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Van de redactie 

Het leek zich als het ware al aan te 
kondigen in de vorm van allerlei tijdelij-
ke ongemakken maar nu was het dan 
toch echt zover; de computer ter re-
dactie heeft de geest gegeven. Legio 
ASV Nieuwsen zijn erop gemaakt 
maar dat is nu definitief verleden tijd. 
En wat meer is, kijkend naar de roken-
de puinhopen van wat eens  de redac-
tionele hardware was geweest vroeg 
uw redacteur zich ineens af wanneer 
er ook alweer voor het laatst een 
deugdelijke back-up gemaakt was van de uitermate cruci-
ale en vrijwel onmisbare ASV Nieuws bestanden en dito 
software…? Al zoekend op de informatiedragers die her 
en der rondslingerden kwam de redactie tot de conclusie 
dat er niets anders op zat dan helemaal opnieuw te be-
ginnen……  

 

Hopelijk is het een beetje gelukt. De 
laatste paar dingetjes maken we de 
volgende keer weer in orde. Er is weer 
een ASV Nieuws, daar gaat het om.  

Veel leesplezier gewenst!  

Robert  

Van het bestuur 

2012 is al weer ruim een maand oud. We hebben er al 
weer een competitieronde opzitten en in de interne com-
petitie wordt door een groeiend aantal mensen gestreden 
om de punten. Op de laatste donderdag van januari ke-
ken we op de drukbezochte ledenvergadering terug op 
2011 en vooruit naar 2012 en de jaren daarna. Op het 
afgelopen jaar kan met tevredenheid teruggekeken wor-
den. Belangrijker zijn dus de plannen voor de jaren die 
voor ons liggen. Die jaren gaan we in met de slogan 
“Donderdagavond is ons avondje ASV”. De gedachte 
achter die kreet is dat ASV een club is waar schaken in 
een vriendschappelijke sfeer een kernwaarde is. Het so-
ciale aspect van de clubavond zal ook in de toekomst 
voor ASV belangrijk blijven. 

Binnen die randvoorwaarden gaan we weer werken aan 
ledengroei, een verdere ontwikkeling van onze jeugdspe-
lers en aan het behoud van al het goede binnen onze 
club. In 2012 zullen we investeren in de organisatie. Zo 
werd al een geluidsinstallatie aangeschaft voor vergade-
ringen, toernooien en in de nabije toekomst ook voor het 
openingspraatje op de clubavond. Verder zal onze kast-
ruimte op de zolder van Activiteitencentrum Schreuder 
worden uitgebreid met een extra kast. En zo zijn er nog 
meer wensen. 

Dat de betrokkenheid van onze leden groot is, bleek ook 
weer uit de positief kritische reacties tijdens de ledenver-
gadering. Het bestuur heeft meteen enkele punten opge-
pakt. Zo willen we beter de hand houden aan het starten 
van de interne competitie om 20 uur. Daarom hebben we 
besloten dat het aanmelden voor 19.45 uur moet gebeu-
ren. Ook zullen we op korte termijn zorgen voor een plat-
tegrond van de zaal, zodat iedereen weet hoe de zaal ’s 
avonds teruggezet moet worden en iedereen zo kan hel-
pen. Daarnaast willen we dat ons wedstrijdmateriaal uit-

gezocht wordt, zodat we niet elke week de ergernis heb-
ben van diverse soorten stukken in één doosje. Dat gaan 
we op vrijdag 17 februari a.s. doen. We hopen die avond 
om 19.30 uur op wat extra handen. De propagandama-
chine van ASV gaat ook in 2012 weer op volle toeren 
draaien. Zo staan op de zaterdagen 18 februari en 17 
maart weer schaakdemo’s in de bibliotheek op het pro-
gramma. Tevens hopen we op korte termijn weer samen 
met Hans Böhm reclame te maken voor het schaken. De 
eerste contacten zijn intussen gelegd. 

Het viertal Ton van Eck, Dirk Hoogland, Ruud Wille en 
Gerben Hendriks is intussen weer bijeengeweest om het 
fondsenwerfplan verder vorm te geven. Omdat het idee is 
om te starten met jeugdledenwerfacties bij speciale doel-
groepen zal dit plan later in het jaar besproken worden 
met de jeugdleiding. Er is dus ook organisatorisch al 
weer volop actie.  

In 2012 organiseert ASV vanzelfsprekend weer onze drie 
toernooien. Op 24 maart openen we met het Voorjaars-
toernooi, op 18 en 19 mei gevolgd door het Vierkampen-
toernooi. Het nieuwe schaakseizoen openen we traditie-
getrouw op 31 augustus, 1 en 2 september met het OS-
KA. Terug op de kalender is het Open Arnhems jeugd-
kampioenschap op Paaszaterdag 7 april in Schreuder. 
En er staat nog veel meer op de rol. We houden jullie op 
de hoogte. 

ASV-Nieuws verschijnt 
op: 

Sluitingsdatum kopij 

12 april 2012 5 april 2012 

31 mei 2012 24 mei 2012 

5 juli 2012 28 juni 2012 
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schaakmidlifecrisis 

Ik schaak weinig de laatste tijd, heel weinig. En als ik 
schaak dan schaak ik slecht. Ik doe maar wat, ik zie niks, 
geef stukken weg en ik voel helemaal niet zo heel veel 
pijn daarvan. Ik schrijf al lang columns over passie voor 
het spel, enz, en nu ineens ben ik in een soort schaak-
midlifecrisis. Deze maand geen column over psychologie 
en andere wijsneuzigheden, ik moet even zelf op de sofa 
van de psychoanalist. Ik hoop dat u mij toestaat om even 
grondig onderzoek te doen naar mijn eigen diepere zie-
lenroerselen door terug te gaan naar mijn jeugd.  

Eerst dacht ik dat ik gewoon een beetje moe was, iets te 
druk op werk, beetje studeren erbij, wat vette life-events 
zoals beetje ziekte hier en daar, beetje van mezelf, 
beetje van een ander, niks aan de hand, beetje opereren 
en klaar is klara. Maar dat is het toch niet. Geen zinge-
vingsvraagstukken, geen behoefte aan een cabriolet of 
een veel jongere vriendin. Het probleem is dat ik niet echt 
meer hoef te huilen als ik verlies, heb ook helemaal niet 
meer de behoefte om mijn auto met 120 tegen een boom 
aan te zetten als ik geblunderd heb, en ik schaam mij 
nog net met pijn en moeite voor mijn zoveelste wanpres-
tatie ten opzichte van mijn team. Waar is mijn haat-liefde 
verhouding gebleven ten opzichte van het schaakspel? 
De verterende zelfhaat bij verlies, de zelfverheerlijking en 
eindeloze zelfingenomenheid bij winst? Het is weg, alsof 
het er nooit geweest is.  

Maar het was er wel, als kind al. Als ik verloor op de mid-
delbare school bij de schoolcompetitie (Paul Schoenma-
kers speelde toen de sterren van de hemel, en was even 
kalm als nu) kon ik amper terugfietsen van ellende. Ik 
speelde altijd snel omdat ik moest weten hoe de partij 
afliep. Winnen of verliezen, ik moest het weten. Achteraf 
had ik soms spijt van fouten die ik maakte omdat ik zo’n 
haast had. Maar het was pure passie, en onverdunde 
liefde voor het schaken. Onder de vorsende blik van de 
meester die rondliep met de pijp in zijn mond speelde ik 
varianten van het alles of niets type, vers gelezen in een 
studieboek van Max Euwe, waarvan ik toen dacht dat ik 
het begreep. Ik speelde het koningsgambiet zonder dat 
het falklandtegengambiet met zijn miezerige variantjes 
bedacht was. En ik keek zonder gene de vijand triomfan-
telijk in de ogen als ik definitief voordeel behaalde of een 
stuk won. Ik schreef mijn zetten op in mijn boekje die ik 
kreeg van de schaakmeester als ik twee keer wist te win-
nen van hem op donderdagmiddag bij de schaaktraining. 

Mijn zetten werden geschreven in het schoonschrift dat ik 
nog niet zo heel lang daarvoor had geleerd op de basis-
school van juffrouw Budding, wat al direct mevrouw pud-
ding werd. Op zaterdag fietste ik naar de stad en bleef de 
hele middag in de kelder van de bijenkorf hangen om te 
spelen op een van de drie schaakcomputers. Ik heb er 
later nog een gekocht uit het jaar 1980. Rokeren kon hij 
nog niet, maar dat maakte niets uit, het was het mooiste 
dat de wereld te bieden had. 

Ik struinde alle toernooien af die maar te befietsen waren, 
zaterdagochtend vroeg naar Nijmegen of Arnhem, en 
Bennekom was ook te doen. De nacht daarvoor kon ik 
niet slapen vanwege al het spannends dat mij weer te 
wachten stond. Hoe zou het gaan, zou ik mij niet versla-
pen, een lekke band zou desastreus zijn, zou ik met wit 
of met zwart beginnen, en wat moet ik dan spelen? 

Soms zie ik op de club mensen schaken die zich net als 
ik vroeger bijna niet kunnen beheersen, die naar de zet 
kijken van hun tegenstander en niet kunnen wachten om 
de zet van repliek te dienen. Heerlijk, zij zijn nog steeds 
dat kind die niet kan accepteren dat die toren binnenkomt 
in hun stelling en alles op alles zetten om de vijand te 
verjagen, alle middelen worden aangewend.  

Ik mis momenteel die passie, die allesverterende angst 
voor het spel, en het overspoelende geluk tegelijkertijd. Ik 
hoop dat het tijdelijk is, en dat er een moment komt dat ik 
weer in de ban raak van het spel der spelen, dat ik niets 
anders wil dan achter het bord zitten, en met glimmende 
ogen kijk naar al het wonderlijks dat ontstaat op die 64 
velden. Dat ik niet kan wachten met zetten omdat ik moet 
weten hoe de partij afloopt. 

Maar er is hoop beste lezer, het is minder definitief dan 
dat het lijkt. Twee weken geleden speelde ik een ronde in 
het bedrijfsschaak. Ik speelde Weens, een slap aftreksel 
van het koningsgambiet, en ik wachtte lang met het spe-
len van f4 uit angst om een pionnetje te verliezen, maar 
het tij keert, ik voel het, want ik had maar 20 minuten no-
dig om te winnen. Het was volle kracht vooruit. Mijn te-
genstander bood mij remise aan en ik hoorde mijzelf zeg-
gen ’ nee ik speel door, het is namelijk mijn hobby’. Even 
voelde ik iets van de oude glans, van de dood of de gla-
diolen, van rechtdoor zonder af te slaan, van leven van 
lang geleden, en het zet door, ik ben er van overtuigd, 
het zet door. 

marco 
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De Voorgevel 
Peter Boel 

Slingerend ga ik door dit seizoen, maar net als in het ver-
haal van Edgar Allan Poe gaat de slinger toch steeds een 
stukje lager. In de eerste dagen van 2012 leek het lek 
een beetje boven te zijn met twee belangrijke punten 
voor het eerste team. Eerst het nu al beroemde eindspel 
tegen Veldhoven. 
 
Boel - Van de Meerakker  
 

De veertig zetten zijn gehaald, links en rechts om me 
heen zijn er op wonderbaarlijke wijze punten gered en we 
staan op 3½-3½. Ik moet dit eindspel dus even naar 
winst schuiven, maar dat is niet zo simpel als het lijkt. 
Concentratie is nu het belangrijkste.  
41.c4  
Ik wilde snel met die pionnen gaan lopen omdat ik prakti-
sche problemen verwachtte na 41.Tf3. Toch valt dat wel 
mee: 41...Td2 (41...Td3 42.Kf2 Txf3+ 43.Kxf3 Kxf5 
44.g4+ Kf6 45.Te3 zou niet al te moeilijk moeten zijn) 
42.Ta1 Tc2 43.Ta6+ Kg7 44.Tc6 Tdd2 45.Tg3 en dit is 
safer dan wat er in de partij gebeurde. Op 45...Td5 volgt 
sterk 46.Tc5.  
41...Td2! 42.c5 Tc2  
Op 42...Tb2! was ik 43.Te4 van plan en na 43...Tb8 
(43...Kxf5 44.Tc4) had ik berekend: 44.Tc3?! (beter is 
44.Td3! T8xb4 45.Td6+ Kxf5 46.Te7! (46.Txb4 Txb4 
47.Txh6 is remiseachtig) 46...f6 47.Tee6 en wit heeft nog 
winstkansen) 44...T2xb4 45.Txb4 Txb4 46.c6 Tb8 47.c7 
Tc8 48.Tc5, maar dit eindspel keept zwart na 48...Ke7 
49.Kf2 Kd6 50.Tc1 Txc7 51.Txc7 Kxc7 52.Kf3 h5.  
Na 43...Td1+ 44.Kh2 Tc1 is het ook de vraag hoe wit ver-
der kan komen – als hij dat überhaupt kan!  
43.Tee3!?  
Zo kan ik de damevleugelpionnen verdedigen, maar het 
zwarte initiatief wordt nu heel gevaarlijk.  
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43...Td1+ 44.Kh2 

44...Tdd2  
Ik moest me natuurlijk vooral bezighouden met 44...Tcc1. 
Daarop wilde ik 45.Tg4? spelen; 45…h5 46.Tge4 h4 
47.g4 Th1+ 48.Kg2 en ik loop eruit, dacht ik, maar 
48...Tcf1! is remise!  
45.Tgf3! Tc2 46.Tc3! wint wel, wit kan hierna met de c-
pion gaan lopen.  
45.Td3! Tf2 46.Td6+ Kxf5  
Of 46...Kg7 47.h4 Txf5 48.Tb6! en 49.c6 zou moeten win-
nen.  
47.Txh6!  
Hun eerstebordspeler gaf 47.c6!? aan, maar dat is weer 
problematisch: 47...Tf4! 48.b5 Tb4 49.Td5+ Ke6 50.Tgd3 
Tbb2. In veel varianten worden de witte damevleugelpi-
onnen kwetsbaar naarmate ze verder oprukken.  
47...f6 48.h4!?  
Iets safer was 48.Th8, hoewel wit ook hier moet uitkijken 
voor mat. Met de tekstzet creëer ik wel een nieuwe vrijpi-
on. Het ziet er zeer riskant uit, maar alles is onder contro-
le.  
48...g4 

49.Th8!  
Ik had aanvankelijk gedacht de g-pion te kunnen verove-
ren, maar met de juiste zetvolgorde kan zwart altijd ...f6-
f5 erdoor krijgen. Als zwart zijn twee torens op de onder-
ste rij zet wordt het zelfs nog heel gevaarlijk. Daarom 
besloot ik mijn toren als de bliksem weer in het spel te 
brengen via de d-lijn.  

49.Th5+ Kf4 50.Td5 f5 51.Td4+ Ke5 52.Td1 leidt overi-
gens tot een stelling die we ook in de partij krijgen.  
49...Kf4  
49...Tf1 50.Td8 Tcc1 51.Tgd3! en nu kan de toren oppo-
neren op de tweede rij.  
50.Td8! f5!  
Zwarts beste kans. Na 50...Tf1 51.Td4+ Ke5 52.Tgxg4 
(of 52.Tdxg4 ) 52...f5 is 53.Tc4! de reddende zet.  
Hier hield ik ook steeds rekening met zetten als 50...Tc4, 
waarna de winst nog moeilijk lijkt. In deze stelling is 
51.Tgd3! echter sterk: 51...Ke4 (51...Txb4 52.T3d4+ Tx-
d4 53.Txd4+ Ke3 54.Tc4 en wit wint) 52.Kg3.  
Wit moet ook steeds rekening houden met 50...Tf3, maar 
hier faalt dat op 51.Td4+ Ke5 52.Tdxg4.  
51.Td4+ Ke5 52.Td1!  
Ik meende hier een zucht van opluchting door de hele 
zaal te horen gaan. Ook goed was 52.Tdd3 Tf1 53.Tge3+ 
Kf6 54.Tc3 Ta2 55.Ta3 Tb2 56.Ta6+ Kf7 57.Td3 en nu 
moet zwart aan de handrem trekken omdat er mat dreigt.  
52...Kf4 53.Tb1! 

