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Het einde van het seizoen nadert alweer! 
Sommige teams doen nog of weer mee om 
het kampioenschap en andere teams vechten 
tegen het degradatiespook. Dat belooft wat 
voor het volgende ASV Nieuws. De emoties 
zullen hoog oplaaien! Vernietigende zelfhaat 
en totale euforie liggen dicht bij elkaar. Dat 
worden mooie stukken, de redactie wrijft zich 
nu al in de handen van voorpret. Eén toezegging heeft 
de redactie al binnen: in het volgende Nieuws in elk 
geval een uitgebreide partijbespreking van het WK Lets 
Gambiet!  
 
En dit Nieuws dan? Wat kunnen we hier in lezen, hoor ik 
u denken. Wel, ook deze aflevering is zeer 
lezenswaardig met bijdragen van de eerste 4 teams, 
persoonlijk leed, nieuwe leden, de vaste rubrieken, 
blunders, briljante zetten, zwarte bladzijdes (?), het 
woord tjomp, en nog veel meer.   

Veel leesplezier, 
 

Namens de redactie, 
 

Robert Naasz  
 
 
Huishoudelijke mededeling: de vaste 

fotograaf in dienst van ASV Nieuws heeft prutswerk 
afgeleverd tijdens de ALV waardoor er nauwelijks 
prijswinnaars herkenbaar op de gevoelige plaat zijn 
vastgelegd. Deze uitglijder is binnen de redactie 
besproken en gepaste maatregelen zijn genomen.  

Op de algemene ledenvergadering van 1 februari 
jongstleden hebben we afscheid genomen van twee 
trouwe dienaars van ASV. Vice-voorzitter Nico 
Schoenmakers na tien jaar en penningmeester Paul 
Schoenmakers na negen jaar gaven het stokje over aan 
respectievelijk Frank Schleipfenbauer en Eric Hartman. 
ASV is Nico en Paul enorm dankbaar voor hun 
inspanningen in die lange periode. ASV is mede dankzij 
hun inzet de club geworden die het nu is. Het tekent de 
vertrekkende bestuurders dat ze niet achterover gaan 
leunen. Zo blijft Nico de organisatie van de 
schaaktrainingen doen en Paul assisteert Eric Hartman 
het eerste jaar nog bij de administratie. En natuurlijk 
blijven beiden geduchte tegenstanders achter het bord.  

Evenzeer mag ASV blij zijn met de opvolgers. Frank en 
Eric hebben beiden frisse ideeën en lopen over van 
ambitie. Dat past bij ASV. Bij de uitvoering van het 
nieuwe beleidsplan “Schaken bij ASV is voor iedereen” 
zullen we die gedrevenheid goed kunnen gebruiken.  De 
ALV verliep overigens verder zeer geanimeerd met 
nuttige gedachtewisselingen over de toekomst van 
ONZE club. Want dat was iets wat zeker die avond heel 
duidelijk werd: ASV is ONZE club en samen werken we 
aan groei en verbeteringen. In de discussie over het 
beleidsplan werd vooral aandacht gevraagd voor de 
randvoorwaarden en die zullen zeker de aandacht 
krijgen van het bestuur. Onze nieuwe penningmeester 
zal verder binnenkort alle leden vragen een machtiging 

Van het bestuur 

ASV-Nieuws verschijnt 
op: 

Sluitingdatum kopij: 

10 mei 2007  3 mei 2007  
28 juni 2007 21 juni 2007 

Van de redactie 
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af te geven voor de inning van de contributie. Dit in 
verband met veranderingen in het betalingsverkeer en 
de kosten daarvan. 
 
In het bestuur zijn de ideeën uit de ALV intussen 
besproken. Met name het komen tot een verdere groei 
van de deelname aan de interne competitie is hoog op 
de agenda gekomen. We komen daar nog op terug. De 
volgende keer zullen we ongetwijfeld meer kunnen 
vertellen over de uitvoering van het jaarplan. We 
hebben in ieder geval plannen om komende zomer 
vaker de straat op te gaan om de aandacht op ASV te 
vestigen. Op 14 april staat al de eerste (dubbele) sessie. 
ASV staat dan bij of in de bibliotheek op de Koningstraat 
en daarnaast ook bij de Eusebiuskerk op het Sportplein. 
Overigens is de overeenkomst met de bibliotheek 
Arnhem ook voor komend seizoen gecontinueerd. In het 
najaar zullen we al weer twee bijeenkomsten plannen. 
Naast bibliotheek-centrum zullen we dan ook Presikhaaf 
bezoeken. 
 
Deze maand staat het eerste van drie ASV-toernooien 
op de agenda. Vanzelfsprekend in ons tweede thuis, het 
grand café van het Lorentz Ondernemerscentrum. 17 
maart is ons Voorjaarstoernooi en spelen we in drie 
groepen rapidschaak. Daarna kunt u op 1 en 2 juni 
deelnemen aan de tweede editie van het ASV-
Vierkampentoernooi en bij de start van het nieuwe 
seizoen is op 31 augustus, 1 en 2 september weer ons 
weekendtoernooi. Noteer de data alvast. Het 

Vierkampentoernooi is ook dit jaar de omlijsting van de 
OSBO-cupfinale. Een finale waar zich nog steeds ASV-
teams voor kunnen plaatsen. 
 
De externe competitie gaat de beslissende fase in. 
Spannende weken staan ons te wachten, want de 
meeste teams strijden nog voor mooie plaatsen of en 
slechts twee teams tegen degradatie. We wagen ons 
niet aan speculaties. Niet te vroeg juichen, beide benen 
op de grond en hopen op een goede afloop. Nieuw op 
onze website is de weblog van ASV 1. Op dat gedeelte 
van onze site kunt u onze hoofdmacht volgen, soms 
zelfs live. Een geweldig initiatief van Richard van der 
Wel. 
 
Het daglichtschaak is dit seizoen uitgegroeid tot een 
succesnummer. Inmiddels staan al dertig spelers op de 
ranglijst en gemiddeld spelen er iedere eerste dinsdag 
van de maand zo’n 20. We prijzen Jan Vermeer die met 
zijn gedrevenheid aan de basis van dit succes staat. 
 
We zijn onze rubriek begonnen op 1 februari en daar 
willen we ook eindigen. Op die datum namen we 
afscheid van Ignace Rood als hoofdredacteur van ASV-
Nieuws en zag het eerste nummer van zijn opvolger 
Robert Naasz het levenslicht. Net als alle nummers van 
de hand van Ignace een genot waren om te lezen, 
zorgde ook de eerste van Robert voor veel leesplezier. 
Klasse en ga zo door!  
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Wouter van Rijn speelde aan het eerste bord een beste 
partij tegen SOPSWEPS 29. De tegenstander was met 
zwart Johan Booij. Wouter maakte zijn reputatie waar 
als speler, die veel zetten doet, die niemand verwacht.   
 

 
 
Wie kan de verleiding van Pc7 weerstaan. 1.Lg4 f5  Na 
2.Lxf5 geeft de computer wit zelfs 1,9 omdat zwart wel 
de kwaliteit moet geven. Wouter had gelijk door niet Pc7 
te spelen. 2.exf5 Maar dat had niemand verwacht en 

terecht. Na …De5 3. Pc7 geeft het programma hem nog 
maar 0,3, maar nog wel altijd plus. Wouter oogde 
tevreden en leek het zelfs logisch te vinden, dat hij 
vanuit deze stand snel won. 3…DxD 4.h2xg3 Tac8?  
Dat had natuurlijk Tab8 moeten zijn. 5.Tb1xb7  En het 
was weer de beurt aan zwart om iets heel onverwachts 
te doen. 5…Pf6. Dat paard had beter naar e5 kunnen 
gaan, maar zwart wil dat veld kennelijk vrijhouden voor 
zijn andere paard. 6. Le2 Pe5  Velen zaten nu op f4 te 
wachten, maar Wouter deed het simpeler:  7. Txa7  
Pfg4 Ook dit is niet de meest gelukkige zet. Het witte 
voordeel is uitgegroeid naar 2,5. Geen wonder, dat 
Wouter dit moeiteloos uitschoof. 
 
