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Van de redactie 
Als derde lid van de driekoppige redactie heb ik nu de 
eer gehad om een nieuwe editie van ons geliefde club-
blad te mogen samenstellen. Toen Jan Groen had laten 
weten dat hij het voorlopig te druk zou hebben voor de-
ze taak, benaderde Erik mij met de vraag of ik zolang de 
honneurs wilde waarnemen. Dat was nadat ik zelf al had 
aangegeven dat ik uit het bestuur wilde stappen om me 
meer op andere dingen (zowel voor ASV als voor mezelf) 
te kunnen richten. Natuurlijk weet Erik je in zo’n geval 
wel te vinden. Zoals Murat de vorige keer al treffend 
omschreef, is nee zeggen om een niet in woorden te vat-
ten reden niet mogelijk. Over de praktische kant had ik 
echter nog helemaal niet nagedacht. Net als Murat had 
ik nog geen ervaring met sommige programma’s, zoals 
Publisher. Op zich geen probleem, want die pro-
gramma’s bleken gemakkelijk te hanteren. Maar wat ik 

me pas vrij laat realiseerde: ik gebruik zelf geen Win-
dows thuis, wat voor het draaien van die programma’s 
toch wel echt nodig is… Gelukkig bracht de laptop die bij 
de ASV-jeugd gebruikt wordt redding en is alles alsnog 
op zijn pootjes terecht gekomen. En wat ik al hoopte, 
bleek te kloppen: het maken van ASV-Nieuws bevalt me 
erg goed, en hoewel ik het in het bestuur ook naar mijn 
zin heb gehad, past deze rol mij toch beter. 

Namens de redactie, veel leesplezier! 
Daan Holtackers 

Van het bestuur 

Te  vaak moeten we deze rubriek openen met triest 
nieuws. Op 24 januari bereikte ons namelijk  het bericht 
dat Henk Karssen is overleden. Henk Karssen werd maar 
30 jaar. Henk speelde als speler van SV Zevenaar de laat-
ste drie seizoenen ook mee in onze interne competitie. 
Hij was een sterke speler en vooral een strijder op het 
schaakbord. We wensen zijn familie veel sterkte bij het 
verwerken van dit grote verlies. Elders in dit blad staat 
een in memoriam. 
 
Van dit droeve nieuws schakelen we meteen door naar 
twee sportieve hoogtepunten tijdens het Tata Steel-
schaaktoernooi. Peter Boel werd daar voor de derde 
keer op rij en voor de negende keer in totaal Nederlands 
journalistenkampioen. In het slotweekend van dit groot-
ste schaaktoernooi in Nederland wist Wouter van Rijn de 
oploswedstrijd van Arves (Alexander Rueb Vereniging 
voor SchaakEindspelStudie) met alleen maar studies te 
winnen. Daarmee wordt de naam van Wouter toege-
voegd aan de lijst met winnaars, waarop vele meesters 
en grootmeesters prijken. Het waren twee hoogtepun-
ten voor ASV in een voor de schaakliefhebbers weer 
prachtig toernooi. Geen toernooi genereert zoveel publi-
citeit voor onze sport en tegelijkertijd zoveel schaakple-
zier. Op publicitair gebied was een hoogtepunt dat Nick 
Schilder van het duo Nick en Simon tot ambassadeur van 
de schaaksport werd benoemd. Sindsdien verscheen 
Schilder al in twee TV-uitzendingen met schaken als ge-
spreksonderwerp. 

Organisatorisch was ASV ook al actief. Op de eerste za-
terdag van het nieuwe jaar  organiseerden we in Activi-
teitencentrum Schreuder het OSBO snelschaakkampi-
oenschap. Zes weken eerder vroeg men zich binnen de 
OSBO nog af of dit toernooi wel levensvatbaar was. 67 
deelnemers gaven daarop een positief antwoord. Win-
naar werd de Nijmeegse schaakmeester David Miedema. 
De ASV-ers presteerden in het sterke deelnemersveld (3 
IM’s) uitstekend. Dirk Hoogland, Wouter van Rijn en Rob 
Huberts haalden zelfs de hoogste finalegroep. Naast de 
organisatie van dit toernooi was het bestuur vooral ach-
ter de schermen actief met de voorbereiding van de 
jaarstukken voor de algemene ledenvergadering op 5 
februari a.s. De stukken heeft iedereen inmiddels ont-
vangen. Daarin hebben we ook aangekondigd dat we in 
Thijs Stomphorst een kandidaat hebben gevonden om 
Daan Holtackers op te volgen als penningmeester. Ook 
op deze plaats willen we Daan graag hartelijk dankzeg-
gen voor vijf jaar inzet in het bestuur, waarvan de laatste 
twee jaar als penningmeester. Wij prijzen ons gelukkig 
dat Daan naast het trainen van de jeugd en het helpen 
bij de ASV-toernooien de vrijgekomen tijd gaat invullen 
als redactielid van ASV-Nieuws. Het zegt alles over de 
grote betrokkenheid van Daan bij onze club. Vooruitlo-
pend op zijn verkiezing wensen we Thijs Stomphorst veel 
succes in zijn nieuwe rol als penningmeester. Het is fijn 
om elke keer weer vrij makkelijk mensen bereid te vin-
den om iets voor ASV te doen. 
 

Verschijningsdatum: Sluitingsdatum Kopij: 

19 maart 12 maart 

21 mei 14 mei 

09 juli 02 juli 
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Bij het samenstellen van de jaarstukken werd opnieuw 
bevestigd dat ASV een kerngezonde schaakvereniging is. 
Niet alleen financieel, maar ook qua ledental gaat het 
goed met de club en het aantal activiteiten neemt eigen-
lijk alleen maar toe, waardoor het ook aantrekkelijk is 
om bij ASV te spelen. Daarnaast zien we een oplopende 
deelname aan de interne competitie en heeft ASV waar-
schijnlijk de meeste teams in competitie van alle clubs in 
Nederland. Reden om achterover te leunen en tevreden 
rond te kijken? Nee, zeker niet. Een verminderde activi-
teit zal onmiddellijk zijn consequenties hebben. Daarom 
zullen we ook in 2015 weer allerlei initiatieven nemen  
om ASV op de kaart te zetten of te houden. 
 
Dat die initiatieven niet altijd vanuit het bestuur hoeven 
te komen, zegt veel over ASV. Met een enorm enthousi-
asme heeft Kees van Keulen met Nico Schoenmakers 
een serie schaaklessen voor beginners opgezet. Zeven 
cursisten hebben zich gemeld en zij zullen gedurende 
een aantal donderdagen voorafgaand aan de clubavond 
kennismaken  met onze prachtige sport. Ook voor het 
jeugdschaak zullen we met een vergelijkbaar initiatief 
starten. Jelle Noordhuis gaat lesgeven bij onze naamge-
noot ASV (Arnhemse schoolvereniging) en we zullen met 
name de scholen (lees scholieren) op Presikhaaf benade-
ren om bij ASV te komen om te leren schaken. Het idee 
is om in de maanden april en mei een serie lessen voor 
kinderen te organiseren die daar interesse in hebben. 
Met dit initiatief hopen we de instroom van nieuwe 
jeugdleden weer op gang te krijgen, zodat we verzekerd 
blijven van jonge aanwas. We hopen uiteraard daarmee 
ook de doorstroming van jeugd naar de senioren op 
gang te houden. Vanzelfsprekend gaan we ook door met 
onze demo’s. Op 14 maart en 18 april staan we weer in 
Rozet. 
 
Verder zullen we als bestuur in 2015 gaan werken aan 
een nieuw beleidsplan voor de jaren na 2015, waarbij 
2016 als jubileumjaar ons kansen biedt om naar buiten 

te treden. We zullen met het programma voor ons 125-
jarig bestaan al snel in dit jaar starten met plannen ma-
ken en uitwerken. We hopen dat veel ASV-ers interesse 
hebben om daaraan mee te werken. Geïnteresseerden 
kunnen zich bij Erik Wille melden. 
 
Na dit doorkijkje naar de toekomst kijken we ook nog 
even vooruit naar schaakjaar 2015. Op zaterdag 28 
maart staat ons eerste toernooi van 2015 al weer op de 
rol. Het Voorjaarstoernooi wordt als altijd gespeeld in 
het grand-café van het Color Business Center Arnhem 
Lorentz. Aanmelden kan bij Ruud Wille. Op 15 en 16 mei 
wordt tegelijk met de OSBO-cupfinaledag het ASV Vier-
kampentoernooi gespeeld en op 4 t/m 6 september kun 
je weer meedoen aan de strijd om de Open Arnhemse 
schaaktitel. Ook de laatste twee activiteiten zijn in CBC 
Arnhem Lorentz. Verder zijn we vast van plan om een 
tweede editie van het terrasschaaktoernooi bij Café Bar 
Heeren van Aemstel te organiseren. Een datum moet 
daarvoor nog gevonden worden. Wat de jeugd betreft 
hebben we natuurlijk op Paaszaterdag 4 april natuurlijk 
weer het Open Arnhems jeugdkampioenschap en ten-
slotte zijn we op de vrijdagen 10 en 17 april gastheer van 
de slotronden van ASV 6 en ASV 11. En we verwachten 
ook dat het Schaakkunsttoernooi van 2015 in ons clublo-
kaal gespeeld gaat worden. Kortom: ook in 2015 is er 
weer van alles te doen bij ASV. 
 
Dan sluiten  we deze aflevering van “Van het bestuur” af 
met een blik op de interne en externe competitie. De 
interne competitie loopt uitstekend. De deelname is flink 
gegroeid. Er wordt met veel plezier gespeeld en de strijd 
in de diverse competitie is spannend. In de externe com-
petitie wordt met wisselend succes gespeeld. ASV 5, 6, 8 
en 10 doen nog mee om de titel, terwijl ook ASV 7 het 
uitstekend doet. ASV 1, 2 en 3 zullen daarentegen alle 
zeilen moeten bijzetten in de strijd tegen degradatie. We 
wensen alle teams veel succes in de tweede helft van de 
competitie.  
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Tata 

Het was een acute aanval van diepgaande regressie het 
weekendbezoek aan het Tatasteel chesstournament. De 
chagrijnige medemens zal direct hebben opgemerkt dat 
ik bijzonder slecht scoorde in het vierkampje. Slechts 
een half punt wist ik af te troggelen van mijn tegenstan-
ders tijdens de drie partijen. Ik had echter een hele goe-
de reden voor een snelle remise en twee verliespartijen, 
ik werd opgeslokt door de fantastische ambiance van dit 
toernooi. Ik zat te wippen op mijn stoel, ik wilde hele-
maal niet naar mijn eigen matig geplaatste stukken kij-
ken, ik wilde rondlopen en naar mijn helden toe.  

Vrijdag viel het nog mee. Het was de eerste dag van het 
toernooi, en een grote zaal slechts vol gestouwd met 
plebs en andere lagere goden overweldigde mij. Zover 
het oog reikte werd ik getroffen door wat sjofel geklede 
intellectuelen en ander cognitief georiënteerd gespuis. 
Hier en daar een brein op een stokje maar over het alge-
meen wat corpulente schaakliefhebbers die moeite had-
den om de lengte te bepalen van hun blouse ter voorko-
ming van het fenomeen dat hij bij het zitten een halve 
meter boven de bilnaad kruipt. Nou ja kruipt, het lijkt 
meer een acute aanval van vervelling. 

Knappe jongeling Jochem Woestenburg met zijn hippe 
Hilfiger blouse over zijn nonchalant gewassen rode T-
shirt met daar op een chinees teken dat i prefer on top 
betekent liep naast mij de zaal binnen. Zelf was ik be-
schaafd gekleed in g-star jeans, zwart T-shirt van Schlies-
ser, en jasje van Ralph Lauren om lekker te contrasteren 
met mijn omgeving. 

In de verte konden we Guust Homs soeverein zien staan, 
blijkbaar was hij arbiter want hij droeg een badge ter 
grote van een tosti op zijn linkerborst. Later in het toer-
nooi tijdens de tweede ronde waarin ik met gerust hart 
mijn klok liet lopen in ruil voor een interessant gesprek 
met deze zelfde Guust Homs kreeg ik een kijkje in het 
brein van een van de beste schakers die ik ken. Ik vroeg 

Guust waarom hij arbiter was terwijl hij zo prachtig kan 
schaken. Hij vertrouwde mij toe dat hij het af en toe on-
dragelijk vindt om te kunnen verliezen. Hij haalde John 
vd Wiel aan die ooit heeft gezegd dat tien overwinnin-
gen niet in staat zijn om een enkele verliespartij te com-
penseren. Ik was met stomheid geslagen want ik leefde 
in de illusie dat schakers die rond een rating van 2200 
spoken een deal hebben gesloten met de magere hein 
van het verlies. Het tegendeel bleek waar. Ik heb al veel 
geschreven over coping- strategieën van schakers om te 
voorkomen dat ze vol verbittering, zelfverachting en met 
chronisch slaaptekort door het leven gaan na een ver-
liespartij. Maar dat geldt dus niet alleen voor de matige 
en middelmatige schakers. Ik kan niet al teveel in detail 
treden over wat Guust mij allemaal vertelde over dit on-
derwerp want anders vertelt nooit iemand meer wat aan 
mij.  

Jochem was twintig jaar geleden voor het eerst en voor 
het laatst in Wijk aan zee geweest en hij vroeg op vrij-
dagavond aan de ongeveer 20 jaar op deze aardbol 
rondlopende serveerster of huppeldepup huppeldepup 
nog baas was over Sonnevanck. Dat was hij al tien jaar 
niet meer volgens haar, en ze keek hem verbijsterd aan 
over de merkwaardige vraag. Daarna bracht ze ons een 
verrukkelijke maaltijd en klikte koket weer weg nadat ze 
een sierlijke halve draai had gemaakt. Ondanks dat ik die 
vrijdagavond nog moest schaken was ik aan mijn tweede 
Brugse zotte bezig. We kunnen allemaal schaken, het 
gaat om de psychische ontspanning. Ik was inmiddels 
het verhaal over de gabamoleculen, waarover ik vier jaar 
geleden heb geschreven, die het geheugen blokkeren 
inmiddels vergeten.  

Terug naar het Tata steel toernooi, wat dus voor mij 
meer het Tata steal toernooi werd omdat ik sans scrupu-
les beroofd werd van twee punten door mezelf.  

Zaterdagmiddag, drommen mensen voor het afgeschei-
den deel van de zaal. Tv-schermen boven hun hoofden 
met maagdelijk de stukken nog in de beginpositie, maar  

De analyse is altijd achteraf, als het spektakel geweest is en de kruitdampen zijn opgetrokken. De analyse is koud, klinisch en 

feitelijk en neemt meedogenloos onder de loep waar het beter kon. Deze column gaat over het schaakproces,  de warme ana-

lyse van geest en de merkwaardige oog-handcoördinatie die nimmer werkelijk gecontroleerd lijkt te kunnen worden. 



Februari 2015                     ASV-Nieuws 

7 

 

met de namen van de goden naast hun leger in aanvals-
positie in sierlijke kapitalen. De opwinding was te snij-
den. Iedere speler had zijn eigen rituelen, So kwam een 
kwartiertje eerder binnen en ging vast zitten. Giri sjouw-
de wat rond en scande de zaal met zijn schrandere blik 
en op het allerlaatste moment kwam Carlson binnen 
met een vlot gesneden jasje dat zwaar hing van de spon-
soring. Mijn oude held Timman had een serieuze om-
vang ontwikkeld, maar hij had nog steeds de licht arro-
gante, wat hooghartige, consequent aangebrande uit-
straling waar vele vrouwen voor gevallen moeten zijn. 
Toen Timman binnen kwam werd ik direct teruggewor-
pen naar 33 jaar geleden. Ik speelde al zijn partijen na in 
de krant tegen Kortchnoi, Hübner en de fantastische La-
jos Portisch. Timman was magic, ik begreep niet eens 
wat hij deed maar ik zag wel dat ineens alles duidelijk 
werd aan het einde van de partij. Timman liet geen 
spaan heel van zijn tegenstander, en op tv zag ik dan dat 
obligate handje dat werd geschud zonder de moeite te 
nemen om op te kijken. Wat een man. Ik speelde als kind 
hele toernooien tussen de helden van weleer met zowel 
de witte als de zwarte stukken en op een of andere ma-
nier won Timman altijd. En nu zaten alle oude en nieuwe 
helden samen in een ruimte, met al die vieze spelletjes, 
psychologische geintjes, en indoctrinaatietjes. Ik zag 
Timman quasi verbaasd kijken naar zijn tegenstander 
terwijl hij a tempo een zet deed en je zag de twijfel 
acuut groeien bij zijn tegenstander of hij toch geen blun-
der was begaan. Verrukkelijk, genieten met volle teugen. 

