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Beste ASVers, 
Voor u ligt weer een rijk gevulde ASV-Nieuws. 
Eigenlijk is dat niets nieuws. Want ook deze 
keer hebben tal van leden voor fraaie bijdra-
gen gezorgd. Nog één bijdrage te gaan, na-
melijk dit “Van de redactie”. 
De redactie bewaart dit altijd tot het laatst om 
zo actueel mogelijk commentaar op allerlei 
zaken te kunnen leveren. In ieder geval, u 
snapt dit wel. 
Deze keer echter staat het redactionele hoofd er niet 
naar, want een dringende kwestie vraagt de aandacht. 
Het zit namelijk zo. De vraag is: Wordt dit blad eigenlijk 
wel gelezen? Een schokkende vraag wellicht? Leest u 
verder. In het vorige Nieuws, dat van januari, stond een 
stuk over Daglichtschaak, waarin gerept werd van ron-
den die al in maart waren gespeeld. Misschien een zeer 
vooruitziende blik, denkt u. Maar nee, het bleek een 
Daglichtschaak te zijn van februari 2005, dus van alweer 
een jaar geleden. En hoe dat nu weer in die ASV-
Nieuws is gekomen, welnu, laten we het houden op een 
misverstand… Wat echter opviel, is dat er geen enkele 

reactie is geweest, in de trend van “Dat 
ASV-Nieuws is nu wel erg belegen aan het 
worden”  of meer semi-geestige opmerkin-
gen in die richting. Het is zelfs zo dat het ou-
de Daglichtschaakstuk de redactie zelf niet 
eens is opgevallen. Leest de redactie dit 
blad eigenlijk wel? Wat is eigenlijk de zin van 
ons bestaan? Dergelijke vragen blijven ons 
bezig houden. In ieder geval, we hebben 

een begin gemaakt dit blad te verbeteren door onze car-
toonist te ontslaan, die op heterdaad werd betrapt bij het 
tekenen van een tulband-bom. 
Veel leesplezier gewenst, 
 
Namens de redactie, 

Ignace Rood. 
 
 

Afgelopen maand openden we met de Algemene Le-
denvergadering. Deze verliep heel positief en vooral 
snel. De leden bleken zeer tevreden met het wel en wee 
van hun club en het bestuur gaat dan ook voort op de 
ingeslagen weg. Op deze weg zijn twee belangrijke 
stappen gezet. 
 
Allereerst hebben verschillende senioren de laatste we-
ken meegespeeld in de interne jeugdcompetitie. Dit in 
het kader van “Drempels weg”, om zo de weg te banen 
voor de jeugd richting seniorencompetitie. Wij zijn zeer 
verheugd dat het belang van doorstroming van jeugd 
naar de senioren door velen ingezien wordt. Het is nu 
aan de jeugd om in vakanties en misschien op rapid-
avonden ook in omgekeerde richting een stap te zetten. 
 
Naast dit heugelijke feit kunnen we ook vol trots de start 
van de schaaklessen voor spelers met een lage rating 
en huisschakers melden. Op de eerste avond waren er 
maar liefst twintig cursisten die ademloos de wijze les-
sen van Hendrik van Buren volgde. Blij verrast waren 
we met de samenstelling van de groep. De helft van de 
deelnemers waren huisschakers en ouders van jeugd. 
En twee van hen speelden ook al een partijtje mee. In-
tussen wordt achter de schermen hard gewerkt aan de 
organisatie van trainingen voor de middengroep en voor 
onze toppers. We hopen u zeer binnenkort hierover ver-
der te informeren. 
 
De jeugdleiding van ASV heeft eind januari weer voor 
een gladjes verlopen Schoolschaakkampioenschap van 
Arnhem gezorgd. Ruim meer dan 100 kinderen verko-

zen het schaakbord boven andere hobby’s. Schaken is 
dus nog steeds in trek bij de jeugd. Deze happening 
was weer een hoogtepunt in het Arnhemse jeugd-
schaak. Chapeau, jeugdleiders! Onze jeugdleiding zou 
overigens goed nog wat vers bloed kunnen gebruiken. 
Wilt u ook bij die ambitieuze groep ASV-ers horen, 
neem dan even contact op met Frank Schleipfenbauer 
of Tijs van Dijk. Zij zullen u met open armen ontvangen. 
 
De externe competitie blijft voor de meeste teams span-
nend tot het eind. Zo is ASV 2 de trotse koploper in de 
derde klasse KNSB en hetzelfde geldt voor ASV 6 in de 
tweede klasse OSBO. Mogelijk is ook ASV 5 op het mo-
ment dat u dit leest weer een topper in deze klasse. Op 
het moment dat wij dit schrijven staan we aan de voor-
avond van de strijd tegen koploper Pallas 3 en bij winst 

Van het bestuur 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

20 april 2006  13 april 2006  
29 juni 2006 22 juni 2006 

Van de redactie 

Clubkampioen Richard van der Wel 
(Algemene Ledenvergadering 2006) 
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telt ASV 5 mee in de titelstrijd. ASV 1 zit intussen op het 
vinkentouw bij de twee leiders in de tweede klasse 
KNSB. Voor ASV 3, 4 en 7 zijn het zware tijden. ASV 3 
en 4 spelen tot dusver onder hun kunnen en de kans is 
groot dat tenminste een van deze teams afdaalt uit de 
promotieklasse. Maar met een flinke dosis vechtersmen-
taliteit is er ook nog redding mogelijk. ASV 7 heeft dit 
seizoen de wind niet mee, maar staat op bordpunten 
nog net boven de streep. Eén zege moet voldoende zijn 

voor het behoud van het tweedeklasseschap. Eind april 
weten we meer! 
 
Tenslotte rest ons u te wijzen op het Voorjaarstoernooi 
dat op 18 maart gespeeld wordt in het grand-café van 
het Lorentz. U kunt zich voor dit rapidtoernooi aanmel-
den bij Ruud Wille: r.wille@planet.nl of telefonisch 026-
3615003 of even op de clubavond doorgeven. 

Niet in de krant 
Hendrik van Buren interviewt Theo Jurrius 

Je had me al verteld, dat je met verbazing en plezier 
had zitten kijken naar Zvjaginzev –Chalifman uit het nu 
lopende Russische kampioenschap. Je zei echter al ge-
lijk, dat je verwachtte, dat die partij wel in de krant zou 
komen. Twee dagen later stond hij in de krant. 
Ja, Dat is ook niet onlogisch. Als je tegen de ex-
wereldkampioen 1.e4 c5 2.Pa3 gaat spelen zal dat na-
tuurlijk aandacht krijgen. Overigens sta je na die zet na-
tuurlijk niet verloren. Je hebt alleen je voordeel wegge-
geven. 
Aas jij met jouw superavontuurlijke speelstijl op dit soort 
partijen? 
Uiteraard is dat leuk. In grote toernooien vind je zoiets 
natuurlijk niet veel. Maar als je er naar gaat zoeken kun 
je een hoop vinden. Ik klik regelmatig naar chesscafe. 
Daar kun je veel artikeltjes vinden over wonderlijke gam-
bieten. En alle woensdagen komen er weer nieuwe din-
gen op die site. Ook heb ik veel aan chessvile.com  Die 
stuurt je dingen toe. Het is nog gratis ook.  
Je staat bekend als iemand, die graag Lets speelt. Vind 
je dat ook op diverse sites? 
Op dit moment wordt er weer wat minder Lets gespeeld. 

Maar als je er specifiek naar zoekt vind je een hoop. Ui-
teraard bekijk ik dat allemaal, want ik wil volgend jaar 
meedoen aan het correspondentiewereldkampioen-
schap Lets. Daar kan overigens iedereen aan meedoen. 
Kun je het op de club spelen? 
Er zijn er die het uit de weg gaan. Ruud Wille zal geen 
e4 tegen mij openen, hoewel dat zijn vaste openingszet 
is. Maar anderen zoals Erica Belle en Barth Plomp trek-
ken zich er niets van aan en spelen het gewoon. Tegen 
Jan van Willigen heb ik het nog nooit gespeeld. Maar hij 
wordt wel vermeld in een boek over het Lets; ook uit een 
correspondentiepartij. Buiten de club speel ik het vaker. 
Extern, maar ik speel ook op zogenaamde Turnbase si-
tes. Daar kun je zelf een tempo kiezen. Iedereen speelt 
onder schuilnaam, maar je weet wel de rating van de 
tegenstander. 
Wat heb je liever tegen in het Lets:  Pxe5 of Lc4?  
Dat is duidelijk Lc4. Dan durf ik de uitslag al zo onge-
veer in te vullen: 0-1. Overigens heb ik met zwart toch 
een score van 60-70%. Vooral als je het extern kunt 
spelen tegen tegenstanders, die er niet op voorbereid 
zijn scoor je soms gemakkelijk. Overigens heb ik mis-
schien een tip voor lezers, die ook zoiets willen uitplui-
zen. Dan moet je naar Google gaan en na de naam van 
de opening “analysis” intikken. Dan kom je op allerhan-
de volledig onbekende sites terecht, waar je van alles 
over obscure varianten vindt. Ik heb het zelf ooit gevon-
den via het Blackmar-Diemer. Ik vond goed geanaly-
seerde partijen in interessant geschreven artikelen en 
veel partijmateriaal.. Het nadeel is, dat er veel sites tus-
sen staan, waar men je boeken wil verkopen. Maar die 
leer je al vrij snel ontdekken. Vaak zie je dan prijzen bij 
het onderwerp staan. 
Als ik het zo hoor zit je veel op internet. 
Wanneer ik vrij heb, zoals nu meestal wel een uur per 
dag. Het is toch leuk partijen zoals van het Harmoniet-
oernooi door te lopen. Even kijken hoe die jonge gasten 
uit de invitatiegroep het doen. Maar ook kijken of er iets 
speciaals voor mij bij zit. En natuurlijk even kijken naar 
de resultaten van Erica. En laten we het eens afzetten 
tegen een voetballiefhebber. Die zit toch vaak veel lan-
ger voor het kastje – een ander kastje dan. Overigens 
vind ik voetballen ook wel leuk. Met Paul Schoenmakers 

(Noot van de redactie: Dit stuk had in de ASV-Nieuws van januari 2006 moeten staan maar 
werd door een misverstand niet geplaatst. Excuses aan de beide auteurs, Hendrik en Theo.) 

Topscorer ASV2, Theo Jurrius 
(Algemene Ledenvergadering 2006) 



6 

 maart 2006 ASV-Nieuws 

doe ik aan zaalvoetbal. Maar ik ben er keeper.   
Nog even je keuze. 
Het is geen recente partij geworden, maar wel iets, dat 
bij mij past. Wit ziet kans om zeventien pionzetten ach-
ter elkaar te doen. Ook het slot is heel bijzonder. Ik ben 
overigens een bewonderaar van Diemer. Wat hij met het 
gambiet heeft gedaan vind ik geweldig, maar verder 
heeft hij ook schitterende ideeën. Dit is overigens zo’n 
partij van een wat onbekende site. Ik ken geen databa-
se, waar de partij inzit. Hij is uit 1984.  
 
Diemer, E. J. – Heiling,   Nürnberg 1984 
 
1.d2-d4 Pg8-f6 2.f2-f3 d7-d6 3.e2-e4 g7-g6 4.g2-g4 Lf8-
g7 5.g4-g5 Pf6-d7 6.f3-f4 c7-c5 7.d4-d5 b7-b5 8.c2-c3 
a7-a6 9.h2-h4 Pd7-b6 10.h4-h5 e7-e6 11.h5-h6 Lg7-f8 
12.a2-a4 e6xd5 13.a4-a5 Pb6-d7 14.e4xd5 Lf8-e7 
15.c3-c4 f7-f6 16.c4xb5 f6xg5 

17.f4-f5 Zeventien pionzetten achter elkaar, waarschijn-
lijk een nieuw wereldrecord. Tegelijk ook een offer, om 
de boel gecompliceerd te maken. Zwart mist wel een 
goede verdediging, (20. … Pf6 ipv. Lb7) 
 
17. … g6xf5 18.Dd1–h5+ Ke8-f8 19.Pg1–f3 Th8-g8 
20.b5-b6 Lc8-b7 21.Pb1–c3 Pd7-f6 22.Pf3xg5 Pf6xh5 
23.Pg5-e6+ Kf8-e8 24.Pe6xd8 Ph5-g3 
 

 
25.Pd8xb7 Pg3xh1 26.Lc1–f4 Tg8-g6 27.0–0–0 Ph1–f2 
28.Td1–e1 Ke8-d7 29.Pc3-b5 Pf2-e4 
 
 

 
 
 
 
 

De lekker & gezond groentewinkel 
 
Heerlijke verse salades en fruitsalades uit eigen keuken 

Ook opgemaakte salades voor uw feest of party 

Kwaliteit en service staat bij ons voorop! 

Steenstraat 80 - Arnhem 
Openingstijden:     

Maandag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur  
Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur  

Uw Vakman in Vers 

(advertentie) 

 
 
30.Te1xe4 Tg6-g1 31.Te4-e1 Tg1xf1 32.Te1xf1 a6xb5 
33.Tf1–g1 Kd7-c8 34.Pb7xd6+ Le7xd6 35.Lf4xd6 Pb8-
d7 36.Tg1–g8+ Kc8-b7 37.Tg8-g7 Kb7-c8 38.Tg7xh7 
Ta8xa5 39.b6-b7+ Kc8xb7 40.Th7xd7+ Kb7-c8 41.h6-
h7 Ta5-a1+ 42.Kc1–c2 Kc8xd7 43.h7-h8D Kd7xd6 
44.Dh8-d8+ Kd6-e5 45.d5-d6 zwart geeft op. 
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In deze aflevering van de rubriek “de Regels” stellen wij 
u wederom in de gelegenheid uw kennis van de “Regels 
voor het Schaakspel” te toetsen in “De Grote Ernie en 
Barth FIDE Regels-quiz”. Hierna treft u de vragen 21 t/m 
30 aan. 
Verder bespreken we deze aflevering wederom een be-
langrijk onderwerp uit het “Aanhangsel van de Regels”, 
te weten het Snelschaak. 
 
Vraag 21 
 
U raakt opzettelijk een eigen stuk aan. Wat is dan de re-
gel? 
U raakt opzettelijk een stuk van de tegenstander aan. 
Hoe luidt dan de regel? 
U raakt opzettelijk een stuk van elke kleur aan. Wat nu? 
 
Vraag 22 
 
Wanneer is een schaakpartij remise? 
 
Vraag 23 
 
Hoe bied ik ook al weer remise aan? 
 
Vraag 24 
 
Wat dient een speler onmiddellijk te doen, zodra hij re-
mise claimt? 
 
Vraag 25 
 
Wat dient er te gebeuren als het tijd is om de partij te 
beginnen? 
 
Vraag 26 
 
Welke is de regel, indien een speler niet in staat is om 
de klok te bedienen? 
 
Vraag 27 
 
Wanneer wordt de vlag beschouwd te zijn gevallen? 
 
Vraag 28 
 
Wat dient er te gebeuren als blijkt dat er een onregle-
mentaire zet is gedaan? 
 
Vraag 29 
 
Wanneer hoeft een speler in een reguliere partij niet te 
noteren? 
 
Vraag 30 

Is de beslissing van een arbiter, indien de regels voor 
het versneld beëindigen van toepassing zijn, definitief? 
 
 
Onderdeel C van het Aanhangsel van de Regels behan-
delt het Snelschaak. Het onderstaande is ontleend aan 
de “FIDE-Regels voor het Schaakspel”, zoals die per 1 
juli 2005 gelden. 
 
