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Van de redactie 

Weet u het verschil tussen Fischer en Bronstein tempo? 
In de interne spelen we Fischer tempo: 1h 40 min met 10 
seconden per zet erbij. Ik heb lang gedacht dat Bronstein 
exact hetzelfde was. Misschien had ik me eerder af moe-
ten vragen hoe logisch het is dat er twee namen zijn voor 
exact hetzelfde speeltempo...... In de beker tegen Bob 
Kooij kwam ik laatst achter het verschil. Ver in het eind-
spel met nog maar een paar seconden op de klok speel-
de ik enkele zetten a tempo. Toen ik keek hoeveel tijd ik 
erbij gespeeld had bleek de klok nog steeds 13 seconden 
aan te wijzen. De klok stond ingesteld op Bronstein en 
dat is dus het verschil: bij Bronstein krijg je 10 seconden 
gratis bedenktijd bij elke zet, je mag 10 seconden naden-

ken zonder dat het je tijd kost. Een subtiel verschil met 10 
seconden erbij; alles wat je van die gratis 10 seconden 
namelijk niet gebruikt krijg je er niet bij.  
Niet echt een voorwoord dit, maar mogelijk hebt u hier 
wel iets aan.  
Veel leesplezier!      Robert 

Van het bestuur 

Het is nog maar kortgeleden dat de vorige ASV-Nieuws 
verscheen. Het bestuur heeft daardoor deze keer niet 
zoveel nieuws. Het derde nummer van dit seizoen ver-
schijnt op de avond van de Algemene Ledenvergadering. 
De afgelopen weken hebben dan ook in het teken ge-
staan van het samenstellen van de vergaderstukken. Fi-
nancieel heeft ASV een goed jaar achter de rug en we 
mogen ook terugzien op een mooi schaakjaar met als 
sportief hoogtepunt de terugkeer van ASV 1 in de eerste 
klasse. Daarmee is ASV in de Arnhemse sport een top-
ploeg. Alleen in het handbal speelt Swift op het hoogste 
amateurniveau en dan komen ASV en De Toren in de 
een na hoogste klasse. 
 
De status van topploeg past bij ASV. We presteren im-
mers ook organisatorisch al jaren op hoog niveau. Dat 
gaat echter niet vanzelf. In 2014 zullen we aandacht 
moeten schenken aan de organisatie van onze club en 
de kwetsbare plekken in onze organisatie moeten ver-
sterken. We hebben er echter alle vertrouwen in dat de 
leden en ouders van jeugdleden ons niet in de kou zullen 
laten staan als we om hulp vragen. Onlangs stopte Harm 
Steenhuis als schaaktrainer. We wensen hem heel veel 
sterkte in deze moeilijke tijd. Het zal hem in ieder geval 
goed doen dat de vacature direct is ingevuld. Anne Paul 
Taal neemt samen met Hendrik van Buren en Léon van 
Tol vanaf januari de training van de liefhebbersgroep 
voor zijn rekening. Dat voorbeeld verdient navolging. 
 
Verder zal dit jaar een stap gezet moeten worden naar 
een ledental van structureel meer dan 150 leden. Dat 
begint natuurlijk bij ledenbehoud, maar ook de werving 
zal met tal van activiteiten in Rozet, Winkelcentrum Pre-
sikhaaf en op de Steenstraat weer hoog op de agenda 
staan. Daarnaast staan de toekomst van het georgani-
seerde schaak  en de eerste voorbereidingen op ons 125
-jarig jubileum op het programma. We komen 2014 dus 
wel door! 
 
De schaakkalender voor 2014 heeft de laatste weken ook 
weer wat meer vorm gekregen. Zo zijn de data voor het 
OSBO-snelschaak voor clubteams en de massakamp 

gepland. Ook het NK snelschaken voor clubteams is bin-
nenkort en we hebben ook Hans Böhm weer gestrikt voor 
een boekpresentatie.  
Het eerste ASV-toernooi is traditiegetrouw het Voorjaars-
toernooi. We streven uiteraard weer naar zo’n 100 deel-
nemers en het helpt enorm als ASV-ers massaal mee-
doen. Aanmelden bij Ruud Wille: r.wille@planet.nl (ook 
voor de boekpresentatie). 

 

Tandartsprak
jk Souren 

Voor de beste aandacht  

en zorg voor uw gebit!! 

De la Reijstraat 11 

6814 HD Arnhem 

Tel. 026-4455824 

www.tandartsprak
jksouren.nl 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingsdatum kopij 

3 april 2014 27 maart 2014 

22 mei 2014 15 mei 2014 

10 juli 2014 3 juli 2014 



Februari 2014               ASV-Nieuws 

5 

De volledige ASV-schaakagenda voor 2014 is: 

Noteer de data vast in de agenda en zo hebben we alle-
maal weer een mooi schaakjaar met uiteraard ook weer 
zo’n 45 donderdagavonden waarop we met elkaar de 
krachten meten in de interne competitie. 
 
Eind januari hebben De Toren en ASV het schoolschaak-
kampioenschap van Arnhem georganiseerd in het Olym 

 

puscollege. Dat werd met zo’n 100 schakende kinderen 
een groot succes. Ook publicitair deed dit toernooi het 
met een reportage op TV Arnhem, een groot artikel in De 
Gelderlander en een stuk op de voorpagina van de Arn-
hemse Koerier erg goed. Een mooie aftrap van schaak-
jaar 2014. 

Datum  Evenement  

vrijdag 14 februari Hans Böhm presenteert De Loper in Activiteitencentrum Schreuder (20.00 uur) 

zaterdag 15 februari NK snelschaken voor clubteams in De Biechten in Den Bosch (viertallen) 

zaterdag 22 maart ASV Voorjaarstoernooi in Color Business Center Lorentz 

zaterdag 19 april Open Arnhems jeugdschaakkampioenschap in Activiteitencentrum Schreuder 

vrij 30 mei en zat 31 mei ASV Vierkampentoernooi in Color Business Center Lorentz 

zaterdag 31 mei finaledag OSBO-cup in Color Business Center Lorentz 

zaterdag 21 juni Massakamp ASV-Wageningen in Activiteitencentrum Schreuder 

weekend 5-7 september OSKA in Color Business Center Lorentz 

NAVO kampioenschappen 2013 in Polen  
Wouter van Rijn 

In de week van 10 tot 17 augustus werden de NAVO-
schaakkampioenschappen in Polen gehouden. Het werd 
gehouden in het plaatsje Rynia op een klein uurtje rijden 
van de hoofdstad Warschau. Favoriet als altijd was Duits-
land en zij zouden het toernooi dan ook uiteindelijk win-
nen. Bij dit toernooi speelt elk land met maximaal 6 spe-
lers, waarbij de resultaten van de beste 4 spelers per 
land bij elkaar opgeteld worden voor het eindklassement. 
Je speelt niet elke ronde met een land tegen een ander 
land aan alle borden, maar iedereen speelt gewoon een 
individueel Zwitsers toernooi en speelt nooit tegen ie-
mand van zijn eigen land. Nederland draaide vanaf het 
begin aardig mee en dat resulteerde aan het eind in een 
mooi 4e plek achter Duitsland, Denemarken en Polen. De 
laatste ronde moest ik tegen de sterke Finn Pedersen uit 
Denemarken. Die partij verloor ik, maar ik weet niet of het 
uitgemaakt had voor de eindstand; Denemarken eindigde 
op 18,5 punten en wij op 16,5 punten. Als ik gewonnen 
had, denk ik dat de Denen betere weerstandspunten 
hadden gehad. Dat ik de kans kreeg om tegen hem te 
spelen hing af van de voorlaatste ronde toen ik tegen de 
Engelsman David Onley moest spelen. In 2009 speelde 
ik ook al eens tegen hem in het Duitse Hammelburg. Hij 
had toen een rating van ongeveer 1950, maar hij was 
inmiddels aardig gestegen tot 2103. Ik wilde deze partij 
graag winnen om er nog een goed toernooi van te kun-
nen maken. De eerste fase van het toernooi verliep erg 
stroef, maar ik kwam gaandeweg wel op gang. Het werd 
een leuke, spannende partij waarin ik net aan het langste 
eind trok: 
 
W. van Rijn - D. Onley 

1.d3 g6 2.g3 Lg7 3.Lg2 e5 4.c4 d6 5.Pc3 Pf6 6.Pf3 O -O 
7.O-O Pc6 8.Tb1 a5 9.a3 h6 10.b4 axb4 11.axb4 Le6 
12.Dc2 Dd7 13.Td1 Lh3 14.Lh1 Lg4 15.Le3 Ph5 16.Pd5  

Ik wist dat ik hier snel tot actie moest overgaan. Het 
zwarte plan met f7-f5 is duidelijk. 
16...f5 17.b5 Pd4 18.Lxd4  
Normaliter zou ik liever mijn paard ruilen op d4, maar in 
dit geval koos ik voor snelheid omdat na terugslaan op 
d4 mijn loper wegmoet en ik daarmee een tempo verspil. 
Het paard op f3 staat er verder wel nuttig om de f-lijn 
voorlopig dicht te houden. 
18...exd4 19.c5 Tae8  
Meteen 19...f4?! 
20.Dc4! Kh7 21.c6 Df7   
Taaier was 21...bxc6 22. bxc6 Df7 23. Tb7 Tc8, maar ik 
kan voorstellen dat zwart zo niet wil spelen. 
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Na de tekstzet staat wit al op +2.30 
22.cxb7 f4 23.Pxc7 d5 24.Dc2 fxg3 25.hxg3 Te7 26.b6  
Le5  

27.b8=D  
Tot dusverre speelde ik telkens de optimale zetten nadat 
ik op b7 sloeg. Ook na enig nadenken gaf Houdini deze 
zet aan. Het lijkt vreemd om je pion die op promoveren 
staat kado te doen, maar het idee was om op d5 te kun-
nen slaan zodat zwart geen mat meer heeft op f2 als ik 
daarna op e5 sla. 
27...Txb8 28.Pxd5 Tc8  
Want na 28...Tee8 of 28...Te6 ruil ik op e5 en speel Dc7+ 
om dames te ruilen. Het eindspel met 2 pionnen meer is 
dan makkelijk gewonnen. 

29.Dd2  
Van te voren had ik hier 29. Dxc8 gepland met het idee 
29...Lxc8 30. Pxe7 Dxe7 31. Pxe5 Dxe5 32. b7 Lxb7 33. 
Txb7+ en 34. Ta1 wat me gewonnen leek. Hoe langer ik 
hier naar keek hoe meer ik ging twijfelen. Ik ging naar 
wanhoopsoffers op g3 te kijken voor zwart waarbij de 
dame kon binnenkomen met alle gevolgen van dien. De-
ze angst was volgens Houdini ten onrechte en gaf ge-
woon +5.6. Overigens wat ik deed werd ook nog met +4 
gewaardeerd. Ik dacht geen risico's nemen. 
29...Tee8 30.b7 Tb8 31.Tdc1 Tf8 32.Da5 Tbe8 33.Tc2 
Lb8 34.Pc7 Te7 35.Pa6 Pxg3  

Kijk, daar heb je 'm al. Alle zwarte stukken staan gericht 
op de koningsvleugel. Misschien is dit nog wel  
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gevaarlijker dan mijn dameoffer, waarbij zwarts stukken 
tenminste behoorlijk zijn uitgedund. Toch is er volgens de 
computer nog helemaal niets aan de hand. Maar dat wist 
ik op dat moment natuurlijk ook niet.... 
36.fxg3 De6 37.Pxb8 De3+ 38.Kf1  
Beter waren zowel 38. Kg2 als 38. Kh2. Ik vond het er 
allemaal eigenlijk wel eng uitzien, maar bij deze zet had 
ik het idee dat ik het het beste kon berekenen. Echter tot 
op het einde was ik er niet gerust op. Ik zag wel dat mijn 
dame op a5 belangrijke velden als e1, d2 en h5 had. 
38...Lxf3 39.Lxf3 Txf3+ 40.exf3 Dxf3+  

Na 40...Dxd3 had ik 41. Kg1 Dxc2 42. Te1 gepland en 
het grootste gevaar leek me geweken. Na 42...Txb7 ( had 

ik gemist) staat wit nog 'maar' op +1.6 en moet nog hard 
werken voor het punt. Als ik de tijdcontrole had gehaald 
had ik misschien ook 42. Db5! kunnen vinden. 42...Te2 
faalt dan op 43. Dd7+ Kh8 44. Dc8+ en wit ruilt dames en 
wint. ( 40...Dxd3+ 41.Kg1 Dxc2 42.Db5 ( 42.Te1 Txb7 )
42...Te2 43.Dd7+ Kh8 ) 
41.Kg1 Dxg3+ 42.Tg2 De3+  
Ik was nog even bang dat zwart hier eeuwig schaak zou 
hebben. Gelukkig heb ik hier een soort koningsdriehoek-
je. 

 
43.Kh2 Df4+ 44.Kh1 Te3 45.Dd2 Th3+ 46.Kg1 Dh4 
47.Th2 Tg3+ 48.Kh1 1-0  

(Advertentie) 
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Achtbaan 
Peter Boel 

Dit jaar vond het Journalistenkampioenschap plaats in de 
Meeuwenzaal in Hotel Hoge Duin – een soort meeuwen-
nest op grote hoogte, met fantastisch uitzicht op het 
strand tot en met Egmond en misschien wel Zandvoort.  
Een paar concurrenten bleven weg, en tegen ‘de ouwe 
hap’ – gelukkig ook een paar nieuwelingen erbij, waar-
over later meer – liep het aanvankelijk op rolletjes. Hoe-
wel – niet alles natuurlijk. 
 