In de wedstrijd voor de OSBO-cup tegen Wageningen 
speelde Albert Marks met wit tegen van Mullekom.  

 
 
 
 
 

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) 

 
 
Albert staat hier een fractie minder. Maar er is hulp 
onderweg. De tegenstander ruilt hier zijn beste paard 
tegen de weinig florissante loper. 1…Pxd3 2. Dxd3 
Zwart is kennelijk gebiologeerd door het verzwakken 
van de witte damevleugel. …La6 ?? Dat had Te7 
moeten zijn, waarna remise een logisch resultaat is. 
Nu maakt Albert er gelijk een einde aan. 3. Txg7+  
Kxg7 4. Dg3+ Kf7  5. Lxf6  het beste. Nu zullen 
aftrekschaaks de winst wel binnen weten te brengen. 
…Txe4 6. Ld4+ Ke7 7.Dg7+  Het leuke is, dat wit niet 
eens meer aan LxD toekomt. Vóór die zet staat zwart 
al mat.  
 
Ikzelf ging tevreden naar huis na de wedstrijd ASV 7 – 
Veenendaal 3. Natuurlijk was dat eigenlijk niet 
toegestaan want het team had verloren. Maar toch 
geeft zo’n punt een prima gevoel.  

Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren 
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Van Buren – Dik 

 
Eigenlijk kijkt men hier naar een stand, waar het 
bijschrift “wit speelt en wint” opgeplakt kan worden. 1. 
Pe5 Dat paard kan natuurlijk niet genomen worden 
wegens Pf6+ en het is gelijk uit. Zwart grijpt zijn enige 
kans. 1..Pe4 2. Txf7 Dxf7 3.Pxf7 Pxd2 4.Pxd6 en nu 
blijkt zwarts probleem : het paard kan niet meer weg. 
Zwart probeerde uiteraard nog wat. 4…Tf8 5.Kg1 Td8 
Maar ook dat helpt hem niet 6.Txd2 en het aftrekschaak 
doet de rest. Zwart gaf op. 
 
Bert Buisman won een leuk eindspel tegen oud OSBO-
kampioen veteranen Jan Wouters in de wedstrijd van 
ASV 3 tegen Bennekom. Hier is de cruciale stand: 
 

In En Passant valt te lezen, dat medespelers al hadden 
gezien, dat Bert zou gaan winnen. Dat moet dan later 
geweest zijn; hier is het gedwongen uit, maar dat zie je 
niet in het voorbijgaan. Onze man speelde de enige 
winnende zet 1…h6-h5. omstanders suggereerden 
achteraf …b5. Dat was kennelijk om het nu volgende 
2.c4+  te blokkeren. Doch zwart heeft h5!. Zwart schrok 
niet van het witte offer en schoof na 2…Kd4 de stand 
moeiteloos naar winst. Hoe moeilijk het eindspel is 
besefte ik toen de stand de computer in ging, Hier krijgt 
wit namelijk ruim 3,0, een moment zelfs oplopend naar 
5,0. Maar als je de computer gewoon z’n eigen zetten 
laat spelen schuift hij ineens naar –5. Al doende zag ik 
ook, dat zwart rustig op c4 kan slaan. Dan gaat het 
verder met de variant: 3.Kg5 Kd5 4.Kf6 b5 5.Kxf7 Kxe5 
6.Kxg6 a5 7.Kxh5 b4 en nu moet wit kiezen. Als hij naar 
g6 gaat met de koning zal wit met schaak op b1 
damehalen en dat is genoeg voor de winst; gaat hij naar 
g5 dan krijgt de witte koning de kans de route e6-f7-g7 
af te leggen en zit er geen dame meer voor wit in. 
Overigens toch knap van Wouters om  meer fragmenten 
in ASV-Nieuws te krijgen dan welke ASV-er ook. 
 
 
Hier komt hij nog een keer. Maar het is ook een leuke 
manier om te laten zien, dat in het 
veteranenkampioenschap nog steeds wilde-jongens-
schaak wordt gespeeld. Hier is Siert Huizinga in de slag 
(letterlijk) met Jan Wouters.  
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Even voorstellen 
Robert Verkruissen 

Robert Naasz heeft mij gevraagd om via ASV Nieuws 
iets over mijzelf te vertellen. 
 
Mijn naam is Robert Verkruissen, ben in Amsterdam 
geboren op 9 februari 1959. Ben getrouwd met Mariska 
en wij hebben drie kinderen. Een dochter Larisa van 16 
en twee zonen, Jeff  en Marco van 14 en 12 jaar oud. 
Wij wonen in Apeldoorn. 
 
Ik werk bij een pensioenadviesburo in Zwolle, Aon. 
Het werk bestaat uit het maken en uitvoeren van 
pensioen- en uitkeringsadministraties voor 
pensioenfondsen en advisering van bedrijven, 
verzekeraars en pensioenfondsen. Ik werk daar op een 
actuariële afdeling. Zeg maar pensioenwiskunde. 
 
Op welke leeftijd ik met schaken in aanraking ben 
gekomen weet ik niet precies meer. Ik vermoed dat ik 
een jaar of twaalf was. Wel weet ik nog dat mijn opa mij 
tijdens een logeerpartij dammen heeft geleerd. Toen 

mijn vader dat hoorde heeft hij mij bij terrugkomst 
meteen het edele spel geleerd. Mijn vader had ook wat 
openingsboekjes van Max Euwe liggen, uitgave jaren 
veertig. Het was waarschijnlijk de een van de eerste 
uitgaven van Euwe’s totale openingsoverzicht. 
 
Toch ben ik niet naar een schaakclub gegaan. Eerste 
gevoetbald, getennist, atletiek en aan karate gedaan. 
Pas toen ik 24 was ben ik op schaakvereniging ASG in 
Apeldoorn gegaan. Dat begon meteen met een 
Apeldoorns kampioenschap. Een goede binnenkomer. 
Eerst schaken en daarna met het hele spul stappen. 
Toen ook gemerkt dat schakers niet alleen van 
nadenken houden. 
 
ASG was een sterke schaakvereniging maar ook een 
vereniging zonder veel aanwas van jeugdige leden. Ik 
kan me eigenlijk, van de redelijk bekende schakers, 
alleen nog Arthur van de Oudewetering herinneren. 
Uiteindelijk zijn we met SVA samen gegaan in  

Siert heeft net Ph4 gespeeld en Wouters laat merken 
moeite te hebben met het laten ondergraven van zijn 
koningsstelling. Hij komt in de diagramstand met het 
verbijsterende 1…Lc2  Mag je die loper zo maar 
hebben? Siert rekende 2.Dxc2 Pxd4 3.Da4 Ph7 4.Pxg6 
Txc5 5.Pxf8 Pxf8 6.Lxd4 en de stand is krankzinnig 
ingewikkeld, waarbij vast staat, dat zwart in elk geval 
enige compensatie heeft. Wit dorst het niet aan bovenal 
omdat hij een andere route ontdekte zonder risico. 
2.Pxe6 Lxd1 3.Pxd8 Lc2 4.Pxc6 Txc6 5.d5 Wit heeft een 
pion gewonnen en zijn stelling kan reden tot 
tevredenheid geven. Achteraf weten we, dat de loper 
geslagen had kunnen worden. Maar de pluspion gaf 
uiteindelijk de winst, ook al werd het nog een lange zit. 
 