Artikel C1 bepaalt, dat bij “snelschaak” alle zetten ge-
daan moeten worden binnen een vastgestelde tijd van 
minder dan 15 minuten per speler. Ook is er van 
“snelschaak” sprake, indien de toegekende tijd + 60 
maal de toegevoegde tijd per zet minder dan 15 minuten 
per speler is. 
 
De tweede zin is sedert 1 juli 2005 in “de Regels” opge-
nomen. Reden hiervoor is de invoering van de DGT-
klok. 
 
Artikel C2 bepaalt dat de in de vorige aflevering van de-
ze rubriek behandelde Regels voor Rapidschaak van 
kracht zijn, tenzij de regels voor “snelschaak” anders 
aangeven. 
De artikelen 10.2 (versneld beëindigen) en B6 
(onreglementaire zet) zijn niet van toepassing. 
 
Artikel C3 bepaalt, dat een onreglementaire zet voltooid 
is zodra de klok van de tegenstander aan de gang is ge-
bracht. De tegenstander mag daarna de winst claimen 
voordat hij zelf een zet heeft gedaan (winst claimen). 
Als de tegenstander echter de koning van de speler 
nooit mat kan zetten, door welke reeks reglementaire 
zetten dan ook (zelfs bij het slechts mogelijke tegen-
spel), dan mag de speler remise claimen voordat hij zelf 
een zet heeft gedaan (remise claimen). 
Wanneer de tegenstander zelf een zet heeft gedaan, 
dan kan een onreglementaire zet niet meer worden her-
steld. 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Als tijdens een snelschaakpartijtje mijn tegen-
stander een onreglementaire zet doet, wanneer mag ik 
dan de winst claimen Barth?“ 
Barth: “Je mag de winst claimen Ernie, zodra je tegen-
stander de klok heeft ingedrukt.” 
Ernie: “Duidelijk, hè Barth? ” 
Barth: “Helder, hè Ernie!” 

De Regels voor het Schaakspel (15) 
“De Grote Ernie en Barth FIDE Regels-quiz - deel 3” 

 

door Nico Schoenmakers onder auspiciën van Barth Plomp 
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De websites hebben er al bol van gestaan dus ik zal er 
geen doekjes om winden: ik ben dit jaar geen Journalis-
tenkampioen geworden. Op het toneel verscheen een 
nieuwe concurrent, Erik van Heeswijk (Wouter van Rijn 
kent hem inmiddels ook), die met vier zeges en twee re-
mises (de laatste een plus-) verdiend kampioen werd. 
Bij mij was er wat zand in de machine gekomen na vier 
titels. In de eerste ronde meende ik iets briljants te zien, 
maar ongeveer net zoals in die recente competitiepartij 
met 11.Txf7!! schortte er iets aan het concept. Mijn te-
genstander, eindspelkunstenaar Jouwert Turkstra, 
bracht zijn koning naar e4 en in dit geval bleek dat zelfs 
in het middenspel te kunnen. Maar ja, wat wil je met een 
stuk of drie stukken meer. Het leverde me veel krediet 
op in Friese schaakkringen, maar ook een ranzige nul. 
De inhaalrace duurde kort. Na een eindspelzege op Ka-
rel van Delft kwam ik op 2 uit 3 met een offerstukje dat 
wel lukte. 
 
Peter Boel-René Nijland  
1.e4 Pf6 2.Pc3 d5 3.e5 d4 4.Pce2!? Pg4 5.f4! c5 
6.Pg3!  
Zo ontwikkelt wit het beste in de echte Van Geet-traditie. 
Er dreigt onder omstandigheden zelfs e5-e6!? Lxe6 f4-
f5.  
6...Ph6!?  
6...Da5!? had René wel eens gespeeld. Het probleem is 
dat c2-c3 juist iets is wat wit in deze constellatie altijd wil 
spelen. Hij had het ook wel eens met wit op het bord ge-
had.  
7.Pf3 Pc6 8.Lc4 e6?!  
Erg passief.  
9.0–0 Le7 10.De2 a6 11.a4 Pb4?!  
Het was tijd om te rokeren.  
12.d3 Pd5 13.De4!?  
13.Pg5 was een aantrekkelijk alternatief. Wit dreigt na 
de tekstzet 14.f5, maar dat is af te weren met 13...Pg4!. 
René heeft echter ook een gezonde afkeer van gezonde 
zetten.  
13...Lh4!? Diagram: 
 

14.f5!?  
Een goed alternatief was 14.Ph5 Pf5 15.g4! Pfe3 
16.Lxe3 Pxe3 17.g5, maar ik had natuurlijk iets anders 
uitgedokterd.  
14...Lxg3 15.f6!?  
Interessant is 15.Lxh6 Lxh2+? 16.Pxh2! gxh6 17.Pg4 
bv. 17...exf5? 18.Dxd5 Dxd5 19.Pf6+. Zwart slaat echter 
niet op h2 maar gewoon op h6.  
15...Pf5 16.Pg5!?  
Weer die.  
16...g6  
Hij durft 16...gxf6 niet aan. Het wordt interessant na 
17.exf6 Pxf6 18.Df3 h6 19.Pxf7 Kxf7 20.Dxf5 Kg7 
21.Lxe6 Lxe6 22.Dxe6 Ld6 23.Ld2 en 24.Tae1.  
17.hxg3!? Pxg3?!  
Op 17...h5 wilde ik eigenlijk 18.Txf5 gxf5 19.Dh4 spelen, 
maar het tamme 18.Tf3 of 18.Df3 is beter, met ongeveer 
gelijk spel. Na 17...h6 komt wel 18.Txf5! gxf5 19.Dh4 
met nare dreigingen als Dh5 en soms zelfs meteen 
Pxf7!. Op 19...h5 kan 20.g4!?.  
18.Dh4! Pxf1 19.Dh6!!  
Diagram: 
 

 
Toe maar weer! De dreigingen zijn duidelijk en zwart 
moet als een haasje materiaal teruggeven.  
19...Pxf6 20.Dg7 Tg8??  
Diep rekenend overziet hij een mat in 1. De cruciale ver-
dediging was 20...Tf8 21.exf6 (21.Kxf1? Ph5!) 21...Pe3 
(21...Dd6 22.Kxf1!) 22.Pxh7 Dd6 23.Lxe3 dxe3 24.Te1 
en na het slaan op f8 heeft wit niet meer dan een prettig 
eindspelvoordeeltje.  
21.Dxf7 mat. 
 
In de volgende ronde had ik alles in eigen hand tegen 
Kees Vreeken, die meestal bovenin meedraait. Zijn 6.f4 
tegen de Draak kende hij echter veel beter dan ik en op 
het moment dat ik me boog over de eindspelproblemen 
die mij toegrijnsden, waren zij al hoog boven mijn hoofd 
gegroeid. Een verdiende maar nogal domme nederlaag; 
tegen Kees moet je juist in de opening voorzichtig zijn. 

Een Krankzinnig Concept 
Door Peter Boel 
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De rest van het toernooi werd een onderdompeling in …
euh… gezelligheid. De eerste plaats was onbereikbaar 
geworden (het werd tenslotte een gedeeld vierde 
plaats), ik kreeg geen sterke tegenstanders meer, won 
in de vijfde ronde zeer eenvoudig (kostte me nog een 
biertje omdat het niet binnen de 15 zetten maar pas op 
de 18e gebeurd was…) en in de laatste ronde bleek er 
nog gelegenheid voor een openingsexperiment. 
 
Kees Volkers - Peter Boel 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Dxd4 Pf6!? 5.Lg5  
Hier doemde een interessant SOS-idee van Oleg Cher-
nikov voor mijn geestesoog op. De Rus schreef in deel 3 
van de boekjes van Bosch onder de kop 'Provocation in 
the Rauzer' over het concept 1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cx-
d4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 d6 6.Lg5 g6!?. Zwart laat opzette-
lijk zijn pionnenstelling vernielen maar krijgt na Lxf6 met 
later f6-f5 mooie open lijnen en diagonalen. Dat kan hier 
natuurlijk niet omdat op d4 een dame in plaats van een 
paard staat en wit snel een pion wint met Pc3 en 0–0–0. 
Maar het idee liet me niet los. Chernikov offerde die pion 
op d6 toch ook vaak? Het moest gewoon werken! Maar 
eerst moesten een paar stukken ontwikkeld worden.  
5...Pc6 6.Lb5 Ld7  
Hier kan zelfs 6...Da5+ 7.Pc3 Dxb5 8.Pxb5 Pxd4 
9.Pfxd4 Kd8, maar daar keek ik nauwelijks naar.  
7.Lxc6 Lxc6 8.Pc3  
Diagram: 
 

 
8...g6!! 9.Lxf6 exf6 10.0–0–0 Lh6+  
10...Lg7!?. 
11.Kb1 0–0!   Diagram: 

12.Pd5?!  
Hier bood Volkers remise aan met de opmerking: 'Je 
staat hier toch slecht.’ Daar ben ik het dus niet mee 
eens. Wit had 12.Dxd6 moeten proberen, bv. 12...Dxd6! 
13.Txd6 Tad8! (ik plande 13...Tfe8? maar dat faalt op 
14.Pd5 en wegens de dreiging 15.Pxf6 moet zwart rui-
len) 14.Thd1 (14.Td3!?) 14...Txd6 15.Txd6 Te8 
16.Pd5!? Lg7 17.c4!? en nu blijkt de latente kracht van 
de zwarte stelling: 17...Kf8! (17...Txe4!? 18.Td8+ Te8 
19.Pe7+ Kf8 20.Pxc6 bxc6 21.Td6 c5! 22.Td5 Te2 
23.Txc5 f5! eveneens met actief tegenspel) 18.Pd4 Lxd5 
19.exd5 Te1+ 20.Kc2 Ke7! 21.c5 Lh6! en wit is reeds in 
lichte problemen. 
12...Lg7 13.Dd3 Te8 14.Pd4?  
Nu komt de zwarte stelling volledig tot bloei. Beter was 
14.The1, waarmee wit zich vele problemen had kunnen 
besparen.  
14...f5! 15.f3 Lxd5 16.exd5 Db6! 17.c3 Te5!?  
17...Dc5 is niets wegens 18.Pb3 Df2 19.Td2.  
18.Db5 Dc7 19.h4 a6 20.Db3 h5 21.f4?!  
Absoluut nodig was direct 21.Pc2 Tae8 22.The1, maar 
zwart houdt licht de overhand na 22...Txe1. 
21...Te4 22.g3 Tae8!  
Krachtiger dan 22...Lxd4 23.Txd4 Txd4 24.cxd4 De7 
waarna de winst mij lastig leek.  
23.Thg1?! De7 24.a3 Te3!?  
Gaat voort op de ingeslagen weg, maar zwart kon een 
technisch winnend eindspel bereiken met 24...Lxd4 
25.Txd4 (25.cxd4 Te3!) 25...Txd4 26.cxd4 De4+ 27.Ka2 
b5 28.Td1 Tc8! en 29...Tc4.  
25.Pc2 Te4 26.Ka2?! b5! 27.Tde1  
Diagram: 
 

 
27...Da7!  
Wits 26e heeft het beslissende tempo verloren. De da-
me zal binnendringen.  
28.Td1  
Of 28.Txe4 Txe4! (28...fxe4 29.Tg2! Dd7 30.Pe3! met 
blokkade) 29.Tg2 Dc5! 30.Pb4 a5 31.Pc6 a4.  
28...Df2 29.Pb4 Te2! 30.Pxa6?  
Wit bezwijkt. 30.Pd3 Db6 was nodig. 
Diagram: 
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30...Txb2+! 31.Dxb2 Te2 32.Dxe2 Dxe2+  
en wit geeft op, want het mat is onafwendbaar. 
 
Een krankzinnig concept en een aardige afsluiting van 
een overigens mislukt toernooi, hoewel het in creatief 
opzicht nog wel meeviel. 
 

Een mooie partij 
Tony Hogerhorst 

Gespeeld tijdens de externe wedstrijd  
ASV5 – VSD Beekbergen 
 
T. Hogerhorst – M. London  
1. e4  c6 
2. Pf3  d5 
3. ed5x  cd5x 
4. d4  Lf5 
5. Lb5+  Pd7 
6. 0-0  a6 
7. Ld3  Lg6 
8. Te1  e6 
9. Pc3   (de eerste speldenprik)  Le7 
10. Pe2 (omdat hij op f4 veel beter staat in combinatie 
met De2)  Pgf6 
11. Pf4  Dc7 
12. De2  Pe4? (bij korte roccade Paardoffer op e6) 
(bij lange roccade is c4 een goede voortzetting, maar 
heeft zwart toch iets meer initiatief) (Pe4 is ook niet zo 
sterk vanwege pionwinst) 
13. c4  Lb4  

 
 
 
14. cd5x (het feest kan beginnen)  Le1x 
15. de6x  Lf2x+ 
16. Kf1(houdt de druk op de ketel en maakt het makke-
lijker om g6 te slaan)  Pdf6 
17. Pg6x  hg6x 
18. ef7x+  Kf8 
19. Le4x  Ld4x ( geeft in ieder geval nog een pion voor 
het stuk) 
20. Pd4x  De5 
21. Lb7x  Dh2x 
22. La8x  Dh1+ 
23. Kf2  Dh4+ 
24. Ke3(dekt het paard en zorgt dat de Koning naar een 
goed vluchtveld kan)  Th5 (dreigt Te5) 
25. Kd3   Dg3+ 
26. Df3  De1 
27. b3  Pd7?? 
1-0 Bekerwinnaar Robert Naasz 

(Algemene Ledenvergadering 2006) 
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We hebben intussen 21 ronden van de interne competi-
tie achter ons liggen. Met nog 13 ronden te gaan, is de 
spanning om te snijden. Alleen in de C-groep lijkt 
niemand Tjé Wing Au nog te gaan achterhalen. Met een 
voorsprong van ruim 100 punten is een totale ineenstor-
ting van de koploper nodig om hem alsnog van de titel 
te beroven. In dat geval is Mark Egging de enige con-
current.  In de B-groep is Tony Hogerhorst nu de te 
kloppen man. Tony achterhaalde de afgelopen weken 
Nico Schoenmakers (die ook de vereiste 25 partijen niet 
meer gaat halen) en Hedser Dijkstra. De verschillen zijn 
echter maar klein. Behalve Hedser Dijkstra liggen ook 
Theo van Amerongen en Henk Kuiphof op de loer. Ook 
in de A-groep is de strijd om het clubkampioenschap 
nog niet gestreden. Otto Wilgenhof leidt met een mini-
male voorsprong op teamgenoot Remco de Leeuw. 
Frank Schleipfenbauer en Gonzalo Tangarife volgen op 
enige afstand. Knap zijn in deze groep ook zeker de 
prestaties van Paul de Freytas en Martin Weijsenfeld. 
 