Peter Boel-Cees Visser (2)   

Zwart is volledig aangeschroefd en elke zet geeft wit hier 
groot voordeel. Cees was al in tijdnood, dus vond ik het 
tijd voor een beslissing: 
26.Pd6!?  
Diep berekend. 
26...Pxb6 27.Pf5 Df8 28.Txd8 Dxd8 29.Dxd8+ Pxd8  

30.Lxc5?!  
Ik had 30.Pxg7 Kxg7 31.Lxc5 berekend, met een aardige 
materiaalwinst omdat de toren op b8 gevangen dreigt te 
worden. Maar ik vergat even die laatste ruil uit te voeren. 
Met de computer erbij blijkt het allemaal toch weer an-
ders; die vindt het nog helemaal niet zo geweldig na 
31...Pc6 32.Lxb6 Pxa5 33.Lxa5 Ta8. Het zou gewonnen 
moeten zijn voor wit, maar de toren wordt inderdaad ac-

tief. 
30...Pd7?  
In de vooruitberekening had ik gezien dat zwart hier tus-
sendoor 30...Lxf5 kan spelen. Na 31.exf5 Pc8 32.Lc4+ 
houdt wit dan nog een initiatief. Overigens was analoog 
aan de vorige variant ook hier 30...Pc6 31.Lxb6 Lxf5 
32.Lc4+ Kh7 33.exf5 Pxa5 een taaie verdediging voor 
zwart. 
31.Ld6  
De pointe van het hele gebeuren komt toch aan het licht. 
Wit wint een kwaliteit en daarna liggen de zwarte stukken 
voor het oprapen op de achterste rij. Cees gaf op na 
31...b6 32.Ta1  
32.Ta3? Lf8! was minder handig geweest. 
32...Pc6 33.Lb5! 1–0 
 
Een van de nieuwkomers, Sjaak van de Groep uit Bun-
schoten, begon prima met 2,5 uit 3. Dus die was in ronde 
4 aan de beurt. 
 
Sjaak van de Groep – Peter Boel (4) 

In het middenspel had ik een pion gewonnen, maar toen 
begon Sjaak, net als in zijn andere partijen zoals ik al had 
gezien, taai te keepen. De ongelijkheid van de lopers 
hielp ook niet. Ik zag nu, met slinkende tijd, dat de loper 
dekken met de koning niet goed ging wegens 44.Lxg5!, 
dus zat er niets anders op dan het fraaie 
43...Th6  
En nu kan het zelfs nog link worden. Maar ik heb ook nog 
altijd …h4–h3 met ettering op de koningsvleugel. 
44.c4!  
Laten we niet vergeten dat er ook nog een andere vleu-
gel is... 
44...bxc4 45.bxc4 f5  
Dit was het plannetje achter 43...Th6, maar de c-pion is 
nu ook niet ongevaarlijk. 
46.c5 f4 47.Ld4 Lf5  
Torens ruilen doe je niet graag als je zo’n eindspel wilt 
winnen, maar ik heb nu ook een vrije a-pion en iets an-
ders is er überhaupt niet. 
48.Tf8 Ld7 49.h3?!  
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Hij wil ...h4–h3 uit de stelling halen, maar het middel is 
erger dan de kwaal. Nu heb ik een aanknopingspunt op 
h3 en is ...f4–f3 altijd gevaarlijk. 
49...Lc6 50.Ke2 Lb5+ 51.Ke1 Lc6 52.Kf1 Ld7 53.Ke2 
a5!  
Na wat geharrewar is deze zet mogelijk. De volgende 
zetten kwamen à tempo: 
54.Ta8  

54...Ta6!  
De computer geeft 54...Lb5+ en 55...a4, maar in oplopen-
de tijdnood dacht Sjaak, zoals ik hoopte, dat ik had ge-
blunderd, en... 
55.Txa6 Lb5+ 56.Kd2 Lxa6  
Nasty psychological tricks. Nu heb ik het eindspel dat ik 
wilde, hoewel deze afwikkeling objectief misschien niet 
eens het beste was. Een doorbraak op de koningsvleugel 
is niet te vermijden voor wit, maar inmiddels had ik ook 
nog maar een paar minuten. 
57.c6 Kg6!?  
Direct 57...g4 ziet er al goed uit. 
58.c7 Kf7 59.Kc3 Ke7  
Nu was ik iets met ...Lc8 en ...f4–f3 van plan, wat ook al 
eerder had gekund. Of het wint is nog steeds de vraag. 
Nu zet wit echter zijn loper buitenspel. 
60.Lb6? Kd7 61.Lxa5?  

En nu is het eigenlijk een pionneneindspel, dus: 
61...g4! 62.Kd4 f3  
En opgegeven.  
“Dat is wel heel zuur”, zei Sjaak.  

Opmerkelijk genoeg kreeg ik anderhalve week later in de 
interne tegen Otto ook een ongelijke lopers-eindspel met 
pluspion op het bord, wat ik eveneens won: 
 
Otto Wilgenhof – Peter Boel 

de koningsvleugel groter. Daarom besloot ik niet passief 
op b7 te gaan staan met 40...Kc8–b7, maar mijn loper te 
offeren omdat het zelfs met loper en pion tegen 3 pion-
nen moeilijk te keepen is voor wit: 
40.a5 g5 41.Kb6 f5 42.a6?! 
Afwachten was taaier, maar dat is niet Otto’s stiel. Zwart 
moet dan een keer …Lb5 spelen en zijn koning naar e4 
proberen te krijgen, steeds oplettend dat wit niet d4-d5 
heeft. 
42…Lxa6 43.Kxa6 Ke6  
Nu staat de witte koning volledig buitenspel. 
44.Lg3 f4 45.Lf2 h5 46.Kb7 Kd5 47.Kc7 h4 

De dreiging is simpel: 48...h3 gevolgd door ...g5–g4–g3 
en de h-pion loopt door. De pionnen kunnen het alleen 
af. 
48.Kd7  
48.h3 helpt ook niet wegens 48...g4! 49.hxg4 h3 50.Lg1 
f3 en de twee vrijpionnen zijn te machtig voor de loper. 
48...h3 49.Le1 g4 50.Ld2 Ke4  
Iets makkelijker was 50...f3 51.Le1 (51.Le3 g3) 51...Kxd4. 
51.Kxc6 g3 52.d5 gxh2 53.d6 h1D 54.d7  
Hij haalt er nog het maximale uit... 
54...Kd3+?!  
Ook hier was sprake van lichte tijdnood. Direct winnend  
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was 54...Kf5+ 55.Kc7 Dd5 gevolgd door 56... of 57...h2. 
55.Kc7 Kxd2 56.d8D+ Ke3 En dit eindspel was niet 
moeilijk meer.0–1 
 
Terug naar Wijk aan Zee. Ik had 4 uit 4 en ook in Sonne-
vanck ging het vluggeren op rolletjes, zelfs een (toen 
nog) nuchtere Merijn van Delft snoepte ik een halfje af… 
kortom: er moest iets misgaan. Inderdaad, ik moest voor 
de zoveelste keer met zwart tegen Martin Voorn, de nieu-
we hoofdreacteur van SchaakMagazine, die met wit be-
hoorlijk sterk is. Ik pakte een soort Benoni niet goed aan 
en Martin maakte het mooi af: 
 
Martin Voorn – Peter Boel (5) 

Ik had net 26...Te8 gespeeld, in de hoop het eindspel na 
27.Pxd7 Txe7 28.Pxb8 Txe1+ 29.Lxe1 Pxc4 nog te kun-
nen keepen, maar wit heeft iets beters: 
27.Dxe8+! Pxe8 28.Pc6  
En opgegeven. Als zwart de dame speelt wint 29.Txe8+ 

en 30.Pe7+. 
 
Omdat Martin slechts tegen Sjaak van de Groep een half-
je had afgegeven, ging hij alleen aan de leiding. Klappen. 
In de volgende ronde had hij weer wit en won hij op 
soortgelijke wijze van Evi Zickelbein, de echtgenote van 
Merijn van Delft die in de B-groep spitsroeden aan het 
lopen was. Ik mocht tegen mijn oude maat René Nijland. 
De biertjes kwamen al snel op tafel, en het partijtje was 
ernaar. 
 
Peter Boel-René Nijland (6) 
 
1.d4 d5 2.Pf3 Pc6 3.g3 Lg4 4.Lg2 Dd7  
Een echt Nijland-systeempje: lang rokeren, h7–h5 en 
hakken maar. 
5.Lf4!? Pf6?  
Een slippertje. 
6.Pe5! De6  

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

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

(Advertentie) 
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Zwart is al in grote problemen, maar wit moet wel snel 
handelen. Pion d5 is het cruciale punt in de zwarte stel-
ling. 
7.c4! 0–0–0  
Logisch. 7...dxc4 verliest direct na 8.d5. 
8.Pc3!  
De druk verhogen gaat nu even voor de veiligheid van de 
eigen koning. 
8...g5!?  
Die zet verwachtte ik al. 
9.Pxc6 Dxc6  
Na 9...bxc6 was ik 10.Le5! van plan. Er volgt Da4 en de 
zwarte stelling stort in elkaar. 
10.cxd5 Dc4!  
In hopeloze stelling komt bij René de creativiteit weer 
boven. 
11.Lxg5 Pxd5 12.Pxd5 Txd5  

Nu is slaan op d5 natuurlijk slecht. Die loper geef je al-
leen als het onmiddellijk wint. Het was echter nog niet zo 
eenvoudig om een sluitend vervolg te vinden. 
13.Tc1!  
Ook goed is 13.b3 Db5 14.a4 Dd7 15.Lxd5 Dxd5 16.f3 
Lxf3 17.exf3 Dxg5 18.Dd2, maar in zo’n stelling zoek je 
naar meer. 
13...Dxa2  

Iets minder leuk was 13...Db4+ 14.Ld2 Dxd4 15.Lxd5 
Dxd5 16.f3 gevolgd door 17.Kf2, wat ook zou moeten 
winnen. 
14.Dc2!  
Een multifunctionele zet. De dame gaat uit de penning, 
dreigt mat, en... 
14...c6 15.Lf4!?  
Met de bedoeling 16.Lxc6 en mat als de toren wijkt. Nu 
had 15...Da5+ nog enig roet in het eten kunnen gooien. 
15...e5  

Dreigt een vervelend schaakje op b4. 
16.0–0!  
Een van mijn leukere rokades van de laatste jaren. De 
derde functie van 14.Dc2 wordt duidelijk: er dreigt 
damevangst met 17.Ta1. 
16...exd4  
Na 16...exf4 17.Ta1 Lf5 heeft wit 18.Dc3 en de zwarte 
dame gaat alsnog verloren (of heel veel ander materiaal). 
Ik verwachtte hier de zet 16...Lxe2 en wilde daarop 
17.Dxe2 exf4 18.De8+ spelen. Nu gaat 18...Td8 weer 
niet wegens  19.Txc6+ met mat, dus moet 18...Kc7 
19.Dxf7+ en nu kan wit een keer op d5 slaan, met aan-
houdende aanval. De computer geeft 17.Df5+ Kb8 
18.Lxd5 Dxd5 19.Lxe5+ Ld6 20.Tc5 en het is afgelopen. 
17.Ta1 Lf5 18.Txa2  

18.Lh3 was misschien nog wat 
erger. 
18...Lxc2 19.Lxd5  
 
En nu kan zwart de loper niet eens 
terugwinnen wegens 20.Tc1. Op-
gegeven dus. Een komisch potje. 
 
Voor de slotronde op zondag 19 
januari stond ik dus nog steeds 
een halfje achter Martin, maar die 
moest met zwart tegen Cees Vis-
ser, mijn tegenstander uit ronde 2. 
En die is op papier zwakker, maar 
wil nog wel eens uit de slof schie-
ten… mijn hoop op de achtste titel 
was dus nog niet helemaal vervlo-
gen. 
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Evi Zickelbein – Peter Boel 

Ik was na een 3.Lb5+–Siciliaan goed uit de opening ge-
komen, maar had in gelijke stelling pardoes een pion in 
laten staan. Dat was het sein tot verwikkelingen en die 
zijn nu in volle gang.  
Toen ik hier aan het nadenken was over mijn zet hoorde 
ik naast me ineens “YES!”. Ik vroeg aan Evi wat er was 
en zij fluisterde dat Cees Visser van Martin Voorn had 
gewonnen. Het is allemaal te zien op een videootje dat 
Karel van Delft heeft gemaakt (zie zijn blog of ook Chess-
Base.de, waar Evi een verslag heeft gepost). 
Nu had ik aan remise genoeg voor een snelschaakbarra-
ge, maar wit staat nog steeds beter. Vooral de druk op f7 
is lastig. Plus de tijdnoodfase naderde. Alle ingrediënten 
voor een leuk einde. 
27...Tb2 28.Dd1!?  
Ik rekende op 28.Dd3 Pf4 29.De3 Pd5 en nu behoudt wit 
wat voordeel met 30.De4 Dc6 31.Pe5 Lxe5 32.Dxe5 Pe3 
33.Pe4 Dxe4 34.Dxe4 Lxe4 35.Txe3 omdat haar c-pion 
sterker is dan mijn a-pion. 
28...Dxd1 29.Tcxd1 Pc3!?  
29...Pf4 was misschien beter. 

30.Ta1?  
Beter was 30.Td2 Txd2 31.Pxd2 en nu heel hard met de 
a-pion gaan rennen: 31...a5 32.Te7 a4 33.Lxf7+ Kh8 
34.Lc4 Ld4! met grote verwikkelingen.  
Ook 30.Td3 Pe2+ 31.Kf1 Pf4 is volslagen onduidelijk, 
maar wit blijft op de lange termijn beter staan. 
30...Lxf3! 31.gxf3 Ld4 32.Tec1?!  

32.Pxf7 Lxf2+ 33.Kh1 Tb4!? (33...Lxe1 34.Pe5+ Kg7 
35.Txa7+ Kf6 36.Pd7+ Ke7 37.Pxf8+ Kxf8 38.c6 Tb4 
39.Tf7+ Ke8 40.Ld3! Pb5 (40...Kxf7? 41.c7) 41.Lxg6! Kd8 
42.Td7+ Kc8 43.Lf5 Lc3 en zoiets krankzinnigs moet wel 
in remise eindigen) 34.Pe5+ Txc4 35.Pxc4 Lxe1 36.Txe1 
Tc8 is een heel klein tikje beter voor zwart. 
32...Txf2 33.Kh1 Lxc5?!  
33...Le5! 34.Pxf7 Txf7 35.Txc3 Lxc3 36.Txa7 T2xf3 zal 
ook wel remise worden. 
33...Txf3 34.Pxf7 T3xf7 35.Txa7 Kg7 36.Lxf7 Txf7 
37.Txf7+ Kxf7 38.c6 Ke6 zal wit ook nog net kunnen kee-
pen. 
34.Pxf7 Txf7?!  
Safer was 34...Kg7 35.Txc3 Ld4, waarna wit remise 
houdt met 36.Pd6 Lxc3 37.Txa7+ Kh8 38.Pf7+. 
35.Txc3 Ld4 36.Lxf7+ Kxf7?!  
Potremise is 36...Kg7 37.Lc4 Lxc3, maar ik werd alweer 
optimistisch met mijn sterke loper en pionnen. We had-
den hier beiden nog een paar minuten, zonder increment. 
37.Tc7+ Kf6 38.Ta6+ Ke5  
Achteraf meende ik even dat hier 38...Lb6?? had gekund, 
maar mijn gevoel bleek juist: 39.Tcxa7 wint meteen. De 
zwarte koning begeeft zich nu echter in een mijnenveld. 
39.Te7+ Kf4 40.Tf7+  
Ik hoopte natuurlijk op 40.Te4+?? Kxf3 41.Txd4? Tf1#.  
40.Txg6 is ook mis na 40...Tf1+ 41.Kg2 Tg1+ 42.Kh3 
Txg6, hoewel mogelijk nog steeds remise: 43.Te4+ Kxf3 
44.Txd4. 
40...Ke3?  
Dit is te link, nu kon wit wel op g6 slaan. De koning moest 
terug. 
41.Te6+?! Kd3 42.Td6 Tb2? 