Ook vandaag weer een fragment uit het bedrijfsschaak.  
Twee ASV-ers extern tegen elkaar bezig. Of is dat per 
definitie een interne partij? Erik Wille (Gemeente) met 
wit tegen Robert Naasz (AKZO Nobel).  
 

Wits laatste zet was 1.Df3. Het was een te verwachten 
zet. Robert had zijn antwoord al klaar liggen: ..Dxd4. 
Volgens de computer moet zwart nu met 2,9 bijna 
gewonnen staan. 2.Dxf7+ Kd8 3.Lf4. 
 

  
Wij geven nog maar een diagram, want voor plaatjes 
kijkers is de boel knap ingewikkeld geworden. Zwart kan 
nu winnen met 3.. Lxc3 4.bxc3 Df2 5.Kd1 Pxc3 6.Kc1 
Pe2 met de leuke matvariant 7.Kb2 Db6 8.Ka3 Da5 
9.Kb3 Dc3+ 10.Ka4 b5#. Misschien had Robert zich iets 
dergelijks toebedacht, maar in de laatste diagramstand 
raakt hij de draad kwijt met 3…Df2 4.Kd1 Pxc3+ (dat 
had Tf8 moeten zijn met nog steeds goede kansen. In 
zo’n stand zetten verwisselen kan dodelijk zijn.) 5.bxc3 
Tf8 6.Lg5+ Ai, gemist. Zwart moet een stuk inboeten en 
gaf het gelijk op. 
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Schaakstad Apeldoorn. Een vereniging met ruim 100 
leden. We spelen intern op dinsdagavond waar 90 leden 
aan meedoen. Meestal zijn er tussen de 75 en 80 leden 
ook daadwerkelijk aanwezig. De rating ligt tussen de 
1100 en 2400. 
 
Ik neem sinds ruim een jaar deel aan het bestuur en 
fungeer bij Schaakstad als wedstijdleider voor de interne 
competitie. Wij hebben 9 externe teams van de 4e 
klasse OSBO tot en met de meesterklasse. Het eerste 
team van Schaakstad wordt onder de naam Homburg 
gesponserd. 
 
Waarom dan ook bij ASV gaan schaken? Ik noemde al 
eerder dat ik sinds mijn 24e bij een club ben gaan 
schaken. Maar een tijd lang heb ik vrij weinig aan 
schaken gedaan. Aan de ene kant omdat ASG een 
beetje aan het leeg lopen was. Je speelde te vaak tegen 
dezelfde tegenstander. En omdat ik  van 1991 tot eind 
2002 vrijwel continu in Amsterdam heb gewerkt. Als 
gevolg hiervan was ik vaak laat thuis en had dan weinig 

puf om naar de club te gaan. 
Sinds een jaar of twee ben ik weer actief met schaken 
bezig en vond het leuk om wat meer te gaan spelen. 
Enkele leden van schaakstad spelen ook bij Voorst 
maar dat vind ik een veel te kleine vereniging. Schaak je 
weer vaak tegen dezelfde tegenstanders. Arnhem is 
daarom een goede keuze. Niet te ver weg, ik woon niet 
ver van de A50 en ASV zit voor mij aan de ‘goede’ kant 
van Arnhem. Verder is ASV een sterke en actieve 
vereninging. Uiteraard heeft Ruud enig promotie werk 
gedaan toen ik hem ontmoete in Dieren bij het Open 
Nederlands kampioenschap. 
Ik heb nu een ronde of 10 meegespeeld in de interne en 
heb altijd een sterke tegenstander mogen ontmoeten. 
Daarbij doe ik mee aan de schaakcursus van Willy 
Hendriks. 
 
Ik wilde het hier maar bij laten. 
Zie jullie wel achter de schaakstukken. 
 
Groet, Robert 

Lekker bezig zijn 
Peter Boel 

Veel heb ik de lezers van dit blad op het ogenblik niet te 
vertellen. Mijn eigen seizoen verloopt ongekend 
rampzalig (gelukkig in tegenstelling tot dat van ASV 1 en 
meerdere andere teams!) en daarom pik ik er twee van 
de schaarse momenten uit waaraan ik tot nu toe wel 
vreugde heb beleefd. Allereerst een partij van onze 
teamleider Richard van der Wel, die het lastige treffen 
met SOPSWEPS'29 verrassend omboog in ons 
voordeel. Toen Richard dit eindspel naar zijn hand wist 
te zetten verging het de rest van onze bezoekers als 
dominostenen.  

Het aardige was dat tijdens deze partij driftig werd 
gekiebitzt over allerlei wendingen, vriend en vijand door 
elkaar. Verbroedering in de schaaksport! Ook nu nog is 
met name de fase tussen de 50e en 60e zet nauwelijks 
te analyseren, ook niet met Rybka. Toch hoop ik een 
tipje van de sluier te kunnen oplichten hier.  
 
Van Onselen - Van der Wel [B02] 
 
1.e4 d5 2.Pc3 Pf6 3.exd5 Lg4 4.Le2 h5 5.h3 Lf5 6.Lf3 
c6 7.dxc6 Pxc6 8.Lxc6+ bxc6 9.Df3 Dd7 10.d3 e5 
11.Pge2 Le7 12.Ld2 Tb8 13.b3 Le6 14.De3 Dc7 15.d4 
Ld6 16.dxe5 Lxe5 17.f4 Lxc3 18.Pxc3 0–0 19.0–0–0 
Tfe8 20.Df2 Da5 21.Kb2 Tb6 22.The1 [22.Pa4! Dxa4 
23.Dxb6] 22...Ta6 23.Pa4 Df5 24.Pc5  
 

 
24...Txa2+ Richard is weer leuk bezig. Dit offer is 
geniaal maar niet correct. 25.Kxa2 Dxc2+ 26.Ka3 Tb8 
27.Txe6! Dxd1 28.Te1 Dc2 29.Tc1 Df5 30.Dd4 Tb5 
31.De5! Dc8 32.Dd6 Pd5 33.Dd7 Da8 34.Pa6 Tb6 
35.Pc5 [35.Pb4!+-] 35...Db8!? 36.Te1 Pf6 37.De7 Tb5 
38.Te5 Db6 39.Ka2 Db8 40.Lc3 Pd5 41.De8+ Dxe8 
42.Txe8+ Kh7 43.Ld4 Pxf4 44.Te7 Kg6  
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De startpositie van een fantastisch en bloedstollend 
eindspel. Richard heeft zijn tegenstander ondanks het 
stuk minder leuk beziggehouden, maar nu was het toch 
uit geweest als wit slim [45.Pd7! had gespeeld, met de 
pointe A) 45...f6 46.Pf8+ A1) 46...Kh6? 47.Le3! (nog 
beter dan 47.Lxf6! ) 47...Kg5 48.Pe6+; A2) 46...Kf5 
47.Txg7; B) 45...Pxg2 46.Pf8+ (46.Pe5+ Kf5 47.Txf7+ 
Ke4 48.Pxc6 lijkt ook OK, maar dan kan toch weer 
48...g5) 46...Kf5 47.Txf7+ Ke4 48.Lxg7 Pf4 49.h4! en 
zwart krijgt geen tegenkansen, hoewel het eindspel nog 
niet zo simpel is.] 45.Txa7!? 45...Pxg2 46.Ta6 Pf4 
47.Txc6+ f6 48.h4 [48.Pd7 Pxh3 49.Pxf6 etc. is remise 
en dat had de wedstrijd een heel andere wending 
kunnen geven, maar natuurlijk wil wit daar niet aan.] 
48...Kf5 49.Tc7?! [Te langzaam. Wit moet het straks 
hebben van  49.Ka3 en dat had hij hier kunnen doen. 
49...Kg4 50.Ka4 Tb8 51.b4 Pd5!? 52.b5 Kxh4 53.Pa6 
Tb7 54.Td6 Pe7 55.b6 Pc8 56.Tc6 Pxb6+ en dat kan 
nog leuk worden, maar het is wit die winstkansen heeft.] 
49...g5! Dat pionnetjes snoepen op de damevleugel 
gaat wit zwaar op de maag liggen. Het is allang niet 
meer duidelijk. 50.Tc6 Kg4!? 51.Txf6 gxh4! 52.Pe4?! 
[Handiger was de opstelling 52.Le3 Pd5 53.Tg6+ Kf3 
54.Lg1 h3 55.Pe6! en dit zal wel naar remise lopen.] 
52...Pe2!? [Sterker was 52...h3! 53.Pf2+ Kg3 54.Kb2 h2 
55.Ph1+ Kg4 met de dreiging 56...h4, ...Pe2 en ...Pg3.] 
53.Le3? [Beter 53.Lb6! h3 54.Lc7 en wit is weer het 
baasje.] 53...Te5! 54.Pf2+ Kg3 55.Lb6 Pf4  