Standen:            (plaats, speler, TPR, score) 
 
A-groep: 
 1. Otto Wilgenhof 2197  8½-14 
 2. Remco de Leeuw 2189 11½-17 
 3. Frank Schleipfenbauer 2134  8½-14 
 4. Gonzalo Tangarife 2119  8½-14 
 5. Theo Jurrius 2064 12 – 19 
 6. Bert Buisman 2015  7½-14 
 7. Fokke Jonkman 1995  8½-18 
 8. John Sloots 1990  5½-13 
 9. Martin Weijsenfeld 1969 15½-25 
10.Paul de Freytas 1967 14½-25 
 
B-groep : 
 1. Tony Hogerhorst 1833 11½-22 
 2. Hedser Dijkstra 1814   9  -18 
 3. Theo van Amerongen    1808 14  -22 
 4. Henk Kuiphof 1786   7  -14 
 5. Albert Marks 1773   7 – 12 
 6. Jan Vermeer  1772 12½-20 
 7. Harold Boom   1746  9½-18 
 8. Ignace Rood 1736 11 - 20 
 9. Dick Hajee 1716   7 -17 
10.Frans Veerman 1701  9½-18 
 
C-groep: 
 1. Tjé Wing Au 1737  11   -17 
 2. Mark Egging 1632 11½-17 
 3. Bert Sigmond 1453   4   -12 
 4. Hein van Vlerken 1451 13   -19 
 5. Hans Meijer 1442   7½-15 
 6. Herman de Munnik 1436   7½-16 
 7. Gerrit Verbost 1402 11½-18 
 8. Henk Kelderman 1372 12½-21 
 9. Bob Hartogh Heijs 1320   6½-16 
10.Jonathan van der Krogt 1264 10½-21 

Guust Homs (8 uit 11) in de A-groep en Bijan Zahmat (6 
uit 7) in de B-groep kunnen door een tekort aan partijen 
niet meer voor de titel gaan, maar hun prestatie is er 
niet minder om. 
Op onze site en natuurlijk iedere donderdag op de wed-
strijdtafel kunt u de ontwikkelingen van nabij volgen. 
 
Het klassement der stijgers is misschien wel de mooiste 
ranglijst. Een betere mix van routiniers en jeugd is niet 
te krijgen. Voorlopig gaan de routiniers als in hun twee-
de jeugd aan de leiding. Dat is knap van Gerrit Verbost 
en Hein van Vlerken. Ook zijn we heel blij met de ont-
wikkelingen die Tjé Wing Au en Bijan Zahmat doorma-
ken. En ook Mark Egging is bezig aan een flinke op-
mars. Helaas zijn ook enkele spelers niet aan een top-
seizoen bezig. Zij staan bij de grootste dalers. 
 
Stijgers: 
 1. Gerrit Verbost +143 
 2. Hein van Vlerken +138 
 3. Tjé Wing Au +130 
 4. Bijan Zahmat +127 
 5. Mark Egging +125 
 6. Paul de Freytas +102 
 7. Vincent de Jong +  93 
 8. Sjoerd van Roosmalen +  88 
 9. Ko Kooman +  81 
10. Martin Weijsenfeld +  80 
 
Dalers: 
1. Ingrid Rietmeijer -158 
2. Piet Blees -142 
3. Kees Verkooijen -139 
4. Jacob Zandbergen -131 
5. Wouter van Rijn -117 
6. Abbes Dekker -  99 
7. Herman van der Meulen -  94 
8. Paul Schoenmakers -  93 
 
In de bekergroep van de bekercompetitie nadert de ont-
knoping. Albert Marks klopte in de halve finale Hendrik 
van Buren. De speler van het vijfde zal stuiten op een 
speler van het succesvolle zesde. Theo van Amerongen 
en Jan Vermeer strijden binnenkort om de andere finale-
plaats en kort daarna zal de finale gespeeld worden. In 
de kroongroep loopt de eerste ronde ten einde en zal 
binnen enkele weken ook de tweede ronde gespeeld 
moeten worden. 
 
Niet alleen de teamcompetitie is dus nog erg spannend. 
Ook in de interne competitie staan ons dus nog span-
nende maanden te wachten. Blijf dus komen, want al-
leen door te spelen maakt u kans om hoger te komen. 

Interne competitie 
Erik Wille 
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Albert redt eer ASV 5 
Een uitgebreid verslag van Tijs van Dijk 

De inleiding is: 23 februari was het als aspirant-
koploper erop of eronder tegen de koploper. Het werd 
eronder, 3½  - 4½ , en dus kansloos voor promotie in de 
rest van het seizoen ondanks volle punten van de jeugd-
leiders in het team waarbij Albert Marks het mooiste 
punt pakte. 
  
Albert vertelt: 
“In een Siciliaanse opening, die uitmondde in het geslo-
ten Siciliaans ontstond een scherpe strijd met onvoor-
spelbare verwikkelingen. Na de witte rokade besloot ik 
om met h6 en g5 de koningsstelling aan te vallen en te-
gelijkertijd een aanval op de damevleugel in te zetten. 
Mijn koning bleef in het midden en stond ook aan talrijke 
gevaren bloot, die ik echter - ten koste van veel tijd - 
goed kon pareren. Na enige onnauwkeurigheden van 
wit kreeg ik langzamerhand een steeds betere stelling. 
Toen mijn tegenstander een ogenschijnlijk simpele afruil 
toeliet betekende dat voor hem onmiddellijk het einde: 
mat of verlies van een volle toren. Hij gaf dus op.” 
   
(In een mailtje van Tijs: “PS. Misschien kun je je partij 
notatie even mailen naar ons Ignaasje zodat hij nog iets 
meer heeft. “) 
 
Wit:     C. Rindersma 
Zwart:  A. Marks 
 
1     e2-e4     c7-c5 
2     c2-c3     e7-e6 
3     Pg1-f3   Pb8-c6 
4     Lf1-b5   Dd8-b6  
5     Pb1-a3   a7-a6 
6     Lb5-a4   Dd8-c7 
 
Wat wit tot dusver bereikt  heeft is een merkwaardige 
opstelling op de a-lijn en een slechte ontwikkeling. 
 
7     0-0         Pg8-f6 
8     Tf1-e1    b7-b5 
9     La4-c2   Lc8-b7 
10   d2-d3 
 
Wit kan niet goed de c-lijn openen omdat hij daar veel  
te “opgehokt” staat en  na 10  d4,cd4: 
11  d4:, Pd4:  12  Dd4: Lc5 heeft zwart uitstekende voor-
uitzichten. 
  
10   ……..    Lf8-e7 
11   Lc1-g5   h7-h6 
12   Lg5-h4   g7-g5 
 
Zwart besluit tot een aanval op de koningsvleugel, ge-
combineerd met een actie op de damevleugel, zoals 
weldra zal blijken. 
 
13   Lh4-g3   Dc7-a5 

14   d3-d4     c5 x d4 
15   c3 x d4   d7-d5 
16   e4 x d5   Pf6 x d5 
17   Pf3-e5    Da5-b4 
18   Dd1-h5   Pc6 x e5 
19   Lg3 x e5 Th8-f8 
20   Lc2-b3    Ke8-d7 
21   Ta1-c1 
 
Beter was 21  Dh6: met grote verwikkelingen. 
 
21   ……..     Ta8-c8 
22   Pa3-c2    Db4-a5 
23   Pc2-e3   
 

 
Na  23 Dh6 :, Tg8 ontstaat een moeilijke stelling, waarbij 
zwart het van de tactische mogelijkheden moet hebben. 
Maar met zijn laatste zet ruïneert wit zijn koningsstelling.  
 
23   ……..     Pd5xe3 
24   f2xe3      Da5-d2 
25   d4-d5     Tc8xc1        
26   d5xe6+   f7xe6 
Wit geeft op.  

...het is daar 
weer één 
groot drama... 
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En we blijven gewoon maar winnen?! 
Frank Schleipfenbauer 

4 februari was het dan zover. Het 2e deel, van een tot 
nu toe geweldig seizoen, startte met een uitwedstrijd 
tegen Wageningen 2. 
En hoewel de einduitslag anders doet vermoedden 
was het tussen de nummer 8 en de nummer 1 van de 
3e klasse C van de KNSB geen eenzijdige wedstrijd. 
 
Aanvankelijk ging het aardig gelijk op. Sjoerd stond, 
na een zeer onregelmatige opening, in een zeer ge-
sloten stelling vrijwel gelijk tot beter, ik stond 2 pion-
nen achter (waarvan slechts 1 theoretisch verant-
woordde), Daan stond iets beter. Koert stond vrijwel 
gelijk, Fokke was aan een openingstechnische spiele-
rei bezig, Fred stond iets minder, Kees iets beter en 
Theo vrij onduidelijk. 
Kortom, na het eerste speeluur was geen zinnige 
voorspelling mogelijk. 
 
Na het 2e uur begon ik voor onze ASV-huiden te vre-
zen! 
 
Met name op de eerste drie borden zag ik het duister 
in, maar dat had achteraf ook een beetje met mijn ei-
gen spel te maken. 
Sjoerd kreeg van zijn jeugdige tegenstander een stuk-
offer om zijn, nog ongeslagen, oren. Sjoerd weigerde 
het (achteraf onterecht), wat hem een pion kostte.  
Ik verkeerde zelf inmiddels in het stadium van; pion-
nen zijn niet meer belangrijk (ik zie ze toch niet meer 
terug), laat ik maar op aanval hopen. En die kwam er 
wel een beetje, maar niet overtuigend. 
Daan had inmiddels ook een stukoffer om zijn, even-
eens nog ongeslagen, oren gekregen en ook hier 
schatte ik het kansrijk voor zijn tegenstander in. 
Koert stond nog steeds gelijk, terwijl Fokke inmiddels 
door de boter gleed als een warm mes. Fred stond 
inmiddels een pion achter, Kees was goed bezig en 
bereikte een voordelige stelling. En Theo, die stond 
nog steeds onduidelijk. 
 
Een klein rekensommetje op dat moment deed mij 
vrezen dat onze eerste drie borden zouden verliezen, 
en dat het team, ondanks compensatie door Fokke en 
Kees, een eerste verlies dreigde! Hoe anders zou het 
lopen… 
 
Als eerste won Fokke na een zeer overtuigende aan-
valspartij. De diverse dreigingen die hij had opge-
bouwd waren niet allemaal meer te pareren. Niet  
lang daarna werd de partij van Koert remise. 0.5-1.5 
voor ASV 2 dus.  
Toen kwam de eerste verassing. Tenminste voor de 
mensen die de veerkracht van ASV 2 niet kennen! 
Doordat Fred zijn tegenstander wist te verleiden tot 
enkele gekunstelde zetten, viel hij uiteindelijk de witte 
stelling binnen. Kort daarna won Fred enkele belang-
rijke pionnen en de partij. 0.5-2.5! 

Toen de eerste tijdcontrole geweest was kon ik opge-
lucht adem halen. Er kwam duidelijkheid in de uitsla-
gen! Tenminste...het was zeker dat ik ging verliezen. 
Mijn 2 pionnen had ik terug, echter ten koste van een 
kwaliteit. Het resulterende eindspel van Toren + 2 pi-
onnen tegen Paard + 2 pionnen, bleek ondanks mijn 
optimisme niet houdbaar.  
Echter zowel Daan alsook Sjoerd hadden inmiddels 
een houdbaar (Sjoerd zelfs een zeer gunstig) eind-
spel bereikt. Helaas had Kees zijn voordeel deels 
weggegeven en stond een pion achter, maar ook dat 
was zonder meer houdbaar. En Theo, die stond nog 
steeds zeer onduidelijk maar dan wel in zijn voordeel! 
 
Daan speelde als eerste remise, waarna ook Kees, 
na eerst nog remise geweigerd te hebben, uiteindelijk 
met heel veel tegenzin in deze uitslag berustte. On-
danks de minuspion was Kees lang overtuigd van zijn 
betere stelling en een mogelijke winst. 
Toen ik daarna opgaf stond het weliswaar 1.5-3.5, 
echter de winst kon ons niet meer ontgaan aangezien 
zowel Sjoerd, alsook Theo inmiddels een gewonnen 
stelling bereikt hadden. En zoals ze ook lieten zien, is 
zoiets aan beide zeer besteed. 2.5-5.5 dus. 
 

Arnhem: 
Steenstraat 86, tel. 026-4459156 

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

(advertentie) 
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Inmiddels staat ASV 2 hierdoor 2 matchpunten los van 
zijn directe concurrenten Voorschoten (9mp), Paul Ke-
res 2 (8mp) , De Toren, VAS 3 en ZSC Saende (7mp). 
Echter met de eerste 3 van deze teams als tegenstan-
der in de komende 3 wedstrijden is nog steeds niets ze-
ker. 
 
Vooralsnog kijk ik niet verder dan de thuiswedstrijd van 
a.s. zaterdag tegen De Toren en hoop dat we deze 
wedstrijd, natuurlijk met een schare enthousiaste ASV 
supporters, winnend kunnen afsluiten. Daarna zien we 
wel weer. 

Dat deze zaterdag wel eens zeer bepalend zou kunnen 
zijn voor de uiteindelijke kampioen blijkt wel uit de an-
dere paringen van die dag. Alle andere concurrenten 
treffen elkaar dan ook!! 
Paul Keres 2 speelt thuis tegen Voorschoten en VAS 3 
speelt thuis tegen ZSC-Saende! 
 
Kortom een dag waarop in 3 wedstrijden 6 belangrijke 
kampioenschapspunten verdeeld worden, en hopelijk 
staat ASV 2 bij de goede balie… 
 
 

 
Persoonlijke resultaten ASV 2 6e ronde: 
 
   Wageningen 2         1888 - ASV 2                 2006 2½ - 5½ 
1. Arjen van Herwaarden 1943 - Sjoerd van Roosmalen  2038 0  - 1 
2. Eric Smaling         2006 - Frank Schleipfenbauer 2065 1  - 0 
3. Kees Stap            2007 - Daan Holtackers       2035 ½  - ½ 
4. J.H. Neuteboom       1794 - Koert van Bemmel      2002 ½  - ½ 
5. Cees v/d Waerdt      1735 - Fokke Jonkman         1979 0  - 1 
6. Clemens de Vos       1922 - Fred Reulink          1984 0  - 1 
7. Richard Christians   1839 - Kees Sep              1975 ½  - ½ 
8. Robin van Leerdam    1862 - Theo Jurrius          1968 0  - 1 
 
Stand en uitslagen ASV 2 na 6 ronden: 
 
    Klasse 3C              Mp Bp  1  2  3   4   5   6   7  8   9  10  Ra   TPR 
1.  ASV 2                  11 29  x  .  .   4½  .   6   4½ 5½  4½ 4   1998 2051 
2.  Voorschoten            9  30  .  x  .   4   5½  5½  3½ 6   5½ .   2035 2060 
3.  Paul Keres 2           8  26½ .  .  x   2½  6   4   4  5   .  5   2034 2028 
4.  ZSC-Saende             7  25½ 3½ 4  5½  x   4   .   .  4   .  4½  2069 2010 
5.  De Toren Arnhem        7  23½ .  2½ 2   4   x   .   4½ 6   4½ .   1956 2004 
6.  VAS 3                  7  22½ 2  2½ 4   .   .   x   4½ .   5  4½  1979 1961 
7.  BAT Zevenaar           5  25  3½ 4½ 4   .   3½  3½  x  .   .  6   2023 2015 
8.  Wageningen 2           3  19½ 2½ 2  3   4   2   .   .  x   6  .   1934 1945 
9.  Kijk Uit               2  19  3½ 2½ .   .   3½  3   .  2   x  4½  1939 1914 
10. Zukertort Amstelveen 3 1  19½ 4  .  3   3½  .   3½  2  .   3½ x   1954 1935 
 
 
Individuele scores ASV 2:   
 