Nu verkeert zwart in een soort zetdwang.  
53...Tb2  
Dit maakt de witte taak eenvoudig.  
Na bv. 53...Tfe2 twijfelde ik nog of 54.b5 wel won, maar 
dat blijkt het geval: 54...Txc5 55.b6 Tc8 56.b7 Tb8 57.Tc3 
Te7 58.Tf1+! (58.Tb4+ wint ook) 58...Ke4 59.Te1+ Kd4 
60.Txe7 Kxc3 61.Kg3 en het is uit.  
De Kiebitzers dachten dat 53…Tf3 nog voor problemen 
zou zorgen, maar dan heeft wit behalve het droge 54.Tb3 
ook het veel sterkere 54.b5! Txg3 55.Tb4+. 
54.Txb2 Txb2 55.Tc3  
En het is afgelopen.  
55...Txb4 56.c6 g3+ 57.Kh3 Tb1  
Laatste grapje.  
58.Tc4+ Ke3 59.c7 1–0 
 

Sinds deze partij word ik specialist genoemd in dit soort 
eindspelen. Onzin natuurlijk, maar het mag niet onver-
meld blijven dat ik in het Olympustoernooi (waarover later 
meer) een dubbele-toreneindspel tegen Mees van Osch 
won – met twee pionnen MINDER. 

Het puntje tegen Van Meerakker was dus belangrijk, en 
toen ik anderhalve week later ook nog eens Arie Huijs-
man beschwindelde en daarmee het team in de beker 
hield, leek enig optimisme gerechtvaardigd voor het  
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Journalistenkampioenschap.  

Ik maakte echter de fout Martijn Boele mee te tronen. 
Prompt versloeg hij me in ronde 3, nadat we beiden met 
2 uit 2 waren begonnen – voor de tweede keer een nul 
met zwart tegen deze knul. Ongetwijfeld zult u over die 
goede partij van Martijn elders meer kunnen lezen.  

Ik herstelde maar half van die tik door die middag Kees 
Vreeken vanuit een superslechte stelling met een pion 
minder op remise te houden. Die avond ontdekten we na 
het snelschaaktoernooi (dat ik wel won) een voor ons 
nieuwe kroeg in Wijk aan Zee die we ‘de Voorgevel’ 
doopten (hij blijkt ‘Het Wapen’ te heten). Dat was voor mij 
een klap die ik niet meer te boven kwam. Rond zessen 
kropen we naar Hotel Het Hoge Duin. Martijn was zo ver-
standig drie uur later het ontbijt over te slaan, maar ik 
niet. Toen ik wat later de ogen opendeed stond ik een 
kwaliteit achter tegen Martin Voorn. Een lastige loting met 
zwart, maar dit was wel erg gortig. Dus de ouwe rug 
maar weer gekromd en er weer remise uitgesleept.  

’s Middags was ik in goeden doen tegen Henk Happel. 
De man met de hoogste rating had mijn Zukertort bestre-
den met nogal provocatief spel. En toen… 

Boel - Happel  

 
Die zwarte dame staat er wel heel triest bij. Maar ik had 
al een uurtje zitten vlassen op allerlei inslagen op h7 en 
f7 en was dus in offermodus. In plaats van direct en sim-
pel te winnen met 24.Ld3 Le4 25.Txe4! (heel wat beter 
dan 25.g4?! Pxg4 26.Pxg4 Dxg4+ 27.Tg3 Lh4 28.Lxe4 
Lxg3 29.hxg3, wat ook al heel goed is voor wit) 25...Pxe4 
26.De3 Tab8 27.Lxe4, zie ik hier dan eindelijk kans iets 
weg te geven: 
24.Pxf7?? Kxf7  
Nog beter was 24...Txf7 25.Lxe6 Pe4 26.Lxf7+ Dxf7 
27.Dc2 Tc8 met voordeel voor zwart.  
25.Lxe6+  
Objectief beter was 25.Te5 Dg4 26.Le2 Dxg2+ 27.Dxg2 
Lxg2 28.Kxg2, maar ik dacht hier een vette aanval te 
hebben natuurlijk.  
25...Dxe6 26.Txe6 Kxe6 27.d5+ Pxd5 28.De2+ Kd7 
29.Txh7 Txf4 30.Le5 Tf5 31.g4 Tff8 32.Db2 Lc6 33.Dd4 
Tac8 
 
 

34.Dc5??  
34.h4 en doorlopen is nog interessant. Maar mijn idee 
was 34…Tce8 35.Dd6+ met winst. Beetje simpel. 
34...Ke8?!  
Dit is niet zo slecht, maar winnend was 34...Tf1+ 35.Kg2 
(35.Kxf1 Lb5+) 35...Pe3+ 36.Kh3 Lg2+ 37.Kg3 Tf3#. Dat 
zag ik direct nadat ik 34.Dc5?? had uitgevoerd, dus 
moest ik nu in tijdnood zwetend en snel een oplossing 
zoeken...  
35.Da7?! Lb5 36.Kg2  
En nu kwam zwart geleidelijk los en won hij met zijn stuk-
kenovermacht. 
 
Daarmee was dit toernooi definitief naar de Filistijnen. 
We dronken dat af in de Voorgevel, maar dit keer deden 
we het rustig aan: reeds om vijf uur kwamen we naar  
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buiten tollen. Na hetzelfde ochtendritueel kreeg ik tegen 
middenmoter Gerard Bons een Dragadorf op het bord, 
waarin hij met wit een stuk offerde voor twee pionnen. Ik 
zal hier na al deze ellende toch niet de weerlegging van 
de Dragadorf om mijn oren krijgen?, dacht ik nog. Illustra-
tief voor mijn gemoedstoestand. Zwart had geen proble-
men en we kwamen in de volgende stelling terecht. 

Bons - Boel  

Zwart staat nu wel lichtjes onder druk en moet iets verzin-
nen als 17...Pd7 of 17...d5!?, maar ik zag natuurlijk weer 
iets leukers:  
17...Pxe4! 18.fxe4 Lxe4??  
De ‘pointe’. 18...Lxb2 was nog prima voor zwart, want er 
komt een schaakje op h4 achteraan.  
19.Dxe4 Te8 

Nu mompelde Gerard ‘Je laat me weinig keus’ en sloeg: 
20.Dxe8+  
Wonderbaarlijk, want juist hier had hij wel een keus. In-
middels had ik natuurlijk gezien dat wit zich kon redden 
met het fraaie 20.Lxf7+ Kxf7 21.0–0+ en de dame is uit 
de penning en wit staat beter! Na  
20...Dxe8+ 21.Kd1 Lxb2  
was het snel afgelopen:  
22.Ta2 Lc3 23.Tf1 De3  
Eind goed, een paar dingen goed. 
 
Om de lezer, maar vooral mezelf, wat op te vrolijken nog 
een hakpartijtje uit het Olympustoernooi, waar 4 uit 7 wèl 

een redelijke eindscore was, tegen behoorlijke tegen-
standers. 
 
Boel - Auwens  

Zwart heeft zojuist 10...b5 gespeeld en dat was onvoor-
zichtig.  
11.dxe5 dxe5 12.Pxe5! b4  
12...Pxe5 13.Dg7.  
13.Pxc6! Db6 14.Pd5!   

14...Dxc6 15.Lb5  
De pointe. Zwart mag niet nemen en staat dus verloren. 
De penning van Pd7 wordt hem fataal.  
15...Dd6 16.Dg7  
16.e5 was ook niet mis, maar de 
tekstzet is de thematische.  
16...Df8 17.Pxf6+  
17.Dxf6 is nog erger, maar hier 
gaf zwart op. Hij blijft een stuk 
achter. 
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Probleemrubriek: meerzetten 
Hendrik van Buren 

Trouwe lezers weten, dat ik elk jaar het eerste nummer 
wijd aan meerzetten. En dat gebeurt elke keer weer met 
veel plezier. Ik ben er een grote liefhebber van. Meer dan 
van de traditionele twee- en driezetten.  Ik heb al eerder 
uitgelegd hoe dat komt. De stelling geeft bijna altijd aan-
wijzingen. Het is de kunst die te vinden. Dat laat meerzet-
ten dichter bij wedstrijdschaak komen dan een tweezet. 
Uiteraard lukt het me niet altijd die boodschap te vinden, 
maar als het wel lukt geeft dat een enorme voldoening. 
Daarenboven hebben componisten meer ruimte om 
schoonheid in te brengen. Soms liggen de eindproducten 
in de buurt van kunst. Een goede aanbeveling: kijk er 
eens naar. Er is toch enige kans, dat je er ook door ge-
grepen wordt. Maar ik heb mezelf beloofd om niet te her-
halen wat ik afgelopen jaren al geschreven heb, maar 
iets meer over de concrete problemen te schrijven. 

Als algemene hulp bij het oplossen van problemen heb ik 
al eens aangeraden om in elk geval op twee dingen te 
letten: A)Valt er een aftrekconstructie op te bouwen? (in 
de problematiek een batterij genaamd). en B) Zijn er 
zwarte stukken, die elkaar verdedigend in de weg lopen. 
In dat geval is de kans groot, dat we met een Novotny te 
maken hebben. Dit blijft altijd een geliefd thema voor 
componisten. In dit geval kruisen Th3 en Lh2 elkaar op 
veld g3 en kunnen daar elkaars werking belemmeren. 
Maar een Novotny 6-zetter? Tja, als je als componist 
goed genoeg bent lukt het je en dit probleem is zeker een 
kunststuk. Dat blijkt al uit de prijzen. Het kreeg zelfs twee 
eerste prijzen; en wat voor?!! Er was een prijs van de 
FIDE in het landentoernooi en een eerste prijs in het Sov-
jet-Kampioenschap. Het zal nieuwsgierig maken en daar 
zal niemand spijt van hebben. De sleutelzet is inderdaad 
g2-g3 en dan volgen er dus twee varianten. A) 1…
Th3xg3 2.Tb7+ Ka3 3. a8D Txa8 4.Tb3+ Ka4 5.Tb8+ Ka3 
6. Lf8X  en B)… Lxg2 2. Tb8+ Ka3 3. a8D Lxa8 4. Tb3+ 
Ka4 5. Tb7+ Ka3 6. Txf3X .  

Het kan haast niet, maar het tweede probleem vind ik zelf 
nog mooier.  
 
(zie volgende diagram) 

 

Ook hier moet de stelling ons tot denken aanzetten. g5 
zou mat opleveren als zwart niet Txc8 tot zijn beschikking 
had. Dus moet de loper zich onttrekken aan dit slaan. Er 
is nog een tweede dreiging en wel f4+. Maar dan moet 
die toren niet geslagen kunnen worden. Wat dreigt er 
dan? 1. f4+ Kxg4 en 2.h3X. Nu zien we ook, dat het niet 
uitmaakt of Lc8 veld f5 bestrijkt of, dat dat veld geblok-
keerd wordt. De loper kan best geslagen worden, als dat 
maar op veld f5 gebeurt. Nu moeten we deze twee idee-
en gaan koppelen. En dan komt de oplossing er hopelijk 
uitrollen. Daar gaan we: 1. Ld7 Td8 2.Le6 Td6 3.Lf5 Tf6  
Het eerste doel is bereikt. Nu moet Tb3 nog aan slaan 
onttrokken worden.  Dit kan niet klakkeloos. 4.Tc3 Lb4 
5.Td3 Pc5 6. Te3  Daarom moest het op deze manier. De 
zwarte loper kan niet meer naar c5 om de toren op e3 
aan te vallen. De witte matvoering is niet meer tegen te 
houden ….Txf5 7. f4+ Kxg4 8. h3X.   Wat zijn schakers 
bevoorrecht om zulke mooie dingen te zien, die anderen 
niet kunnen vatten. 

Met het laatste voorbeeld van deze rubriek hoop ik te 
laten zien, dat een 20-zet niet veel moeilijker hoeft te zijn 
dan een 5-zet. Er zit meestal een repeterend mechanis-
me in, dat men moet vinden. Vaak blinkt dit niet uit door  
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schaakschoonheid, maar wie van puzzelen houdt komt 
volop aan zijn trekken.  Matbeelden zoeken heeft in de 
diagramstand meestal niet veel zin. Maar als men een 
stuk gevorderd is wordt het noodzakelijk. Dat pion g3 van 
het bord moet verdwijnen en pionnen b4 en b5 erop  
moeten blijven omdat dat blokkadevelden zijn, zal na een 
zet of acht duidelijk zijn.  Daar gaan we: 1.Pa5 (dreigt 
Pb3 met mat) Kc5 2.Pe4+ (haalt de koning terug) Kd4 3. 
Pxf6 (dreigt Pb3 met mat) Kc5 4.Pe4 (haalt de koning 
terug) Kd4 5. Pg5 (een moeilijke zet. Het is nog te vroeg 
voor Pxg3.)…Kc5 6.Pb7 + Kd4 7. Lb3 (Opnieuw een 
moeilijker zet, die een ander matbeeld creëert) Pc8 
(verplicht, want er dreigde 8.Pe6+ Ke4 en 9.Pd6 X) 8. 
Kd8 Kc5 9.Pe4+ Kd4 10.Pxg3 (nu kan het wel) Kc5 11. 
Pe4+ Kd4 12. Pf2 (nu zal iedereen het matbeeld wel ge-
vonden hebben.) Kc5 13. Pb7+ Kd4 14. e3X, Zowel het 
maken als het oplossen is een waar kunststuk.  
 

Als gebruikelijk is het vierde probleem om zelf mee te 
stoeien. Het is een zevenzet.  Ook ditmaal zit de vinger-
wijzing in de bordstand. Laat ik helpen. Er zijn directe 
matbeelden. Ik noem hier Ld4xc3. Maar hoe komt die 
loper op d3? Nog directer is de variant 1,Pxc3 Kxc3 2. 
De1X. Waarschijnlijk stuurt de componist aan op een 
stand zonder de twee pionnen e3 en e4. Laat mij gelijk 
maar verklappen, dat dit ook echt zo is. Kortom het wordt 
jullie taak in de komende weken om die pionnen kwijt te 

raken en zo een mat in zeven te realiseren. Ik weet, dat 
het gaat lukken. Ik ken op de club verschillende specialis-
ten in het kwijtraken van pionnen. 

1. Wit geeft mat in zes zetten. Componist:  V. Rudenko  
1972 
2. Wit geeft mat in acht zetten. Componist: I. Kricheli  
1975 
3. Wit geeft mat in veertien zetten. Componist:  A. Lobus-
ov  1975 
4. Wit geeft mat in zeven zetten. Componist: R. Tavariani  
1975.   

 

Interne competitie 
Erik Wille 

De strijd om de clubkampioenschappen is ruim halverwe-
ge. 19 van de 35 ronden zijn gespeeld. Ook de beker-
strijd vordert gestaag en van de rapidcompetitie liggen 2 
van de 5 avonden achter ons. Er begint dus ook wat te-
kening in de klassementen te komen en van een aantal 
spelers is het ook al zeker dat ze het eindklassement 
vanwege te weinig partijen niet gaan halen. Belangrijk is 
echter dat de opkomst onverminderd groot is. Een teken 
dat de clubavond bij iedereen een steeds vastere plaats 
in de agenda heeft gekregen. En dat geeft niet alleen 
veel meer gezelligheid op onze schaakdonderdagen, ook 
de spanning in de competitie neemt hierdoor flink toe. En 
hopelijk bevordert de spanning de opkomst dan weer in 
positieve zin. Maar nu snel naar de standen. 
 
