 14...Txe2+ 15.Kf1 Ld3 16.Dxc3 Td2+ 17.Kg1 
Td1+ 18.Pe1 en hier heeft zwart al geen voordeel meer.  
18...Dxd4! 19.Ld2 Dxc3 20.Lxc3 Txa1 21.Lxa1±) 15.Le3 
(15.Kf1? Pxd4 16.Le3 (16.Pxd4 Dxd4–+) 16...Ld3+ 
17.Kg1 Pe2+ 18.Kf1–+) 15...Pxd4 16.Pxd4 Dxd4 17.0–0 
en zwart heeft voordeel maar staat niet gewonnen.  
14.Kf1 Ik sta een stuk voor maar drie van mijn stukken 
staan in. Ik dacht dat ik ze alle drie kon redden. 
14...Ld3! 14...Pc3 15.Dxa5  
15.Kg1 De Rekenmachine geeft mij hier -7.41. Zeer 
deprimerend gezien de uitslag..... 15.Dxa5? Ta2+ 
16.Kg1 Txa1–+  
15...Pxc4?! De eerste van een reeks suboptimale 
zetten. 15...Dh4 aangegeven door Frits leek ons te falen 
maar dat is niet zo: 16.Le3 (16.Pxh4?? Te1#) 16...De4 
(16...Pxe3? 17.Pxh4±) 17.cxd5 Txe3 18.h4 Txf3 19.gxf3 
Dxd5; 15...De7 leek me niet te werken omdat wit na  
16.Dxa5 e1 weer dekt. Had ik even verder gekeken had 
ik gezien dat na  16...b6 de witte dame alweer de 
dekking op moet geven. 17.Lg5 bxa5 18.Lxe7 Pxe7–+; 
15...De8! is volgens De Rekenmachine het sterkst. 
16.Dxe8+ (16.Dxa5 b6) 16...Taxe8 17.h3 Pxc4–+  
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16.Dd1 Deze achterwaartse damezet had ik gemist. 
Helaas moet ik het stuk teruggeven. Dat was al een 
eerste teleurstelling.  
16...De7 17.Dxd3 b5  

 
Ik troostte me met de gedachte dat ik niet elke partij met 
zwart zo'n stelling krijg vanuit de opening. Zwart staat 
nog steeds gewonnen.  
18.Le3 Tb2 19.Te1 Ik dacht dat wit hier met 19.Lc1 zou 
aansturen op zetherhaling zodat ik wat tijd op de klok 
had gewonnen en alsnog kon kijken of ik met 19...Te2 
20.Le3 Txe3 21.fxe3 een winstpoging kon doen. 
Matulessy had echter 19...De2! gezien.   
19...Dxa3 20.De4 20.Dxa3 Pxa3 21.Lc1 Tb3–+  
20...Pcxe3 20...Pdxe3?? 21.Dxa8+  
21.fxe3 Da2 De Rekenmachine vindt dit ook de beste 
zet. Achteraf had ik liever 21...c6 22.Pg5 g6 23.h4 De7 
gespeeld omdat dat veel overzichtelijker is. 
22.Pg5  

 
22...g6?! Niet handig. En nuchter beschouwd is Dh7+ 
niet eens een dreiging..... bv 22...h6 23.Dh7+ Kf8 
24.Dh8+ Ke7 en wit is uitgespeeld.  
23.h4! Wit gaat dreigen. Ik sta nog steeds gewonnen 
maar dit was allemaal niet nodig geweest en dat blijft 
door je hoofd spelen.  
23...Tf8 24.h5 Pf6 25.Df3  
 
 
(zie volgende diagram) 
 
 

25...Dd5! Nu is het uit dacht ik!  
26.hxg6 Dxg5 Weer het beste hoewel ik dit direct na de 
partij ook dubieus vond. Onnodig moeilijk is 26...Dxf3? 
27.gxh7+ Pxh7 (27...Kh8 28.Pxf3=) 28.Pxf3 a5 29.Th6 
a4 30.Ta6∓; Ook mogelijk is 26...fxg6 27.Dg3 (27.Dxd5+ 
Pxd5 28.Pxh7 (28.Txh7 a5) 28...Tf7 29.Pg5 Tff2–+ en 
dit is een kwestie van uitschuiven. ) 27...Pe4 28.Pxe4 
Dxe4 29.Dh3 Tf7 30.Dc8+ Kg7 31.Dh3 h5–+  
27.gxh7+ Pxh7 Veiliger lijkt 27...Kh8 28.Tf1 Pg4–+  
28.Th3 

28...Dg6?? Geeft de winst uit handen..... Nog steeds 
goed voor de winst is onder andere 28...Kh8 29.Tg3 
Dh4 30.Tf1 b4–+ maar nog steeds is remise bereikbaar.  
29.Tg3 Pg5 30.Dd5! Gemist... Ik rekende met  30.Df4 
f6–+ In tijdnood en volledig gedesillusioneerd speelde ik 
nu de desperado  
30...Ph3+?? waar  30...c6 nog steeds de strijd gaande 
houdt. 31.Dxg5 Dxg5 32.Txg5+ Kh7=  
31.Kh2! 31.Txh3? Te8!; 31.gxh3?? Dxg3+ 32.Kh1 Dh2#  
1–0 
 
Als ik dit zie ben ik weer blij dat ik er een gewoonte van 
heb gemaakt tijdens een toernooi geen partijen te 
analyseren met behulp van een computerprogramma. 
Daar word je meestal niet vrolijker van…… 
 
Woensdag 29 december 2010 
In de bus naar Groningen gelezen in ´De pelgrimstocht 
naar Santiago´ van Paulo Coelho. De hoofdpersoon in 
dit boek wordt tijdens zijn tocht bijgestaan door een gids 
die hij Petrus noemt. Bij het lezen van een boek heb ik 
soms dat een van de personages zich aan mijn  
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voordoet als een iemand die echt bestaat. Dat kan een 
acteur zijn maar ook iemand die ik persoonlijk ken. 
Petrus zegt dingen als ´Als je naar een doel reist is het 
heel belangrijk te letten op de weg. De weg leert je 
steeds de beste manier om er te komen, en hij verrijkt je 
terwijl je hem aflegt.´ Dit soort uitspraken deden we 
onwillekeurig denken aan iemand die ik ken….en u 
misschien ook wel.  
 
Dan het schaken. Het was weer het oude liedje: vanuit 
de opening een goede stelling opgebouwd. Na 17. Lh6 
heb ik een prachtstelling. Ik zou aan tandemschaak 
moeten doen: na 17.Lh6 zit mijn werk erop en geef ik 
het stokje over aan mijn partner, speciaal geselecteerd 
op koele afmaak kwaliteiten…….. Annelies verdedigt 
zich met verve en biedt remise aan. Er ging een 
gedachte door mijn hoofd waarvan ik meende dat die 
mij kwaad kon doen maar ik zat nog niet genoeg in het 
boek om de oefening van de wreedheid uit te voeren. 
Had ik dat wel gedaan had ik misschien de moed 
gevonden door te spelen. Even later zag ik Annelies in 
de bar de partij naspelen met meester Erik Hoeksema. 
Ik ben er nog even bij gaan zitten. Helaas liep hij er 
nogal snel doorheen zonder varianten aan te geven of 
te melden waar ik het beter had kunnen doen.  
 
Morgen alweer de laatste dag. Nu eerst verder lezen. 
 
Naasz,R (1727) - van den Heuvel,A (1690) 
Compact C Groningen (4), 29.12.2010 
 
Stelling na 15… Pd5 

 
16.De4 Dit vond ik een leuke zet maar waarschijnlijk is 
16.Lg5! sterker. Een heel logische zet. Door de 
zwartvelderige loper te ruilen kan het paard op d6 
komen. 16...Pc6 (16...Lxg5 17.Pxg5 g6 (17...h6? 
18.Dd3!) 18.Pd6±) 17.Lxe7 Pcxe7 18.Pd6±  
16...g6 16...f5? 17.exf6 Pxf6 18.Da4!  
17.Lh6 Td8  Wit heeft een leuke plus maar ik dacht dat 
Fritz wel meer voor mijn stelling zou geven.  
 
 
(zie volgende diagram) 
  
 

18.h4 Ld7 19.Pbd4 Lc6 20.Pxc6 Pxc6 Zwart heeft al 
enigszins kunnen hergroeperen.  
21.h5 Lf8 22.Lxf8 Hier heb ik tijd besteed aan het 
bekijken van  22.hxg6 Lxh6 23.gxf7+ Kxf7 24.Dxh7+ 
Lg7 25.Pg5+ maar zwart hoeft hier natuurlijk niet op in 
te gaan en kan gewoon 22...fxg6 spelen.  
22...Txf8 23.Tae1 Dd8 24.g3 Kg7 25.Ph4 Dg5 Actief 
verdedigd!  
26.hxg6 fxg6 Nu dreigt Tf4.  
27.Pf3 Dh5 27...Df5 28.Dxf5 gxf5²  
28.Ld1 Df5 met remiseaanbod. Ik dacht dat ik nog 
steeds iets beter stond (is niet zo volgens De 
Rekenmachine) maar besloot het met het drama van de 
dag ervoor nog vers in het achterhoofd maar aan te 
nemen. Een redelijk correcte partij waarin ik een lekkere 
plus niet weet uit te bouwen. ½–½ 
 
Donderdag 30 december 2010 
 
Gewonnen. Ik speelde tegen een aardige jongeman van 
20. Hij vroeg me naar de herkomst van mijn 
achternaam. Ik legde hem uit dat mijn vader Duitser was 
en dat hij toen hij in Nederland kwam te wonen de ß in 
Naaß moest worden vervangen door iets anders. Dat 
werd dus sz. ‘Maar dat is toch gewoon Alt+nog iets?’ 
‘Op de typemachine zat die nog niet’. ‘O ja.’ Weer een 
c3 Siciliaan. Op den duur kan ik d5 spelen en na 
massale ruil blijft er een stelling over waarin ik zijn paard 
op c6 gepend heb aan zijn dame op c7 met mijn toren 
op de c-lijn en tegelijk zijn loper op h5 aanval. Hij ruilt de 
loper wat volgens mij niet goed is. Ik krijg veel druk en 
hij speelt ineens het onverwachte Ld4. Ik voel 
onmiddellijk dat het niet goed is. Ik win een stuk en het 
is uit. In de analyse hadden we moeite om met wit 
winnend voordeel te krijgen na het verrassende Le5.  
 
Uiteindelijk blijk ik zelfs nog een prijsje te hebben 
gewonnen en dus maar blijven hangen voor de 
prijsuitreiking. Erg gezellig. Helaas, het zit er al weer op.  
 
Naasz,R (1727) - Westerlaan,S (1705) 
Compact C Groningen (5), 30.12.2010 
 
Stelling na 14…Tad8  
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15.d5! exd5 16.Pxd5 Pxd5 17.Txd5 Txd5 18.Dxd5 Mijn 
idee was dat ik doordat de loper op h5 nu hangt de druk 
op de damevleugel kan opvoeren.   
18...Lxf3 18...Lg6 leek me tijdens de partij sterker. Maar 
dan heeft wit direct 19.Lxa7, een idee dat later in de 
partij ook een rol speelt. 
19.Lxf3 Td8 20.Db5 Lf6! Nu begon ik in te zien dat het 
allemaal nog niet zo 
simpel is. Ik heb 
problemen op mijn 
achterste rij.  
21.b3 21.Lxc6 bxc6 
22.Dxc6?? 
(22.Txc6?? Td1+ 
23.Df1 Txf1+ 
24.Kxf1 Dxc6) 
22...Td1+!  
21...a6 22.Da4  

22...Ld4?? Een kolossale blunder. Terwijl Sander en ik 
naar de partij zaten te kijken kwam, Egbert Huizinga, 
een oud-clubgenoot van me uit Groningen erbij zitten. 
Hij kwam met het interessante  22...Le5 Nu is de 
dreiging van mat op de onderste lijn erg lastig. Maar wit 
heeft een goede voortzetting die we in de analyse niet 
vonden. 23.Lxc6 Dxc6 (23...bxc6 is beter.) 24.Dxc6 
(24.Txc6?? Td1#) 24...bxc6 en nu 25.f4! is wat we niet 
hadden gezien. (25.Txc6?? Td1#) ; 22...Lb2 leek me 
tijdens de partij wel aardig en is waarschijnlijk het beste. 
Na  23.Tc2 is de achterste rij verzwakt waardoor slaan 
op c6 lastig wordt.  
23.Lxd4 Txd4 24.Txc6?! Interessant natuurlijk maar nu 
ik thuis nog eens rustig naar die stelling kijk vraag ik me 
af wat er mis is met 24.Dxd4. Helemaal niks natuurlijk!  
24...Dd7 25.Tc8+?! Weer slordig....maar gelukkig maakt 
het niet veel uit. Beter is weer 25.Dxd4  
25...Dxc8 26.Dxd4 Dc1+ 27.Kh2 1–0 

ASV 5 (te) groots en inmiddels op 6 punten 
Erik Wille 

Het vijfde moest in de derde wedstrijd aan de bak tegen 
koploper VDS. In de openingswedstrijden had ASV 5 
tegen de op papier zwakste teams uit de poule 
moeizame, maar o zo mooi 4½-3½ zeges geboekt. Het 
rondje 4½ lijkt tot doel verheven en dat spreekt de 
schrijver dezes zeer aan. Tegen VDS tot dit resultaat 
komen, zou een topprestatie zijn. In de eerste twee 
wedstrijden had onze topcoach Barth Plomp alle 
tactische wapens uit de kast getrokken om zijn spelers 
op scherp te krijgen. Het was dus even afwachten wat 
er nu zou gebeuren. 
 
Het vertrek 
De helft van het team zou vertrekken vanaf ons oude 
clublokaal De Opbouw. Ik behoorde tot die groep. 
Samen met Rob van Belle trok ik met de bus naar de 
stad en na een wandeling door onze schaakstraat de 
Steenstraat kwamen wij bij De Opbouw aan. Keurig om 
zeven uur, maar onze chauffeur leek er nog niet te zijn. 
Langzaam maar zeker werden wij wat onrustig. Wat had 
de captain deze keer voor ons in petto? Na een paar 
minuten stopte een busje van ‘vervoer op maat’. Even 
flitste door mijn hoofd “het zal toch niet….”. Maar dit 

busje moest slechts voor een rood stoplicht wachten. 
Even later hoorde ik mijn naam roepen. “Iemand van 
mijn fanclub”, dacht ik meteen. Ik keek naar de overkant 
van de straat en zag daar Barth zwaaien, dus toch geen 
fan van mij.  
 
De reis 
Achterin de auto bleek mij al snel dat Barth de verslagen 
van de eerste twee duels in ASV-Nieuws al had 
gelezen. En dat kon helemaal niet, want die donderdag 
zou ons onvolprezen schaakblad pas uitkomen. Mijn 
broer bleek in het complot te zitten. Hij had het blad al 
voor de donderdag bij Barth bezorgd. Service? Welnee, 
domweg even Barth tippen. Waarschijnlijk heeft hij het 
verslag nog aangewezen ook. Dus daar waar ik dacht 
dat Barth mijn provocaties bij de eerstvolgende 
uitwedstrijd in februari wel vergeten zou zijn, zat alles 
vers in het geheugen van onze chauffeur en captain. 
We waren Arnhem dan ook nog niet uit of Barth vertelde 
Rob en mij dat we via Ugchelen naar Beekbergen 
zouden gaan. Rob keek Barth niet begrijpend aan (hij 
had ASV-Nieuws immers nog niet gezien). “Ja, dan gooi 
ik Erik er daar uit, zodat hij aan zijn boswandeling kan  
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beginnen”. Het was duidelijk. Barth had ASV-Nieuws 
goed gelezen. Mijn hoop was in het vervolg van de rit 
gevestigd op de TomTom. Die zou Ugchelen hopelijk 
mijden. En zo geschiedde. Vlak bij de speelzaal koos 
Barth vervolgens voor een heel smal straatje, dat achter 
het clublokaal van VDS zou uitkomen. Barth stuurde zijn 
luxe bolide in het straatje met vaste hand over de 
sneeuw en toen bleek dat in Beekbergen drie keer 
linksaf ook rechtsaf is. We reden na een ommetje van 
vijf minuten hetzelfde straatje weer uit om vervolgens 
een afslag verder direct naar het clublokaal te rijden. 
 
Koud hè 
Het was zo een wel heel voorspoedig reis en nog steeds 
waren er geen vreemde voorvallen door onze 
teamleider gearrangeerd. We verschenen een half uur 
voor aanvang bij het clublokaal van VDS.  Kopje koffie 
dan maar? En toen kwam de aap uit de mouw. Barth 
had het toch weer voor elkaar. Want het was natuurlijk 
geen toeval dat er nog niemand van VDS was om de 
deur te openen. Het was -9 en daar stonden met zijn 
achten. Het enige dat te prijzen viel, was dat Barth met 
ons het lijden doorstond. Deze keer bleef hij niet in zijn 
warme bolide zitten. Zelfs niet met als excuus dat hij zijn 
TomTom nog moest afkoppelen. Bij de vermeende 
toegangsdeur van het clublokaal waren er nog precies 
acht parkeervakken vrij. Het zou toch niet waar zijn…. 
zouden we begin december dan buiten gaan spelen met 
de borden in de sneeuw? Was dit dan de truc van 
Barth? En kwam er dan zo een invaller voor Barth, 
zodat onze captain in zijn auto langs de borden kon 
rijden om ons te coachen? Nee, zo slecht is Barth 
helemaal niet. Dat weet u ook wel. Tegen achten kwam 
de man met de sleutel onder luid gejuich aanrijden en 
we hadden nog precies twee minuten om te ontdooien 
voor de partij zou beginnen. 
 
Zelfbediening 
We speelden in een prachtig wijkcentrum, zoals die 
alleen nog betaalbaar gebouwd worden in de kleinere 
plaatsen. Jammer genoeg speelde het andere team van 
VDS dezelfde avond een uitwedstrijd, zodat wij 
uiteindelijk te midden van één interne partij (kan dat 
trouwens?) onze wedstrijd tegen de koploper speelden. 
Ik realiseerde me tegelijkertijd dat we verwend zijn bij 
ASV. De mannen van VDS zetten netjes een kannetje 
koffie voor de spelers, maar verder was er geen 
barbezetting. Gewoon zelfbediening. Dat is op zich geen 
punt als je de weg weet. Nu kwamen Abbes en ik echter 
in een koddig tafereel terecht, want we konden geen 
opener vinden. Terwijl Abbes alle keukenkastjes boven 
het aanrecht afzocht, kroop ik op handen en voeten 
door de keuken om de lades na te kijken. Nergens was 
een opener te vinden, totdat een vriendelijke VDS-er 
ons wees op een vaste opener aan de muur. Tsja, wie 
had daar nu op gerekend? 
 
De wedstrijd 
Met twee succesvolle en vooral gelukkige rondjes 4½ in 
de pocket zou het vanavond heel lastig worden om die 
constante reeks te vervolgen, zo dachten wij vooraf. En 
dat hadden we goed ingeschat. Wat ging het mis deze 

avond. Na twee perfecte prestaties in de eerste twee 
ronden liep de score uitgerekend tegen de koploper wel 
heel snel op. We openden heel tactisch met een aantal 
remisevoorstellen. Daarmee schakelden Ruud Verhoef 
en Erik Wille twee van de sterkste VDS-ers uit. De voor 
de zieke Albert Marks ingevallen Jan Vermeer had 
hierna ASV 5 al op voorsprong kunnen zetten. Kennelijk 
voelde Jan al aankomen dat het rondje 4½ in gevaar 
was. In plaats van een schijnoffer met de dame dat 
torenwinst opleverde, koos Jan daarom voor de veilige 
remiseweg. Niet lang daarna tekende het onheil zich al 
af. Nico Schoenmakers weerlegde een vijandelijk 
stukoffer en Rob van Belle won op meer dan fraaie wijze 
een eindspel met sterk paard tegen zwakke loper. Al 
1½-3½ en de ASV-ers op de resterende borden stonden 
zonder uitzondering beter. 
 
Stand-in teamleider 
Om toch nog op het zo gewenst rondje 4½ uit te komen, 
moest ik een list verzinnen. En ineens had ik een idee. 
Onze captain Barth Plomp zat nog te spelen, dus ik 
bood mij aan als stand-in teamleider. Barth vond dat 
een goed idee en hij had natuurlijk geen idee wat ik van 
plan was. Eerst liep ik naar het bord van Abbes Dekker. 
Onze routinier stond een pion voor, maar de bedenktijd 
was tanende. Met de vlakke hand beduidde ik Abbes 
“bied maar remise aan”. Abbes keek me begrijpend aan 
en speelde vervolgens onverdroten door op winst. 
Vervolgens stapte ik op het bord van Barth af en maakte 
ook daar een gebaar, ditmaal met gekruiste wijsvingers, 
om remise aan te bieden. Barth reageerde net als 
Abbes en speelde ook al vol op winst door. De wanhoop 
nam toe bij mij en intussen was Martin Weijsenfeld ook 
nog eens totaal gewonnen komen te staan. Die kon ik 
met goed fatsoen geen remiseaanbod laten doen. Wat 
nu? Ik voelde me een roepende in de woestijn en ik liet 
het dan ook maar gebeuren. Misschien dat het 
magische rondje, ook wel bekend als een EW-tje, nog 
gered zou worden door een tijdsoverschrijding of een 
blunder. Maar niets van dat alles. ASV 5 was groots 
deze avond. Te groots wat mij betreft. Met liefst 1½-6½ 
won ASV 5 van de koploper. Natuurlijk ben ik blij met de 
zege en trots op mijn teamgenoten, maar ik ben toch 
bang dat deze uitspatting zich tegen ons keert in het 
volgende duel. 
De lol bij mijn teamgenoten was vanzelfsprekend groot 
over mijn mislukte optreden als teamleider. “Je 
gebaarde iets met de vlakke hand. Ik dacht dat je 
bedoelde ‘maak ‘m af’, dus dat heb ik maar gedaan”, zei 
Abbes na afloop niet zonder spot.  
 