    ASV 2                 1 2 3 4 5 6 Ap Bp Brd Kl KNSB TPR  RaTg W-We 
1.  Sjoerd van Roosmalen  ½ 1 ½ 1 1 1 6  5  1,2 2w 2038 2344 2071 +2,3 
2.  Frank Schleipfenbauer ½ 1 0 ½ ½ 0 6  2½ 2,0 4z 2065 1988 2045 -0,7 
3.  Vincent de Jong       1 1 ½ - - - 3  2½ 3,0 3w 1960 2332 2059 +1,4 
4.  Daan Holtackers       ½ - ½ 1 1 ½ 5  3½ 3,4 1z 2035 2141 1992 +0,7 
5.  Koert van Bemmel      - - ½ 0 ½ ½ 4  1½ 4,0    2002 1942 2030 -0,3 
6.  Paul de Freytas       0 - - - - - 1  0  5,0 1z 1890 1714 1923 -0,5 
7.  Fokke Jonkman         - 0 1 ½ 0 1 5  2½ 5,6 3w 1979 1930 1930 -0,3 
8.  Fred Reulink          - 1 ½ ½ 0 1 5  3  5,8 3z 1984 2084 2012 +0,7 
9.  Erik Wille            1 - - - - - 1  1  6,0 1w 1990 2148 1919 +0,4 
10. Kees Sep              - 1 - 0 1 ½ 4  2½ 6,5 2w 1975 2000 1914 +0,2 
11. Barth Plomp           ½ - - - - - 1  ½  7,0 1z 1938 1862 1862 -0,1 
12. Theo Jurrius          0 1 1 1 ½ 1 6  4½ 7,7    1968 2060 1867 +0,7 
13. Kees Verkooyen        - 0 - - - - 1  0  8,0 1z 1896 1657 1804 -0,6 
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Partijenblok ASV 2  
 
Van Leerdam - Theo Jurrius 
Wageningen 2 - ASV 2 bord 8 (6), 04.02.2006 
[Theo Jurrius ] 
 
Stelling na de 10e zet van wit; 
 

 
 
11.Pc3 Kg6 van de f-lijn af en maakt plaats voor het 
zwarte paard en eigenlijk gewoon de enige zet hier! 
11...Te8 12.Te1 en zwart heeft al grote problemen met 
zijn e-pion en zijn ontwikkeling. Na Kg6 ontstaat er een 
hele interessante stelling. Zwart wil snel zijn stukken 
ontwikkelen en profiteren van de ruimte voor zijn stuk-
ken, en wit hoopt een aanval op zetten tegen de e-pion 
en de zwarte koning, die toch niet helemaal lekker staat 
op g6. 12.f3 Lc5+ 13.Kh1 exf3 14.Txf3 Te8! dankzij de 
matdreiging ontwikkeld zwart snel zijn toren. 14...Pf6 
leek mij minder goed vanwege 15.Pe2! (15.Tg3+ is na 
15...Lg4 of Pg4 minder goed omdat na 16.h3 h5! wit 
nooit het stuk kan winnen omdat hij dan zelf mat gaat.) 
met de dreiging 16.d4 en 16.Pf4+ en na 16...Kh6 komt 
de zwarte koning in de problemen op de diagonaal van 
de loper op c1. En na 14...Pf6 15.Pe2 Ld6 16.d3 Tae8 
17.Pf4+ Lxf4 18.Lxf4 heeft wit een prettige stelling met 
het loperpaar, daar 18...Le6 19.Lxe6 Txe6 20.Lxc7 Te2 
21.Tc1 The8 22.Kg1 waarschijnlijk niet voldoende spel 
oplevert voor de pion. 15.Tf1 Tijdens de partij was ik be-
vreesder voor 15.Lf7+, omdat ik dacht dat het een com-
pleet gelijke saaie stand zou opleveren: 15...Kxf7 
16.Txf5+ Pf6 (ik had alleen na Kg6 gekeken, Pf6 is iets 
sterker) 17.Tf1 (17.g4 Te1+ 18.Kg2 Ld4 en The8 ziet er 
niet echt aantrekkelijk uit voor wit) 17...Ld4! Als het 
paard nu wijkt of na ruil komt zwart binnen op e2 wat 
zwart een prettige stelling oplevert. 15.Pe2 was ook een 
optie: 15...Ld6 zwart mag het paard niet op f4 toelaten 
16.d4 (16.Pf4+ Lxf4 17.Txf4 Te1+ en er blijft wat hangen 
op c2) maar nu dreigt wit 17.g4 met stukwinst, want als 
de zwarte loper wijkt volgt Lf7#! 16...b5 17.g4 (17.Lf7+ 
Kxf7 18.Txf5+ Pf6 19.Tf2 Te4 lijkt me wel prettig voor 
zwart) 17...bxc4 18.gxf5+ Kf7 en zeg het maar: vermink-
te pionnenstructuren, actieve en inactieve stukken, com-
pleet onduidelijk lijkt mij. 15...Pf6 16.d3 wit wil toch zijn 
laatste 2 stukken maar eens ontwikkelen op 16.Pe2 

heeft zwart nu 16...Pd5 en nu levert 17.Lxd5 Txe2 
18.Lf3 The8 19.Lxe2 Txe2 en heel interessante stelling 
op waarin ik toch liever zwart heb, zwarts stukken staan 
wel heel erg actief vergeleken met de witten (Frits houd 
het op 0.00 na een tijdje rekenen). 16...b5  

 
 
Het was moeilijk een goed plan te kiezen hier, plus dat 
nog goed moet oppassen, bijvoorbeeld op 16...Pg4 volgt 
17.Pe4 en nu kan 17...Lxe4 niet vanwege 18.Lf7# en na 
16...Thf8 (haalt wel Lf7# uit de stelling) 17.Ld2 zag ik 
niet goed hoe ik verder moest komen, en de toren blijkt 
straks ook zeer goed dienst te doen op de h-lijn. Met b5-
b4 verzwak ik wel mijn pionnenstructuur op de dame-
vleugel, maar het witte paard komt een tijdje buitenspel 
te staan en veld e2 komt vrij voor de toren. 17.Lb3 b4 
18.Pa4 Na 18.Pd1 staat het paard alleen maar in de 
weg en kan nergens meer heen, en nu  was ik 18...Te2 
van plan om na 19.Lc4 (19.Lf4 met het plan naar g3 te 
gaan om het paard via f2 te bevrijden 19...Ph5 20.Lxc7 
Tf8! Zwart dreigt nu de loper op f5 weg te spelen, waar-
na wit het paard op d1 moet geven om mat te voorko-
men en op 21.h3 volgt 21...Lxh3 22.Ne3 Bxe3! 23.Txf8 
Lxg2+ 24.Kh2 Le4+ 25.Kh3 Lf5+ en wit moet de kwaliteit 
terug geven waarna een gewonnen stelling voor zwart 
overblijft.)The8 20.d4 Lxd4 de kwaliteit te offeren 
21.Lxe2 Txe2 en zwart staat geweldig. Of 18.Pb1 om 
het paard via d2 naar f3 te brengen leek me tijdens de 
partij niets voor wit maar is misschien nog niet eens zo 
slecht 18...Te2 19.Pd2 The8 20.Pf3 en zwart komt ei-
genlijk niet verder: 20...Pg4 faalt op 21.Ph4+ met stuk-
winst ; 20...Lg4 21.Ph4+ Kh5 22.Pf5 Lxf5 23.Txf5+ en 
het is eerder wit beter uitkomt ; 20...Le6 21.Lxe6 T8xe6 
22.Ld2 Lf2 (niet 22...Pg4? 23.Ph4+ Kg5 24.Tf5+ met 
mat) met gelijk stelling denk ik ; 20...Lf2 21.Lf4 Pd5 
22.Pe5+ Kf6 23.Pg4+ Lxg4 24.Lg3 en nadat wit het stuk 
terug heeft moet nu zwart oppassen. 18...Ld6 19.Lf4 
Te2 20.h3 Lastige stelling voor wit, hij besluit eerst een 
lucht gaatje te maken voor zijn koning eventueel in com-
binatie met g4. 20...h5 
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Eigenlijk zonder nadenken gespeeld en vrij logisch met 
de toren nog op de h-lijn. Nu moet wit ook nog met stuk-
offers op g4 rekening gaan houden. 21.a3 en met deze 
zet zorgt wit ervoor dat hij straks een vluchtveld voor zijn 
paard krijgt. 21...a5 21...c5 om de pion op a7 te houden 
om het paard van b6 af te houden heeft geen zin. 
22.Lxd6 cxd6 23.axb4 cxb4 24 Tf4 zag ik totaal niet zit-
ten. Na 21..a5 heeft wit nu de optie om met axb4 axb4 en 
Lxd6 cxd6 een veld vrij te maken voor het paard. 22.Tf3 
Lg4 23.Tff1 23.hxg4 hxg4+ is totaal uit. 23...Lf5  23...Ld7 
en Lc8 waren tijdens (en ook na analyse) geen optie ivm 
24.Lxd6 cxd6 25.Pb6 met aanval op de loper en axb4 en 
het is eerder wit die beter staat. 24.Tf3 moeilijk, moeilijk, 
de tijd begon al wat te dringen 24...Lg4 is remise door 
zettenherhaling maar is weer zo zonde van de stelling en 
de partij en 24...The8 is eigenlijk de enige andere optie, 

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

beviel me niet vanwege 25.Tg3+ Kh7 26.Lxd6 cxd6 
27.Kh2 en in vergelijking met het partij vervolg staat de 
zwarte koning nu wat minder en weet wit een extra 
paar torens op het bord te houden dacht ik tijdens de 
partij. Achteraf blijkt dat dit nog steeds goed is voor 
zwart en hij met Te1 ook gewoon een paar torens kan 
ruilen. Op dit moment kwam een wat zorgend lijkende 
Frank langs lopen en mijn vraag was wat de bedoeling 
was. Als u blieft doorspelen was antwoord van vraag, 
want hij zag het misgaan bij Sjoerd en Daan (en toch 
scoorden ze 1,5 punt gescoord ☺). Na 5 minuten reke-
nen had ik toch de oplossing voor mijn probleem Tg3+. 
24...The8 25.Taf1 op 25.Tg3+ volgt Pg4! (Ik denk dat 
zwart uiteindelijk meer plezier heeft beleeft aan de zet-
ten 20.h3 h5) zwart dreigt nu Te1+ met mat 26.hxg4 
(26.Tf3 Te1+ 27.Tf1 Txa1 28.Txa1 Lxf4 29.hxg4 hxg4 
leek mij en is ook totaal geen pretje voor wit -+) 
27.Txe1 Txe1+ 28.Kh2 Lxf4 29.gxf5+ Kxf5 
 

 
 
Allemaal geforceerd maar ik moest in de vooruit bere-
kening nog wel even zien dat de dreiging 30...h4 de 
volle toren oplevert en dat 30.Kh3 Th1 mat is 25...Te1 
er dreigde Lxd6 26.Lxd6 Txf1+ 27.Txf1 cxd6 28.Kg1 
Le6 met nog zo’n 10 minuten op de klok besloot ik mijn 
goede loper tegen zijn slechte loper te ruilen, maar is 
die witte loper wel zo slecht. De zwarte loper kijkt voor-
lopig tegen gedekte witte pionnen aan en heeft voorlo-
pig nog geen toekomst en de witte staat ijzersterk bui-
ten de keten op b3 en nu raakt wit ook de dekking van 
de pion op c2 kwijt. 29.Lxe6 Txe6 30.axb4 axb4 31.Tf3  
een beetje vreemd ogende doelloze zet. 31.Pb6 om het 
paard maar weer wat meer mee te laten doen lijkt mij 
toch het beste hoewel het eindspel nog steeds beter is 
voor zwart.32...Te2 32.Tf2 Te1+ 33.Tf1 Te2 enkele zet-
tenherhalingen, wit is tevreden met remise maar zwart 
wil gewoon de tijdscontrole op 40 halen. 34.Tf2 Te1+ 
35.Tf1 Te8  dan maar helemaal terug, kan hij ook nog 
makkelijk naar de damevleugel switchen en laat wit 
maar weer wat verzinnen. 36.Kf2? de beslissende fout 
denk ik 36.Pb6 en wit doet nog steeds mee. 36...Pd5!  
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Waarschijnlijk gemist door de witspeler. Nu heeft het 
witte paard weer geen velden en er dreigt Tf8+ Txf1 en 
Pe3 met pionwinst en na 37.Te1 Txe1 38.Kxe1 verliest 
38...Pe3 ook een pion. 37.Kg1 het actievere Kg3 had 
wit betere verdedigingsmogelijk heden gegeven. 
38...Te2 38.Tf2 Te1+ 39.Kh2 Pe3 dreigt 40...Pf1+ 
41.Kg1 Pg3+ 42.Kh2 h4 met mat (weer dat 20.h3 h5!) 
 

 
 
En wat hebben Fokke en ik tijdens de analyse een ple-
zier gehad met deze mat variant, en met stukoffers met 
mat, maar dat verder een lang verhaal. En speciaal voor 
ons dit diagrammetje voor nog wat pret achteraf.  
Achteraf was 39...Ta1 40.b3 Pe3 41.g3 Tc1 misschien 
wat nauwkeuriger geweest en nu heeft wit de optie 
42.c3 niet meer, welke zet in de partij wel mogelijk was. 
40.g3 40.Kg3 Pf5+ 41.Kf3 (41.Kh2 h4! 42.Tf4 Kg5 
43.Txb4 Pg3 44.Tg4+ Kh5 45.Txg3 hxg3+ 46.Kxg3 Te2 
-+ vanwege de actieve zwarte toren ; 41.Kf4 Kf6 [dreigt 
g5+ Kf3 Te3 mat] 42.g4 g5+ 43.Kf3 Te3+ 44.Kg2 hxg4 
45.hxg4 Tg3+ -+) 41...Kg5! 42.Td2 Tf1+ 43.Ke2 [43.Tf2 
Pd4+ en txf2 wint de pion op c2] 43...Pg3+ 44.Ke3 Tf4! 
En wit heeft geen zet meer op te verhinderen dat zwart 
een pion wint op beslissend met de koning komt binnen 
wandelen.40...Tc1 41.Pb6 hier had dus nog 41.c3 kun-
nen proberen maar niet dat veel uit maakt, 41...b3! En 
bijv. 42.c4 Tc2 43.Kg1 Pd1 en zwart haalt de b-pion 
op.Het volgende paardeindspel is makkelijk gewonnen 
voor zwart die een pluspion heeft en koning die veel ac-

tiever wordt dan zijn witte collega. Txc2 42.Txc2 Pxc2 
43.Pc4 Pe1 44.d4 Pf3+ 45.Kg2 Pxd4 46.Pxd6 Kf6 
47.Kf2 Ke5 48.Pc4+ Ke4 49.g4 hxg4 50.hxg4 c5 
51.Kg3 g5 52.Pd6+ Kd3 53.Kf2 c4 54.Pf7 c3 55.Pe5+ 
Ke4 56.bxc3 Kxe5 57.cxb4 Kf4 0–1 
 
 
(1) Reulink,Fred (1980) - van Westerop,Sebastiaan 
(1998) [A00] 
KNSB 4e ronde Kijk Uit – ASV 2, 26.11.2005 
[Fred Reulink ] 
 
1.a2-a3! Diagram  
 

 
Veel teamleiders laten mij het liefst met zwart spelen 
omdat ze het "zonde" vinden om mij wit te geven. Ach, 
ze weten niet beter. Als je zoals ik al zo'n 20 jaar niet 
meer dan 10 partijtjes per jaar speelt en bovendien 
zelden een schaakboek in je hand houd, dan raak je 
enige openingskennis kwijt. De bedoeling van 1. a3 is 
heel simpel: ik speel alsof ik zwart heb met mijn a7-pion 
op a6. Dat beperkt mijn openingsrepertoire tot alleen die 
van zwart. Hoewel, bereid je daar maar eens op voor als 
wit-, uh, zwartspeler! 1...b7-b6 2.e2-e4 Lc8-b7 3.f2-f3 
g7-g6 4.d2-d4 Lf8-g7 5.Lc1–e3 c7-c5 Diagram  
 