Als je dan toch maar weer de vermetele moed opbrengt 
om naar je eigen partij terug te keren en je ziet de ro-
kende ruïnes van fout op fout, gebrek aan initiatief en 
slappe achteroverhangtaktiek dan wil je gewoon de klok 
stopzetten, bier halen en naar het afgetouwde deel van 
de zaal lopen. En dat heb ik dus ook twee dagen gedaan. 
Het was een bescheiden prijs voor een moment in de 
buurt staan, net buiten de schaduw van onze schaakhel-
den van onze tijd. Hoe morsig ook gekleed, hoe fout het 
pak ook mocht zijn in babyblauw, het eeuwige leven 
straalde er van af, bij allemaal.  

Jochem speelde de sterren van de hemel, nam prijzen 
mee naar huis en het was volkomen duidelijk dat hij als 
halfgod op een heel andere planeet leefde dan ik. Geluk-
kig lukte het wel om op intellectueel niveau te levelen 
met Jochem zelf en zijn begaafde ouders. Het was een 
weekend met louter hoogtepunten, 24 uur per dag want 
slapen was er niet bij met windkracht 9 rond de zolder 
van het huis in Hoorn van familie Woestenburg. Gelukkig 
werden we iedere morgen verrast met een fantastisch 
ontbijt, en een korte gepassioneerde pianorecital, semi-
laconiek gespeeld door vader Woestenburg. Vele flessen 
hogwertige bordeaux later, en schitterend van de star-
dust dat we hadden opgevangen in de zaal togen we 
huiswaarts. Wallen tot op de knieën, gezandstraald door 
het strand dat met 110 km per uur in ons gezicht spoog 
maar een onvergetelijke ervaring rijker. 

Marco  
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We beginnen met een al wat oudere toernooipartij van 
Ko Kooman met wit tegen een veel sterkere tegenstan-
der. Na een lange pot is er razend ingewikkeld pionnen-
eindspel ontstaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko speelde hier 1.Kd2 om na 1…Kd5 2.Kc3 te kunnen 
spelen maar na 2…g6 komt wit in tempodwang want g4 
of h4 wordt nu respectievelijk met g5 en h5 beantwoord 
en de witte koning moet dan de dekking van d4 loslaten. 
Gelukkig voor Ko dacht zijn tegenstander dat de volgor-
de niet uitmaakte en speelde 1…g6?? en na 2.Kc2 Kd6 
3.Kd2 werd er tot remise besloten. Wit blijft namelijk 
rustig wachten tot op c2 en d2. Speelt zwart nu wel Kd5 
dan wint wit zelfs nog na Kc3! Leuk om dit eindspel eens 
uit te spelen want er zitten nog wel een paar verrassen-
de wendingen in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerben Hendriks had eerder in de partij al plaatjes kijken 
kunnen halen met een mat in 4 maar maakte dat gemis 
aan het einde toch nog goed.  

Zwart heeft zojuist De7 gespeeld en de koning en dame 
zo op 1 lijn zetten blijkt niet zo handig. 1.Dc8! en na bij-
voorbeeld 1…Tb7 2.Th8 levert de dreiging Ld8 in ieder 
geval de kwaliteit en een compleet gewonnen stelling op 
en na een toren zet op de d-lijn wordt deze geslagen en 
volgt Ld8 met winst. Zwart probeerde nog geniepig 1…
Td3  en na 2.Txd3 exd3 3.Ld8 d2 is het nog even goed 
opletten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerben speelde 4.Dd7!! met winst want na 4.Lxe7+ Kxe7 
5.Db7+ Kd8!! en de d-pion is niet meer te stoppen en 
dan staat zwart misschien wel iets beter!  

De ontsnapping van Coen Mekers tijdens zijn invalbeurt 
in het derde wordt eigenlijk alleen door Houdini geëve-
naard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwart zag hier waarschijnlijk al spoken en speelde 1…h6 
Gewoon doorlopen lijkt het simpelste: 1…a3 2.Pe6 a2 
3.Pc5+ en na 3…Ka3 is wit uitgeschaakt. Maar h6 wint 
nog steeds voor zwart maar het wordt er niet makkelij- 

Plaatjes kijken 
Theo Jurrius 
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ker op 2.e6! want na 2…hxg5 3.h6 a3 4.e7!! (de pointe 
komt zo) 4…Pc7 5.h7 a2 6.h8D a1D 7.Db8+ daarom 
moest het paard naar c7 of d6 gelokt worden 7…Ka3 
8.Da7+ Kb2 9.Db6+ Ka3 10.Da5+ Kb2 11.Db4+ Ka2 
12.Kc2!! en zwart gaat mat!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2…a3 3.e7 Pc7? Dit is niet het goede veld 3…Pd6 4.Pf7 
Pe8 en zwart promoveert veel eerder. Nu is het na 
4.Pe6! Pe8 5.Pc5+ Kb4 remise 5…Kb2 6.Pa4+ Kb1 7.Pc5 
a2 8.Pb3 Kb2 9.Pa1 Kxa1 10.Kc2 met remise is een leuk 
slot. 6.Kc2 en wist zwart zelfs nog het verliezende 6…Pd6 
te vinden beter was het om met de koning via b5 naar 
de d-pion te lopen met remise 7.Pa6+ Kc4 8.Pc7 en na 
8…Kxd4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kon Coen wel heel makkelijk winnen met 9.Pb5+ 1-0 

Henny Haggeman was met wit tegen Paul Schoenmakers 
waarschijnlijk even vergeten dat hij het vleugelgambiet 
met b4 tegen het Siciliaans had gespeeld.  

(zie volgende diagram) 

Want hij speelde hier 1.Lb5 want na 1…Da5+ kun je nor-
maal dan 2.Pc3 spelen om de loper te dekken. Nu niet 
want dan gaat het paard verloren omdat de b-pion er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet meer is en konden de stukken weer in de doos 0-1  

Tom Katoen had hier zwart in de externe wedstrijd van 
ASV 8 tegen Zevenaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En had nu kunnen toeslaan met 1…Pxf3+ 2.gxf3 Dxh3 en 
de dreiging 3…Th5 kost wit de dame 3.Rfe1 Th5 4.Dd5+ 
Txd5 en zwart heeft genoeg pionnen om dit te winnen. 

Tom draaide het om met het spectaculair ogende 1…
Dxh3  met het idee dat na 2.gxh3 Pf3+ zwart de dame 
terug wint. Met 2.f3 of 2.f4 had wit de schade kunnen 
beperken door met de toren veld f3 te dekken maar na 
2.Tad1 Pf3+!   komen we weer in de eerste variant te-
recht 3.gxf3 Th5 voor de liefhebbers van stille zetten: 
hier wint 3…Kb8! trouwens ook! En wit moet de dame 
geven om mat te voorkomen 0-1  

Een dame offeren voor 2 lopers met een winnende aan-
val:  Daan Holtackers kreeg het tegen Ruud Wille bijna 
voor elkaar, bijna want het werd net remise maar de 
winst was echt niet makkelijk te vinden maar wel heel 
fraai.  

(zie volgende diagram) 

1.Txf6! De computer vindt 1.De4 nog beter, ik vind dat 
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een computer er op dit moment niks van snapt. 1…Txf6 
2.Txf6 Lxg6 3.Txg6 Daar sta je dan; 2 fantastische lopers 
voor de dame en de zwarte koning staat er ook niet lek-
ker bij.   3…De7 enige zet want zwart moet zo meteen e5 
kunnen spelen 4.d5+ e5 5.d6! De8 wederom moet de 
dame e5 blijven dekken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daan speelde nu 6.Txh6+ Kg7 7.Tg6+ (7.Th7+ lijkt een 
betere optie naar remise of misschien wel meer omdat 
zwart heel nauwkeurig moet spelen) 7…Dxg6 8.Lxe5+ 
Kh7 9.Lxg6 wannaar het eindspel met een kwaliteit min-
der remise werd.  

Winnend is echter 6.g4! dreigt voornamelijk Lf5 en zwart 
zit nu in een soort zetdwang. De Dame moet blijven 
staan om e5 te dekken, de koning kan niet h7 wegens 
het aftrekschaak en de toren kan alleen tussen f7 en f8 
op en neer pendelen omdat wit anders met d6-d7 wint 
6…Tf7 7.Kg2! de koning wil graag eerst naar voren 7…Tf8 
7…c5 8.Le4! Tf8 9.d7 De7 10.Txh6+ Kg8 11.Ld5+ Kg7 
12.Te6 Dxd7 13.Lxe5+ Kh7 14.Le4+ Kg8 15.Tg6+ Kf7 
16.Tg7+ met winst is ook niet zo heel makkelijk te vinden   
8.Lf5! dreigt d7 met winst dus 8…Txf5 9.gxf5 is gedwon-
gen en nu wandelt wit met zijn koning naar e4 wint e5 
en dan is het uit een poging van zwart is nog 9…Kh7 
10.Kf3!! enige zet! 10…e4+ maar dan is 11.Kg4 mat in 
10, maar dat mogen jullie zelf uitzoeken.  

 

Tandartspraktijk Souren 
Voor de beste aandacht  

en zorg voor uw gebit!! 
De la Reijstraat 11 

6814 HD Arnhem 

Tel. 026-4455824 

www.tandartspraktijksouren.nl 
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IN MEMORIAM  
 

Op 24 januari bereikte ons het bericht dat op 30-jarige leeftijd is overleden 

 

HENK KARSSEN 
 

 

Henk Karssen tijdens het Vierkampentoernooi van 2013 
 

 
Met Henk Karssen verliezen we een vechter op het schaakbord. Altijd ging Henk voor de winst. Henk Karssen was jarenlang een 
van de beste spelers van SV Zevenaar. In de hoofdmacht van SV Zevenaar was hij een belangrijke schakel. Henk was ook in 
Duitsland actief bij de Emmericher Schachclub. 
 
 
In september 2011 werd Henk Karssen ook lid van ASV om zo in de interne competitie de strijd aan te gaan met sterkere spe-
lers. In het eerste seizoen miste hij vrijwel geen clubavond. In de jaren daarna speelde Henk minder frequent. Hij viel ook bij 
ASV meteen op door zijn compromisloze spel. In drie seizoenen eindigde zijn partij slechts drie keer in remise. Aan het eind van 
het afgelopen seizoen liet zijn geestelijke gezondheid hem steeds vaker in de steek. Bij de start van dit seizoen leek het weer 
beter met Henk te gaan. Helaas was het een kortstondige verbetering. Na drie weken zette Henk een punt achter zijn schaak-
carrière; ook bij SV Zevenaar, de club die hij voor de externe competitie altijd trouw bleef. In de contacten daarna leek dat be-
sluit van tijdelijke aard te zijn. Het liep echter anders.  We hopen dat Henk nu zijn rust gevonden heeft. 
 
 
Henk, rust in vrede.  
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Interne competitie  
Erik Wille  

We zijn bijna op de helft van de interne competitie en de 
spanning is zeker in twee groepen nog onverminderd 
groot. De weg naar de laatste ronde in juli is echter nog 
lang en een opleving van de ene speler of een inzinking 
van de andere kan alle standen zo maar weer op de kop 
zetten. En dan is er altijd voor iedereen nog weer die 
uitdaging om 25 partijen gespeeld te hebben, want an-
ders kom je niet in het eindklassement. In onderstaande 
standen is iedereen opgenomen die tenminste vijf partij-
en heeft gespeeld. 
 
Groep A 
Peter Boel heeft zijn koppositie weten te behouden. Zijn 

TPR is wel flink gedaald, maar nog steeds erg goed. De 
negenvoudige Nederlands journalistenkampioen lijkt dit 
seizoen heel serieus te zijn in zijn jacht op de titel. Otto 
Wilgenhof en Dirk Hoogland zouden op de lange termijn 
wel eens de grootste concurrenten van Peter Boel kun-
nen zijn. Vooralsnog staan Michiel Blok en Bob Beeke 
echter kort achter Peter. Frank Schleipfenbauer heeft 
intussen weer regelmatig gespeeld en hij lijkt dus echt 
van plan zijn titel te gaan verdedigen. Eric Langedijk is 
ook aan een uitstekend seizoen bezig. Jochem Woesten-
burg en Daan Holtackers zijn de laatste weken juist wat 
weggezakt. Wat lager op de ranglijst hebben Pieter Ver-
hoef en Robbie Gerhardus prima scores.  

 

 

   Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR 
sco-
re 

aan-
tal 

sco-
re 

aan-
tal 

sco-
re 

aan-
tal ELO 

1 Peter Boel 2289 8,5 11 5 7 3,5 4 2168 

2 Michiel Blok 2236 2,5 5 0 0 2,5 5 2177 

3 Bob Beeke 2223 3 7 1,5 2 1,5 5 2245 

4 Otto Wilgenhof 2220 6 11 4 6 2 5 2220 

5 Eric Langedijk 2142 3,5 5 1,5 2 2 3 1930 

6 Frank Schleipfenbauer 2139 4 8 2 4 2 4 2156 

7 Pascal Losekoot 2129 5,5 7 0 0 5,5 7 2062 

8 Dirk Hoogland 2117 4 12 3,5 7 0,5 5 2039 

9 Jochem Woestenburg 2092 5 9 3 6 2 3 2052 

10 Barth Plomp 2049 4,5 8 3 5 1,5 3 1972 

11 Jan Knuiman 2047 9,5 16 8,5 13 1 3 2047 

12 Daan Holtackers 2029 4,5 10 3,5 6 1 4 2029 

Een goed gebruik is om ook nog even met een schaak-

fragment terug te kijken op de schaakcarrière van Henk 

Karssen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze stelling komt uit het Goch Open van 2005. Henk is 
in deze stelling met wit aan zet tegen de sterke Duitser 
Reiner Stupperich, die op dat moment zo’n slordige 200 
ELO-punten meer heeft dan Henk Karssen. Zwart heeft 
een stuk geofferd op het sterke pionnencentrum van 
Henk, maar Henk krijgt ineens aanvalskansen. En dat is 
aan hem wel besteed. 
 
1. Txg7 (het eerste kwaliteitsoffer) 1. …, Kxg7 2. Ld4  

(een eerste penning) 2. …, Lg4 3. Tg1 (en de tweede pen-

ning) 3. …, Tbd8 4. Txg4 en met het tweede kwaliteitsof-

fer haalt Henk de zege binnen. Zwart geeft hier op, ter-

wijl Fritz jubelend meldt dat het mat in 12 is. Het is een 

voorbeeld van het prachtige spel dat Henk soms liet 

zien.  
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Groep B 
Ook Nico Schoenmakers heeft de koppositie nog stevig 
in handen, maar dat zal gegeven het aantal partijen dat 
hij speelde in de volgende ASV-Nieuws niet meer zo zijn.  
Ook nummer twee Bent Schleipfenbauer zal zonder in-
terne partijen geen rol van betekenis gaan spelen en dus 
zijn Tijs van Dijk en Paul van der Lee twee voorname 

kandidaten voor de titel. Maar pal daarachter staan ze-
ker nog vijf spelers die ook voor de titel zullen gaan. Qua 
score doet Ron Brachten het heel goed, maar ook de 
routiniers Jacques Boonstra en Robert Naasz zijn niet uit 
te vlakken in de titelrace. Deze groep zou dit seizoen wel 
eens het spannendste verloop kunnen krijgen. 