Groep A 
In deze groep is gewezen koploper Martijn Boele uit het 
klassement verdwenen. Hij zal de 25 partijen zeker niet 
gaan halen en is daardoor dus geen kandidaat voor de 
titel. De nieuwe koploper is Guust Homs, die al vaker 

clubkampioen van ASV was. Guust Homs versloeg na 
eerst van zijn Zevenaarse teamgenoot Henk Karssen 
verloren te hebben achtereenvolgens Frank Schleipfen-
bauer en Erik Wille. De titel is echter nog lang niet op-
nieuw aan hem vergeven. Dirk Hoogland is de grootste 
concurrent. De routinier uit ASV 1 is duidelijk op zoek 
naar zijn eerste kampioenschap van ASV. Opvallend ge-
noeg verloor ook Dirk Hoogland van Henk Karssen, maar 
daar stonden zeges tegen Peter Boel, Frank Schleipfen-
bauer en Koen Maassen van den Brink tegenover. Het 
gaat aan de top van de ranglijst niet alleen tussen deze 
twee kemphanen. Ook Henk Karssen, Wouter van Rijn 
en Otto Wilgenhof zullen nog pogingen doen om het 
kampioenschap voor de neus van de leiders weg te ka-
pen. Bijzonder is dat de bekerstrijd wel eens een cruciale 
rol kan spelen in het gevecht om de titel. Daar staan im-
mers de partijen Peter Boel-Dirk Hoogland en Guust 
Homs-Otto Wilgenhof op het programma. Overigens zijn 
ook Jochem Woestenburg en Remco Gerlich aan een 
uitstekend seizoen bezig. 

Groep A  TOTAAL  INTERN  EXTERN   
Nr  Naam  TPR  Score  Aantal  Score  Aantal  Score  Aantal  ELO 

1  Guust Homs  2243  10  15  5,5  8  4,5  7  2210 
2  Dirk Hoogland  2214  8  13  6,5  8  1,5  5  2164 
3  Henk Karssen  2175  13  22  9  15  4  7  2136 
4  Wouter van Rijn  2157  6,5  12  3,5  7  3  5  2198 
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Groep B 
Over spanning gesproken. De koplopers Albert Marks en 
Jacques Boonstra staan precies gelijk. Titelverdediger 
Albert Marks heeft wel de beste papieren, want hij heeft 
vijf partijen meer achter zijn naam staan. Albert Marks 
dankt zijn toppositie mede aan zeges op Siert Huizinga 
en Tony Hogerhorst. Achter de twee koplopers is Jan 
Groen een gevaarlijke achtervolger. Na een zege op Ha-
rold Boom klopte Jan Groen ook koploper Albert Marks.  

 
En hoe belangrijk die zege geweest is, weten we aan het 
einde van het seizoen. Mooi zijn de klasseringen van 
Tom Bentvelzen en Jan Vermeer. Vooral Tom Bentvel-
zen scoort enorm hoog met 8 uit 13. En tenslotte is het 
goed te zien dat de bij ASV teruggekeerde Bob Kooij zich 
ogenschijnlijk moeiteloos in de subtop handhaaft. Scha-
ken is dus wat dat betreft net fietsen. Als je het eenmaal 
kan, verleer je het niet meer. 

Groep A (vervolg)  TOTAAL  INTERN  EXTERN   
Nr  Naam  TPR  Score  Aantal  Score  Aantal  Score  Aantal  ELO 

5  Otto Wilgenhof  2147  8  16  6  9  2  7  2139 
6  Jochem Woestenburg  2125  8  13  6  10  2  3  2066 
7  Remco Gerlich  2104  7,5  13  4,5  8  3  5  2020 
8  Léon van Tol  2074  4  9  1,5  3  2,5  6  2173 
9  Wouter Abrahamse  2053  8  15  6  10  2  5  1987 
10  Peter Boel  2046  11  21  8  15  3  6  2113 
11  Martin Weijsenfeld  1990  8  15  5,5  11  2,5  4  1968 
12  Frank Schleipfenbauer  1985  4,5  13  3,5  10  1  3  2062 
13  Koen Maassen van den Brink  1979  7  15  3  10  4  5  2005 
14  Anne Paul Taal  1977  6,5  11  3  5  3,5  6  1938 
15  Siert Huizinga  1968  13  20  8  15  5  5  1930 
16  Barth Plomp  1965  5  8  1,5  2  3,5  6  1987 
17  Jan Knuiman  1956  11,5  22  9,5  17  2  5  1964 
18  Ruud Wille  1892  12,5  24  10  18  2,5  6  1898 
19  Désiré Fassaert  1887  10  18  7,5  13  2,5  5  1857 
20  Rob Huberts  1827  8,5  16  7  13  1,5  3  1833 
21  Erik Wille  1826  4  10  1,5  6  2,5  4  1853 
22  Tony Hogerhorst  1801  11  24  9  19  2  5  1825 
23  René van Alfen  1797  5,5  12  5  7  0,5  5  1838 
24  Theo van Amerongen  1758  6,5  14  3  9  3,5  5  1799 
25  Ruud Verhoef  1708  5  15  3,5  10  1,5  5  1764 

TOTAAL  INTERN  EXTERN   

Nr  Naam  TPR  Score  Aantal  Score  Aantal  Score  Aantal  ELO 

1  Albert Marks  1780  7,5  16  4  10  3,5  6  1780 
2  Jacques Boonstra  1780  6  11  3  6  3  5  1776 
3  Jan Groen  1754  8  16  7,5  13  0,5  3  1754 
4  Tom Bentvelzen  1730  8  13  7  10  1  3  1669 
5  Jan Vermeer  1716  11  22  9  15  2  7  1740 
6  Bob Kooij  1681  7,5  13  7  12  0,5  1  1665 
7  Theo Koeweiden  1672  7,5  14  5,5  10  2  4  1610 
8  Hendrik van Buren  1667  8  17  6,5  12  1,5  5  1676 
9  Hedser Dijkstra  1633  8,5  16  7  12  1,5  4  1655 
10  Abbes Dekker  1633  5  13  3  8  2  5  1707 
11  Hans Corbeel  1628  5  10  4  7  1  3  1660 
12  Dick Hajee  1622  5,5  13  3,5  10  2  3  1689 
13  Jos Aarntzen  1615  7  14  5  10  2  4  1613 
14  Harold Boom  1606  3  8  0,5  4  2,5  4  1667 
15  Rob van Belle  1605  8  19  7  15  1  4  1693 
16  Frits Wiggerts  1581  4  10  3,5  7  0,5  3  1619 

Groep B  
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Groep C 
In de vorige ASV-Nieuws zagen we al de start van de 
revival van André de Groot. Die opmerking heeft hem 
kennelijk geen extra druk gegeven, want André de Groot 
heeft in het seizoen van zijn comeback de koppositie ge-
pakt. En aangezien zijn directe belagers Herman de Mun-
nik en talent Pieter Verhoef nog niet zoveel partijen heb-
ben, lijkt Bob Sanders de grootste concurrent. Het gat 

tussen de teamgenoten uit ASV 13 is echter al opgelo-
pen tot bijna 100 punten. De score van de trotse koploper 
is trouwens mede door zijn geweldige optreden in de 
teams erg hoog.  Overigens geldt dat ook voor Herman 
de Munnik (100% in De Sleutelzet 1) en Pieter Verhoef 
(10% in interne competitie). Ook Jan Diekema (100% in 
ASV 13) en Hans Derendorp hebben hoge scores achter 
hun naam staan. 

Groep B (vervolg)  TOTAAL  INTERN  EXTERN   

Nr  Naam  TPR  Score  Aantal  Score  Aantal  Score  Aantal  ELO 

17  Dick Vliek  1526  3,5  8  1,5  3  2  5  1570 
18  Henk Kuiphof  1517  3,5  11  2  8  1,5  3  1615 
19  Ton van Eck  1495  5,5  14  4,5  10  1  4  1526 
20  Frans Veerman  1443  5,5  14  3  8  2,5  6  1510 

TOTAAL INTERN EXTERN  
Nr Naam TPR Score Aantal Score Aantal Score Aantal ELO 
1 André de Groot 1656 11,5 15 6,5 10 5 5 1500 
2 Herman de Munnik 1631 6,5 9 2,5 5 4 4 1509 
3 Pieter Verhoef 1606 6,5 8 4 4 2,5 4 1381 
4 Bob Sanders 1565 9,5 16 6 10 3,5 6 1495 
5 Xadya van Bruxvoort 1563 6,5 12 4,5 8 2 4 1522 
6 Horst Eder 1561 8 15 5,5 10 2,5 5 1560 
7 Bent Schleipfenbauer 1549 8,5 17 6,5 13 2 4 1524 
8 Ko Kooman 1511 10,5 20 8,5 16 2 4 1483 
9 Hans Derendorp 1502 9 15 7,5 12 1,5 3 1455 
10 Jan Diekema 1439 9 12 5 8 4 4 1235 
11 Lion de Kok 1438 7 16 5 11 2 5 1482 
12 Clemens Wijman 1432 11 20 9,5 18 1,5 2 1460 
13 Rob Rietbergen 1399 3,5 9 3,5 9 0 0 1446 
14 Hans Meijer 1388 6,5 14 5 10 1,5 4 1356 
15 Jelle Noordhuis 1348 3,5 9 2,5 7 1 2 1381 
16 Kees van Keulen 1339 9,5 18 7 12 2,5 6 1288 
17 Jan Sanders 1338 9,5 16 8,5 13 1 3 1285 
18 Danny Hageman 1332 8,5 14 8,5 13 0 1 1275 
19 Peter van Deursen 1331 3 9 3 7 0 2 1438 
20 Jan Zuidema 1318 8 19 6,5 15 1,5 4 1367 
21 Koen van Keulen 1301 7,5 14 6,5 11 1 3 1202 
22 Bob Hartogh Heys 1293 8,5 16 7,5 13 1 3 1269 
23 Henk Kelderman 1267 7 16 5,5 13 1,5 3 1266 
24 Gerard Viets 1267 8 13 8 13 0 0 1199 
25 Pim Rijmer 1263 5 12 5 12 0 0 1304 
26 Phillip Stibbe 1129 4,5 12 4,5 12 0 0 1123 
27 René de Goey 1122 6,5 15 6,5 14 0 1 1068 
28 Hein van Vlerken 1111 7 21 5 17 2 4 1130 
29 Wim Peters 1058 3,5 10 3 6 0,5 4 1013 
30 Jelmer Visser 950 4 18 4 17 0 1 1024 

Groep C 
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Bekercompetitie - Kroongroep 
De strijd in de bekercompetitie is heftiger dan 
ooit. In de vorige ASV-Nieuws zagen we dat 
Léon van Tol op remise was blijven steken. 
De constatering dat de bekerhouder op her-
haling moet, kunnen we echter niet nogmaals 
schrijven. Siert Huizinga zorgde ervoor dat de 
cupfighter van vorig seizoen nu al in ronde 1 
klaar was. Ook Richard van der Wel sneuvel-
de verrassend. René van Alfen uit ASV 5 was 
de teamcaptain van het eerste te slim af. 
Koen Maassen van den Brink was vorig sei-
zoen nog finalist, maar nu was Otto Wilgen-
hof een onhandige start van het bekeravon-
tuur, dat voor Koen dus ook al in ronde 1 ein-
digde. Intussen zijn de eerste twee spelers bij 
de laatste acht bekend. Jochem Woestenburg 
klopte na Martijn Boele ook Désiré Fassaert. 
En Siert Huizinga is na de winst op Léon van Tol voor 
niemand meer bang. In de tweede ronde werd de win-
naar van de bekergroep van vorige seizoen, Marco 
Braam geklopt. En daarmee zijn drie spelers die afgelo-
pen seizoen tot de laatste vier behoorden nu al uitge-
schakeld. 
 
Bekergroep 
In deze groep zijn er nauwelijks verrassingen. Bij de laat-
ste acht zitten dan ook spelers die in het algemeen een 
vooraanstaande rol spelen in groep B. Pieter Verhoef 
heeft zich door een zege op Bob Hartogh Heijs bij dit 
achttal geplaats. Verder zien we onder meer meervoudig 
bekerwinnaar Hedser Dijkstra, Jan Vermeer, Bob Kooij 
en Tom Bentvelzen als de te verwachten kanshebbers 
voor de bekerwinst. 
 
Als altijd sluiten we deze rubriek af met de ELO-
ontwikkelingen. 

De Top tien bestaat deze keer uit 12 mensen. Opmerke-
lijk is het enorme aantal spelers uit groep C in dit klasse-
ment. En wat misschien nog wel meer opvalt, is het ont-
breken van spelers uit groep B. Bij groep C hadden we 
het al over de revival van André de Groot. André de 
Groot is op dit moment niet alleen de beste speler in zijn 
groep; hij is ook nog eens de speler met grootste sprong 
voorwaarts. Er lijkt een tweestrijd te gaan ontstaan tus-
sen twee spelers uit ASV 13. De nederlaag van Jan Die-
kema tegen Jan Sanders gaf de koploper even wat ruim-
te, maar het seizoen is nog lang. Op bescheiden afstand 
is Pieter Verhoef een goede nummer drie. Deze keer 
sparen we de grootste dalers. Daarmee krijgen tien spe-
lers twee maanden extra om een publicatie in ASV-
Nieuws te voorkomen. Dat lijkt een mooie uitdaging. Tot 
donderdag! 

ASV is weer 4 Arnhems kampioenen rijker! 
Tijs van Dijk 

Zaterdag 28 januari werd weer het jaarlijkse basisschool-
kampioenschap gehouden waarin ASV zeer goed voor 
de dag kwam. Regerend algeheel Arnhems kampioen 
Pieter Verhoef maakte zijn status waar en pakte ongesla-
gen opnieuw de titel! Bij de prijsuitreiking werd hij dan 
ook betiteld als Gigant... 
 
Maar onder hem was er nog veel meer succes. Van de 
overige 5 titels gingen er ook nog 3 naar ASV en was er 
1 vice-kampioen dus werden we zeer rijk toebedeeld. 
Teun Gal werd kampioen van de Beginnersklasse en Em 
Reijmer van de Beginnersklasse-meisjes. Medailles wa-
ren er voor Julian van de l'Isle voor de 5e plaats met 5 uit 
7 en Monte Boer voor de 7e plaats met 4 uit 7; Jean Le-
win viel met 4 punten net buiten de prijzen. 
 
Dan was er nog een speciale positie voor onze Spaanse 
invasie. ASV heeft 3 jonge goede spelers gekregen bleek 
wel want Mikel de Arriba werd met liefst 

5,5 uit 7 Arnhems kampioen van de Beginnersklasse in 
de basisschoolgroepen 3 t/m 6. Dat was slechts een half-
je achter de algehele kampioen die hij in een direct ge-
vecht zelfs wist te verslaan! Feitelijk is hij dus kampioen 
van de Beginnersklasse maar ook is hij 3e algemeen t/m 
groep 6. 
 
Zijn zus Femke de Arriba stond zelfs tot de slotronde bo-
ven Mikel maar kwam op het eind toch iets lager uit met 
4,5 punt; wel genoeg voor het 'zilver'  
dus de 2e plek in deze basisschoolgroepen t/m 6-
meisjes. Jongste zus Dafne de Arriba zit pas in groep 3 
en zal ongeveer de jongste speler van het toernooi zijn 
geweest maar wist ook al een potje te winnen door een 
mooie mat op het midden van het bord en wist ook een 
patje te scoren. 
 
Zo zijn de 9 ASV-deelnemers al genoemd wat dus een 
lang eclatant succesverhaal is! Want er deden liefst 81 
deelnemers mee dus het was een harde strijd om de  

        TOTAAL   
Nr  Naam  Grp  ELO  Score  Aantal  Stijging 
1  André de Groot  C  1500  11,5  15  139 
2  Jan Diekema  C  1235  9  12  107 
3  Pieter Verhoef  C  1381  6,5  8  81 
4  Henk Karssen  A  2136  13  22  71 
5  Siert Huizinga  A  1930  13  20  66 
6  Koen van Keulen  C  1202  7,5  14  64 
7  Bob Sanders  C  1495  9,5  16  56 
8  Jochem Woestenburg  A  2066  8  13  55 
9  Kees van Keulen  C  1288  9,5  18  53 
10  Remco Gerlich  A  2020  7,5  13  48 
11  Herman de Munnik  C  1509  6,5  9  48 
12  René de Goey  C  1068  6,5  15  48 
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prijzen. In de scholenstand was het succes voor Noord 
ook mooi te zien: 4 van de eerste 7 schoolteams komen 
uit Noord. Daarbij moet gezegd dat dit wel de plekken 4 t/
m 7 zijn dus werk aan de winkel als er 8 februari daad-
werkelijk gespeeld gaat worden om het OSBO-
kampioenschap! 
 