 
Veel zwartspelers spelen dit nu eenmaal graag, maar 
met a3 in de stelling is dat minder aantrekkelijk. 6.d4xc5 
een eventueel bxc5, Lxc5, Da5 wordt met (L)b4 beant-
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woord. 6...Lg7xb2 7.Ta1–a2 Zonder a3 kan dat niet! 
7...Lb2-g7 8.c5xb6 Pb8-c6 9.b6xa7 Ta8xa7 Dit kwali-
teitsoffer is wel wat (over)enthousiast. 10.Le3xa7 Dd8-
a5+ 11.c2-c3 Da5xa7 Diagram  
 

 
 
Dit had zwart voor ogen met zijn kwaliteitsoffer. De dia-
gonaal a7-g1 is lastig voor wit's verdere ontwikkeling. 
12.Ta2-d2 Pg8-f6 13.Lf1–b5 Lg7-h6 14.Td2-b2 0–0 
15.Pg1–e2 Tf8-a8 16.Lb5xc6 Lb7xc6 17.Dd1–d4 Da7-
a6 18.0–0 Lc6-b5 19.Tf1–e1 d7-d6 20.e4-e5 Pf6-e8 
21.Dd4-b4 Lh6-e3+ 22.Kg1–h1 Le3-f2 23.Te1–f1 
Lb5xe2 24.Tf1xf2 Le2-d3 25.h2-h3 d6xe5 26.Db4xe7 
Pe8-d6 27.De7xe5 Ta8-e8 28.De5-d4 [28.De5-f6 Te8-
e1+ 29.Kh1–h2 Te1xb1 30.Tb2xb1 Ld3xb1 31.Tf2-b2 
Lb1–f5 32.Tb2-b8+ Lf5-c8 33.Df6-d8+ Kg8-g7 34.Tb8-
b6 Da6xa3 35.Dd8xd6] 28...Pd6-f5 29.Dd4-b4? 
Diagram  
 

 
[29.Dd4-f4 Da6-a7 30.Df4-c1] 29...Da6-e6 30.g2-g4 
[30.c3-c4 De6-e1+ 31.Db4xe1 (31.Kh1–h2) 
31...Te8xe1+ 32.Kh1–h2 Te1xb1 33.Tb2xb1 Ld3xb1 
34.c4-c5] 30...De6-e1+ 31.Kh1–h2 Pf5-e3 32.c3-c4 
Pe3-f1+  
Diagram   
½–½ 

Rapidkampioen en winnaar van het Superprestige klassement, 
Otto Wilgenhof 

(Algemene Ledenvergadering 2006) 
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EXTERN 
De laatste tijd ben ik gebiologeerd door de 65+ schaker. 
Meestal ga je dan slechter spelen. Er zijn natuurlijk fantas-
tische uitzonderingen. Mieses en Wade, die ruim in de 
tachtig nog in internationale toernooien meespeelden. En 
niet te vergeten Korchnoj, ook al is hij natuurlijk geen we-
reldkampioenskandidaat meer. Vandaag beginnen we met 
wat werk van de eigen club. Het probleem is goed zicht-
baar. Het lijkt erop, dat “als het werk erop zit” de concen-
tratie bij de oudere terugloopt. En zo gaan prima standen 
naar de ratsmodee. Eerst laten we Henk Kuiphof zelf aan 
het woord over een eigen partij. 
Het volgende plaatje komt uit de wedstrijd van ASV 6 te-
gen De Toren 3. Henk Kuiphof heeft hier zwart tegen 
G.Blok. Henk heeft zijn tegenstander volkomen overspeeld 
en staat maar liefst een drietal pionnen voor, die ook nog 
eens verbonden zijn.  
 

 
Henk begaat nu een vreselijke blunder. In zijn enthousias-
me besluit hij nog maar een paar pionnen op te halen. 
1...Tc2??? Hij had simpel Td4 of Te4 moeten spelen en 
hij wint met twee vingers in de neus 2.Kf6! Er dreigt zelfs 
mat op c8, maar dat laat Henk toch niet gebeuren. 2...h5 
3.Tc8+ Kh7 4.Tc7+ Kh8 5.Tc8+ ½–½ 
 
Hendrik van Buren liet tegen Dick Hajee iets dergelijks 
zien in het veteranenkampioenschap van de OSBO.  

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
 

Steenstaat 90 
6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 

Deze stand was ontstaan na de laatste zetten 1…h5 2.a5 
h4 3.a6 en …h3 heeft verder geen zin omdat de witte ko-
ning die pion opvangt. Zwart ziet het nutteloze van een 
verdere opmars in en het spel is dus uit. 3…Pd4 4.a7??? 
Het spel was nog helemaal niet uit. Dat was alleen het ge-
val geweest als ik 4.Pd8 gevonden had. Maar daar is zelfs 
niet naar gezocht. Het spel was immers uit. 4…Pe6+ 5.Kf3 
Pc7 Het blijkt potremise te zijn. 6.Pxc5 Ke5 7.Kg2 nog in 
de hoop op…Kd4, waarna Pe6+ alsnog zou winnen. Maar 
die andere oude rot is goed bij de les. 7…Kd6 en na nog 
een paar zetten remise gegeven. 
 
Ook Theo van Amerongen overkwam het in zijn partij te-
gen Van Diggele in UDS – ASV 5. Theo heeft met wit de 
partij naar zich toegetrokken. Nog even afmaken. 
 
(diagram: volgende bladzijde) 
 
 
 
 
 
 
  

Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren, Henk Kuiphof, Richard v.d. Wel 
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En hier speelde hij het onzalige 1.Dc1 Er volgde …Dxc1 
2.Txc1 Pd4 en er kon gelijk een toren ingeleverd wor-
den via de dreiging Pe2+. Dat hij dit nog remise hield 
mag ook een wonder heten. 
Toch maar eerst de indruk wegnemen, dat Theo het niet 
meer kan. Ook dit is (met zwart) van zijn hand. 
 

 
1…Da4 2.Pc1 Txb3+ 3.Pxb3 Tb8 4. Kc2 Txb3 5.Th3? 
De stand was voor wit toch verloren, maar nu is het ge-
lijk uit 5…Txc3+ kost de dame. 
Het is tijd om naar de jongere garde te gaan. Erg leuk 
deed Ayyoubi het in zijn partij tegen oud-clubgenoot Pe-
ter Lincevicz in de match ASV 6 – De Toren 3. Wit heeft 
in pion d6 een gevaarlijk wapen, maar beide koningen 
staan niet veilig. Voer voor spannende partijen. We la-
ten weer even Henk Kuiphof aan het woord.  

1.d6 Deze pion mag niet worden onderschat 1...Tc2?? 
Zwart onderschat toch de ernst van de zaak. Hij denkt 
blijkbaar via dameruil snel te kunnen oogsten. Db7 is 
eigenlijk de enige zet die in aanmerking komt. 2.Df7+ 
Kh6 3.Pe4+ (fraai gevonden) 3... Le3 (Dxd2 is ook niks) 
4.Lxe3 mat 1–0 
 
Jan Vermeer blijft een van onze leukste spelers. Er zijn 
nauwelijks clubleden zo verknocht aan het spel als hij. 
Door zijn bizarre invallen is het altijd de moeite waard 
aan zijn bord te kijken. Er valt steeds wat te beleven. In 
de wedstrijd van ons zesde tegen PION 3 was de stand 
3½  – 3½  met nog een partij te gaan. Beiden noteerden 
niet meer omdat ze geen vijf minuten meer hadden. Zo-
als bekend verzamelt zich dan een hele menigte rond 
dat bord. En dan is het goed een oude rot als Jan achter 
de stukken te hebben zitten. Hij is niet van de wijs te 
brengen. Hij bleek een beter vluggeraar dan tegenstan-
der Wilbert Reijnen. 
 

 
 
Zwart speelde hier 1...De5. De zet leidt alleen maar tot 
pionverlies. Maar met vluggeren is het toch een goede 
zet want vindt in tijdnood de weerlegging Dh6 maar 
eens. Jan volgde de natuurlijke neiging van iedereen om 
de toren weg te halen. 2. Tf3  Pe4?  Een vraagteken 
want ..Pd3 wint direct omdat zwart nu het prachtige in-
valsveld b2 voor de toren heeft. 3. Pxe4? Ook voor Jan 
een vraagteken want de zet verliest direct. Kijk maar: 
3...Tb1 4. Kg2 Tb2 en dat levert zwart de dame op. 
Sommige omstanders zagen deze winstweg en het 

Topscorer ASV5 Jan Vermeer 
(Algemene Ledenvergadering 2006) 
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werd dus rumoerig. 3...Dxe4?? De tegenstander zag 
het dus niet en speelde een nogal vredelievende zet. 
Jan bood remise aan. De tegenstander weigerde en 
moest dus wel op winst gaan spelen. 4. Kg2 Tb1 5.De3! 
Tb2+ 6.Kg1 en vooral niet Kg3 wegens ...h4 mat. 
6...Dxe3  7.Txe3  Txa2  Het zal beide spelers en ook de 
omstanders ontgaan zijn, dat zwart hier bijkans verloren 
staat. Om de goede zetten te vinden heb je nu volle 
denktijd nodig. 8.Txe7  c3  Dit is al de beslissende fout, 
hoe logisch de zet ook lijkt. 9.f6  en hier geeft de com-
puter mat in acht aan. De zwartspeler kon het korter. 
9...c2?  10. Te8  mat.  Voor zo´n fragment zou je toch 
een toegangsprijs kunnen heffen. 
 
Tony Hogerhorst doen we enorm tekort door zijn partij in 
Plaatjes Kijken op te nemen. De partij verdient meer 
aandacht dan de fragmentjes, die wij geven. Het gaat 
om Hogerhorst – M. London uit de wedstrijd ASV 5 – 
VDS. 
 

 
Tony speelde hier c4xd5. Strategische stukoffers ziet 
men niet zo vaak. Je moet er gevoel voor de stelling 
voor hebben en dan zit de rating vaak boven 2000. Dit 
offer is onberispelijk. De computer waardeert de witte 
stelling al snel veel hoger dan de zwarte. Zwart ant-
woordde uiteraard Lxe1. Nu zou 2. Dxe1 hebben moe-
ten volgen. Na b.v. exd5 3. Pxd5 Dd6 4. Lxe4 Lxe4 5. 
Dxe4 geeft de computer de witte stand al +4,5. Na het 
voor zwart iets betere 2...Pdf6 ziet hij voor zwart de opti-
male reeks in 3.Pxg6 Pxf2 4.Pxh8 en dat belooft ook 
weinig goeds voor zwart. Onze man speelde echter 
2.dxe6 en na Lxf2 3.Kf1 Pdf6 4.Pxg6 hxf6 5.exf7+ Kf8 
krijgt hij nog altijd ongeveer +1. Na nog een paar zetten 
raakte zwart de weg in deze zeer ingewikkelde stand 
kwijt en toen was het snel +7.  Een pracht van een over-
winning (zie bladzijde 10 voor de hele partij). 
 
Een van de leukste toernooien, die wij kennen is het 
jaarlijkse toernooi in Voorst. Men speelt zes maandag-
avonden van begin januari tot eind mei. Elk jaar doen er 
twee ASV-ers mee: Fokke Jonkman en Hendrik van Bu-
ren. De eerstgenoemde begon mooi. Hij moest aantre-
den tegen Henri Jansen van de organiserende vereni-
ging. Het werd een leuke partij. 
 
 

 
Gaat pion d5 verloren? “Ja” liet Fokke moeiteloos zien. 
1.Pxd5 Pxd5 2.DxD PxD 3.LxL  Fokke had heel lang 
zitten denken en nu blijkt waarom: 3…Lf6  Kan zwart via 
deze penning in het voordeel komen? “Nee” liet Fokke 
opnieuw moeiteloos zien. 4.Pc6 LxL 5.Pxd8 en nu blijkt 
hoe mooi het allemaal in elkaar past. Als zwart het 
paard slaat volgt Lc6 en gaat Pd7 verloren. Dat paard 
kan niet weg omdat anders via Txd8 mat achter de paal-
tjes volgt. Het vervolg werd door wit snel gewonnen. 
Een keurig werkstuk van onze man. 
 
Door Paul de Freytas is het volgende fragment ingezon-
den: 
SMB3 – ASV4, P. Weenink – P. de Freytas. 
 

 
 
41...d5-d4 42.c3xd4 Pe7-d5 43.Kd1–c2 Pd5xb4+ 
44.Kc2-c3 Pb4-a2+ 45.Kc3-c2 
 
Na 45...Pc1 46.Lxc4! bxc4 47.Kxc1 Kb4?! (Ka6 ½ - ½) 
48. d5! (1) cxd5  49. c6 
48. d5!  (2) Kxc5  49. d6  Kb6  50. Kc2 zwart kan nog 
net remise houden door op c8 en b8 heen en weer te 
pendelen en als de witte koning op a5 of c5 verschijnt 
Kb7 te doen. 
48. d5! (3) exd5  49. f5  (3a) gxf5  50. e6  fxe6  51. g6 
49. f5 (3b) Kxc5  50. g6!  D4  51. f6! 
Kb5xc5 49.d5-d6 Kc5-b6 50.Kc1–c2  
45. … Pa2-b4+  46.Kc2-c3 Pb4xd3 47.Kc3xd3 Ka6-a5 
48.Kd3-c3 Ka5-a4  
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De start van het Daglichtschaak in het nieuwe jaar  
Jan A. Vermeer 

49.Lc1–d2 Pc4-a3 op weg naar d5. De doorbraak d5 
faalt nu op b4+ 
 
50.Kc3-d3 b5-b4 51.Ld2-c1 Pa3-b5 52.Kd3-c4 Pb5-c3 
53.Lc1–d2 Pc3-d5 54.Ld2-c1 b4-b3 55.Kc4-d3 Ka4-b4  
0-1. 
 
INTERN 
Voor de interne competitie krijgen we altijd minder mate-
riaal aangeleverd hoewel er toch meer partijen in wor-
den gespeeld. Jammer, want vaak zien we prachtige 
dingen op het bord, maar hebben dan niet de tijd om uit-
gebreid te gaan noteren omdat we zelf nog spelen. 
Een leuke binnenkomer is in dit verband Hedser Dijkstra 
tegen Ignace Rood. Wit staat duidelijk beter en zag de 
winstweg. Dus nam hij de loper en zag kennelijk op het-
zelfde moment de winstweg niet meer. Meer dan tien 
minuten bleef hij met de loper in de hand zitten om toen 
toch uit te voeren, wat hij eerder gezien moet hebben.  
 
 

1.Lxd6 cxd6 en komt de winst nu uit Db7+, Dxe6+ of 
Txe6+? Het moet de tweede variant zijn. 2. Dxd6+ Ke8 
3.Dc6+ Ke7 4.Td7+ en dit levert de dame op. Zwart gaf 
op. 
Leuk vonden wij ook het slot van de bekerwedstrijd tus-
sen Fred Reulink en Cees Sep. 
 
 

 
 
 
Er volgde f5+ en wit heeft geen keus meer. 2. Kxg5 f4 
een hardloopwedstrijd, waarin wit zelfs geen kans ge-
had zou hebben als hij nu h2-h5 had mogen spelen. 3. 
h4 f3 4.h5 f2 5. h6 f1D 6. h7 Df6+ en opgegeven. 

De start van het Daglichtschaak in het nieuwe jaar  
Jan A. Vermeer 
Dinsdag 10 januari kon er weer geschaakt worden in de 
riante zaal. De koffie smaakt er heerlijk (zeker voor € 
0,50) Op opkomst was met 15 schakers redelijk. Wijn-
and de Boer kwam voor de eerste keer. Het beviel hem 
uitstekend. Helaas liet de groep Nijmegen deze keer 
verstek gaan, maar ze lieten zich verontschuldigen.  
 