De ranglijst 
Door onze derde zege op rij heeft ASV 5 inmiddels de 
top van de ranglijst bereikt. De uitslagen waren zelfs zo 
gunstig dat we al twee matchpunten voor staan op 
nummer twee. We lijken dus nu al veilig voor nog een 
jaar eerste klasse. Of dreigt er gevaar aan de bovenkant 
van de ranglijst? Ik denk het niet. 6½ is echt teveel. Dat 
gaat zich nog tegen ons keren. “Nog drie zeges en dan 
zijn we waarschijnlijk gepromoveerd”, aldus Barth met 
een brede grijns. “En dat is de snelste manier om in het 
zesde te komen”. 
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Parisse,D (1960) - van Rijn,W (2179) [B22] 
NATO Chess Championship 2010 Køge, 18.10.2010 
1.e4 c5 2.f4 d6 3.Pf3 Pc6 4.c3 Pf6 5.d3 g6 6.Le2 Lg7 
7.0–0  

7...c4 Een leuk zetje dat wits centrum aantast. De 
volgende afwikkeling lijkt me niet gunstig voor wit.  
8.e5 dxe5 9.fxe5 cxd3 10.exf6 Db6+ 11.Kh1 dxe2 
12.fxg7 exf1D+ 13.Dxf1 Tg8 14.Lh6 Lf5 15.Pbd2 0–0–
0 16.Pc4 Da6 17.Pfd2 f6 18.Df4 e5 19.Df2 Db5 20.b3 
Dd5 21.Tf1 Ld3 22.Te1 f5 23.Lg5 Txg7 24.Lxd8 Kxd8 
25.Dh4+ Te7 26.Df6 e4 27.Pd6 Kc7 28.P2c4  

28...b5 Zwart stuurt aan op een afwikkeling die zorgt 
voor een volgens mij technisch gewonnen eindspel. 
29.Pxb5+ Dxb5 30.Dd6+ Kb7 31.Dxe7+ Pxe7 32.Pd6+ 
Kc6 33.Pxb5 Kxb5 34.Kg1 f4 35.Kf2 g5 36.g3 f3 37.g4 
Kc5 38.Th1 Pg6 Nog even de juist winstweg vinden.  
39.h3 Ph4 40.Ke3 Pg2+ 41.Kf2 Le2 42.Tc1 e3+ 
43.Kg1 Pf4 0–1 
 
van Rijn,W (2179) - Kedzierski,S (2102) [B96] 
NATO Chess Championship 2010 Køge, 19.10.2010 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Lg5 
e6 7.f4 b5 8.a3 Le7 9.Le2 Lb7 10.Lf3 Dc7 11.0–0 Pbd7 
12.Kh1 0–0 13.De1 Pb6 14.Pd1 Tac8 15.c3 h6 16.Lh4 
g6 17.e5 Pfd5 18.Dg3 Kh7 19.Lxe7 Dxe7 20.Le4 Pc4 
21.Ld3 dxe5 22.fxe5 Dg5 23.Dxg5 hxg5 24.Lxc4 bxc4 

Hier begin ik een beetje planloos te klooien.  
25.Pf3 Kh6 26.Te1 Tfd8 27.Pf2 Pf4 28.Tad1 Kh5 29.h3 
Zwart moet in deze fase toch ergens  winstkansen 
hebben.  
29...Ld5 30.Pe4 Pd3 31.Pf6+ Kh6 32.Pg4+ Kg7 33.Te2 
Pf4 34.Ted2 Th8 35.Pxg5 Pxh3 36.Pxh3 Txh3+ 
37.Kg1 Hier lijken mij de grootste problemen voor wit 
wel voorbij. Nu is het zwart die moet keepen. 37...Th5 
38.Te1 Tc5 39.Pf6 Tg5 40.Pxd5 Txd5 41.Txd5 exd5  

42.e6 Kf8 43.Tf1 f5 44.Te1 f4 Verhindert 45. Te5. Zwart 
speelt het in deze fase weer heel sterk.  
45.e7+ Ke8 46.Kf2 Tg3 47.Te6 g5 48.Txa6 Kxe7 
49.Tb6 Td3 50.a4 g4 51.a5 Td2+ 52.Kf1 Td1+ 53.Ke2 
Ta1 54.a6 Ta2 55.Ke1 Ta1+ 56.Kf2 Ta2 57.Ke1 Ta1+ 
58.Kd2 Ta2 59.Kc2 Ta1 60.Tg6 Nu gaat wit te ver. Wit 
had genoegen moeten nemen met remise door 60.Kd2 
te spelen  
60...f3 61.gxf3 gxf3 62.Tg7+ Kf6?? Nu blundert zwart 
op zijn beurt naar remise. Als excuus hadden beide 
spelers ook maar een paar minuten op de klok.  
63.Tg3 Ke5 64.Txf3 Txa6 ½–½ 
 
Narman,G (2065) - van Rijn,W (2179) [E06] 
NATO Chess Championship 2010 Køge, 19.10.2010 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 d5 4.g3 Le7 5.Lg2 0–0 6.0–0 c6 
7.Dc2 dxc4 8.Dxc4 b5 9.Dc2 Lb7 10.Td1 Db6 11.Pe5 
Td8 12.e3 c5 13.dxc5 Txd1+ 14.Dxd1 Lxc5 15.Pc3 
Lxg2 16.Kxg2 Pc6 17.Pxc6 Dxc6+ 18.Df3 Dxf3+ 
19.Kxf3 a6 Hier bood ik ergens remise aan. De muziek 
is wel uit de stelling. Wit speelt echter door en enkele 
zetten later staat zwart al erg goed.  
20.a3 Td8 21.b4 Le7 22.Lb2 Td2 23.Pd1 Pd5 24.Ld4 
f5 25.Tc1 Kf7 26.Pc3 Pf6 27.h3 g5 28.g4 h5 Typisch 
weer een zetje voor mij.  
29.gxh5 g4+ Dit is niet goed. Ik had gewoon kunnen 
terugslaan op h5. Ik was echter (ten onrechte) bang 
voor 30. Pb1 Ta2 31. Tc6. Fritz geeft dan heel cool aan 
dat je gewoon 31...Pf6 kunt spelen, omdat 32. Txa6 faalt 
op 32...Pe4 en ook slaan op f6 is niet goed wegens 
32...Lxf6 33.Txa6 Tb2 en het paard gaat verloren.  
30.hxg4 Pxg4 31.Pe4 Ta2 32.Tc7 Ke8 Hier had wit  

NAVO-kampioenschappen Køge 2010 
Wouter van Rijn 
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groot voordeel kunnen behalen met 33. Kf4 en haalt alle 
dreigingen van zwart eruit. Uiteindelijk wordt de h-pion 
een enorme last voor zwart.  
33.Tc8+ Kd7 34.Tg8 Txa3 35.Txg4 fxg4+ 36.Kxg4 Lf8 
37.Kg5 a5 38.h6 Lxh6+ 39.Kxh6 axb4 40.Kg5 b3 
41.Kf6 b4 42.Pc5+ Een moeilijke stelling waarin ik bang 
was dat wit hier gewonnen stond, maar ik verdedig taai.  
42...Kd6 43.Pd3 Kd5 44.f4 Kc4 45.Pb2+ Kd5 46.Kg5 
Wit had hier genoegen moeten nemen met remise door 
zetten te herhalen. Ik zag wits plan en anticipeer daar 
goed op. Wit wil naar f3 met zijn koning om ooit e4 door 
te kunnen drukken.  
46...Ta1 47.Kg4 Tf1 48.Kg3 Ke4 49.Kg2 Txf4 50.Pc4 
Geeft ook Fritz aan, maar hij komt in de problemen met 
zijn stukken. Terugslaan op f4 verliest geforceerd: 
50.exf4 Kxd4 51.Kf3 Kc3 52.Pa4 Kc2 53. Ke4 b2 54. 
Pxb2 Kxb2 55. Ke5 Kc3 56. Kxe6 b3 57.f5 b2 58.f6 b1D 
59.f7 Db4! en 60...Df8. Ook iets als 59.Kf7 of iets 
dergelijks is te langzaam.  
50...Tf8 51.Pd2+ Kd5 52.Pxb3 e5 53.Lb2 Tc8 54.Kf3 
Tc2 55.e4+ Kc4 56.Pa5+ Kb5 57.Lxe5 Kxa5 58.Ld4 
Kb5 59.e5 Kc4 60.Ke4 Te2+ 61.Kf3 Kd3 0–1 
 
van Rijn,W (2179) - Schenk,A (2519) 
NATO Chess Championship 2010 Køge, 20.10.2010 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Lg5 
Pbd7 7.f4 Dc7 8.Df3 h6 9.Lxf6 Pxf6 10.h3 e6 11.a4 
Le7 12.g4 Db6 13.Pb3 Pd7 14.0–0–0 Pc5 15.Pxc5 
Dxc5 16.Dd3 Ld7 17.Lg2 Tc8 18.Dd4 Dxd4 19.Txd4 
h5 20.Td3 g5  

21.e5 Lc6 22.exd6 Lxd6 23.Lxc6+ Txc6 24.fxg5 Lf4+ 
25.Kb1 hxg4 26.Pe4 Ke7 27.Tf1 gxh3 28.Txf4 h2 
29.Pg3 h1D+ 30.Pxh1 Txh1+ 31.Ka2 a5 met 
remiseaanbod. In deze stelling dacht ik dat ik pion a5 nu 

kon winnen op termijn en speelde dus door. 3 zetten 
later had ik hier alweer spijt van toen ik pion g5 moest 
ruilen tegen b6. 31...Txc2 32.Tdf3 Th7 33.Tb3 Tc7 
34.Tfb4 is goed voor wit.  
32.Tfd4 Tc7 33.Tb3 Tg1 34.Tb5 b6! Simpel maar wel 
zo effectief! Nu moet wit ineens keepen.  
35.Txb6 Hier bood ik remise aan dat terecht werd 
geweigerd.  
35...Txg5 36.c4 Tgc5 37.b3 f5 38.Th4 T7c6 39.Tb8 
Torens ruilen lijkt me makkelijker voor zwart.  
39...Tc8 40.Tb7+ Kd6 41.Tf7 T5c7 42.Tf6 Ke5 43.Tg6 
Te8 44.Kb2 Td7 45.Kc3 Td1 46.Th2 Te1 47.Kd2 Te4 
48.Tg7 Td8+ 49.Kc2 Te3 50.Ta7 Na stug verdedigd te 
hebben zie ik mijn kans schoon om een pionnetje mee 
te pakken. Anders kan ik alleen maar afwachten tot de e 
of f-pion gaat promoveren. Nu kan ik zelf ook nog 
rennen met mijn pionnen, desnoods door het offeren 
van een toren.  
50...f4 51.Txa5+ Ke4 52.Thh5 Kd4 53.Th2 Ke4 
54.Thh5 Kd4 Ongelofelijk dat zo'n sterke speler als 
Schenk zo moeilijk lijkt te doen in een eindspel dat niet 
zo moeilijk lijkt. Lang nadenken brengt hem ook nog 
eens in tijdnood.  
55.Th2 Tf8 56.Tg5 f3 57.Td2+ Ke4 58.Tg4+ Kf5 
59.Tg1 Tb8 60.Tb1 Ke4 Met nogmaals een 
remiseaanbod. Ik had nog 2,5 minuten op de klok, maar 
ik denk: ik laat me dit niet nog een keer verklooien. Ik 
kon de wedren niet uitrekenen, hoewel dit wel als 
vanzelf speelt. Een goed-getimed aanbod van hem, had 
hij het een paar zetten later gedaan, dan had ik ingezien 
dat het gewonnen stond voor mij.  ½–½ 
 
van Rijn,W (2179) − Kapral,K (2127) [B33] 
NATO Chess Championship 2010 Køge, 21.10.2010 
Nog een leuk potje zonder verder commentaar.  
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 e5 
6.Pdb5 d6 7.Lg5 a6 8.Pa3 b5 9.Pd5 Le7 10.Lxf6 Lxf6 
11.c3 Lb7 12.Pc2 Lg5 13.g3 Pb8 14.Lg2 Pd7 15.0–0 
0–0 16.f4 Lh6 17.Pce3 g6 18.Dg4 Lxd5 19.Pxd5 Pf6 
20.Pxf6+ Dxf6 21.Tad1 Tad8 22.f5 De7 23.Td5 Tc8 
24.f6 Da7+ 25.Kh1 Tc6 26.Tfd1 Df2 27.Dh4 Le3 
28.T5d3 b4 29.Dg4 bxc3 30.bxc3 h5 31.Dd7 Tb6 
32.Txd6 Tb2 33.Dh3 Txa2 34.g4 Te2 35.gxh5 Te1+ 
36.Txe1 Dxe1+ 37.Lf1 Lc5 38.Tc6 Dxe4+ 39.Dg2 
Dxg2+ 40.Kxg2 Le3 41.hxg6 fxg6 42.Lxa6 Lg5 
43.Lc4+ Kh8 44.f7 Kg7 45.Kf3 Ld2 46.Ld5 Td8 47.c4 
Lc3 48.Ke4 Th8 49.c5 Th4+ 50.Kf3 Th3+ 51.Kg4 Th8 
52.Ta6 e4 53.Kf4 Ld4 54.c6 e3 55.Ta2 Th4+ 56.Kf3 
Th3+ 57.Ke4 Th4+ 58.Kd3 Lc5 59.c7 Td4+ 60.Ke2 1–0 

Probleemrubriek: vierzetten 
Hendrik van Buren 

Het zal zo langzamerhand wel bekend zijn, dat ik een 
keer per jaar de probleemrubriek wil wijden aan 
meerzetten. Daarvoor bestaat maar één reden: ik vind 
ze zelf prachtig. Tja, en daar ben jij dan slachtoffer van. 
Maar natuurlijk hoop ik, dat de vonk overslaat. De 
meesten van jullie houden niet van meerzetten omdat 
daar nog nooit naar gekeken is en het type dus 

onbekend is. Maar nu is er weer een kans; misschien 
zelfs wel een met een grotere toegankelijkheid. Wij 
kennen tweezetten, driezetten en meerzetten en 
daarnaast natuurlijk de heterodoxe problemen. En de 
vierzetten? Dat zijn gewoon meerzetten. Toch kan men 
daarover van mening verschillen.  
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Al in 1948 schreef Goldschmeding: “Het is momenteel 
wel doelmatig een onderscheid te maken tussen 
vierzetten en de eigenlijke meerzetten. De vierzet heeft 
zich zo langzamerhand een eigen plaatsje veroverd en 
wel vooral in de strategische richting. Er wordt vooral 
gezocht naar bij elkaar horende opeenvolgende zetten.” 
Met die wetenschap in huis vond hij vierzetten ook goed 
oplosbaar. “Niemand hoeft te schrikken als hij een 
zwaar beplante vierzet voor zich krijgt. U bent er zeker 
eerder mee klaar dan met een gewone driezet.” Dit is 
reclame voor de vierzet, die van mij niet te verwachten 
is. Algemeen is de opvatting, dat een driezet moeilijker 
is dan een tweezet en dus een vierzet moeilijker dan 
een driezet. Dit is overigens niet doorschuifbaar. In een 
34-zet moet men vaak alleen het systeem ontdekken – 
een zeszet is meestal moeilijker. Maar moeilijk en 
makkelijk zijn subjectieve kwalificaties. Toch is er 
tegenwoordig wat objectivering mogelijk via de 
computer. Onze landgenoot Virein schreef een 
programma alleen om schaakproblemen op te lossen. 
Dat werd erop gezet om de problemen uit het FIDE-
album 1968 – 1970 op te lossen. Over de tweezetten 
deed het gemiddeld anderhalve seconde, over de 
driezetten 2,5 minuut. Voor een vierzet werd gemiddeld 
12,6 minuut gebruikt en voor een vijfzet : 72 minuten. Dit 
was overigens midden tachtiger jaren. Dat zou er nu 
uiteraard heel anders uitzien. Maar daar gaat het nu niet 
om.  Wat we zien is, dat een vierzet wel degelijk lastig 
is. Wat ik niet wil uitsluiten is, dat iemand, die met grote 
regelmaat logische zettenreeksen bekijkt redelijk snel 
wordt, ook met vierzetten. Zo is een van de “klachten” 
uit de hoek van componisten, dat er wel erg vaak 
patstanden gebruikt worden  We gaan er eens een 
bekijken en wel een vierzet van Renner uit 1938.  

Zijn er aanknopingspunten voor de oplossing? Ja, die 
vindt iedereen wel. Laat ik eens een aanzet geven. 
1.Ta4 h1D 2.Tc4 Dg2 3.Tc7 en 4 .Pxb6#. Dat is 
natuurlijk flauwekul, maar het zegt wel iets over de vorm 
van de oplossing. Waarom is het dan toch flauwekul? 
Omdat zwart natuurlijk nooit 1…h1D zal spelen, maar 
h1T en op de tweede zet zal hij met h3-h2 vervolgen: 
pat. Nu zijn er genoeg mogelijkheden om de patval uit 
de oplossing te werken , maar wat is de juiste? Dan 
gaan we naar de tweede lijn bij de sleutelzet. De 
correcte oplossing is. 1.Ta2 h1T 2.Tc2 we dwingen af, 
waar zwart mee dreigde….h2  3.Te2  Wat goed, dat 
zwart pat staat want hij heeft geen keuze meer: …f3xe2  

4.Lf1-g2#. Iedereen zal toegeven, dat zulke vondsten 
ook dichter bij het wedstrijdschaak staan dan bijna elke 
tweezet. 
 
Het tweede diagram geeft een vierzet van Ott uit 1963.  

Hier gaat het erom de verdediging op het verkeerde 
been te krijgen. De twee meest in het oog springende 
aanvallen lopen spoedig dood. 1.Td8-c8-c5 is mat. Maar 
zwart speelt natuurlijk even zijn loper naar f2. Eenzelfde 
lot is Td8-f8-f5 beschoren omdat Pg3 mogelijk is. Maar 
met Tg8 bereiken we misschien iets. Zo trekken we Le1 
naar h4 (of d2). En als we nu teruggaan met 2.Tf8 
dwingen we opnieuw Pg3 af, waarna de zwarte loper 
immobiel is geworden. Nu moet het idee tempodwang 
opkomen. 3.Txf3, waarna zwart alleen nog met het 
paard kan zetten en dus de dekking van veld f5 moet 
loslaten. Dit probleem heeft nog een mooie tweede 
variant. 1.Tg8 Le2 2.Tc8 we zoeken ons heil op de 
andere vrije lijn. Zwart is verplicht te dekken vanaf veld 
e4. Maar wit blijkt over nog een route te beschikken.  …
Pe4  3.Pb4+ Kd4 4.Tc4 # Misschien minder verrassend 
dan de eerste, maar zeker fraai. 
 
In het derde voorbeeld speelt weer een ander dagelijks 
probleem: het ontlopen van een reeks schaakjes.  

Wie de stand nader beziet zal tot de conclusie komen, 
dat 1. De6 de zet is. Het dreigt 2.Lg4 #, maar ook 2.Pxf4 
en mat op de volgende zet. Maar als we de dame naar 
e6 wegspelen komt er na ….La3 een regen aan 
schaakjes. Natuurlijk verliest zwart, maar niet in vier 
zetten. Kortom: hoe krijgen we die schaakjes eruit. Het 
antwoord ligt in de zet 1.Tb6. Dit is ook aanvallend een 
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hele sterke zet. Hij dreigt na bv. 1,…Lc3 2.Pxf4 Kh4 
3.Th6+ Daarom moet de toren wel geslagen worden. 
We hebben nu dus 1.Tb6 Pxb6 en na 2.De6  La3+ 
3.Ka6 zijn ineens de schaakjes op en ligt het mat op g4 
gereed.  
 
Het vierde diagram is altijd om de eigen tanden op stuk 
te bijten. Ik wil dat ook dit keer zo houden, maar ik wil 
het wel een stuk gemakkelijker maken. Ik zal een slotzet 
vast verklappen. De slotzet uit de hoofdvariant luidt Dh2 
#. Maar ook nu moet er nog wel iets uitgezocht worden. 
Wie de oplossing op wil zoeken: het probleem is van 
Shoris en werd voor het eerst in 1929 gepubliceerd. 
Ik hoop iedereen overtuigd te hebben, dat dit een erg 
leuk type problemen is, vooral omdat men steeds in 

problemen terecht komt, die men ook in het wekelijkse 
partijtje tegen komt. 