De tijdnood was even voorbij, we gingen het laatste kwar-
tier in. Evi begon nu weer lang na te denken en lang-
zaam drong het tot me door dat wit hier gewoon op a7 
kon slaan, waarna het nog een hele dobber zou worden 
om die barrage te halen. Temeer omdat wit ook de loper 
op d4 nog een keer kan aanvallen. 
Na een minuut of tien nadenken deed ze echter 
43.Txd4+??  
En bood remise aan! 
Dat vergde even een omschakeling. Ik stak mijn hand uit 
om een zet te spelen, met de opmerking: “Ik riskeer niks, 
dus ik probeer het nog.” Evi dacht dat ik haar hand wilde 
schudden en had dus bijna dat halfje nog gepakt. Maar... 
43...Kxd4 44.Txa7 Ke3  
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45.Ta6 Kf2! 46.h4?  
En nu is het meteen afgelopen. Maar ook 46.h3 g5 is nog 
een klus: de beste verdediging lijkt 47.Kh2 (47.Ta3 Kg3 
48.f4+ Kxf4 is vergelijkbaar) 47...Kxf3+ 48.Kg1 Kg3 
49.Ta3+ (49.Kf1 h5) 49...Kh4 50.Td3 h5 en dit ziet eruit 
als theoretisch remise. 
46...Tb4!  
Nu zit alles tegen voor wit. 
47.Ta2+ Kxf3 48.Ta3+ Kg4 49.Ta6 Kh5  
Dit eindspel is nog berucht lastig om te winnen, maar Evi 
had inmiddels bijna geen tijd meer en gaf dus op. 
Met deze achtbaanrit haalde ik mijn achtste Journalisten-
titel binnen. 
 
Geluk moet je afdwingen! 

ASV 4 maakt gelijk 
Anne Paul Taal 

In de 4e ronde werd thuis tegen weer een zware tegen-
stander aangetreden en wel Het Kasteel uit Wijchen. On-
ze tegenstanders hadden tot nu toe twee keer gewonnen 
en één keer gelijk gespeeld en stonden dus ruim boven 
ons. Pieter viel in bij ASV 3 en maakte daar een zeer 
goede remise tegen Ben van Geffen(2058) van Messe-
maker. Jochem viel voor hem in. 
 
De strijd ging in het begin gelijk op omdat zowel Xadya 
als Willem van Berkel een off-day hadden, waarbij opge-
merkt moet worden dat Gerben wederom foutloos, snel 
en heel actief speelde wat veel druk gaf. Ivo speelde een 
heel degelijke remise tegen één van de opkomende ta-
lenten van Het Kasteel, 1 ½ - 1 ½ dus.  
Een rondje langs de borden leerde mij dat we een ruime 
overwinning zouden kunnen halen, mits er geen tegen-
vallers zouden komen. Helaas, helaas die kwamen er 
wel. 
Eerst ging het mis bij Bent , die een prima partij speelde 
tegen Maarten Rossen. In een ingewikkelde stelling deed 
hij steeds goede zetten en stond minimaal remise toen hij 
op 39e zet in diep gepeins verzonk en door zijn vlag ging. 
Hij dacht dat de tijdcontrole zoals bij jeugdwedstrijden bij 
35 zetten was. Toen vervolgens Kees in goede stelling 
zomaar een kwal in de aanbieding deed, moesten we 
ineens alle zeilen bijzetten om een matchpunt veilig te 
stellen. 
 
Cruciaal was de partij van Désiré. Hij moest winnen. 
 
Van Kortenhof,H - Fassaert,D 
ASV 4 - Het Kasteel 1, 04.01.2014 
[Fassaert,Désiré] 
 

 
Dit is de stelling na 14 zetten. Het staat volkomen gelijk. 
Als gevolg van kleine witte onnauwkeurigheden, komt 
zwart geleidelijk aan steeds beter te staan.  
15.a4 Pd5 16.De4 Pxe3 In het komende eindspel is de 
loper sterker dan het paard.  
17.Txe3 c5 18.dxc5 Lxc5 19.Te2 Td7 20.Pe5 Td5 
21.Tae1 Tad8 22.b4? Een onterechte agressieve zet. Wit 
krijgt weliswaar enige druk door de pion op e5, maar dit 
vormt onvoldoende compensatie voor het pionverlies.  
22...Ld6 23.f4 Lxe5 24.fxe5 Dxc3 25.Tc2 Dd4+ Damer-
uil om wit geen tegenkansen te geven in opkomende tijd-
nood.  
26.Dxd4 Txd4 27.b5 Kf8 [Objectief beter is 27...Txa4 , 
maar ik wil mijn tegenstander geen tegenkansen geven 
met 28.Tc7] 
28.Tc7 T8d7 29.Tc8+?! Ke7 30.Tg8 g6 31.Tc1?  
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Deze zet geeft zwart de mogelijkheid af te wikkelen naar 
een gewonnen pionneneindspel. [Mogelijkheden tot 
tegenspel bood 31.Tf1 ]  
31...Td1+ 32.Txd1 Txd1+ 33.Kf2 Td8 34.Txd8 
[34.Tg7?? Th8 en de witte toren gaat verloren.] 34...Kxd8 
35.a5!?  

Objectief gezien een fout. Hij verleidt zwart evenwel tot 
een onnauwkeurigheid. [35.Ke3 Ke7 36.Ke4 f6 en wint]  
35...Kc7?! Bederft weliswaar niets, maar zwart maakt het 
hiermee zichzelf, vooral psychisch, onnodig moeilijk. 
[35...Ke7 leidt tot een simpele winst.]  
36.Ke3 b6! Ik zie nu dat ik bij mijn vorige zet een foute 
berekening heb gemaakt en keer op mijn schreden terug. 
[Mijn oorspronkelijke plan was 36...a6? maar na 37.Kd4! 
axb5 38.Kc5 b4 39.Kxb4 Kc6 is het remise.]  
37.a6 Kd7 38.h4 Ke7 39.g4 g5 40.hxg5 hxg5 41.Kd4  
De tijdcontrole is gehaald en ik trek een kwartier uit om te 
bekomen van mijn dubieuze 35ste zet en om het winst-
plan goed door te rekenen. Dit is erop gebaseerd met de 
zwarte koning veld d6 te veroveren door wit in tempod-
wang te brengen.  
 
 
(zie volgende diagram) 
 
 
 
 
 

 
41...f5 [41...f6 kan ook]  
42.exf6+ met een wit remise-aanbod. Mijn tegenstander 
heeft kennelijk hoop gekregen door mijn lange nadenken.  
42...Kxf6 43.Ke4 Kf7 [43...Ke7?? 44.Ke5 Deze stelling is 
remise met zwart aan zet. Met wit aan zet is deze stelling 
evenwel gewonnen voor zwart; daarop is mijn plan geba-
seerd. 44...Kf7 (Na 44...Kd7?? wint wit zelfs) 45.Kd6 Kf6 
46.Kc7 e5 (46...Ke7 47.Kb7 Kd7 48.Kxa7 Kc7 49.Ka8 e5 
50.a7 e4 pat) 47.Kb7 e4 48.Kxa7 e3 49.Kxb6 e2 50.a7 
e1D 51.a8D met remise]  
44.Kd4 Ke8 45.Ke4 Kd7  

46.Ke5 Ke7 Zie de opmerking na de 43ste zet van zwart.  
47.Ke4 Kd6 48.Kd4 e5+ 49.Ke4 Ke6 50.Ke3 Kd5 
51.Kd3 e4+ 52.Ke3 Ke5 en opgegeven door wit. 0–1 
 

Na deze winst zat er misschien nog winst in als zowel 
Jochem als Gonzalo zouden winnen. Jochem had aan 
Wesley van Nie een geduchte tegenstander die zijn iets 
mindere stelling ondanks hevig proberen van Jochem 
keurig keepte, remise dus. Het sluitstuk was ook nog on-
bedoeld spannend. Gonzalo borduurde heel fijnzinnig en 
subtiel aan zijn stelling en had een pion gewonnen, deze 
bracht hij heel geduldig naar de overkant, maar ondertus-
sen had Hans Quint in flinke tijdnood een gevaarlijke 
aanval opgezet. Heel voorzichtig verdedigde Gonzalo en 
zag bijna alle dreigingen. Door zijn tijdnood zag Hans 
gelukkig niet alle mogelijkheden en struikelde hij uiteinde-
lijk.  
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4-4   een heel nuttig matchpunt! 
 

Volgende wedstrijd wordt weer heel zwaar ZSG Zwolle 
uit. Succes mensen ! 

ASV 5 in knotsgek duel naar ‘rondje 4 ½’ 
Erik Wille 

In december won ASV 5 overtuigend van het UVS 3 van 
Marco Braam. Het lek was boven en 2014 zou ASV 5 
weer als vorig seizoen overtuigen. In het duel met koplo-
per De Elster Toren was het spel bij vlagen oogstrelend, 
maar bij vlagen ook tenenkrommend. Mijn partij vertelde 
het verhaal van de wedstrijd. 

Na mijn 19e zet Pxd4 had ik vier pionnen meer. Zakelijk 
uitspelen was het devies. Helaas kwam dat er niet van. 
Na 20. Lxd4 Dxd4 21. Tc7 Lc6 (Hier haalt 21. … Db4 
natuurlijk meteen alle schwindlemogelijkheden voor wit 
eruit) 22. Da3 Df6 verschaft de speler van De Elster To-
ren zich met een foutief stukoffer praktische kansen:  

23. Lxd5 exd5 24. Te1+ Kd8 25. Tee7 Te8  (beter is hier 
25. … Tc8) We slaan even een stukje over en zien dat de 
zet Te8 mij wel erg bezig houdt. 

 
Hoe gewonnen kan je staan en hoeveel fouten kan je 
nog maken? In deze stelling laat ik me opnieuw leiden 
door angst: 30. … Te8 Uiteraard sta ik nog steeds ge-
wonnen, maar handig is anders. 31. Da5+ Kc8 32. Df5+ 
De6+ 33. Dc5+ en hier ging mijn hand naar de koning om 
met 33. … Kb8 definitief uit het schaak te lopen ……… 
Wel definitief, maar niet uit het schaak. Nog juist op tijd 
zie ik het mat op c7 en ik trek mijn hand verschrikt terug. 
De schrik zat er goed in en ik besluit op zetherhaling in te 
gaan: 33. … Dc6 34. Df5+ De6 35. Dc5+ Dc6 en remise.  
“Gelukkig ben ik een betere bestuurder”, mompelde ik 
nog tegen de voorzitter van De Elster Toren. Hoewel het 
natuurlijk een droeve weg naar de winst is, moet ik na-
tuurlijk gewoon een toren teruggeven en dan het eindspel 
winnen: 34. … Te6 35. Tf8+ Kc7 36. Txa8 Dd6+ en het 
eindspel wint wel. 
 
Het stond nu na een overtuigende winst van captain 
Barth Plomp en een degelijke remise van René van Alfen 
2-1. Na afloop van mijn droevige partij besloot ik me 
maar nuttig te maken met het op de hoogte te houden 
van het thuisfront. Het stond na een overtuigende winst 
van captain Barth Plomp en een degelijke remise van 
René van Alfen 2-1. Dat ging in korte berichten, die het 
spannende laatste half uur prima weergaf (en wellicht 
ook alles zegt over mijn beoordelingsvermogen van stel-
lingen….) 
 
We beginnen met een korte situatieschets: 
- Jochem iets makkelijker spel tegen Sjoerd, maar span-
nend 
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- Anne Paul zou nu vanuit slechte stelling pion voorko-
men 
- Martin twee pionnen meer 
- Coen pion achter 
- Tony stuk tegen drie pionnen 
- Ik schat in 4+ 
 
Daarna werd het een gekkenhuis in het kleine bovenzaal-
tje van “Onder de Toren”. Het vele publiek van beide 
ploegen en zelfs van concurrent Rokade wist niet op welk 
bord ze eerst moesten kijken. Ik ook niet, dus het werd 
een geren de zaal in en de zaal weer uit. Berichtjes tik-
ken, zaal in, zaal uit en berichtje tikken. In ieder geval 
goed voor de conditie 
 
- De klok wordt onze vijand 
- Coen wint van Eric Hartman: 3-1 
- Tony staat verloren 
- Jochem remise 
- Anne Paul vergist zich in speeltempo en verliest op tijd 
- Tony leeft weer 
 
“Tony, zet ‘m op”, kwam er vervolgens terug uit Arnhem.  
 
Ik vervolgde mijn verslaggeving: 
- Martin verliest met twee pionnen meer 
- Tony nu stuk tegen twee pionnen, maar ik geloof dat 
tegenstander geen vrijpionnen meer heeft 
- Wel 2 tegen 3 minuten 
- Tony staat gewonnen en 3 tegen 1 minuut. Alle pionnen 
van de tegenstander eraf.  
 
Twijfel heerste echter mijn berichtgeving, want geen partij 
verliep normaal 
- Ben benieuwd wat daar nog misgaat 
- Volgens mij nu dolle toren 
 
En toen het verlossende bericht 
- 4½ 
- Het resultaat telt zullen we maar zeggen. Gênant slecht 
schaak 
 
Het was een bizarre slotfase van 
een wedstrijd tussen op papier 
twee van de sterkste teams. Er 
waren momenten dat het 1-7 had 
kunnen worden voor ASV 5, maar 
4-4 was ook mogelijk. We zullen 
de spanning maar de schuld ge-
ven. Vermakelijk was het wel en 
het was erg leuk om voor zoveel 
publiek te spelen. Fred Reulink, 
Daan Holtackers, Frank Schleip-
fenbauer en Paul Schoenmakers 
waren ons achterna gereisd. Dank 
daarvoor! 
 