De ASV-jeugdafdeling probeert ook de oudere jeugd te 
stimuleren. Zo is begin dit jaar het persoonlijk mentor-
schap van jeugdspelers ingevoerd. De beste jeugdspe-
lers hebben nu een eigen mentor uit ASV 1: Dirk Hoog-
land, Otto Wilgenhof en Richard van der Wel. Bent 
Schleipfenbauer, Xadya van Bruxvoort en, daar heb je 
hem weer, Pieter Verhoef krijgen naast training op de 
club dus ook een goede schaker van buiten de jeugdaf-
deling naast zich die hun begeleiden in ontwikkeling door 
analyse van partijen, bespreken van toernooiresultaten of 
gewoon praten over zaken die beter kunnen. 
 
In de vele ASV-teams zitten natuurlijk ook al tal van 
jeugdspelers. Wie gedacht had dat Bent en Xadya met 
hun KNSB-elo's van 1100 de 2e Klasse OSBO niet aan 
zouden kunnen wordt momenteel gelogenstraft. Nu we 
over de helft van de competitie zijn en ASV 7 helaas laat-

ste staat heeft dat niet aan de vertegenwoordiging van de 
jeugdafdeling gelegen. Zo was jeugdleider Theo Koewei-
den lang de teamtopscorer en is jeugdleider Tijs van Dijk 
(door zijn fijne Franse opening) nog ongeslagen maar de 
kids redden helemaal de eer van het team. Bent en Xa-
dya wonnen beiden al een partij en hielden 2 andere re-
mise tegen allemaal 1600-spelers dus zitten nog op een 
keurige 50% score waarmee het team dus middenmoot 
had kunnen staan! 
 
In tal van andere avondteams worden ook diverse suc-
cessen geboekt. Meest aansprekend is natuurlijk ASV 11 
met de allerjongste garde dat al tal van bordpunten wist 
te scoren. Het eerste officiële Jeugdteam van de OSBO-
avondcompetitie! Verder maakt ASV zich alweer op voor 
de Topklasse van de OSBO-jeugdcompetitie. Zowel in de 
D- als de C-leeftijdscategorie zijn we present. Maar ook 
in de E- en AB-1e Klasse dus alle leeftijden kunnen, nu 
de voorrondes zijn afgelopen, nog altijd naar hartelust 
teamschaken. Aangezien dit niet bij alle clubs in de om-
geving het geval is hebben we momenteel ook een aan-
tal dubbelleden van WDC en Doesburg op de ledenlijst 
staan zodat ASV naast 13 teams bij de volwassenen ook 
grossiert in teams bij de jeugd!  

Marco Braam oogt ontspannen. We spreken af op de 
vooravond van zijn bekerpartij tegen Siert Huizinga. Hij 
heeft een opening op het oog, en als het per ongeluk an-
ders loopt, dan ziet hij wel. Met schaken improviseert 
Marco graag, dat zou hij ook graag wat meer willen in zijn 
privé leven. Marco Braam is een levensgenieter met een 
enorme gedrevenheid die hem aanjaagt om steeds ver-
der te komen, meer te studeren, meer kennis op te doen: 
“Ik raak bijna in paniek als ik dingen niet weet, die ik zou 
moeten of kunnen weten.”  

Marco en ik hebben elkaar vaker gesproken. We 
“kennen”elkaar wel een beetje. Toen ik pas lid was van 
ASV is Marco een tijdje mijn schaakleraar en mental 
coach geweest, daarnaast hebben we samen regelmatig,  
op verschillende locaties “(schaak) Avonden” georgani-
seerd. Toch hoopte ik, en dat gebeurde, nieuwe dingen 
te horen.  

Wie weet, ik wist het niet, dat Marco Richard III van Sha-
kespeare in een straattaal-versie heeft gespeeld.? Als 
het onderwerp ter sprake komt begint Marco eerst te 
glunderen, dan staat hij op, spreidt zijn armen en buldert 
door de gelagkamer van het ASV-Clubgebouw: “Now is 
the focking winter van de walg, gesmolten tot een hete 
zotte zomer. Dankzij dat zonnekind van haar Edwaar, 
Showers of doom that hung above our heads, is in de 
oceaan haar kut begraven.”  

Het was serieus, geen kinderspel, legt hij uit. Maanden 
zwoegen en oefenen tot het hoogtepunt daar was: In de 
blauwe zaal (uitverkocht) van de Stadschouwburg in 
Utrecht. Toneel, studeren en veel cafébezoek;  daar be-
stond zijn leven uit tussen pakweg zijn 20e en zijn 30e . 

“Ik heb eerst Pedagogiek gestudeerd, en daarna General 
Management en Bedrijfskunde,” legt hij uit. “Momenteel 
werk ik bij Karakter en ben daar manager bedrijfsvoering 
voor een 4-tal klinieken voor kinderen tussen de vier en 
achttien jaar met psychische stoornissen. Een leuke 
drukke baan. Ondanks dat het werk voldoening geeft ben 
ik toch nog steeds op zoek naar vervolgopleidingen en 
cursussen. Ik ben nu bezig met een MBA opleiding en 
daarvoor heb ik ook nog een periode Filosofie gestu-
deerd.”  

Als ik vraag aan Marco wat hij dan voor een interessante 
boeken op zijn nachtkastje moet hebben liggen, grinnikt 
hij: “Kuifje en de man op de Maan! en dat is zelfs op som-
mige avonden nog te zware kost voor me, ’s avonds heb 
ik het tegenwoordig vaak echt wel gehad.”   

Marco heeft een aantal zware jaren achter de rug. Alles 
leek mis te gaan. Scheiding, daardoor gedwongen ver-
huizing, een auto-ongeluk en als klap op de vuurpijl werd 
er een tumor bij hem geconstateerd. Wonder boven won-
der is hij daar goed van genezen. Door de ziekte heeft hij 
ervaren hoe kwetsbaar het leven is en hoe belangrijk het 
is om te genieten. Elke dag opnieuw. Inmiddels woont 
Marco samen met een nieuwe vriendin (“ze kan niet 
schaken, maar wel geweldig buikdansen”) in Nijmegen 
na eerst een tijdje in Utrecht te hebben gewoond. On-
danks Nijmegen blijft Marco schaken bij ASV. “Helaas 
heb ik door mijn ziekte afscheid moeten nemen van mijn 
korte carrière binnen het bestuur, maar schaken bij ASV 
blijf ik zeker doen. Geen denken aan dat ik van club ga 
veranderen, daar is de sfeer te goed voor ”.  

Clublid 
Marco Braam & Ton van Eck 
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Ik vraag Marco naar wat schaakherinneringen van 
“vroeger”. “Toen ik een jaar of 12 was,” zo kan hij 
zich herinneren, “fietste ik regelmatig van Doorwer-
th naar Arnhem, speciaal om naar De Bijenkorf te 
gaan, daar in de kelder hadden ze vier schaakcom-
puters, hele middagen speelde ik daarop.  Ik denk 
dat dat mijn eerste echte schaakervaringen zijn. Ik 
kende het spelletje al wel langer, maar die compu-
ters fascineerden me, vooral ook omdat ze toen 
nog niet konden rokkeren. Je moest creatief zijn 
om daar alternatieven voor te bedenken”. 

“Ik kan me niet echt herinneren dat ik vroeger lid 
geweest ben van een club,” zo gaat  hij door  “ik 
schaakte altijd via scholen. En redelijk goed. Ik heb 
zelfs meegedaan destijds met het NK-Jeugd. Vijf 
uit zeven had ik, maar op het cruciale moment 
overviel mij de schaakblindheid, daarna heb ik 20 
jaar, op wat internetschaak na, geen stuk meer 
aangeraakt.” “De blindheid sloeg toe in mijn partij 
tegen Jock Geselschap,” ja echt, zoek maar op, zo heette 
hij “ik weet zelfs nog dat het om een toren/dame eindspel 
ging waarin ik ineens het totale overzicht verloor.” Des-
tijds zat ik een stuk hoger, nu zit ik ongeveer op 1750, ik 
zou mezelf nog graag wat meer puntjes gunnen, maar 
misschien blijf ik hier wel de rest van mijn leven op han-
gen, ik studeer eigenlijk niet of nauwelijks om mijn niveau 
te verbeteren, maar het spelletje blijft boeiend en leuk!” 

Als ik na een serie verschrikkelijke blunders achter elkaar 

maar snel naar huis ga om de deadline te halen voor 
ASV-nieuws, bel ik nog even met Marco. Hij is al onder-
weg naar Nijmegen en zit in de auto. “Tja, verloren, en 
terecht. Siert is een ronde verder”.  Of er nog iets is dat 
hij perse in het interview wil hebben: “O ja,”zegt hij snel 
voordat hij omwille van de veiligheid op moet hangen: 
“schrijf er nog even bij dat ik niks om auto’s geef, maar 
dat een Alfa Romeo toch de mooiste auto is die ooit is 
gemaakt”.  

De eerste helft van het seizoen 2011-2012 werd door 
ASV 2 in december afgesloten met de belangrijke uitwed-
strijd tegen Messemaker 1847. 

Messemaker was aan het begin van het seizoen de grote 
elofavoriet in onze klasse. Echter waar wij de 100% score 
wisten te houden verloor Messemaker, al in de 1e ronde, 
een wedstrijd tegen het verrassende Kasteel. Daarmee 
stond Messemaker na de 3e ronde, met nog 6 teams, op 
een gedeelde 2e plaats. 

Een winst bij Messemaker zou dus zeer welkom zijn 
maar vanzelfsprekend was dit dus zeker niet. Tot dan toe 
kon Messemaker gemiddeld een elo van  2101 op de 
borden brengen terwijl de nr. 2 (ASV2!) gemiddeld 2018 
elo puntjes op de been kon brengen. Echter in deze 4e 
ronde speelde hun topper, IM Peter Scheeren (elo 2444) 
niet mee.  Dit terwijl onze topper, Sander (GM zonder 
titel) er wel bij was!  

Een kleine teleurstelling voor Sander dus, die voor een 
tegenstander van formaat graag naar Gouda reist, maar 
wel een klein opkikkertje voor het team. De gemiddelde 
eloverhouding; 2063 tegen 2050 was daarmee minder 
indrukwekkend maar nog steeds licht in hun voordeel 

Dan de wedstrijd. Tot aan de tijdnoodfase aan toe was 
het beeld over het algemeen in ons voordeel maar zeker 
niet een onbedreigde winst. 

Sander speelde met wit Peter (Ypma), een van hun goed 
scorende jeugdtalenten. Sander lokte deze Peter met 
een pionnetje in een verschrikkelijk complexe stelling 
waar zwart aan het langste lijntje leek te trekken. Maar 
het blijft bij leek! Want terwijl Ypma het punt al half vierde 
en zijn teamgenoten al hun bewondering uitten voor de 
nakende snelle winst bleek dat Sander de stelling veel 
beter ingeschat en berekend had. Via een complexe sla-
genwisseling werd een dreigend dameverlies afgewim-
peld en resteerde eindspel met … een kwaliteit meer en 
betere stelling voor Sander. En dat won hij vlot! 

Koen won daarna zijn partij. Na een rustige en degelijke 
opbouw kwam er opeens een venijnig zetje Lg6 in de 
stelling waarmee Koen een pion won en de koningsstel-
ling aan gort mepte. Daarna wikkelde hij vlot en zuiver af. 
Zie hiervoor de bijgevoegde partij. 

Toen volgenden twee belangrijke plusremises van John 
en Koert. John speelde een onberispelijke remise waar 
nergens het evenwicht werd verbroken. Koert realiseerde 
de remise iets minder solide. Na verlies van de rochade 
in de opening trok hij langzaam het initiatief naar zich toe. 
Echter net toen Koens aanval onhoudbaar leek blokte de 
tegenstander goed en was remise het hoogst haalbare. 

De overige partijen werden in de tijdnoodfase beslist. 
Pascal speelde wederom een hele boeiende partij en 
wist zijn tegenstander in een mindere stelling te drukken  

ASV 2 Winterkoning 
Frank Schleipfenbauer 
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die deze in tijdnoodfase niet geheel meer kon overzien. 
Er ontstond een matnet dat uiteindelijk de winst oplever-
de. Martijn liep tegen zijn eerste niet-winst van dit externe 
seizoen op. Met zwart wist hij een prachtige stelling op te 
bouwen. Helaas miste hij ergens in de tijdnoodfase, ge-
hinderd door een haperende klok, een tussenzet waar-
door hij een afruil verzuimde en verloor. Sjoerd speelde 
een solide partij. Hij had het initiatief maar kreeg de stel-
ling niet open. Ergens in het toren eindspel werden door 
beide kanten kansjes gemist werden waardoor het uitein-
delijk toch remise werd. En daarmee was de winst bin-
nen. 

En ikzelf? Ik kwam in een zeer lastige stelling terecht 
waar ik wel spel bleef houden. Plotseling kon mijn tegen-
stander echter afwikkelen naar een glad gewonnen stel-
ling. Helaas voor hem verwisselde hij echter 2 zetten 
waardoor ik naar een eindspel met een pion meer kon 
vluchten!Echter net toen ik dacht; mij kan niets meer ge-
beuren (T+P tegen T+P met een dubbelpion meer) en de 
winst voor ons is binnen!, deed ik de grafzet van 2011! Ik 
verloor een stuk. Met nog enkele seconden op de klok 
lukte het me ook nog niet alleen het paard maar meteen 
maar de toren erbij te geven….Ouderdom?  

Toch maakt de uitslag voor mij alles goed;  Messemaker 
1847 – ASV 2; 3.5-4.5! Een verdiende score, waar nog 
iets meer ingezeten had. En bovendien gaan we met 2 
matchpunten voorsprong het nieuwe jaar en de 2e sei-
zoenshelft in! Het aantal teams op de 2e plek is overzich-
telijk teruggebracht tot nog maar 2. Deze veldslag onder 
de nummers 2 en het feit dat de nummer laatst 4 maal 
met minimaal verschil (met 3.5 punt) verliest, betekent 
dat we wederom in een klasse zitten waar iedereen rede-
lijk aan elkaar gewaagd is.  

Dus we zijn er nog lang niet maar,…. de winterkampioen 
is bekend! 

Maassen vd Brink, Koen - Evengroen, Jan  
(messemaker 1847 - asv 2) 2011.12.17  
1. d4 d5 2. Pf3 Pf6 3. e3 e6 4. Ld3 c5 5. c3 Le7 6. Pbd2 
a6 7. Pe5 Pbd7 8. f4 Dc7 9. O-O b6 10. Df3 h5 11. Dg3 
g6? 12. Lxg6! En hup daar is de pion, maar wel een hele 
belangrijke. 
 
(zie volgende diagram) 
 
 

12... Pxe5 [12... fxg6 13. Dxg6 Kd8 14. Pf7 Ke8 15. Pd6 
Kd8 16. De8 Pxe8 (16... Txe8 17. Pf7#) 17. Pf7# ]  

Analysediagram 
13. fxe5 Tg8 14. exf6 Ld6 15. Lxf7 Kxf7 16. Dh4 Th8 
17. Pf3 Ld7 18. Pg5 Kg6 19. e4! cxd4 20. cxd4 Dc4 21. 
Pf3!? De computer vindt een betere [21. e5!! Lxe5 22. 
Pf3 Lxd4 (22... Lxf6 23. Pe5 Lxe5 24. Dg5 Kh7 25. Tf7 
Lg7 26. Txg7#) 23. Pxd4]  
21... Tag8? 22. f7!  Maar dat is nu voldoende. 