Functioneringsgesprek 
Wouter Abrahamse 

‘Wouter, gefeliciteerd! Maar kan ik je even spreken?’ 
Direct na mijn partij tegen Wageningen 3 nam de 
teamleider me apart. Ik was allang niet meer verbaasd 
door zijn verzoek, want hij had het al langer op mij 
voorzien. Het moment was ongelukkig, maar gebrek aan 
tact kon de coach niet verweten worden. Het was niet 
de eerste keer dat we een tête-à-tête hadden. Na zijn 
tweedaagse KNSB-cursus gesprekstechniek en 
teambuilding had hij zich ingeschreven voor een 
seminar over resultaatverbetering bij de OSBO. De 
ambitie spatte van hem af. Mij had hij als proefkonijn 
uitverkoren. 
 ‘Het is mooi dat je de overwinning voor de poorten 
van de hel hebt weggesleept, maar je maakt me wel erg 
zenuwachtig. Met wit beweeg je hemel een aarde om 
materiaal te offeren, met zwart manoeuvreer je je 
binnen tien zetten in een positioneel verloren stand. Het 
lijkt soms wel of je niet wilt winnen. Of is het 
onvermogen? Beheers je dan geen enkele opening? 
Wat ik je vooral kwalijk neem, is dat je niet denkt in het 
belang van het team. Je schenkt ons geen vertrouwen. 
Je teamgenoten moeten al na 30 minuten geforceerd op 
winst spelen, omdat ze met een nul rekening houden.’ 
 Ai, coach liep leeg. Had blijkbaar iets te veel naar 
persconferenties op Studio Sport gekeken. Ik was even 
beduusd door deze kritiek. Had ik net de talentvolle 
kampioene van Suriname verslagen, was het nog niet 
goed. 
 ‘Maar captain, je weet toch waar mijn kracht ligt. 
Intimideren en schwindelen zijn mijn handelsmerk. Ik ga 
voor de spanning, speel voor de bühne. Never a dull 
moment! Kijk naar mijn hoge score dit jaar. Correctheid 
is voor Fritz 12, ik wil passie! Dat punt van vandaag kan 
je toch maar mooi in je zak steken!’ 
 Dat had ik mooi gezegd, maar ik had buiten de waard 
gerekend. 
 ‘Wouter, je begrijpt nog steeds niet hoe de 
verhoudingen liggen op ASV. Ik bepaal met de 
plaatsingscommissie de strategie, jij bent maar een pion 

in het grote geheel. Je moet gewoon je taken uitvoeren 
en mag nooit verzaken. Ik wil verzorgd spel zien, netjes 
opgebouwd van achter uit. Eventueel over de flanken, 
maar liefst combinerend door het midden. Als dat je niet 
bevalt, dan ga je maar naar Velp. Wille staat achter mij’. 
 Daar had ik niet van terug. Blijkbaar had hij ook een 
cursus leiderschap gevolgd. En naar Velp, over mijn lijk. 
Het werd tijd voor sociaal wenselijke antwoorden. 
 ‘Ok coach, ik zal werken aan mijn zelfreflectie en 
boetedoening afleggen in het cluborgaan’. 
 ‘Fijn Wouter. Je hebt het begrepen. Laat je je analyse 
voor publicatie even door mij lezen en goedkeuren?’ 
 
Na  de 21ste zet staat de onderstaande stelling op het 
bord.  

Wit: Victoria Naipal, zwart: Wouter Abrahamse 
 
Zwart is volkomen overspeeld. Hij heeft zijn g-pion te 
vroeg opgespeeld, waarna wit een machtig paard op f5 
kon planten. De zwarte lopers zijn tot passiviteit 
veroordeeld, de koning staat in het midden en de b-lijn 
is voor wit. Kortom, het soort stellingen waarin ik vaker 
verzeild raak. En nu maar loeren op een kansje. 
22. h3? Wat beweegt wit om de stelling op de 
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koningsvleugel te openen? 22. Pa4 of 22. Dd2 lagen 
meer voor de hand. 
22. …gxh3 23. Lxh5 Kd8 24. De2 De dame heeft daar 
weinig te zoeken. Wit moet het toch van de damevleugel 
hebben. Beter was derhalve 24. Le2. 
24. … Pg5 25. Lxg5 fxg5 26. g4 

Hoe snel kan het kantelen! De loper op h5 staat 
ongelukkig en het zwarte paard doet inmiddels niet 
meer onder voor dat van f5. Een verdere afwikkeling 
van het eindspel kan zwart nu vol vertrouwen tegemoet 
zien. Geduld is nog wel geboden; rustig verdedigen met 
26...Kc8 of 26...Tb8 verdient de voorkeur, maar ik kan 
me niet langer beheersen. Diep van binnen ben ik een 
onmatig mens. 
26. …Da5 27. Tb3 La4? Consequent, maar o zo slecht. 
De loper was nodig bij de verdediging. Nu kan wit de b-
lijn pakken. Maar dat plan komt geen enkel moment op 
bij wit. 
28. Pxa4 Dxa4 29. De3? Wit had een ruime keuze aan 
sterke zetten: 29. Db2, 29. Txh3 en 29. Tfb1. Dit is te 
gemakkelijk. De pion op g5 offert zwart met liefde. Wit 
verspeelt dus opnieuw groot voordeel en geeft zwart de 
gelegenheid tot tactische wendingen. Wit blijft echter 
comfortabel staan. Maar de tijd gaat nu een rol spelen, 
dus zwart zoekt de complicaties op. 
29. …h2 30. Kh1 Op 30...Kxh2? volgt 31.Pxg4. 

30. …Dxc4 31. Dxg5? 
Een voor de hand liggend schaakje, maar dramatisch. 
De witte stelling verliest nu volledig haar samenhang. 
Met 31. Tc1 Da4 32. Tb6 kon wit voordeel behouden. 
31. …Kc7 32. Tbf3 Pxf3 33. Txf3 Dxe4 34. Ph4 
 

Na een pauze van tien jaar heb ik vorig seizoen de 
draad weer opgepakt. Het gaat zeker niet slecht, maar 
af en toe ontgaan me de meest elementaire wendingen. 
Wat is er in deze stelling tegen 34...Le7? Ook 34...Tb8 
wint gemakkelijk. Ik kies evenwel voor 
34 …Te8 35. Lxe8? En hier trok het bloed uit mijn 
gezicht. Toch nog om zeep geholpen? 
35. …Dxe8? Het geknoei kent zijn weerga niet. Na 35 
…De1 36. Kxh2 Txh4 staat zwart nog steeds glad 
gewonnen. 34...Te8 is dus toch correct. Nu kan hij 
opnieuw beginnen. 
36. Te3 Df7 37. Kxh2? Ik heb dit jaar het geluk zelden 
de laatste fout te begaan. 
37. …Df2 38. Kh3 Txh4 39. Dxh4 Dxe3 40. Kh2 Dxh6 
En wit geeft op. Wat een wendingen, wat foutenfestival! 
En toch, zo lekker. Sorry coach. 

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 
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In een knotsgekke wederzijdse tijdnoodfase wint Umit 
eerst een kwaliteit maar zijn sterke zetten kosten hem 
veel tijd. Met nog maar zeer weinig tijd op de klok geeft 
hij achter elkaar een loper en een dame weg. Jammer 
maar helaas, we verliezen de wedstrijd toch nog met het 
kleinst mogelijke verschil. Laten we ons toch nog 
flessen…… 
 
Marco zit de hele partij op de voor hem karakteristieke 
wijze achter het bord; rechterhand onder kin, elleboog 
op tafel, linkerarm ontspannen en een nonchalante 
gelaatsuitdrukking waarvan geen greintje spanning valt 
af te lezen. Toch staat hij niet goed. Zijn tegenstander 
komt met zwart opzetten en heeft het initiatief stevig in 
handen. Ik geef geen cent meer voor Marco. Maar hij 
heeft geeft geen krimp en plotseling lijkt de partij in de 
tijdnoodfase te keren. De witte dame flits naar de 
damevleugel; schaak! Zwart moet op gaan passen. 
Daarna gaat alles razendsnel en helaas loopt het alsnog 
verkeerd af. Zwart wint toch nog. Later blijkt dat Marco 
de winst in handen heeft gehad. Jammer……..maar nog 
steeds lijkt een gelijkspel tegen het sterker geachte 
Bennekom tot de mogelijkheden te behoren. 
 
Bij Jan Groen, die invalt voor Hans Rigter, zie het er 
helaas niet al te best uit. In het eindspel staat hij 
passiever en hij moet op den duur pionnen weggeven 
om de partij te rekken. Maar meer dan dat lukt ook niet 
en uiteindelijk legt hij zijn koning om. Maar met nog twee 
partijen moet een punt toch te halen zijn?! En een halfje 
uit twee is nog genoeg voor gelijkspel. Kom op! 
 
Liedewij lijkt elke ronde sterker te worden. Ze staat 
prachtig, waarschijnlijk gewonnen, maar gaat ze het ook 
afmaken? Een grote schare toeschouwers kijkt toe 
terwijl ze koelbloedig een diepe correcte combinatie 
uitvoert: 
 
Alting, T. (1696) – Van Eijk, L (1309)  

25…De3+ 26.De2 c2! 27.Dxe3 cxd1D+ 28.Kxd1 fxe3 
29.Lxe5  
 

29…Lxh3+ 30.Ke2 Lxg2 31.Lxh8 Lxf1+ 0-1 Zeer 
overtuigend gespeeld en hiermee staan we op 3½! De 
overwinning kan ons nauwelijks meer ontgaan! 
Bennekom in de pan gehakt!  
 
Nou ja, bijna….. 
 
Theo, de eminent grise van het zesde, wijst het team in 
de goede richting. In een Caro-Kann weet hij met wit zijn 
ruimtevoordeel om te zetten naar een superieure 
stelling. De Bennekommer bezwijkt onder de druk en 
levert materiaal in. Als de dames ook nog van het bord 
gaan is het uit. Het zesde verrassend op voorsprong! 
 
Helaas leek ik zelf aan het eerste bord moeiteloos van 
het bord geschoven te worden zodat we snel weer op 
achterstand zouden staan….: 
 
van Lelieveld,M (1913) - Naasz,R (1727) 
Extern OSBO 2e klasse (3), 16.12.2010 

20.Lxh6! Au au au! 
20…g6 Aannemen verliest. In de analyse thuis dacht ik 
even nog dat  20...gxh6 21.Dxh6 (21.Pf5 Tf8 22.Dxh6 
Pe8 komt op hetzelfde neer.) 21...Tf8 22.Pf5 Pe8 het 
mat op g7 kon dekken. Dat is ook zo maar nu heeft wit 
het aardige 23.Pe7#  
21.Dg5 Ph7 22.Dh4?! Pb6! 23.Pf5 Dd8? Ik probeer de  

Zesde laat zich de kaas van het brood eten 
Robert Naasz (met analyse van Hedser Dijksrta) 
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dame bij de verdediging te trekken maar dat is niet 
nodig. Nu sta ik weer verloren. Veel beter is 23...Pxc4±  
24.Dg3 Kh8  

25.Lg7+ 25.h4 Tg8 was het idee. Maar na 26.Pe3 staat 
wit nog steeds een gezonde pion voor met aanval...  
25...Kg8 26.Lh6 maar goed, er is natuurlijk weinig tegen 
op een keer zet herhalen.  
26...Kh8 27.Lg7+ Hier is 27.Pe3+- de meest voor de 
hand liggende zet waarna wit zou moeten winnen.  
27...Kg8 28.Lh6 Ongelofelijk! Van Lelieveld heeft de 
laatste zetten allemaal redelijk vlot uitgevoerd en is 
zichtbaar niet gelukkig. Terwijl ik zit te kijken of ik me 
niet vergist heb (nee, het was toch echt 3 keer dezelfde 
stelling) en daarna zit te bedenken hoe ik nu ook alweer 
officieel moet claimen (klok stoppen, arbiter 
informeren?) kijkt van Lelieveld me veelbetekenend aan 
waarna we handen schudden. ½–½ Hij mompelde iets 
over Tg8, ingesloten loper en hangende pion op c4 en 
dat hij dus wel zetherhaling moet nemen. Ik heb het 
allemaal niet gezien maar om te verbergen dat ik er 
helemaal niets van begrijp zeg ik maar niet al teveel en 
knik quasi instemmend. Maar mijn gevoel bleek juist, ik 
sta tot de laatste zet aan toe gewoon verloren. Een 
bizarre partij. 
 
Hedser begint sterk en is tijdens de partij al zichtbaar 
aan het genieten. Hij becommentarieert de partij zelf: 
 
Hedser: 
Dinsbach,G (1830) - Dijkstra,H (1729) 
ASV 6-Bennekom 2 (3), 16.12.2010 
 
1.Pf3 e6 2.g3 f5 3.d3 Pf6 4.Lg2 Le7 5.Pbd2 Wit speelt 
het Konings-Indisch in de voorhand tegen het Klassiek 
Hollands.  
5...0–0 6.0–0 d6 7.e4 fxe4 8.dxe4 e5 9.Ph4!? c3 is de 
normale voortzetting  
9...g6 10.h3 Le6 11.Te1 Pc6 12.c3 Dd7 13.Kh2 Ph5 
14.Pdf3? 14.Phf3=  
14...Lxh4 15.gxh4 15.Pxh4 Txf2–+ met groot voordeel  
15...Pf4 16.Lxf4? 16.Pg5 Kg7 17.Pxe6+ Dxe6 18.Le3 
a6³ 
16...Txf4 17.h5 Taf8 18.Tg1 De7 19.hxg6 hxg6 20.Lh1 
Kg7 21.Tg3 Wit probeert via de g-lijn tegenspel te 
krijgen.  
21...Th8 22.Dg1 Df6 23.Tf1 Pe7 Nog even g6 extra 
dekken maar er was ook niets tegen Txe4. [23...Txe4 

24.Pg5 Te2 25.Pxe6+ Dxe6∓  
24.Pg5 Lc4 25.f3? Beslissende fout, de loper staat nu 
helemaal buitenspel 25.Lf3 Lxf1 26.Dxf1 Th5 27.Pe6+ 
Dxe6 28.Lxh5 Df7 29.Kg2 Txe4–+ geeft nog wat 
rommelkansen  
25...Lxf1 26.Dxf1 Th5 27.Dg1 Kh6! 

De Koning gaat ten aanval!  
28.h4 Probeert het paard nog te redden 28.Dxa7 Txg5 
is ook geen alternatief  
28...Tfxh4+!? Niet slecht maar Dxg5 was natuurlijk de 
zet geweest waarna het helemaal uit is. Als je na een 
goed gespeelde partij thuis Rybka er op loslaat voel je je 
meestal een sukkel. Gelukkig viel het me dit keer niet 
tegen, Rybka was over het algemeen tevreden over mijn 
zetten maar Dxg5 gaf wel een voordeel van 8.24 en de 
tekstzet het ook niet slechte 4.75. 28...Dxg5!! 29.Txg5 
Tfxh4+ 30.Kg2 Txg5+ 31.Kf2 Txg1 32.Kxg1  
29.Ph3 Df4 30.Lg2 30.Kg2 Txh3 31.Txh3 Dd2+ 32.Kg3 
Dg5+ 33.Kh2 Dxg1+ 34.Kxg1 Txh3  
30...Tg5 31.Df2  

Wit staat aan alle kanten gepend en kan geen kant op. 
Het is nu tijd om het paard erbij te halen. 31...Pg8!! Op 
weg naar e4!  
32.Lf1 Probeert uit alle penningen te komen.  
32...Pf6 33.Kg2 Txh3! 34.Kxh3 Pxe4! 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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0–1 

De achterstand waarmee we de avond waren begonnen 
was hiermee vlot weer weggepoetst. Een opsteker! 
 
De thuiswedstrijd tegen Bennekom 2 beginnen we met 
een 0-1 achterstand. Jacques had zijn wedstrijd vooruit 
gespeeld en verloren maar was zeker niet kansloos 
geweest. De wedstrijd begint net zo als alle andere tot 
nu toe: geen voorbespreking, geen tactische 
opstellingen, iedereen gewoon spelen en we zien wel 
wat er gebeurt. Bennekom is normaal gesproken te 
sterk maar met een beetje geluk is er misschien wat te 
halen. Op dat moment heeft nog niemand een 
vermoeden over wat ons nog te wachten staat… 

ASV 5 is geen cup fighter: Velp maatje te groot 
Erik Wille 

Dit jaar speelt Velp 1 in de promotieklasse, onder meer 
doordat ze afgelopen seizoen ASV 5 met zeven man 
toch nog op de knieën kreeg. Velp 1 deed dat met een 
rondje 4½ en dat deden ze vaker met het 
kampioenschap als resultaat. In de promotieklasse 
speelt Velp 1 haar thuiswedstrijden allemaal bij ASV. 
Dus toen de loting van de eerste ronde van de OSBO-
cup voor ASV 5 een uitwedstrijd naar Velp 1 bracht, leek 
een uitwedstrijd in eigen huis aanstaande. Niets was 
echter minder waar, want we kregen een uitnodiging om 
bij De Paperclip in het verre Velp te komen schaken. 
 
De reis 
Uitgerekend de dag voor de wedstrijd werd Nederland in 
het wit gehuld door aanhoudende sneeuw. Gelukkig 
kwam er een weeralarm, want dan weet je bijna zeker 
dat het niet heel slecht wordt. En zo was het ook, 
althans in het oosten van het land. Opnieuw spraken we 
bij De Opbouw af om samen te vertrekken. Voor de 
oudere ASV-ers blijft dat toch een historisch plek, waar 
we zo af en toe willen terugkeren. Maar ik was niet 
zeker of het ons deze keer zou inspireren tot grootse 
daden. Die 1½-6½ competitiewinst bij VDS zat me niet 
lekker. Meestal betaal je zo’n grote zege de volgende 
wedstrijd terug. Albert Marks en Erik Wille stapten om 
kwart over zeven bij succescoach Barth Plomp in de 
auto. In drie kwartier moesten we toch in Velp kunnen 
komen. Toen ik me achterin de auto genesteld had, zag 
ik tot mijn schrik dat Barth de TomTom niet bij zich had. 
Wist Barth de weg zelf of was hier sprake van 
misplaatste arrogantie? 
 
De aankomst 
Barth bleek de weg te weten en om half acht stuurde hij 
zijn SAAB het Velpse parkeerterrein op. Net als bij VDS 
waren we eerder dan alle spelers van Velp, maar deze 
keer konden we wel naar binnen. We werden hartelijk 
ontvangen door vrijwilligers van het wijkcentrum en we 
kregen meteen aanwijzingen hoe we de zaal moesten 
inrichten. Wij verkozen echter het kopje koffie boven het 

sjouwen met meubilair. Toen de Velpenaren 
binnendruppelden was het meteen het feest der 
herkenning. Al snel sloeg dat om in psychologische 
oorlogsvoering. “Spelen jullie vanavond ook weer met 
een man minder?”. 
 
De wedstrijd 
Het bleek nog niet eens zo’n gekke vraag, zo bleek. De 
Slowaakse international van Velp was er niet, maar 
deze keer was er wel een stand-in beschikbaar. 
Opvallend was het hoge ASV-gehalte in het Velpse 
viertal. Het team bestond namelijk uit de oud-ASV-ers 
Erika Belle en Carel Huiskamp, Hans van Capelleveen 
(vader van ons jeugdlid Floris) en Eric de Winter, de 
grote man achter het samen met ASV georganiseerde 
Euwe Stimulanstoernooi van 2007. Het bleek geen 
voordeel voor ons. De gedrevenheid aan Velpse kant 
dwong ons tot het uiterste. Maar zoals ik vooraf al 
vreesde, werden we gestraft voor onze uitspatting tegen 
VDS. En nog wel door een tegenstander die meester is 
in het behalen van kleine zeges. Zo ook deze avond. 
Barth Plomp kwam niet door de door Hans van 
Capelleveen opgetrokken muur heen. Nico 
Schoenmakers raakte al vroeg een naar later bleek 
belangrijke pion kwijt. Albert Marks deed het uitstekend 
tegen Erika Belle, maar toen Erika in de tijdnoodfase 
remise moest afslaan, koos Albert in het toreneindspel 
de verkeerde aanpak. Erik Wille tenslotte won wel. In 
het eindspel besliste een vrijpion, die Carel Huiskamp 
aan het begin van het eindspel had kunnen slaan. 2½-
1½ verlies en uitschakeling in de beker. Kun je zwaarder 
gestraft worden voor de misdragingen in Beekbergen? 
Nu maar hopen dat we in de competitie weer onze 
gepaste bescheidenheid terug hebben. 
 