De competitie blijft zo ook voor 
ons nog een poosje spannend. 
We staan twee punten achter op 
Rokade en dat geldt ook voor De 
Elster Toren. Rokade en De Elster 
Toren treffen elkaar nog en ASV 5 

krijgt de sterke ploegen van Zutphen en PION 2 nog. De 
vorm van ASV 5 is daarbij ook niet echt geruststellend. 
Dat bleek een week later wel in de OSBO-cup tegen Vee-
nendaal 4, dat onderaan staat in de 2e klasse. Barth 
Plomp won op de vijfde zet een stuk. Ook hij gaf zijn op-
ponent rommelkansen en het moet gezegd worden dat 
de mattruc met een stukoffer fraai (en pijnlijk) was. Hier 
had een plaatje bij gemoeten, maar dat leek me niet ver-
standig. Barth is immers mijn teamleider en ik wil de laat-
ste drie wedstrijden ook nog meedoen. Ik ging echter 
moeiteloos mee in het debacle.  

Zwart heeft net 1. … Td1 gespeeld. Uiteraard wint 2. e6 
nu, maar ik vond een veel briljantere winstweg. 2. Txd1 
Txd1 3. Ld2?  Het idee was goed. De zwarte toren kan 
niet meer terug en de vrijpion zal doorlopen. Helaas was 
dat niet helemaal waar: 3. … Pxe5!  De toren van mij is 
overbelast en ineens is het eindspel gelijk. Een poging tot 
forceren, zorgde ook nog voor een nederlaag. Omdat ook 
René van Alfen verloor, was het bekeravontuur meteen al 
klaar. Martin Weijsenfeld won wel, maar met een toren 
meer kostte dat ook nog moeite. Kortom: de grote vorm is 
er nog niet. 
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Aangeboden door ASV  

Boekpresentatie door Hans Böhm over 

 

 

Wanneer: vrijdag 14 februari 2014 

Waar: Activiteitencentrum Schreuder,  

Vlamoven 22-24 (Bedrijventerrein IJsseloord) 

Aanvang: 20.00 uur 

Programma: Op een demonstratiebord laat Hans Böhm zien wel-

ke voorname rol de loper speelt op het schaakbord 

Deelname: S.v.p. vooraf aanmelden via r.wille@planet.nl 

 Entree gratis!! 

Speciaal aanbod: 

Hans Böhm zal het boek desgewenst signeren en voor de aanwe-

zigen geldt het aanbod dat het boek voor 15 euro te koop is 

(winkelprijs 23 euro). 

 
Ook de 3 eerder in deze serie verschenen boeken over De Pion, 

De Toren en Het Paard zijn voor de prijs van 15 euro te koop 

(deze boeken wel graag vooraf reserveren) 
 

Het belooft weer een unieke schaakavond te worden, die elke 

schaakliefhebber natuurlijk niet mag missen.  
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ASV 1 onderuit tegen Groningen 1 
Wouter van Rijn 

De eerste ronde in de landelijke beker is ASV vanwege 
het feit dat ze hoger dan de 3e klasse speelt altijd vrij. De 
2e ronde werd gelijk een pittige: tegenstander was mees-
terklasser Groninger Combinatie. Een team dat als ze wil 
over de grootmeesters Ernst, Werle en Tiviakov kan be-
schikken. In de praktijk zijn het meestal spelers als Bon-
no Pel, Jasper Geurink, Erik Hoeksema, Grisha Kodents-
ov en Luuk van Kooten die in de opstelling staan. Dit zijn 
dusdanig sterke spelers dat het meestal wel voldoende is 
om zwakkere clubs te verslaan. Van bovengenoemde 
spelers was het deze keer alleen Jasper Geurink die er in 
het Holiday Inn hotel in Arnhem bij was. De overige spe-
lers waren spelers van lagere teams, maar nog altijd 
2200-2300 niveau. Twee van deze spelers kwamen we in 
de competitie vorig jaar ook tegen en daar scoorden we 2 
uit 2 tegen! Dus er waren zeker kansen. Als teamleider 
voor deze wedstrijd koos ik voor de volgende opstelling 
(even ervan uit gaande dat de tegenstanders gemiddeld 
de sterkste spelers aan bord 1 hebben en de zwakste 
aan bord 4): aan bord 1 wilde ik daarom Jaap hebben, 
omdat hij als degelijke speler de sterkste spelers in be-
dwang kan houden. Otto aan bord 2 omdat hij, misschien 
wel meer dan de rest van het team, extra gemotiveerd en 
sterk kan spelen en van goede spelers kan winnen. Om-
dat Michiel nog niet echt in vorm lijkt dit seizoen had ik 
hem op bord 4 gepland en voor mij bleef dan alleen nog 
maar bord 3 over. 
 
Een half uur voor de wedstrijd was ik er alvast. We speel-
den in een klein kamertje dat afgesloten kon worden te-
gen het eventuele lawaai van binnenkomende bezoe-
kers. Als we naar buiten wilden, moesten we wel even 
een sleutel meenemen om er weer in te komen. Voor de 
rest was het prima spelen in de zaal. Wedstrijdleider was 
Barth Plomp en hij verrichtte dan ook de loting. Bord 1 
van Groningen, Jasper Geurink, mocht loten en hij koos 
zwart.  
 
Na een uurtje spelen was er nog niet veel aan de hand. 
Eerlijk gezegd vond ik ons wel goed staan; Jaap stond 
degelijk in een soort Stonewall. Otto had aan zijn favorie-
te Frans op het bord in een variant waarin hij een bekend 
kwaliteitsoffer had gepleegd. Hij kreeg daar de gebruike-
lijke compensatie voor en ik vond hem dan ook iets beter 
staan. Hij koos helaas voor de verkeerde voortzetting. 
Het zwarte paard op c6 ging via b4 een pionnetje op a2 
snoepen wat totaal niet in de stelling paste. Hij overzag 
dat wit niet met zijn dame terug hoefde te gaan naar het 
ongunstige veld b1, maar naar c5. Daar dreigde de dame 
matgrappen op f8. Hierdoor kon wit gunstig ruilen en af-
wikkelen naar een stelling met nog steeds een kwaliteit 
meer. De kwaliteit meer was al veel concreter dan eerder 
in de partij. Zwart had nu geen kans meer op tegenspel 
en het was dan ook snel afgelopen.  
Ikzelf was iets eerder klaar en zat al met mijn tegenstan-
der te analyseren. Na een goede opening ging het ineens 
hard mis: 
 

W. van Rijn (2206) – M. Mostertman (2309), 14-12-
2013 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 g6 6.f3  
Lg7 7.Le3 Pc6 8.Dd2 O-O 9.O-O-O Pxd4 10.Lxd4 Le6 
11.Kb1 Dc7 12.Pd5 Lxd5 13.exd5 Tac8 14.c4 a6  

Na zwarts laatste zet 14…a6 was het duidelijk dat zwart 
…b5 wil doordrukken.  
15.Ld3 Dd7 16.The1 b5  . Ik liet het allemaal toe, omdat 
ik een dubbele aanval zag op b5 en e7. Mijn lopers staan 
mooi centraal opgesteld en de torens doen ook mee.  
17.cxb5 axb5 18.De2 Tc7 19.Lxb5 Df5+ 20.Ld3 Dxd5 . 
Ik dacht dat deze zet niet kon. Na mijn volgende zet 
dacht ik een kwaliteit te winnen en na. 21…Tcc8 op e7 
een pion te kunnen meepikken. Na zijn volgende 
‘tussenzet’ dacht ik dat ik 22. a3 zou spelen en dat zijn 
torenzet slechts uitstel was en de dreiging Le4 van mij 
nog erger zou worden. 

21.Lb6 Ta8 . Na 21…Td7 22. Le4 en 23. Lc6 en na 21…
Tb7/Tc6 heb ik ook 22. Le4 leek mij. Na de tekstzet ging 
ik toch twijfelen. Behalve het van te voren gepland 22. a3 
keek ik ook naar zetten als 22. b3 en 22. La6. 22. b3 is 
gelijk helemaal uit liet mijn tegenstander zien. Hierop 
volgt namelijk dodelijk 22…Pe4! en wit kan opgeven.  
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Gelukkig deed ik dat niet. De beste zet 22. La6 deed ik 
echter ook niet. Net als mijn tegenstander dacht ik dat na 
22…Df5+ de loper weer terug moest met zetherhaling. 
En op dat moment had ik nog steeds het idee dat ik die 
kwaliteit kon winnen. Thuis zag Houdini een veel betere 
voortzetting dan 23. Ld3. Hij gaf aan 23. Dd3!  En na rui-
len met 23…Dxd3+ 24. Txd3 wint wit wel de kwaliteit. De 
zwarte toren kan nergens naar toe zonder dat wit een 
dubbele aanval kan plaatsen op de torens.  
22.a3? Txa3 . Nu had ik eerst gepland om terug te slaan 
op a3, maar besloot toch tot het pakken van de andere 
toren. In de analyse dachten we dat wit op a3 had moe-
ten slaan, maar ook dat gaat helemaal verkeerd: 23. 
bxa3 Pe4! (daar heb je ‘m weer!) 24. Lc4+ Pc3+ 25. Kc2 
Dc6/Db7! +- . In de analyse zagen we die laatste zet over 
het hoofd, want 25…Pxe2 26. Txd5 is niets bijzonders 
+2.70 voor wit. Nu had wit de schade kunnen beperken 
door 23. Lc4 te spelen: 23…Df5+ 24. Ld3 Df4 25. Le4 
met een klein plusje voor zwart. 25. Lxc7?? Da4! 26. 
bxa3 Pd5 met voordeel voor zwart -1.70. Hieruit blijkt wel 
weer dat zwarts loper een monster is op g7. 
23.Lxc7??  Nu is het helemaal uit.  

23…Da2+ 24.Kc1 Lh6+ 25.Kc2 Pd5 26.La5 Db3+ 
27.Kb1 Txa5 28.Tc1 Da2+ 29.Kc2 Tc5+.  Wit gaf op. Zo 
snel kan het gaan…. 
 
Inmiddels was het ook met Jaap helemaal misgegaan. Hij 
speelde in het middenspel 2 slechte zetten achter elkaar 
en werd snel van het bord geschoven door Jasper.  
 
De partij van Michiel was zeer interessant en goed ge-
speeld met mooie offers. 
 
A. Boer – M. Blok, 14-12-2013 
 

1.c4 e6 2.g3 d5 3.Pf3 Pf6 4.Lg2 c5 5.b3 Pc6 6.O-O L e7 
7.Lb2 O-O 8.e3 Db6 9.d3 Td8 10.De2 Dc7 11.Pc3 b6 
12.Pe1 Lb7 13.f4 a6 14.Pd1 Td7 15.g4 Tad8 16.g5 Pe8  
17.h4 f5 18.cxd5 exd5 19.Lh3 g6 20.h5 Lf8 21.h6 Pd6  
22.Pf3 Pf7 23.Tc1 Te8 24.Dd2 
 
(zie volgende diagram) 
 
 
 
 

Zwart is beetje bij beetje iets beter komen te staan. Alle 
stukken staan goed en zwart gaat nu actie ondernemen. 
24…d4! 25. e4?  Na deze zet komt zwart al met groot 
voordeel. Het beste was nog slaan op d4 waarna zwart 
iets beter blijft staan.  
25...fxe4 26.dxe4 Txe4!  Offert een kwaliteit, maar de 
compensatie is meer dan genoeg. De zwarte stukken 
staan actiever en de loper op b7 is een killer. 
27.Lxd7 Dxd7 28.Pf2 Te3  

29…Pxg5. Bam! De beste voortzetting en gelijk dodelijk. 
De rest gaat vanzelf. 
30.fxg5 Tg3+ 31.Pg2. 31. Kh1 is mat in 9 als ik dat zo in 
de gauwigheid even bekijk. 
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31…Txg2+ 32.Kxg2 Pe5+ 33.Kg3 Ld6. Ook die er nog 
even bij! 
34.Df4 Pf7. 34…Pf3 was beter. Als ik dan Houdini even 
laat rekenen zegt ie eerst mat in 17, daarna weer -327. 
Hij weet het nog even niet, maar wel dat het er goed uit-
ziet voor zwart.  
35.Pg4 Df5 36.Dxd6 Dd3+ 37.Kh4 Pxd6 38.Pf6+ Kh8 
39.Pg4 Pf5+ 40.Txf5 gxf5 41.Te1 

Kg8??? Ai ai ai. Van +16 naar -2 (ik reken voor het ge-
mak even in hele getallen, tienden vind ik in dit soort stel-
lingen niet meer belangrijk) in 1 zet, dat is toch wel ern-
stig. 
42.Te8+ Kf7 43.Pe5+ Kxe8 44.Pxd3 en niet veel later 1-
0. Jammer, want Michiel heeft een goede partij gespeeld 
en had het verdiend om die fraaie combinaties verzilverd 
te zien worden. Het mocht niet baten. Deze laatste partij 
had sowieso geen invloed op de zege van de Gronin-
gers. Een pijnlijke 4-0 overwinning, terwijl er dus wel de-
gelijk kansen waren. Volgend jaar beter! 
 
Jaap Vogel – Jasper Geurink  0-1 

Otto Wilgenhof – Maurice Schippers 0-1 

Wouter van Rijn – Milan Mostertman 0-1 

Michiel Blok – Alef Boer   0-1 

 

Interne competitie 
Erik Wille 

De interne competitie is inmiddels over de helft. 19 ron-
den zijn gespeeld en er zijn nog zeven spelers die alle 
donderdagen achter het schaakbord zaten. Ruud Wille, 
Tony Hogerhorst, Siert Huizinga, Jan Vermeer, Kazem 
Mollahosseini, Kees van Keulen en Hein van Vlerken 
laten zich een avondje schaken niet ontnemen. Met Henk 
Kelderman die op zijn 97e pas één keer miste, zijn zij ons 
grote voorbeeld. 
 
In deze rubriek gaat het natuurlijk over de spannende 
strijd aan kop van de ranglijsten. Interessant is echter de 
vraag of het nog wel spannend is. Immers, als we naar 
de top van de drie groepen kijken, dan zien we in groep 
A een verschil van 238 punten tussen 1 
en 2; in groep B 78 punten en in groep C 
248 punten. Als de nummers één de ver-
eiste 25 partijen spelen, lijken de koplo-
pers al voorgesorteerd te hebben op de 
titels. Maar juist die grens van 25 partijen 
is de bottleneck voor de koplopers. 14, 10 
en 15 partijen zijn nog nodig. In groep B 
zal het dus wel lukken. In groep A en C 
wordt dat spannend en dus moeten de 
achtervolgers  volop blijven spelen en blij-
ven winnen, want wie weet ligt er een titel 
in het verschiet. In de onderstaande tus-
senstanden zijn alleen die spelers opge-
nomen, die tien partijen hebben gespeeld. 
 