13 Pieter Verhoef 2009 7 11 2,5 5 4,5 6 1966 

14 Ruud Verhoef 1973 4,5 8 1 4 3,5 4 1904 

15 Fred Reulink 1945 9,5 14 6 10 3,5 4 2039 

16 Richard van der Wel 1933 2 5 1 1 1 4 2040 

17 Ruud Wille 1926 10 20 9 16 1 4 1916 

18 Rob Huberts 1923 6 10 5 8 1 2 1874 

19 Désiré Fassaert 1904 6,5 12 4,5 8 2 4 1870 

20 Tony Hogerhorst 1888 10,5 18 8 12 2,5 6 1879 

21 Remco Gerlich 1888 2 5 0,5 2 1,5 3 1976 

22 Paul Schoenmakers 1868 5,5 10 3,5 6 2 4 1881 

23 Jeroen Kersten 1849 4,5 8 1,5 3 3 5 1830 

24 Wouter Abrahamse 1831 2 6 0 1 2 5 1907 

25 Robbie Gerhardus 1817 4 6 1 2 3 4 1822 

26 Erik Wille 1809 2,5 5 1 1 1,5 4 1901 

27 Piet de Mol 1794 7 14 4 11 3 3 1794 

28 Anne Paul Taal 1770 2 8 1,5 4 0,5 4 1894 

29 René van Alfen 1744 2 5 1,5 2 0,5 3 1816 

30 Siert Huizinga 1716 8,5 20 3 13 5,5 7 1768 

31 Theo van Amerongen 1706 2,5 5 1 3 1,5 2 1807 

32 Marco Braam 1683 4 9 1,5 5 2,5 4 1763 

33 Henny Haggeman 1618 1,5 5 0 1 1,5 4 1880 

   Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR 
sco-
re aantal 

sco-
re aantal 

sco-
re aantal ELO 

1 Nico Schoenmakers 1967 3,5 5 2 3 1,5 2 1797 

2 Bent Schleipfenbauer 1905 4,5 9 0 0 4,5 9 1827 

3 Tijs van Dijk 1901 7 9 3,5 5 3,5 4 1762 

4 Hedser Dijkstra 1895 4,5 6 2 3 2,5 3 1743 

5 Paul van der Lee 1836 6 12 2,5 5 3,5 7 1816 

6 Ron Brachten 1830 7,5 10 4,5 6 3 4 1698 

7 Jacques Boonstra 1816 5,5 10 0 3 5,5 7 1786 

8 Robert Naasz 1810 7 12 3,5 8 3,5 4 1796 

9 Harold Boom 1805 5,5 11 4 7 1,5 4 1775 

10 Walter Manschot 1795 5,5 13 4,5 9 1 4 1543 

11 Jan Groen 1774 6,5 12 4 8 2,5 4 1765 

12 Rob van Belle 1755 9,5 18 7 14 2,5 4 1726 

13 Werner Passchier 1737 9 15 8 12 1 3 1729 

14 Albert Marks 1732 5,5 11 3 7 2,5 4 1749 

15 Walter Wong 1687 5,5 10 4 8 1,5 2 1640 

16 Jan Vermeer 1686 11 19 8,5 15 2,5 4 1668 

17 Hub Kusters 1682 7,5 13 6 10 1,5 3 1654 
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Groep C 
Wie stopt Quirine Naber? Dat wordt de vraag voor de 
rest van het seizoen. De speelster van ASV 5 scoort erg 
goed in haar eerste volledige seizoen bij ASV. Ze heeft 
inmiddels een gat van bijna 250 punten geslagen met 
nummer 2 en 3 Hans Derendorp en Kazem Mollahossei-
ni. Dit duo doet het overigens ook prima net als Kees van 

Keulen en Ko Kooman. Achter Frans Veerman en Lion de 
Kok valt een gat en daarmee hebben we de te verwach-
ten top 7 wel genoemd, maar voor de rangorde zal nog 
flink gestreden worden. Onderin de ranglijst staan wel 
een aantal spelers met mooie scores. Thijs Stomphorst, 
Edward Kuster, maar ook Jan Sanders, Henk Kelderman 
en Phillip Stibbe zijn aan een geweldig seizoen bezig.  

18 Xadya van Bruxvoort 1668 3 7 0 0 3 7 1671 

19 Dick Vliek 1607 3 9 1,5 5 1,5 4 1632 

20 Edwin Peters 1598 5,5 12 4,5 8 1 4 1649 

21 Hendrik van Buren 1588 9 16 6 11 3 5 1601 

22 Bob Kooij 1576 7,5 16 5 11 2,5 5 1613 

23 Horst Eder 1575 7,5 14 6 11 1,5 3 1577 

24 Oscar Mercan 1566 8 15 6 10 2 5 1585 

25 Tom Bentvelzen 1563 6 16 4 12 2 4 1645 

26 Koen van Keulen 1542 7,5 14 5 10 2,5 4 1552 

27 Hans Corbeel 1527 4,5 11 3,5 7 1 4 1537 

28 Hans Rigter 1511 3 7 0,5 2 2,5 5 1725 

29 Theo Koeweiden 1504 4,5 11 2,5 8 2 3 1565 

   Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR 
sco-
re aantal 

sco-
re aantal 

sco-
re aantal ELO 

1 Quirine Naber 1777 12,5 18 9,5 13 3 5 1657 

2 Hans Derendorp 1529 6,5 14 6,5 11 0 3 1429 

3 Kazem Mollahosseini 1526 3 6 2 5 1 1 1447 

4 Kees van Keulen 1516 10 16 7,5 13 2,5 3 1460 

5 Ko Kooman 1513 11 19 7 14 4 5 1470 

6 Frans Veerman 1492 5,5 11 5,5 10 0 1 1487 

7 Lion de Kok 1486 7,5 16 3,5 10 4 6 1485 

8 Nedzat Sulejmani 1449 6,5 12 3,5 9 3 3 1398 

9 Wisse Witmans 1431 14 22 8,5 14 5,5 8 1424 

10 Peter van Deursen 1414 9 16 8,5 13 0,5 3 1407 

11 André de Groot 1393 3,5 7 1 4 2,5 3 1367 

12 Gerrie Arends 1379 5 12 3,5 9 1,5 3 1455 

13 Bob Sanders 1379 4,5 8 4 6 0,5 2 1429 

14 Thijs Stomphorst 1377 7 12 4 9 3 3 1344 

15 Jonathan van der Krogt 1367 2,5 6 2 4 0,5 2 1445 

16 Bryan Hieltjes 1354 3 6 1 2 2 4 1391 

17 Edward Kuster 1350 5 9 4 6 1 3 1313 

18 Pascal van den Born 1341 3,5 9 2 5 1,5 4 1357 

19 Clemens Wijman 1325 7 16 7 16 0 0 1371 

20 Jan Sanders 1305 6 10 6 10 0 0 1258 

21 Hans Meijer 1297 5,5 13 4,5 11 1 2 1336 

22 Henk Kelderman 1294 7,5 12 6,5 11 1 1 1224 

23 Phillip Stibbe 1290 9,5 14 9,5 14 0 0 1164 

24 Remco Menger 1278 6 16 3 10 3 6 1350 
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25 Henk Schunck 1267 4 14 3,5 10 0,5 4 1408 

26 Bob Hartogh Heys 1266 7,5 12 7,5 12 0 0 1215 

27 Danny Hageman 1243 4,5 9 2,5 6 2 3 1313 

28 Jan Zuidema 1218 5 13 5 11 0 2 1354 

29 Jan Diekema 1215 6,5 11 6 8 0,5 3 1175 

30 Pim Rijmer 1204 6,5 14 6,5 14 0 0 1234 

31 Tamara Liscaljet 1142 0 8 0 4 0 4 1120 

32 Jelmer Visser 1089 5,5 12 5,5 12 0 0 1011 

33 Theo van Lotringen 987 1,5 9 1,5 9 0 0 1211 

34 Jeroen van Dam 846 1 5 1 5 0 0 1051 

35 Werner Gubbels 806 3,5 8 3,5 8 0 0 1120 

36 Guido Burger 703 0 6 0 6 0 0 844 

Bekercompetitie 
De strijd om de beker in de Kroongroep komt altijd lang-
zaam op gang. Omdat in ronde 3 de winnaar van de Be-
kergroep instroomt bij de laatste acht is er ruim tijd voor 
de eerste twee ronden. Daar waar in de eerste ronde 
geen grote verrassingen plaatsvonden, is de tweede ron-
de spectaculair begonnen. Barth Plomp toonde zich na-
melijk de meerdere van Otto Wilgenhof. Meer partijen 
zijn er nog niet gespeeld, maar er staan een paar mooie 
gevechten gepland. Wat te denken van regerend club-
kampioen Frank Schleipfenbauer tegen de huidige koplo-
per Peter Boel. Ook Pieter Verhoef tegen Fred Reulink is 
een mooi affiche. 

Rapidcompetitie 
Sinds de laatste ASV-Nieuws is er geen rapidavond meer 
geweest. Op de avond dat deze ASV-Nieuws verschijnt is 
de volgende rapidavond. 
 
Snelste stijgers 
Ook hier zien we Quirine Naber als topper. De concur-
rentie is hier echter wel groot. Phillip Stibbe volgt ons 
talent op de voet. Achter dit duo valt een flink gat, dus 
voorlopig lijken we een tweestrijd tegemoet te gaan. 
Bijzonder knap is ook de klassering in de top tien van 
Bob Hartogh Heijs en Jelmer Visser.  

     Totaal Intern Extern 

Nr Naam Grp 
Stij-
ging ELO 

sco-
re 

aan-
tal 

sco-
re 

aan-
tal 

sco-
re 

aan-
tal 

1 Quirine Naber C 130 1657 12,5 18 9,5 13 3 5 

2 Phillip Stibbe C 109 1164 9,5 14 9,5 14 0 0 

3 Tijs van Dijk B 63 1762 7 9 3,5 5 3,5 4 

4 Peter Boel A 59 2168 8,5 11 5 7 3,5 4 

5 Fred Reulink A 57 2039 9,5 14 6 10 3,5 4 

6 Ron Brachten B 57 1698 7,5 10 4,5 6 3 4 

7 Kees van Keulen C 54 1460 10 16 7,5 13 2,5 3 

8 Bob Hartogh Heys C 51 1215 7,5 12 7,5 12 0 0 

9 Tony Hogerhorst A 49 1879 10,5 18 8 12 2,5 6 

10 Jelmer Visser C 47 1011 5,5 12 5,5 12 0 0 

Deze keer sparen we de snelste dalers. Zij hebben dus weer 
een aantal weken respijt om uit die ongewenste top tien weg 
te komen. 
 
Rest me af te sluiten met een “Tot donderdag!”  
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In het vliegtuig terug vanuit China zag ik de film ‘Lucy’. 
Uitgangspunt van deze film is de vraag wat er zou ge-
beuren wanneer wij als mensen ipv de ongeveer 10% 
hersencapaciteit die we nu schijnen te gebruiken nu 
eens toegang zouden hebben tot de volle 100%. Dit 
interessante gegeven wordt helaas maar matig uitge-
werkt; Taiwanese drugsbendes, veel dood en verderf 
maar ook met Scarlett Johansson en Morgan Freeman 
dus bepaald ook geen straf om naar te kijken.  
 
Diezelfde dag zou ik de kans krijgen om op mezelf een 
experiment te doen naar het omgekeerde effect. Wat 
gebeurt er wanneer je maar beschikking hebt over ca. 
5% van je capaciteit? Ik had namelijk toegezegd mee te 
doen met ASV 6 in de uitwedstrijd tegen Pallas in De-
venter. Ruim tevoren denk je dat dat allemaal wel moet 
kunnen, tanden op elkaar en gewoon doorgaan, geen 
probleem. Maar ik was bijna 2 weken in China geweest, 
lang genoeg om helemaal over te zijn op China tijd. Om 
05:30 geland op Schiphol zat ik om 20:00 uur achter het 
bord in Deventer. In China was het inmiddels 03:00 AM 
en dat was te merken. In mijn hoofd gebeurden rare 
dingen. 
 
Op het bord zag dat er zo uit: 
 
Naasz,R (1737) - van Daalen,M (1598)  
Extern OSBO 2e klasse (4), 15.01.2015 
 
Stelling na 15.Lb3xe6  

(zie volgend diagram) 

Mijn laatste zet heb ik vooral gespeeld om mezelf wak- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ker te schudden. Mijn tegenstander speelde snel en ik 
wilde wat complicaties creëren zodat ie in elk geval een 
beetje na moest denken. 
15...Lxe4  
15...fxe6 16.Pxe6 Dd7 17.Pxf8 Txf8 18.Dxb4 en ik heb 
liever wit.  
16.Pg5  
Wie A zegt......  
16...Pf5?!  
16...Lf5 ligt voor de hand.  
17.Pxe4  

Toen mijn tegenstander terug kwam aan het bord vroeg hij: 
"Je hebt toch niet iets geslagen he?". Toen ik op de loper 
naast het bord wees begon hij te zuchten en steunen. Ik had 
bijna gezegd dat hij nog maar even goed moest kijken want 
dat er nog niet zoveel aan de hand was. Hij was sowieso erg 
verbaal tijdens het spelen. Beetje irritant wel, al die manier-
tjes die schakers ontwikkelen om de spanning af te reageren.  
In Deventer waren er meerdere voorbeelden te bestuderen:   

Lucy 
Robert Naasz 
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het snuiven, neuriën, zuchten en dus praten. Zelf schijn 
ik vrij hard mijn keel te schrapen. Marco zegt het en ik 
geloof hem maar pas toen hij me er op wees direct na-
dat ik het geluid maakte besefte ik dat dit toch ook wel 
irritant zal zijn voor mijn tegenstanders. Enige coulance 
van mijn kant is hier dus geboden. En ergernis is een van 
de grootste vijanden van de schaker, zoals bekend. 
17...Pxe3?  
17...fxe6 18.Pxe6 De7 beperkt de schade tot een pluspi-
on. A) 19.Pxg7 is het best. 19...Kxg7 (19...Dxe4 20.Pxf5) 
20.Dd3; B) 19.Pxf8 19...Dxe4 en het paard kan niet ont-
snappen.  
18.fxe3 
18.Dxe3 is beter. Hier begonnen de eerste fata morgana-
s te verschijnen. Ik was bang voor dingen met Lh6 maar 
dat is alleen wat als zwart hier twee zetten achter elkaar 
zou mogen doen. 18...fxe6 19.Pxe6 De7 20.Pxf8 Txf8 en 
met een pion + kwaliteit zou dit een eitje moeten zijn, 
zelfs met jetlag. 
18...fxe6 19.Pxe6 Txf1+ 20.Txf1 De7 21.d5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nu heb ik een pluspion en een monsterlijk paard op e6. 
Dit ga ik winnen dacht ik.  
21...Pc4  
Oeps  
22.Dc1 Tc8  
Spookbeeld nr 2. Ik dacht dat Tc8 niet kon vanwege b3. 
Nu zag ik pas dat Pb6 de toren gewoon weer dekt. Dus 
iets anders gespeeld.....  
23.De1?  
23.b3 is nog steeds de beste zet want het paard komt 
dan voorlopig niet op het prachtveld e5. Dat is wel een 
tempo waard. 23...Pb6 24.Dd2 Lc3 25.Dd3 Ta8 en zwart 
staat heel passief 
23...Lh6?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.Pf6+!  
Nu sta ik weer goed.  
24...Kh8 25.Pg4 Lg7 26.Pxg7 Dxg7 27.b3 Pe5  

(zie volgend diagram) 

28.Pxe5?  
En hier miste ik dat het paard gewoon gedekt is na Dx-
b4.....  
28...Dxe5 29.Dxb4 Dxe3+ 30.Kh1 Dd3  
Ik schrok even van de mogelijkheid 30...Df2 maar daar   
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zijn meerdere verdedigingen tegen natuurlijk. Het begon 
me echt te dazen. 
31.Df4 Df5?!  
Die begreep ik ook niet helemaal.  
32.Dxf5 gxf5  
Dit kan ik zelfs niet meer verliezen.  
33.Kg1 Tc3 34.Tf3 Tc1+ 35.Kf2 Kg7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.Kg3?! 
Waarom niet gewoon 36.Txf5 , ik kan het niet uitleggen 
en alleen maar opmerken dat het nu voor mij ongeveer 
7 uur ’s ochtends was na een doorwaakte nacht schaken. 
36...Kf6 37.Kf4?! 
37.Te3  
37...Td1 38.Tc3 Td4+ 39.Ke3 Txd5 40.Tc6 a5 41.Ta6  
en hier kon ik met een gerust hart remise aanbieden..... 
½–½ 
 
Maar weet u wat me hieraan nog het meest verontrust? 
Dat de correlatie tussen niveau en resultaat flinterdun 
lijkt. De externe ronde ervoor, thuis tegen Zutphen, was 
ik namelijk behoorlijk lucide en rekende varianten goed 
door. Daarbij lukte het me ook nog die dingen door te 
rekenen die mijn tegenstander uiteindelijk speelde. En 

toch was het resultaat bijna hetzelfde geweest, ware het 
niet dat mijn tegenstander………nou ja, kijk zelf maar 
even:   
 
Ruegebrink,G (1648) - Naasz,R (1737)  
Extern OSBO 2e klasse (3), 11.12.2014 
 
Vanuit de opening had ik kans gezien middels een lange 
geforceerde variant een pion te winnen en kregen we 
onderstaande stelling op het bord. Er waren zeker ook 
andere veelbelovende voortzettingen maar uiteindelijk 
besloot ik te gaan voor de zekerheid van het pionnetje 
en hopelijk gortdroge winst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is toch moeilijker te winnen dan ik dacht toen ik in-
ging op de geforceerde variant.   
14.f4 Pc6 15.Pf3 b6 16.b4  
Vond ik een sterke zet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16...Lb7  
16...La6 17.a4 b5 18.axb5 Lxb5 was het alternatief dat ik 
zag.  
17.b5 Pe7 18.Pxd4 Lxg2 19.Tg1 Le4 20.Txg7 Lg6  
en de toren is ingesloten, of niet?  
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21.Lb4!  
21.Lc3 had ik vooruit gezien toen ik 16...Lb7 speelde. Ik 
dacht dat dit de beste zet was omdat wit de toren kan 
dekken na 21...Kf8 22.Pf3 maar wat Gerrit speelt is veel 
beter.  
21...Tc8  
21...Kf8?? was natuurlijk het idee maar is nu een enorme 
blunder. Gelukkig zag ik het. 22.Pxe6+! fxe6 23.Txe7  
22.Ld6 Tc4 23.Le5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier bood Gerrit remise aan. Verleidelijk en ik heb hier 
(te lang) nagedacht (12 minuten verbruikt van de 20 die 
ik nog had, Gerrit had hier nog minder dan 7 minuten. 
Uiteindelijk doorgespeeld hoewel ik geen weg naar voor-
deel meer zag (en die blijkt er ook niet te zijn).  
23...Pf5 24.Pxf5 Lxf5 25.Txf7?!  
25.Tg3 Tf8 26.Ld6 Th8 27.Le5 leek me genoeg voor re-
mise.  
25...Kxf7 26.Lxh8 Txc2 27.a4 Txh2  

(zie volgend diagram) 

En in ernstige tijdnood vroeg Gerrit of hij hier lang mocht 
rokeren. Ik had nog niet gezien hoe slecht die zet was 
toen ik aangaf dat hij inderdaad nog mocht rokeren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.0–0–0??  
Na andere zetten is het nog verrekte moeilijk dit te win-
nen. Belangrijk is te zien dat de Th1+ geen dreiging is 
omdat de witte toren op a1 gedekt wordt door de loper 
op h8. Ik had dit (nog) niet gezien en ik denk Gerrit ook 
niet. Maar zelfs dan is Td1 hier natuurlijk prima.  
28...Tc2+  
na Kb1 Tc8+ win ik de loper op h8. 0–1 
 
Maar ik voel dat het juist andersom is. Het verschil tus-
sen matig en goed is misschien wel helemaal niet zo 
groot. Het zit hem in de kleine dingen.  
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Gelrepas 
Binnenkort bent u als lid van ASV weer contributie ver-
schuldigd voor het kalenderjaar 2015. Omdat niet ieder-
een op de hoogte is van de mogelijkheden die er zijn om 
een gemeentelijke bijdrage in de contributie te ontvan-
gen, wijzen wij u graag op deze regeling voor mensen 
met de laagste inkomens. Voor bezitters van de zg. Gel-
repas betaalt de gemeente Arnhem namelijk (een deel 
van) de contributie. 
 