 
 Ik zag Tom Bottema hier fluisteren tegen mijn 
tegenstander Geelen (die deze middag alle tijd had om 
de partijen goed te bekijken): '56.Txf4! 56.Txf4!' 'Nee, 

dan komt 56...Te2+!' antwoordde Geelen en dat was 
precies wat gebeurde: 56.Txf4? [56.Ph1+ Kg4 57.Pf2+ 
is al remise, want 57...Kf3?? kan niet wegens 58.Ph3; 
56.Pd1! Pe6 57.Lf2+ Kg4 58.Pe3+ Kg5 59.Tf3] 
56...Te2+! [Natuurlijk niet 56...Kxf4?? 57.Lc7 en wit 
wint.] 57.Ka3 Kxf4 Nu begint het er echt penibel uit te 
zien voor wit, want hij zal waarschijnlijk een stuk moeten 
geven voor de zwarte vrijpion en dan houdt zwart er nog 
eentje over. 58.b4 Kg3 59.Pd3? [Wits enige kans is de 
b-pion, dus fluks 59.b5! h3 (59...Txf2 60.Lxf2+ Kxf2 
61.b6 is remise omdat de zwarte dame niet tussen de 
schaakjes kan gaan staan) ] 59...h3 60.b5 Td2? [Het 
handigst was 60...Te7! ] 61.Lc7+ Kg4   

 
 
62.Pe5+ [62.Pc5 h2 63.Lxh2 Txh2 64.b6 Td2; 62.Pb4! 
h2 63.Lxh2 Txh2 64.b6 Te2 65.Pd5! (65.Pc6? Te8 66.b7 
h4) A) 65...Kh4!? (blijft h5 dekken) 66.Kb4!? (66.b7?? 
Te8 en de pion gaat eraf!) 66...Kg3! (nu heeft 
zwart ...Tb2+ en wint hij dus het beslissende tempo 
voor ...h4); B) 65...Kf3 66.b7 Te8 67.Pf6! Tb8 68.Pxh5 
Txb7 69.Pf6 Tb5 70.Pd7 Td5 71.Pb6 is remise. Het 
paard bereikt op tijd de stal.] 62...Kf5 63.Pc4 [De bizarre 
afleidingszet 63.Pf3!? Td3+ 64.Ka4 Txf3 65.b6 Tf1 
66.b7 lijkt ook nog remise, maar na 66...Tb1 67.b8D 
Txb8 68.Lxb8 komt de witte koning net te laat: 68...Ke4 
69.Kb5 Kf3 70.Kc5 Kg2 71.Kd4 h2 72.Lxh2 Kxh2 
73.Ke3 Kg2] 63...h2 64.Lxh2 Txh2 65.b6 Th3+ 66.Kb4 
[Nog wat trickier was 66.Ka4 Th4?? 67.b7! Txc4+ 
68.Ka3 Tc3+ 69.Kb2 maar ook de tekstzet kan nog, 
evenals 66.Ka2 of 66.Kb2.] 66...Th1  
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67.Pb2?? [Hier mist wit de remise, die op twee aardige 
manieren viel binnen te halen: 67.Kc5! Tb1 68.Pd2! Tb2 
69.Pc4! Tb3 70.Pd2 en de toren is 'gevangen' op de b-
lijn; 67.Kb3 Tb1+ 68.Ka2 Tb4 69.Ka3! Txb6 (weer heeft 
de toren geen velden op de b-lijn: 69...Tb5?? 70.Pd6+) 
70.Pxb6 h4 71.Pc4 Ke4 72.Kb3 h3 73.Pd2+ Kf4 74.Pf1 
etc.] 67...Tg1 68.Kc5 Tb1 69.Pc4 Ke6 70.Kc6 [70.Pd2 
Tb2 (70...Tc1+ 71.Kb5 Kd7 72.Pf3 Kc8 wint ook, maar 
wat moeilijker) 71.Pc4 Tb3 72.Pd2 Tc3+ 73.Kb4 Tc2 
74.Pc4 Kd7 75.Kb3 Txc4!] 70...h4 71.b7 Txb7 72.Kxb7 
h3 opgegeven. Het drama was compleet, want 
inmiddels waren de winstpogingen van Bottema al in 
zijn gezicht ontploft en had Remco de Leeuw slim 
geprofiteerd... Zo werd het 5-3, een flinke opsteker voor 
ASV die dus voor het overgrote deel aan de 
vasthoudendheid van Richard te danken was. 0–1 
 
De tweede partij is godbetert een vluggertje. Uit de 
clubfinale in Den Haag nota bene, waar mijn 
wanprestatie bijna even groot was als in de competitie. 
Fantastische stellingen werden met diepe verachting 
weggesmeten in een lange keten van eierenrekjes, 
lange rokades en wat dies meer zij. Toen ik met 1 uit 9 
het volledige dieptepunt had bereikt, gloorde er ineens 
een lichtpunt aan de horizon. Natuurlijk veroorzaakt 
door de vurige adem van een Draak.  
 

 
Mellema,A - Boel,P [B76] 
Den Haag NK teams blitz, 2006 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 g6 6.Le3 
Lg7 7.f3 0–0 8.Dd2 Pc6 9.0–0–0 d5 10.exd5 Pxd5 
11.Pxc6 bxc6 12.Ld4 e5 13.Lc5 Le6 14.Pe4 Het is niet 
zo verstandig voor wit om de kwaliteit te pakken. Met 
14...Dxf8 krijgt zwart fantastische aanvalskansen. 
Daarom begrijp ik niet goed waarom zwart in deze 
stelling vaak 14...Te8 speelt. Maar voor kenners is dit 