Groep A 
Bob Beeke behield zijn fantastische score 
met een zege in het eerste team tegen 
RSR/Ivoren Toren. Het zou echter wel-

eens kunnen zijn dat Peter Boel de te kloppen man is. 25 
partijen spelen zal voor hem geen probleem zijn, maar 
voor al zijn concurrenten misschien wel. En het gat met 
de eerstvolgende “veelspeler” Jan Knuiman is ruim 200 
punten. Hopelijk zijn al die spelers die nu op even meer 
dan tien partijen staan in staat om de komende weken 
heel frequent te komen spelen. In dat geval wacht ons 
nog een spannende strijd. Buiten de gevestigde namen 
vallen de goede prestaties van Gerben Hendriks en ook 
nieuwkomer Paul van der Lee op. Siert Huizinga is na 
zijn bliksemstart wat teruggevallen. In de laatste zeven 
partijen scoorde Siert maar 2½ punt. Dat is dan de con-
sequentie van het moeten spelen tegen sterkere spelers. 
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Groep B 
Rob Huberts zag weliswaar zijn torenhoge TPR wat zak-
ken, maar het verschil met de nummer twee  groeide 
licht. Dat kwam mede doordat Robert Naasz die klasse-
ring moest afstaan aan Pieter Verhoef die met een knap-
pe serie klom vanaf de negende plaats. Jacques Boon 

 
stra maakte daarentegen een vrije val van plaats 3 naar 
7. Harold Boom klom van de 15e plaats naar een klasse-
ring net buiten de top vijf. Aan al deze sprongen op de 
ranglijst is wel te zien dat er nog veel mogelijk is in dit 
seizoen. 

Totaal  Intern  Extern   

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Bob Beeke 2421 9,5 11 7,5 8 2 3 2278 

2 Peter Boel 2183 11 18 7,5 14 3,5 4 2163 

3 Otto Wilgenhof 2162 5,5 11 4,5 7 1 4 2204 

4 Dirk Hoogland 2144 6 12 4 8 2 4 2155 

5 Frank Schleipfenbauer 2094 5,5 11 3,5 7 2 4 2087 

6 Gerben Hendriks 2049 6,5 12 3,5 7 3 5 1977 

7 Jan Knuiman 1977 9,5 19 7,5 16 2 3 1997 

8 Martin Weijsenfeld 1972 11 17 6,5 11 4,5 6 1902 

9 Ruud Wille 1951 12,5 23 11 19 1,5 4 1940 

10 Siert Huizinga 1895 11 20 10,5 17 0,5 3 1845 

11 Désiré Fassaert 1881 9 18 6 13 3 5 1882 

12 Paul van der Lee 1863 7,5 14 3 6 4,5 8 1827 

13 Barth Plomp 1848 5 11 1,5 4 3,5 7 1913 

14 Paul Schoenmakers 1848 4,5 11 2 5 2,5 6 1883 

15 Tony Hogerhorst 1843 9,5 20 7 16 2,5 4 1844 

16 Ruud Verhoef 1809 4,5 12 2,5 6 2 6 1827 

17 René van Alfen 1782 4 10 2 4 2 6 1863 

18 Theo van Amerongen 1728 5 14 4 9 1 5 1817 

19 Ivo van der Gouw 1717 3,5 10 1 5 2,5 5 1792 

Groep A 

Totaal  Intern  Extern   

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Rob Huberts 1972 9,5 15 7,5 11 2 4 1880 

2 Pieter Verhoef 1894 10,5 16 7,5 11 3 5 1852 

3 Robert Naasz 1873 9,5 14 7,5 9 2 5 1801 

4 Jan Groen 1808 7 14 3,5 10 3,5 4 1781 

5 Tom Bentvelzen 1779 5,5 10 4 7 1,5 3 1759 

6 Harold Boom 1775 6,5 11 4,5 8 2 3 1686 

7 Jacques Boonstra 1752 8,5 18 6,5 12 2 6 1753 

8 Bent Schleipfenbauer 1732 7,5 16 2,5 6 5 10 1762 

9 Albert Marks 1730 4,5 10 4,5 8 0 2 1753 

10 Rob van Belle 1724 10,5 20 7,5 14 3 6 1689 

11 Bob Kooij 1651 7,5 14 5 11 2,5 3 1615 

12 Hedser Dijkstra 1637 6,5 14 5,5 11 1 3 1654 

13 Jan Vermeer 1627 9 20 6 14 3 6 1693 

14 Hub Kusters 1617 9,5 19 9 15 0,5 4 1612 

15 Xadya van Bruxvoort 1617 6,5 16 1 3 5,5 13 1685 

16 Theo Koeweiden 1615 5,5 11 2,5 7 3 4 1609 

17 Horst Eder 1572 6,5 15 4,5 11 2 4 1556 

18 Hendrik van Buren 1552 7,5 16 6 13 1,5 3 1555 

19 Hans Corbeel 1523 4,5 12 2,5 6 2 6 1584 

Groep B 
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Groep C  
Walter Wong is nog steeds bezig aan een kunststukje dat 
zijn weerga niet kent. Hij won nog steeds al zijn interne 
partijen. Alleen in ASV 10 ging het een keertje mis. Oscar 
Mercan is de tweede nieuwkomer bij ASV die het goed 

doet. Lion de Kok klom vanaf de zevende plaats en Ko 
Kooman deed een stapje terug. Kazem Mollahosseini is 
ook aan een goed seizoen bezig. En oh, hoe hoog zou 
Kazem staan als hij tijdens de partijen op zijn handen 
ging zitten en iets meer bedenktijd zou gebruiken. 

   Totaal  Intern  Extern   

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Walter Wong 1896 9 10 7 7 2 3 1629 

2 Oscar Mercan 1648 9 17 6,5 13 2,5 4 1603 

3 Lion de Kok 1532 6,5 14 3,5 9 3 5 1527 

4 Ko Kooman 1529 9,5 19 6,5 15 3 4 1488 

5 Kazem Mollahosseini 1505 11,5 21 9,5 16 2 5 1480 

6 Henk Schunck 1505 7 13 6 11 1 2 1536 

7 Hans Derendorp 1480 6,5 12 6,5 9 0 3 1436 

8 Kees van Keulen 1399 12 21 9 16 3 5 1387 

9 Jelle Noordhuis 1393 8 15 6,5 10 1,5 5 1363 

10 Remco Menger 1383 4,5 11 4 7 0,5 4 1401 

11 Thijs Stomphorst 1381 5 10 2 6 3 4 1323 

12 Jan Zuidema 1361 6,5 13 5 10 1,5 3 1412 

13 Pim Rijmer 1332 7,5 14 7,5 14 0 0 1302 

14 Bob Sanders 1315 5 11 2,5 8 2,5 3 1373 

15 Hans Meijer 1305 6,5 16 5,5 13 1 3 1362 

16 Peter van Deursen 1283 5 12 4 8 1 4 1313 

17 Jan Sanders 1261 8 14 7 13 1 1 1258 

18 Danny Hageman 1185 3 14 2,5 10 0,5 4 1316 

19 Bob Hartogh Heys 1154 6,5 14 6,5 14 0 0 1222 

20 Hein van Vlerken 1152 10,5 20 10,5 16 0 4 1144 

21 Henk Kelderman 1149 9 18 9 18 0 0 1158 

22 Phillip Stibbe 1137 5,5 11 5,5 11 0 0 1139 

23 Werner Gubbels 1054 3,5 11 3,5 11 0 0 1125 

24 Jan Diekema 964 3 11 3 7 0 4 1114 

25 René de Goey 958 3,5 12 3,5 12 0 0 1015 

26 Jelmer Visser 957 5 16 5 15 0 1 955 

Bekercompetitie  
In de strijd om de ASV-bekers begint nu ook schot te ko-
men. In de Kroongroep waren de eerste verrassingen al 
daar en er kwamen er nog wel wat bij. Zo werd reuzendo-
der Murat Duman uitgeschakeld door Tony Hogerhorst 
en ging Wouter Abrahamse onderuit tegen Paul van der 
Lee. De Huissense derby tussen Jan Knuiman en Rob 
Huberts eindigde in een zege voor eerstgenoemde. Ri-
chard van der Wel won van Henk Karssen en Koen 
Maassen van den Brink versloeg teamgenoot Daan 
Holtackers. In de achtste finales staan de volgende partij-
en op het programma: 
 
Ruud Wille - Richard van der Wel 
Frank Schleipfenbauer - Paul van der Lee 
Otto Wilgenhof - Peter Boel 
Martin Weijsenfeld - Koen Maassen van den Brink 
Anne-Paul Taal - Désiré Fassaert 
Barth Plomp - Bob Beeke 
Jan Knuiman - Tony Hogerhorst 

 
Peter Boel plaatste zich intussen voor de laatste acht 
door in een spannende partij misschien toch wat verras-
send Otto Wilgenhof te kloppen. Voor Tony Hogerhorst 
bleef het dit bekeravontuur bij één mooie winst. Hij 
strandde tegen Jan Knuiman, die daarmee als tweede de 
kwartfinale instroomde. Er staan echter nog enkele mooie 
gevechten op het programma. 
 
In de bekergroep sneuvelde meervoudig bekerwinnaar 
Hedser Dijkstra tegen Nico Schoenmakers. Ook de zege 
van Hub Kusters op Jan Vermeer zal niet iedereen heb-
ben zien aankomen. De sensatie van deze ronde was 
echter de winst van Tom Bentvelzen. Tom bleek een (te) 
lastige hindernis voor een van onze talenten, Bent 
Schleipfenbauer.  In de kwartfinale staan de volgende 
duels op het programma: 
 
Jacques Boonstra - Tijs van Dijk 
Tom Bentvelzen - Hub Kusters 
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Robert Naasz - Albert Marks 
Nico Schoenmakers - Pieter Verhoef 
 
Robert Naasz wist zich inmiddels te plaatsen voor de 
halve finales. Zijn geroutineerde teamgenoot uit ASV 6 
moest voor onze redacteur buigen. Ook de andere partij-
en beloven spannend te worden. Eind maart zal de be-
kerwinnaar, die zich meteen ook plaatst voor de laatste 
acht in de Kroongroep, bekend zijn. 
 
Rapidcompetitie  
Het is al weer drie maanden geleden dat de enige rapi-
davond gespeeld werd. Op de avond van het verschijnen 
van deze ASV-Nieuws gaan we na de ledenvergadering 
verder met deze competitie. De eerste rapidavond was er 

een hoofdrol voor Peter Boel. De Nederlandse journalis-
tenkampioen won vier keer. Onder meer Richard van der 
Wel en Otto Wilgenhof moesten voor Peter Boel buigen. 
Verder is er uiteraard nog weinig te zeggen van de stand. 
Wel waren er enkele opmerkelijke uitslagen. Zo won 
Theo Koeweiden van Fred Reulink en bleef Theo Jurrius 
op remise steken tegen Walter Wong. Ook de puntende-
ling van Bob Kooij tegen Jan Knuiman mocht er zijn. Jan 
Knuiman bleef trouwens ook tegen Walter Wong op remi-
se steken. Kazem Mollahosseini tenslotte verraste Tom 
Bentvelzen. 
 
En dan sluiten we deze aflevering van de interne compe-
titie maar weer af met de ELO-stijgers: 

Walter Wong vestigt sinds zijn entree bij ASV wel de aan-
dacht op zich. Zijn score is uniek en nu is het afwachten 
of Walter dit volhoudt. Ook Rob Huberts is aan een uit-
stekend seizoen bezig. Ronduit knap is de sprong van 
Bob Beeke. Als je al zo hoog staat, is het niet eenvoudig 
om nog verder te stijgen. Het is goed te zien dat onze 
jeugdspelers Tom Verberk en Pieter Verhoef ook door-
groeien. 
 
Wil je ook hoog in een van bovenstaande klassementen 
komen? Dat kan alleen maar door veel te spelen! Dus tot 
donderdag! 

TOTAAL  INTERN EXTERN  

nr naam Grp ELO 

sco-
re aantal 

sco-
re 

aan-
tal 

sco-
re 

aan-
tal 

stij-
ging 

1 Walter Wong C 1629 9 10 7 7 2 3 129 

2 Rob Huberts B 1880 9,5 15 7,5 11 2 4 84 

3 Bob Beeke A 2278 9,5 11 7,5 8 2 3 76 

4 Tom Verberk C 1425 4,5 7 0 0 4,5 7 71 

5 Murat Duman A 1938 3 4 0 1 3 3 65 

6 Pieter Verhoef B 1852 10,5 16 7,5 11 3 5 62 

7 Kazem Mollahosseini C 1480 11,5 21 9,5 16 2 5 62 

8 Martin Weijsenfeld A 1902 11 17 6,5 11 4,5 6 54 

9 Harold Boom B 1686 6,5 11 4,5 8 2 3 54 

10 Oscar Mercan C 1603 9 17 6,5 13 2,5 4 54 

Stijgers 
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Jeugdhoek 
Frank Schleipfenbauer 

Deze keer een korte versie van de jeugdhoek aangezien 
er sinds de vorige ASV nieuws niet heel veel tijd verstre-
ken is. 
 
OSBO PJK 
 
In december vind traditioneel het OSBO jeugdkampioen-
schap plaats. 
Ditmaal was de organisatie weer in handen van de Apel-
doornse schaakverenigingen en was e.e.a. wederom, net 
als de vorige jaren bij de Toren, goed georganiseerd. 
 
Van ASV speelden er 3 spelers mee;  
Bent Schleipfenbauer bij de AB, Cas Hummelen bij de D 
en Luc Reijnier bij de E jeugd. 
 
Bent speelde in een dubbelrondige vierkamp om het 
kampioenschap en het was tot laatst spannend wie er 
kampioen zou worden. Jasper Zwirs had de beste papie-
ren maar kon niet voorkomen dat het op de laatste ronde 
van de vierkamp aankwam. In die ronde verloor Bent van 
Frank van Hoorn waardoor Jasper 1e werd, Frank 2e en 
Bent 3e. Bij winst was Bent gelijk geindigd met Jasper en 
had er een barrage aan te pas moeten komen. 
 
Cas speelde een 10 rondig Zwitsers toernooi. Hij 
speelde heel goed maar kon de eerste dag maar 
1 partij in zijn voordeel beslissen. Dit terwijl hij in 
4 van de 5 partijen gewonnen stond en slechts 
een keer volledig weggespeeld werd en dat was 
tegen de latere kampioen. De tweede dag had hij 
de greep te pakken en scoorde hij geweldig met 
3.5 uit 5. Zijn eindscore van 5 uit tien mocht er 
zeker zijn. 
 