Voor wie is de GelrePas? 
De GelrePas is voor mensen die een bijstandsuitkering 
ontvangen van hun gemeente. Ook zij die een ander in-
komen ontvangen, tot ten hoogste 120% van de bij-
standsnorm, kunnen voor de pas in aanmerking komen. 
De gemeenten die de GelrePas verstrekken zijn: Arnhem, 
Duiven, Overbetuwe (Elst en omstreken), Rheden, Ro-
zendaal en Westervoort. 
 
Gelrepas aanvragen 
Als u een uitkering ontvangt via de gemeente, dan krijgt 

u de Gelrepas automatisch toegestuurd. 
Heeft u nog geen Gelrepas, maar denkt u daarvoor in 
aanmerking te komen, dan  kunnen inwoners van Arn-
hem deze aanvragen op de site van de gemeente Arn-
hem: http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/
Werk_en_Bijstand/GelrePas 
 
Gelrepas inzetten voor contributiebetaling ASV 
Als u de Gelrepas in 2015 nog niet heeft gebruikt voor 
contributiebetaling aan een andere vereniging, dan kunt 
u een kopie van de Gelrepas inleveren bij onze secretaris 
Ruud Wille. Hij declareert uw contributie dan bij de ge-
meente. Een eventueel restbedrag (contributie van seni-
oren wordt namelijk niet volledig vergoed) wordt u dan 
door onze penningmeester in rekening gebracht. Als u 
een machtiging tot incasso heeft afgegeven, dan zullen 
wij het restbedrag van uw rekening incasseren. 
 
Als u hierover nog vragen heeft, kunt u terecht bij Ruud 
Wille.  
 

Horst Eder was deze middag in vorm. Met een remise 
tegen Siert Huizinga en winst op Hans Donker en Ko 
Kooman nestelde hij zich op de tweede plaats. Daarbij 
komt dat Rob Cornips en Jan Vermeer beiden faalden en 
1½ punt behaalden. Ook Siert maakte hiervan gebruik en 
nestelde zich op een keurige vierde plaats door 2½ te 
behalen. In de B-groep behaalde Kazem Mollahosseini 
drie punten en steeg daarmee naar de tweede plaats. 

Na lang afwezig te zijn geweest kwam Sjoleh Masoumza-
deh weer eens. Zij kon Parsi spreken met Kazem Molla-
hosseini. Jacco Reiding trakteerde op beschuit met roze 
muisjes. Hij was vader geworden.  

Jacco Reiding verscheen in de subtop door twee punten 
te vergaren. Walter Manschot wist zich in de midden-
moot met 1½ punt te handhaven. Ben Bergen vergaarde 
een punt en bleef daarmee koploper in de B-groep. Ko 
Kooman behaalde deze middag nul punten. Hij vroeg mij 
daar in mijn verslag niet al te veel aandacht aan te 
schenken. Aan zijn verzoek voldoe ik natuurlijk gaarne. 
Jan Schoemaker steeg een paar plaatsen door twee pun-
ten te scoren. Bertus Teunissen van Manen scoorde 1 

punt, hij moest in een van zijn partijen een stikmat weg-
slikken. Hans Donker versloeg Rob Cornips, maar dat 
hem zoveel energie gekost, dat hij daarna niet meer tot 
scoren kwam. Robbert Lubbers kwam tegen Fritz 8 remi-
se overeen. Meindert Rudolphi speelde slecht twee ron-
den mee en dat leverde hem een 100% score op. Sjoleh 
Masoumzadeh behaalde geen punten. Zij moet echt wat 
bijleren. 

Met de opkomst van 15 schakers was het weer een ge-
zellige drukte. De volgende ronden vinden plaats op 3 
februari, 3 maart en 7 april.  

Gelrepas 
Erik Wille 

Daglichtschaak: Horst Eder zet de turbo aan  
Jan Vermeer 
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Uitslagen Competitie 1 

ronde 10 gespeeld op 06-01-2015 

Witspeler Zwartspeler Uitslag 

Hans Donker Rob Cornips 1-0 

Jan Vermeer Jacco Reiding 0-1 

Horst Eder Siert Huizinga rem 

Ko Kooman Kazem Mollahosseini 0-1 

Fritz 8 Walter Manschot rem 

Ben Bergen Bertus Teunissen van Manen 0-1 

Meindert Rudolphi Robbert Lubbers 1-0 

Sjoleh Masoumzadeh Jan Schoemaker 0-1 

ronde 11 gespeeld op 06-01-2015 

Witspeler Zwartspeler Uitslag 

Rob Cornips Jan Schoemaker 1-0 

Bertus Teunissen van Manen Jan Vermeer 0-1 

Hans Donker Horst Eder 0-1 

Ko Kooman Siert Huizinga 0-1 

Jacco Reiding Walter Manschot 1-0 

Kazem Mollahosseini Ben Bergen 1-0 

Robbert Lubbers Fritz 8 rem 

Sjoleh Masoumzadeh Meindert Rudolphi 0-1 

ronde 12 gespeeld op 06-01-2015 

Witspeler Zwartspeler Uitslag 

Rob Cornips Jan Vermeer rem 

Ko Kooman Horst Eder 0-1 

Siert Huizinga Jacco Reiding 1-0 

Walter Manschot Hans Donker 1-0 

Ben Bergen Robbert Lubbers 1-0 

Jan Schoemaker Bertus Teunissen van Manen 1-0 

Kazem Mollahosseini Sjoleh Masoumzadeh 1-0 
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Geen moeilijkere wedstrijd dan tegen de onderste. Dat 
werd weer eens bewezen bij het duel van ASV 5 tegen 
rodelantaarndrager De Cirkel uit Ede. Na een redelijk 
zware competitiestart stond in januari in de vierde ronde 
voor ASV 5 dus een ‘makkie’ op het programma. Nou, 
vergeet het maar. Het werd de zwaarste wedstrijd tot nu 
toe. 

Het werd al snel duidelijk dat De Cirkel vocht voor haar 
laatste kans. Tot elf uur kwam er geen uitslag op het 
wedstrijdformulier en tijdens mijn rondgangen langs de 
borden zag ik het met het uur somberder in. Op een aan-
tal borden zag het er zorgelijk uit niet in de laatste plaats 
op mijn eigen bord. Ik speelde tegen een goede beken-
de. Harold Boom, die wij allemaal kennen uit onze inter-
ne competitie, speelt al jaren voor De Cirkel. Harold koos 

voor een rustige en voorzichtige opzet en hij bleek mij 
daarmee precies het verkeerde pad op te sturen. Ik wil-
de winnen en nam dus alle risico’s van de wereld. Even 
leek ik iets te hebben, omdat ik de pionnenstructuur kon 
aantasten, maar al snel hielp ik Harold weer in het zadel. 
Ik was dan ook blij dat Harold mijn remisevoorstel aan-
vaardde op het moment dat hij klaar stond om een enor-
me aanval te beginnen.  

De schrik sloeg mij om het hart toen ik langs de andere 
borden liep en zag dat Tony ondanks twee vroeg verkre-
gen pluspionnen het spoor bijster raakte. Onze strijd-
makker koos voor een risicovol dame-eindspel met aan 
beide kanten een loperpaar. Al snel kwam de koning van 
Tony onder vuur te liggen en na veel schaakjes stond zijn 
dame ineens in de penning. Het leek een dure nederlaag.  

ASV 5 op conditie langs De Cirkel  
Erik Wille 

Ranglijst Competitie 1 

cyclus 2 na ronde 12 seizoen 14/15 

Nr Voornaam Naam pnt Rat par grp TPR 

1 Rob Cornips 10 1833 12 AA 1873 

2 Horst Eder 8,5 1628 12 A 1749 

3 Jan Vermeer 8 1737 12 A 1738 

4 Siert Huizinga 6,5 1821 8 A 1903 

5 Jacco Reiding 6 1632 9 A 1745 

6 Walter Manschot 5 1546 12 A 1499 

7 Ben Bergen 4,5 1374 12 BA 1401 

8 Ko Kooman 4 1571 12 A 1431 

9 Kazem Mollahosseini 4 1435 6 B 1543 

10 Jan Schoemaker 3,5 1413 9 B 1375 

11 Bertus Teunissen van Manen 3 1344 9 B 1355 

12 Hans Donker 3 1706 6 B 1631 

13 Jan Kisjes 3 1418 3 B 1660 

14 Robbert Lubbers 2,5 1401 12 A 1271 

15 Albert Marks 2 1810 3 A 1696 

16 Meindert Rudolphi 2 1217 4 B 1202 

17 Fritz 8 2 1358 4 A 1524 

18 Bob Sanders 1,5 1418 5 B 1148 

19 Frank van Engelen 1 1402 3 B 1449 

20 Fred Schonis 1 1110 3 B 1245 

21 Sjoleh Masoumzadeh 0 799 3 B 772 

22 Gerrit Jansen 0 1018 3 B 958 
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Quirine Naber had haar dame laten insluiten en Wouter 
Abrahamse was na een stukoffer onder vuur komen te 
liggen. En de stelling van Siert Huizinga kon ik niet taxe-
ren. Siert leek mij minder te staan, maar het was een 
stelling met zeer veel praktische kansen. Bovendien wa-
ren de plusjes bij Paul van der Lee en René van Alfen zo 
klein dat ik geen winst durfde te taxeren. Dat bleek rede-
lijk goed gezien. 

Paul van der Lee kreeg als eerste een remisevoorstel. 
Waar dat aanvankelijk niet aangenomen mocht worden, 
had ik net op het bord van Quirine gezien dat een verlo-
ren stelling met een fraai schijnoffer weer in evenwicht 
gebracht was. En doordat de tegenstander vervolgens 
van de weeromstuit een toren weggaf, zat er daar in-
eens een vol punt in de pijplijn. Dat veranderde de situa-
tie van Paul en dus kon hij remise aanvaarden. Niet veel 
later won Paul Schoenmakers na een knap gespeelde 
positionele partij. Die overwinning werkte als storm in 
de rug voor een wielrenner. Direct na de zege van Paul 
verzilverde Quirine haar materiaalvoordeel. Hierdoor 
stonden we op voorsprong en daardoor kon René van 
Alfen in een stelling met een kleine plus en tijdnood re-
mise nemen. Wouter Abrahamse bleek een verdedi-
gingskunstenaar te zijn. Hij weerlegde het stukoffer met 
harde hand en sloeg meteen zelf toe. Hierna restte de 
partij van Siert Huizinga. Net als in de vorige ronde was 
Siert het langste bezig en ditmaal stond zijn koning zon-
der pionnen in de nabijheid ogenschijnlijk onveilig. De 
stukken beschermden de monarch echter heel goed. Bij 
de tegenstander was het precies andersom. De Edese 
koning stond ogenschijnlijk beschermd door pionnen, 
maar de stukken lieten hem in de steek. Het was typisch 
zo’n stelling waarin degene die het initiatief neemt ver-
liest. De Edenaar verloor als eerste zijn beheersing en 
meteen sloeg Siert met een geniepig trucje van mat of 
dameverlies toe. 

Zo werd het nog 5½-2½, maar dat is wel flink geflatteerd. 
Later in de week kwam het bericht dat De Elster Toren 

koploper De Toren 3 verslagen had. Hierdoor kwam ASV 
5 samen met Zutphen aan kop met PION 2, De Toren 3 
en ook De Elster Toren kort bij in de achtervolging. Het 
gaat dus nog spannend worden. Zutphen en ASV 5 tref-
fen elkaar in de zesde ronde. Eerst staat voor ons echter 
de zware uitwedstrijd tegen Velp nog op het program-
ma. Simpel wordt het allemaal niet, maar we staan voor 
het derde seizoen op rij bovenin met een kans op de ti-
tel. 

Ook de strijd om de OSBO-cup is intussen begonnen 
voor ASV 5 In de eerste ronde waren we vrijgeloot. Dat 
was in de tweede ronde allerminst zo. Het was eind ja-
nuari en door gladheid in de avondspits raakten alle we-
gen richting Activiteitencentrum Schreuder verstopt. 
Daar waar de ASV-ers de grootst mogelijke moeite had 
om de speelzaal te bereiken, bleek Doetinchem 2 uit het 
goede hout gesneden. Weliswaar bijna een half uur te 
laat verscheen  de tweedeklasser. Bij ASV 5 had eerst 
Erik Wille en later Paul van der Lee afgehaakt en dus 
moest te elfder ure nog een extra speler geregeld wor-
den. De meest logische keuze was Quirine, maar zij had 
een ASV-bekerpartij gepland staan en aangezien die par-
tij nog uit de vorige ronde was, was het ook belangrijk 
dat die doorgang zou hebben. Gelukkig was Piet de Mol 
op de club en inzetbaar. Rond half negen werd gestart 
en tegen elven was het 4-0 voor ons. Daarmee waren de 
schermutselingen voor de wedstrijd heviger dan de wed-
strijd zelf. Het klasseverschil op de borden was domweg 
te groot. Een groot compliment voor Doetinchem 2 dat 
zich zelfs door de extreme situatie op de wegen niet uit 
het veld liet slaan. 

ASV 5 strijdt dus nog op twee fronten. De OSBO-cup wil-
len we natuurlijk graag winnen, maar ook in de competi-
tie willen we een vooraanstaande rol spelen. Dat lukt 
alleen maar als we blijven strijden, zoals we dat sinds 
oktober doen. Promotieklasser ASV 5 …… dat klinkt best 
goed!  
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De Journalistengroep trok dit jaar een stuk meer deelne-
mers dan vorig jaar. Eén opzwepend mailtje van gang-
maker Hans Berrevoets had als verrassend resultaat dat 
iedereen ging roepen: “Ik denk dat ik toch maar weer 
eens kom.” Zelfs uit Duitsland kwamen ze, 32 in totaal. 
Kwalitatief was het minder indrukwekkend: ik had ruim 
100 Elo-punten meer dan de nummer twee, de Joop 
Zoetemelk van dit toernooi, Martin Voorn. Dat schiep 
verplichtingen. 

De eerste ronde bracht een soepele zege tegen RTL-
sportchef Kees Berghuis. Maar donderdagavond werd 
het al moeilijker, met zwart tegen de theoretisch goed 
onderlegde Kees Vreeken. Hij speelde een Siciliaans zij-
variantje waar hij me al eens eerder mee verschalkt had, 
en dat was nou net één van die dingetjes waar ik vooraf 
niet naar had gekeken. Ik kwam er wel goed uit, maar 
dacht het in gelijke stelling subtiel te doen. Een venijnige 
dameuitval bracht me in grote problemen en ik had 
moeten verliezen, maar Vreeken ging voor een gunstig 
eindspel dat ik vrij makkelijk gelijk kon trekken: remise.  