een hele domme opmerking. 14...Tb8!? 15.g4 f5 
16.gxf5 gxf5 17.Pg5 e4 18.c3  

 
[18.Pxe6?? kan niet in verband met 18...Lxb2+ 19.Kb1 
Pc3+ 20.Dxc3 Dxd1#] 18...Da5!?N [In zo'n stelling kijk 
je als eerste naar 18...Txb2 En juist dat blijkt 'theorie' te 
zijn! 19.Kxb2 (19.Pxe6 Txd2 20.Pxd8 Txd1+ 21.Kxd1 
Pxc3+ 22.Kc2 Txd8µ Peltrault-Collard, Pau 1989) 
19...Da5 20.Ld4 A) 20...e3 21.Dc2 A1) 21...Pb4!? 
22.Lc4 (22.cxb4 Lxd4+ 23.Txd4 Dxa2+=) 22...Pxc2 
23.Lxe6+ Kh8 24.Kxc2÷; A2) 21...Pxc3 22.Dxc3 Lxd4 
23.Txd4 Tb8++- ...0–1 Velimirovic-Gufeld, Vinkovci 
1982; B) 20...Lxd4 B1) 21.cxd4 Pc3 22.d5= (22.Pxe6=) ; 
B2) 21.Dxd4? 21...Tb8+ 22.Ka1 Pb4 23.Td2 Pxa2 
24.Lc4 Pb4+ 25.Kb1 Pd3+ 26.Lb3 Txb3+ 27.Kc2 Tb2+ 
28.Kd1 Txd2+ 29.Kxd2 Da2+ 30.Kd1 Lb3# 
Nieuwenhuis-A. van Roosmalen, corr 1992; C) 
20...Pxc3!? en nu: Maar niet zo duidelijk is 21.Dxc3 
Lxd4 22.Txd4 (22.Dxd4! Tb8+! 23.Kc1 Da3+ 24.Kd2 c5 
25.De5 Tb2+ 26.Dxb2 Dxb2+ 27.Ke3± Rybka) 22...Tb8+ 
23.Db3= en het staat ongeveer gelijk, maar wit won in 
Ernst-Hakki, Gausdal 1982.Omdat er al van alles was 
misgegaan zag ik af van het speculatieve torenoffer en 
speelde ik de 'veilige' tekstzet, die gewoon een sterk 
nieuwtje blijkt te zijn!!] 19.Pxe6 Dxa2  
 

 
20.Dc2? [Er blijkt slechts één smal pad naar remise te 
zijn voor wit hier: 20.Dg2! Da1+ 21.Kd2 Dxb2+ 22.Ke1 
Dxc3+ 23.Kf2 Tb2+ 24.Le2 Txe2+ 25.Kxe2 Dc2+ 26.Td2 
Pc3+ 27.Ke3 Pd5+= Rybka; Niet goed gaat 20.b3? 
Da1+ 21.Kc2 Pe3+!! (Rybka) 22.Dxe3 (22.Lxe3 Da2+ 
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23.Kc1 Dxb3! 24.Dc2 Da3+ 25.Kd2 Tb2–+ en zwart 
wint vanwege de dreiging ...Dxc3+) 22...Da2+ 23.Kc1 
Txb3 en wit loopt mat.Na de tekstzet kan zwart het 
fraai afmaken.] 20...Lh6+! 21.f4 Pxf4 22.Le3  
 

 
22...Pe2+! [Mooier en ook iets beter dan 22...Pd3+ 
23.Txd3 exd3 24.Dg2+ Kf7 25.Lxh6 Da1+ 26.Kd2 
Txb2+–+] 23.Lxe2 Lxe3+ 24.Td2 en hier koos ik 
eieren voor mijn geld met het simpele 24...Dxe6?!–+ 
en won ik na nog wat kort gespartel.[Nog wat harder 
was 24...Lxd2+ 25.Kd1 (25.Kxd2 Txb2 26.Tc1 Txc2+ 
27.Txc2 Dxe6) 25...Txb2 26.Tg1+ Kf7 27.Lc4 Da1+ 
28.Kxd2 Txc2+ 29.Kxc2 Dxg1–+ maar ik was al zo blij 
met de stelling na 24...Dxe6 dat ik hem niet eens meer 
verknoeide! En dat kon ook niet meer. De volgende 
keer hoop ik u iets leukers te kunnen vertellen.]  0–1 

Arnhem: 
Steenstraat 86, tel. 026-4459156 

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

(advertentie) 

 

Interne Competitie 
Erik Wille 

Het is inmiddels maart en er zijn 23 ronden van de 
interne competitie om het clubkampioenschap in de drie 
verschillende groepen gespeeld. De bekercompetitie is 
in de bekergroep intussen bij de finale aangekomen. In 
de Kroongroep zit de eerste ronde erop. Het 
rapidkampioenschap is ook al over de helft. Kortom: de 
spanning neemt toe en zoals altijd speelt in deze fase 
niet alleen goed scoren een rol, maar ook genoeg 
spelen. De altijd interessante strijd of goed scorende 
spelers wel de vereiste 25 partijen halen.  
 
In 23 interne ronden zijn 440 partijen gespeeld. De 
gemiddelde opkomst komt daarbij (niet rekening 
houdende met de externe avondwedstrijden) beneden 
de 40 schakers uit. Het weeralarm dat twee keer in korte 
tijd spelbreker was, heeft vanzelfsprekend een flinke 
negatieve invloed op dat gemiddelde. Toch zien we na 
jarenlange groei dit jaar een lichte daling. Gelukkig is 
het de laatste weken met steeds zo’n 25 partijen weer 
ouderwets druk. En dat moet de komende weken zo 
blijven anders verspelen veel spelers hun kansen op de 
titel, want onze wedstrijdleider is onverbiddelijk met de 
25-partijenregel. Dus: kom elke donderdag spelen en 

maak een kans op de titel. Een bruggetje naar trouwe 
bezoekers van onze clubavonden is dan gauw gemaakt. 
Tony Hogerhorst heeft al 21 interne partijen op zijn 
naam staan en verder speelde hij twee donderdagen 
voor het vijfde. Kortom: Tony miste nog geen avond!!!!! 
Maar dat laatste geldt ook voor Ko Kooman. Weliswaar 
speelde Ko “pas” 18 interne partijen, maar als bijna 
professioneel schaker was hij al vijf donderdagen in 
verschillende teams actief. In hun schaduw staan Fokke 
Jonkman, Paul de Freytas en Jacob Zandbergen op 19 
partijen en met één minder zijn ook Rob van Belle en 
Wilfred Ariëns toppers. Fokke Jonkman legt voor zijn 
hoge klassering in dit “klassement” wekelijks 250 
kilometer af! 
 
Clubkampioenschap 
Genoeg over het aantal partijen. Interessanter is wie de 
beste zetten speelt. Dat beoordelen we dan maar even 
aan de hand van de scores. Aan de top is het razend 
spannend. Regerend kampioen Otto Wilgenhof staat nu 
ook weer riant aan kop, maar in de wetenschap dat hij 
zeker nog vier externe partijen speelt, heeft hij nog wel 
tien interne partijen nodig. Afgelopen jaar slaagde Otto 
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in de laatste ronde, maar het wordt nu wel een hele 
uitdaging. Heel ver komen in de KNSB-beker kan hem 
wat lucht geven. Bert Buisman is dan de volgende 
kandidaat voor het kampioenschap. Onze routinier uit 
het derde doet het extern heel erg goed en dat leverde 
hem een stijging van twee plaatsen op. Bert moet echter 
zijn verhuizing naar Heino wel goed plannen, want 
anders struikelt hij mogelijk in het zicht van de haven 
met een partij te weinig. Achter Bert volgt Frank 
Schleipfenbauer op niet al te grote afstand. In zijn 
kielzog bevindt zich het vijftal Theo Jurrius, Gerben 
Hendriks, Fokke Jonkman, Gonzalo Tangarife en John 
Sloots. Ik voorspel u dat de titelstrijd pas op de laatste 
avond van dit seizoen beslist zal worden. En heel 
sneaky kan Gerben Hendriks wel eens op de middelste 
plaats van het podium terecht komen. Hij klom sinds 
eind januari van plaats acht naar vijf. Ook Paul 
Schoenmakers schoof weer een plaatsje op.  
 