[22. f7 Dxf1 (22... Tf8 23. Pe5 Lxe5 24. Dg5 Kh7 25. 
Dh6#; 22... Kxf7 23. Pe5 Ke8 24. Pxc4«; 22... Tg7 23. 
Pe5 Lxe5 24. Dg5 Kh7 25. Dh6#) 23. Kxf1«] 1-0 
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ASV 2 wacht nog steeds op eerste nederlaag 
Koen Maassen van den Brink 

In de 5e ronde speelde ASV 2 tegen het team van Oos-
ten-Toren uit Amsterdam. We waren tot deze ronde nog 
ongeslagen met vier redelijk strakke overwinningen tegen 
niet de minste tegenstanders. Iedereen die de verrichtin-
gen van het 2e de afgelopen jaren heeft gevolgd weet dat 
dit team ratingfavorieten zonder enige moeite oprolt waar 
tegen de kleintjes hopeloos word gefaald. 
Gezien de stand op de ranglijst van onze tegenstander 
vreesde ik dan ook voor een slechte afloop. Tegen deze 
middenmotor zouden wij ongetwijfeld verliezen en zo de 
koppositie in klasse 3c verspelen.  
 
Graag begin ik met mijn eigen partij die toevallig ook als 
eerste klaar was. Aan het eind van de opening won ik 
een pion en ik zag weinig tot geen compensatie voor mijn 
tegenstander. Deze bleek er 5 zetten later wel degelijk te 
zijn en mijn stelling ging van iets minder tot slecht. Toen 
mijn tegenstander vergat mijn laatste dreigingen in de 
kiem te smoren ging hij snel de fout in. Binnen 4 zetten 
had ik nog 2 pionnen te pakken en gaf hij gedesillusio-
neerd op. 
 
Koert had op bord 2 zijn tegenstander in een strakke par-
tij weggespeeld en zo stonden wij binnen 3 uur spelen op 
een 2-0 voorsprong. Dit zou onder normale omstandighe-
den reden zijn voor een gerust gevoel ware het niet dat 
de andere borden niet echt goed stonden. 
Sjoerd probeerde een nieuwe opening en dat pakte na 
een zetverwisseling niet echt goed uit. Zijn tegenstander 
wist echter niet optimaal gebruik te maken van de kansen 
en zo eindigde de partij in remise.  
 
Partij Koert: 
 
1. e4 d5 2. exd5 Pf6 3. c4 c6 4. d4 
[Met 4. dxc6 houdt wit de pion, maar zwart krijgt actief 
stukkenspel. Een zwartspeler die dit speelt zal de theorie 
ervan vaak goed kennen. Ik koos daarom voor een over-
gang naar de Panov variant van de Caro Kann.] 
4... cxd5 5. Pf3 Pc6 6. Pc3 e6 7. Ld3 Le7 8. a3 a6? 
Thuis zag ik zoals verwacht dat de theorie 8... dxc4 9. 
Lxc4 aangeeft. c5 is sowieso al een plan in dit soort stel-
lingen en wordt na zwarts a6 extra aantrekkelijk vanwege 
de verzwakking van b6. 
9. c5! O-O 10. O-O b6 11. b4 bxc5 
 [11... Pd7 12. Lf4] 
12. bxc5 
Wit is goed uit de opening gekomen: een vrijpion, de lo-
per op d3 is veel sterker dan die op c8, een paard dat 
zwarts damevleugel kan binnendringen.. Zwart besluit 
niet af te wachten, maar gooit de boel open. Het blijkt 
echter snel te verliezen. 
12... e5? 13. dxe5 Pg4  
 
(zie volgende diagram) 
 
 
 

 
14. Pxd5! Lxc5?! 
[14... Pgxe5 15. Pxe5 Pxe5 16. Lxh7+ Kxh7 17. Dh5+ 
Kg8 18. Dxe5 Lxc5 19. Lb2 f6 20. Pxf6+ Dxf6 21. Dxc5 
Dg6 [21... Dxb2 22. Dd5+ Le6 23. Dxe6+]] [14... Dxd5?? 
15. Lxh7+] 
15. Lxh7+! Kh8 
[15... Kxh7 16. Dc2+ g6 [16...Kh8 17. Pg5 g6 18. Dxc5 
Pcxe5 19. f3 Lb7 20. Pc7 Pd3 21. Dc3+ Kg8 22. fxg4 Px-
c1 23. Taxc1 Dxg5 24. Pxa8 Dxg4 25. Tf2 Txa8 26. Db3 
Dd7 27. Td1 Dc7 28. Tdf1 Tf8 29.Tf6] [16... Kg8 17. Dx-
c5] 17. Dxc5 Pcxe5 18. Pxe5 Pxe5 19. Pf6+ Dxf6  
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20.Dxf8 Pf3+ 21. Kh1 Dxa1 22. Dxf7+ Dg7 23. Dxf3] 
16. Le4 Le6 17. h3 Pxf2 
Meer uit nood geboren. [17... Lxd5 18. Lxd5 [18. Dxd5 
Dxd5 19. Lxd5 Pgxe5 20.Pxe5 Pxe5 21. Lxa8 Txa8] 18... 
Pxf2 19. Txf2 Lxf2+ 20. Kxf2 Pxe5 21. Le3] [17...Pgxe5 
18. Pxe5 Dh4 [18... Pxe5? 19. Dh5+ Kg8 20. Dh7#] 19. 
Pxc6 Dxe4 20. Dh5+] [17... Ph6? 18. Lxh6 gxh6 19. Dc1] 
18. Txf2 Pe7 
 [18... Lxf2+ 19. Kxf2 Pxe5 [19...f5 20. exf6 Txf6 21. Le3] 
20. Pg5 g6 21. Dd4] [18... f5 19. exf6 Txf6 20. Lb2Lxf2+ 
21. Kxf2 Tf7 22. Kg1] 
19. Pg5 
[19. Le3 Lxd5 20. Lxc5 Lxe4 21. Dxd8 Tfxd8 22.Lxe7 
wint natuurlijk ook.] [net als 19. Pd4! Pg6 [19... g6 20. 
Lg5 Lxd5 21. Lf6+ Kg8 22. Dc1 Pf5 23. Pxf5] 20. Dh5+ 
Kg8 21. Pxe6 Lxf2+ 22. Kxf2 fxe6+ 23. Kg1] 
19... Lxf2+ 20. Kxf2 g6 21. Pe3 
[21. Da4] 
21... Dxd1 
[21... Da5 22. Lxa8 Dxe5 23.Tb1 Dxg5 24. Dd4+ Kh7 25. 
Lf3] 
22. Pxd1 Tad8 23. Pc3 Lc4 24. Pf3 Td7 
[24... f6 25.exf6 Txf6 26. Lg5 [26. Lb2? Td2+] 26... Te6 
27. Tb1] 
25. Lg5 Pc8?! 26. Lf6+ Kg8 27. h4 Pa7 28. h5 
Als zwart op h5 slaat, volgt Th1-Txh5-Th8 mat. Als zwart 
niet slaat, vervolgt wit met het plan h6-h7. 1-0 
 
Frank speelde met wit tegen de sterkste speler van de 
tegenstander. Zwart was duidelijk goed op de hoogte van 
de theorie en kwam tijdens de opening nog met een kwa-
liteitsoffer om het initiatief naar zich toe te trekken. Dit 
lukte blijkbaar aardig want de volgende keer dat ik keek 
had zwart goede kansen in het eindspel door een combi-
natie van het loperpaar met een vrijpion. Frank wist het tij 
niet meer te keren en zo kwam de Oosten-Toren terug tot 
2.5-1.5. 
 
Met nog 4 borden bezig waren we inmiddels aangeko-
men bij de eerste tijdcontrole. De tegenstander van Mar-
tijn bood remise aan en als goed opgevoed schaker 
vraag je dan eerst toestemming aan de teamleider. Deze 
was echter in geen velden of wegen te bekennen en dus 
speelde Martijn nog even door in een interessant eind-
spel van loper tegen paard met beiden enkele pionnen. 
 
Frank werd ondertussen door Anne Paul uit de analyse-
ruimte geplukt om de resterende stellingen te beoordelen 
en daarop een strategie te bepalen. Het werd snel duide-
lijk dat een gelijkspel vandaag het hoogst haalbare zou 
zijn. Binnen afzienbare tijd volgden remises op de borden 
van John en Martijn. Vooral bij Martijn kon er nog op 
winst worden gespeeld maar de kans op een onnodige 
nederlaag was te groot. 
 
Sander speelde op bord 1 met zwart tegen een op papier 
stuk zwakkere schaker. Een onnauwkeurigheid van San-
der gaf wit echter een mooie stelling die hij wist af te wik-
kelen naar een toreneindspel met vrijpion. Ondanks zijn 
grote eindspelkennis kreeg Sander geen kans op tegen-
spel en werd de vrijpion van wit naar de overkant ge-
loodst. 3.5-3.5 
 

Pascal zat op dat moment al een uur lang een remise-
eindspel met pion minder te verdedigen. Zijn tegenstan-
der schoof tegen beter weten in een beetje heen en weer 
en hoopte op een haast onmogelijk fout van Pascal. Pas-
cal begon zich na een tijdje  te vervelen en besloot tot 
een koningswandel. Ik kreeg haast een hartverzakking 
maar zoals later bleek had Pascal het goed gezien en 
kon wit geen voordeel halen uit deze op het oog vreemde 
manoeuvre.  
 
fragment Pascal: 

71... Tb5!! 
De enige zet die remise houdt. Ik hoorde al voordat ik 
deze zet deed in het publiek al "nu staat hij verloren". 
[71... Kg4 72. Tg6+ Kf5 73. Tg5+ +-] 
72. Kh3 
[72. Txh5+ Kg4 73. Tg5+ [73. Txb5 Pat] 73... Txg5 = en 
wit kan niet op een sleutelveld komen: remise.] 
72... Ke4 73.Tg6 Ta5 74. Tf6 
[74. Tg5 Txg5 75. hxg5 Kf5 76. Kh4 Kg6 =] 
74... Tb5 75. Tf2 Ta5 76. Kg2 Tb5 77. Ta2 Kf5 78. Tf2+ 
Ke4 
Ook Kg6 is remise. 
79. Tf6 = 
Wit heeft geen manier om vooruit te komen, de "vijfde rij 
verdediging" is dus voldoende. 
 
1/2-1/2 
 
De vrede werd dan ook snel getekend en zo eindigde 
deze wedstrijd in een 4-4 gelijkspel. Later die avond ble-
ken onze concurrenten ook punten gemorst te hebben en 
zo gaan wij na 5 ronden nog steeds comfortabel aan de 
leiding. Volgende ronde wacht de uitwedstrijd tegen 
Amersfoort 2 waarin wij opnieuw zullen proberen niet te 
verliezen van een middenmoter. 
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De Taalstrijd 
Ruud Wille 

Nee, dit verhaal gaat niet over onze Zuiderburen waar de 
Belgische taalstrijd tussen Nederlandstaligen, geconcen-
treerd in Vlaanderen,  
en Franstaligen, geconcentreerd in Wallonië, altijd een 
heikel punt zal blijven. Ik besef het niettemin terdege, ik 
had dit verhaal beter incognito kunnen schrijven. De 
wraak van de teamleider in kwestie zal wel zoet zijn Maar 
goed af en toe wil je ook een bijdrage leveren aan dit fan-
tastische clubblad en dan moet je wat risico nemen. Het 
was ook zijn eigen fout want na de wedstrijd van ASV-4 
tegen VDS vroeg onze teamleider me “schrijf jij dit keer 
een stukje over deze wedstrijd voor ASV-Nieuws. Tja, 
dan ben ik niet te beroerd om dat te doen natuurlijk……! 
 
Het is trouwens niet de eerste keer valt mij op dat een 
teamleider op de hak genomen wordt in ASV-Nieuws. In 
eerdere uitgaven van ASV-Nieuws heeft ook de teamlei-
der van ASV-5, onze zeer gewaardeerde Barth Plomp, 
het al meermalen zwaar te verduren gehad. En ook de 
teamleider van ASV-6 zat na drie nederlagen al op de 
schopstoel als ware het een trainer uit het betaalde voet-
bal. En waarom eigenlijk…..?. Teamleiders doen hun 
uiterste best het voor hun team zo goed mogelijk te rege-
len. Afspraken maken met de tegenstander, zorgen dat 
het eigen team compleet is, regelen wie er rijdt, spelers 
zo nodig motiveren, na afloop van de wedstrijd een ver-
slag maken voordat die redacteur van En Passant hier-
over weer begint te zeuren etc. Kortom een baan waar je 
respect voor moet hebben. En dat heb ik ook.  
 
Nu hebben wij bij ASV-4 ook zo’n teamleider die al jaren 
alles perfect organiseert, die overal bovenop zit en vooral 
alles wil weten om met zijn team nog beter de strijd aan 
te gaan. Hij oogt voor zijn leeftijd heel viTAAL , kan soms 
ook wat bruTAAL uit de hoek komen. U weet  natuurlijk 
over wie ik het heb: ANNE PAUL TAAL. Inderdaad met 
hoofdletters geschreven want dat verdient hij!! 
 
TA TA TA TA TA TAAL. U kent het wellicht wel, het TV-
spelletje van de NCRV of zoiets. Er komt in ieder geval 
geen onbetamelijk woord bij kijken. Als ik vanuit mijn oog-
hoeken een glimp opvang van dit programma dan denk ik 
natuurlijk onwillekeurig aan onze eigen Anne Paul Taal. 
Niet dat hij wanneer hij zich voorstelt hij onbedaarlijk be-
gint te stotteren met “tatatata Taal”. Nee integendeel 
zelfs. Bij ons gewaardeerde clublid stromen de woorden 
dan als een onophoudelijke vloedgolf uit zijn mond. Vaak 
zegt men dan ook niet: "ik zie Anne Paul (AP voor initimi) 
nog niet". Nee, integendeel. Men zegt juist: "ik hoor AP 
nog niet". Het zegt voldoende.  
Ik weet nog goed dat hij in een gesprek aan de bar op 
een clubavond eens vertelde over een boottochtje op de 
fluisterboot.....ja, ja u leest het goed! Fluisterboot. Een of 
andere toeristische attractie in Giethoorn. Nou moet je 
wel heel veel fantasie hebben om Anne Paul op zo'n 
fluisterboot te zien zitten. Als een soort Kapitein Iglo zou 
hij fluisterend zijn bevelen geven. Kunt u het zich voor-
stellen. Nee, ik geloof daar ook echt niets van. Binnen de 

minuut zou zijn stem weer aanzwellen waarmee het tem-
po van de pauken nog sterker zou roffelen en de slaven 
de riemen nog sneller door het water zouden laten gaan. 
 
De slaven zijn in dit verband natuurlijk zijn spelers uit 
ASV-4 waar hij al sinds jaar en dag het gezag over heeft. 
Een soort Genootschap Onze Taal, zeg maar een team 
van Taalliefhebbers. De taal in dit geval is een typisch 
menselijk communicatiesysteem dat betekenis weergeeft 
en doorgeeft. 
 
Dit verhaal gaat dus over de wedstrijd uit de 4e competi-
tieronde tegen VDS uit Beekbergen. We speelden uit dus 
we kregen weer een keurig mailtje hoe de opstelling was 
(na 2 nederlagen was er natuurlijk wat geschoven want 
winst in deze wedstrijd was belangrijk) en wie er zouden 
rijden en wie dus wie moest ophalen en hoe laat.  
 
Désiré Fassaert, nog niet geheel gewend aan zijn team-
leider na een jarenlang verblijf bij zijn vereniging SMB in 
Nijmegen, waagde het om een mailtje te sturen dat hij 
graag een paar borden lager wilde spelen omdat hij wat 
uit vorm was. Wel beste mensen, dat heeft hij geweten. 
Natuurlijk volgde er een telefoon(tje) van de captain. Nou 
telefoontje, laat dat “tje” maar weg. Het werd een fiks ge-
sprek van ongeveer een half uur. “Ik geloof dat ik 20 se-
conden aan het woord ben geweest” vertrouwde Désiré 
mij toe na afloop van de wedstrijd in Beekbergen. Het 
werd steeds duidelijker hoe dat gesprek was verlopen 
want eerder fluisterde Anne Paul mij op de clubavond 
voor deze wedstrijd al toe (en vanaf nu zal hij dat niet 
gauw meer doen vrees ik) “ik heb mijn gezag maar weer 
even laten gelden!” Voor wie het nog niet duidelijk is, de 
opstelling bleef natuurlijk zoals die was ondanks een 
slinkse poging van mijn kant om nog maar weer eens wat 
verwarring te stichten dat ik ook de positie aan bord 2 
van Désiré wel wilde overnemen. Er kwam, u zult het 
begrijpen, geen reactie.  
 