De terugreis 
Ik realiseerde me dat onze captain op de heenreis ook 
helemaal geen tactische trucs uitgehaald had. 
Opmerkelijk, want meestal heeft Barth wel wat voor ons 
in petto. Al snel bleek dat deze wedstrijd daar geen  
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uitzondering op vormde. De autodeuren van Barth zijn 
auto wilden namelijk niet meer openen door de vorst. 
Met veel geweld wilde uiteindelijk de achterklep wel 
open. Barth en Albert keken elkaar aan en zeiden 
eensgezind tegen mij “jij bent de jongste……”. Nu wordt 
dat tegenwoordig niet vaak meer tegen me gezegd, 
maar dit was een compliment met dubbele bodem. Het 
was mij meteen duidelijk dat ik me door de achterbak 
heen moest worstelen om klauterend over de rugleuning 
van de achterbank bij het portier te komen. Licht 
protesterend begon ik aan deze niet eenvoudige 
opdracht. Er werd van mij meer lenigheid verwacht dan 
op mijn leeftijd van me verwacht mag worden. De 
achterbak door lukte nog wel, maar al snel zat ik 
klemvast tussen de rugleuning van de achterbank en 
het plafond van de SAAB. Na veel heen en weer 
bewegen, lukte het me vooruit te komen, maar dat 
gebeurde wel met mijn hoofd omlaag en de benen in de 

lucht. Ditmaal raakte mijn hoofd bekneld tussen de 
rugleuningen van de twee stoelen voorin en nog steeds 
kon ik niet bij het portier. Ondanks de lage 
buitentemperatuur had ik het intussen bloedheet en 
daar hielp mijn benarde positie ook niet aan mee. Het 
enige voordeel dat ik had, was dat ik niet kon zien hoe 
Albert en Barth waarschijnlijk door de sneeuw rolden 
van het lachen. Een kwartier later was het me toch 
gelukt om bij het portier te komen. Met een been nog in 
de achterbak en het andere been bij het gaspedaal kon 
ik van binnenuit het portier openduwen, terwijl Barth en 
Albert aan de buitenkant aan het portier trokken. Met 
dezelfde strategie kregen we ook het andere portier los. 
Terwijl ik al mijn lichaamsdelen weer op de juiste positie 
terugbracht, meldde Barth “dat is normaal altijd maar bij 
één portier”. Barth en Albert hadden echter op de 
terugreis teveel lol om mijn gymnastische actie. Dat kan 
bijna geen toeval geweest zijn. 

Helaas heb ik dit jaar mijn zevende Journalistentitel niet 
kunnen binnenslepen. Soms wil het even niet en krijg ik 
suïcidale neigingen tijdens dit toernooi. Vooral mijn 
tweede nederlaag, die me definitief voor de titel 
uitschakelde, was een kras staaltje van harakiri. 
Maar het boeiendst was zeperd nummer 1 (uit ronde 2).  
 
Nijland-Boel 

19...Lxg5! 20.fxg5 Pd7?!  
Hier mis ik een trucje: 20...Pxe4! 21.Dxe4 e5 en wit kan 
niet en passant nemen. Om niet in het nadeel te komen 
moet hij voor eeuwig schaak gaan: 22.Tf6 exd4 
23.Txg6+ fxg6 24.Dxg6+ enz.  
21.g4!?  
Nijland kennende rekende ik hier op 21.Lxh5!? gxh5 
22.Dh3 (22.g6 is te wild: 22...fxg6 23.Dh6 Pe5 24.Kh1 
Lxd5 25.exd5 (25.Pf3 Txf3! 26.gxf3 Lc6) 25...Dxd5 en 
zwart wint) 22...Pe5 23.Dxh5 en na Tf4 keept zwart 
met ...Pg6. Maar toch vertrouwde ik het niet helemaal, 
en ik denk dat wit hier minstens genoeg compensatie 
heeft. Ik overwoog dan ook sterk om de loper niet te 
slaan en 21...Kg7!? te spelen, gevolgd door 22...Th8 

met spel over de h-lijn. Jammer genoeg wint wit dan 
direct met 22.Lxg6!.  
21...hxg4 22.Lxg4 Pe5 23.Dh3 Lc8 24.Lxc8 Dxc8  

Zwart dreigt nu een dameloos middenspel in te gaan 
waarin zijn paard beter is dan het witte, en wit ook een 
paar zwakke pionnen heeft die makkelijker aan te vallen 
zijn. Overigens lijkt dit na 25.Dh4! nog wel mee te vallen 
omdat wit na 25...Dg4+ (beter misschien 25...Tb8!? ) 
26.Dxg4 Pxg4 27.Pc6 heeft, met licht voordeel omdat de 
paarden eraf gaan. 
Dit was echter weer typisch zo'n Nijland-moment, en na 
een minuut of tien nadenken produceerde hij: 
25.Tf5!?  
Ik had het kunnen weten: tegen mij offert René geen 
stukken, zoals tegen andere spelers, maar gewoon volle 
torens. Dat kostte mij natuurlijk weer bedenktijd, en met 
nog zes minuten te gaan voor 15 zetten besloot ik 
uiteindelijk tot:  
25...gxf5??  
Beter was 25...Ta7!, wat het cruciale veld e7 dekt, en 
indirect het stuk zevende rij daarachter. Wit kan niet 
goed terug, en na iets als 26.Tcf1 gxf5 27.Pxf5 e6 loopt 

Harakiri 
Peter Boel 
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zijn aanval dood.  
26.Pxf5 Dc5+ 27.Kh1 f6 

28.Pxe7+!?  
Winnend was onder andere 28.Dh6 Tf7 29.g6, zoals ik 
in zijn laatste bedenktijd zachtjes kreunend had 
geconstateerd. Nu kreeg ik weer wat hoop omdat ik een 
ontsnappingsroute meende te zien. De volgende 
zettenreeks ontspon zich in een hectische 
uitvluggerfase.  
28...Kg7 29.Dh6+?  
Pas hier verprutst wit het. Hij kon nog een winnende 
aanval krijgen met 29.Pf5+ Kg8 30.Tg1, waarna het 
wanhopige 30...Dxg1+ natuurlijk niet helpt.  
29...Kf7 30.Pf5 Ke8! 31.gxf6 Pf7?  
Hier is het zwart die kon winnen met 31...Kd7! 32.Pd4 
Da7 33.Dh3+ Kc7 34.Pe6+ Kb7. Maar ik had te weinig 
tijd over om iets anders te doen dan reageren. 
32.Dh3?! 
En hier was de beurt aan wit met 32.Pg7+ Kd7 33.Dh3+ 
Kc7 34.Pe6+. Maar de tekstzet is lastig genoeg en ik 
kom er niet uit. 

32...Pg5?  
32...Df2! 33.Pg7+ Kd8 34.Pe6+ Ke8 35.Pc7+ Kd8 
36.Pxa8 Th8 37.Dg2 Dxg2+ 38.Kxg2 Kd7 39.Pb6+ Kc7 
met een interessant eindspel waarin wit vier pionnen 
tegen het stuk heeft, maar zwart de cruciale velden 
bezet.  
Een mindere versie daarvan is 32...Th8? 33.Pg7+ Kd8 
34.Pe6+ Ke8 35.Dxh8+ (Nijland wilde in de post-mortem 
35.Dg4 proberen, maar dat verliest na 35...Df2! 36.Pg7+ 
Kd8 37.Pe6+ Kc8!) 35...Pxh8 36.Pxc5 dxc5 37.e5 en wit 
wint.  

33.Pg7+?  
Hier won 33.Dh5+ Kd8 (33...Pf7? 34.Pg7+ Kd7 35.Dh3+ 
is toch weer mis, zie boven) 34.Dxg5.  
33...Kd8 34.Dg3 Txf6  
Goed voor remise was ook 34...Pxe4!? 35.Pe6+ Kc8 
36.Dg7 Pf2+ 37.Kg2 Dxd5+ 38.Kxf2 Dd2+ 39.Kg3 Dd3+ 
40.Kg4 De2+ en wit ontsnapt niet aan eeuwig schaak.  
35.Dxg5 Df2 36.Pf5!  

36...Df3+??  
Ik zag de goede truc, maar mijn timing is verkeerd. 
Meteen 36...Kc7! was nog goed voor remise.  
37.Kg1 Kc7 38.Tf1!  
Het verschil is dat deze zet nu mogelijk is. Zwart verliest 
een stuk. Aangeslagen speelde ik nog een tijdje door, 
maar tevergeefs. 

CAMPING IDYLL 
ZUID HONGARIJE  

Met Nederlandse eigenaren en beheerders. 
Met een levensgroot schaakbord in de tuin. 

 
Deze pittoreske camping  ligt aan de rand van een 

landelijk dorpje Nagyváty op 20 min. rijden van  Pécs, 
Europa's culturele hoofdstad in 2010. 

Oude boomgaard met grasbodem. Apart deel met 
boerderijdieren. 

Prima sanitair. Wandel- en fietsmogelijkheden. 
Nederlandse eigenaars 

verzorgen interessante kennismaking met de streek 
en Pécs. 

Leden van schaakvereniging ASV 10 % korting 
Info: www.campingidyll.hu 

(advertentie) 
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Dit was nog niet zo erg, hoewel het met Rybka aan wel 
een stukje erger wordt! Maar hoe ik in ronde 4, na een 
moeizame zege op de lager geklasseerde Peter van 
Wermeskerken, verloor van Alexander Münninghoff – 
dat was veel kwalijker. Ik bereikte weinig met wit en 
probeerde tenslotte ijzer met handen te breken door een 
dodelijk giftige pion op a4 te slaan, waarna zwart er 
dwars doorheen kon beuken met ...c5-c4 enz. Te triest 
om hier te laten zien.  

Het slotakkoord van 2,5 uit 3 was niet eens genoeg voor 
een tweede plaats. Die tweede plaats lukte wel bij het 
snelschaaktoernooitje die avond (15 uit 18), en dat was 
weer niet zo slecht omdat de nummer 1 Sipke Ernst 
heette. 
Al met al weer een uiterst gezellig toernooi. Vooral René 
en Alexander waren na de eerste twee dagen in een 
opvallend goed humeur... 

Veenendaal uit, niet zo heel lastig 
Robert Naasz 

Donderdag 13 januari speelde het zesde uit tegen het 
3e van Veenendaal. Hedser en Liedewij reden samen, 
Marco kwam alleen en Theo pikte de overige vier 
spelers op. Toen ik net voor de afgesproken tijd het 
voetpad binnendoor naar de Rozendaalseweg afliep zag 
ik de auto van Theo al aankomen. Hij bleef bij het 
tankstation staan maar net toen ik bijna bij de auto was 
reed hij een stukje door. Weer wachtte hij even, ik trok 
een kort sprintje maar weer gaf Theo een beetje gas. Dit 
herhaalde zich nog een keer waarna Theo ineens optrok 
en via de hoofdweg mijn wijk in reed…….. Ik besloot er 
maar rustig achteraan te lopen. Aangezien er maar een 
weg in en uit de wijk is liep ik maar rustig de wijk in. 
Daar kwam Theo alweer aanrijden. Niks geen 
psychologische truuks om me op scherp te zetten; hij 
had me gewoon niet gezien. Umit en Horst waren al 
opgepikt en Jacques moest er bij Sonsbeek nog bij 
gepropt worden. 
 
Het was lekker knus en warm met zijn drieën op de 
achterbank. Theo, met al zijn (schaak)ervaring, gaf Umit 
nog wat goede tips over het tijdverbruik tijdens het 
schaken en Umit zwoer dat hij dat deze keer zeker niet 
in tijdnood zou komen. Om de spelers, en dan met 
name die op de achterbank (Jacques, Horst en ik), nog 
wat extra te motiveren beloofde Theo iedereen die zou 
winnen voor de terugreis een plekje voorin de auto. Hoe 
dit er bij meerdere overwinningen in de praktijk uit zo 
gaan zien werd niet helemaal duidelijk gemaakt.  
 
Voorafgaand aan de wedstrijd was de opdracht 
duidelijk: winnen. Veenendaal 3 is een van de zwakke 
broeders in de poule en daar moeten we dus onze 
punten tegen pakken. Zo gezegd zo gedaan: 
 
Marco haalde als eerste het volle punt binnen. Zelf 
dacht ik dat hij op een onvermijdelijke puntendeling 
afstevende maar in een eindspel van T+L tegen T+L 
posteerde zijn tegenstander de stukken dusdanig dat er 
een vuige truuk in de stelling kwam. Een moment van 
onoplettendheid was genoeg; Marco vloerde zijn 
tegenstander genadeloos.  
 
Niet lang daarna kon ik zelf het tweede punt bijschrijven. 
Ik was na afloop erg tevreden over deze partij uit één 
stuk. Een goed plan gekozen en dit tot het einde toe 

goed doorgevoerd zonder verrassingen: 
 
Naasz,R (1727) - Rood,M (1663) 
Extern OSBO 2e klasse (4), 13.01.2011 
 
Stelling na 12. Ta1-c1 

 
12...Pa7? Zwart wil zijn slechte witvelderige loper ruilen 
maar dit kost hier wel heel veel tijd. Beter is gewoon 
verder ontwikkelen met het standaard 12...Ph6.  
13.Pc5 Lxc5 14.dxc5 Hier zijn beide andere 
mogelijkheden om terug te slaan ook goed maar ik wilde 
graag met mijn paard op d4 komen om een 
blokkadestelling te krijgen.  
14...Lb5 15.Lxb5+ Pxb5 16.a4 Pa7 17.Pd4 Pc6 
18.Pxc6 bxc6 19.De2 Hier heb ik ook zitten denken aan 
19.Dg4 Pe7 20.Dxg7 Tg8 21.Dxh7 Txg2 maar ik had het 
idee dat er met rustig spel meer te halen viel.  
19...Ta8 20.0–0 Pe7 21.b5 axb5 22.axb5 0–0? Beter is 
22...cxb5 23.Dxb5+ Dd7 24.c6 Dc7en in mijn berekening 
dacht ik nu 25.Db7 te spelen en na 25...Dxb7?? (veel 
beter is  25...Ta7² ) 26.cxb7 Tb8 27.Tc7 Kd8 28.Tfc1 te 
winnen.  
23.b6  
 
 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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Fritz geeft hier een plus voor wit maar geen hele grote. 
Volgens mij is dit zo'n stelling welke een 
computerprogramma niet goed begrijpt. De winstweg is 
slecht te berekenen maar eenvoudig te plannen. Wit 
staat gewonnen.  
23...Dd7 Fritz suggereert 23...Pf5 maar ook dan wint 
het plan torens ruilen op de a-lijn, bv: 24.Ta1 De7 
25.Txa8 Txa8 26.Ta1 Txa1+ (26...Td8 27.Da6!+-) 
27.Lxa1+- Sowieso zie ik geen enkele goede manier 
voor zwart om te voorkomen dat wit een stelling zoals 
in het volgende diagram krijgt.; 23...Pg6 24.Ta1 De7 
25.Ld4 Pf4 26.De3 Pg6 27.Txa8 Txa8 28.Ta1+-  
24.Ta1 Db7 25.Lc3 Tfd8 25...d4 26.Lxd4 Pd5 is een 
wanhopige poging om tot activiteit te komen. 26.Txa8 
Txa8 27.Ta1 Pc8 28.Db2 Txa1+ Met remiseaanbod.....  
29.Dxa1  

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

Een heerlijke stelling! Zwart is met handen en voeten 
gebonden aan de b-pion. Nu nog de stelling op de 
koningsvleugel opengooien en het is uit.  
29...Kf8 30.Ld4 Ke7 31.f4 h6 32.g4 Kd8 33.f5 Ke7 
34.f6+ Kf8 35.fxg7+ Kxg7 36.Df1  

Omdat hij geen dameruil mag toelaten is zwart 
helemaal machteloos tegen deze aanval. Wit speelt 
effectief met een dame meer.  
36...Kh7 36...De7 37.Df6+ Dxf6 38.exf6+ Kf8 39.b7+-  
37.Le3 Hier kan zwart ook wel opgeven maar hij besluit 
harakiri te plegen.  
37...f5 38.exf6 e5 39.Df5+ Kg8 40.Dg6+ Kf8 41.Lxh6+ 
1–0 
 
Niet veel later kwam ook Theo melden dat hij een vol 
punt had gescoord. Daar had het lange tijd niet naar 
uitgezien. Met zwart kwam hij ronduit beroerd te staan. 
De Veenendaler tegenover hem wist zich echter geen 
raad met deze luxepositie en stortte zich vol in het 
zwaard. Met twee stukken achter ging hij tot overmaat 
van ramp ook nog eens door de vlag. Theo had hooguit 
40 minuten verbruikt….  
 
Met een 0-3 voorsprong leek het kat in het bakkie maar 
met de deceptie van de vorige ronde nog vers in het 
achterhoofd bleef het natuurlijk toch spannend. Liedewij 
had een moeilijke avond. Met wit kwam ze helemaal 
klem te zitten. Daarbij kwam ook nog dat ze een flinke 
achterstand in tijd had. Ze wist echter wel een kwaliteit 
voor te komen maar ze bleef gedrongen staan. Toen ze 
met minder dan 5 minuten op de klok remise 
aangeboden kreeg nam ze dat zonder aarzeling aan. 
Een verstandige beslissing. In de analyse met de  
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sterke jeugd(ige) spelers van Veenendaal werd haar 
partij nog even gefileerd. ‘Deze stelling hoeven we niet 
te analyseren, die zou ik nog winnen tegen Carlsen!’.  
 
Hedser was ondertussen verwikkelt geraakt in een man 
tot man guerrillagevecht in het kreupelhout. De 
materiaalverhouding in zijn partij was met 3 lichte 
stukken + toren + weinig pionnen tegen 2 toren + veel 
pionnen nogal vreemd. In dat soort stellingen vallen veel 
van de dingen waar je normaal een beetje houvast aan 
hebt weg en moet je gewoon spelen, vertrouwen op je 
intuïtie, alles is toegestaan! En zo ging het ook, verre 
van foutloos maar wel spannend en uiteindelijk trok 
onze man aan het langste eind. Opgelucht ging hij op 
het balkon genieten van zijn welverdiende beloning.  
 
Kort daarna kwam invaller Horst remise overeen vanuit 
een betere stelling. Hij had een prachtig loperpaar 
weten te bemachtigen, stond beter maar nam genoegen 
met remise vanwege zijn gebrek aan tijd.  
 
Umit hield woord. Naar eigen zeggen mistte hij in het 
begin van het middenspel wat kansjes waarna hij een 

indrukwekkend uitziende aanval over zich heen kreeg. 
Hij hield zich echter aan zijn voornemen en speelde vlot. 
Hij bouwde een aanzienlijke tijdsvoorsprong op, wist 
zich knap te verdedigen en wist vervolgens in de 
counter een kwaliteit te winnen waarna zijn 
tegenstander door de vlag ging. Knap werk! 
 
Helaas wist Jacques een goed gespeelde partij niet te 
bekronen en verloor in tijdnood zelfs nog waarmee er 
gelukkig nog iemand was die op de achterbank moest 
zitten. Uiteindelijk waren ook Horst en Umit bereid op de 
achterbank plaats te nemen. Op de terugweg bleek het 
instellen van de klimaatcontrole zodanig dat iedereen 
zich comfortabel voelde een uitdaging maar dat mocht 
de pret niet drukken. Bij de meesten tenminste. Jacques 
was lange tijd stil totdat hij vanuit het niets ineens de 
voor hem winnende zet uitriep die hij tijdens de partij 
niet had kunnen vinden.    
 
Eindstand 2-6. Degradatiespook voorlopig verdreven. 
Laten we nu proberen nog een van de 
kampioenskandidaten beentje te lichten. Moet kunnen. 

ASV valt op in de vierde klasse 
Erik Wille 

Na vier ronden hebben onze vijf vierde klasseteams 
vooral veel plezier gehad. Maar niet alleen het plezier 
was groot; ook het puntenaantal van verschillende 
teams is uitstekend. In de vierde ronde waren er weer 
mooie gevechten. We lopen de teams even langs. 
 
ASV 9 
Na de enorme opdoffer die ASV 9 in de eerste ronde 
kreeg van ASV 12, herstelde het team van captain 
Jonathan van der Krogt zich fantastisch. Zutphen 3 
kreeg met 4½-1½ klop PSV/DoDo werd op een koude 
dinsdagavond met 1-5 verslagen. In de vierde ronde 
wachtte de lastige thuiswedstrijd met De Schaakmaat 4j. 
Het talententeam uit Apeldoorn met de sterke kopman 
Jan Dirk Vriend zou niet eenvoudig te weerstaan zijn. 
Jonathan weet echter het beste op te roepen bij zijn 
medestrijders en zo werd maar net niet gewonnen. In 
opperste tijdnood gingen de laatste twee duels verloren, 
waardoor ASV 9 op 3-3 bleef steken. Hoogtepunt van 
de avond was de schitterende zege van Ton van Eck op 
Vriend. Hopelijk staat het beslissende moment in 
“plaatjes kijken”. Jonathan en Xadya van Bruxvoort 
brachten hun score op 3 uit 4 met keurige winstpartijen. 
Helaas verzuimden Bent Schleipfenbauer en Lion de 
Kok kansen te benutten en trof Horst Eder ook al een 
erg sterke tegenstander, maar ook dat hoort bij 
schaken. Leuk is het fanatisme in dit team. Dat leverde 
tot dusver een vierde plaats op, maar er zit nog meer in. 
Als ASV 9 de vorm kan vasthouden dan behoort 
promotie zeker nog tot de mogelijkheden, omdat zeer 
waarschijnlijk ook nog drie nummers twee promoveren. 
 

ASV 10 
Dit team is een mix van jeugd en senioren. Het doel is 
net als bij alle andere vierdeklassers veel plezier 
hebben en ervaring opdoen. Opmerkelijk genoeg blijkt 
het zestal erg snel gewend aan de 
competitiewedstrijden. De puntendelingen met 
Bennekom 4 en De Cirkel 4 werden al met gejuich 
ontvangen, maar het werd nog beter. De Toren 9j was al 
verslagen met 1-5 en in Dodewaard was het succes nog 
groter. Met maar liefst 0-6 werd Dodewaard 2 vast op de 
laatste plaats gedrukt. Topscorer van ASV 10 is Jos 
Aarntzen, die al zijn partijen won. In zijn eerste seizoen 
in een ASV-team straalt Jos vooral heel veel plezier uit 
en dat slaat over op de andere spelers. Het maakt ook 
de drempel voor de jeugd om mee te spelen laag en dat 
is uitstekend. Met zes punten staat ASV 10 nu tweede. 
Veenendaal 4 heeft ook zes punten, maar zij waren al 
een wedstrijd vrij. In februari wacht de strijd met 
Veenendaal 4 om de koppositie. Die heeft echter geen 
prioriteit; het spelplezier wel.  
 