Henk Kuiphof speelde deze middag de sterren van de 
hemel. Hij won alle drie partijen en schoof naar de sub-
top. Albert Marks behield met gemak zijn eerste plaats. 
Tegen Jan Vermeer behoefde hij slecht een remise af te 
staan. Jan schoof met een minimum aan inspanning, 
slecht 1½ punt scoorde hij, op naar de 2e plaats. Dat 
kwam mede doordat de concurrentie verloor of niet 
kwam opdagen. Wijnand de Boer manifesteerde zich 
sterk. In de eerste ronde zette hij Jan Vermeer mat. Ook 
Horst Eder doet het lang niet slecht. Deze middag 

scoorde hij 2½ punt. Henk ter Horst en Jacques Gosse-
ling hadden hun middag niet. Zij verloren al hun partijen. 
De computer Fritz Vriendelijk is volledig getemd. Hij 
mag voortaan voor spek en bonen meedoen en behaal-
de deze middag ook nul punten. 
 
De volgende rondes hoop ik weer op de Nijmeegse 
groep. Dan wordt de groep groter dan twintig schakers, 
zeker als zich nog de ASV-ers melden die zich dit sei-
zoen nog niet bij het Daglichtschaak hebben gemeld. 
 
De volgende ronde wordt gespeeld op dinsdagmiddag 7 
februari. Voor € 3,- per middag kunt u gezellig schaken 
en in de laatste ronde van het seizoen ook nog een prijs 
in ontvangst nemen!   
 
Uitslagen en standen: Zie bladzijde 31. 
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Het is deze maand (februari) 66 jaar geleden dat ik werd 
geboren in Zeeland/Walcheren/Oostkapelle. In 1967 
ben ik getrouwd; we hebben 3 kinderen (2 dochters en 1 
zoon) en inmiddels 2 schoonzoons en 3 kleinzoons. 
Mijn werkzame leven heb ik gedurende bijna 44 jaar 
doorgebracht bij de NMB, later NMB-Postbank en thans 
onderdeel van de ING-groep. Deze baan heeft mij door 
diverse reorganisaties vanuit Middelburg, via Goes naar 
Den Haag en tenslotte in 1984 naar Arnhem gebracht. 
In 2000 moest ik op grond van CAO-afspraken mijn 
werk beëindigen en ging ik met VUT. Nog vitaal en ak-
tief zat ik daar niet direct op te wachten; achteraf ben ik 
tevreden dat het zo gelopen is. Na 5 jaar VUTten ben ik 
nu ruim 1 jaar gepensioneerd en geniet nog steeds van 
alles wat je kunt doen (en laten) in deze levensfase. 
In mijn herinnering heb ik van een vriend leren schaken 
toen ik ongeveer 12 jaar oud was. Vervolgens heb ik het 
aan mijn vader (die een goede dammer was) en aan 
mijn 2 broers geleerd. In de avonduren hebben wij me-
nig (snel)partijtje gespeeld. Aan spelen in clubverband 
heb ik me nooit gewaagd. Enerzijds andere drukke be-
zigheden, anderzijds trok de gedachte om wellicht 4 uur 
over 1 partij schaak te moeten doen mij totaal niet aan. 
Dit alles heeft ertoe geleid dat ik vrijwel geen theoreti-

sche ondergrond heb en soms (te) snel speel. Tot 5 jaar 
geleden heb ik vervolgens zeer weinig geschaakt. Nadat 
ik in 2000 in de VUT kwam werd de belangstelling weer 
groter en werd ik na een rapid-tournooi lid van de nieuw 
opgerichte schaakverening “Denksportcentrum Glazen-
burg”. De Velpse schaakvereniging lag meer voor de 
hand, echter de vrijdagavond vond ik minder geschikt. 
Glazenburg was een klein, maar een zeer gezellig 
schaakclubje. Door de verkoop van het pand/de kerk 
waarin wij schaakten en vele anderen bridge speelden 
werd dit gezellige clubje in november 2005 opgeheven.  
Per 1 december j.l. ben ik dus lid van ASV geworden. 
De club was mij al enigszins bekend door diverse ande-
re leden en de overstap was niet zo moeilijk. Wel een 
totaal andere club dan ik gewend was, maar het bevalt 
mij tot nu toe zeer goed. Met een huidige rating van iets 
meer dan 1500 zitten er ongeveer 75% van de ASV-
schakers boven mij en ongeveer 25% er onder. Met 
hulp van de theoretische lessen van H. van Buren en 
een actieve/positieve instelling hoop ik naar een rating 
van 1600 te groeien. 
 

Ko Kooman 
 

Even voorstellen 
Ko Kooman 
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Siert geeft met een demonstratiebord les van 18.45u tot 
19.10u. 
 

 
 
Daarna wordt er competitie gespeeld en sinds vorige 
maand spelen er ook 10 senioren met de kinderen mee. 
Meedoen (ook voor prijzen!) kan als je maximaal 1500 
elopunten hebt en aanwezig kan zijn voor een rapidpotje 
vanaf 19.00u. Zo willen we de integratie jeugd in senio-
ren bevorderen door het om te draaien, senioren op de 
jeugdavond! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de clubavond is er altijd veel plezier 
De Jeugdhoek 

Tijs van Dijk 

(advertentie) 
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Het ziet er dan ongeveer zo uit al gaat het hier om een 
jeugdleider tegen een senior die net een paar kwartpunt-
jes meer dan 1500 elo heeft dus die mag niet meedoen! 
 
 

Helaas loopt hij dus deze prijzen mis, het zijn er veel zo-
als de foto laat zien... alle reden dus om te zorgen onder 
de 1500 elo te komen door wat partijtjes te verliezen. 
 
 

De kersverse ASV-
jeugdclubkampioen 
is Jesse Giling ge-
worden! Hij kreeg 
een toren van porse-
lein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook op de zaterdagen was ASVjeugd weer actief, dit jaar 
organiseerden wij het schoolschaken en Frank nodigde 
de pers uit die dit verslag in de maandageditie plaatste. 
 

 
Een kijkje in de zaal waar meer dan 100 alleen Arnhem-
se kindertjes meespeelden. 
 

Tot slot hadden we natuurlijk ook weer veel teamwed-
strijden; met de E- en de D-spelers haalden we zelfs de 
Topklasse. We zijn daarin al gestegen van de 10e naar 
de 5e plaats. De slotwedstrijden zijn op 25 maart in 
 Arnhem-Zuid dus komt dat zien! 
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In 1971 werd deze titel een hit. Iets wat in deze tijd 
waarschijnlijk niet meer mogelijk is. Nu hoor je dit num-
mer meestal op de mindere momenten van het leven. 

Misschien is het daarom wel zo goed van toepassing op 
de situatie van ASV 4: 
 

Waarheen, waarvoor 
Erik Wille 

    Promotieklasse Mp Bp  1  2   3   4  5   6   7   8  9   10 
1.  Veenendaal     12 35  x  6½  .   5  6   5   5½  .  7   . 
2.  Meppel         10 28½ 1½ x   6   .  .   5   .   5½ 5   5½ 
3.  Bennekom       9  28½ .  2   x   4½ 6½  .   4   5½ 6   . 
4.  SMB 3          6  24  3  .   3½  x  5   5   2½  .  .   5 
5.  Schaakstad 3   6  20½ 2  .   1½  3  x   .   5   4½ .   4½ 
6.  Het Kasteel    5  22½ 3  3   .   3  .   x   4½  5  .   4 
7.  UVS 2          4  22½ 2½ .   4   5½ 3   3½  x   .  4   . 
8.  ASV 3          3  21  .  2½  2½  .  3½  3   .   x  5½  4 
9.  Rheden         3  18½ 1  3   2   .  .   .   4   2½ x   6 
10. ASV 4          2  19  .  2½  .   3  3½  4   .   4  2   x 

 
“Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan”, lees ik in 
de songtekst. Toch niet naar de eerste klasse mag ik 
hopen. Een couplet verder, lees ik “En wat is de taak die 
ons wacht” Ook die vraag is niet moeilijk: wedstrijden 
winnen. Het derde couplet is er een naar mijn hart 
“Hoeveel offers werden er gebracht”. Het antwoord zal 
hier wel luiden: te weinig, anders hadden we wel hoger 
gestaan, maar duidelijk is dat ook Mieke Telkamp een 
schaakster was. In het vierde couplet worden de vragen 
wel heel eenvoudig “En hoelang, ja hoelang, nog duurt 
de tijd. Totdat wij zijn bevrijd” Dat kan nooit langer duren 
dan drie ronden, want daarna is de competitie afgelo-
pen. In het laatste couplet valt de zangeres in herhaling. 
“Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan”. Naar 
handhaving in de promotieklasse natuurlijk! 
 
Natuurlijk. Het is duidelijk dat het met nog drie ronden te 

gaan alarmfase 1 is. Maar ASV 4 zal ASV 4 niet zijn als 
de ontsnappingsroute niet gevonden zou worden. Het 
programma voor de laatste drie ronden luidt als volgt: 
 
Ronde 7 op 4 maart 2006 
Bennekom – Veenendaal 
ASV 4 – UVS 2 
ASV 3 – SMB 3 
Meppel – Schaakstad 3 
Rheden – Het Kasteel 
 
Ronde 8 op 25 maart 2006 
Het Kasteel – Bennekom 
Schaakstad 3 – Rheden 
SMB 3 – Meppel 
UVS 2 – ASV 3 
Veenendaal – ASV 4 
 
Ronde 9 op 22 april 2006 in Bennekom 
ASV 4 – Bennekom 
ASV 3 – Veenendaal 
Meppel – UVS 2 
Rheden – SMB 3 
Het Kasteel – Schaakstad 3 
 
De ontsnappingsroute gaat dus langs de weg UVS 2, 
Veenendaal en Bennekom. Ik geef toe een beetje inge-
wikkelde route is het wel. UVS 2 is een directe concur-
rent; Veenendaal kan mogelijk uitgerekend tegen ASV 4 
en in eigen huis al het kampioenschap voor zich opei-
sen en in de slotronde is de organisator daarvan de te-
genstander. Lastig, dat zeker. Tegelijk ligt daar de kans. 
We hebben immers weinig meer te verliezen. We staan 
al laatste, lager kan niet.  
Met deze onbevangenheid zullen we het UVS 2 zo lastig 
mogelijk maken. 
 
 

ASVer van het jaar Roland Stravers 
(Algemene Ledenvergadering 2006) 
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In gedachten verzonken droom ik weg: 

En tegen half acht blijft de teller nu eens op 4½ 
staan. Ook de andere uitslagen blijken gunstig. 
Veenendaal klopt Bennekom en omdat Meppel on-
verwacht verliest van Schaakstad staan de Veenen-
dalers vier punten los. Ook ASV 3 wint van SMB 3, 
al is het maar ternauwernood. Alleen jammer dat 
Rheden sterker blijkt dan Het Kasteel. We staan na 
deze ronde nog steeds laatste, maar de concurren-
tie is weer in zicht. Ronde 8 brengt ASV 4 een ge-
lijkspel tegen kampioen Veenendaal, dat alle 
risico’s uit de weg gaat en zo de titel pakt. ASV 3 
heeft de smaak te pakken en ook UVS 2 wordt er-
onder gehouden. Schaakstad 3 en Bennekom win-
nen hun wedstrijden. UVS 2 staat intussen onder 
ons, maar Het Kasteel en Rheden hebben nog 

steeds meer bordpunten. De Commanderie in Ben-
nekom moet de ontknoping brengen. Gastheer Ben-
nekom blijkt niet scherp en ASV 4 blijft goed bij. In-
tussen verliezen Rheden en Het Kasteel hun wed-
strijden nipt. UVS 2 haalt een verrassend gelijkspel 
tegen Meppel. Een enerverend tijdnoodduel brengt 
ASV 4 in de laatste partij van de competitie een 
puntendeling. ASV 4 heeft zich opnieuw gered. 
Weer met zes punten. Op de achtergrond hoor ik 
een muziekje……  

 
“De meeste dromen zijn bedrog”  en terwijl ik wakker 
word, hoor ik nog juist de laatste zin 
“één keer in de zoveel tijd komen dromen uit” 

‘Sempre primavera’ 
Een tienkamper in Wijk aan Zee  

 

door Nico Schoenmakers 
De kust is nog met sneeuw bedekt, 
Toch wordt het sluimerende veld 
Door voorjaarswater reeds gewekt - 
Het ruist, en fonkelt, en vertelt… 
Fjodor Tjoettsjev - Lentestromen 
 
Bovenstaande schone woorden zijn 
ontleend aan het programma van het 
concert, dat Kremerata Baltica op za-
terdag 18 februari j.l. in muziekcentrum 
Vredenburg te Utrecht opvoerde. Kre-
merata Baltica is het kamerorkest, dat 
de Let Gidon Kremer zichzelf in 1997 
voor zijn vijftigste verjaardag cadeau 
deed. ‘Sempre primavera’: “Voor altijd 
lente!” 
Op weinig aardse plekken is de komst 
van de lente zo intens bezong 
en als in het land van Lenin en de tsa-
ren. Als in het voorjaar het ijs van de 
Neva breekt, als de Raspoetins, als de 
ongelukkigen van de voorbije herfst halfgeconserveerd 
komen bovendrijven, beuken ijsschotsen razend en don-
derend op bruggen en oevers. Onder de oneindige 
sneeuwhopen kabbelt reeds het ‘voorjaarswater’, dat 
kond doet van de nakende warmte. Bomen die eerder 
nog zwart en troosteloos de ijslast torsten, botten in da-
gen, uren bijna, uit. 
 
Hoewel geen Rus, groeide Gidon Kremer op in een 
sterk gerussificeerde omgeving. Een maal over de 
grens, ontwikkelde hij echter de notie dat tijdperken en 
culturen niet zoveel van elkaar verschillen als het soms 
lijkt. 
In ‘Sempre primavera’ brengt Kremer uiteenlopende 
werken als Beethoven’s Frühlingssonate, Stravinsky’s 
Le sacre du printemps, De dageraad uit een vioolsonate 

van de Belg Ysaÿe en een deel uit Piazolla’s Cuatro est-
aciones porteñas samen. Verder: het minimalistische 
Warme wind van de Oekraïense Poleva, het folkloristi-
sche openingsdeel uit De Russische seizoenen van 
Desjatnikov en Pushkarev’s bewerking voor viool en   
vibrafoon van Le printemps. Alsof Guido Kremer, groot 
geworden in Ruslands diepe koude, wil zeggen: “Kon 
het overal maar eeuwig lente blijven”. 
 
‘Sempre primavera’, deze twee woorden geven ook uit-
drukking aan het gevoel, dat een verblijf in het bad-
plaatsje Wijk aan Zee in de 2e helft van januari teweeg 
kan brengen. De machtige Hollandse kust tijdens de 
tweede januarihelft. De woeste baren met de huilende 
en snijdend-koude wind, de geselende buien op het 
zandstralende strand. Maar ook de strakke helblauwe 
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luchten, het intense licht aan de horizon, de rimpeloze 
zeespiegel, het zwakke doch aangenaam ogend zonne-
tje. ‘Voor altijd Lente!’. En dan te bedenken, dat tijdens 
het Corus-schaaktoernooi 2006 door het afzeggen van 
Vladimir Kramnik voor het eerst sedert mensenheugenis 
geen enkele Rus aan de grootmeestergroep A deelnam. 
 