De volgende ochtend versloeg ik laagvlieger Wim Rood-
nat na een stroeve openingsbehandeling. ‘s Middags was 
het weer tijd voor het jaarlijkse spektakel tegen René 
Nijland. 

Nijland-Boel (ronde 4) 

1.Pc3 g6 2.e4 c5 3.Lc4 Lg7 4.f4 e6 5.Pf3 Pe7 6.De2 0–0 
7.e5  

Via zetverwisseling zijn we in een Grand Prix terechtge-
komen. Dat had ik de week ervoor in de interne tegen 
Frank Schleipfenbauer nog op het bord gehad. Die speel-
de 6.e5 zonder 6.De2, wat uitmondde in een wild ge-
vecht. 

7...d5 8.exd6 Pf5  

Tegen Frank had ik met de dame geslagen, wat ook niet 
slecht was. Maar ik vroeg me toen al af of de tekstzet 
ook kon. Na 9.Pe4 is gewoon 9...Pxd6 mogelijk, omdat 
10.Pxc5?? faalt op 10...Dc7. 

9.g4 Pxd6 10.h4  

(zie volgend diagram) 

En dan kun je dit van Nijland verwachten. 

10...Pxc4!?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik keek kort naar het dynamische 10...e5! – te kort, want 
volgens de computer is dit al bijna winnend voor zwart. 
Jammer! 

11.Dxc4  

Altijd even kijken naar het stukoffer 11.h5 Pd6 12.Dh2, 
maar na het droge 12...Te8 heeft wit niks. 

11...b6!  

Om wit te plagen over de lange diagonaal, en als hij zijn 
paard naar e4 speelt heb ik altijd zeer sterk ...Dd5!. Maar 
kan wit niet ook pesten op die diagonaal...? 

12.De4 Dd7!  

Zelfs 12...Ld7!? is hier mogelijk, bijvoorbeeld 13.Dxa8 Lc6 
14.Dxa7 Lxf3 15.Th2 Pc6 met een winnende aanval.  

En ook 12...Dc7 gaat nog: 13.Dxa8 Pc6 14.Pb5 en nu kan 
weer 14...Dd7. Maar dan kun je het net zo goed meteen 
doen. 

13.Dxa8  

Hij moet wel, anders komt zwart snel met ...Lb7, ...Pc6 
en ...Pd4. 

13...Pc6 14.Pe5?!  

(zie volgend diagram) 

Dit verliest, maar er is nauwelijks iets beters voor wit. 

14...Pxe5  

Minstens zo goed is 14...Lxe5 15.fxe5 Lb7. Ik wilde 
16.Pe4 niet toelaten, maar 16...De7 wint gewoon.  
 

Naar de hel met objectiviteit  
 

‘Een slim mens maakt niet alle fouten zelf. Hij geeft ook anderen de kans.’ - Winston Churchill  
 

Peter Boel 
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15.fxe5 Lb7 16.Dxa7 Dc6!  

Dit tussenzetje zal hij gemist hebben – anders zou wit 
nog iets kunnen meepikken op b6 en zelfs c5. Materieel 
gaat het nog wel voor wit, maar zijn ontwikkelingsach-
terstand gaat hem nekken. 

17.Tf1 Ta8 18.Dxa8+ Lxa8 19.d3 Dg2!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De belangrijkste pointe. Er volgt ...Lf3 en wit komt niet 
los. 

20.Lf4 Lf3  

Ook eerst 20...Dxg4 was mogelijk. Maar ik vond de 
‘ruiming’ van veld f3 door de overstap van mijn dame 
wel aantrekkelijk. 

Vooral niet 20...Dxc2?? 21.Tf2! Dxd3 22.Td1 en wit wint! 

21.a4 Dxg4 22.Le3  

Na 22.Lh2 Dxh4+ 23.Tf2 Lh6 kan wit opgeven. 

22...Lxe5 23.Kd2 Lf4 24.Tf2?!  

Wit mocht niet nemen wegens mat in een paar zetten, 

maar 24.Pe4 was wat taaier. Na 24...Lxe3+ (24...Kg7!) 

25.Kxe3 Lxe4 26.dxe4 Dxh4 winnen de koningsvleugelpi-

onnen in principe, maar kan wit het nog lang volhouden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24...Dg3!  

‘Killing’, zoals de passerende Freddie van der Elburg het 
omschreef. 

25.Taf1 Lxe3+ 26.Kxe3 Lg2+ 27.Tf3 Lxf3 28.Txf3 Dg1+ 

29.Kd2 Dg2+ 30.Ke3 Dxc2 31.Pe4 f5 32.Pg5 e5 33.h5 

Dc1+ 0–1  

Hierna volgde echter weer een benauwde zwartremise – 

tegen de behoorlijk gegroeide Haarlemmer Cees Visser, 
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die mij vorig jaar aan de achtste titel had geholpen door 
in de laatste ronde Voorn te verslaan. Cees had ook iets 
aardigs voorbereid, en om het initiatief niet te verliezen 
koos ik een structureel wat mindere variant. Door heel 
rustig voort te zetten bracht hij me in de problemen en 
ik verloor een pion. Er waren tegenkansen, maar moge-
lijk niet genoeg. Toen hij voor een zetherhaling ging, kon 
ik dus niet weigeren. 

Timo Können is in de jaren ook beter geworden, en hij 
speelde een aantal hyperscherpe partijen. Maar het ont-
breekt hem nog aan hardheid... 

 

Boel-Können (6) 

1.d4 Pf6 2.Pf3 c5 3.c3 g6 4.Lf4 Lg7 5.e3 0–0 6.Le2 d6 

7.h3 Db6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hm. Ik had hier helemaal geen zin in 8.b3 of 8.Dc1. Later 
kwam ik erachter dat wit gewoon 8.Db3 kan spelen. Na 
ruil op b3 en d4 houdt wit een geïsoleerde dubbelpion 
over, maar de voorste gaat naar b5, met heel vervelende 

druk op a7. 

Overigens deed 1 of 2 dagen later Valentina Gunina hier 
8.Dc1 tegen Sam Shankland, en dat werd ook geen suc-
ces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Pbd2!? Dxb2 9.Pc4?! Dxc3+ 10.Pfd2 Een lumineus 
idee, maar gewoon niet goed. De dame dreigt gevangen 
te worden met 11.Tc1 Db4 12.Tb1! en 13.Tb3, helaas 
kan zwart dat verhinderen: 

10...cxd4! 11.Tc1 Db4 12.exd4 Db5!?  

Dit is al OK. Ook mogelijk was 12...Ld7 13.Tb1 Da4 
14.Dxa4 Lxa4, bijvoorbeeld 15.Txb7 Lc6 met groot voor-
deel voor zwart. Experimentje mislukt. 

13.Pxd6 Dd7  

(zie volgend diagram) 

Zwart heeft de boel aardig op orde en het werd schwin-
delen geblazen. Door een misrekening raakte ik in het 
vervolg zelfs een stuk kwijt.  
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Timo had in onderstaand diagram nog drie minuten en in 

deze voor wit hopeloze stelling... bood hij remise aan! Ja, 

ik heb de wind er voorlopig nog onder in deze groep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acht van mijn resterende elf minuten dacht ik na over 
het aanbod. Natuurlijk moest ik het aannemen, en dan 
zou ik, met een halfje minder dan Voorn en onze onder-
linge partij in de laatste ronde, nog steeds kansen op de 
titel hebben. Maar drie minremises was me toch echt te 
gortig in één toernooi. Daarom gooide ik alle verstandige 
overwegingen overboord en ging door met... 

26.Tfd1  

... en won. Hoe, dat wilt u niet weten. Geloof me. 

Die belachelijke zege had wel een heel positieve invloed 
op mij. In Sonnevanck blitzte ik iedereen van het bord 
(behalve dan Merijn van Delft) en toen ik mijn bed op-
zocht zei ik nog tegen mezelf: Kill, kill. Ik bleef superge-
motiveerd om er in de laatste ronde een slachting van te 
maken. En hoewel Martin met zwart objectief helemaal 
niet slecht stond, was er maar één uitslag mogelijk. 

Boel-Voorn (7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin heeft wat kansen gemist om mijn centrum op te 
blazen, en met mijn laatste zet, 29.Td1-d2!, heb ik einde-
lijk orde op zaken gesteld. Nu verslapt hij en is het zaak 
de druk erop te houden. 

29...Df5  

29...Pd5 30.Dxe4 Txf4 gaat niet meer op omdat de dame 
vanaf f4 Td2 dekt. 

30.Tg2 De6 31.Kh1!  

Wil de andere toren op g1 zetten. Voorn heft nu de 
spanning op, maar dat kost een pion. 

31...Lxe5 32.fxe5 Ph5 33.Txf8+ Txf8 34.Dxe4 Dh3 
35.Dg4  

Direct 35.e6 won sneller. De loper kan altijd naar g1 bij 
schaak. 

35...Dd3 36.e6 Tf1+ 37.Tg1  

De loper was nog steeds beter, maar alles wint nu. 

37...Kg8 38.e7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38...Txg1+ 39.Kxg1!  
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Vorig jaar mocht ASV het Henk Hagedoorn Oplostoer-
nooi organiseren. Dit jaar was het HMC die haar thuis-
wedstrijden in Rosmalen speelt. Er werd gespeeld in een 
locatie die leek op een bejaardenhuis. Ik kan me vergis-
sen, misschien was het wel gewoon een cultureel cen-
trum. Naast ons toernooi werd er ook nog een damwed-
strijd gespeeld. Geen idee welk niveau dat was, maar ze 
keken er wel serieus bij. Niet dat dat iets over het niveau 
zegt, maar het is in elk geval wel een goed teken! 

De winnaar van vorig jaar, de vriendelijke Fin Jorma 
Paavilainen was er tóch bij, ondanks dat hij zei dat zijn 
titelverdediging een kleine kans was vanwege een toer-
nooi elders. Leuk om hem er weer bij te hebben! Het 
bleek een spannende ontknoping te worden. Zonder de 
winnaar van het OBOK, Eddy van Beers, staken er 3 spe-
lers duidelijk boven de rest van het veld uit en eindigden 
op maar liefst 2,5 punt van elkaar! Dolf Wissmann en 
Jorma begonnen uitstekend en misten de eerste ronde 
allebei 1 variantje van de 2 oplossingen in de helpmats. 
Het verschil zat ‘m uiteindelijk in de tweede ronde, 
waarin Jorma weliswaar zijn studie beter volbracht met 
4 punten, daar waar Dolf er 2 scoorde. Dolf vond dit keer 
beide varianten van de helpmat en Jorma 1, waardoor 

Dolf net een half puntje boven Jorma eindigde. Hans Uit-
enbroek kwam na een matige eerste ronde sterk terug 
en won de tweede ronde. Dit was echter net niet vol-
doende om eerste te worden. Een derde plaats was zijn 
deel. Peter van den Heuvel (36,5 punten) en ik (34 pun-
ten) eindigden op gepaste afstand als vierde en vijfde. 
Onze secretaris Johan de Boer, achter wie ik vaak net 
finish had een totale offday en met slechts 19,5 punten 
eindigde hij als 11e van de 14 deelnemers. Twan Burg, 
die het bij zijn debuut in Nunspeet nog zo goed deed, 
eindigde misschien ietwat teleurstellend als 7e met 26,5 
punten.  

Ik was positief verrast door mijn toch wel goede resul-
taat. Verrassend vond ik het omdat ik veel tijd nodig had 
voor de tweezetters en de studies terwijl er maar 1,5 uur 
per ronde beschikbaar was (bij het OBOK kreeg men 2 
uur per ronde). Tijdens dat Belgisch kampioenschap was 
ik in de eerste ronde al na 10 minuten klaar met de 
tweezetter en de studie, terwijl ik hier alleen al 20 minu-
ten nodig had voor de tweezetter. Het verschil zat ‘m dit 
toernooi in de meerzetters. Deze wist ik allebei op te 
lossen en scoorde op de valreep ook nog 1,5 punt met 
een driezetter. Helaas had ik net geen tijd meer om de  

39.Dxg1? Kf7! geeft zwart teveel tegenkansen. 

39...Db1+ 40.Kg2 Dxa2+ 41.Kh3 Pf4+ 42.Dxf4 De6+ 

43.Dg4 Dxe7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het slot werd door Karel van Delft op een videootje op-
genomen: 

44.Dxg7+ Dxg7 45.Lxg7  

Martin gaf op en mijn negende titel sinds 1999 was bin-

nen. Objectief was het allemaal niet best, maar to hell 

with that!  

Henk Hagedoorn Oploswedstrijd 2014 bij HMC 
Wouter van Rijn 
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varianten bij deze opgave uit te werken voor de volle 5 
punten. De korte zelfmat in 3 zetten was erg fraai en wil 
ik u dan ook graag voorleggen. Ik denk dat die ook best 
goed te doen is en je hebt er nu alle tijd voor!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfmat in 3 zetten. Wit dwingt zwart om wit mat te zetten en 
zwart probeert dat te voorkomen. 

De winststudie uit ronde 1 was ook wel een aardige. Enkele 
van u heb ik deze al eens op de club laten zien en blijkbaar 
toch geen eenvoudige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wit speelt en wint. 

Uit ronde 2 zal ik er ook 2 laten zien. Dit zijn in mijn ogen de 
leukste opgaven van deze ronde. De meerzetter is hier ook 
goed op te lossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wit geeft mat in 5 zetten. 

Als laatste het korte helpmat. Zo hebben we puzzels van vier 
verschillende genres!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helpmat in 3 zetten met 2 oplossingen. Wit en zwart spelen 
samen om zwart mat te krijgen. Zwart begint. 

Toen ik deze stelling zag moest ik gelijk denken aan het beken-
de thema ‘aftrekaanval’, met in de ene variant de toren als 
kopstuk en de loper als staartstuk en in de andere variant het 
omgekeerde. Dus dan weet ik dat dat er in kan zitten…. en 
toch trap ik er weer in. Nou ja… intrappen. Ik zat op het goede 
spoor, maar je moet hem altijd nog even vinden. Misschien 
lukt het u wel? U heeft in elk geval alvast een hint. De oplos-
singen staan elders in het blad.  

ASV 7 gaat weer voor de 1e plek!  
Tijs van Dijk 

Net als vorig seizoen proberen we 1e te worden: toen 
besloten we pas in de slotronde om het kampioenschap 
aan anderen te gunnen. En ook dit seizoen zijn we weer 

gezegend met de 3e zege in 3 rondes! In die derde  ronde 

maakten we de internationale reis naar PION. Ikzelf was 

weer vergezeld van Jan, Tom en TomTom en die laatste 
voerde ons naar Duitsland. 

Op de heenweg was er tumult alom. Ik en Jan waren zo 
opgewonden over ons buitenlandse avontuur dat team- 
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leider Tom ons vanachteren toeriep: "U bocht!!!" Maar 
de vaart was hoog dus we schoten pardoes diep het 
Duitse land in en moesten keren om alsnog weer de goe-
de landsgrens te passeren. Op de terugweg hadden we 
opnieuw spektakel. Jan had per ongeluk de mistlamp 
aangezet en drukte op alle knoppen om het weer goed 
te krijgen; dat lukte niet dus hij remde vaart en stuurde 
naar de zijkant van de weg, onderwijl tuterend met de 
claxon en klaarblijkelijk lichtsignalen afgevend aan een 
jongen met petje die al op ons afkwam om een lichtelijk 
illegale substantie aan ons te verkopen. Toen de knul 
dicht genaderd was echter stonden de koplampen weer 
goed en trapte Jan het gaspedaal in dus zijn we alsnog 
op het rechte pad gebleven! 

Tot zover het reisverslag. Maar hoe kwamen we tot onze 
overwinning? Aangekomen op de locatie nam ik op bord 
2 plaats naast Hans. Zijn opponent kwam mij bekend 
voor... ik sprak hem aan en het was inderdaad mijn te-
genstander op het NK Stratego... anno 1994. 20 jaar ge-
leden. Het leuke was dat hij mijn favoriete schaakope-
ning helemaal van buiten kent en mij na afloop zelfs wat 
fijne kneepjes bijleerde. Het Frans! Het lijkt er dus zeer 
sterk op dat Strategospelers een grote voorliefde heb-
ben voor het Frans. 

Nu kwam bij mijzelve echter het multiple fianchetto op 

het bord waarbij geen van beide spelers iets in het cen-
trum wenste te zoeken. Geen Frans te bekennen. Na 30 
zetten en 0 fouten aan beider zijden was er na tienen 
een potremise op het bord ontstaan dus ging ik eens 
even buurten. Iedereen stond in zijn tijd erg goed. Tot 
wel dubbel zoveel. Hans had, zo had ik al gehoord, een 
remiseaanbod gekregen maar dat geweigerd. Die stond 
dus in de plus. Rob stond zelfs een stuk voor en oud-
captains van ASV 7 Jan & Hedser pionnen voor. Ook 
Edwin en Oscar hadden een duidelijke plusstelling. Al-
leen Tom stond gelijk. Maar had mij vooraf op het hart 
gedrukt snel klaar te wezen met die partij van mij want 
dan kon ik het stukje voor ASV Nieuws schrijven en hoef-
de hij niet weer in de pen. Ik bood dus remise aan. En 
opende daarmee de score! 0,5-0,5. 