ASV 11 
Onze veteranen is nog altijd een uniek team in de 
competitie. Het seizoen werd geopend met een 
gelijkspel tegen ASV 13. Vervolgens werd twee keer 
nipt verloren met 2½-3½, maar tegen Wisch was er 
weer een gelijkspel. Alle witte partijen werden 
gewonnen. Hein van Vlerken presteert als vanouds 
goed met 2½ punt. Bob Hartogh Heijs en Henk 
Kelderman hebben allebei al twee zeges geboekt. 
Invaller Arif Dundar was een van de winnaars in de 
vierde wedstrijd. ASV 11 staat voorlaatste, maar met  
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een beetje geluk was een hogere klassering zeker 
mogelijk geweest. Er zit echter nog wel wat in het vat. 
 
ASV 12 
ASV 12 is koploper in dezelfde poule als ASV 9. Het 
team van Bert Sigmond maakte onverwacht een halve 
misstap tegen Zutphen 3 en met dat gelijkspel kwam het 
twaalfde ook nog goed weg. De Toren 11 werd hierna 
weer overtuigend met 1-5 overspeeld en dezelfde 
uitslag kwam op het scoreformulier bij het duel tegen 
Voorst 4j. Het laat zich raden dat elke speler in dit team 
een goede score heeft. Het team dat voornamelijk 
bestaat uit de spelers van ASV 9 van het vorig seizoen 
zou wel eens weg weg terug naar de derde klasse 
kunnen zijn. De duels in de laatste twee ronden met De 
Schaakmaat 4j en Schaakstad Apeldoorn 7 worden 
cruciaal in de kampioensrace. Eerst moet echter 
voorkomen worden dat een misstap gemaakt wordt 
tegen PSV/DoDo 4. De wedstrijd tegen Zutphen 3 is 
daarvoor een waarschuwing geweest. 
 
ASV 13 
ASV 13 is de koning van de remise. Niet dat veel 
remises gespeeld worden, maar al drie van de vier 

duels eindigden in 3-3. Dat gebeurde al in de derby met 
ASV 11, maar ook tegen De Toren 10. Dat was een 
prachtige wedstrijd, waarin een 3-0 voorsprong werd 
verkregen aan de drie topborden door prachtig spel van 
Bob Sanders, Jan Zuidema en Rob van Maanen. De 
Toren 10 kwam echter sterk terug. Tussendoor werd 
verloren van Doetinchem 3, maar tegen koploper De 
Sleutelzet presteerde het dertiende buitengewoon goed. 
Nu was De Sleutelzet niet op volle sterkte, maar het 
gelijkspel was niet minder knap. Imponerend was de 
winst van Jelmer Visser. Bij een fraai mat met twee 
lopers ontbrak nog slechts het applaus. Maar als het 
goed is, kan iedereen nog een keer meegenieten bij 
“Plaatjes kijken”. Ook Jan Zuidema won en wel heel 
snel, doordat zijn tegenstander materiaal weggaf. 
 
Resumerend was het weer een maand met mooie 
wedstrijden en bovendien hebben nog verschillende 
teams kans op een hoge klassering. Dus wie weet, zien 
we een aantal teams komend seizoen terug in de derde 
klasse. Maar als dat niet lukt, is er ook geen ramp 
gebeurd. Dat is pas het geval als er niet met plezier 
gespeeld wordt.  

fgelopen 11 december mochten we tegen de mannen 
van De Toren 2 aantreden en dat ging weer in zeer 
gemoedelijke sfeer. Altijd leuk om elkaar een 
verrassende opstelling voor te schotelen. Jeroen Kruiver 
was bijtijds aanwezig en complimenteerde me met de 
mooie overwinning op ons derde in de 1e ronde , waarop 
ik hem ook weer feliciteerde met zijn overwinning op 
hun derde team. 
 
Jeroen vertelde mij enthousiast, dat de jeugd gelukkig 
altijd voorspelbaar achter de borden plaats nam, zodat 
hij met een op maat gesneden opstelling had 
toegeslagen. Even later wisselden wij de opstellingen uit 
en verrast keek Jeroen naar onze twee eerste borden : 
Barth en Paul Schoenmakers: wie had dat gedacht!? 
 
Een leuk begin van een sportieve wedstrijd waarin beide 
teams er vol voor gingen. Achteraf werd de strijd beslist 
aan het bord van René en Jan Willem. René had nog 
een twintigtal secondes met nog 5 zetten te gaan en Jan 
Willem 3 minuten. Wat er toen allemaal gebeurde bracht 
het toegestroomde publiek heel veel kijkgenot, want er 
werd vlijmscherp gespeeld, maar Jan Willem liet zich 
teveel door de tijdnood van René meeslepen en liet zich 
pardoes mat zetten. 
 
Deze tegenvaller werd door Jeroen adrem gecounterd, 
toen hij tegen mij zei:  “Jan Willem is toch altijd nog een 
beetje ASV-er gebleven!”  
 
Uiteindelijk werd het 5-3 voor ASV 4  en ook een 
belangrijk steentje in deze zege werd 

bijgedragen door onze teamgenoot en ASV-er van het 
jaar : Siert Huizinga! 
 
Vandaar ook bijgaande partij : 
 
ASV4-De Toren2, bord 8  
  
Siert Huizinga - Niels Matser 
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pc6 5.Pc3 a6 6.Le2 
Lb4 7.0-0 d6? Zoals wel vaker gebeurt in de opening, is 
er soms groot voordeel te behalen bij onnauwkeurig 
spel of het door elkaar halen van varianten. Dit is een 
voorbeeld. Zie het vervolg. 
8.Pxc6 bxc6 9.Dd4! Lxc3 10.Dxc3 Ld7 11.Dxg7 Df6   

12.Dg3? Hier mist wit een kans om direct te winnen. 
René van Alfen gaf na de partij aan dat Lh6 in 
aanmerking komt. En inderdaad ,die mogelijkheid heb ik 

ASV 4 wint met negen man 
Anne Paul Taal 
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te vluchtig bekeken, jammer. 
12...e5 13.Lg5 Dg6 14.Ld3 f6 15.Le3 Pe7 
16.Dxg6 Pxg6 En nu wordt het nog hard werken voor 
wit. De computer geeft wel duidelijk voordeel aan. 
17.f4 exf4 18.Lxf4 Pxf4 19.Txf4 Ke7 20.Taf1 Thf8 De 
pionnen van zwart worden in het vervolg op de korrel 
genomen. 
21.Th4 Tf7 22.Lc4 Le6 23.Lxe6 Kxe6 De lopers zijn 
van het bord, waarna het voor wit eenvoudiger is 
geworden de 5de rij te bezetten en zwart vast te zetten. 

24.Tf5! Tb8 25.b3 c5 26.Tfh5 T8b7 27.Kf2 Tc7 28.Ke2 
c4 Wat anders. 
29.b4! Tb7 30.g3 Alle mogelijkheden voor zwart om nog 
iets te bereiken worden tegengegaan.  
30…Tfg7 31.c3 Tbc7 32.Tf4 Tc6 33.Ke3 Tcc7 34.T4f5 
Zwart is volledig vastgezet en wit kan zijn overwicht 
uitbouwen. 
34...Tg6 35.a4 T6g7 36.Kd4 Tg4 37.Ta5 Tf7 38.Thf5 
Te7 39.Txa6 Kf7 40.Tf4 Txf4 41.gxf4 en opgegeven.  

Interne competitie 
Erik Wille 

Halverwege de competitie zijn de kaarten nog lang niet 
geschud. Alleen in groep B is er vooralsnog niet veel 
spanning. Het zou echter een misverstand zijn als in die 
groep de concurrentie de strijd nu al opgegeven heeft. 
In Groep A en groep C is het razend spannend. Er valt 
geen pijl op te trekken wie daar de titels gaan pakken. 
Iets wat er altijd weer doorheen speelt, is de strijd om 
tenminste 25 partijen gespeeld te hebben. In 
onderstaande ranglijsten staan alle spelers die 
tenminste één interne partij hebben gespeeld. In de 
volgende ASV-Nieuws zullen de ranglijsten veel korter 
zijn, omdat we dan de spelers weglaten die zeker de 25 
partijengrens niet gaan halen. Nu de kampioensstrijd zo 
ongemeen spannend is en de sfeer op de clubavonden 
uiteraard onverminderd goed is, heb ik goede hoop dat 
de animo om te komen spelen heel groot zal zijn in de 
tweede helft van de competitie. En dan gaan heel veel 
spelers het eindklassement halen.  
 
Groep A 
In december was Wouter van Rijn de koploper met een 
TPR van 2518. Sindsdien is het een en ander 
veranderd. Otto Wilgenhof is de nieuwe koploper. Daar 
zal onder meer zijn zege op internationaal meester 

Herman Grooten in het bekerduel tegen Stukkenjagers 
aan meegeholpen hebben. De koppositie was 
waarschijnlijk in handen van Dirk Hoogland geweest als 
deze in de laatste ronde niet onderuit was gegaan tegen 
de nieuwe koploper. Wouter van Rijn verspeelde tegen 
Otto, Jochem Woestenburg en in de laatste 
teamwedstrijd een half punt. De top vier heeft echter 
allemaal een prachtige score en bovendoen hebben op 
Pascal Losekoot na alle spelers in de top 6 een reële 
kans om ook aan de vereiste 25 partijen komt. De vijf 
grootste kanshebbers op de titel zijn dus allemaal 
spelers uit ASV 1. En dat is wel eens anders geweest. 
Goed te zien dat zoveel spelers uit onze hoofdmacht 
regelmatig in de interne competitie spelen. Dat kan lang 
niet iedere club zeggen. Achter het geweld van onze 
toppers doen met name Martin Weijsenfeld en Barth 
Plomp het uitstekend. ASV 5 vaart daar wel bij! 

Groep A  Intern   Extern   
Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal 
1 Otto Wilgenhof 2321 10,5 15 7,5 9 3 6 
2 Dirk Hoogland 2318 9,5 13 5 7 4,5 6 
3 Wouter van Rijn 2295 7,5 11 5 6 2,5 5 
4 Leon van Tol 2271 9,5 14 6 9 3,5 5 
5 Pascal Losekoot 2241 4 5 1 1 3 4 
6 Peter Boel 2201 12 18 9 13 3 5 
7 Frank Schleipfenbauer 2160 4 7 1 3 3 4 
8 Fred Reulink 2130 3,5 5 1 1 2,5 4 
9 Guust Homs 2105 7 13 2,5 6 4,5 7 
10 Richard van der Wel 2098 3,5 7 1 2 2,5 5 
11 Martin Weijsenfeld 2069 15 21 9,5 14 5,5 7 
12 Barth Plomp 2066 6 8 2 2 4 6 
13 Wouter Abrahamse 2031 9,5 15 7,5 11 2 4 
14 Daan Holtackers 2031 5 9 0 2 5 7 
15 Remco Gerlich 2022 8,5 14 3,5 8 5 6 
16 Martijn Boele 2020 7,5 13 3 6 4,5 7 

Totaal   
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Groep B 
Hier was Albert Marks de leider met een TPR van 2085. 
Albert heeft intussen wat TPR ingeleverd, maar zijn 
koppositie is onomstreden. Marco Braam zakte wat 
terug en zag Robert Naasz voorbij komen. Beide 
spelers zijn in vorm getuige hun knappe partijen in de 
OSBO-cup tegen Het Kasteel. Maar beide spelers 
hebben een totale ineenstorting van Albert Marks nodig 
om nog voor de titel te kunnen gaan. Opvallend zijn de 
resultaten van Jos Aarntzen, die in ASV 10 al zijn 

partijen won, en in zijn schaduw Henk Kuiphof in 
positieve zin en van Désiré Fassaert in minder positieve 
zin. Désiré verliest normaalgesproken weinig, maar dit 
seizoen gaat het toch wat vaker mis dan anders. Walter 
Manschot doet het na jarenlang een topper in groep C 
geweest te zijn, nu juist goed in deze groep. Verder is 
het goed te zien dat Robbie Gerhardus de weg naar de 
clubavond weer heeft gevonden. Bij een regelmatige 
komst zou hij zeker structureel in de subtop van deze 
groep meedoen. 

Groep C 
Herman de Munnik was in december de trotse koploper 
met een TPR van 1676. Herman heeft de vorm 

vastgehouden, maar is toch vijf plaatsen gezakt. Dat 
wordt vooral veroorzaakt door de opkomst van onze 
jeugd. Xadya van Bruxvoort pakte de leiding, maar net  

Totaal   Intern   Extern   
Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal 
17 Anne Paul Taal 1958 6,5 14 3,5 8 3 6 
18 Paul Schoenmakers 1957 5 9 3,5 7 1,5 2 
19 Koen Maassen van den Brink 1950 10 20 6,5 13 3,5 7 
20 Jan Knuiman 1946 5,5 11 3 6 2,5 5 
21 Tony Hogerhorst 1945 13 21 9 16 4 5 
22 René van Alfen 1922 7,5 13 5,5 9 2 4 
23 Jochem Woestenburg 1921 5,5 12 2 7 3,5 5 
24 Ruud Verhoef 1884 9,5 17 4,5 10 5 7 
25 Erik Wille 1869 5,5 15 1,5 7 4 8 
26 Gerben Hendriks 1834 3,5 10 1,5 5 2 5 
27 Theo Jurrius 1825 2,5 9 0,5 5 2 4 
28 Ruud Wille 1809 8,5 22 4,5 15 4 7 
29 Siert Huizinga 1793 9 20 6,5 15 2,5 5 
30 Rob van Belle 1724 6 14 4 10 2 4 

Groep A (vervolg)  

Totaal   Intern   Extern   
Nr Naam TPR score aantal score Aantal score aantal 
1 Albert Marks 1965 11 16 8,5 11 2,5 5 
2 Robbie Gerhardus 1824 2,5 4 0 1 2,5 3 
3 Robert Naasz 1816 8 14 4 8 4 6 
4 Marco Braam 1800 9,5 14 5 8 4,5 6 
5 Theo van Amerongen 1788 6 10 2,5 6 3,5 4 
6 Jan Vermeer 1787 11 20 7,5 15 3,5 5 
7 Abbes Dekker 1766 5,5 12 4 8 1,5 4 
8 Désiré Fassaert 1740 4,5 13 3 8 1,5 5 
9 Tjé Wing Au 1715 5,5 12 5,5 12 0 0 
10 Jos Aarntzen 1715 9 13 5 9 4 4 
11 Henk Kuiphof 1701 9,5 16 7,5 13 2 3 
12 Frits Wiggerts 1701 5 9 4 6 1 3 
13 Hedser Dijkstra 1684 6 14 3 8 3 6 
14 Harold Boom 1675 4 9 3 6 1 3 
15 Walter Manschot 1669 4,5 8 3 6 1,5 2 
16 Dick Hajee 1668 7 16 6 13 1 3 
17 Hendrik van Buren 1664 8 14 5 10 3 4 
18 Jacques Boonstra 1646 3 8 1 2 2 6 
19 Tijs van Dijk 1644 3,5 7 1,5 3 2 4 
20 Tom Bentvelzen 1640 9 15 8,5 12 0,5 3 
21 Harm Steenhuis 1623 3 8 2 7 1 1 
22 Frans Veerman 1608 9,5 17 6 11 3,5 6 
23 Jan Groen 1590 4,5 14 3,5 10 1 4 
24 Theo Koeweiden 1547 6,5 13 3 9 3,5 4 
25 Zekria Amani 1505 2,5 5 0 1 2,5 4 

Groep B  
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als Tom Verberk en Liedewij van Eijk zal zij de 25 
partijen niet halen. Ton van Eck is daarmee virtueel de 
leider en dat dankt hij aan een enorm knappe zege aan 
het eerste bord van ASV 9. Jan Dirk Vriend, een ervaren 
promotieklasser, was daarbij zijn slachtoffer. Rob 
Rietbergen en Herman de Munnik zijn voorlopig de 
concurrenten van Ton. De jeugd presteert overigens 
fantastisch. Helaas blijft hun deelname nu vooral 
beperkt tot de vakanties en de externe wedstrijden. De 
score van de jongelingen is echter voortreffelijk. Dat is 

een goede zaak voor onze club, die best wat jong bloed 
kan gebruiken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de 
‘oudjes’ zijn afgeschreven. Integendeel, dat zullen zij 
zich ook niet laten gebeuren. Dat groep C veel sterker 
geworden is, blijkt wel uit de 15e plaats van Ko Kooman, 
toch tweevoudig winnaar van deze groep. Ko zal echter 
zeker nog in de buurt van de top vijf komen. Een ding is 
zeker, de weg omhoog zal voor de jongeren met de 
nodige blauwe ogen gepaard gaan. Daar zorgen de 
routiniers wel voor. 

Ook in de lijst met spelers met de hoogste ELO-stijging 
is de jeugd prominent aanwezig. Niemand kan echter 
vooralsnog Martin Weijsenfeld bijbenen. Martin spot 
daarmee met de wetmatigheid dat jonge vaders veel 
ELO-punten inboeten. Wat zou zijn geheim zijn? Het 

geheim van Bent en Xadya is vooral talent en hard 
werken. Beide jeugdspelers gaan met schaken naar bed 
en staan er weer mee op. Gelukkig hebben beide 
spelers wel het besef dat school wel belangrijker is dan 
schaken. Hun tweede en derde plaats in deze lijst doet  

  Totaal   Intern   Extern   
Nr Naam TPR score aantal score Aantal score aantal 
1 Xadya van Bruxvoort 1696 4,5 6 1 1 3,5 5 
2 Ton van Eck 1643 9,5 16 6 9 3,5 7 
3 Liedewij van Eijk 1623 5 9 2,5 5 2,5 4 
4 Tom Verberk 1615 1 1 1 1 0 0 
5 Rob Rietbergen 1614 7,5 12 4,5 8 3 4 
6 Herman de Munnik 1609 9 13 4 7 5 6 
7 Bert Sigmond 1595 6 7 1 1 5 6 
8 Jonathan van der Krogt 1568 4,5 7 0,5 2 4 5 
9 Jan Zuidema 1552 7 11 5 8 2 3 
10 Horst Eder 1522 9,5 19 6,5 12 3 7 
11 Bent Schleipfenbauer 1516 5 7 3 3 2 4 
12 Lion de Kok 1507 7 15 5,5 11 1,5 4 
13 Bob Sanders 1486 11 17 7,5 12 3,5 5 
14 Peter van Deursen 1460 2 4 1,5 2 0,5 2 
15 Ko Kooman 1428 11 21 6,5 15 4,5 6 
16 Hans Meijer 1413 6,5 15 5,5 12 1 3 
17 Umit Duman 1407 3,5 9 1,5 5 2 4 
18 Remco Menger 1405 2 5 2 5 0 0 
19 Rob van Maanen 1375 2,5 6 1 3 1,5 3 
20 Julian van de l' Isle 1353 1 1 1 1 0 0 
21 Jelle Noordhuis 1343 9,5 18 7,5 14 2 4 
22 Arif Dundar 1314 7 13 5 9 2 4 
23 Pim Rijmer 1293 7 13 7 12 0 1 
24 Henk Kelderman 1291 10 17 8 13 2 4 
25 Bob Hartogh Heys 1264 3,5 10 1,5 6 2 4 
26 Andries van Foreest 1235 5 9 4 7 1 2 
27 Hein van Vlerken 1218 9,5 19 7 15 2,5 4 
28 Kees van Keulen 1196 1,5 3 1,5 3 0 0 
29 Jelmer Visser 1153 8,5 17 7,5 15 1 2 
30 René de Goey 1095 3 8 3 7 0 1 
31 Jan Diekema 1086 3 11 3 8 0 3 
32 Phillip Stibbe 1086 3,5 10 2,5 8 1 2 
33 Jan Sanders 1048 0 2 0 2 0 0 
34 Gerard Viets 1042 3,5 11 3,5 11 0 0 
35 Wim Peters 988 3 11 2 7 1 4 
36 Floris van Cappelleveen 919 0,5 2 0,5 2 0 0 
37 Kees Vogels 725 0 2 0 2 0 0 
38 Daniëlle de Bos 641 0 3 0 3 0 0 
39 Baris Esen 597 0 1 0 1 0 0 

Groep C 
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De “voer”Taal was voor één keer anders 
Ruud Wille 

het beste vermoeden voor de toekomst van ASV. Het 
gebeurt niet vaak dat ook spelers van het eerste hoog in 
dit klassement staan. Dirk Hoogland en Otto Wilgenhof 
breken met deze traditie. En dat is knap. 