Dit jaar was ik in het Corus Chess Tournament bij de 
tienkampen ingedeeld in groep 5H. Onder het genot van 
een straffe Hendrik aan de bar van de Moriaan gaf dit 
aanleiding tot het grapje “H5N1”. Groep 5H (H5) en niet 
nummer één (N1). Of ook wel: “In groep 5H (H5) is Nico 
niet nummer één (N1).” Een score van 4 uit 9 resulte-
rend in een 7e plaats met de op één na hoogste rating in 
de groep is op papier te weinig. Echter betrekken we 
hierbij “twee bijna-winstpartijen” in de tweede en de zes-
de ronde, “een grafzet” tijdens de achtste ronde en “het 
te vroeg tevreden met remise zijn” in de vierde ronde 
dan is het tegenvallende resultaat ook weer vlot gerelati-
veerd.  
 
Onder het motto ‘met remise geven is nog nooit een 
partij gewonnen’ sluit ik dit artikel over Corus 2006 af. 
Hieronder treft u de slotstand uit mijn partij in de vierde 
ronde na mijn 30e zet met wit tegen Wim Veelenturf (elo 
1.752) uit Woerden aan. 

 
 
 

 

Na een mislukte opening mijnerzijds en het missen door 
zwart van een sterke voortzetting werd mijn remise-
aanbod na 30. Te8:+ door Veelenturf geaccepteerd. Be-
zien we deze stelling nader dan moeten we constateren 
dat mijn remise-aanbod “van tussen de oren komt”. Ob-
jectief bezien kan wit een sterke aanval ontwikkelen met 
de zet 31. g4! 
 
Een mogelijk vervolg: 30. … , De8: 31. g4 , Lc3: (Pf6 32. 
g5!) 32. Lc3:+ , Pg7 33. g5 , Pf7, waarna wit de druk 
verder op kan voeren met h4 en h5 eventueel in combi-
natie met de kracht van de loper en dame via de diago-
naal a1-h8.  
Geen lentegevoelens dus op het moment van het remi-
se-aanbod aan het slot van deze partij … 
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Ik was nog heel jong. Ik wist niet eens wat een treme is. 
Dat is overigens niet zo erg, want dat kan je opzoeken. 
Dat deed ik dan ook. Koenen was erg duidelijk. Treme: 
arm van een lamoen. Jullie vermoedden al, dat je van een 
lamoen niet rijk zal worden, maar kan je er ook arm van 
kan zijn is wellicht nieuw. Sommige dingen zijn voor een 
groep vanzelfsprekend; voor anderen niet te vatten. Vraag 
aan een golfer, wat een birdy is en hij zal je duidelijk ma-
ken, dat dat één onder par is. Maar ook schakers hebben 
hun geheimtaal. Vreemd, dat je dat vaak niet eens beseft. 
Vraag iemand, die niets van schaken weet, wat het bete-
kent als ik een kwaliteit win. Wellicht denkt hij, dat ik beter 
ben gaan schaken. 
Een Novotny blijkt heel populair in de problematiek. Maar 
ik zal wel uit moeten leggen wat een Novotny is. Hierbij 
plaats je een stuk op een kruispunt van verdedigingslijnen. 
Zwart kan dat stuk wel wegslaan, maar daarbij blokkeert 
hij of de ene verdedigingsmogelijkheid of de andere. Hier 
kan je natuurlijk ellenlange beschouwingen aan wijden met 
een regen aan voorbeelden. Maar deze rubriek geeft altijd 
maar drie voorbeelden en nog een diagram om zelf mee te 
worstelen. Ik wil dus gelijk maar een topstuk presenteren. 
Het is een compositie van Vladimirov, die er op de proble-
mistenolympiade van 1960 een tweede prijs mee haalde. 
 
DIAGRAM 1 
 

 
Wit geeft mat in drie zetten. 
De sleutelzet is 1.Pb2-d1 Dit dreigt 2.Tb3-e3 en die toren 
moet wel geslagen worden. Maar na …Txe3 volgt mat met 
3.Td4X. Slaat niet de toren maar de loper op e3 dan is de 
derde rij onderbroken en zal wit mat zetten met 3.Pd1-c3. 
Waarom is dit nu een topstuk? Zwart moet natuurlijk nog 
zijn eerste zet doen. Hij zou dan Txb3 kunnen spelen. 
Maar nu vervolgt wit met 2.Pe3+. Weer dat kruispunt, 
waardoor wit na Txe3 mat kan geven op met Td4, of  als 
zwart Lxe3 speelt met 3.Lf3X. Maar er zijn nog meer ver-
dedigingsmogelijkheden. Zwart kan zijn loper naar de an-
dere kant brengen met 1…La7. Nu kan wit geen lijnen on-
derbreken op e3. Maar hij speelt 2.Tb3-b6 en hetzelfde 

Terminologie 
Hendrik van Buren 
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verhaal speelt rond veld b6. Na …Txb6 volgt het mat met 
de toren op d4 en na 2…Lxb6 is 3.Dxd6 mat. Een andere 
verdediging is wit het matveld d6 afpakken met …Pxb7. 
Wit vervolgt nu met 2.Td3+. Opnieuw kan deze toren 
twee maal geslagen worden. Maar na 2…Txd3 volgt 
3.Dc4 mat en na 2…Lxd3 is de derde rij weer geblok-
keerd dus 3.Pc3 mat. Is er nog een verdediging mogelijk. 
Ja. 1…Pxb3. Er volgt 2.d2-d3 en weer moet zwart kiezen 
waarmee hij slaat, maar weer zal door dat slaan een mat-
veld niet meer afgedekt worden. Overigens zijn ook nog 
varianten als 1…Lc5, waarna 2.Tf3 leidt tot mat op c3 mat 
(het paard) of f3 (met de loper) en 1…Tc6 2.Dxd7 en 
3,Le6 mat. Het is bijna onvoorstelbaar, dat men zes 
Novotny’s in één stelling kan stoppen. Maar ik vertelde al, 
dat het idee oud en populair is. 
Graag laat ik daarom een stelling zien, die in 1858 is ge-
componeerd. 
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DIAGRAM 2 
 

 
Wit geeft mat in vier zetten. 
De oplossing is niet onaardig.. 1.Dd1-f3 Pa6xc5 Dit cre-
eert een nieuw vluchtveld voor de koning. Maar wit is 
niet voor één gat te vangen en speelt 2. Tg1-g7. Welke 
toren van de twee ook slaat wit houdt de mogelijkheden 
3.Dg3+ en 4.Lc7 mat of na 2….Tgxg7 3. Lc7+ en Dg3 
mat. Een hele oude Novotny dus. Ho, stop. Dit is geen 
Novotny. Dit heet een Plachuta, de naam van de com-
ponist van het laatste probleem. Bij een Novotny staan 
de geblokkeerde verdedigingslijnen in een hoek van 45 
graden, bij een Plachuta in een hoek van 90 graden. Ik 
schreef niet voor niets “terminologie” boven dit stukje. Is 
er een reden voor die verschillende benamingen, Voor 
componisten wel. Een Plachuta kom je minder vaak te-
gen. Het is bijna ondoenlijk die in een tweezet te verwer-
ken. Het werk van de oervader is niet voor niets een 
vierzet. Overigens was de Serviër niet eens de oerva-
der, want Samuel Loyd werkte het thema al in 1857 uit.  
Is er nu een neiging om zoveel mogelijk namen te ver-
zinnen? Dat valt soms wel mee; soms ook niet. Daar 
schrijf ik in de toekomst nog wel eens over. In elk geval 
gebruiken componisten van studies de zelfde kretologie. 
In dit werkstuk van Karstedt uit 1915 treedt dus gewoon 
een Plachuta op.  
 
DIAGRAM 3 
 

 
 

Wit speelt en wint. 
Nu ik dat gezegd ziet u gelijk de oplossing al. Inderdaad: 
1. Pb2. Zwart moet slaan, Maar na T1xb2 zal na 2. h7 
de b-pion promoveren en na Taxb2 zal eerst de b-pion 
een stapje voorwaarts doen, waarna de h-pion niet meer 
te houden is. 
Om nog een keertje zelf te worstelen de volgende twee-
zet van Loshinsky. Hij hoorde tot het eerste groepje, dat 
tot grootmeester in de problematiek werd benoemd. 
Meer dan anderen heeft hij het Novotny-thema in zijn 
problemen verwerkt. 
 
DIAGRAM 4 
 
 

 
 
Wit geeft mat in twee zetten.  
Volgende week zal er een Novotnyprobleem op het bord 
hangen en wel een driezet. Die plegen zeer pittig te zijn. 
Goed, dat u dit vast leest, anders zou u de prijs vast niet 
winnen. 
  

Topscorer ASV9 Jacob Zandbergen 
Algemene Ledenvergadering 2006) 
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Op dinsdag 07 februari werden de ronden 13 t/m 15 ge-
speeld. De opkomst met 15 spelers duidt op een conso-
lidering van het Daglichtschaak. Deze keer waren enke-
le trouwe bezoekers afwezig. Om het Daglichtschaak 
verder te laten groeien zal nog enige reclame gemaakt 
moeten worden.  
 
Albert Marks, de huidige koper, moest verstek laten 
gaan. Jan Vermeer stond op een eerbiedige afstand op 
de tweede plaats met 2½ punt achterstand. Jan haalde 
‘slechts’ 2½ punt. Wel is de spanning aan de top weer 
terug. Mede doordat Dick Hajee en Rob Cornips ieder 2 
punten bij hun score voegden. Opvallend was de winst-
partij van Dick Hajee tegen de zeer sterke Paul Waenink 

(1981). Horst Eder voegde 1½ punt  bij zijn puntentotaal 
en kon zich handhaven op de derde plaats. Paul Wae-
nink voegde 2 punten bij zijn totaal. Gerrit Verbost is 
duidelijk over zijn inzinking heen. Hij scoorde 2 ½ punt 
en voegt zich weer in de middenmoot. Helaas konden in 
de laatste ronde Rob Cornips en Paul Waenink niet 
meedoen. 
 
De volgende ronde wordt gespeeld op dinsdagmiddag 7 
maart. Voor € 3,- per middag kunt u 3 partijen à 25 
min.p.p.p.p. gezellig schaken en in de laatste ronde van 
het seizoen ook nog een prijs in ontvangst nemen!   
  

Daglichtschaak 
Albert Marks blijft koploper  

Jan A. Vermeer 

Speeldatum 10-01-2006        
10e ronde     11e ronde     12e ronde     
Henk Kuiphof Rob Cornips 1-0 Jan Vermeer Albert Marks rem Albert Marks Rob Cornips 1-0 
Hans Donker Albert Marks 0-1 Horst Eder Dick Hajee rem Jan Vermeer Hans Donker 1-0 
Dick Hajee Henk ter Horst 1-0 Hans Donker Henk ter Horst 1-0 Henk Kuiphof Dick Hajee 1-0 
Wijnand de Boer Jan Vermeer 1-0 Rob Cornips Wijnand de Boer 1-0 Wijnand de Boer Wim Zunnebeld 1-0 
Theo van Niekerk Wim Zunnebeld 1-0 Theo van Niekerk Bob Hartogh Heijs 1-0 Henk ter Horst Horst Eder 0-1 
Jonantha vd Krogt Gerrit Verbost 1-0 Wim Zunnebeld Jonanthan vd Krogt 1-0 Gerrit Verbost Bob Hartogh Heijs 1-0 

Fritz Vriendelijk Horst Eder 0-1 Fritz Vriendelijk Henk Kuiphof 0-1 
Jonanthan vd 
Krogt Jacques Gosseling 1-0 

Jacques Gosseling Bob Hartogh Heijs 0-1 Jacques Gosseling Gerrit Verbost 0-1 Fritz Vriendelijk  Theo van Niekerk 0-1 
         
Speeldatum: 07-02-2006        
13e ronde     14e ronde     15e ronde     
Horst Eder Jan Vermeer rem Dick Hajee Paul Waenink 1-0 Jan Vermeer Dick Hajee 1-0 
Dick Hajee Wijnand de Boer 1-0 Rob Cornips Horst Eder 1-0 Horst Eder Henk Kuiphof 1-0 
Hans Donker Henk Kuiphof 0-1 Henk Kuiphof Jan Vermeer 0-1 Hans Donker Paul Waenink 0-1 
Paul Waenink Henk ter Horst 1-0 Henk Terhorst Theo Carpentier 1-0 Henk ter Horst Jonathan vg Krogt 1-0 
Gerrit Verbost Wim Zunnebeld rem Wijnand de Boer Hans Donker 0-1 Gerrit Verbost Jacob Zandbergen 1-0 
Theo Carpentier Rob Cornips 0-1 Wim Zunnebeld Jacob Zandbergen 1-0 Wim Zunnebeld Rob Lubbers 0-1 
Rob Lubbers Fritz 8 1-0 Rob Lubbers Jonathan vd Krogt rem       
Jonathan vd Krogt Jacob Zandbergen 0-1 Fritz 8 Gerrit Verbost 0-1       

Topscorer ASV2 Richard van der Wel 
(Algemene Ledenvergadering 2006) 
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Mijn naam is Peter Ferdinand Giltay en ik ben 39 jaar. Ik 
ben geboren in het westen van het land, maar woon hier 
praktisch al mijn hele leven. Ik ben kunstschilder, of 
beeldend kunstenaar, zo je wilt. Dezer dagen schilder ik 
weer zaken die wat voorstellen; landschappen, portret-
ten. Dat is leuk om te doen, maar moeilijk. Eigenlijk weet 
niemand precies hoe het moet. Zo is het ook met scha-
ken. Maar het verschil is dat je met schaken wint op ver-
liest. Met schilderen moet je het helemaal zelf uitzoe-
ken.  
 
Ik werd gevraagd iets over mezelf te schrijven. Waar-
over zou zo iets kunnen gaan? Het bevalt me goed op 
de club, die een aardige afspiegeling van de maat-
schappij is. En je ziet nog eens iemand, al zit je veel stil 
achter je bord te denken. Ik houd van denken. Ook houd 
ik van de natuur. Daar heb je hier veel van. Vaak ga ik 
naar de hei. Ook houd ik van boeken, al lees ik niet 
veel. En ik houd natuurlijk van mijn vriendin.  

Het schaken helpt me bij het schilderen. Ik zie duidelij-
ker welke fouten ik maak. Ze lijken op de fouten die ik bij 
het schaken maak.  
De eerste vier partijen won ik tegen mijn verwachtingen 
in. Maar daarna werd ik overmoedig en begon ik te ver-
liezen. Ik maak het mezelf zeker te moeilijk. 
Ik houd van een Italiaanse stijl met rare wendingen en 
chaotische stellingen. Maar op een zeker moment be-
grijp ik het dan niet meer. Ook vind ik het Fischer Ran-
dom leuk; jammer dat het nog niet zoveel wordt ge-
speeld. 