GROEP A 
Plts Speler   TPR Score 
 1. Otto Wilgenhof  2260 6½-11 
 2. Bert Buisman  2095 14-21 
 3. Frank Schleipfenbauer 2061 7-13 
 4. Theo Jurrius   2046 9-16 
 5. Gerben Hendriks  2036 13½-20 
 6. Fokke Jonkman  2034 14½-25 
 7. Gonzalo Tangarife  2018 10-19 
 8. John Sloots   2015 8-16 
 9. Paul Schoenmakers 2002 11½-17 
10. Barth Plomp   1997 8½-15 
11. Martin Weijsenfeld  1991 12½-22 
12. Paul de Freytas  1986 14½-25 
13. Anne Paul Taal  1940 10½-18 
14. Erik Wille   1930 6½-12 
15. Eric Hartman  1920 11½-20 
16. Wouter van Rijn  1909 3½-11 
17. Ruud Wille   1906 11½-23 
18. Siert Huizinga  1903 10½-18 
19. Kees Verkooyen  1862 8-16 
20. Robert Naasz  1825 9-17 
 
GROEP B 
Abbes Dekker verdedigde de afgelopen maand zijn 
koppositie met verve. Terwijl de trotse koploper zelf 
vijftig procent scoorde, zag Abbes zijn naaste belager 
Ruud Verhoef in vijf partijen slechts één punt scoren. 
Ruud zakte dan ook drie plaatsen. Ondanks dat zag 
Abbes Dekker het gat met de nieuwe nummer twee wel 
kleiner worden. Tony Hogerhorst naderde Abbes tot op 
27 punten. Het lijkt erop, dat Tony het afgelopen jaar net 
gemiste kampioenschap nu alsnog wil halen. Overigens 
is voor Abbes de limiet van “25” ook nog een geduchte 
tegenstander. Onder aanvoering van Theo van 
Amerongen volgt een groep die eigenlijk al te ver achter 
staat. Hun strijd zal waarschijnlijk om de derde plaats 
gaan. Of de twee toppers moeten ineens instorten. 
Ignace Rood maakte een sprong van zes plaatsen en 
zijn skileed geven hem nu ook alle tijd om te studeren. 
Rob van Belle daarentegen haalde de laatste vijf 
partijen slechts anderhalf punt en dat kostte hem vier 
plaatsen. 

Plts Speler   TPR Score  
 1. Abbes Dekker  1901 9½-14 
 2. Tony Hogerhorst  1874 15½-26 
 3. Theo van Amerongen 1810 11-20 
 4. Frits Wiggerts  1788 7½-13 
 5. Ruud Verhoef  1781 7-15 
 6. Harold Boom  1763 7½-14 
 7. Tom Bentvelzen  1762 7½-13 
 8. Ignace Rood  1756 10½-18 
 9. Hedser Dijkstra  1755 12-22 
10. Jan Vermeer  1753 10-22 
11. Rob van Belle  1724 12-23 
12. Albert Marks   1719 6½-14 
13. Dick Hajee   1683 6½-18 
14. Jacques Boonstra  1681 10-19 
15. Henk Kuiphof  1680 10½-21 
16. Walter Manschot  1602 8-16 
17. Hendrik van Buren  1582 8½-22 
18. Erwin Velders  1572 5½-13 
19. Horst Eder   1515 8-20 
20. Wilfred Ariens  1503 9½-19 
21. Frans Veerman  1495 6-16 
22. Theo Koeweiden  1468 7½-18 
 
GROEP C 
Dat ik in het afgelopen nummer van deze rubriek nog 
schreef dat Ko Kooman een gat van 80 punten had 
geslagen met zijn grootste concurrent Herman de 
Munnik heeft Ko duidelijk zenuwachtig gemaakt. In zes 
partijen kon de koploper slechts één punt bijschrijven. 
Herman maakte het met 1 uit 4 echter nauwelijks minder 
bont. Ko herstelde zich afgelopen donderdag van een 
reeks nederlagen met een uiterst belangrijke zege op 
Jacob Zandbergen. Zo hield Ko de kopman van het 
veteranenteam op afstand. Wellicht heeft Wim 
Zunnebeld nog snode plannen. Zijn laatste vijf partijen 
leverden vier punten op. Zou Wim nog voor een 
sensationeel slot gaan zorgen of gaan de trainingen 
voor Herman nog de vruchten afwerpen? Volg het elke 
donderdag van dichtbij! 
 
Plts Speler   TPR SCORE  
 1. Ko Kooman   1546 12-26 
 2. Herman de Munnik  1474 9-20 
 3. Jacob Zandbergen  1453 12-24 
 4. Wim Zunnebeld  1445 9½-18 
 5. Jan Looyen   1431 5½-13 
 6. Jan Zuidema  1392 13½-20 
 7. Jonathan v d Krogt  1389 9½-17 
 8. Bob Hartogh Heys  1315 10-19 
 9. Lion de Kok   1271 11½-21 
10. Henk Kelderman  1249 9½-22 
11. Hein van Vlerken  1220 8½-20 
12. Jelmer Visser  1103 5½-14 
13. Gerrit Verbost  1096 4-16 
14. Phillip Stibbe  1083 6½-18 
15. Rene de Goey   986 5-20 
 
Bekercompetitie 
Op een enkele partij na zit de eerste ronde van de 
Kroongroep erop. De meest in het oog springende 
uitslagen zijn de uitschakeling van Wouter van Rijn en 
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Gonzalo Tangarife. Theo Jurrius en Ruud Wille waren 
daar verantwoordelijk voor. Fred Reulink had de handen 
vol aan Theo van Amerongen. De oude kameraden uit 
het eerste van de zeventiger jaren hadden twee duels 
nodig voor een beslissing. Met zwart sloeg Fred Reulink 
toe. Als u dit leest, zal de loting voor de tweede ronde 
geweest zijn. Na die tweede ronde zijn er nog zeven 
spelers over en samen met de winnaar van de 
bekergroep gaat dat zevental strijden om de cup.  
 
In de bekergroep zijn intussen de finalisten bekend. 
Onze wedstrijdleider Hedser Dijkstra bracht het voor de 
tweede keer in korte tijd zover. In 2004-2005 verloor 
Hedser van Robert Naasz (toen nog geen eindredacteur 
van ASV-Nieuws). Nu moet Hedser het opnemen tegen 
Ignace Rood (nu geen eindredacteur van ASV-Nieuws 
meer). Ko Kooman, Jonathan van der Krogt en Frans 
Veerman moesten op weg naar de finale buigen. Ignace 
Rood werkte een zwaarder programma af. Na Tom 
Bentvelzen sneuvelden ook Horst Eder en Jacques 
Boonstra.  
 
Voor Ignace Rood kan het zijn tweede hoofdprijs bij 
ASV worden. In seizoen 2002-2003 was hij immers ook 
al bekerwinnaar. Opvallend is dat Ignace dat 
bekersucces vooral te danken had aan zijn uitstekende 
conditie. Telkens won hij toen in de barrage en dat moet 
Hedser Dijkstra aan het denken zetten. Hij verloor zijn 
finale tegen Robert Naasz immers in de vierde barrage. 
De volgende aflevering van ASV-Nieuws brengt de 
uitkomst. Maar u kunt er natuurlijk ook live bij zijn. Kom 
dan naar de clubavond! 
 
Rapidkampioenschap 
De strijd om de rapidtitel is drie speeldagen ofwel twaalf 
partijen onderweg. De spanning is hier opnieuw groot. 
Richard van der Wel heeft de leiding genomen met 8½ 
punt. Achter volgen op een half punt achterstand Theo 
Jurrius, Gerben Hendriks en Erwin Velders. Vooral de 
laatste zal niet zo hoog verwacht zijn, maar Erwin was 
na twee avonden zelfs de leider in dit kampioenschap. 
Van onze hoofdmacht zijn Remco de Leeuw en John 
Sloots al een vol punt achterop geraakt en Otto 
Wilgenhof zelfs nog een halfje meer. Op 29 maart en 24 
mei zijn de resterende twee rapidavonden. En die 
avonden zullen ongetwijfeld weer spectaculair verlopen. 
Van dat spektakel kunt u ook onderdeel uitmaken. Dus 
noteer de data in uw agenda. 
 