Hierna ging het vlot. Nog voor half elf veroverde Oscar 
een oscar. Namelijk de vijandelijke dame. Bij Hans werd 
het alsnog remise. Rob bracht zijn voorsprong tot het 
goede einde. Het stond 1-3! Tom probeerde de spanning 
weer wat terug te brengen want we hadden die wereld-
reis toch niet voor niks gemaakt? Hij werd pardoes mat 
gezet. Maar het mocht PION niet baten. Jan & Hedser 
lieten zich niet van de wijs brengen en scoorden voluit. 
Edwin had een wat betere stelling maar bracht het tot 
een plusremise: 2,5-5,5!  
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Op 26 november was in Apeldoorn de Algemene Leden-
vergadering van de OSBO en daarin stelde het OSBO-
bestuur onder meer aan de orde of de snelschaakkampi-
oenschappen (individueel en teams) wel op de kalender 
moeten blijven. In 2014 waren beide toernooien immers 
wegens gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. 
 

Huub Blom, voorzitter van Mook en competitieleider van 
de OSBO, had voor de ALV contact gezocht met ASV om 
voor te stellen het individueel snelschaakkampioenschap 
bij ASV te laten verspelen. Nu draaien wij onze hand niet 
om voor een toernooi meer of minder, dus wij steunden 
Huub Blom op de ALV met onze kandidatuur. Hoewel 
het kort dag was, planden we het toernooi op 3 januari 
2015. En op de ALV spraken we ook licht arrogant uit dat 
dit toernooi zeker een succes zou worden. Vervolgens 
gingen we voortvarend aan de slag met als resultaat, dat 
we op de eerste zaterdag van 2015 67 schakers in Activi-
teitencentrum Schreuder hadden. Een groot succes als je 
bedenkt dat het toernooi ook definitief van de kalender 
gehaald had kunnen zijn. 
 

ASV staat voor gezellig, gemoedelijk en vriendschappe-
lijk. Het was dus ook niet vreemd dat wedstrijdleider 
Huub Blom zelf gewoon meespeelde. Dat kon ook omdat 
hij bij het indelen hulp kreeg van Barth Plomp, waarmee 
meteen de harde werkers op deze dag genoemd zijn. 
Eén vergeet ik er dan nog en dat is Richard van der Wel, 
die achter de bar met het inschenken van drankjes en 
het smeren van broodjes topsport bedreef. Hij kweet 
zich echter geroutineerd van zijn taak en misschien moe-
ten we voor hem de uitdaging wel wat groter maken 
door ook soep op het menu te zetten. 
 

Snelschakers zijn geen vroege vogels en dus begonnen 
we pas om 11 uur met een prachtig deelnemersveld. 
Met David Miedema, Alexander Kabatianski en Sander 
van Eijk waren er drie schaakmeesters. Natuurlijk waren 
er veel ASV-ers (22), maar leuk was dat er veel schakers 
waren, die niet vaak deelnemen aan toernooien. Wat te 
denken van de grote groep spelers uit Mook, maar ook 
BSV Bennekom, PION Groesbeek en Doesburg was met 
verschillende spelers present. Er werden drie vierkam-
pen gespeeld als voorronden en dat resulteerde in vier 
finalegroepen van tien spelers en drie finalegroepen van 
negen spelers.  
 

Zoals altijd ging het ook deze keer bij het snelschaken 

niet zonder verrassingen. Babak Zahmat, Rob Huberts en 
Sjoerd Meijer plaatsten zich voor finalegroep A, terwijl 
hun rating de 1900 nog niet haalt. In finalegroep B zagen 
we maar liefst vijf spelers met een rating tussen 2100 en 
2200 terug. En Peter Boel met zijn 2150 kwam zelfs niet 
verder dan finalegroep C. Genoemde schaakmeesters  
maakten wel wat kleine misstappen, maar zij plaatsten 
zich overtuigend voor de hoogste groep. Sander  van Eijk 
was met 8½ punt de beste speler van de voorronden. 
Alleen Gerben Hendriks wist hem een remise te ontfut-
selen. In finalegroep A was David Miedema ongenaak-
baar. In de eerste acht (dubbelrondig) ronden verspeel-
de hij slechts aan Edenaar Sjoerd Meijer een punt. Daar-
mee was de titel al voor de slotronde voor de UVS-er. 
Daar deed de dubbele nederlaag in de slotronde tegen 
Alexander Kabatianski niets aan af. De Apeldoorners Ka-
batianski en Armen Hchijan werden op een punt achter-
stand gedeeld tweede. De ASV-ers Wouter van Rijn, Dirk 
Hoogland en Rob Huberts speelden geen rol van beteke-
nis. Groep B werd een prooi voor Groesbeker Jasper 
Bons. Knap was de middenmootpositie van Carlos Preu-
ter, die met zijn ELO van 1636 tegen deze kanonnen toch 
nog zeven punten scoorde. Gerben Hendriks kwam tot 
vijf punten. Groep C werd een tweestrijd tussen Pieter 
Verhoef en Peter Boel. In het onderlinge duel in de ze-
vende ronde besliste Pieter Verhoef die in zijn voordeel 
door Peter Boel twee maal te verslaan. Uiteindelijk bleef 
Pieter met 13½ punt Peter anderhalf punt voor. ASV-
succes was er nog in groep D en F. Hans van Capelleveen 
won groep D met elf punten en Barth Plomp was de 
sterkste in groep F met 15½ punt. Tony Hogerhorst werd 
tweede in groep E  met een score van 14½ punt. 
 

Het was een bijzondere start van het schaakjaar. Zo vlak 
na het Kerstmaal en de oliebollen bleken de schakers 
toch al weer hongerig. De 25 of 27 partijen waren geen 
zware opgave voor de snelschaaktijgers. Echter tussen 
de partijen door was er voldoende tijd voor gezelligheid 
aan de bar en dan waren de tegenstanders uit het toer-
nooi ineens gesprekspartners en in voor een geintje aan 
de bar. Zo moet het zijn en zo moet het blijven. ASV zal 
met veel plezier ook komend seizoen het individueel 
snelschaakkampioenschap van de OSBO organiseren. Of 
dat weer op de eerste zaterdag van het jaar zal zijn, is 
niet zeker. 2 januari is misschien niet zo’n handige da-
tum net na de Nieuwjaarsfestiviteiten. En we willen na-
tuurlijk wel weer een zaal vol schakers!  

OSBO-snelschaakkampioenschap gezellige aftrap van 
schaakjaar 2015  

Erik Wille 
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Met de vijfde ronde in aantocht is het een goed moment 
nog even terug te komen op interessante partijfragmen-
ten die in de voorgaande verslagen nog niet besproken 
zijn. Het eerste fragment komt uit een partij uit het vori-
ge verslag, met een wending die ik in de analyse gemist 
had en die de moeite van het vermelden waard is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over deze stelling, uit de partij die ik met wit speelde 
tegen Erik Bark in de wedstrijd tegen ZSC Saende, 
schreef ik dat zwart zich tevreden had moeten stellen 
met remise na de zetherhaling 35. …, Tb1+ 36. Tb3, Tc1. 
Hans Rigter wees me erop dat zwart hier wel degelijk 
een winstpoging heeft. Grappig genoeg geeft de compu-
ter dit in eerste instantie niet eens aan… 

35. …, Txc3!? 36. Kxc3, Td3+ 37. Kb4 

De enige zet, aangezien 37. Kc2 faalt op 37. …, Td6 en 
37. Kb2 op 37. …, Td4 38. Tb4 (38. Kc3, Txc4) 38. …, b5. 

37. …, Lc6 

Maar zwart kan het ook verkeerd doen: 37. …, Td4 38. 
Td6, Ld5 39. Kc5, Txc4+ 40. Kxd5, Tc2 41. Ke6 en wit 
wint. 

38. a4, Td4 

Er is hier een alternatief: na 38. …, a5!? 39. Kxa5, Td4 40. 
Tb4 kan zwart een winstpoging wagen met 40. …, g6!? 
maar hij kan ook kiezen voor 40. …, Td5+ 41. Tb5, Lxb5 
42. axb5, g6 43. Kb4 en nu kan zwart al kwaliteitswinst 
afdwingen, maar hij kan eventueel ook nog even wach-
ten om de pionnenstructuur te veranderen – als dit in 
zijn voordeel is – aangezien wit verder niets kan onder-
nemen. Voor zover ik heb gekeken met de computer, 
lijkt wit echter steeds op tijd zijn e- en f-pionnen als af-
leiders te kunnen inzetten en heb ik geen winst voor 

zwart kunnen vinden. Nu volgt een geforceerde zetten-
reeks. 

39. a5, Lb5 40. Txb5, axb5 41. Kxb5, Td5+ 42. Kb4, Kc6 
43. e6!?, Td1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hiermee is een eindspel ontstaan dat een hele studie 
apart waard is. Ik volsta ermee te vermelden dat ik na 

44. f5! 

geen winst voor zwart heb kunnen vinden. Een voor-
beeldvariant: 44. …, Tf1 (ook na 44. …, Th1 lijkt het remi-
se te worden) 45. g4 (misschien is 45. Kc3 ook voldoende 
voor remise) 45. …, Tf4 46. Kc3, Kd5 (46. …, Txg4? 47. 
Pe5+ wint) 47. Pe3+, Kd6 48. Kd3, Tf3 (48. …, g6? 49. e7, 
Kd7 50. Pd5, Tf1 51. f6 wint) 49. Ke4, Th3 50. Pc4+, Ke7 
51. Pb6, Txh2 52. Pc8+, Kf6 53. Pd6 en remise lijkt niet te 
vermijden. Maar deze bevindingen baseer ik toch weer 
voornamelijk op het oordeel van mijn computer, dus 
onder voorbehoud… De conclusie van deze reprise is 
namelijk dat het oordeel van de computer lang niet te 
vertrouwen is bij dit soort eindspelen! 

 

Dan nu door naar het hoofdgerecht van deze rubriek: de 
partij van Theo die hij in de tweede ronde speelde in de 
wedstrijd tegen Fischer Z. Hieronder volgt de partij met 
zijn eigen commentaar. 

Theo Jurrius – NN 

Het enige wat ik tegenwoordig op mijn notatieformulier 
schrijf zijn mijn zetten dus ik zit hier nu met een blaadje 
met zetten zonder naam van de tegenstander, dus… Ik 
had in ieder geval wit, dat weet ik nog wel en we begon-
nen met 

Partijenselectie ASV 3  
Theo Jurrius, Daan Holtackers 
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1. d4, d5 2. Pc3, g6 3. e4, c6 

Ok! Dit is dus zo’n soort betonschaak-opstelling van 
zwart met het idee van witveldige loper eruit en het 
liefst ruilen tegen het paard op f3 en dan zetjes als e6 en 
h5-h4. Dus leek mij 

4. h3! 

een uitstekende zet: verhindert Lg4xf3. 

4. …, Lg7 5. Pf3, Pa6 

Probeerseltje van mijn tegenstander, ik geloofde hem 
verder wel en had geen zin in varianten met Lxa6 die hij 
vast beter zou kennen dan ik. In open varianten met ex-
d5 had ik ook geen zin dus dan de boel maar dicht schui-
ven en mijn plan uitvoeren wat ik jaaaaren geleden ooit 
eens met succes tegen deze opening probeerde. 

6. e5, b5 7. Pe2 

Mijn plan: het paard omspelen naar f4 en dan komen er 
allerlei offers op e6, g6 en h5 in de stelling. Het alterna-
tief was 7. a4 wat waarschijnlijk een pion wint na 7. …, 
b4 8. Pa2 maar 8. …, b3 9. cxb3 ziet er gewoon hartstikke 
lelijk uit en het oog wil ook wat tijdens zo’n partij. 

7. …, h5 8. Pf4, Lf5 9. c3, Pc7 

Hmmmm, zwart is in ieder geval zijn velden e6 en g6 ste-
vig aan het dekken. De computer geeft hier al een duide-
lijk plus voor wit aan maar zie er maar eens door te ko-
men! 

10. Ld3, Ph6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Le3 

Neeeee! Dan moet je nu wel 11. Pxh5!! spelen als het 
kan hè! Want 11. …, gxh5 12. Lxf5 wint een pion en na 
11. …, Lxd3 heb je dus de tussenzet 12. Pxg7+ en na Dx-
d3 is het stuk weer terug sta je een gezonde pion voor 
en staat de hele zwarte stelling op instorten. 

11. …, e6 

Zo daar staat een mooi muurtje… 

12. Dd2, Lxd3 13. Dxd3 

13. Pxd3 was waarschijnlijk wat beter geweest vooral 
ook omdat je na Pf5 de loper op het bord kan houden 
met Lg5 maar van dat soort subtiele dingen heb ik toch 
nooit zo heel veel begrepen. Maar goed heel langzaam 
laat ik mijn voordeel lopen maar er is nog steeds niet 
zoveel aan de hand. 

13. …, Pf5 14. 0-0-0, h4 15. Kb1 

Ik heb hier ook een tijdje zitten rekenen op g4 wat waar-
schijnlijk wel goed is: 15. g4, hxg3 16. fxg3  

analysediagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en hier bezorgde mij 16. …, Pxg3 de meeste hoofdbre-
kens. Bijvoorbeeld 16. …, a5 17. g4, Pxe3 18. Dxe3 lijkt 
wel goed speelbaar: zwart kan wel gaan aanvallen met 
b4 maar zoveel stukken heeft hij nu ook weer niet in de 
aanval. Dus verder met 16. …, Pxg3 17. Pxg6! had ik ook 
nog gezien want na fxg6 win je met Dxg6+ het paard op 
g3 terug. De computer geeft nu 17. …, Th6 maar je kijkt 
alleen naar 17. …, Pxh1 18. Pxh8, Pg3 het witte paard 
loopt toch niet weg, maar: 19. Dh7! Dit had ik dus gezien 
maar vond de stelling toch niet zo heel duidelijk dus dan 
speel je maar het veiligere 15.Kb1. Maar na 19. …, Lxh8 
20. Lg5!, Db8 21. Lh4! om het veld vrij te maken voor het 
paard en wit staat goed tot gewonnen vooral omdat alle 
zwarte stukken er eigenlijk heel zielig bijstaan.  

15. …, Tb8 

Is jullie het zwarte plan duidelijk? 

16. Pe2, Pxe3 17. fxe3, Pa8 

Geef toe: de meeste dachten waarschijnlijk dat er nu b4 
zou komen maar zwart huppelt liever zijn paard naar een 
beter veld! 

18. Ph2, Pb6 19. Pg4 

Wat hij kan, kan ik ook: ik wil in ieder geval met mijn 
paard naar f6. Dus zwart antwoordt in stijl met 
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19. …, Pd7 20. Pf4 

Misschien had ik hier Thf1 moeten doen maar ik moet 
zeggen dat ik hier het zwarte plan om dames te ruilen 
gewoon gemist heb. 

20. …, Dg5 21. Thf1, Df5 22.Tde1? 

Net als dat ik zwarts volgende zet gewoon niet gezien 
heb. 

22. …, g5! 

Logisch natuurlijk, het paard op f4 dekt de dame op d3 
dus is 

23. Dxf5, exf5 

wel verplicht maar dan krijg je dit plaatje!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet! Dit verliest gewoon een stuk! Maar wacht eens, er 
zit nog wat in de stelling: 

24. e6! 

en die gekke computer geeft een heeeel klein voordeel-
tje voor zwart. En die geeft nu 24. …, gxf4 25. exd7+, Kx-
d7 26. Txf4, Ke6 als beste maar dan zou ik liever 24. …, 
Pc5 spelen omdat na 25. dxc5, gxf4 26. exf7+, Kxf7 27. 
Txf4, Ke6 je ongeveer hetzelfde hebt maar praktisch ge-
zien meer opties met een mooie loperdiagonaal en 
eventueel b4 wat er aan zit te komen. 

24. …, Pf8 

Ook goed want er blijven tenslotte twee paarden hangen 
na mijn 

25. Pd3 

Een betere optie was 25. exf7+ en nu is 25. …, Kd7 de 
enige zet voor zwart want op 25. …, Kd8 volgt 26. Pg6!, 
Pxg6 27. Txf5, Th5 en na 28. e4 staan al zwarts stukken 
weer ongelukkig en staat wit zeker beter als is dit nog 
niet zo makkelijk om te winnen. Dus 25. …, Kd7 (op 25. 
…,Kxf7 volgt wel 26. Pd3 en de f-pion is gepend!) en nu 

heb je met wit de optie om je paard op f4 weg te geven 
op d5, g6 of h5! In ieder geval is het in alle varianten ra-
zend ingewikkeld en in een gewone schaakpartij kan het 
dan ook alle kanten op. 