17 december dus, de dag van de wedstrijd. Zoals veror-
donneerd ging ik tijdig weg om op de afgesproken tijd 
Murat Duman thuis op te halen. De reis naar Beekbergen 
werd overigens door de 8 spelers met maar liefst 5 auto’s 
gemaakt. Het milieu werd dus bepaald niet gespaard. 
Maar goed, opdracht van de teamleider en dan ga je. Bij 
mijn zoektocht naar het huisnummer in de straat van Mu-
rat kwam ik halverwege nog een hardwerkende ASV-er 
tegen. Ko Kooman was op deze redelijk zonnige zater-
dagmorgen bezig de gevallen herfstbladeren bijeen te 
harken. De groene bak puilde al aardig uit. Even twijfelde 
ik of ik zou toeteren om hem op mijn aanwezigheid op-
merkzaam te maken en hem te complimenteren met zijn 
activiteit. Maar vrij snel bedacht ik me dat hij wellicht he-
lemaal niet op mij zat te wachten en al helemaal niet op 
mijn commentaar. Ja, wat een zelfkennis nietwaar? Ik 
reed langzaam verder en had inmiddels in de gaten dat 
de even nummers aan de rechterkant waren aange-
bracht. Dat maakte het zoeken een stuk gemakkelijker.  
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Ook Wouter Abrahamse woont in deze straat. Hij kon in 
ieder geval niet in de tuin bezig zijn want hij moest met 
zijn team ASV-3 naar Deventer. En ook al had hij niet 
hoeven te spelen dan nog had ik me kunnen voorstellen 
dat hij niet in de tuin werkzaam was. Als docent heb je 
doordeweeks al genoeg te stellen met het in bedwang 
houden (dat was vroeger heel anders….?!) van de leer-
lingen van tegenwoordig. Dan moet je ’s-zaterdags ook 
wel helemaal op zijn en ga je je ook nog niet eens uitle-
ven op je tuin. Maar als hij iemand voor de tuin nodig 
heeft dan kan hij in ieder geval bij Ko aankloppen be-
dacht ik me. Zijn bedrijfsnaam heb ik ook al: Ko Tuinman. 
Het scheelt slechts een paar letters maar dan heb je ook 
wat!! Eindelijk kwam ik bij het huis waar Murat woont. 
Heel hartelijk werd ik ontvangen door zijn vader. Leuk om 
hem weer eens te zien. Murat was niet veel later klaar 
om mee te gaan en zo vertrokken we richting Beekber-
gen daarbij onderweg veel pratend over het schaken, 
ASV, oud-leden etc.  Heel gezellig!! 
 
Aangekomen in Beekbergen parkeerde ik de auto aan de 
achterkant van het gebouw daar waar de ingang was. 
Helaas de verwachte ingang bleek gesloten. Daarom 
maar naar de voorkant gelopen waar net Anne Paul aan 
kwam rijden. Hij parkeerde dus aan de voorkant. Zou hij 
meer van een ingang weten…..? Hallo jongens, fijn dat 
jullie er zijn. Ik moet eerst nog even pinnen, vervolgde hij. 
Ik zei nog dat zal niet zo makkelijk gaan want er is hier 
van de week een ramraak geweest. Daarbij wees ik op 
het dichtgeplankte deel van de RABO-bank. Hoe weet jij 
dat nou weer, klonk het verbaasd. “Weet jij daar soms 
iets meer van”?, volgde er meteen als suggestieve op-
merking achteraan. Daar moet je het dan maar mee doen 
als speler. Intussen had Anne Paul een noodvestiging 
gezien aan de overkant van de straat. Onderwijl kregen 
Murat en ik een stuk oliebol aangeboden van een jongen 
die daarmee de koopwaar probeerde aan te prijzen van 
plaatselijke bakker verderop in de Dorpsstraat.  Helaas 
voor hem maar ik had ze wel eens lekkerder geproefd. In 
de AD-test zouden deze stuiterballen vast geen hoge 
score krijgen. Ik zei nog “vergeet niet onze clubgenoot 
aan de overkant, die met dat slanke postuur daar bij het 
pinapparaat”. De jongeman liep vervolgens met gezwin-
de pas rechtstreeks op Anne Paul af vermoedelijk bang 
dat hij niet van zijn handel af zou komen. Intussen kwa-
men ook Gerben Hendriks en Ivo van der Gouw aanrij-
den. Ook zij parkeerden aan de voorzijde. Wat wisten zij 
wat ik niet wist?! 
Toen ook Anne Paul zijn pinactiviteiten had voltooid en 
zich bij ons had gevoegd nog herkauwend van een stuk 
oliebol, probeerden we de ingang aan de voorzijde. Ge-
lukkig gesloten, bedacht ik me toen ook Anne Paul ver-
geefs aan de deurklink rammelde. Dan maar naar de 
achterkant. Zal niet lukken dacht ik nog terwijl ik al een 
beetje schik had over wat er zou gaan gebeuren. He-
laas….. er bleken meer achterdeuren te zijn. Wat een 
pech!!! Anne Paul nam dus de goede ingang die leidde 
tot de speelzaal. Tja, daar ben je dan ook teamleider 
voor. Die moeten de juiste weg en ingang altijd weten. 
Vrolijk als ware het een schoolreisje stapten we naar bin-
nen. Het verslag van deze wedstrijd op de site van VDS 
had hier trouwens een wat andere uitleg over. “Met veel 

bombarie kwamen de Arnhemmers van ASV-4 afgelo-
pen zaterdag de Hoge Weye binnen. Echte stadsjon-
gens, dat was duidelijk. Wij dorpsknapen zijn van 
nature wat bescheidener”, was te lezen. Daar kunt u 
zich toch ook niets bij voorstellen, nietwaar….?! U kent 
de spelers van ASV-4 toch ook niet anders dan heel be-
scheiden jongens. Of hoor ik nu wat ingehouden gemom-
pel….!  
 
Na een rondje koffie gingen we achter de borden en kon 
de strijd beginnen. Na zo’n 1½ uur kwam Paul Schoen-
makers binnen. Hij was stand-by voor het geval er ie-
mand op het laatste moment zou uitvallen maar dit bleek 
niet nodig. Desondanks nam onze Paul de moeite om 
ons team te komen steunen!! Geweldig. Grote klasse!!!  
De wedstrijd verliep voorspoedig. Gedacht werd aan 5½-
2½ winst, misschien 5-3 maar die matchpunten moesten 
wel komen zo leek het. Helaas ging het nog wat moeiza-
mer. U heeft het allemaal in En Passant kunnen lezen 
dus daar ga ik niet teveel meer op in. Désiré won aan het 
2e bord waar VDS een invaller had geplaatst. Dus nooit 
gaan schuiven als het niet nodig is. Uitgaan van onze 
eigen kracht blijft het devies. Verder winstpunten kwamen 
van Ivo van der Gouw, Gerben Hendriks en Ruud Wille. 
Daarbij stokte het en moest de partij van Murat Duman 
de beslissing brengen. Heel tactisch bood hij op het juiste 
moment remise aan. Dit werd afgeslagen en vervolgens 
ging zijn opponent in de fout en werd hij in het eindspel 
uitgeteld. 5-3 winst. Weer twee belangrijke matchpunten 
rijker.  
 
Intussen liep het al tegen zeven uur. Een aantal clubge-
noten gingen huiswaarts, anderen kozen ervoor om naar 
de plaatselijke Chinees te gaan. Murat moest gedwongen 
mee omdat er verder geen andere chauffeur richting Velp 
ging. Wel moest hij nog even zijn vriendin bellen dat het 
even wat later zou worden voordat ze hem weer in de 
armen kon sluiten. Veel complimentjes gingen over het 
GSM-verkeer heen en weer terwijl we intussen de Chi-
nees binnen stapten. Het was daar gelijk eventjes met de 
rust gedaan. Gasten keken verschrikt op toen het ASV-
gezelschap binnenkwam. Ja, in dat rustige dorp Beekber-
gen maak je dat niet altijd mee. Maar na deze mensen 
een smakelijk eten te hebben toegewenst namen we 
plaats en gingen deze mensen ook weer verder met hun 
maaltijd. Bij schakers gaat het vooral om veel eten dus 
de keus voor een menu was snel gemaakt omdat bij elke 
tafelgenoot meer die voor het menu koos er een extra 
gerecht in het vooruitzicht werd gesteld. Dat betekende 
dus een volle tafel en u raadt het al alle schalen gingen 
helemaal leeg. Het toetje werd ditmaal niet overgeslagen 
dus helemaal volgepropt gingen we huiswaarts. En dat 
natuurlijk niet nadat Anne Paul zijn standaardgrap “als u 
het niet erg vindt dan willen we wel afrekenen” ook bij 
deze Chinees had uitgeprobeerd. En inderdaad, ze von-
den het niet erg.  
 
Intussen liep ook de kerk aan de overkant leeg en was 
het even druk in het normaal zo rustige dorpje. Ook Mu-
rat en ik pakten de auto en reden terug naar Velp nog 
even nababbelend over de wedstrijd, het gezellige eten 
etc etc. In Velp aangekomen zei hij “zet me er hier maar  
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uit dan loop ik het laatste stukje wel”. Hij was toch niet 
bang dat ik weer langs Ko zou gaan om te kijken of hij 
zijn tuin al netjes in orde had gebracht. 
Met een ferme handdruk namen we afscheid van elkaar. 

Tot de volgende wedstrijd!!  
 
Het was weer een leuke dag. Met dank aan onze onvol-
prezen teamleider!! 

Wildwest bij ASV 4 
Anne Paul Taal 

Het seizoen 2011-2012 begon heel turbulent met veel 
invallers en naarmate het verder in de competitie kwam 
en de teams hun draai vonden werd het aantal invallers 
allengs minder. 

Niets mooier dan fluitend richting Lorentz te rijden in de 
wetenschap , dat er altijd nog een stand-by is , maar ja 
het is 11.45 uur er zal nu toch niets misgaan !? 

Alhoewel in het begin van de competitie belde Remco de 
Leeuw met een lekkage om 12.30 uur.  Ondertussen zijn 
de tafels op hun plaats en de borden opgezet , tijd voor 
een koffie. Mijn mobiel trilt en meteen kijk ik bij het opne-
men hoe laat het is , 12.20 uur. Het is Désiré .   

“Hoi , ik krijg mijn auto niet aan de praat , wat doen we ? “ 

Tsja.. onwillekeurig denk ik aan onze stand-by Paul , 
maar een ongeluk komt zelden alleen en stel je voor dat 
er over 10 minuten nog iets geks gebeurt dus… 

“Désiré , ik haal je op, ga maar aan de rand van het Kei-
zer Karelplein staan , ik doe een stop en jij springt erin !!” 

De rustige voorbereiding is nu wel achter de rug. Terwijl 
ik hard over de Pleyroute scheur , bedenk ik me ineens 
dat het gratis parkeren is in Nijmegen en dat er wel eens 
een file voor de Waalbrug kan staan en verrek ik heb het 
mobiele nummer van Désiré niet. Toch maar even Paul 
gebeld. 

Paul bleek net in de AH boodschappen te doen en hij zou 
in gezwinde spoed richting Lorentz gaan. Wat een ideale 
stand-by !  

Ondertussen zit ik al bij Lent en er is gelukkig geen file 
voor de brug. Wel sta ik even stil bij het feit dat de rest 
van het verkeer erg langzaam rijdt. Shit , het is 50 km 
zone , even dimmen ! De verkeerslichten springen tel-
kens snel op groen , dus daar is het Keizer Karelplein al !
Désiré staat als een marinier in de startblokken en nau-
welijks ben ik gestopt of hij zit al naast me . Klasse! 

Hoe laat is het ?  12.50 uur. Even Ruud gebeld om te 
melden , dat we iets later zijn , maar hij had de opstelling 
dus de wedstrijd kan gewoon van start. Langzaam begint 
de stress wat minder te worden en om 13.15 komen we 
bij het Lorentz aan. Na snel een aantal zetten gedaan te 
hebben eindelijk aan de koffie! Merk nu wel dat de hek-
tiek nog in mijn lijf zit . 

Terwijl ik mijn 1e rondje langs de borden maak zie ik bij 
Murat een stelling , die ook uit het 4 paardenspel van het 
Siciliaans bekend is, verschijnen. De grap is , dat wit na 
Pd6+ de Koning op e7 krijgt , regelmatig wordt er dan 
vergeten dat de Koning ook een aanvallend stuk is en zo 
ook nu ! Stukwinst en opgave van de tegenstander. Een 

snelle meevaller. 

Coming man Sven Pronk van Voorst gaat staan en be-
weegt niet meer en ik had de beweging ook wel gehad , 
dus hier kwam een snelle remise. 

Nadat Paul recht in het mes was gelopen en Siert weer
( 4 uit 4 !) had gewonnen kon Désiré Rudy Bloemhard 
niet meer in bedwang hoden en stond er een gelijke 
stand met allebei 2 ½ op de borden.  

Het werd nu ongemeen spannend want Ruud stond be-
ter ,bij Ivo stond het gelijk en Gerben leek in gevaar in 
een echte wildwest partij. 

Gerbens koning werd naar voren gedreven , maar daar 
ging hij niet voor niets heen !  

Zie stelling Gerben na 36 e zet zwart  T x a2   

37. Ka7 !!!!!!  schitterend! 

Het bleef nog wel 
moeilijk , maar na 
winst van Ruud won 
ook Gerben en daar-
mee was de winst 
binnen. 

Dat Ivo daarna ook 
nog remise maakte 
met Jeroen Bosch 
verhoogde de feest-
vreugde. 
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IN MEMORIAM  
 

Op 10 december 2011 is op 52‐jarige leeftijd overleden 

 

ROBERT VERKRUISSEN 
 

 
  (bron: http://www.schaakstad‐apeldoorn.nl/) 

Robert Verkruissen met zwart in actie voor Schaakstad Apeldoorn  

 

Op dinsdag 13 december bereikte ons het intens verdrietige nieuws, dat ons lid Robert Verkruissen in de nacht van vrijdag 
op zaterdag door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. Met het overlijden van Robert Verkruissen heeft ASV een 
echte schaakliefhebber, maar bovenal een aimabel mens verloren. Wat rest is verbijstering, ongeloof en diep medeleven 
met zijn vrouw en drie kinderen. 

 

Robert Verkruissen is voor de meesten van ons vooral bekend als schaker en vrijwilliger van Schaakstad Apeldoorn. Eind 
2006 kwam Robert naar ASV om aan de interne competitie deel te nemen. De Apeldoorner zocht naast zijn grote liefde 
Schaakstad Apeldoorn een tweede club met een aantrekkelijke interne competitie. De eerste jaren speelde Robert regelma‐
tig en in die tijd werd ook ASV echt zijn tweede club. Hij was altijd geïnteresseerd in het wel en wee van de club en enthousi‐
ast over de organisatie. Om die reden bleef hij ook lid van ASV toen hem de tijd ontbrak om twee clubavonden per week te 
bezoeken. Wel bleef hij een trouw bezoeker van onze toernooien.  

 

Robert, we zullen je missen. 

 

Rust in vrede. 
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ASV 5 lijkt onderweg naar de 2e klasse 
Erik Wille 

Die paar regels wit staan er niet, omdat ik met mijn elle-
bogen op de spatiebalk leunend op zoek ben naar inspi-
ratie. Nee, ik viel kijkend naar de stand even stil. ASV 5 
was afgelopen seizoen in een veel sterkere poule zes 
ronden lang koploper en nu ligt met nog drie ronden te 
gaan het degradatiespook op de loer. Het is mij inmiddels 
een raadsel wat er aan de hand is met ons team. Het lijkt 
tijd te worden om onze teampsycholoog Marco Braam in 
te gaan zetten voor een groepssessie, maar aangezien 
Marco zelf onderdeel is van het falende achttal is dit 
geen optie.  
 