De bekerstrijd is inmiddels ook in volle gang. In de 
bekergroep zijn de laatste acht al bekend. En de eerste 
kwartfinale is al gespeeld. De dit seizoen uitstekend op 
dreef zijnde Jos Aarntzen won daarin met zwart van 
Horst Eder. Daarmee heeft Jos de jacht geopend op zijn 
eerste prijs bij ASV. Er zijn echter nog sterke kapers op 
de kust. Marco Braam en Henk Kuiphof zijn op papier 
de grootste favorieten. Met Ton van Eck en Bert 
Sigmond hebben ze echter geen makkelijke 
tegenstander in de kwartfinale. Ook het gevecht tussen 
Tom Bentvelzen en Theo Koeweiden belooft spannend 
te worden. Een van de overgebleven zeven spelers gaat 
aansluiten bij de laatste zeven van de Kroongroep. En 

die groep is zo sterk bezet dat al veel gelouterde namen 
gesneuveld zijn. Zo zijn Peter Boel, Theo Jurrius en 
Jochem Woestenburg al uitgeschakeld. Peter struikelde 
over Martijn Boele, terwijl Theo blunderde tegen Koen 

Maassen van den Brink. Jochem trof het niet 
Richard van der Wel te moeten bestrijden. 
Opvallend is dat ook alle bestuursleden in de 
eerste ronde sneuvelden. Het lijkt erop dat de 
tegenstanders maar liever hebben dat 
bestuursleden besturen en niet zoveel tijd 
nodig hebben om te schaken. Léon van Tol 
heeft zich als eerste geplaatst voor de laatste 
acht. Wouter Abrahamse was niet bestand 
tegen de dadendrang van Léon. Op papier is 
het treffen tussen Fred Reulink en Dirk 
Hoogland het topduel, maar Theo van 
Amerongen tegen Barth Plomp is toch ook 
fraai. Een soort jeugdsentiment. Begin jaren 
zeventig speelden beiden al samen in het 
eerste en nog altijd behoren de routiniers tot 
de bovenste helft van de ranglijst. 
 
Net als in de interne competitie gaat Otto 
Wilgenhof aan de leiding in de 
rapidcompetitie. Otto deelt de koppositie met 

Guust Homs. Achter het leidende duo volgen vijf spelers 
met een half punt achterstand. Barth Plomp, Martin 
Weijsenfeld, Martijn Boele, John Sloots en Remco de 
Leeuw hebben nog alle kans op de titel. Dat geldt 
natuurlijk nog voor veel meer spelers, want er zijn nog 
12 ronden te gaan. De eerstvolgende ronde is op de 
laatste donderdag van februari. 
 
We hebben nog vijf spannende competitiemaanden voor 
de boeg. Hoe spannend het in alle competities wordt, 
wordt vooral bepaald door de opkomst. Blijf dus komen, 
want een donderdagavond zonder ASV is geen 
topavond. Tot donderdag! 

Het was, ik meen, op de donderdag voor de eerste 
competitiewedstrijd van 2011. Anne Paul riep me bij 
hem. “Ruudje, moet je eens even luisteren”, zei hij op 
serieuze toon. “De kans bestaat dat ik zaterdag in een 
ander team inval en dan wordt jij teamleider van ASV-4”. 
Hij twijfelde nog enigszins of ik deze verantwoordelijke 
job wel aan zou kunnen. “Ik laat het je morgen wel 
weten, om zichzelf daarbij nog even wat uitstel te 
geven”. Zo makkelijk wilde hij zijn teamleiderschap niet 
uit handen geven en dan ook nog eens aan …..ja 
inderdaad, uw secretaris.  
Ik greep de situatie meteen aan en stelde dat als ik 
teamleider zou zijn, dat het dan ook goed was als ik 
komend seizoen ook wat meer inspraak in de 
samenstelling van de ASV-teams zou hebben. Het was 
als grapje bedoeld maar zelden heb ik Anne Paul zo 
bleek weg zien trekken. Even kwam hij niet uit zijn 

woorden. En dat is iets wat hem nog niet vaak is 
overkomen. Dan moet je van goeden huize komen wil je 
dat lukken. Zo heeft u hem vast niet meegemaakt. 
Meestal heeft hij zijn woordje direct klaar. Gelukkig voor 
hem werd hij (en voor mij vrij onverwacht) direct 
geholpen door Daan Holtackers, zelf teamleider van 
ASV-2 en ASV-3, die meteen ingreep en Anne Paul uit 
deze netelige situatie redde. Het geeft natuurlijk te 
denken dat een medebestuurslid de kant van een 
teamleider koos maar kennelijk moest ook hij er niet aan 
denken dat uw ASV-secretaris zich ook nog eens met 
de teams zou bemoeien. Anders kan ik het niet 
verklaren. Anne Paul sloeg Daan meteen joviaal en 
vooral uit dankbaarheid voor deze steun op de 
schouders. “Nee, daar komt niets van in, zei hij 
verrassend snel hersteld en opeens weer heel 
zelfverzekerd. 

Nr Naam Gr ELO Sco. Aant. Stij. 
1 Martin Weijsenfeld A 1993 15 21 122 
2 Bent Schleipfenbauer C 1133 5 7 115 
3 Xadya van Bruxvoort C 1348 4,5 6 92 
4 Dirk Hoogland A 2184 9,5 13 86 
5 Albert Marks B 1854 11 16 76 
6 Tony Hogerhorst A 1912 13 21 74 
7 Otto Wilgenhof A 2237 10,5 15 73 
8 Jelmer Visser C 1093 8,5 17 58 
9 Wouter Abrahamse A 1972 9,5 15 56 
10 Robert Verkruissen A 1994 4,5 5 54 
11 Herman de Munnik C 1514 9 13 54 
12 Ton van Eck C 1586 9,5 16 52 
13 Bob Sanders C 1458 11 17 46 
14 Pascal Losekoot A 2033 4 5 45 
15 Murat Duman A 1882 3,5 4 43 

Grootste stijgers 
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Om een lang verhaal kort te maken. Op vrijdag kreeg ik 
te horen dat ik teamleider was van ASV-4 in de 
belangrijke wedstrijd tegen de jeugd van De Toren-3. De 
opstelling kreeg ik al aangereikt zodat ik geen kans 
kreeg mijn eigen fantasie hier op los te laten.  
 
Geheel relaxed reed ik die zaterdag even na twaalven, 
ja als teamleider moet je er bijtijds zijn vond ik, op mijn 
gemak met de fiets naar Arnhem-Zuid. Dat is het mooie 
van de OSBO-Promotieklasse dat je op de fiets naar 
een uitwedstrijd kunt. We verzamelden ons in het 
Olympus-college, speellocatie van De Toren en die dag 
ook strijdtoneel van het jaarlijkse rapidtoernooi. Een 
ieder was op eigen gelegenheid naar Arnhem-Zuid 
gekomen. Nog niet iedere teamgenoot bleek op de 
hoogte van het feit dat Anne Paul er niet bij was. Dat ze 
het met mij moesten doen gaf gelukkig geen negatieve 
reacties op een enkele kwinkslag na van een niet nader 
te noemen teamlid. De 3 teamwedstrijden die bij De 
Toren die middag zouden worden gespeeld vonden in 
een ruimte plaats in een ander deel van het ruime 
schoolgebouw zodat we van het toernooi niets meer 
hebben meegekregen. De ontvangst bij De Toren was 
weer allerhartelijkst. Bij het uitwisselen van de 
opstellingen bleek Barth Plomp de wedstrijdleider. Altijd 
prettig een vertrouwd gezicht op die functie. 
 
De wedstrijd dan. Het belang was bij iedereen vooraf 
duidelijk. Daar hoefde ik geen aanvulling meer op te 
geven. Als we zouden winnen zouden we meteen 
behoorlijk afstand nemen in de strijd om de 2 
beschikbare promotieplaatsen en bovendien konden we 
ASV-3 daarmee ook behoorlijk van dienst zijn. Natuurlijk 
zullen de spelers uit dat team zeggen waarom heb je 
dat als ASV-4 niet meteen in de 1e ronde gedaan (ASV-
3 werd toen met 6½-1½ door het vierde afgedroogd) 
maar met een gezonde onderlinge rivaliteit wil je als 
“lager team” zo’n wedstrijd gewoon winnen en dat 
gebeurde dan ook.  
Tony Hogerhorst zette ASV-4 op voorsprong. Zijn alom 
bekende vechtlust werd beloond. Hij won een pion met 
aanval op de vijandelijke koning. Later volgde nog een 
pion en Tony hield bovendien goed spel. Ook de 2-0 zat 
eraan te komen. Jan Knuiman had op h7 geofferd en 
kreeg met paard en dame zoveel dreigingen dat winst 
niet ver weg leek. Maar opeens ruilde Jan de dames 
daar waar hij de zwarte dame met zijn loper had kunnen 
pakken en dan konden de stukken gewoon in het 
doosje. Over en sluiten. Ik zat er met mijn partij naast 
zodat ik het goed kon volgen en zag het met verbazing 
aan. Zo was het opeens 1-1. Bovendien kwam ik zelf 
niet onder de druk vandaan zodat we opeens achter 
stonden. Dit duurde gelukkig niet lang want Murat 
Duman speelde een goede partij en zette zijn opponent 
mat. Met deze 2-2 stand ging de eerste tijdnoodfase 
voorbij. Een rondje langs de borden leerde dat bij Paul 
Tulfer remise in een toreneindspel mogelijk was. Bij 
René van Alfen zag ik het wat somberder in hoewel het 
een eindspel met lopers van ongelijke kleur was. Maar 
hij had 2 pionnen minder. Martin Weijsenfeld had een 
goede partij gespeeld en stond zelfs een fractie beter en 
ook Siert Huizinga had de betere kansen in het 

eindspel. Maar deze partijen konden allen nog wel even 
duren. Dus een 4-4 gelijkspel of als het meezat 
misschien een kleine zege. Tijd dus om mijn eigen partij 
nog maar even te analyseren waarbij Willy Hendriks ook 
nog wat goedbedoelde opmerkingen had over de positie 
van mijn zwarte stukken en de zetten die door mij op het 
bord waren gebracht. Ik kon hem geen ongelijk geven 
natuurlijk. Teruggekomen in de speelzaal waren de 4 
partijen nog bezig. Intussen was er natuurlijk al 
telefonisch contact geweest met Anne Paul om hem van 
de stand van zaken te informeren. Een eerste blik na 
terugkeer in de speelzaal leerde dat de zwarte toren van 
Paul de achterstand van een pion voldoende 
compenseerde. Met nauwkeurig spel haalde hij na 68 
zetten de remise binnen. Zo bleef het een gelijk opgaan 
met nog 3 partijen te gaan. Toch nam De Toren-3 een 
voorsprong toen René verloor. Het ongelijke 
lopereindspel bleek niet houdbaar. Nog 2 partijen te 
gaan die beiden kansen boden. Hiervan stond Siert 
duidelijk beter. Met een pion voorsprong had hij 
bovendien in het eindspel een goede loper tegen een 
minder goed paard. Hij moest wel heel nauwkeurig 
blijven spelen. Alles hing dus af van invaller Martin 
Weijsenfeld, die een goede partij speelde aan bord 1. 
Na een gelijkopgaande partij kwam hij na de 
tijdnoodfase in een goede positie. Zijn tegenstander had 
weliswaar 2 verbonden vrijpionnen op c5 en d4 maar 
deze werden door de witte loper op c4 gestopt. De loper 
had bovendien een sterke functie via de diagonaal c4-
g8. Zwart verzuimde bovendien de koning van Martin af 
te stoppen door zelf naar f6 te lopen. Nu kwam de witte 
koning op f5 in de zwarte stelling. Buiten dat stond ook 
de zwarte toren op d1 verkeerd opgesteld. Martin buitte 
dit mooi uit. Hij kreeg de gelegenheid om met de toren 
via de e-lijn de vijandelijke stelling binnen te komen en 
bracht de vijandelijke koning in een matnet. Een 
prachtig slot!! Opgetogen over deze winst bleek even 
verderop ook Siert voor het beslissende punt te hebben 
gezorgd met een verre vrijpion! ASV-4 had weer voor 
een verassing gezorgd door dit keer de sterke 
Torenjeugd te verslaan met 4½-3½ daar waar eerder 
ASV-3 en Bennekom met de schaakkracht van ASV-4 te 
maken kreeg. Weer 2 belangrijke matchpunten binnen!! 
Meteen werd door mij telefonisch contact gezocht met 
Anne Paul die blij was met de winst van ZIJN team. Het 
was sowieso een goede dag want Anne Paul meldde 
dat ook ASV-1, ASV-2 en ASV-3 hadden gewonnen. 
Beter kun je het nieuwe jaar niet beginnen! 
 
Even na zeven uur in het begin van de avond verlieten 
we het Olympus. Ik fietste tevreden 
huiswaarts over de Rijnbrug. Het 
“teamleiderschap voor één keer” was 
goed afgelopen. Volgende keer heeft 
de onbetwiste leider, die zijn invalbeurt 
in ASV-1 overigens met een keurige 
remise beloond zag, het weer voor het 
zeggen! 
Zelf mocht ik enkele dagen later weer 
als teamleider spelen bij ASV-13 tegen 
De Sleutelzet. En ook dat was een 
geweldig leuke ervaring. 
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Door de buitenwacht hoor je wel eens vertellen, dat 
schakers saaie mensen zijn. Zij zitten urenlang zwijgend 
tegenover elkaar. Maar ik weet wel beter. De 
gesprekken, die ik nu al jaren met schakers van ASV 
voer, zijn altijd weer een evenement. Het gesprek met 
Theo was daar opnieuw een bevestiging van. Wat een 
kennis, wat een ideeënrijkdom. Maar ook: wat een 
aangenaam causeur. Je zit bij hem urenlang op de punt 
van je stoel. Dat betekent ook, dat een gesprek alle 
kanten uitwaaiert en lang niet altijd over schaken gaat. 
Dat is geweldig, want zelf vind ik Theo als mens nog 
interessanter dan als schaker. Maar ook op dat laatste 
vlak (en daar hoort het in ASV-Nieuws nu eenmaal in de 
eerste plaats over te gaan) heeft hij zij sporen duidelijk 
verdiend. In de mid-zeventiger jaren vaste speler van 
ASV 1, zelfs een jaar vast aan het vijfde bord van 
eerste, dat zegt toch wel iets, ook al zegt hij daar zelf 
over, dat hij dat jaar iets te hoog zat. Maar dat alles 
haalt het niet bij zijn persoonlijk leven. Theo volgde een 
priesterstudie. Maar toen hij afgestudeerd was voelde 
hijzelf, dat zijn roeping onvoldoende was en besloot hij 
zich niet tot priester te laten wijden. Wat ga je dan 
doen? Theo volgde gewoon zijn hart. Als theoloog werd 
hij gegrepen door zaken als armoedebestrijding en 
bevrijdingstheologie. Hij was daar ook actief in, maar 
uiteraard met de pen als enig wapen. Met grote 
regelmaat zat hij in Midden-Amerika en had daar veel 
contacten. Schaken was er daar niet bij. Het spel heeft 
er geen enkele populariteit. “Dan had ik in Brazilië of 
Argentinië moeten zitten. Maar mijn werkgebied lag nu 
eenmaal noordelijker.”  
Toch had de opleiding ook een duidelijk positief gevolg 
voor zijn schaaklust. Wie naar het seminarie gaat moet 
kennis hebben van Grieks en Latijn. Dat had Theo niet 
en dat werd dus zijn eerste taak. Het hele eerste jaar 
was hij bezig met deze twee talen. En dat liet tijd open 
voor andere dingen. Dat werd in sterke mate schaken. 
Theo had nooit les gehad; alles wat hij van schaken wist 
had hij zichzelf geleerd. Dat proces kon hij voortzetten. 
En duidelijk met genoegen terugdenkend aan de wijze 
waarop hij dat deed vertelt hij, dat het in de tijd van de 
match Botwinnik – Tal was, een match, die enorm veel 
aandacht trok. Na elke partij waren er grote artikelen in 
de krant en uitgebreide analyses. Theo volgde die van 
Donner en stak daar veel van op. Daarnaast gebruikte 
hij de Prismaboekjes van Bouwmeester. “Daarmee heb 
ik me toen in een paar dingen bijzonder verdiept en wel 
het toreneindspel  en als het openingen betreft Weens. 
Dat speel ik nu zelfs nog regelmatig.”   

Is dat het begin van een schaakloopbaan 
geworden?  Ik heb op het seminarie veel gespeeld, 
maar ben pas na mijn studie lid geworden van een club. 
Dat werd het Winterwijkse Schaakgenootschap (WSG), 
ik ben     er maar een jaar lid van geweest. Want toen 
verhuisden we naar Arnhem. Het was best een goede 
club, die nog steeds bestaat. Een van de ASV-teams 

heeft er een paar jaar geleden nog tegen gespeeld. Van 
ASV ben ik in 1972 lid geworden en ben dat tot 1991 
gebleven. Een gat is er toen niet direct gevallen. Een 
goede vriend haalde me over om bij een klein onbekend 
clubje in het Utrechtse te komen spelen. Daar kwam 
een einde aan toen mijn vriend plotseling overleed. Ik 
had totaal geen zin meer om te schaken. Dat heeft een 
aantal jaren geduurd. Pas na mijn pensioen ben ik weer 
gaan schaken en ben ik terugkomen bij ASV. 

Hoe zie je jezelf als schaker? Theo blijkt 
complex in elkaar te zitten.  Hij heeft een duidelijke 
wens om niet te verliezen. Maar aan de andere kant wil 
hij graag aanvallend spelen en offeren. En dat niet 
alleen als het tot winst van de partij leidt, maar ook als 
het een spannende partij geeft. “Een stelling keepen en 
langdurig een mindere stelling met succes verdedigen 
heeft echter ook zijn charme”. Ook komt hij daardoor 
vaak tot lange partijen en kan hij regelmatig zijn 
eindspelkennis inzetten. Daar zit dan weer iets in, dat 
hem regelmatig plezier bezorgt: het afpakken van een 
toreneindspel van jonge spelers.  

Heb je al last van de ouderdomskwalen van een 
schaker zoals het plotseling weggeven van stukken 
nadat er drie uur gespeeld is? “Nee, dat valt mee. Maar 
ik ben wel veel vlugger gaan spelen. Ik kan niet meer 
vier uur stil zitten en loop dus veel rond. Ik vraag me ook 
regelmatig af, waar mijn tegenstander over zit na te 
denken. Een paar weken terug ging een tegenstander 
door de klok. Ik had nog tachtig minuten. Doordat ik veel 
van mijn kennis van de openingen niet meer paraat heb 
het lange bestuderen van de stelling  komen 
tegenstanders wel met enige regelmaat in het voordeel, 
maar dan komen ze in tijdnood en verknoeien alles 
weer. “ Theo schaakt overigens weer met plezier. Hij zit 
graag in een team dat op doordeweekse avonden speelt 
en voelt zich prima thuis als teamleider van het zesde. 
Zoals vroeger een groot deel van het weekend aan 
schaken besteden zou hij nu niet meer doen. Maar die 
tijd roept kennelijk nog wel dierbare herinneringen op. 
Met veel plezier vertelt hij hoe hij vrijdagsavonds ging 
stappen – vooral met Henk Peters – om daarna op 
zaterdag een partij te spelen. Overigens roepen veel 
ASV-ers plezierige herinneringen bij hem wakker. 
Tijdens het gesprek vraagt hij een aantal keren: “Zie jij 
…..nog wel eens?” Of “weet jij waar …..nu zit?” 
Kennelijk is dat voor Theo een van de plezierige kanten 
van het schaak. Hij vertelt ook een speler weer op te 
zoeken als hij bij een teamwedstrijd weer tegen dezelfde 
club uitkomt. Hij blijkt een grote belangstelling te hebben 
voor de mens achter de schaakstukken.  

Doe je nog wat aan schaakstudie? Eigenlijk niet. 
Naspelen doet hij alleen nog van eigen partijen. Hij heeft 
zelfs geen schaaktijdschrift meer. Zolang Schaaknieuws 
bestond was hij erop geabonneerd. Maar nadat dat blad 
stopte is hij niet overgestapt op iets anders. Wel kijkt hij 
mee met de rechtstreekse partijen op internet.  

Clublid 
Theo van Amerongen & Hendrik van Buren 
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Ook bij toernooien in het buitenland? “Nee, dat 

niet. Zoiets doe ik dus niet meer dan een paar weken 
per jaar.” Wel leest hij graag van Timman. “Dat komt 
omdat ik ook een grote belangstelling heb voor taal. En 
Timman schrijft erg goed.” Van Timman heeft hij hele 
boeken doorgewerkt, zoals over de matches Karpov – 
Kortschnoj. Iemand, die zo lang, zo actief is geweest als 
speler heeft natuurlijk veel bonte standen op het bord 
gehad. Toen ik hem vroeg iets van vroeger terug te 
halen was het antwoord simpel: “Ja, ik vind wel wat.” 
Hij vond zelfs iets heel leuks en wel een van zijn eerste 
partijen in de regionale bond. WSG tegen Oldenzaal, 
gespeeld in 1971. 
Zelf zegt Theo hierover, dat het wonderlijke van zo’n 
partij is, dat je zelfs een ogenblik denkt, dat je iets van 
ons mooie spel begrijpt. Dat je als beginnend speler 
overigens enorm blij bent met zo’n combinatie mag voor 
zichzelf spreken.  