Luc speelde zijn eerste toernooi ooit en scoorde 
met een 4 uit 9 heel erg goed. Zeker wanneer 
men bedenkt dat Luc pas halverwege 2013 bij de 
club is gekomen. 
 
Schoolschaaktoernooi 
 
Op 25 januari vond het Arnhemse schoolschaak-
toernooi plaats. Dit toernooi, aangejaagd door 
o.a. Cor Lindeman en Peter Lincewics van de 
Toren, was een groot succes met een verdubbe-
ling van de deelnemers (100 ipv 50!) ten opzichte 
van vorig jaar. 
Tijs van Dijk, Andre de Groot en Theo Koewei-
den van ASV hielpen mee met de organisatie en 
zagen o.a. de Jozef Sartoschool zich plaatsen 
voor de finales op 5 februari j.l.  
 
In dit team speelden Cas Hummelen, Vincent 
Hoffman, Tijn Hummelen en Marnix voor een 
plaats in de halve finales van het OSBO school-
schaakkampioenschap. Cas en Vincent zijn be-
kenden bij ASV. Tijn en Marnix zijn schoolscha-

kers die momenteel er over nadenken of ze lid worden 
van ASV. Laten we hopen dat ze lid worden en een goe-
de finale spelen. Of het ze gelukt is leest u de volgende 
keer. 
IJSCO toernooi Velp 
 
Zaterdag 1 februari werd er, sinds lange tijd, weer een 
jeugdtoernooi georganiseerd door de Velpse SV. Dit is 
een groot succes geworden met veel deelnemers waar-
onder 8 spelers van ASV en enkele oud-ASV jeugdspe-
lers. 
 
Zo speelden van ASV Pieter, Bent, Bryan, Wisse, Teun, 
Em, Cas en Vincent, en de twee aspirant ASV-ers, Tijn 
en Marnix mee.  
 
De uitslagen zijn mij nog niet helemaal bekend maar alle 
spelers hebben met meer en minder succes in hun groep 
gespeeld. 
Enkele uitschieters waren; Bent die gedeeld 2e is gewor-
den in de A-groep en Wisse die de C-groep heeft gewon-
nen! Alle overige uitslagen en uitschieters houd u van me 
te goed. 
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Uit in Oosterbeek 
Robert Naasz 

Voor de beker mocht ik in de kwartfinale spelen tegen 
Albert Marks. Albert had me gevraagd of ik bereid was bij 
hem thuis te spelen omdat zijn vrouw net geopereerd 
was en hij dus liever niet het huis wilde verlaten. Geen 
probleem natuurlijk. Dus reed ik op een donderdagavond 
richting Oosterbeek. Klokslag 8 uur belde ik aan. Vooraf 
was ik een beetje bang dat het moeilijk zou worden in 
een vechtstemming te komen voorafgaand aan de partij. 
En precies dat gebeurde natuurlijk. Ik werd allervriende-
lijkst ontvangen, koffie, koekje erbij, gezellig kletsen met 
Alberts vrouw die al weer goed aan het herstellen was 
van de operatie. Na een kwartiertje trokken we ons terug 
naar de kamer waar we zouden gaan spelen. Een niet 
heel grote ruimte maar wel met kamerbrede boekenplan-
ken aan beide lange zijden waar in veel gevallen de boe-
ken ook nog twee rijen dik stonden. Een heuse biblio-
theek dus en dan te bedenken dat Albert pas verhuisd 
was en niet eens alles had mee kunnen nemen naar dit 
nieuwe, kleinere appartement. Tijdens de partij gleden 
mijn ogen telkens weer langs de vele boeken. Naar 
schatting anderhalf meter schaakboeken, een mengeling 
van redelijk recent tot zeer klassiek. Maar het overgrote 
deel was niet schaakgerelateerd en dus eigenlijk veel 
interessanter. Ook in mijn eigen bedenktijd blijf ik maar 
naar al die prachtige ruggen kijken met bekende en veel-
al onbekende titels. In een rustig voortkabbelende partij 
was de afleiding waarschijnlijk te groot geweest. Maar 
Albert ging dubbel in de fout: 1) hij liet me schrikken 2) 
met een incorrect offer (maar dat wist ik aan het bord nog 
niet natuurlijk) waardoor mijn aandacht volledig naar het 
schaakbord verschoof. 

Naasz,R - Marks,A  
Beker ASV kwartfinale, Oosterbeek, 23.01.2014 

14...Lxh2+? Die had ik niet zien aankomen. Zwart heeft 
niet heel veel stukken in de aanval dus mijn gevoel zei 
me dat het niet goed moest zijn en ik dus rustig op zoek 
moest naar een weerlegging. Achteraf, met de computer 
evaluatie erbij, lijkt het dan allemaal zo eenvoudig maar 
tijdens de partij vond ik het lastig en had ik zeker niet het 
gevoel dat ik zeer goed stond.  

15.Kxh2  
Ik zag geen onmiddellijk verlies en de alternatieven zijn 
slecht (Kh1) of weinig ambitieus (Pxh2).  
15...g5  
Hier zag ik het idee met het lokken van de dame naar g4 
maar nu kan het nog niet omdat het paard op g4 zal 
slaan en de loper gepend blijft. Dus pen ik eerst de pion 
op g5.  
16.Tc5 Pd5 17.g4 Dxg4 18.Lg3 Hier dacht Albert heel 
lang na.  
18...Dh5+ [Op 18...Pf4 had ik 19.Pg1 gepland.]  
19.Kg1 0–0 [19...f5 20.Lxf5 exf5 21.Txd5 0–0 22.Le5] 
20.Pc4 Gewoon maar mijn slechts staande stuk weer in 
het spel brengen.  
20...f5 21.Le5? 

Ik wilde mijn loper niet laten insluiten maar dit is niet 
goed. 21...Pf4? Na 21...Dg4+! 22.Kh1 Pxe5 23.Pcxe5 
Dh3+ 24.Ph2 b6 25.Tc4 b5 26.Tc1 Lb7 staat het volgens 
Fritz gelijk maar ik zou liever zwart hebben met die 
prachtige loper op b7 en de witte koning op h1.]  
Hierna werd het niet meer heel spannend 22.Lxf4 gxf4 
23.Ph2 Dg5+ 24.Kh1 Kh7 25.Tg1 Dh4 26.Dg4 Dxg4 
27.Pxg4 b5 28.Pce5 Pxe5 29.Pxe5 Lb7+ 30.Kh2 Tac8 
31.b4 Txc5 32.dxc5 en Albert gaf op. 
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Uitslagen en stand daglichtschaak 
Jan Vermeer 

ronde 10 gespeeld op 07-01-2014 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 

Jaap Glazenburg Ben Bergen 1-0 

Rob Cornips Jan Vermeer 1-0 

Hub Kusters Walter Manschot 0-1 

Robbert Lubbers Horst Eder rem 

Henk Schunk Ko Kooman 0-1 

Kazem Mollahosseini Hans Donker 0-1 

ronde 11 
Rob Cornips Jaap Glazenburg 1-0 

Horst Eder Hub Kusters 0-1 

Kazem Mollahosseini Henk Schunk 0-1 

Walter Manschot Robbert Lubbers rem 

Hans Donker Ben Bergen rem 

Ko Kooman Jan Vermeer 0-1 

Robbert Lubbers Bertus Teunissen van Manen 1-0 

ronde 12 
Jaap Glazenburg Hub Kusters rem 

Henk Schunk Rob Cornips 0-1 

Kazem Mollahosseini Horst Eder 0-1 

Robbert Lubbers Hans Donker rem 

Ben Bergen Ko Kooman 0-1 

Jan Vermeer Walter Manschot 1-0 

Ranglijst Daglichtschaak 
na ronde 12 seizoen 13/14 

Nr Voornaam Naam pnt Rat par grp TPR 

1 Jaap Glazenburg 9 1652 12 AA 1812 

2 Rob Cornips 9 1822 12 A 1799 

3 Jan Vermeer 7 1725 12 A 1672 

4 Hub Kusters 7 1687 12 A 1649 

5 Horst Eder 6,5 1597 12 A 1651 

6 Walter Manschot 5,5 1602 12 A 1558 

7 Henk Schunk 5,5 1583 12 A 1540 

8 Robbert Lubbers 5,5 1440 12 A 1460 

9 Ko Kooman 5 1595 9 BA 1602 

10 Hans Donker 5 1722 6 B 1878 

11 Kazem Mollahosseini 4 1393 12 B 1379 

12 Ben Bergen 3,5 1371 12 B 1372 

13 Fritz 8 2 1380 6 A 1266 

14 Albert Marks 2 1820 3 A 1769 

15 Meindert Rudolphi 2 1209 4 B 1294 

16 Gerrit Jansen 1,5 1015 9 B 1074 

17 Bob Sanders 1 1453 2 B 1544 
18 Bertus Teunissen van Manen 0 1317 3 B 828 

19 Jan Kisjes 0 1372   B 1372 
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How NOT to play the Grand Prix attack 
Frank Schleipfenbauer 

(oftewel: ASV 1 pakt belangrijke matchpunten) 
 
Zaterdag 4 januari stond ASV 1 voor de opgave het jaar 
goed te beginnen door thuis tegen RSR de Ivoren Toren 
te proberen twee zeer belangrijke matchpunten te 
pakken. Voorafgaande aan de allereerste ronde van dit 
seizoen van ASV1 in de 1e klasse KNSB was het al dui-
delijk dat er in ieder geval twee wedstrijden waren waar 
de punten gepakt moesten worden voor klassebehoud. 
Namelijk de tweede ronde thuis tegen Venlo (6-3 gewon-
nen) en deze vierde ronde thuis tegen RSR de Ivoren 
Toren. Dit waren namelijk de enige teams met een iets 
mindere gemiddelde rating dan ASV. Natuurlijk geven we 
ons, met het ASV-ers eigen aartsoptimisme, zelf ook kan-
sen tegen de teams die een iets (of beduidend) hogere 
gemiddelde rating en IM's cq. GM's in hun midden heb-
ben, maar eerlijk is eerlijk, je moet ergens beginnen met 
handhaving. 
 
Kortom bij winst deze middag zou handhaving van ons 
1e in de 1e klasse KNSB een grote waarschijnlijkheid 
worden, na verlies echter een zware klus. Dus was de 
spanning tijdens de wedstrijd te voelen onder de ASV-
ers, zou je denken, maar.......niet echt dus. Op een of 
andere manier speelt iedereen gewoon vrijuit, gemoede-
lijk en fris, soepel dan wel roestig, en goed tot soms, zo-
als ik vandaag, ronduit slecht.  
Maar dat allemaal zonder al te grote spanning en druk, 
iedereen zijn hele en halve of geen puntjes pakkend.  
Lekker om zo te spelen en je in de 1e klasse KNSB te 
handhaven. Daarmee wordt de KNSB zaterdag een lek-
ker ontspannend zaterdagmiddagje.  
 
Bij deze een verslag van mijn "zaterdagmiddaggevoel" 
van 4 januari 2014. 
 
Schleipfenbauer,Frank (2070) - Buitenen,H.van (2125 )  
[Analyses Houdini 4] 
 
1.e4 c5 2.Pc3 g6 3.f4 Lg7 4.Pf3 Pc6 5.Lb5 Pd4  

Dit is een van de hoofdvarianten van de zogenaamde 

Grand Prix aanval waarbij wit een beetje hoopt dat zwart 
na de volgende zet 6.a4 op b5 slaat. In dat geval is wit 
zijn "slechte loper" kwijt en bouwt wit met 0-0, d3, De1, 
Dg3 en uiteindelijk een pionoffer op f5 aan een ideale 
aanvalsstelling. Tegen die opzet speelt het voor zwart 
heel moeilijk. 
6.a4 e6 Helaas dus geen Pxb5! 7.0–0 Pe7 8.Pxd4 cxd4 
9.Pe2 a6 10.Ld3 f5  

Hierbij zijn we aangeland bij de eerste fase van zaterdag-
middag 4 januari 2014; We staan dubieus. 
Volledig onbekend met deze stelling dacht ik nog steeds 
dat wit hier beter staat en dat hij zich nog alles kan per-
mitteren. Maar dat blijkt slechts een gevoel.  
Achteraf denk ik dat wit nu op f5 moet slaan en daarna 
met b3, Lb2 en De1, Df2 de druk moet opbouwen tegen 
d4. Echter in plaats daarvan laat ik zwart de f-lijn openen 
en het centrum pakken zodat hij lekker tegen mijn f-pion 
kan drukken. 
 
Hoe anders was het op de borden om mij heen. Volgens 
mij stond niemand slecht. Zo hadden Eelco, Bob, Leon 
en Michiel ronduit goede stellingen en had iedereen ver-
der zeker gelijk spel behalve Otto.  
 
Die zat naast me en liet me even zien hoe het ook kon.  
Na een klein half uur spelen  (zijn eigen klok nog op 1.40 
uur!) vond hij het tijd zijn punt te oogsten. Een lo-
perschaakje op h2, een paaroffer op f2 en een kwaliteits-
offer op f3 schudde hij uit zijn lange mouw. Waarna zijn 
tegenstander op gaf!  
1-0 voor ASV. 
 
11.c3 fxe4 12.Lxe4 d5 13.Lc2 Pc6 14.d3 (?) 
 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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How low can we go. Dit is natuurlijk geen beste zet maar 
ik ben de draad allang kwijt en zag spoken dus besloot 
maar te gaan staan.  
In de database vond ik nog een partij die als volgt verder 
ging; 14.Kh1 0–0 15.Ta3 Ld7 16.b4 Db6 17.a5 Dc7 
18.cxd4 Pxb4 19.Tc3 Dxa5 20.La3 Tfc8 21.Lxb4 Dxb4 
22.Tb3 Dc4 23.Ld3 Dc7 24.Db1 b5 25.g4 Tf8 26.f5 exf5 
27.gxf5 Lxf5 28.Lxf5 Txf5 Breivik,L-Kolas,T (2181) Oslo 
2002 0–1 (36); Een andere optie is 14.b3 0–0= 
14...0–0 15.De1 [15.Ld2 a5=] 15...Ld7 16.Kh1 17.Ld2 
Tae8  
Tot hier geeft de computer mij het voordeel van de twijfel 
en lijkt de stelling slechts iets beter voor zwart.   
Maar hoe moet wit verder? Volgens de computer is hier 
eenvoudig Tc1 het best maar ook dan kan wit niet anders 
doen dan afwachten. Zwart bepaald het spel.  
18.Dg3? 