Dan wil ik iedereen vast wijzen op het 
snelschaakkampioenschap van ASV. Donderdag 7 juni 
kan Otto Wilgenhof die titel verdedigen en zijn er ruim 
honderd anderen die de titel zouden kunnen 
overnemen. 
 
Pieken en dalen  
Dan sluit ik deze aflevering af met de ELO-ontwikkeling 
van ons. Opmerkelijk genoeg blijven de ELO-sprongen 
dit jaar beperkt. Terwijl bij het goede presteren van de 
teams toch juist flinke stijgingen verwacht mogen 
worden. De getallen spreken voor zich. Paul 
Schoenmakers telt tegenwoordig geen geld meer, maar 

ELO-punten naar het schijnt. Opvallend genoeg zien we 
in de top tien geen spelers uit ASV 1 en 2. Bij de 
onderste tien overigens ook niet. Die tien wil ik troosten 
dat deze daling slechts een aanloop is naar de top tien 
in het nieuwe seizoen! 
 
Plts Speler   Gr ELO STIJ TPR 
1. Paul Schoenmakers A 1944 117 2002 
2. Gerben Hendriks  A 2005  95 2036 
3. Murat Duman  B 1757  94 2065 
4. Abbes Dekker  B 1831  94 1901 
5. Tijs van Dijk   B 1721  93 1922 
6. Robert Verkruissen A 1979  79 2068 
7. Tony Hogerhorst  B 1866  76 1874 
8. Bert Buisman  A 2077  66 2095 
9. Eric Hartman  A 1901  60 1920 
10. Lion de Kok   C 1254  60 1271 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plts Speler   Gr ELO STIJ TPR 
106. Marco Braam  A 1743 -67 1641 
107. Wim Zunnebeld  C 1474 -68 1445 
108. Wilfred Ariens  B 1529 -69 1503 
109. Dick Hajee   B 1716 -77 1683 
110. John Bijlsma  C 1382 -84 1288 
111. Hendrik van Buren  B 1604 -90 1582 
112. Frans Veerman  B 1550 -97 1495 
113. Henk Kelderman  C 1272 -97 1249 
114. Ingrid Rietmeijer  C 880 -120 744 
115. Gerrit Verbost  C 1185 -154 1096 
 
Graag tot donderdag! U speelt toch ook? 
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Er is mij gevraagd door de redacteur van het ASV-
clubblad om een stukje over mijzelf te schrijven. Dit 
was handig omdat iedereen dan een beetje weet wie hij 
tegenover zich heeft.  
Mijn naam is Marco Braam, 37 jaar en woonachtig in 
Arnhem samen met Femke, hond Boris en kat Chucky. 
Ik werk sinds 1 oktober 2006 bij Fidessa Welzijn als 
manager inhoudelijke afdelingen. Een leuke, drukke, 
veelzijdige baan. Daarvoor heb ik een aantal jaren 
gewerkt als mt-lid bij de Glen Millsschool, bij een aantal 
misschien bekent als her-opvoedingsinstituut voor 
criminele jongeren.  
Daarvoor een aantal jaren in Den Haag waar ik een 
aantal aansprekende projecten voor de jeugd mocht 
opstarten. Kortom, een echt hulpverleningsbeest, een 
mensen-mens, en dol op tennissen, eten, een borreltje 
en schaken. 
 
Mijn schaakcarrière kent bizarre wendingen. Op de 
middelbare school heb ik mijzelf het schaken 
aangeleerd. Ik was dagen te vinden in de boeken, en 
als ik het allemaal echt interessant vond (vooral de 
korte partijen geselecteerd door Hans Böhm) plakte ik 
er ook nog een deel van de nacht aanvast. Ik werd lid 
van het schoolschaakteam van redichem-college en we 
werden het tweede jaar dat ik schaakte  

Even voorstellen 
Marco Braam 

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

schoolkampioen van een groot gebied. Ik weet niet 
meer of het Gelderland of Nederland was. Mijn spel 
kenmerkte zich door agressie, dominantie, en (een 
beetje) onvoorzichtigheid. Ik kwam er ver mee in mijn 
jonge jeugd. Ik schopte het zelfs tot het NK van de 
jeugd tot 16 jaar. Daar gebeurde echter iets 
dramatisch… 
Na vijf ronden stond ik 4 uit 5 en ik speelde bij de 
eerste twee borden. De spanning was hoog, en mijn 
concentratie liet mij in de steek. De druk van mijn 
schaakleraar en het publiek voelde ik als een 
verzwarende factor en ik werd getroffen door 
schaakblindheid. Oftewel, ik gaf twee torens en een 
Dame weg, om vervolgens naar mijn torens te grijpen 
die er niet meer waren. 
 
Ik wil niet mijn diepste zielenroerselen delen in het 
clubblad maar dit incident had een harde impact op mij. 
De laatste ronde verloor ik ook en was in mindere of 
meerdere mate mijn zelfvertrouwen kwijt.  
Ik ben daarna met schaken gestopt gedurende 18 
jaren. En eigenlijk ook nooit meer gespeeld.  
18 jaar later kwam ik in Den Haag te werken en te 
wonen, ik besloot weer lid te worden, en wel van De 
Haagse Toren. Daar heb ik een jaar gespeeld, 
vervolgens weer verhuist naar Arnhem, en nu 
uiteindelijk weer lid geworden van ASV waarbij ik 
langer hoop te bivakkeren. 
 
Ik moet eerlijk zeggen dat schaken bij ASV mij niet 
meevalt. Het gemak waarmee ik speelde vroeger is er 
een beetje af en ik betrap mijzelf er regelmatig op dat ik 
meer bezig ben met ellende op het bord voorkomen 
dan creatief op zoek zijn naar mogelijkheden. Eigenlijk 
zou je kunnen zeggen dat ik gewoon weer wat 
vertrouwen moet krijgen in mijn eigen spel.  
Leuk is het om met zoveel talenten te kunnen spelen. 
De sfeer is plezierig (wel behoorlijk prestatiegericht), de 
locatie niet ideaal, maar wel een echte club met 
saamhorigheid. Lastig vind ik het ook dat ik blijkbaar 
nog even wat moet zakken in rating om uiteindelijk 
weer de beweging naar boven te kunnen maken. Ik 
geef mij het komende jaar om lekker weer een beetje 
mijn spel te kunnen vinden en de vorm die daarbij 
gepaard gaat. Schaken is natuurlijk een mentale sport 
waarbij de verleidingen op de loer liggen om angstig te 
spelen, of vlot naar een remise te schuiven. Maar de 
uiteindelijke schoonheid ligt natuurlijk in de mooie 
gewaagde combinaties, met de mentaliteit ‘de dood’ of 
de gladiolen. Amusant voor het publiek, en als je erg 
eerlijk bent dan kun je na het balen ook respect 
opbrengen voor de tegenstander die dit uitdacht. 
Kortom schaken is niet zomaar schaken voor mij. Ik 
moet in mijn psyche van alles coördineren om de juiste 
dingen te doen op het bord. Zoals ongetwijfeld zoveel 
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mensen. Ik hoop door mijn tijd bij ASV echt weer het 
plezier te vinden in het spel, en de schoonheid van op 
een goede manier winnen of verliezen weer te zien. Ik 
heb zoveel talent al gezien bij ASV dat ik daar geen 
moment aan twijfel.  
 