Peter Giltay 

Daglichtschaak 
Stand 

Daglichtschaak seizoen 2005-2006 07-02-2006 na ronde 15 
 Naam pnt x partij Elo TPR 
1. Albert Marks 9 12 1750 1871 
2. Jan Vermeer 9 15 1660 1736 
3. Horst Eder 8 15 1517 1578 
4. Dick Hajee 7.5 10 1592 1824 
5. Rob Cornips 7.5 14 1762 1619 
6. Henk Kuiphof 7 9 1547 1761 
7. Hans Donker 7 14 1638 1621 
8. Henk ter Horst 7 15 1506 1595 
9. Paul Waenink 6 9 1981 1817 
10. Wijnand de Boer 6 4 1671 1405 
11. Hans Meijer 5.5 7 1549 1571 
12. Gerrit Verbost 5.5 12 1375 1346 
13. Theo Carpentier 5 11 1630 1579 
14. Wim Zunnebeld 5 12 1430 1315 
15. Theo Jurrius 4.5 6 2088 2007 
16. Theo van Niekerk 4 6 1608 1651 
17. Jacob Zandbergen 4 12 1425 1319 
18. Rob Lubbers 3.5 6 1395 1478 
19. Jonathan van de Krogt 3.5 12 1287 1252 
20. Christ Verstegen 2.5 3 1849 1847 
21. Bob Hartogh Heijs 2.5 6 1410 1339 
22. Fritz 8 2.5 8 1944 1515 
23. Peter Hamers 1 3 1375 1391 
24. Jacques Gosseling 0 9 1182 1011 

Even voorstellen 
Peter Giltay 
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Sander Berkhout - Cees Koopmans 
KNSB SMB II-ASV 
1.d4 Pf6 2.Lg5 e6 3.e4 h6 4.Lxf6 Dxf6 5.Pc3 Lb4 
6.Dd2  
6.Dd3!? is populairder tegenwoordig, zie Yearbook 77 
en binnenkort 78! Zwarts antwoord is nu wat vreemd, 
als sterkste geldt 6...d6!  
6...Pc6 7.e5 Dd8 8.a3 La5 9.f4!? d6 10.Pf3 Ld7 11.Ld3 
Pe7!? 12.b4 Lb6 13.Pe4 Lc6 14.b5 Lxe4 15.Lxe4 d5 
16.Ld3 c5 17.bxc6 Pxc6 18.c3  
Er is een Franse structuur ontstaan, wat vaker gebeurt 
in deze variant van de Trompowsky. Alleen is de keten 
d4-e5 hier nauwelijks aan te tasten.  
18...Dd7 19.0–0 Pa5 20.De2 0–0 21.f5! exf5 22.Ph4 
Pc6! 23.Pxf5 Pe7 24.Pe3  
24.Dg4!? Pxf5 25.Lxf5 De7 26.Kh1! met een mooi initia-
tief. Sander probeert het met paarden.  
24...Tac8 25.Tac1 Tc6 26.Pf5 Tc7 27.Kh1 Pxf5 
28.Lxf5 De7 29.Lb1 Tc6 30.Dd3 g6 31.La2 Td8 32.Df3 
De6 33.De3 Kg7 34.Tf6 De8 35.Tf4 Td7 36.Df3 Ld8 
37.h4 De6 38.a4 h5 39.Td1 a6 40.Tf1 b5 41.axb5 axb5 
42.g4!?  
Na lang en goed keepen van zwart waagt onze man dan 
toch de doorbraak.  
42...hxg4 43.Txg4 Txc3!  
Overzien.  
44.Df4 Le7?  
Fout volgens de witspeler, maar wat dan? 44...Tdc7 
45.Lb1 Tc1 zou een botte oplossing zijn, met licht voor-
deel voor zwart.  
45.Lb1 Tdc7 46.Lf5! Db6  
Diagram  
 
 

 
47.Lxg6!? 
Mooi, maar 47.Ld7! was simpeler geweest!  
47...fxg6 48.Df7+ Kh6 49.e6 Lg5!  
Ook de moeite waard. Helaas helpt het niet.  
 
Diagram:  
  

50.Df8+ Kh7  
50...Tg7 51.hxg5+ Kh5 52.Tff4! Tc1+ 53.Kh2 Tc2+ 
54.Kh3 Tc3+ 55.Tf3 en spoedig mat. Zo haal je je ko-
ning bij de mataanval!  
51.hxg5 Th3+ 52.Kg2 Dxe6 53.Kxh3 Tc3+ 54.Kh2 
Tc2+ 55.Kh1 1–0 
 
 
Peter Boel - Karel Verbeek  
Beker BAT-ASV in Zevenaar 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 d6 4.Lxc6+ bxc6 5.h3 e5 6.0–
0 Pf6 7.d3 Le7 8.Pbd2 0–0 9.Pc4 h6 10.De2!?  
Een idee blijkt hier 10.Ph4!? met de pointe 10…Pxe4 
11.dxe4 Lxh4? 12.Pxd6. 
10...Ph7! 11.Ph2!  
Na lang nadenken gespeeld. Aan naäperij heb ik een 
broertje dood, maar hier is deze paardzet de beste ma-
nier om op 11... f5 te anticiperen. Tot mijn verbazing 
deed zwart het niet.  
11...Le6!?  
11...f5 12.f4! fxe4 13.dxe4 exf4 14.Lxf4 d5!? (14...La6!? 
15.Tad1 en zwart kan niet profiteren) 15.Pe5 of 
15.Tad1!?, steeds met ongeveer gelijk spel.)   
12.f4! Lxc4 13.dxc4 exf4 14.Lxf4 Lg5!? 15.Tad1!? 
Lxf4 16.Txf4 De7 17.Pg4!? f5  
Diagram  
 

ASV1 - Partijanalyses 
Peter Boel 
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18.Pe3! fxe4 19.Pf5 De5  
Na 19...Dg5 ziet 20.Dxe4 er doodeng uit, maar het kan 
gewoon.  
20.Tdf1! Pg5?  
Op het betere 20...Pf6 was het plan 21.Df2. maar dat is 
uiterst gevaarlijk na 21...Kh7! en na 22.c3? g5! gaat er 
zelfs een kwaliteit af. Na 21.De3 en 22.c3 heeft wit ech-
ter goede compensatie.  
21.Dg4!  
21.h4!? Pf3+ 22.T1xf3 exf3 23.Pe7+ Dxe7 24.Dxe7 Txf4 
25.gxf3 Txf3 had ik allemaal berekend en verworpen. 
Als iemand hier winkansen heeft is het zwart.  
21...e3 22.h4! e2 23.Te1 Pe6 24.Tf2  
24.Pe7+ Kh7 25.Dg6+ Kh8 26.Te4 kon ik niet helemaal 
overzien, maar het lijkt gunstig voor wit. Na de tekstzet 
had zwart de kwal moeten offeren om nog enige keep-
kansen te houden. 26...Tf1+! 27.Txf1 exf1D+ 28.Kxf1 
Tf8+ 29.Kg1 Df6! had ik gezien, maar na 30.Dxf6 Txf6 
31.Pxc6 staat wit nog steeds goed.  
24...Pd4?  
 
Diagram  

 
25.Pxh6+ Kh7 26.Pf7! Txf7  
Natuurlijk gedwongen.  
27.Txf7 Te8 28.c3! Te6 29.cxd4 cxd4 30.Txe2!  
Die pointe zat er steeds in wegens het mat op g7. Zwart 
gaf op. 
 

In de eerste externe wedstrijd in 2006 speelden we in 
Apeldoorn tegen mededegradatie kandidaat Schaakstad 
3. 
Terwijl wij vooraf wat door de zaal rondliepen kwamen 
we diverse grootmeesters en meesters tegen (o.a. van 
Wely, Nijboer, Ernst, l’Ami, Smeets) omdat Homburg 1 
tegen HSG aantrad. 
Maar wij moesten zelf natuurlijk ook aan de bak. 
Onze opstelling was precies op maat voor een match te-
gen Schaakstad 3 anno 2005, echter Nijland was uit de 
opstelling en nu kwam Kees Verkooyen tegen Wietse 
Nijdam en Erika tegen Johan Engelen. Nu blijkt, dat alle 
teamleiders creatief zijn! 
In het begin van de match was er vooral vuurwerk op het 
bord van Edgar en kwam Bert moeizaam uit de opening, 
invaller Bijan Zahmat zat lekker te spelen op bord 5 te-
gen oud meesterklasse speler Wim Sanders en Kees 
stond erg goed tegen Nijdam. 
Op de overige borden was er evenwicht. 
Taal speelde tegen jeugdtalent Tom Meurs een oude va-
riant van het Siciliaans, die Meurs niet kende maar wel 
na wederzijdse pionoffers tot een eindspel met een gelij-
ke stand leidde. ½- ½  
Kees Verkooyen had een aantal weken niet gespeeld en 
wilde zijn vaste waarde wat opkrikken, maar bofte niet dit 
te willen doen tegen Wietse (2129) Nijdam. 
Kees kwam echter steeds beter te staan en Wietse 
greep zijn laatste strohalm met een doorzichtige mataan-
val, maar terwijl iedereen het dreigende mat zag aanko-
men bleek dit helaas niet bij Kees het geval en kwamen 
we hier heel slecht weg  ½ - 1½ . 

Edgar speelde tegen Vriend een uiterst tactische wed-
strijd en het materiaal werd flink geofferd. Vriend bleef 
akelig koel in dit geweld en had de wind ook een beetje 
mee, toen Edgar afruilde naar een eindspel waarin velen 
en Edgar aan remise dachten, maar waar nog een winst-
weg bleek helaas.  ½ - 2 ½ . 
Erika had tegen Johan Engelen op vele wijzen gepro-
beerd het punt te drukken, maar kwam er niet door en 
toen er een uitgedund eindspel overbleef bood Johan re-
mise aan.  1-3. 
Met bewondering stond ik bij Ivo te kijken hoe hij tegen 
Remco Pilajama een subtiele aanval opzette en onder-
tussen zijn eigen koningstelling verdedigde. 

ASV 3 : net niet(s) 
Anne Paul Taal 

Kampioen C-groep Jacob Zandbergen 
(Algemene Ledenvergadering 2006) 
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De laatste twee wedstrijden gingen verloren. Alleen op 
bordpunten staan we nog een plaatsje verwijderd van 
degradatie. Eerst werd tegen koploper Bennekom met 
5-3 verloren, maar ook hier, zoals in ongeveer alle 
wedstrijden, hadden we het gevoel dat er meer in zat. 
Daarna werd tegen de Cirkel een riante voorsprong 
verspeeld. Zelf ga ik niet helemaal vrijuit in deze twee 
nederlagen… 
 
Verhoef – Rood, ASV7 – Bennekom 2 
 

 
 
Wit heeft zojuist 11. b2-b3 gedaan, een niet al te fraaie 
zet. Met 11. … Pxe4 12. Dxe4 Lxc3 kan ik een pion 
winnen. Ik zag wel iets schemeren in die richting maar 
ik zag het niet al te scherp. Ik deed 11. ... Dc6 en de 
kans op pionwinst ging verloren. Vervolgens speelde ik 
niet sterk en de hele partij ging verloren. De tegenstan-
der maakte mij na afloop van de partij attent op deze 
misser op de 11e zet en ik wilde het eigenlijk niet eens 
geloven…. 
 
Daarna mijn optreden tegen De Cirkel: 
Bootsma – Rood, De Cirkel – ASV7 
 
 

Hier was ik blijkbaar helemaal niet wakker. De loper op e7 
is ongedekt. Ik deed 18. … Db6?? en wit vervolgde met 
19. Pd5. Het duurder wel een volle minuut voordat de gru-
welijke waarheid tot me doordrong. Eerst meende ik ge-
woon met Pxd5 dit irritante witte paard even te kunnen 
ruimen, zo van, Kijk, een nieuw op de mens oversprin-
gend paardengriepvirus zeker, hup, knol weg, maar dan 
zou volgen e4xd5, het paard op e6 moet wijken en de lo-
per op e7 valt alsnog. Niet zo mooi. Er ging dus een stuk 
verloren en ik worstelde nog wel een tijd verder maar 
niets hielp. Geen nood, dacht ik nog, we stonden nog met 
3½  - 1½ voor. Maar de resterende partijen ging allen ver-
loren en de zoveelste 3½ - 4½ nederlaag was een feit. 
Gelukkig zijn er nog andere spelers in ASV7 die het beter 
doen dan ikzelf. Een van hen is Horst Eder, die zijn partij-
en van de twee laatste wedstrijden wel wist te winnen.  
Hieronder zijn winst tegen De Cirkel (commentaar van 
Horst): 
 
(1) Bourgeois,M (1641) - Eder,H (1558) [B33] 
OSBO 2de klas (De Cirkel - ASV7) Ede (5), 14.02.2006 
 
1.e2-e4 c7-c5 2.Pg1–f3 Pb8-c6 3.d2-d4 c5xd4 4.Pf3xd4 
Pg8-f6 5.Pb1–c3 a7-a6 6.Lf1–e2 e7-e6 7.Lc1–g5N Lf8-
e7 8.Dd1–d2 h7-h6 9.Lg5-e3 b7-b5 10.f2-f3 Lc8-b7 
11.a2-a3 Dd8-c7 12.0–0 0–0 13.Pd4xc6 Dc7xc6 14.Tf1–

 

 

 

 

 

 

(advertentie) 

 Boers 
 Onderhoud en  

 Service 
 

Boers Onderhoud en Service 
Zeker voordelig voor alle (nog niet afgemaakte) 

klussen in en om uw huis. 
Voor vragen en/of offertes bel of mail 

 
Tel: 06-28967509 

Mail: info@boersonderhoud.nl 

ASV 7 weer een stap dichter bij de afgrond 
Ignace Rood 
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d1 Le7-c5 15.Le3xc5 Dc6xc5+ 16.Dd2-d4 Dc5xd4+ 
17.Td1xd4 Lb7-c6 18.g2-g4 Tf8-d8 19.e4-e5 Pf6-d5 
20.Pc3xd5 Lc6xd5 21.Ta1–d1 Ta8-c8 22.c2-c3 Tc8-c6 
23.Kg1–f2 Kg8-f8 24.Le2-d3 Kf8-e7 25.Ld3-e4 Ld5xe4 
 
 

 
 
26.f3xe4?! Deze pion valt binnenkort. [beter is 
26.Td4xe4= d7-d5 27.Te4-d4 f7-f6 28.f3-f4 g7-g5 
29.Kf2-f3 g5xf4 30.Kf3xf4 Td8-f8 daar was hij mogelijk 
bang voor, maar na 31.h2-h4! staat het gewoon gelijk.] 
26...Tc6-c5=+ 27.Td4-d6 a6-a5 28.Kf2-f3 Tc5xe5! 
29.h2-h4 f7-f6 [29...Te5-c5 30.Td6-a6 a5-a4 31.Ta6-
a7=+] 30.Td1–d4 [30.h4-h5 kan misschien het halfje 
redden !?] 30...Te5-c5 [30...h6-h5 31.g4xh5 Te5xh5 
32.Kf3-g4-+] 31.Td4-d3 

 
 
Als Wit beide Torens ruilt krijgt mijn pluspion extra 
kracht. [31.Td6-a6 a5-a4 32.Ta6-a5 h6-h5 33.Td4-b4 
d7-d5 (33...h5xg4+ 34.Kf3xg4 d7-d5-+) 34.Ta5xb5 
Tc5xb5 35.Tb4xb5 d5xe4+ 36.Kf3xe4 h5xg4 37.Tb5-b4 
f6-f5+ 38.Ke4-e3 g4-g3!–+] 31...Tc5-c6!-+ 32.Td6xc6 
d7xc6 33.Td3xd8 Ke7xd8–+ 34.Kf3-f4 g7-g5+ 35.Kf4-
g3 Kd8-d7 36.h4-h5 Kd7-d6 37.b2-b4 a5xb4 38.a3xb4 
c6-c5 [38...Kd6-e5 Geeft de tegenstander ook geen 
kans. 39.Kg3-f3 f6-f5 40.e4xf5 e6xf5 41.g4xf5 Ke5xf5–+] 
39.Kg3-f3 c5xb4 40.c3xb4 Kd6-e5 41.Kf3-e3 f6-f5 
42.e4xf5 e6xf5 43.g4xf5 Ke5xf5 44.Ke3-f3 g5-g4+ Wit 
geeft het op: Zwart haalt een Dame.[44...g5-g4+ 45.Kf3-
e3 Kf5-g5 (45...Kf5-e5–+) 46.Ke3-d4 g4-g3–+]  0–1 
 

Topscorer ASV7 Robert Naasz 
(Algemene Ledenvergadering 2006) 

Topscorer ASV8 Horst Eder 
(Algemene Ledenvergadering 2006) 