En lokt een goed zet uit 18...Pe7!  
op naar f5! En daarmee weer een beter veld. 19.Tf3? 
Nog steeds is Tc1 beter maar mijn plan was om de dame 
naar f2 te laten vluchten zonder last te hebben van de 
halfopen lijn en de toren op f8. Dat blijkt echter niet te 
lukken. 
19...dxc3 ∓ 20.bxc3 De enige optie, pakken met L of 
Pxc3 verliest een stuk 20...d4! 21.c4 Lc6 22.Tff1µ Pf5 
23.Dh3 e5–+ 
De tweede fase van de zaterdag middag is aangebroken. 
We staan nu echt slecht. 
Alle zwarte stukken komen nu tot leven en bezetten ge-
weldige velden terwijl de witte stukken er een beetje ver-

loren bij staan.  
Gelukkig hangt de verdediging nog een beetje in elkaar. 
Maar ik maakte me wel zorgen om de loper op c2. 
Daarom was ik al blij met de volgende, wat krom ogende, 
zet die deze loper weer tot leven brengt. 

24.Lb3 e4 25.dxe4 Lxe4 [of 25...Txe4!? 26.Tae1 Tfe8 
27.Dd3–+] 26.c5+ Kh8–+ 27.Tac1 Dc6   

In de overdaad van goede zetten vind zwart niet de beste 
zet. Beter nog was 27...Pe3 28.Tf2–+ (28.Lxe3?? Lf5 
29.Dh4 Txe3–+ ).   
 
Inmiddels was de stand voor ons al tot een bevredigende 
5-2 uitgelopen. Eelco had na een gezonde openingsop-
zet zijn stelling langzaam maar zeker tot een betere stel-
ling uitgebouwd. Daarna werkte hij dit verder uit tot een 
gewonnen stelling die zijn tegenstander na een laatste 
fout kon opgeven. 2-0 voor ASV. Hoe Eelco zo iets 
"eenvoudigweg" doet is in de partij verderop in deze ASV 
Nieuws te zien. Bob verzilverde zijn openingsvoordeeltje 
langzaam maar zeker en drukte zijn tegenstander weg. 
Uiteindelijk schoot deze, in wellicht houdbare stelling, in 
de stress en kon opgeven. 3-0 voor ASV. Dirk stond in de 
opening iets minder. Op zich geen probleem maar hij 
speelde verder te passief en werd uiteindelijk wegge-
drukt. 3-1 voor ASV. Wouter zag het om zich gebeuren 
en volgde het voorbeeld van Eelco en Bob, had wat ruim-
tevoordeel, won een kleine kwaliteit en ging door voor het 
volle punt. 4-1 voor ASV. Michiel deed het deze keer an-
ders en speelde een andere opening, gewoon op gevoel. 
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En dat werkte goed. Al in de opening bleef de tegenstan-
der alleen de keuze tussen pionverlies of een kwaliteit 
inleveren voor een pion. Hij koos voor het laatste maar 
kreeg daarna geen kans meer. 5-1 voor ASV! Vaker doen 
Michiel!  
Op dat moment stond Leon een gezonde pion voor in het 
eindspel, Remco 2 pionnen voor in het eindspel en ja 
ik...... 
 
In principe sta ik hier waardeloos. Alle zwarte stukken 
staan optimaal terwijl de witte stukken doelloos en ver-
spreid over het bord hangen te hangen.  
Niet meer en niet minder. Dus ergens kan plotseling de 
knock out komen. 
Maar Zwart moet het wel uitmaken. En ik besluit dan ook 
dat ik niets te verliezen heb en het beter maar zo moeilijk 
mogelijk voor zwart kan maken om nog een praktische 
kans te houden.  
De derde  fase van de schaakmiddag is ingegaan.  
We staan nu echt slecht en gaan gekke dingen doen om 
te overleven! 
 
28.Tf2? Verdedigd g2 maar verzwakt ook de onderst lijn. 
Volgens de computer was 28.Pg3 Pxg3+ 29.hxg3 Lf5 
slechts een fractie beter voor zwart. Maar ik was naarstig 
op zoek naar zetten die waarmee ik me kon bevrijden en 
dat bleek lastig. 
28...d3?? Beter was 28...Pe3 29.Lxe3 dxe3–+. Door het 
opschuiven wordt d3 ook een beetje zwak en moet zwart 
oppassen dat de pion niet plotseling weg is. 29.Pg3∓ 
Pd4  

30.Tc3??  
Weer niet de beste. 30.Lc4 Ld5 31.Lxd3 geeft de compu-
ter aan. 
Maar mijn tijd raakte op en nog steeds werkte ik volgens 
het principe; hoe meer winnende zetten zwart krijgt hoe 
moeilijker het word voor hem. En misschien dreig ik een 
keertje Txd3. 
30...Pxb3–+ 31.Txb3 Dxa4 Weg pion! En slaan op d3 zit 
er niet in vanwege mat op de onderste rij. 
32.Tb1 Dc2 33.Tc1 Da4 
 
 
(zie volgende diagram)  
 

Mijn tijd werd een beetje krap en ik poog het een beetje 
overzichtelijk te maken maar  toch ook kansjes te hou-
den. 34.Pxe4 [34.Tb1!?] 34...Dxe4∓ 35.Df3  
In de hoop dat zwart te vroeg dames ruilt en ik een remi-
seeindspel in kan vluchten  
35... Tf6 36.g3 Nu gaf de computer 36.Dxe4 Txe4 37.Tf3 
Td4=+ oftewel houdbaar voor wit. Echter dit leek mij een 
eindspel dat zwart veilig kan uitmelken en daar had ik 
geen zin in. Mijn hoop lag er dan ook in om de dames op 
het bord te houden zodat er altijd een eeuwig schaak op 
de loer ligt of zwart de dames te laten ruilen op een mo-
ment dat ik pion d3 kan winnen. 
36...Tfe6∓ 37.Kg2 Ld4 38.Lc3 Kg8 39.Lxd4   
Wederom geeft de computer 39.Dxe4!? Txe4 40.Lxd4 
Txd4 41.Td1 maar ook dit kan zwart zonder gevaar mel-
ken. 
39...Dxd4–+  
 
Een belangrijk moment. Met de vlag op vallen nu beslis-
sen wat speelt u? Dxb7 of juist niet?  
Ik redeneerde als volgt; met Dxb7 ben ik van die gevaar-
lijke verbonden vrijpion af. Als ik dan de dames kan ruilen 
is het dan snel remise..... dus; 

40.Dxb7??  
De laatste fase van de schaakmiddag schijnt te zijn inge-
gaan. We lijken verlies alsnog af te willen dwingen! 
De computer zegt dan ook dat dit de verliezende fout is 
en geeft als beter 40.f5 Tf8 41.fxe6 Txf3 42.Txf3 Db2+ 
43.Tf2 met voordeel voor zwart. Maar of ik dat wil spelen 
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na de tijdcontrole? 
Intussen hadden Jaap en Leon hun partij onnodig geweld 
aangedaan. Jaap dacht in tijdnood een mooi kwaliteitsof-
fer te moeten brengen maar overzag een zetje waarna 
een verloren stelling over bleef. 5-2 voor ASV. 
Ook Leon bleek een mooie bok te zien en wilde hem per 
se schieten. Hij had zijn pluspion weggegeven. In plaats 
van nu te berusten in remise speelde hij nog een paar 
"krachtzetten". Echter die bleken te veel te vergen van 
zijn stelling. Leon verliest onterecht. 5-3 voor ASV. Komt 
de winst in gevaar? Nee want Remco had in zijn partij 
een pionnetje en nog een pionnetje gewonnen en stond 
nu in een dameeindspel met 2 of 3 pionnen meer op 
winst. Gelukkig, ASV 1 staat op winst en het zaterdag-
middaggevoel kan niet meer stuk. 
 
En hoe ging het bij mij verder ?...... Zwart speelde natuur-
lijk 40...Te2!  
Nu is goede raad duur.De toren dekken met Tcf1 zal niet 
werken dus dan maar 
41.Txe2 Met de gedachte dat zwart nu moet kiezen. 41. 
...Txe2 met schaak?  Maar misschien moet de zwarte 
toren toch weer terug vanwege de schaakjes van de witte 
dame? Of 41.... dxe2 en de pion is weer dichter bij het 
promotieveld terwijl er geen eeuwige schaakjes voor wit  
in zitten. Wat kiest u? 

41...dxe2 ??????? Fout!!! 
Winnend was 41. Txe2!. Want de koning moet dan weg 
terwijl de zwarte pion door dreigt te lopen. De computer 
geeft bijvoorbeeld 41...Txe2+ 42.Kh3 d2 43.Dc8+ Kf7 
44.Db7+ (44.Td1 Dd5 45.Dg4 Tf2 46.Tg1 h5 47.Dd1 
Df5+ 48.g4 hxg4+ 49.Dxg4 Tf3+ 50.Tg3 d1D) 44...Kf8–+ 
45.Td1 Dd3 (45...Dxc5 46.Da8+ Kg7 47.Db7+ Kf8 
48.Da8+ Kg7 49.Db7+ Kh6 50.Df3 Tf2 51.Dg4 a5) 
46.Dc8+ Te8 47.Dg4 Te1 48.c6 Txd1 49.Dxd1 Ke7 50.c7 
Kd7 en zal wel winnen. 
42.Te1 en remise is een feit. Nu kan de witte toren de 
pion blokkeren terwijl de koning meehelpt. 
  
 
 
(zie volgende diagram) 
 
 
 
 

 
42...a5 Met de ander pion lopen heeft geen zin want wit 
kan ook met zijn c-pion gaan dreigen!  43.Db3+ Kf8 
44.c6 Nu moet ook zwart op gaan passen 44... Dd2 
45.Kf2 Dd4+ 46.Kg2 Dd2 47.Kf2 Dd4+ 48.Kg2 En de 
zwart speler bood remise aan! Hij kan zijn stelling niet 
versterken en na dameruil gaat in ieder geval de zwarte e
-pion verloren.  ½–½ 
 
We zijn er! 5½-3½ voor ASV! 
 
En Remco? Hij speelde zijn partij mooi uit en won glans-
rijk waardoor de eindstand kwam op 6½-3½ voor ASV. 
Schaakmiddag voorbij! Wat we moesten doen is gedaan. 
Twee matchpunten rijker! 
 
Een mooie duidelijke overwinning die de gehele dag niet 
in gevaar is geweest. Misschien hadden we nog wel iets 
meer verdiend aangezien Jaap, Leon en Dirk eigenlijk 
niet hadden hoeven te verliezen.  
En ik, ach, misschien had ik dus wel moeten verliezen, 
maar hoe dan ook, ik heb weer een lekker zaterdagmid-
daggevoel aan over gehouden en weet het nu weer; How 
not to play the Grand Prix! 
 
Kranenburg,Leo (2207) - de Vries,Eelco (2205)  
 
1.Pc3 c5 2.e4 d6 3.f4 Pc6 4.Pf3 e6 5.d4 cxd4 6.Pxd4  
a6 7.Pxc6 bxc6 8.Ld3 Db6 9.De2 Le7 10.Tb1N d5 
11.Ld2 Pf6 12.e5 Pd7  
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13.Dg4 g6 14.Pd1 Lb7 15.c3 c5 16.Lc2 f5 17.exf6 Pxf 6 
18.De2 a5 19.Pf2 La6 20.Df3 0–0 �  

21.Ld3∓ e5 22.fxe5–+ Nu gaat de stelling open. Wit 
geeft de dame in de hoop te kunnen kiepen. Beter lijkt 
volgens de computer 22.Lxa6 Dxa6 23.De2 exf4 24.Dxa6 
Txa6 25.Lxf4 Te6+ 26.Kd1 Ph5 27.g3 g5 
22...Pe4 23.Lxe4 Txf3 24.Lxf3 [24.Lxd5+ Tf7 25.Lxa8 
Db5–+]  
24...Td8 25.b3 De6 26.Kd1 Dxe5 27.Te1 Df5 ∓ [27...Dd6 
28.Pg4 h5 29.Pe3 d4 30.Pd5 Lh4 31.Lf4 Df8 32.g3–+]  
28.Tb2 Lh4 29.Lc1 Df6 [29...c4 30.Le3 Lxf2 31.Lxf2 
Dd3+ 32.Kc1 Dxc3+–+] 
30.Pg4 Dxc3 31.Te3 d4?  [31...Dg7 32.Pe5 Dc7 33.Lg4 
d4] 
32.Txc3 dxc3+ 33.Kc2 Le1? [33...cxb2 34.Kxb2 h5 
35.Pe3 Lf6+ 36.Ka3 Lg5–+] 
34.Pe5?  

Wit had zich een beetje kunnen redden met 34.Ld5+! 
Kh8 35.Pe3 Tf8 36.Pd1 
34...cxb2 35.Kxb2 Lb5 ∓ 36.Le3 Lh4 ∓ 37.Pg4?  
 

Nu is het uit 37...h5 en de tegenstander gaf op omdat 
een stuk verloren dreigt te gaan terwijl 38. Ph6 Kg7 ook 
niet prettig is. 
 
0–1 

 

 

 

2013 was het jaar, waarin voor het eerst sinds tijden weer 
spelers vanuit de jeugdopleiding van ASV doorstroomden 

naar de zaterdagteams. In het eerste halfjaar van 2013  

2013 is het jaar van...............Pieter Verhoef! 
Erik Wille 
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waren er invalbeurten en vanaf seizoen 2013-2014 ma-
ken Pieter Verhoef, Bent Schleipfenbauer en Xadya van 
Bruxvoort deel uit van de vaste opstelling van ASV 4. Het 
is dan ook niet vreemd dat een van deze drie spelers in 
2013 de grootste ELO-sprong van alle ASV-ers maakte. 
Die prestatie werd geleverd door Pieter Verhoef met een 
knappe stijging van 142 punten. Het was echter niet al-
leen de jeugd van ASV die zich bleef ontwikkelen. Ook 
Phillip Stibbe kende een topjaar met een stijging van 120 
punten. Walter Wong en jeugdspeler Tom Verberk ver-
dienen een eervolle vermelding. Bijzonder is de klasse-
ring van Ko Kooman. De captain van ASV 10 won 91 
punten. Dat is knap maar niet heel bijzonder. Nee, bijzon-
der is, dat Ko tussen 2005 en 2014 precies NUL punten 
aan zijn ELO toevoegde (of van zijn ELO zag verdwij-

nen). Gelukkig schaken we bij ASV, omdat we schaken 
en ASV zo leuk vinden. Ging het alleen maar om de ELO
-punten dan zou Ko de afgelopen negen jaar voor niets 
gespeeld hebben. En dat is zeker bij Ko niet het geval! 
 