 
1. Txe7  Kxe7? Dat had natuurlijk …d5 moeten zijn.  2. 
Lg5  hxg5  3. Te1+  Kf8  4. Te8+ Kg7  5. f8D# 1-0 

Heeft koploper ASV 5 de volgende ronde een loper?  
Erik Wille 

Na drie opeenvolgende zeges wachtte ASV 5 in de 
vierde ronde het onderaanstaande Schaakstad 
Apeldoorn 4. Een makkie zo deed de stand vermoeden. 
De meeste spelers van ASV 5 hebben echter al een 
paar schaaklevens achter de rug en die kenden de 
Apeldoorners dus goed. Van onderschatting was dus 
geen sprake. Bovendien had de rodelantaarndrager de 
reis naar Arnhem uitgezocht om voor het eerst compleet 
aan te treden. En daarmee waren de puntloze 
Apeldoorners ineens favoriet tegen onze ploeg die nog 
zonder puntverlies was. 
 
De voorbereiding op het duel speelde zich in een grote 
geheimzinnigheid af. Nico Schoenmakers doet in januari 
traditiegetrouw mee aan het Hoogovens-, Corus- of Tate 
Steeltoernooi en die wilde dus graag  vooruitspelen om 
zo te voorkomen dat hij tien dagen op rij aan het 
schaken was. Toch niet echt een professional, die Nico. 
Maar het was natuurlijk te prijzen dat hij op 
dinsdagavond naar Apeldoorn wilde rijden om zijn 
thuiswedstrijd te spelen. Zijn partij eindigde in remise, 
maar over het hoe en waarom bleef het mistig. En het 
duel met Schaakstad Apeldoorn 4 bleef nog even in 
nevelen gehuld. Een week voor de speelavond bleek 
Ruud Verhoef ineens niet mee te kunnen doen. Ook hij 
zocht contact met Apeldoorn en ook hij ging - een 
dinsdag na Nico - vooruitspelen in Apeldoorn. En 
opnieuw kwam slechts het bericht door dat de partij in 
remise was geëindigd. En opnieuw bleef het hoe en 
waarom mistig. Ik geloof van nature in het positieve van 
de mens, maar het uitblijven van een sfeerverhaal over 
de partij deed vermoeden dat er meer aan de hand was. 
Zijn Nico en Ruud soms een overstap naar een hoger 
team aan het voorbereiden? En was het vooruitspelen 
slechts een dekmantel voor de eerste 
kennismakingsavond bij het vierde team (ook al is dat bij 
een andere club), dat ze diep van binnen ambiëren. U 
begrijpt dat de reporter van ASV 5 de mannen op de 

voet blijft volgen. Komende dinsdag lig ik langs de A50 
tussen de struiken om te kijken of Ruud en Nico hun 
bolides soms weer richting Apeldoorn sturen. 
 
Onze captain maakte het zo op het oog nog bonter. 
Uitgerekend de drie dagen voor het belangrijke duel 
ging Barth Plomp in Wijk aan Zee schaken. In plaats 
van uit te rusten en fit aan de start te verschijnen bij het 
verdedigen van onze koppositie koos Barth voor drie 
intensieve schaakdagen. Ik volgde hem via internet 
natuurlijk op de voet. Maandag een nul, dinsdag een 
nul. Dat beloofde ook nog eens weinig goeds voor het 
zelfvertrouwen. Woensdag kwam gelukkig de 
ommekeer: remise. Er zat gelukkig een opgaande lijn in 
de resultaten. Dat moest donderdag tegen Schaakstad 
Apeldoorn 4 dan maar een vervolg krijgen. Op de avond 
van de wedstrijd kwam Barth tot mijn verbazing 
volkomen uitgerust de speelzaal binnen. Op zijn minst 
verdacht na drie zware partijen. Gaandeweg het duel 
kwam Barth tegen de sterkste Apeldoorner een pion 
voor en iedereen die de afgelopen 500 partijen van 
Barth heeft gezien, weet dan wel hoe het verder gaat. 
Met extreme precisie werd het punt binnengehaald. Na 
ruim drie uur spelen, zat Barth er echter nog zo fris als 
een hoentje bij. En dat terwijl zijn opponent uitgeblust 
naar adem zat te happen. Dit was verdacht. Barth heeft 
natuurlijk in Wijk aan Zee drie dagen aan de rand van 
het zwembad gelegen en is alleen van zijn bedje 
opgestaan om ieder uur even in het water te plonzen. 
Toen ik Barth confronteerde met mijn vermoeden, 
verscheen er een verdachte grijns op zijn gezicht. Ik 
weet genoeg....... 
 
Ik kon de overigens - en dat is gemeend - knappe zege 
van Barth zet voor zet volgen, omdat ik na een dik uur al 
de vrede getekend had. Ik offerde een pion en die zag ik 
traditiegetrouw niet meer terug als mijn tegenstander het 
goed gedaan had.  
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De Apeldoornse routinier tegenover mij koos echter voor 
dameruil, waarna ik het kleinood weer in de schoot 
geworpen kreeg. Een goed moment om elkaar de hand 
te schudden. Een slappe remise, ik geef het eerlijk toe, 
maar wel in alle openheid tussen mijn clubgenoten 
gespeeld. Het duel werd intussen net zo moeilijk als ik in 
Beekbergen al voorvoelde. "Hadden we daar nu maar 
gewoon met 3½-4½ gewonnen en niet zo streberig op 
6½ punt gejaagd”, spookte door mijn hoofd.  Martin 
Weijsenfeld stond weliswaar na een koningsaanval een 
kwaliteit voor, maar zowel Rob van Belle als Abbes 
Dekker hadden een pion laten verongelukken. Beide 
spelers hadden ook nog eens de pech dat hun 
tegenstanders niet zo sympathiek waren als de mijne. 
Een kans op remise was er niet. Er moest echt gezocht 
worden naar een schwindle. Bij Rob zat dat er geen 
moment in. Bij Abbes kwamen er echter mede door de 
enorme tijdnood nog wel kansen. Eerlijk gezegd gloorde 
er bij mij weer hoop op een heerlijk rondje 4½. Abbes 
miste echter in deze fase een simpel, maar zeer 
venijnige grap van zijn tegenstander. Met nog iets meer 
dan een minuut op de klok kreeg de Apeldoorner een 
stuk in de schot geworpen. En ineens was elke zet raak. 
Abbes had niets meer in te brengen en zag de 
tegenstander nog maar luttele seconden verbruiken om 

hem mat te zetten. Tijdens dit helaas verkeerd 
afgelopen tijdnoodspektakel haalde Martin keurig zijn 
winstpunt binnen. Albert Marks was de laatste strohalm 
richting rondje 4½. Een mooiere uitdaging is er niet voor 
een schaker. Met allebei nog drie minuten op de klok 
hadden beide spelers intussen een vrijpion en een mooi 
slot wachtte alle kijkers en dat zijn er nogal wat op een 
clubavond van ASV. Helaas speelden beide spelers 
kennelijk niet graag een tijdnoodfase, want ineens werd 
voor zetherhaling en remise gekozen. 4-4. Niet gek na 
zo'n spannende avond, maar toch, wat waren we weer 
dicht bij. 
 
ASV 5 staat met één punt voorsprong nog steeds aan 
kop. De komende ronde wacht het lastige uitduel naar 
VSG in Ermelo. Oh jee, een week voor die wedstrijd 
verschijnt dit nummer van ASV-Nieuws. Ruud en Nico, 
geweldig dat jullie vooruit wilden spelen. Wat een hart 
voor het team! En dan die Barth, die speciaal voor de 
strijd om de koppositie eerst op trainingskamp gaat in 
Wijk aan Zee om zo optimaal voorbereid aan de start te 
verschijnen. Daar heb ik nou bewondering voor.....  
 
Zo, dat moest even. Voor je het weet ben je een 
ongelijke loper en Ermelo is immers best ver lopen! 

Uitslagen en stand daglichtschaak 
Jan Vermeer 

ronde 7 (gespeeld op 07-12-2010) 
Witspeler Zwartspeler  
Ko Kooman Rob Cornips 0-1 
Jan Vermeer Dick Hajee 1-0 
Walter Manschot Horst Eder 1-0 
Gerrit Jansen Hans Derendorp 0-1 
Robbert Lubbers Piet Noordhuis 0-1 
ronde 8  
Ko Kooman Jan Vermeer 0-1 
Rob Cornips Walter Manschot rem 
Dick Hajee Horst Eder rem 
Hans Derendorp Piet Noordhuis 0-1 
Gerrit Jansen Robbert Lubbers 0-1 
ronde 9  
Jan Vermeer Walter Manschot 1-0 
Ko Kooman Dick Hajee rem 
Horst Eder Gerrit Jansen 1-0 
Robbert Lubbers Hans Derendorp rem 

ronde 10 (gespeeld op 04-01-2011 
Witspeler Zwartspeler  
Rob Cornips Jan Vermeer 0-1 
Ko Kooman Hans Donker 0-1 
Dick Hajee Walter Manschot 1-0 
Horst Eder Albert Marks rem 
Martijn Boele Robbert Lubbers 1-0 
Gerrit Jansen Henk Kuiphof 0-1 
ronde 11 
Jan Vermeer Hans Donker rem 
Dick Hajee Rob Cornips 0-1 
Albert Marks Ko Kooman 1-0 
Horst Eder Walter Manschot rem 
Henk Kuiphof Martijn Boele 0-1 
Robbert Lubbers Gerrit Jansen 1-0 
ronde 12 
Jan Vermeer Albert Marks 1-0 
Rob Cornips Hans Donker rem 
Martijn Boele Dick Hajee 1-0 
Horst Eder Ko Kooman rem 
Gerrit Jansen Walter Manschot 0-1 
Robbert Lubbers Henk Kuiphof 0-1 
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Van Rijn,W (2144) - Wantola,I (2328) [B34] 
 
Snelschaken clubteams Den Bosch, 04.12.2010 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 g6 
6.Le2 Lg7 7.Le3 0–0 8.0–0 d5 9.Pxc6 bxc6 10.e5 Pd7 
11.f4 e6 12.b4 c5 13.bxc5 Da5 14.Dd4 f6  
 
(zie diagram rechts) 
 
15.Pxd5 fxe5 16.fxe5 Lxe5 17.Pe7+ Kg7 18.Dh4 Lf6 
19.Dh6+ Kf7 20.Pc6 Da4 21.Dxh7+ Ke8 22.Dxg6+ Tf7 
23.Dg8+ Pf8 24.Lh5 Dxc6 25.Dxf7+ Kd8 1–0 

Leuk partijtje NK Snelschaken voor clubteams 
Wouter van Rijn 

Stand Daglichtschaak na ronde 12 seizoen 10/11 
Nr Voornaam Naam Sc. Rat. Gesp. TPR Gr 
1 Jan Vermeer 8 1801 12 1837 A* 
2 Rob Cornips 6,5 1799 11 1735 A 
3 Hans Donker 6 1699 9 1823 A 
4 Martijn Boele 5 1956 6 1923 A 
5 Walter Manschot 5 1589 9 1636 A 
6 Frits Wiggerts 4,5 1757 6 1875 A 
7 Albert Marks 4,5 1748 8 1707 A 
8 Dick Hajee 4,5 1651 12 1545 A 
9 Horst Eder 4,5 1585 9 1628 B* 
10 Ko Kooman 4 1584 12 1595 B 
11 Fritz 8 2,5 1895 3 1920 A 
12 Robbert Lubbers 2,5 1456 9 1296 B 
13 Piet Noordhuis 2 1624 2 1836 A 
14 Henk Kuiphof 2 1632 3 1675 A 
15 Hans Derendorp 1,5 1433 3 1398 A 
16 Gerrit Jansen 1 1046 11 1085 B 
17 J.C. Wagemans 0 1000 0 1000 B 
18 Wijnand de Boer 0 1493 3 1420 B 

(advertentie) 

Foto: René Olthof 
(HMC) 
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Na de onverwachte nederlaag in de 4de ronde tegen de 
hekkensluiter van toen PSV/DoDo, mochten we het in 
de 5de ronde proberen tegen de nieuwe hekkensluiter 
Wageningen 2. Na de nederlaag in de vorige ronde 
spraken sommige ASV-ers (ik zal geen namen 
noemen…) al van onderschatting aan onze kant. We 
wilden dus tegen Wageningen iets laten zien! Zou ASV 
2 ook tegen laaggeplaatste teams kunnen scoren? 
 
Bij ASV 2 is de gewoonte dat degene die het eerste 
klaar het verslag voor ASV nieuws schrijft. Door een 
snelle remise ben ik dus aan de beurt. Moet je het ook 
nog hebben over je eigen oersaaie partij. Met zwart 
kwam ik in een Slavische afruilvariant terecht. Het bleef 
niet bij pionruil, maar binnen de kortste keren was alles 
geruild en was het meer een afhuilvariant. Deze 
slaapverwekkende partij werd dan ook remise zonder 
dat één van beiden ook maar ergens enig zicht op 
voordeel had. 
 
Bij Sjoerd was er gelukkig meer leven in de stelling. Zijn 
tegenstander had zich in de opening met zwart niet 
handig opgesteld, waarna Sjoerd meteen vervelende 
dreigingen had. Uit nood liet zijn tegenstander maar een 
toren op a8 inslaan in de hoop via de tegenaanval toe te 
slaan. Sjoerd moest nog goed oppassen maar deed dat 
bekwaam. Hij moest zijn toren op h1 wel geven, maar 
hield aan de hele afwikkeling twee pionnen over wat 
naar winst werd gevoerd. 
 
De partij van Theo was vrij rustig waarbij vrij snel naar 
een gelijk eindspel werd afgewikkeld. Remise dus. Ook 
de partij van Frank eindigde in remise. Na een misser in 
de opening werd een pion verloren. Frank wist echter 
voldoende compensatie te creëren waarna tegenstander 
Jef Verwoert terecht zijn pion weer inleverde. Hierna 
werd snel in remise door zetherhaling berust. 
Onderstaande analyse is van Frank (met enkele 
tekstuele aanvullingen van mijn kant): 
 
Schleipfenbauer,F - Verwoert,J [B34] 
KNSB 3e klasse, 08.01.2011 
B34: Siciliaans: Versnelde Draak met 5 Pc3: 
Zijvarianten  
1.e4 c5 2.Pf3 g6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Lg7 5.Pc3 Pc6 
6.Le3 Pf6 7.f3 0–0 8.Dd2 d5 9.Pxc6 bxc6 10.e5 Pd7 
11.f4 Da5 [11...Tb8 12.Pa4 e6 13.Pc5 De7 14.Df2 Txb2 
15.Pb3 a5 16.Ld4 Db4+ 17.Dd2 Txc2 18.Dxb4 axb4 
19.Kd1 Tc4 20.Lxc4 dxc4 21.Pc5 Td8 22.Ke2 Lf8 
23.Thd1 Pb6 24.Pe4 Pd5 25.Lb6 Le7 26.Lxd8 Mikulas,D 
(2153)-Plachetka,J (2459)/Tatranske Zruby 2005/CBM 
108 ext/1/2–1/2; 11...f6 12.Pxd5 fxe5 13.Pc3 exf4 
14.Lxf4 Pf6 15.Lc4+ Kh8 16.0–0–0 Dxd2+ 17.Lxd2 Lf5 
18.h3 Tfd8 19.g4 Le4 20.The1 Lf3 21.Le2 Lxe2 22.Txe2 
Td7 23.Tde1 Tad8 24.Lg5 Lf8 25.a3 Kg7 26.Lf4 Berti 
Contreras,L-Liu,S/ICC INT 2009/CBM 129 Extra/1–0 

(37)]  
12.a3N [12.Pe4 Dxd2+ 13.Pxd2 f6 14.exf6 Pxf6 15.Ld4 
Pg4 16.Lxg7 Kxg7 17.g3 e5 18.fxe5 Lf5 19.Pb3 Tae8 
20.Pd4 Txe5+ 21.Kd2 Le4 22.Tg1 Tf2+ 23.Kc3 c5 
24.Pe2 Pxh2 25.Tc1 Pxf1 0–1 Torgun,A (1893)-
Homiakova,E (2040)/Minsk 2008/CBM 123 Extra; 
12.Le2 Tb8 13.Tb1 e6 14.a3 c5 15.Pd1 Dc7 16.c3 f6 
17.Lg4 Pb6 18.exf6 Lxf6 19.0–0 Pc4 20.Dc1 Pxe3 
21.Pxe3 d4 22.Pc4 dxc3 23.bxc3 Txb1 24.Dxb1 Lxc3 
25.De4 Ld4+ 26.Kh1 Tf6 Belmontes,R-Lino Lopez,I 
(2121)/Aquascalientes 2007/CBM 120 ext/0–1 (33)]  
12...Tb8 [12...f6 13.e6 Pb8 14.h4=]  
13.b4 Dc7 14.Le2? Wit overziet een tactische grap 
[14.Pa4 e6=]  

14...Pxe5!³ 15.Ld4 [15.fxe5? Dxe5 en het witte paard 
op c3 is verloren]  
15...Pd7 [15...Pc4 16.Lxc4 Lxd4 17.Dxd4 dxc4 18.0–0]  
16.Lxg7³ Kxg7 17.0–0 Pf6 18.Pa4! Als wit zijn paard op 
c5 kan zetten, heeft hij wat compensatie voor de pion  
18...Pe4 19.Dd4+ f6 20.Ld3 maar die compensatie 
heeft wit nu ook  
20...e5 21.De3 Lf5 [Na  21...exf4 22.Txf4 f5 23.Lxe4 
dxe4 heeft wit door zijn paard straks op c5 ook meer 
dan compensatie]  
22.fxe5 Dxe5 zwart geeft terecht de pion weer terug 
[22...fxe5 23.Lxe4 Lxe4 24.Pc5]  
23.Dxa7+ Tf7 24.De3 Ta8 [24...Te7 25.Pc5]  
25.Pb6 Tb8 26.Pa4 Ta8 27.Pb6  

ASV 2 kan van hekkensluiters winnen 
Koert van Bemmel 



42 

 Februari 2011 ASV-Nieuws 
En remise met zetherhaling. Zwart had nog verder 
kunnen spelen met Te8. ½–½ 
 
Pascal had een heel interessante partij vol met tactische 
dreigingen die het naspelen zeker de moeite waard is. 
Nadat Pascal met zijn zwarte loper op h2 heeft 
ingeslagen, verdedigt zijn tegenstander zich eerst goed 
en krijgt een pion voorsprong. Zwart houdt echter 
aanvalskansen en in een moeilijke stelling maakt wit 
dan ook een fout. Met een mooi stukoffer kan Pascal 
eeuwig schaak afdwingen. Doordat wit echter nog een 
fout maakt, had Pascal zelfs kunnen afwikkelen naar 
een gewonnen stelling, maar dat werd helaas niet 
gezien. De analyse is van Pascal (behalve een paar 
kleine aanvullingen). 
 
van Leerdam,Robin (1943) - Losekoot,Pascal (1981) 
[B40] 
KNSB Competitie Wageningen (5), 08.01.2011 
[Losekoot,P] 
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.b3 Pc6 4.Lb5 Pd4 5.Pxd4 cxd4 6.0–
0 [Vraag: waarom is 6.d3? fout? 6...Da5+]  
6...Pf6 7.e5 Pd5 8.Lb2 Db6 9.Ld3 d6 10.exd6 Lxd6 
11.Pa3 Ld7 12.Pc4 Dc7 13.Lxd4 [13.Pxd6+ Dxd6 
14.Lxd4 Pf4 15.Lxg7 Tg8 16.Dg4 lijkt nogal riskant. 
Bijvoorbeeld 16...f6 17.Lxh7 e5 18.Dxf4 exf4 19.Lxg8 0–
0–0]  
13...Lxh2+! 14.Kh1 b5  

15.Pe3 [Vraag: Wat speelt zwart na 15.Pa3?! Df4! 
16.Dh5 (16.Pxb5 Dh4–+) 16...Dxd4 17.Dxh2 a6= zwart 
staat iets beter.]  
15...Df4 [15...Pxe3 16.fxe3! Le5 17.Df3+- Dubbele 
aanval op f7 en a8. 17...0–0 18.De4 en een nieuwe DA.]  
16.Dg4 [16.Lxg7 Pxe3 17.fxe3 Dh4 18.Lf6 Dh6 19.Lg5 
Dxg5 20.Kxh2 Lc6 21.e4 Tg8 Zwart heeft compensatie 
voor de pion.]  
16...Lc6 [16...Dxg4 17.Pxg4 Ld6 18.Lxg7 Tg8 19.Pf6+ 
Pxf6 20.Lxf6 Lc6 21.f3±; 16...Pxe3 17.Dxg7 0–0–0 
18.fxe3 Dh4 19.Df6–+]  
17.Dxf4 [17.Dxg7 0–0–0 18.Pxd5 Lxd5 19.Le3 Dc7 met 
tegenspel voor zwart, er dreigt Le5 en Tg8.] 17...Lxf4 
18.Pxd5 exd5 19.Lxg7 Tg8 20.Tfe1+ Kd7 21.Lf5+ Kd6 

22.Lc3 [22.Lf6 Lxd2 23.Te2 Lf4 24.Tae1 Wit staat beter: 
de zwarte c6 loper is zwak en de zwarte 
pionnenstructuur is versplinterd.]  
22...a5 (!) houdt de c3-loper onder controle. [22...d4 
23.Lb4+ Kc7 24.Te7+ Kb6 25.Le4±; 22...Tg5 23.Lb4+ 
Kc7 24.Te7+ Kb6 25.Txf7+-]  
23.d4 Voorkomt dat de c6 loper in het spel komt, maar 
sluit ook zijn eigen loper in.  
23...Tg5 24.Ld3 [24.Lh3 Th5 dreigt Ld7 25.Tad1! Ld7 
26.Td3 Lf5! 27.Tf3 Th4 28.g3 Txh3+ 29.Kg2 Le4 
30.Txe4 dxe4 31.Txf4 Th5³ (Computervariant)]  
24...Tag8 25.g3 b4 26.Lb2 Ld7 27.a3?! [27.Lc1 Lxc1 
(27...Th5+ 28.Kg2 Lh3+ 29.Kf3 Lxc1 30.Taxc1 Lg4+ 
31.Ke3±) 28.Taxc1 h5 29.Kg2 h4 30.Te3 Tg4; 27.Kg2! 
Lxg3 (27...h5 28.Th1) 28.fxg3 Txg3+ 29.Kf2 Tg2+ 
30.Kf1 h5 31.Te2 Tg1+ 32.Kf2 T1g2+ 33.Ke1 h4 34.Kd2 
h3 35.Txg2 Txg2+ 36.Ke3 h2 37.Th1]  
27...Lxg3!   