25. …, fxe6 

Zwart kon nu ook op g4 nemen maar na exf7+ kom je 
weer in allemaal ingewikkelde varianten terecht die heel 
onduidelijk zijn. Daarom was Pd3 dus niet zo goed want 
nu heeft zwart dus deze optie waarbij hij geen stuk wint 
maar gewoon een gezonde pion voor staat. De komende 
zetten zijn dan ook wat minder spannend dus voeren we 
het tempo een beetje op. 

26. Pge5, Tc8 27. b3, Pd7 28. Pxd7, Kxd7 29. Kc2, Kd6 
30. b4, Taf8 

Zwart wil duidelijk breken op de koningsvleugel met zijn 
pion meer en nu had ik met a4 misschien al wat tegen-
spel kunnen creëren op de a-lijn, maar goed: eerst maar 
eens zijn plannen op de koningsvleugel tegenhouden. 

31. Te2, Lh6 32. Pe5, Thg8 33. Tef2, Lg7 

Het zwarte plan ligt erg voor de hand, hij wil graag f5-f4 
spelen en hier begon de aankomende truc dan ook al bij 
me op te komen. 

34. Pd3, Tf7 

Moooi! Die staat daar goed. 

35. Pc5, Taf8?! 

En die daar nog beter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. e4! 

En we zijn weer een beetje terug in de wedstrijd, volgens 
de computers is het al gelijk maar in de partij dacht ik 
voorlopig dat ik nog wat minder stond maar niet zo erg 
meer. Maar ook psychologisch is het wel lekker om vlak 
voor de 40ste zet nog even zoiets te kunnen spelen wat 
je tegenstander niet zag aankomen. 
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36. …, f4 37. e5+, Ke7 38. a4! 

Tijd om tegenspel te zoeken via de a-lijn vooral ook om-
dat de torens de zwarte koning lekker in de weg staan en 
ook omdat e6 gedekt moet blijven. Dus de zwarte toren 
moet eerst naar e8 voordat de koning eventueel via f8 
weg kan. 

38. …, bxa4 39. Ta1, f3?! 

Dit is wat zwart uiteindelijk wou maar het blijkt nu niet 
goed te zijn. Bij passief verdedigen met 39. …, Te8 40. 
Txa4, Kf8 (of 40. …, Kd8 41. Tf1, Lf8 42. Pd3, Tc7 43. Tfa1, 
Tee7 44. Kd1 en de witte koning loopt naar de konings-
vleugel en het is weer wit die op winst kan spelen) 41. 
Ta6, Tc7 42. Kd3, Kf7 43. Tfa2, ondanks een pion achter, 
kan zwart alleen verdedigen en is het wit die op winst 
kan gaan spelen. 

40. Txa4, fxg2 41. Txg2, Tf2+ 42. Txf2, Txf2 43. Kb3 

Veilig weg van de schaakjes maar ook ver weg van de h-
pion die straks gaat lopen en daar had ik nog steeds zor-
gen om. Voor mijn gevoel stond zwart hier nog steeds 
wat beter vanwege de h-pion alhoewel wit hier mis-
schien al gewonnen staat. 

43. …, Kf7 

Ook de zwarte koning moet maken dat hij veilig weg 
komt. 

44. Txa7+, Kg6 45. Pxe6, Lh6 

Van een pion achter naar een pion voor. Hier heb ik een 
tijd zitten rekenen wat het beste was maar de opties 
waren te ruim en de varianten te ingewikkeld en mij leek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. b5 

wel een goede optie maar Pd8 en Tc7 waren waarschijn-
lijk winnend, maar ik zal een paar varianten laten zien 
die je dus echt niet even uitrekent achter het bord: 46. 
Pd8, g4 47. hxg4, h3 48. Pxc6, Lc1! (anders 48. …, h2 49. 
Pe7+!, Kg5 50. Ta1, Tg2 51. Th1!, Kxg4 52. Pxd5, Kg3 53. 

b5, Tg1 54. Txh2, Kxh2 55. b6 en de 4 pionnen winnen 
makkelijk voor wit) 49. Ta1, Tb2+ 50. Ka4, Tc2 51. e6, h2 
52. e7, Kf7  

analysediagram  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

53. Kb5!! kom er maar op in je vooruitberekening als je 
Lc1 al gespot had 53, …, Df1+ 54. Kb6, De1 55. Tf8+, Kg7 
56. e8D en wit wint. 

Of 46. Tc7, g4 47. hxg4, h3 48. Txc6, Kh7 (want 48. …, h2 
werkt niet vanwege 49. Pf8+ en na Kg7 of Kg5 volgt 50. 
Tg6+ en 51. Txh6 en de h-pion is gestopt en wit wint) 49. 
Tc7+, Kg8 50. Ta7, Lc1! 51. Ta8+!!, Kh7 52. Ta1, Tb2+ 53. 
Ka4, Tc2 54. Txc1, Txc1 55. Pg5+ (daarom moest de 
koning naar h7) 55. …, Kg8 56. Pxh3, Txc3 57. Pf4 en dit 
is waarschijnlijk gewonnen voor wit. Dus mijn b5 was 
misschien nog niet zo gek! 

46. …, cxb5 47. Pc5 

Maar dit is dan weer niet zo goed; beter was 47. Ta6 (of 
Pc7 om direct d5 op te halen) om na 47. …, g4 48. hxg4, 
Lc1 49. Pf4+, Kg7 50. Pd3, Tf1 51. Ta7+, Kg8 52. Pxd1 en 
wit moet het toreneindspel kunnen winnen. 

47. …, g4 48. Ta6+, Kg5 49. Pe6+, Kf5 50. hxg4+, Kxg4 
51. Pc7 

Daarom was direct Pc7 i.p.v. Pc5 ook beter geweest, dat 
had mij wat zetten gescheeld. Maar ik had inmiddels al 
wel het idee dat ik dit niet hoefde te verliezen. 

51. …, Lg5 

51. …, Lc1! Daar is hij weer… 52. Tg6+, Kf3 53. Tf6+, Kg2 
(zwart kan niet naar de e-lijn omdat wit dan wint met 
e6) 54. Tg6+, Kf1 55. Kb4!, h3 56. Tg7, h2 57. Th7, Tb2+ 
58. Kc5, Kg2 59. Pxd5 en de twee pionnen voor de toren 
zijn genoeg om remise te maken!! Bijvoorbeeld 59. …, 
h1D 60. Txh1, Kxh1 

(zie volgende analysediagram) 

61. e6, Lg5 62. e7 en zwart moet zijn loper al geven te-
gen de e-pion met remise.  
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analysediagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Pxd5, h3 53. Pf6+ 

53. Ta1 was iets nauwkeuriger geweest. 

53. …, Kf3 54. Ta1, Kg2? 

54. …,Lxf6 55. exf6, h2 56. d5, Kg2 57. Kb4 en wit houdt 
remise maar 54. …, h2 was nog een goede poging ge-
weest! 55. d5, Te2 (Lxf6 komt steeds op de eerste vari-
ant neer) 56. Th1, Txe5 (56. …, Kg2 57. Txh2+, Kxh2 58. 
d6, Te1 59. c4, bxc4+ 60. Kxc4, Kg3 met remise maar 
makkelijk is het niet bijvoorbeeld 61. d7!, Td1 62. Pd5, 
Tc1+ 63. Kb5, Te1 64. Pb4!, Txe5+ 65. Kb6 ongelofelijk 
maar dit houdt wit remise! 65. …, Te7 66. Kc7, Th7 67. 
Pc6 met remise) 57. Txh2, Lxf6 58. c4, bxc4+ 59. Kxc4 
met remise alhoewel zwart nog wel even wat kan 
proberen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Pg4? 

Pfff, zo gefocust op het tegenhouden van de h-pion dat 
ik hier een opgelegde kans mis! 55. Pe4!, Tf5 56. Pxg5, 
Txg5 57. e6 en de witte vrijpionnen zijn veel sterker dan 
de zwarte h-pion. 

55. …, Td2 

55. …, Te2 lijkt in eerste instantie een betere poging 

maar na 56. Kb4, Kf3 57. Pf6, h2 58. Kxb5, Ld2 (dreigt Le1 
met promotie) 59. Th1, Lxc3 60. Kc4, Le1 61. Kd5, Kg2 
62. Txh2, Kxh2 houdt wit remise met zijn 2 verre vrijpi-
onnen. 

56. Kb4, Kg3 57. Pf6, Tb2+ 58. Kc5, Kg2 59. Pg4, Kg3 60. 
Pf6 

En hier hadden we er beide wel genoeg van en besloten 
we tot remise. 

 

De oplettende lezer zal opgemerkt hebben dat ik met 
deze terugblik tot nog toe een poging heb gedaan om de 
vierde ronde buiten de verslaglegging te houden. Daar is 
een reden voor – zie het verslag van Theo in En Passant 
(of op de ASV-site). Maar voor deze keer dan toch maar 
een fragment, dat representatief is voor wat er die mid-
dag allemaal is misgegaan. 

Arnold Frijling – Daan Holtackers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is moeilijk voor te stellen dat zwart erin slaagt vanuit 
de diagramstelling in vijf zetten tijd te verliezen. Natuur-
lijk speelde tijdnood een rol, maar dan nog. In deze stel-
ling is 36. …, Kh7! het sterkst, wat Tc3 gevolgd door d3 
voorbereidt waarna zwart goede winstkansen heeft. Tij-
dens de analyse achteraf dachten we dat 36. …, Tc3 37. 
Txc3, dxc3 goed was, maar wit blijkt zich dan nog net te 
kunnen redden met 38. Dd8+, Kh7 39. De7+, Kh6 40. 
Le3+! en wit dwingt eeuwig schaak af. Helaas meende ik 
dat er een eenvoudigere winstweg was en speelde 

36. …, Df4??  

met een simpele dubbele aanval, en wint – dacht ik. 37. 
g3 wil je natuurlijk niet spelen als wit zijnde. 

37. Lg3 

Maar die kon ook nog naar g3, en dat had ik geheel over 
het hoofd gezien. Gelukkig speelde ik nu het listige  

37. …, Dg5!? 38. h4?, Dh6??  
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maar, helaas, zonder zelf de list door te hebben. Had ik 
wits volgende zet gezien, dan had ik zeker gekozen voor 
het dameoffer 38. …, Dxg3! 39. Txg3, Lxg3 ook al had ik 
het vervolg nog niet eens gezien. Toevallig blijkt dat ver-
volg erg gunstig voor zwart: na 40. b4, d3 41. Kg1, Te8 
42. Kf1 

analysediagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. …, Te4! 43. Dd2, Kf7! wordt wit rustig aan in tempod-
wang gebracht, bijv. 44. Da2+, Ke7 45. Dd2, Ke8! 46. b5, 
Kf7 47. Da2+, Ke7 48. Dd2, Ke8 waarna het opspelen van 
pionnen zinloos is en 49. Dc1 niet gaat vanwege 49. …, 
Tf4+. Curieus genoeg kreeg ik later weer de kans om de-
ze thematiek – dameoffer gevolgd door zetdwang – in 
een combinatie toe te passen, in een interne partij tegen 

Ruud Wille. In hoeverre dat in die partij lukte (en ik dus 
iets van deze partij geleerd had), is te lezen in de rubriek 
'Plaatjes Kijken'. Overigens had wit met 38. De2 deze 
mogelijkheid uit de weg kunnen gaan, waarna het gelijk 
staat. 

39. Dg4 

Weer een koude douche – en nu zit zwart in de proble-
men. Na 

39. …, Tc1+ 40. Kh2 

had ik taaier weerstand kunnen bieden met 40. …, Lxg3 
41. Txg3, Kh7 maar dat zag ik natuurlijk ook niet meer… 

40. …, Lg7?? 41. Lf4 

En opgegeven. Ironisch genoeg voert wits loper een dub-
bele aanval uit op het veld waarop zwart eerder met de 
dame, geholpen door de toren, een dubbele aanval 
dacht te geven. En de slachtoffers van de dubbele aanval 
van wits loper zijn... diezelfde dame en toren! 

 

De vierde ronde was er dus een om snel weer te verge-
ten. Met één matchpoint uit vier wedstrijden is ASV 3 
over het algemeen karig bedeeld, maar het zwaarste 
deel van het programma is achter de rug. Voldoende 
kans dus nog op lijfsbehoud!  

Goed paard vs. slechte loper 
Daan Holtackers 

Het is zondag, 8 uur ‘s avonds en ik ben bijna klaar met 

het samenstellen van deze ASV-Nieuws. Alle bijdrages 

zijn opgenomen, net als een aantal foto’s ter illustratie 

en de advertenties van alle sponsoren. Het invullen van 

de inhoudsopgave en het lijstje van medewerkers aan dit 

nummer is alles wat rest. Althans, bijna alles. Want wat 

blijkt? Bij het controleren van het aantal bladzijden ble-

ken er 42 1/2 pagina’s gevuld te zijn, maar voor het 

drukken is het noodzakelijk om een viervoud te hebben 

(de reden zal duidelijk zijn — kijk maar hoe deze uitgave 

gefabriceerd is). Nu heb ik een aantal opties: hier en 

daar een schaakdiagram toevoegen om de ruimte op te 

vullen, een paar foto’s erbij zetten of zelf nog even een 

stukje schrijven. De eerste optie valt af: hiervoor zou ik 

de indeling van een artikel moeten aanpassen, wat ook 

doorwerkt in die van andere artikels. De tweede is ook 

niet aantrekkelijk, aangezien deze editie al aardig wat 

MB’s in beslag neemt en ik het pdf-bestand nog wel via 

de mail naar de drukker moet kunnen sturen. Ik schat in 

dat een foto ter grootte van een halve pagina nog wel 

moet lukken en voeg die toe, zodat ik nog maar een pa-

gina zelf hoef te vullen. Waarover zal dat gaan? Ik heb 

wel wat ideeën voor een rubriek, maar het is nu erg kort 

dag om daar nu al mee te beginnen. Dus dan moet het 

maar iets worden uit de oude doos, wat ik snel kan in-

passen. Het scheelt in ieder geval alvast dat het beschrij-

ven van dit proces alweer bijna een halve pagina heeft 

opgeleverd. 

Zoals de titel suggereert, moet ik nog even iets opschrij-

ven over het (beruchte) eindspel van goed paard tegen 

slechte loper. Ik ga ervan uit dat dit een welbekend be-

grip is, dus ik ga het niet uitleggen. De opmerking dat 
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een slechte loper niet altijd slecht is (“een slechte loper 

dekt goede pionnen”) hoef ik waarschijnlijk ook niet te 

maken, maar vooruit. Toen ik jaren geleden — ik speelde 

toen nog niet eens bij ASV — tijdens een schaakles deze 

term terloops liet vallen, bleek een jeugdspeler tegen 

mijn verwachting hier nog niet van gehoord te hebben. 

Ik was niet in de gelegenheid er verder op in te gaan, 

maar ik zette vlug als voorbeeld de diagramstelling op 

het bord, die wat mij betreft overduidelijk illustreerde 

wat een slechte loper was. Ik neem aan dat u als lezer dit 

ook niet ter discussie zal stellen. Om een of andere re-

den bleef de stelling in mijn hoofd zitten en ik begon me 

af te vragen of dit werkelijk een schoolvoorbeeld van dit 

type eindspel was. Immers, wit zou dan toch moeten 

kunnen winnen, maar hoe langer ik over de stelling na-

dacht, hoe meer ik hierover begon te twijfelen. Thuis 

aangekomen analyseerde ik het eindspel uitvoerig en 

kwam tot een conclusie, maar die ga ik hier nog niet be-

spreken. Wel vertel ik alvast dat de stelling rijk is aan 

onverwachte wendingen. 

Een tijdje geleden gebruikte ik de stelling ook bij de trai-

ning van de ASV-jeugd. Ik kwam er toen mede dankzij 

Frank achter dat  de stelling zonder de pionnen op d4 en 

d5 ook instructief is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met zwart aan zet is het niet zo moeilijk om de juiste 

oplossing te vinden, maar het helpt wel om te begrijpen 

waar het in deze stelling om draait. De stelling zonder de 

pionnen op d4 en d5 is zowel met wit als zwart aan zet 

de moeite van het bestuderen waard. Voor wie zich hier-

aan gaat wagen: succes! 
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Nee, mensen. Het is geen foutje bij het ‘knippen en plakken’. 
Nadat Pieter Verhoef in 2013 de grootste ELO-sprong van ons 
allemaal maakte, deed hij dat in 2014 opnieuw. Een knappe 
prestatie van deze nog maar 14-jarige ASV-er. Het is uiteraard 
ook niet toevallig dat Pieter met zevenmijlspassen door de 
teams van ASV gaat. Via ASV 7, ASV 4 is hij nu al in ASV 2 aan-
beland. En met deze ELO-sprongen, in 2014 weer +163, heb ik 
wel zo’n idee waar dat gaat eindigen. Ik heb dan ook zo’n 
voorgevoel dat ik in de titel van dit artikel voor een van de 
komende jaren opnieuw alleen het jaartal hoef te wijzigen. Of 
dat het net begonnen kalenderjaar al is? We gaan het in ja-

nuari 2016 zien. 
 