In de vorige ASV-Nieuws had ik het over de therapeuti-
sche werking van schrijven. Het heeft zowel Marco als 
mij de afgelopen ronden niet geholpen. Dus die therapie 
laten we dus ook maar achterwege. Een andere dit sei-
zoen al meerdere keren gehanteerde werkwijze is het in 
fragmenten weergeven van je eigen partij. Nu trok mijn 
partij veel kijkers, omdat de  vele fouten de partij tot wel 
een erg vermakelijk tafereel maakte. Ik 
durf het echter niet aan om mijn partij 
tegen Jan Hahné in te voeren in Fritz. 
Ik ben bang dat er dan rook uit mijn 
computer komt. Bovendien is een partij 
laten zien in plaatjes leuk als dat in 
twee hooguit drie plaatjes kan. De kan-
sen keerden echter iedere twee zetten 
en dan kost het zo een halve ASV-
Nieuws. Bovendien doet het niveau 
van de partij zeer aan de ogen. En 
ASV-Nieuws is natuurlijk wel een kwa-
liteitsblad.  
 
Daarom deze keer een kort bericht 
over de mannen van ASV 5. Rokade 
uit Lichtenvoorde was met 3½-4½ te 
sterk voor ons vijfde. Dat het team uit 
de Achterhoek, bestaande uit veel ou-
de bekenden van GOVA, met slechts 
zeven spelers naar Arnhem was geko-

men, ga ik in dit verhaal maar niet vermelden. Dat zou te 
gênant zijn. Ik begin het verhaal dus met: Een onver-
wacht snelle zege van Martin Weijsenfeld was een steun 
in de rug voor ASV 5. Hierna gebeurde er van alles en 
ineens stonden we met 2-4 achter. In de resterende par-
tijen was winst mogelijk, maar geheel in lijn met de rest 
van het duel lukte ook dat niet. Jacques Boonstra won na 
een goede partij in tijdnood wel fraai, maar Paul Schoen-
makers slaagde er niet in om in een paardeindspel zijn 
voordeel in winst om te zetten. Na het verlies van een 
cruciale pion werd het remise. 
 
Een week nadat je dit leest, speelt ASV 5 bij SMB 2. 
Winst is geboden, maar het is wel tegen de nummer 2. 
Verlies betekent wellicht dat het team onder de fatale 
degradatiestreep zakt. Een beetje spanning is wel goed, 
maar laten we het maar niet op het laatste duel laten 
aankomen. Dat kon wel eens te riskant zijn. 

   Klasse 1B  Mp  Bp  1  2  3  4  5  6  7  8 
1.  Veenendaal 2  8  21  x  6  .  .  .  4½  4½  6 
2.  SMB 2  6  17  2  x  .  4½  5½  .  5  . 
3.  De Elster Toren  5  20  .  .  x  .  7½  5  3½  4 
4.  Rokade  4  16  .  3½  .  x  3½  4½  4½  . 
5.  De Cirkel  4  12  .  2½  ½  4½  x  .  .  4½ 

6.  ASV 5  2  15  3½  .  3  3½  .  x  .  5 
7.  Het Kasteel 2  2  14½  3½  3  4½  3½  .  .  x  . 
8.  Edese SV  1  12½  2  .  4  .  3½  3  .  x 
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ASICS is een bekend en groot hardloopmerk. Heel lang 
heb ik gedacht dat ASICS een Amerikaans merk sport-
schoenen was maar dat blijkt niet te kloppen. Het is Ja-
pans en ASICS staat voor Anima Sana In Corpore Sano, 
oftewel ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’. Zo-
als u misschien eerder al hebt vernomen ben ik een rede-
lijk fanatiek hardloper. Dat ben ik niet altijd geweest. Ik 
liep wel af en toe maar dan ook weer hele tijden niet. Ik 
ben pas echt serieus gaan lopen toen we in Arnhem zijn 
gaan wonen. Kort daarvoor waren mijn vriendin en ik op 
vakantie geweest in Duitsland. Tijdens een wandeling 
raakte ik enorm buiten adem en bezweet terwijl mijn 
vriendin fris en monter naast me liep. De maat was vol, ik 
ging iets aan mijn conditie doen. Hardlopen maar dus, 
want dat kun je doen wanneer het je uitkomt. Daar zit 

meteen ook een enorme valkuil want je kunt het dus ook 
vrij makkelijk niet doen wanneer het je uitkomt. Echter, 
om de een of andere reden lukte het me deze keer om 
vol te houden. Misschien dat de uitnodigende omgeving 
hierbij een rol speelde. Hoe dan ook, op een dag merkte 
ik dat ik hardlopen zowaar leuk vond. Daarvoor was het 
alleen maar zwoegen en zweten geweest, maar ineens 
leek het als vanzelf te gaan en had ik zomaar ineens zin 
om nog een rondje te lopen. Ik ging steeds vaker en ver-
der lopen en bereikte af en toe zelfs een toestand die 
duursporters beschrijven als ‘flow’. Kortom, ik kreeg een 
steeds gezonder lichaam. Er zijn mensen die wagen te 
betwijfelen of hardlopen wel zo gezond is. Midas Dekkers 
is zo iemand. Argument: dieren lopen ook niet in een trai-
ningspak rond te rennen. Nee, zo lust ik er nog wel een, 

Eindspelstudie 
Martijn Boele 

In de partij tussen Bas Koster (Het Kasteel) - Pieter Ver-
hoef (ASV) bij de jeugd, op de IJSCO in Millingen, ont-
stond de volgende stelling: 

 
Zwart is aan zet. De laatste zet van wit is Kf3-e3. Een 
zeer interessante en ook moeilijke positie. Mijn gut-
feeling zei dat zwart hier redelijk eenvoudig moet kunnen 
winnen, maar aan de bar op donderdagavond kreeg ik 
het niet voor elkaar. Ik probeerde de koning en het paard 
van positie te laten wisselen, want dan zou zwart opposi-
tie krijgen, zodat wit naar de twee rij toe wordt gedron-
gen. Zwart kan met zijn koning bij de pionnen komen en 
de winst wordt eenvoudig. Steeds wisten clubgenoten 
echter een weerlegging te vinden. Gelukkig is er de Nali-
mov tablebase. Zwart wint. 't Is zelfs nog redelijk eenvou-
dig ook. Als je 't weet...  
 
1...Pc6 2.Kf3 2...Pd4+ 3.Ke3 Ke5 4.Kd3 Pf5  
[Na 2.Kd3 Ke5 3.Ke3 Pd4 4.Kd3 Pf5 ontstaat dezelfde 
stelling.]  

 
Zie diagram. 
 
Het paard en de koning zijn van plaats gewisseld! Nu is 
het eenvoudig.  
5.g4 Pe7!  
Het is belangrijk om het paard nu op g6 te zetten, zodat 
h4 onder controle kan worden gehouden.  
6.Ke3 Pg6 7.Kf3 Kd4 8.Ke2 Ke4 9.Kf2 Kf4 10.Kg2 Ke3 
11.Kg3 Ph4  
Door deze paardzet verkrijgt zwart weer oppositie, en het 
resterende eindspel is eenvoudig gewonnen.  
Bijvoorbeeld 2.Kh2 Kf3 13.Kg1 Kg3 met eenvoudige 
winst. 
 
Opmerkelijk is dat voor alle varianten geldt:  
Op elk moment dat wit h4 speelt is de zet ...g4 met een-
voudige winst mogelijk. 

 

 

ASICS 
Robert Naasz 
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dieren zitten ook niet de hele dag achter een computer, 
stoppen zich niet vol met kiloknallers en spoelen dit niet 
weg met wijn of bier. Midas Dekkers is voor alles iemand 
die graag provoceert. En nog belangrijker; hij is geen 
hardloper. Er zijn ook evolutionair biologen die beweren 
dat onze verre voorouders juist wel gemaakt waren om 
hard te lopen en dit lang vol te houden. Er schijnt bewijs 
te zijn dat het gedurende lange tijd achtervolgen van 
prooidieren totdat deze volledige uitgeput raakten een 
beproefde jachtmethode was.  

Hoe dan ook, ik voel me er wel bij. Maar helpt al dit hard-
lopen nou ook bij het schaken? Leidt een gezond lichaam 
in dit geval ook tot een gezondere geest? Ik ben er zelf 
heilig van overtuigd dat dit wel het geval is. In dezelfde 
periode dat ik echt lol kreeg in het hardlopen werden mijn 
resultaten in het schaken langzaam maar zeker beter. Ik 
schrijf hier bewust dat mijn resultaten beter werden. Ik 
had zelf namelijk niet het gevoel dat ik beter ging scha-
ken. Er was geen dieper inzicht, ik ging niet beter reke-
nen. Wel won ik steeds vaker vanuit verloren of op zijn 
minst moeilijke stellingen. Ik voelde een bepaalde rust en 
accepteerde dat ik fouten maakte en raakte daardoor niet 
meer van de wijs zoals eerder wel gebeurde. Ik had altijd 
een sterk ‘rechtvaardigheidsgevoel’ tijdens een partij. 
Wanneer ik een fout maakte vond ik diep van binnen ook 
dat ik het niet verdiende de partij te winnen. Dat was ik 
kwijt. Ik won een paar keer volledig onverdiend en kreeg 
de smaak te pakken. Partijen waarin ik gewonnen stond 
won ik, partijen waarin ik slecht stond verloor ik niet. 
Goed, misschien overdrijf ik lichtelijk, maar ik won in rela-
tief korte tijd bijna 200 ratingpunten terwijl ik de onsportie-
ve jaren daarvoor altijd ergens rond de 1650 had gehan-
gen. Volgens mij leidde mijn groeiende lichamelijke uit-
houdingsvermogen tot een verbeterd geestelijk uithou-
dingsvermogen dat me hielp tijdens een partij in cruciale 
fases, vaak in het laatste half uurtje, geconcentreerd te 
blijven en mijn kansen te grijpen.  

Hardlopen heeft ook een therapeutische werking. Met 
name wanneer je in een aangenaam tempo gedurende 
lange tijd loopt kun je heerlijk denken over allerlei zaken. 
Het is moeilijk te omschrijven aan iemand die het gevoel 
niet kent. Denken is misschien ook niet het goede woord. 
Er fladderen allerlei gedachten door je hoofd. Ik loop niet 
bewust aan problemen te denken die op het werk spelen 
maar soms kom ik tijdens het lopen ineens wel met een 
oplossing. Juist dit volledig ongedwongen je gedachten 
overal en nergens naar toe laten gaan helpt enorm om 
zaken voor jezelf weer op een rijtje te zetten. Na een 
hardloopsessie voel je je vaak niet alleen lichamelijk vol-
daan maar ook geestelijk opgefrist. En soms loop je zo 
lekker dat je bijna het gevoel hebt dat je zweeft en alles 
kan. Het lopen kost geen enkele moeite meer, alles lijkt 
vanzelf te gaan en je hoofd is helemaal leeg. Je loopt, 
loopt, loopt en ineens ben je alweer terug bij huis. Heer-
lijk, maar dit gebeurt niet zo heel vaak. En, eerlijk is eer-
lijk, soms gaat het bagger, voel je elke stap dreunen en 
ben je je volledig bewust van het hardlopen. Maar ook 
dat is (gelukkig) een uitzondering.   

Ik weet niet hoe het u vergaat maar na een potje schaken 
voel ik me vaak allesbehalve geestelijk opgefrist. Er is 
soms sprake van euforie na een gewonnen partij of een 

mooie schwindel maar zelfs dan blijven mijn hersens nog 
erg lang doordraaien. En na een verliespartij is dit alle-
maal nog veel erger. Ik krijg geen rust en ook als ik op 
bed lig denk ik nog over allerlei zaken na. Niet alleen 
over partij maar ook over andere zaken. In tegenstelling 
tot het hierboven beschreven soort denken is dit er een 
van het piekerige en weinig productieve soort. Ik word na 
zo’n onrustige, half doorwaakte nacht nooit wakker met 
een oplossing voor welk probleem dan ook. Maar mis-
schien heeft u andere ervaringen?  

Maar is er dan niks positiefs over het schaken te melden? 
Dit is toch een schaakblad, waarom zo negatief over het 
schaken? Schaken is oneindig veel complexer dan hard-
lopen en voor alle duidelijkheid: dat vind ik een pre! Hard-
lopen is makkelijk, het ene been voor het andere zetten 
en gaan. Geen regels, gewoon doen. Wanneer je serieus 
wilt trainen moet je wel iets meer weten over 
trainingschema’s, voeding en rust maar dat stelt weinig 
voor als je het vergelijkt met het probleem “Wat doe ik 
tegen de positionele Winawer met zwart???” Het scha-
ken doorgronden is schier onmogelijk, de mogelijkheden 
zijn in praktische zin onbegrensd. Dat maakt het schaken 
ook veel leuker om over te schrijven en na te denken dan 
het hardlopen. Ik heb een tijdje een abonnement gehad 
op een blad over hardlopen maar na een tijd begon me 
op te vallen dat het toch elke keer meer van het zelfde 
was. Na een tijdje ken je de schema’s, schoenen, kleding 
en voedingsadviezen wel. En over de daad van het hard-
lopen zelf is wel mooi te schrijven maar niet elke keer 
opnieuw. Mijn abonnement op het populaire NiC loopt al 
veel langer en zeg ik pas op als ik aan de bedelstaf ben. 
Ik lees elke keer alles weer met veel plezier. Schaken is 
zoveel interessanter dan hardlopen. Hardlopen moet je 
gewoon doen, rond schaken is zoveel meer.  

Niet zo heel lang geleden heb ik een 
‘hardloopcomputertje’ gekocht. Een apparaatje dat je om 
je pols kunt doen. Het meet je hartslag aan de hand van 
een band die je om je borst hebt. Er zit ook een GPS in. 
Hierdoor kun je tijdens het lopen dus allerlei zaken bij-
houden. Hoe hard je loopt, hoe hard je hart gaat, hoe ver 
je hebt gelopen en zelfs waar je bent. Als je verdwaald 
kan het ding je laten zien hoe je ongeveer terug moet 
komen bij je startpunt. Geweldig speelgoed! En achteraf 
kun je al die gegevens uitlezen op je computer en kun je 
alles nog eens rustig bekijken. Bijna alsof het een post-
mortem betreft na het schaken. Hier een voorbeeld van 
een rondje dat ik zojuist heb gelopen: 

En precies tijdens dit rondje heb ik proberen te bedenken 
hoe ik die lege ruimte in ASV Nieuws nou eens zou vul-
len!  
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Uitslagen en stand Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

na ronde 15 seizoen 11/12 
Nr Voornaam Naam Score Rating Gesp. TPR Subgrp 
1 Jan Vermeer 10 1792 15 1809 A* 
2 Ko Kooman 9 1646 15 1757 B* 
3 Rob Cornips 7 1805 12 1747 A 
4 Fritz 8 6,5 1937 8 1982 A 
5 Horst Eder 5,5 1577 15 1531 B 
6 Henk Kuiphof 5 1680 6 1876 A 
7 Noud Vromans 5 1648 6 1784 B 
8 Albert Marks 5 1748 8 1740 A 
9 Hans Donker 5 1613 15 1492 A 
10 Walter Manschot 5 1602 12 1537 A 
11 Bob Sanders 4 1344 9 1524 B 
12 Robbert Lubbers 4 1462 9 1511 B 
13 Jan Kisjes 3 1244 6 1521 B 
14 Piet Noordhuis 2 1639 2 1898 A 
15 Dick Hajee 2 1590 5 1372 A 
16 Gerrit Aalbersberg 1 1552 6 1287 B 
17 Ben Bergen 0 1374 3 1048 B 
18 Tjeerd Doevendans 0 1387 3 1198 B 

Witspeler Zwartspeler Uitslag 
ronde 13   
Fritz 8 Jan Vermeer rem 
Ko Kooman Rob Cornips rem 
Walter Manschot Horst Eder 1-0 
Hans Donker Noud Vromans 1-0 
Jan Kisjes Albert Marks 0-1 
Robbert Lubbers Ben Bergen 1-0 
ronde 14  
Jan Vermeer Walter Manschot 1-0 
Fritz 8 Ko Kooman rem 
Rob Cornips Horst Eder 1-0 
Albert Marks Hans Donker 1-0 
Noud Vromans Ben Bergen 1-0 
Jan Kisjes Robbert Lubbers 0-1 
ronde 15  
Noud Vromans Jan Vermeer 1-0 
Ko Kooman Walter Manschot 1-0 
Rob Cornips Fritz 8 rem 
Albert Marks Horst Eder 1-0 
Hans Donker Robbert Lubbers 1-0 
Ben Bergen Jan Kisjes 0-1 



Februari 2012               ASV-Nieuws 

28 

2011 is het jaar van…………..Kees van Keulen! 
Erik Wille 

In 2010 werd Kees van Keulen lid van ASV en inmiddels 
kent menigeen hem als een geduchte tegenstander. De 
immer vriendelijke en goedlachse schaakliefhebber heeft 
inmiddels ook zijn zoon Koen naar ASV geloodst en sa-
men houden ze iedere donderdag huis. Het lijkt wel een 
teamsport. In die lach van Kees van Keulen schuilt het 
grote gevaar. Als tegenstander heb je de neiging al je 
scherpte te verliezen en voor je het door hebt, sta je in-
eens een stuk achter. Het is dan ook geen toeval dat 
Kees van Keulen over het kalenderjaar (lees schaakjaar) 
2011 de grootste sprong in ELO maakte. In zijn kielzog 

staat Koen van Keulen op de vierde plaats. ASV mag blij 
met de komst van deze enthousiaste schaakfamilie. Kees 
van Keulen werd eerder ook al de snelste stijger in het 
seizoen 2010-2011. Hij continueert dus zijn opgaande 
lijn. Voor Kees moeten er nieuwe uitdagingen komen. 
Zijn doel moet zijn om ook de speler van het jaar 2012 te 
worden. Of laat hij die eer aan zijn zoon Koen? Wie gaat 
de strijd aan met de Van Keulens? 