Maar terug naar de speler van het jaar 2013, Pieter Ver-
hoef. Onze jongeling maakt een stormachtige ontwikke-
ling door. Veel ervaren spelers bij ASV hebben al moeten 
ondervinden dat ze niet meer opgewassen zijn tegen het 
talent. Dit succes mag tevens bijgeschreven worden op 
het conto van alle jeugdleiders die Pieter in de loop der 
jaren gehad heeft. Het is nu de vraag of Pieter Verhoef 
deze progressie een vervolg kan geven met in zijn kiel-
zog vele andere jeugdspelers. Aan de senioren de uitda-
ging om deze ontwikkeling het hoofd te bieden.  

Nr Speler 
Be-
gin-
jaar 

ELO 
2004 

ELO 
2005 

ELO 
2006 

ELO 
2007 

ELO 
2008 

ELO 
2009 

ELO 
2010 

ELO 
2011 

ELO 
2012 

ELO 
2013 

ELO 
2014 

Stij-
ging 
2013 

Stijging 
t.o.v. 
Begin-
jaar 

1 Pieter Verhoef 2010             1000 1004 1353 1647 1789 142 789 

2 Phillip Stibbe 2004 1059 1026 1011 1065 1104 1166 1123 1104 1131 1031 1151 120 92 

3 Walter Wong 2013                   1500 1616 116 116 

4 Tom Verberk 2010             1000 1023 1300 1320 1425 105 425 

5 Ko Kooman 2005   1520 1557 1612 1468 1480 1472 1417 1529 1429 1520 91 0 

6 Koen van Keulen 2011               1100 1218 1462 1546 84 446 

7 Hans Meijer 2004 1390 1465 1441 1447 1408 1395 1415 1401 1379 1312 1389 77 -1 

8 Bryan Hieltjes 2011               1000 996 1105 1180 75 180 

9 Sander Berkhout 2004 2140 2164 2112 2144 2131 2170 2165 2111 2126 2091 2165 74 25 

10 Em Reijmer 2012                 1000 1000 1067 67 67 

11 Rob Huberts 2009           1812 1802 1821 1837 1796 1862 66 50 

12 Jan Knuiman 2004 1878 1920 1922 1867 1915 1914 1967 1948 1975 1932 1986 54 108 

13 Otto Wilgenhof 2004 2225 2131 2147 2169 2192 2135 2149 2223 2196 2149 2203 54 -22 

14 Murat Duman 2004 1588 1611 1668 1714 1813 1808 1875 1882 1848 1856 1909 53 321 

15 Peter Boel 2004 2013 2052 2083 2032 2066 2059 2117 2153 2074 2101 2153 52 140 

16 Harold Boom 2004 1643 1661 1761 1735 1674 1723 1771 1696 1710 1618 1669 51 26 

17 Erik Wille 2004 1912 1849 1922 1912 1935 1940 1878 1887 1866 1877 1927 50 15 

18 Hans van Capelleveen 2011               1801 1812 1804 1853 49 52 

19 Jochem Woestenburg 2007       1900 1977 2045 2050 1980 2005 1951 1999 48 99 

20 Eelco de Vries 2004 2295 2254 2215 2191 2220 2204 2218 2180 2164 2177 2222 45 -73 

22 Danny Hageman 2011               1250 1288 1311 1355 44 105 

23 Tom Katoen 2013                   1250 1293 43 43 

24 Horst Eder 2004 1565 1568 1632 1553 1550 1575 1530 1540 1528 1568 1610 42 45 

25 Bent Schleipfenbauer 2010             1018 1133 1490 1737 1775 38 757 

26 Erwin Velders 2004 1591 1650 1714 1642 1563 1580 1641 1622 1650 1632 1669 37 78 

27 Jan Groen 2004 1800 1746 1688 1688 1695 1692 1673 1666 1751 1780 1817 37 17 

28 Anne Paul Taal 2004 1919 1883 1915 1900 1910 1874 1924 1940 1934 1875 1911 36 -8 

29 Jacques Boonstra 2004 1759 1699 1643 1636 1792 1804 1718 1759 1776 1757 1793 36 34 

30 Oscar Mercan 2013                   1549 1585 36 36 

31 Dirk Hoogland 2009           2181 2153 2184 2146 2142 2177 35 -4 

32 Christiaan Hoogendoorn 2013                   1150 1184 34 34 

33 Gerben Hendriks 2004 1907 1869 1814 1942 2036 2018 2050 1928 1950 1928 1960 32 53 

34 Tom Bentvelzen 2004 1586 1670 1734 1725 1702 1741 1657 1592 1677 1696 1728 32 142 

35 Wisse Witmans 2012                 1000 1010 1042 32 42 

36 Pim Rijmer 2009           1100 1205 1244 1297 1275 1306 31 206 
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37 Dick Vliek 2011               1582 1572 1583 1614 31 32 

38 Nico Schoenmakers 2004 1834 1861 1809 1775 1770 1756 1794 1746 1733 1726 1756 30 -78 

39 Teun Gal 2011               1000 1014 1005 1034 29 34 

40 Fred Reulink 2004 1963 1936 1975 1970 2026 2047 2016 2020 1987 1964 1992 28 29 

41 Koert van Bemmel 2004 2005 1987 2015 2066 2021 2075 2053 2048 2038 2062 2090 28 85 

42 Thijs Stomphorst 2007       1350 1351 1316 1305 1355 1329 1316 1341 25 -9 

43 Theo Jurrius 2004 1937 1928 2006 2039 2033 2047 2064 1982 2009 1982 2005 23 68 

44 Wouter Abrahamse 2009           1900 1905 1986 1996 1961 1984 23 84 

45 Rob Elzas 2013                   1550 1573 23 23 

46 Seyma Zararsiz 2013                   1000 1021 21 21 

47 Paul van der Lee 2013                   1807 1825 18 18 

48 Albert Marks 2004 1736 1805 1778 1757 1764 1798 1775 1858 1779 1741 1758 17 22 

49 Coen Mekers 2012                 1849 1873 1890 17 41 

50 Hedser Dijkstra 2004 1771 1686 1807 1735 1797 1748 1723 1730 1672 1655 1671 16 -100 

51 Theo Koeweiden 2004 1489 1597 1605 1541 1461 1596 1618 1579 1615 1577 1593 16 104 

52 Daan Holtackers 2005   2035 2042 2027 2048 1999 2005 2023 1967 2033 2048 15 13 

53 Jan Pieter Lourens 2007       1200 1180 1200 1190 1230 1291 1217 1232 15 32 

54 Ruud Verhoef 2004 1701 1698 1720 1816 1801 1802 1818 1855 1773 1797 1809 12 108 

55 Martin Weijsenfeld 2004 1845 1852 1928 1975 1900 1944 1901 1984 1994 1918 1929 11 84 

56 Robert Naasz 2004 1650 1664 1834 1817 1831 1807 1762 1746 1751 1778 1789 11 139 

57 Robbie Gerhardus 2009           1750 1790 1776 1782 1787 1798 11 48 

58 Siert Huizinga 2004 1966 1841 1847 1894 1972 1968 1881 1862 1905 1853 1863 10 -103 

59 Jan Sanders 2007       1200 1243 1248 1352 1324 1286 1253 1263 10 63 

60 Xadya van Bruxvoort 2009           1200 1233 1321 1516 1708 1713 5 513 

61 Patrick van Waardenburg 2009           1724 1672 1689 1721 1740 1745 5 21 

62 René van Alfen 2009           1835 1848 1884 1852 1879 1882 3 47 

63 Michiel Blok 2012                 2136 2171 2174 3 38 

64 Jaap Vogel 2013                   2209 2212 3 3 

65 Hub Kusters 2012                 1642 1588 1590 2 -52 

66 Jurgen ter Haar 2013                   1100 1101 1 1 

67 Ernst Singendonk 2004 1335 1335 1335 1335 1434 1402 1386 1386 1386 1386 1386 0 51 

68 Henk Bredewout 2004 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 0 0 

69 Arif Dundar 2009           1400 1365 1281 1200 1195 1195 0 -205 

70 Umit Duman 2010             1494 1455 1650 1650 1650 0 156 

71 Aart Jurriens 2013                   1400 1400 0 0 

72 Hans Rigter 2004 1816 1823 1821 1749 1704 1710 1749 1731 1712 1666 1665 -1 -151 

73 Hein van Vlerken 2004 1324 1370 1331 1258 1062 1186 1220 1192 1105 1134 1133 -1 -191 

74 Gonzalo Tangarife 2013                   2032 2031 -1 -1 

75 Rabia Zararsiz 2013                   1000 999 -1 -1 

76 Tony Hogerhorst 2004 1700 1788 1802 1816 1843 1901 1841 1885 1847 1858 1856 -2 156 

77 Theo van Amerongen 2004 1765 1730 1759 1782 1820 1855 1824 1784 1798 1818 1814 -4 49 

78 Hans Derendorp 2011               1433 1493 1421 1416 -5 -17 

79 Remco Menger 2013                   1407 1401 -6 -6 

80 Cees Sep 2004 1964 1969 1981 1988 2009 2028 1969 1922 1909 1936 1929 -7 -35 

81 Jan Zuidema 2004 1332 1395 1307 1372 1429 1438 1436 1444 1374 1389 1382 -7 50 

82 Jelle Noordhuis 2010             1355 1316 1367 1338 1331 -7 -24 

83 John Sloots 2005   2058 2019 2042 2006 2066 2065 2097 2117 2087 2079 -8 21 

84 Richard van der Wel 2004 1980 2060 2063 2032 2168 2082 2029 2067 2041 2057 2048 -9 68 
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86 Pascal Losekoot 2007       2031 2044 2056 1966 2033 2062 2112 2102 -10 71 

87 Bob Kooij 2011               1650 1663 1616 1606 -10 -44 

88 Johan Wolbers 2012                 2053 2065 2055 -10 2 

89 Herman de Munnik 2004 1415 1466 1450 1510 1439 1484 1443 1500 1497 1515 1503 -12 88 

90 Hendrik van Buren 2004 1647 1683 1655 1633 1670 1644 1581 1650 1683 1608 1595 -13 -52 

91 Albert Baarsma 2013                   1100 1087 -13 -13 

92 Henk Kelderman 2004 1322 1335 1313 1298 1242 1349 1332 1285 1243 1160 1145 -15 -177 

93 Koen Maassen van den Brink 2007       1750 1827 1887 1915 1960 2019 1992 1977 -15 227 

94 Henk Schunck 2013                   1550 1532 -18 -18 

95 Pascal van den Born 2013                   1400 1379 -21 -21 

96 Leor Nadison 2013                   2073 2051 -22 -22 

97 Rob van Belle 2004 1787 1775 1792 1748 1799 1719 1746 1782 1659 1734 1711 -23 -76 

98 Jonathan van der Krogt 2005   1200 1236 1365 1455 1480 1513 1477 1485 1477 1454 -23 254 

99 Lion de Kok 2006     1000 1234 1342 1388 1457 1499 1502 1545 1522 -23 522 

100 Kees van Keulen 2010             1000 1019 1264 1379 1356 -23 356 

101 Aly-Asad Najak 2010             1000 1002 1262 1273 1248 -25 248 

102 Jelmer Visser 2004 1026 1074 1175 1175 1105 1083 1026 1084 1008 991 964 -27 -62 

103 Désiré Fassaert 2007       1840 1871 1845 1820 1781 1868 1888 1861 -27 21 

104 Willem Schulte 2013                   1100 1073 -27 -27 

105 Zekria Amani 2004 1500 1575 1636 1633 1622 1669 1666 1621 1622 1579 1551 -28 51 

106 Barth Plomp 2004 1984 1901 1950 1969 2015 2013 1942 1960 1972 1962 1933 -29 -51 

107 Bob Sanders 2004 1400 1444 1479 1405 1343 1368 1425 1441 1508 1403 1373 -30 -27 

108 Clemens Wijman 2011               1500 1476 1461 1431 -30 -69 

109 Frank Schleipfenbauer 2004 2017 2014 2092 2109 2128 2085 2067 2152 2075 2108 2075 -33 58 

110 Remco de Leeuw 2004 2138 2184 2209 2153 2151 2082 2144 2155 2144 2209 2174 -35 36 

111 Bob Beeke 2011               2235 2205 2302 2267 -35 32 

112 Tamara Liscaljet 2013                   1300 1264 -36 -36 

113 Paul Schoenmakers 2004 1782 1909 1785 1934 1963 1969 1986 1943 1976 1923 1882 -41 100 

114 Tijs van Dijk 2004 1700 1740 1680 1692 1751 1707 1707 1695 1606 1682 1640 -42 -60 

115 Henny Haggeman 2005   1801 1839 1822 1853 1827 1867 1896 1913 1958 1915 -43 114 

116 Ron Brachten 2013                   1663 1618 -45 -45 

117 Ruud Wille 2004 1897 1847 1912 1891 1900 1889 1868 1832 1889 1951 1904 -47 7 

118 Gerard Viets 2009           1100 1148 1143 1185 1167 1119 -48 19 

119 Kazem Mollahosseini 2013                   1500 1452 -48 -48 

120 Wouter van Rijn 2004 2135 2264 2163 1975 2070 2087 2198 2220 2199 2319 2267 -52 132 

121 Hans Corbeel 2011               1668 1666 1639 1584 -55 -84 

122 Guido Burger 2013                   1000 942 -58 -58 

123 Werner Gubbels 2013                   1200 1141 -59 -59 

124 Ivo van der Gouw 2004 1891 1888 1956 1911 1898 1853 1899 1894 1857 1859 1797 -62 -94 

125 Jan Diekema 2007       1300 1225 1167 1181 1105 1235 1169 1107 -62 -193 

126 Michael Mogendorff 2004 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1589 1515 -74 -85 

127 Peter van Deursen 2009           1450 1461 1473 1418 1396 1319 -77 -131 

128 André de Groot 2004 1423 1378 1355 1328 1357 1377 1370 1325 1459 1471 1390 -81 -33 

129 Bob Hartogh Heys 2004 1435 1435 1366 1271 1284 1363 1346 1322 1277 1282 1201 -81 -234 

130 Jan Vermeer 2004 1801 1743 1717 1761 1785 1664 1702 1756 1741 1834 1745 -89 -56 

131 Remco Gerlich 2007       1890 1917 1998 2045 2034 2015 2046 1957 -89 67 

132 Henk Karssen 2011               2064 2129 2148 2037 -111 -27 

133 Nedzat Sulejmani 2013                   1500 1388 -112 -112 





(adverten	e) 