Niet alleen Pieter Verhoef presteerde uitstekend in 2014. Ha-
rold Boom, clubkampioen Frank Schleipfenbauer en nieuwko-
mer Quirine Naber voegden 100 punten toe aan hun ELO en 
ook dat is heel knap. Tijs van Dijk en Ruud Verhoef deden daar 
maar net voor onder en ook Kees van Keulen blijft maar stij-
gen. Het is nog vroeg in 2015, dus je kunt nog doelen stellen. 
Wie weet staat jouw naam komend jaar in de kop van dit arti-
kel.  

2014 is het jaar van ……………….. Pieter Verhoef  
Erik Wille 

Nr Speler 
Begin 

jaar 
ELO 
‘05 

ELO 
‘06 

ELO 
‘07 

ELO 
‘08 

ELO 
‘09 

ELO 
‘10 

ELO 
‘11 

ELO 
‘12 

ELO 
‘3 

ELO 
‘14 

ELO 
‘15 

Stij-
ging 

2014 

Stij-
ging 

t.o.v. 
Begin-

jaar 

1 Pieter Verhoef 2010           1000 1004 1353 1647 1789 1952 163 952 

2 Harold Boom 2005 1661 1761 1735 1674 1723 1771 1696 1710 1618 1669 1769 100 108 

3 Frank Schleipfenbauer 2005 2014 2092 2109 2128 2085 2067 2152 2075 2108 2075 2175 100 161 

4 Quirine Naber 2014                   1550 1650 100 100 

5 Tijs van Dijk 2005 1740 1680 1692 1751 1707 1707 1695 1606 1682 1640 1737 97 -3 

6 Ruud Verhoef 2005 1698 1720 1816 1801 1802 1818 1855 1773 1797 1809 1904 95 206 

7 Kees van Keulen 2010           1000 1019 1264 1379 1356 1434 78 434 

8 Ron Brachten 2013                 1663 1618 1692 74 29 

9 Hedser Dijkstra 2005 1686 1807 1735 1797 1748 1723 1730 1672 1655 1671 1743 72 57 

10 Jan Knuiman 2005 1920 1922 1867 1915 1914 1967 1948 1975 1932 1986 2054 68 134 

11 Hans Rigter 2005 1823 1821 1749 1704 1710 1749 1731 1712 1666 1665 1733 68 -90 

12 Jan Diekema 2007     1300 1225 1167 1181 1105 1235 1169 1107 1175 68 -125 

13 Peter van Deursen 2009         1450 1461 1473 1418 1396 1319 1385 66 -65 

14 Hub Kusters 2012               1642 1588 1590 1653 63 11 

15 Theo Jurrius 2005 1928 2006 2039 2033 2047 2064 1982 2009 1982 2005 2065 60 137 
16 Bob Sanders 2005 1444 1479 1405 1343 1368 1425 1441 1508 1403 1373 1429 56 -15 

17 Jochem Woestenburg 2007     1900 1977 2045 2050 1980 2005 1951 1999 2052 53 152 

18 Bent Schleipfenbauer 2010           1018 1133 1490 1737 1775 1827 52 809 

19 Henk Kelderman 2005 1335 1313 1298 1242 1349 1332 1285 1243 1160 1145 1197 52 -138 

20 Jelmer Visser 2005 1074 1175 1175 1105 1083 1026 1084 1008 991 964 1009 45 -65 

21 Fred Reulink 2005 1936 1975 1970 2026 2047 2016 2020 1987 1964 1992 2036 44 100 

22 Edward Kuster 2014                   1293 1337 44 44 

23 Tom Katoen 2013                 1250 1500 1543 43 293 

24 Eelco de Vries 2005 2254 2215 2191 2220 2204 2218 2180 2164 2177 2222 2265 43 11 

25 Nico Schoenmakers 2005 1861 1809 1775 1770 1756 1794 1746 1733 1726 1756 1797 41 -64 

26 Eric Langedijk 2014                   1889 1930 41 41 

27 Nedzat Sulejmani 2013                 1500 1388 1427 39 -73 

28 Kazem Mollahosseini 2013                 1500 1452 1487 35 -13 

29 Tony Hogerhorst 2005 1788 1802 1816 1843 1901 1841 1885 1847 1858 1856 1886 30 98 

30 Ben van den Anker 2014                   1450 1480 30 30 
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31 Otto Wilgenhof 2005 2131 2147 2169 2192 2135 2149 2223 2196 2149 2203 2231 28 100 

32 Robbie Gerhardus 2009         1750 1790 1776 1782 1787 1798 1821 23 71 

33 Dick Vliek 2011             1582 1572 1583 1614 1635 21 53 

34 Thijs Stomphorst 2007     1350 1351 1316 1305 1355 1329 1316 1341 1362 21 12 

35 Frans Veerman 2014                   1477 1497 20 20 

36 Zekria Amani 2005 1575 1636 1633 1622 1669 1666 1621 1622 1579 1551 1570 19 -5 

37 Remco Gerlich 2007     1890 1917 1998 2045 2034 2015 2046 1957 1976 19 86 

38 Désiré Fassaert 2007     1840 1871 1845 1820 1781 1868 1888 1861 1876 15 36 

39 Bryan Hieltjes 2011             1000 996 1105 1400 1414 14 414 

40 Ruud Wille 2005 1847 1912 1891 1900 1889 1868 1832 1889 1951 1904 1918 14 71 

41 Walter Wong 2013                 1500 1616 1628 12 128 

42 Johan Wolbers 2012               2053 2065 2055 2067 12 14 

43 Jacques Boonstra 2005 1699 1643 1636 1792 1804 1718 1759 1776 1757 1793 1804 11 105 

44 Barth Plomp 2005 1901 1950 1969 2015 2013 1942 1960 1972 1962 1933 1944 11 43 

45 Bert Maas 2014                   1100 1111 11 11 

46 Seyma Zararsiz 2013                 1000 1021 1031 10 31 

47 Gerard Viets 2009         1100 1148 1143 1185 1167 1119 1129 10 29 

48 Albert Marks 2005 1805 1778 1757 1764 1798 1775 1858 1779 1741 1758 1767 9 -38 

49 Coen Mekers 2012               1849 1873 1890 1898 8 49 

50 Koen van Keulen 2011             1100 1218 1462 1546 1553 7 453 

51 Hans Meijer 2005 1465 1441 1447 1408 1395 1415 1401 1379 1312 1389 1395 6 -70 

52 Oscar Mercan 2013                 1549 1585 1590 5 41 

53 Teun Gal 2011             1000 1014 1005 1034 1039 5 39 

54 Wisse Witmans 2012               1000 1010 1400 1404 4 404 

55 Rob van Belle 2005 1775 1792 1748 1799 1719 1746 1782 1659 1734 1711 1715 4 -60 

56 Theo Koeweiden 2005 1597 1605 1541 1461 1596 1618 1579 1615 1577 1593 1596 3 -1 

57 Michiel Blok 2012               2136 2171 2174 2177 3 41 

58 Paul Schoenmakers 2005 1909 1785 1934 1963 1969 1986 1943 1976 1923 1882 1885 3 -24 
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59 Piet de Mol 2014                   1800 1803 3 3 

60 Peter Boel 2005 2052 2083 2032 2066 2059 2117 2153 2074 2101 2153 2155 2 103 

61 Tom Verberk 2010           1000 1023 1300 1320 1425 1426 1 426 

62 Henk Karssen 2011             2064 2129 2148 2037 2038 1 -26 

63 Rob Huberts 2009         1812 1802 1821 1837 1796 1862 1862 0 50 

64 Rob Elzas 2013                 1550 1573 1573 0 23 

65 Robert Naasz 2005 1664 1834 1817 1831 1807 1762 1746 1751 1778 1789 1789 0 125 

66 Umit Duman 2010           1494 1455 1650 1650 1650 1650 0 156 

67 Ernst Singendonk 2005 1335 1335 1335 1434 1402 1386 1386 1386 1386 1386 1386 0 51 

68 Henk Bredewout 2005 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 0 0 

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

70 Cees Sep 2005 1969 1981 1988 2009 2028 1969 1922 1909 1936 1929 1929 0 -40 

71 Remco de Leeuw 2005 2184 2209 2153 2151 2082 2144 2155 2144 2209 2174 2174 0 -10 

72 Léon van Tol 2005 2179 2197 2145 2208 2177 2161 2212 2169 2192 2182 2180 -2 1 

73 Em Reijmer 2012               1000 1000 1067 1064 -3 64 

74 Patrick van Waardenburg 2009         1724 1672 1689 1721 1740 1745 1740 -5 16 

75 Murat Duman 2005 1611 1668 1714 1813 1808 1875 1882 1848 1856 1909 1903 -6 292 

76 Jeroen Kersten 2014                   1827 1821 -6 -6 

77 André de Groot 2005 1378 1355 1328 1357 1377 1370 1325 1459 1471 1390 1382 -8 4 

78 Paul van der Lee 2013                 1807 1825 1816 -9 9 

79 Theo van Amerongen 2005 1730 1759 1782 1820 1855 1824 1784 1798 1818 1814 1805 -9 75 

80 Gonzalo Tangarife 2013                 2032 2031 2021 -10 -11 

81 Bob Kooij 2011             1650 1663 1616 1606 1596 -10 -54 

82 Henny Haggeman 2005 1801 1839 1822 1853 1827 1867 1896 1913 1958 1915 1905 -10 104 

83 Ivo van der Gouw 2005 1888 1956 1911 1898 1853 1899 1894 1857 1859 1797 1787 -10 -101 

84 Phillip Stibbe 2005 1026 1011 1065 1104 1166 1123 1104 1131 1031 1151 1140 -11 114 

85 Hans Derendorp 2011             1433 1493 1421 1416 1405 -11 -28 

86 Koert van Bemmel 2005 1987 2015 2066 2021 2075 2053 2048 2038 2062 2090 2077 -13 90 

87 Daan Holtackers 2005 2035 2042 2027 2048 1999 2005 2023 1967 2033 2048 2035 -13 0 

88 Jan Sanders 2007     1200 1243 1248 1352 1324 1286 1253 1263 1250 -13 50 

89 Bert Duijker 2014                   1875 1862 -13 -13 

90 Werner Passchier 2014                   1716 1702 -14 -14 

91 Jaap Vogel 2013                 2209 2212 2197 -15 -12 

92 Peter van Bruxvoort 2013                   1000 985 -15 -15 

93 Hans van Capelleveen 2011             1801 1812 1804 1853 1836 -17 35 

94 Horst Eder 2005 1568 1632 1553 1550 1575 1530 1540 1528 1568 1610 1593 -17 25 

95 Max Timmers 2013                   1200 1183 -17 -17 

96 Bob Beeke 2011             2235 2205 2302 2267 2248 -19 13 

97 John Sloots 2005 2058 2019 2042 2006 2066 2065 2097 2117 2087 2079 2058 -21 0 

98 Richard van der Wel 2005 2060 2063 2032 2168 2082 2029 2067 2041 2057 2048 2027 -21 -33 

99 Werner Gubbels 2013                 1200 1141 1120 -21 -80 

100 Erik Wille 2005 1849 1922 1912 1935 1940 1878 1887 1866 1877 1927 1905 -22 56 

101 Marco Braam 2007                   1804 1782 -22 -22 

102 Hans Corbeel 2011             1668 1666 1639 1584 1561 -23 -107 

103 Jelle Noordhuis 2010           1355 1316 1367 1338 1331 1307 -24 -48 

104 Anne Paul Taal 2005 1883 1915 1900 1910 1874 1924 1940 1934 1875 1911 1886 -25 3 

105 Edwin Peters 2014                   1687 1662 -25 -25 

106 Jonathan van der Krogt 2005 1200 1236 1365 1455 1480 1513 1477 1485 1477 1454 1428 -26 228 
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107 Rik de Lange 2014                   1750 1722 -28 -28 

108 Gerben Hendriks 2005 1869 1814 1942 2036 2018 2050 1928 1950 1928 1960 1926 -34 57 

109 Sander Berkhout 2005 2164 2112 2144 2131 2170 2165 2111 2126 2091 2165 2129 -36 -35 

110 Clemens Wijman 2011             1500 1476 1461 1431 1394 -37 -106 

111 Ko Kooman 2005 1520 1557 1612 1468 1480 1472 1417 1529 1429 1520 1482 -38 -38 

112 
Koen Maassen van den 
Brink 

2007     1750 1827 1887 1915 1960 2019 1992 1977 1939 -38 189 

113 Bob Hartogh Heys 2005 1435 1366 1271 1284 1363 1346 1322 1277 1282 1201 1162 -39 -273 

114 Wouter van Rijn 2005 2264 2163 1975 2070 2087 2198 2220 2199 2319 2267 2227 -40 -37 

115 Danny Hageman 2011             1250 1288 1311 1355 1313 -42 63 

116 Xadya van Bruxvoort 2009         1200 1233 1321 1516 1708 1713 1671 -42 471 

117 Walter Manschot 2014                   1583 1541 -42 -42 

118 Hendrik van Buren 2005 1683 1655 1633 1670 1644 1581 1650 1683 1608 1595 1552 -43 -131 

119 Herman de Munnik 2005 1466 1450 1510 1439 1484 1443 1500 1497 1515 1503 1459 -44 -7 

120 Pascal van den Born 2013                 1400 1379 1332 -47 -68 

121 Jan Zuidema 2005 1395 1307 1372 1429 1438 1436 1444 1374 1389 1382 1334 -48 -61 

122 Remco Menger 2013                 1407 1401 1352 -49 -55 

123 Pascal Losekoot 2007     2031 2044 2056 1966 2033 2062 2112 2102 2053 -49 22 

124 Lion de Kok 2006   1000 1234 1342 1388 1457 1499 1502 1545 1522 1470 -52 470 

125 Theo van Lotringen 2014                   1300 1245 -55 -55 

126 Gerrie Arends 2014                   1508 1451 -57 -57 

127 Jeroen van Dam 2014                   1100 1043 -57 -57 

128 Jan Groen 2005 1746 1688 1688 1695 1692 1673 1666 1751 1780 1817 1758 -59 12 

129 René van Alfen 2009         1835 1848 1884 1852 1879 1882 1821 -61 -14 

130 Tom Bentvelzen 2005 1670 1734 1725 1702 1741 1657 1592 1677 1696 1728 1665 -63 -5 

131 Erwin Velders 2005 1650 1714 1642 1563 1580 1641 1622 1650 1632 1669 1605 -64 -45 

132 Michael Mogendorff 2005 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1589 1515 1447 -68 -153 

133 Guido Burger 2013                 1000 942 861 -81 -139 

134 Pim Rijmer 2009         1100 1205 1244 1297 1275 1306 1216 -90 116 

135 Wouter Abrahamse 2009         1900 1905 1986 1996 1961 1984 1894 -90 -6 

136 Siert Huizinga 2005 1841 1847 1894 1972 1968 1881 1862 1905 1853 1863 1772 -91 -69 

137 Jan Vermeer 2005 1743 1717 1761 1785 1664 1702 1756 1741 1834 1745 1646 -99 -97 

138 Tamara Liscaljet 2013                 1300 1264 1134 -130 -166 

139 Henk Schunck 2013                 1550 1532 1394 -138 -156 

140 Dirk Hoogland 2009         2181 2153 2184 2146 2142 2177 2035 -142 -146 

De oplossingen van de problemen uit Wouters artikel 
over de Henk Hagedoorn Oploswedstrijd: 

1) 1. Dd6!       2,0 
1... c6 2. Pf5 c5 3. Lxf3 (Pxf3#)   1,0 
1…cxd6 2. Tg7 d5 3. Pxf3 (Pxf3#)  1,0 
1…c5 2. Pc6 dxc6 3. Txf3 (Pxf3#)  1,0 
 

2) 1.Pb2        1,0 
1... e3 2. Pb5     1,0 
2…e2 3. Pc3 e1D 4. Pbd1   1,0 
4…Kf1 5. g3     1,0 
5…e5 6. f5+-     1,0 

 

 
3) 1. Tf4! (>2. Tf6#) 

1... exf4 2. Te3+ fxe3 3. f4 ~ 4. f5+   5,0 
*1… Pg4 2. Tf8 (#3) 

 

4)  I)1. Ke5 c4 2. Td6 Lxe3 3. Lf5 Ld4#   2,5 

 II)1. Lxc3 Pc5 2. Kd4 Txe3 3. Ld5 Te4#  2,5  





(advertentie) 