28.fxg3 Txg3 29.Te2 [29.Lf1 T8g6! (29...Lf5 30.Kh2) 
30.Kh2 T3g5 31.Te3 Th6+ 32.Lh3 Tgh5 33.axb4 Txh3+ 
34.Txh3 Txh3+ 35.Kg2 axb4 36.Ta6+ Ke7 37.Tb6]  
29...Lg4 30.Tae1? [30.Tf2 Th3+ 31.Kg2 Th6]  
30...Lf3+ [30...Th3+ 31.Kg2 Txd3 32.cxd3 Lxe2+ 33.Kf2 
Lxd3]  
31.Kh2 T3g5 32.Te5 Tg2+ 33.Kh3  
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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In ieder eerste nummer van het kalenderjaar publiceren 
we de ASV-ELOlijst met een vergelijking met 
voorgaande jaren. Bovenaan die lijst staat de speler die 
in dat jaar de grootste ELOsprong gemaakt heeft. Het is 
een klassement voor de eer. Er zit geen prijs aan vast! 
Maar het zegt wel veel over de ontwikkeling die spelers 
doormaken. 
 
Deze rubriek zou eigenlijk als ondertitel “jeugdspeler 
van het jaar” kunnen krijgen, want Bent Schleipfenbauer 

was de beste van 2010 en daarmee volgt hij Liedewij 
van Eijk op, die de laatste twee jaren de beste was. Het 
bevestigt dat wat we allemaal al wisten. Onze 
jeugdleiders verrichten geweldig werk en onze jeugd 
pikt het goed op. Achter Bent werd Xadya van Bruxvoort 
immers nummer twee. Beide spelers spelen dit seizoen 
onder de vleugels van Jonathan van der Krogt in ASV 9 
en inmiddels is ook de eerste (vanzelfsprekend 
succesvolle) invalbeurt in ASV 8 al achter de rug. 

2010 was het jaar van…..Bent Schleipfenbauer! 
Erik Wille 

Aargghh! ASV 6 vliegt uit de OSBOcup 
Robert Naasz 

Stomstomstomstomstomstomstomstomstomstomstomst
omstomstomstomstomstomstomstomstomstomstomsto
mstomstomstomstomstomstomstomstomstomstomstom
stomstomstomstomstomstomstomstomstomstomstomst
omstomstomstomstomstomstomstomstomstomstomsto
mstomstomstomstomstomstomstomstomstomstomstom
stomstomstomstomstomstomstomstomstomstomstomst
omstomstomstomstomstomstomstomstomstomstomsto
mstomstomstomstomstomstomstomstomstomstomstom
stomstomstomstomstomstomstomstomstomstomstomst

omstomstomstomstomstomstomstomstomstomstomsto
mstomstomtomstomstomstomstomstomstomstomstomst
omstomstomstomstomstomstomstomstomstomstomsto
mstomstomstomstomstomstomstomstomstomstomstom
stomstomstomstomstomstomstomstomstomstomstomst
omstomstomstomstomstomsomstomstomstomstomstom
stomstomstomstomstostomstomstomstomstomstomsto
mstomstomstomstomstomstomstomstomstomstomstom
stomstomstomstomstomstomstomstom…………………
………………………………...gewoon 23 Lxd8 natuurlijk!  

33…T8g3+ [33...T2g3+ 34.Kh2 T3g4 35.Kh3 Lg2+ 
36.Kh2 Th4+ 37.Kg1 Le4+ 38.Kf1 Tf4+ 39.Ke2 Tg2+ 
40.Kd1 Lxd3 41.cxd3 Txb2–+]  
34.Kh4 Tg4+ [Met 34...Tg8 35.Kh3 T2g3+ kan de 
winnende variant nog steeds bereikt worden] 35.Kh3 
T2g3+ 36.Kh2 Tg2+ 37.Kh3 T4g3+ 38.Kh4 Tg4+ 
39.Kh3 ½–½ 
 
De tegenstander van John speelde een leuke variant 
waarmee hij met zwart een gelijkstaande stand bereikte. 
John had het loperpaar moeten opgeven voor actief spel 
op de damevleugel. In plaats daarvan wilde hij torens 
verdubbelen via de b-lijn maar dat kon door de 
tegenstander voorkomen worden. Die kreeg nu spel 

door wits koningsvleugel te verzwakken en daar met de 
zware stukken aan te vallen. Uiteindelijk ging hij te ver in 
zijn moedige aanvalspogingen en vergat daarbij dat zijn 
eigen koning ook gevaar liep. Direct na de tijdcontrole 
sloeg John toe met een mooie mat in drie combinatie en 
bracht daarmee ASV2 op een 4-2 voorsprong.  
 
Daan behandelde de opening niet goed en kwam iets 
minder te staan. Zijn tegenstander vervolgde niet met 
een goed plan, waarna de partij meer in evenwicht 
kwam. In een stelling met beide partijen twee torens, 
loper en 6 pionnen volgden enkele onnauwkeurigheden. 
Toen wit toeliet dat de zwarte koning binnenkwam, was 
het een gelopen koers. Met de winst van Daan was de 
teamzege veilig gesteld. 
 
Als laatste was onze invaller Koen bezig. Naar eigen 
zeggen gebeurde er in de partij bar weinig. Na iets 
minder uit de opening te zijn gekomen, kon Koen de 
sterkste stukken van de tegenstander afruilen en restte 
een lopereindspel waarin remise werd besloten. 
 
Al met al een vrij ruime 5,5-2,5 overwinning waarbij 
niemand heeft verloren. Dat klinkt overtuigend maar bij 
enkele borden heeft het ons eerder mee dan tegen 
gezeten. Hopelijk gebeurt dat nog vaker dit seizoen en 
laten de koplopers nog (meerdere) steken vallen. In 
ieder geval heeft ASV2 bewezen wel van hekkensluiters 
te kunnen winnen! 
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Pl Speler 

Be-
gin-
jaar 

ELO 
2002 

ELO 
2003 

ELO    
2004 

ELO     
2005 

ELO     
2006 

ELO     
2007 

ELO     
2008 

ELO     
2009 

ELO 
2010 

ELO 
2011 

Stij-
ging 
2010 

Stij-
ging 
t.o.v. 

Begin-
jaar 

1 Bent Schleipfenbauer 2010                 1018 1133 115 115 

2 Xadya van Bruxvoort 2009               1200 1233 1321 88 121 

3 Frank Schleipfenbauer 2002 2097 2044 2017 2014 2092 2109 2128 2085 2067 2152 85 55 

4 Albert Marks 2002 1748 1800 1736 1805 1778 1757 1764 1798 1775 1858 83 110 

5 Martin Weijsenfeld 2004     1845 1852 1928 1975 1900 1944 1901 1984 83 139 

6 Wouter Abrahamse 2009               1900 1905 1986 81 86 

7 Otto Wilgenhof 2002 2137 2151 2225 2131 2147 2169 2192 2135 2149 2223 74 86 

8 Hendrik van Buren 2002 1755 1718 1647 1683 1655 1633 1670 1644 1581 1650 69 -105 

9 Pascal Losekoot 2007           2031 2044 2056 1966 2033 67 2 

10 Liedewij van Eijk 2008             1100 1308 1471 1538 67 438 

11 Robert Verkruissen 2006         1900 1926 2006 1911 1932 1994 62 94 

12 Jelmer Visser 2002 966 1023 1026 1074 1175 1175 1105 1083 1026 1084 58 118 

13 Herman de Munnik 2002 1592 1529 1415 1466 1450 1510 1439 1484 1443 1500 57 -92 

14 Jan Vermeer 2002 1745 1733 1801 1743 1717 1761 1785 1664 1702 1756 54 11 

15 Leon van Tol 2004     2178 2179 2197 2145 2208 2177 2161 2212 51 34 

16 Thijs Stomphorst 2007           1350 1351 1316 1305 1355 50 5 

17 Walter Manschot 2004     1615 1605 1584 1572 1557 1569 1565 1614 49 -1 

18 
Koen Maassen van 
den Brink 2007           1750 1827 1887 1915 1960 45 210 

19 Tony Hogerhorst 2004     1700 1788 1802 1816 1843 1901 1841 1885 44 185 

20 Lion de Kok 2006         1000 1234 1342 1388 1457 1499 42 499 

21 Bert Sigmond 2002 1594 1609 1552 1570 1506 1524 1516 1536 1484 1525 41 -69 

22 Jacques Boonstra 2002 1701 1728 1759 1699 1643 1636 1792 1804 1718 1759 41 58 

23 Jan Pieter Lourens 2007           1200 1180 1200 1190 1230 40 30 

24 Pim Rijmer 2009               1100 1205 1244 39 144 

25 Richard van der Wel 2002 2020 1997 1980 2060 2063 2032 2168 2082 2029 2067 38 47 

26 Ruud Verhoef 2002 1693 1582 1701 1698 1720 1816 1801 1802 1818 1855 37 162 

27 Peter Boel 2002 2037 2013 2013 2052 2083 2032 2066 2059 2117 2153 36 116 

28 Rob van Belle 2002 1790 1828 1787 1775 1792 1748 1799 1719 1746 1782 36 -8 
29 René van Alfen 2009               1835 1848 1884 36 49 

Wie de laatste tijd de resultaten van dit duo volgt of 
weleens naar hun partijen gekeken heeft, zal niet 
verrast zijn door de opkomst van deze twee talenten. 
Beide spelers, zoals overigens wel meer van onze jonge 
schakers, zijn enorm gedreven om zich te verbeteren. 
Het liefst spelen beiden dag in dag uit. Helaas (zeker 
voor Bent en Xadya) is dat niet te combineren met het 
schoolwerk en dat is nog altijd belangrijker.  
 
Door de energie die onze talenten in het schaken 
steken, kan het ook bijna niet anders dan dat ze verder 
door zullen groeien en we beiden nog jarenlang in de 
top van dit overzicht zullen zien. En dat betekent ook dat 
we ze langzaam maar zeker in hogere teams zullen 
zien. Het lijkt erop dat de verjonging van ASV zich 
definitief heeft ingezet! 
 
Als we het klassement verder bestuderen, zien we bij 
Bent zijn vader Frank de angst in de ogen. Onze vice-
voorzitter wil duidelijk nog niet snel ingehaald worden 
door zijn zoon. Het verklaart de stijging van Frank. De 
beste van 2008 en 2009 staat ook nu weer in de top 
tien. Liedewij van Eijk blijft daarmee een voorbeeld voor 

onze aanstormende jeugd. Aan alle senioren de 
uitdaging om in januari 2012 bovenaan deze lijst te 
staan. 

Foto: Theo Koeweiden 
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30 Hugo van Essen 2010                 1000 1034 34 34 

31 John Sloots 2005       2058 2019 2042 2006 2066 2065 2097 32 39 

32 Dirk Hoogland 2009               2181 2153 2184 31 3 

33 Abbes Dekker 2002 1787 1723 1713 1707 1683 1841 1776 1806 1753 1783 30 -4 

34 Henny Haggeman 2005       1801 1839 1822 1853 1827 1867 1896 29 95 

35 Wim Peters 2008             1250 1077 982 1011 29 -239 

36 Ton van Eck 2007           1250 1452 1538 1544 1571 27 321 

37 Tom Verberk 2010                 1000 1023 23 23 

38 Wouter van Rijn 2002 2117 2123 2135 2264 2163 1975 2070 2087 2198 2220 22 103 

39 Marco Braam 2007           1810 1742 1694 1701 1721 20 -89 

40 Rob Huberts 2009               1812 1802 1821 19 9 

41 Kees van Keulen 2010                 1000 1019 19 19 

42 Barth Plomp 2002 1850 1881 1984 1901 1950 1969 2015 2013 1942 1960 18 110 

43 Daan Holtackers 2005       2035 2042 2027 2048 1999 2005 2023 18 -12 

44 Henk Kuiphof 2002 1712 1615 1724 1699 1773 1729 1657 1647 1651 1668 17 -44 

45 Patrick vWaardenburg 2009               1724 1672 1689 17 -35 

46 Anne Paul Taal 2002 1940 1948 1919 1883 1915 1900 1910 1874 1924 1940 16 0 

47 Bob Sanders 2004     1400 1444 1479 1405 1343 1368 1425 1441 16 41 

48 Fabian Engelhardt 2009               998 1002 1018 16 20 

49 Jos Aarntzen 2009               1600 1629 1645 16 45 

50 Julian van de l' Isle 2010                 1000 1014 14 14 

51 Saifudin Ayyoubi 2010                 1849 1863 14 14 

52 Tjé Wing Au 2003   1700 1716 1726 1607 1703 1646 1699 1741 1754 13 54 

53 Peter van Deursen 2009               1450 1461 1473 12 23 

54 Remco de Leeuw 2002 2104 2164 2138 2184 2209 2153 2151 2082 2144 2155 11 51 

55 Martijn Boele 2008             1750 1927 1972 1983 11 233 

56 Niels Kooij 2010                 1000 1011 11 11 

57 Horst Eder 2002 1545 1529 1565 1568 1632 1553 1550 1575 1530 1540 10 -5 

58 Cor van der Jagt 2007           1400 1333 1319 1303 1313 10 -87 

59 Erik Wille 2002 1948 1855 1912 1849 1922 1912 1935 1940 1878 1887 9 -61 

60 Jan Zuidema 2002 1350 1305 1332 1395 1307 1372 1429 1438 1436 1444 8 94 

61 René de Goey 2010                 1100 1108 8 8 

62 Hedser Dijkstra 2002 1732 1774 1771 1686 1807 1735 1797 1748 1723 1730 7 -2 

63 Murat Duman 2002 1511 1559 1588 1611 1668 1714 1813 1808 1875 1882 7 371 

64 Andries van Foreest 2010                 1200 1205 5 5 

65 Fred Reulink 2002 1925 1981 1963 1936 1975 1970 2026 2047 2016 2020 4 95 

66 Pieter Verhoef 2010                 1000 1004 4 4 

67 Aly-Asad Najak 2010                 1000 1002 2 2 

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

69 Fred Duchene 2002 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 1673 0 0 

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

71 Rob Elzas 2002 1577 1558 1542 1542 1542 1542 1542 1542 1542 1542 0 -35 

72 Jos Lamboo 2008             1400 1455 1455 1455 0 55 

73 Mahmud Hosseini 2009               1405 1400 1400 0 -5 

74 Vincent de Jong 2010                 1964 1964 0 0 

75 Ahmad Rahimi 2010                 1565 1564 -1 -1 

76 Ivo van der Gouw 2002 1864 1878 1891 1888 1956 1911 1898 1853 1899 1894 -5 30 

77 Koert van Bemmel 2002 1985 2043 2005 1987 2015 2066 2021 2075 2053 2048 -5 63 

78 Gerard Viets 2009               1100 1148 1143 -5 43 

79 Floris v Cappelleveen 2010                 1000 995 -5 -5 
80 Frits Wiggerts 2002 1791 1743 1710 1739 1711 1759 1754 1691 1623 1616 -7 -175 
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81 Jan Groen 2004     1800 1746 1688 1688 1695 1692 1673 1666 -7 -134 

82 Rob Rietbergen 2009               1550 1576 1569 -7 19 

83 Remco Gerlich 2007           1890 1917 1998 2045 2034 -11 144 

84 Rob van Maanen 2007           1400 1424 1391 1446 1435 -11 35 

85 Tijs van Dijk 2002 1623 1722 1700 1740 1680 1692 1751 1707 1707 1695 -12 72 

86 Hans Meijer 2002 1495 1374 1390 1465 1441 1447 1408 1395 1415 1401 -14 -94 

87 Robbie Gerhardus 2009               1750 1790 1776 -14 26 

88 Jalaludin Rahimi 2010                 1535 1521 -14 -14 

89 Baris Esen 2010                 1000 985 -15 -15 

90 Robert Naasz 2004     1650 1664 1834 1817 1831 1807 1762 1746 -16 96 

91 Remco Menger 2009               1403 1471 1455 -16 52 

92 Hans Rigter 2002 1829 1798 1816 1823 1821 1749 1704 1710 1749 1731 -18 -98 

93 Erwin Velders 2002 1620 1481 1591 1650 1714 1642 1563 1580 1641 1622 -19 2 

94 Jan Knuiman 2002 1982 1868 1878 1920 1922 1867 1915 1914 1967 1948 -19 -34 

95 Phillip Stibbe 2002 1126 944 1059 1026 1011 1065 1104 1166 1123 1104 -19 -22 

96 Siert Huizinga 2002 1802 1861 1966 1841 1847 1894 1972 1968 1881 1862 -19 60 

97 Frans Veerman 2005       1600 1651 1575 1578 1572 1614 1594 -20 -6 

98 Kees Vogels 2010                 1000 980 -20 -20 

99 Bob Hartogh Heys 2002 1429 1411 1435 1435 1366 1271 1284 1363 1346 1322 -24 -107 

100 Hein van Vlerken 2002 1378 1314 1324 1370 1331 1258 1062 1186 1220 1192 -28 -186 

101 Jan Sanders 2007           1200 1243 1248 1352 1324 -28 124 

102 Paul Tulfer 2008             1802 1846 1951 1916 -35 114 

103 Ruud Wille 2002 1818 1919 1897 1847 1912 1891 1900 1889 1868 1832 -36 14 

104 Jonathan vd Krogt 2005       1200 1236 1365 1455 1480 1513 1477 -36 277 

105 Eelco de Vries 2002 2268 2300 2295 2254 2215 2191 2220 2204 2218 2180 -38 -88 

106 Theo Koeweiden 2002 1420 1444 1489 1597 1605 1541 1461 1596 1618 1579 -39 159 

107 Désiré Fassaert 2007           1840 1871 1845 1820 1781 -39 -59 

108 Jelle Noordhuis 2010                 1355 1316 -39 -39 

109 Umit Duman 2010                 1494 1455 -39 -39 

110 Sjoerd v Roosmalen 2002 1984 2029 2027 2071 2092 2151 2116 2082 2144 2104 -40 120 

111 Theo v Amerongen 2003   1800 1765 1730 1759 1782 1820 1855 1824 1784 -40 -16 

112 Daniëlle de Bos 2010                 1000 959 -41 -41 

113 Paul Schoenmakers 2002 1927 1854 1782 1909 1785 1934 1963 1969 1986 1943 -43 16 

114 Guust Homs 2008             2214 2230 2215 2171 -44 -43 

115 André de Groot 2002 1430 1382 1423 1378 1355 1328 1357 1377 1370 1325 -45 -105 

116 Dick Hajee 2002 1737 1811 1731 1717 1765 1762 1730 1771 1714 1669 -45 -68 

117 Zekria Amani 2004     1500 1575 1636 1633 1622 1669 1666 1621 -45 121 

118 Cees Sep 2002 1932 1916 1964 1969 1981 1988 2009 2028 1969 1922 -47 -10 

119 Henk Kelderman 2002 1261 1327 1322 1335 1313 1298 1242 1349 1332 1285 -47 24 

120 Nico Schoenmakers 2002 1812 1811 1834 1861 1809 1775 1770 1756 1794 1746 -48 -66 

121 Sander Berkhout 2002 2091 2122 2140 2164 2112 2144 2131 2170 2165 2111 -54 20 

122 Ko Kooman 2005       1520 1557 1612 1468 1480 1472 1417 -55 -103 

123 Harm Steenhuis 2002 1774 1765 1756 1786 1785 1757 1727 1711 1781 1716 -65 -58 

124 Tom Bentvelzen 2003   1625 1586 1670 1734 1725 1702 1741 1657 1592 -65 -33 

125 Jochem Woestenburg 2007           1900 1977 2045 2050 1980 -70 80 

126 Harold Boom 2003   1665 1643 1661 1761 1735 1674 1723 1771 1696 -75 31 

127 Jan Diekema 2007           1300 1225 1167 1181 1105 -76 -195 

128 Theo Jurrius 2002 2002 1972 1937 1928 2006 2039 2033 2047 2064 1982 -82 -20 

129 Arif Dundar 2009               1400 1365 1281 -84 -119 

130 Gerben Hendriks 2002 1836 1915 1907 1869 1814 1942 2036 2018 2050 1928 -122 92 
131 Michael Mogendorff 2002 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 0 0 



't Zuivelhoekje  
Voor de lekkerste kaas en 

wijn  
Steenstraat 72  

 6828 CN Arnhem  
  tel: 026-4431656 

    

(advertentie

Arnhem: 
Steenstraat 86, tel. 026-4459156 

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

(advertentie

(advertentie) 
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