N
r 

Speler 

B
egin-jaar 

ELO
 2002 

ELO
 2003 

ELO
 2004 

ELO
     2005 

ELO
     2006 

ELO
     2007 

ELO
     2008 

ELO
     2009 

ELO
 2010 

ELO
 2011 

ELO
 2012 

Stijging 
2011 

Stijging 
t.o.v. B

egin-
jaar 

1  Kees van Keulen  2010                          1000  1019  1264  245  264 
2  André de Groot  2002  1430  1382  1423  1378  1355  1328  1357  1377  1370  1325  1459  134  29 
3  Jan Diekema  2007                 1300  1225  1167  1181  1105  1235  130  -65 
4  Koen van Keulen  2011                             1100  1218  118  118 
5  Ko Kooman  2005           1520  1557  1612  1468  1480  1472  1417  1529  112  9 
6  Désiré Fassaert  2007                 1840  1871  1845  1820  1781  1868  87  28 
7  Tom Bentvelzen  2003     1625  1586  1670  1734  1725  1702  1741  1657  1592  1677  85  52 
8  Jan Groen  2004        1800  1746  1688  1688  1695  1692  1673  1666  1751  85  -49 
9  Martijn Boele  2008                    1750  1927  1972  1983  2064  81  314 

10  Hugo van Essen  2010                          1000  1034  1274  74  274 
11  Bob Sanders  2004        1400  1444  1479  1405  1343  1368  1425  1441  1508  67  108 
12  Henk Karssen  2011                             2064  2129  65  65 
13  Jan Pieter Lourens  2007                 1200  1180  1200  1190  1230  1291  61  91 
14  Hans Derendorp  2011                             1433  1493  60  60 
15  Koen Maassen vd Brink  2007                 1750  1827  1887  1915  1960  2019  59  269 
16  Ruud Wille  2002  1818  1919  1897  1847  1912  1891  1900  1889  1868  1832  1889  57  71 
17  Pieter Verhoef  2010                          1000  1004  1353  53  353 
18  Pim Rijmer  2009                       1100  1205  1244  1297  53  197 
19  Jelle Noordhuis  2010                          1355  1316  1367  51  12 
20  Siert Huizinga  2002  1802  1861  1966  1841  1847  1894  1972  1968  1881  1862  1905  43  103 
22  Gerard Viets  2009                       1100  1148  1143  1185  42  85 
23  Liedewij van Eijk  2008                    1100  1308  1471  1538  1577  39  477 
24  Danny Hageman  2011                             1250  1288  38  38 
25  Theo Koeweiden  2002  1420  1444  1489  1597  1605  1541  1461  1596  1618  1579  1615  36  195 
26  Paul Schoenmakers  2002  1927  1854  1782  1909  1785  1934  1963  1969  1986  1943  1976  33  49 
27  Hendrik van Buren  2002  1755  1718  1647  1683  1655  1633  1670  1644  1581  1650  1683  33  -72 

28  Patrick van Waarden-
burg  2009                       1724  1672  1689  1721  32  -3 

29  Jean Lewin  2011                             1000  1031  31  31 
30  Arend Tiecken  2002                             1550  1580  30  30 
31  Pascal Losekoot  2007                 2031  2044  2056  1966  2033  2062  29  31 
32  Dick Hajee  2002  1737  1811  1731  1717  1765  1762  1730  1771  1714  1669  1698  29  -39 
33  Erwin Velders  2002  1620  1481  1591  1650  1714  1642  1563  1580  1641  1622  1650  28  30 
34  Theo Jurrius  2002  2002  1972  1937  1928  2006  2039  2033  2047  2064  1982  2009  27  7 
35  Phillip Stibbe  2002  1126  944  1059  1026  1011  1065  1104  1166  1123  1104  1131  27  5 
36  Jan Knuiman  2002  1982  1868  1878  1920  1922  1867  1915  1914  1967  1948  1975  27  -7 
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37  Marco Braam  2007                 1810  1742  1694  1701  1721  1747  26  -63 
38  Wim Peters  2008                    1250  1077  982  1011  1037  26  -213 
39  Jochem Woestenburg  2007                 1900  1977  2045  2050  1980  2005  25  105 
40  Alain van der Velden  2011                             1000  1025  25  25 
41  Bert Sigmond  2002  1594  1609  1552  1570  1506  1524  1516  1536  1484  1525  1550  25  -44 
42  Gerben Hendriks  2002  1836  1915  1907  1869  1814  1942  2036  2018  2050  1928  1950  22  114 

43  John Sloots  2005           2058  2019  2042  2006  2066  2065  2097  2117  20  59 

44  Kees Vogels  2010                          1000  980  1000  20  0 
45  Henny Haggeman  2005           1801  1839  1822  1853  1827  1867  1896  1913  17  112 
46  Jacques Boonstra  2002  1701  1728  1759  1699  1643  1636  1792  1804  1718  1759  1776  17  75 
47  Xadya van Bruxvoort  2009                       1200  1233  1321  1516  16  316 
48  Rob Huberts  2009                       1812  1802  1821  1837  16  25 
49  Sander Berkhout  2002  2091  2122  2140  2164  2112  2144  2131  2170  2165  2111  2126  15  35 
50  Saifudin Ayyoubi  2010                          1849  1863  1878  15  29 
51  Baris Esen  2010                          1000  985  1000  15  0 
52  Harold Boom  2003     1665  1643  1661  1761  1735  1674  1723  1771  1696  1710  14  45 
53  Teun Gal  2011                             1000  1014  14  14 
54  Theo van Amerongen  2003     1800  1765  1730  1759  1782  1820  1855  1824  1784  1798  14  -2 
55  Harm Steenhuis  2002  1774  1765  1756  1786  1785  1757  1727  1711  1781  1716  1730  14  -44 
56  Bob Kooij  2011                             1650  1663  13  13 
57  Barth Plomp  2002  1850  1881  1984  1901  1950  1969  2015  2013  1942  1960  1972  12  122 
58  Hans van Capelleveen  2011                             1801  1812  11  11 
59  Martin Weijsenfeld  2004        1845  1852  1928  1975  1900  1944  1901  1984  1994  10  149 
60  Wouter Abrahamse  2009                       1900  1905  1986  1996  10  96 
61  Daniëlle de Bos  2010                          1000  959  969  10  -31 
62  Jonathan van der Krogt  2005           1200  1236  1365  1455  1480  1513  1477  1485  8  285 
63  Vincent de Jong  2010                          1964  1964  1972  8  0 
64  Frits Wiggerts  2002  1791  1743  1710  1739  1711  1759  1754  1691  1623  1616  1623  7  -168 
65  Robbie Gerhardus  2009                       1750  1790  1776  1782  6  32 
66  Guust Homs  2008                    2214  2230  2215  2171  2177  6  -37 
67  Robert Naasz  2004        1650  1664  1834  1817  1831  1807  1762  1746  1751  5  101 
68  Lion de Kok  2006              1000  1234  1342  1388  1457  1499  1502  3  502 
69  Zekria Amani  2004        1500  1575  1636  1633  1622  1669  1666  1621  1622  1  122 
70  Fabian Engelhardt  2009                       998  1002  1018  1300  0  302 
71  Tom Verberk  2010                          1000  1023  1300  0  300 
72  Umit Duman  2010                          1494  1455  1650  0  156 
73  Ernst Singendonk  2002  1336  1335  1335  1335  1335  1335  1434  1402  1386  1386  1386  0  50 
74  Julian van de l' Isle  2010                          1000  1014  1014  0  14 
75  Fred Duchêne  2002  1673  1673  1673  1673  1673  1673  1673  1673  1673  1673  1673  0  0 
76  Michael Mogendorff  2002  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  0  0 
77  Henk Bredewout  2002  2145  2070  2070  2070  2070  2070  2070  2070  2070  2070  2070  0  -75 
78  Max Timmers  2011                             1000  999  -1  -1 
79  Hans Corbeel  2011                             1668  1666  -2  -2 
80  Herman de Munnik  2002  1592  1529  1415  1466  1450  1510  1439  1484  1443  1500  1497  -3  -95 
81  Bryan Hieltjes  2011                             1000  996  -4  -4 
82  Carlo van der Heijden  2011                             1200  1196  -4  -4 
83  Anne Paul Taal  2011  1940  1948  1919  1883  1915  1900  1910  1874  1924  1940  1934  -6  -6 
84  Henk Kuiphof  2002  1712  1615  1724  1699  1773  1729  1657  1647  1651  1668  1660  -8  -52 
85  Bent Schleipfenbauer  2010                          1018  1133  1490  -10  472 
86  Koert van Bemmel  2002  1985  2043  2005  1987  2015  2066  2021  2075  2053  2048  2038  -10  53 
87  Dick Vliek  2011                             1582  1572  -10  -10 
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88  Remco de Leeuw  2002  2104  2164  2138  2184  2209  2153  2151  2082  2144  2155  2144  -11  40 
89  Horst Eder  2002  1545  1529  1565  1568  1632  1553  1550  1575  1530  1540  1528  -12  -17 
90  Cees Sep  2002  1932  1916  1964  1969  1981  1988  2009  2028  1969  1922  1909  -13  -23 
91  Nico Schoenmakers  2002  1812  1811  1834  1861  1809  1775  1770  1756  1794  1746  1733  -13  -79 
92  René Kooyman  2011                             1000  986  -14  -14 
93  Jan Vermeer  2002  1745  1733  1801  1743  1717  1761  1785  1664  1702  1756  1741  -15  -4 
94  Ton van Eck  2007                 1250  1452  1538  1544  1571  1555  -16  305 
95  Eelco de Vries  2002  2268  2300  2295  2254  2215  2191  2220  2204  2218  2180  2164  -16  -104 
96  Remco Gerlich  2007                 1890  1917  1998  2045  2034  2015  -19  125 
97  Hans Rigter  2002  1829  1798  1816  1823  1821  1749  1704  1710  1749  1731  1712  -19  -117 
98  Wouter van Rijn  2002  2117  2123  2135  2264  2163  1975  2070  2087  2198  2220  2199  -21  82 
99  Erik Wille  2002  1948  1855  1912  1849  1922  1912  1935  1940  1878  1887  1866  -21  -82 
100  Hans Meijer  2002  1495  1374  1390  1465  1441  1447  1408  1395  1415  1401  1379  -22  -116 
101  Clemens Wijman  2011                             1500  1476  -24  -24 
102  Richard van der Wel  2002  2020  1997  1980  2060  2063  2032  2168  2082  2029  2067  2041  -26  21 
103  Thijs Stomphorst  2007                 1350  1351  1316  1305  1355  1329  -26  -21 
104  Cor van der Jagt  2007                 1400  1333  1319  1303  1313  1287  -26  -113 
105  Otto Wilgenhof  2002  2137  2151  2225  2131  2147  2169  2192  2135  2149  2223  2196  -27  59 
106  Bob Beeke  2011                             2235  2205  -30  -30 
107  René van Alfen  2009                       1835  1848  1884  1852  -32  17 
108  Fred Reulink  2002  1925  1981  1963  1936  1975  1970  2026  2047  2016  2020  1987  -33  62 
109  Murat Duman  2002  1511  1559  1588  1611  1668  1714  1813  1808  1875  1882  1848  -34  337 
110  Floris v Capelleveen  2010                          1000  995  1166  -34  166 
111  Sjoerd van Roosmalen  2002  1984  2029  2027  2071  2092  2151  2116  2082  2144  2104  2067  -37  83 
112  Ivo van der Gouw  2002  1864  1878  1891  1888  1956  1911  1898  1853  1899  1894  1857  -37  -7 
113  Aly-Asad Najak  2010                          1000  1002  1262  -38  262 
114  Tony Hogerhorst  2004        1700  1788  1802  1816  1843  1901  1841  1885  1847  -38  147 
115  Jan Sanders  2007                 1200  1243  1248  1352  1324  1286  -38  86 
116  Dirk Hoogland  2009                       2181  2153  2184  2146  -38  -35 
117  Henk Kelderman  2002  1261  1327  1322  1335  1313  1298  1242  1349  1332  1285  1243  -42  -18 
118  Léon van Tol  2004        2178  2179  2197  2145  2208  2177  2161  2212  2169  -43  -9 
119  Paul Tulfer  2008                    1802  1846  1951  1916  1871  -45  69 
120  Bob Hartogh Heys  2002  1429  1411  1435  1435  1366  1271  1284  1363  1346  1322  1277  -45  -152 
121  Jos Aarntzen  2009                       1600  1629  1645  1591  -54  -9 
122  Peter van Deursen  2009                       1450  1461  1473  1418  -55  -32 
123  Daan Holtackers  2005           2035  2042  2027  2048  1999  2005  2023  1967  -56  -68 
124  Hedser Dijkstra  2002  1732  1774  1771  1686  1807  1735  1797  1748  1723  1730  1672  -58  -60 
125  Frans Veerman  2005           1600  1651  1575  1578  1572  1614  1594  1528  -66  -72 
126  Jan Zuidema  2002  1350  1305  1332  1395  1307  1372  1429  1438  1436  1444  1374  -70  24 
127  René de Goey  2010                          1100  1108  1034  -74  -66 
128  Jelmer Visser  2002  966  1023  1026  1074  1175  1175  1105  1083  1026  1084  1008  -76  42 
129  Frank Schleipfenbauer  2002  2097  2044  2017  2014  2092  2109  2128  2085  2067  2152  2075  -77  -22 
130  Peter Boel  2002  2037  2013  2013  2052  2083  2032  2066  2059  2117  2153  2074  -79  37 
131  Albert Marks  2002  1748  1800  1736  1805  1778  1757  1764  1798  1775  1858  1779  -79  31 
132  Arif Dundar  2009                       1400  1365  1281  1200  -81  -200 
133  Ruud Verhoef  2002  1693  1582  1701  1698  1720  1816  1801  1802  1818  1855  1773  -82  80 
134  Abbes Dekker  2002  1787  1723  1713  1707  1683  1841  1776  1806  1753  1783  1699  -84  -88 
135  Hein van Vlerken  2002  1378  1314  1324  1370  1331  1258  1062  1186  1220  1192  1105  -87  -273 
136  Tijs van Dijk  2002  1623  1722  1700  1740  1680  1692  1751  1707  1707  1695  1606  -89  -17 
137  Rob van Belle  2002  1790  1828  1787  1775  1792  1748  1799  1719  1746  1782  1659  -123  -131 
138  Rob Rietbergen  2009                       1550  1576  1569  1445  -124  -105 