Ter illustratie van bovenstaande, een partij die ik recent 
heb gespeeld extern. Ik stond gewonnen, (ik zal ook 
even aangeven waar), maar was een beetje bang om 
het in stijl en schoonheid af te ronden. Ik ging 
opportunistisch akkoord met een voordelige kwaliteit, en 
het werd een deprimerende remise uiteindelijk door 
tijdnood mijnerzijds. Ik heb hier veel van geleerd weer 
en ik hoop dat het de lezer een glimlach zal ontlokken, 
en mogelijk een moment van herkenning. 
 
Geweigerd damegambiet 
 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 d5 4.Lg5 Le7 5.e3 0–0 6.Pf3 b6 
7.cxd5 exd5 8.Ld3 Lb7 9.Dc2 Pbd7 10.Pb5 c6 11.Pc3 
h6 12.h4 Tc8 13.Lf4 c5 14.Lf5 cxd4 15.Pxd4 a6 16.g4 
Pe8 17.g5 h5 18.g6 Pc7 19.gxf7+ Kh8  

 
20.De2 (wat dacht je van 20.Le6! Pxe6 21.Pxe6 Txf7 
22.Pxd8 Lxd8 23.Dg6) Pf6 21.Lxc8 Lxc8  

 
22.Lxc7 (of eeeehm 22.Pc6 Dd7 23.Pd5) Dxc7 23.Pxd5 
De5 24.Pxf6 Lxf6 25.Tc1 Dd5 26.Th2 Dxf7 27.Dc4 
Dd7 28.Dc6 Dg4 29.Dg2 Dxg2 30.Txg2 Lxh4 31.Tc7 
Lf6 32.f4 Te8 33.Kd2 Td8 34.Kc3 b5 35.b4 Lg4 36.Td2 
Te8 37.Kd3 Td8 ½–½ 
 
En dan sla ik er nog een paar over die direct tot winst 
leiden. Met nog 5 minuten op de klok was ik te angstig 
met dit loperpaar. Je zou je toren net effe op een 
verkeerde plek zetten! 
 
Tja, zo zie je, winnende varianten zitten niet alleen in 
schaakpartijen uit boeken en andermans partijen, maar 
ook verborgen in die van jezelf. De volgende keer ook 
maar daadwerkelijk uitvoeren!  
Fijn dat er in het clubblad altijd zo mild wordt gesproken 
over de gespeelde wedstrijden extern maar hier was 
stevige feedback toch wel op z’n plaats.  
 
Ik hoop u spoedig tegen te komen op het bord, of 
anders bij een lekker biertje in de bar. 
 
Groet! 
Marco Braam 

ASV 2 – raakt niet verder achterop en … haakt aan! 
Frank Schleipfenbauer 

Na achtereenvolgens een hele spannende en nipte 
winst tegen TAL/DCG 2 en daarna een overtuigende en 
ruime winst tegen VAS 3 staat ASV 2 weer op een 
gedeelde eerste plaats in de 3e klasse C van de KNSB! 
 
Erg verassend moet ik eerlijkheidshalve bekennen. 
Want na het verlies in de 3e ronde tegen BAT en het 
gelijk spel tegen Doetinchem in de 4e ronde had ik een 
hard hoofd in eventuele kampioenschapskansen van 
ASV2. Met 2 matchpunten en een sloot aan bordpunten 
achterstand hadden we veel goed te maken op BAT. 
Natuurlijk had ik wel nog steeds lichte hoop om bij te 
komen omdat BAT een relatief zwaarder programma te 
gaan had dan wij. Zo moet BAT nog tegen Pion 

Groesbeek en Zukertort Amstelveen.  
Maar dat Caissa ons onverwacht zo snel te hulp zou 
komen in de vorm van Caissa 2, dat in de 6e ronde won 
van BAT, had ik nooit gedacht! 
 
Kortom er is weer volop hoop! Maar er zijn wel nog 3 
zware ronden te gaan en zeker nog een een 5-tal en 
misschien wel 6, kanshebbers voor de titel. 
Zo moeten ook wij nog tegen Caissa 2 en bovendien 
staat de volgende ronde nog een wedstrijd tegen Euwe 
2 op het programma.  
 
Deze laatste is dit jaar een beetje een vreemd geval. 
Hoewel ze gemiddeld de hoogste rating hebben staan 
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ze strak onderaan met nog 0 matchpunten. Wel moeten 
ze nog spelen tegen de nummers 8 en 9, en … ASV 2.  
Willen ze zich handhaven dan kan dat, mits ze de 
komende 3 wedstrijden allemaal winnen. Dus ik hoop 
niet dat ze zich vastbijten in de laatste strohalm van de 
volgende ronde … ASV 2! 
 
Nog een vreemde zaak in deze klasse is de 
topscoorderslijst. Er zijn slechts 3 teams die niemand bij 
de eerste 16 van deze lijst hebben staan. 
Dat zijn natuurlijk teams onderaan zoals VAS en Tal/
DCG, maar ook een koploper namelijk ASV 2!  
 
Samen gemiddeld erg sterk zullen we maar zeggen. 
Wederom een blijk van teamgeest. 

Het verloop van de wedstrijden heeft u al kunnen lezen 
in En Passant en zal ik u maar verder besparen.  
Wel wil ik u niet de cruciale partij in de wedstrijd Tal/
DCG 2-ASV 2 onthouden. Wederom een mooie 
prestatie van Vincent, doorspekt met veel adrenaline. 
De oude Vincent van het vorige seizoen is weer terug! 
Kijk en geniet. 
Daarnaast een hoop zelfkastijding, en leedvermaak in 
een tweetal partijen van achtereenvolgens mijzelf en 
Theo Jurrius van de wedstrijd van de afgelopen week 
tegen VAS 3. Dit onder het mom van; van een verloren 
partij leer je het meest?!  
 
 

De harde feiten en getallen 9 (waarbij ik u de scorelijsten bespaar); 
 
 
    Klasse 3C              Mp Bp  1   2  3   4   5   6  7   8   9  10 Ra 
1.  BAT Zevenaar           9  28½ x   5  4   .   2½  .  .   5½  6  5½ 2037 
2.  ASV 2                  9  27  3   x  4   5   .   4½ .   6   4½ .  2017 
3.  Doetinchem             9  25½ 4   4  x   .   .   4½ .   4½  4  4½ 2000 
4.  PION Groesbeek         8  26½ .   3  .   x   5   .  4½  3½  5½ 5  2034 
5.  Caissa 2               8  24½ 5½  .  .   3   x   4½ 4½  .   2½ 4½ 2012 
6.  Zukertort Amstelveen 3 6  27  .   3½ 3½  .   3½  x  5   6   .  5½ 1988 
7.  Heemsteedse SC         4  22½ .   .  .   3½  3½  3  x   2   5½ 5  1983 
8.  VAS 3                  4  20½ 2½  2  3½  4½  .   2  6   x   .  .  1998 
9.  Tal/DCG 2              3  20  2   3½ 4   2½  5½  .  2½  .   x  .  1946 
10. Euwe 2                 0  18  2½  .  3½  3   3½  2½ 3   .   .  x  2044 
 
 
   Tal/DCG 2       1960 - ASV 2                 2024 3½ - 4½ 
1. Wim Helmers    2062 - Sjoerd van Roosmalen  2123 1  - 0 
2. Yvette Nagel     2007 - Koert van Bemmel      2043 1  - 0 
3. Dirk Goes        2042 - Daan Holtackers       2043 0  - 1 
4. Johan Lubbers    1932 - Vincent de Jong       1993 0  - 1 
5. Thomas Kuilman   1971 - Frank Schleipfenbauer 2054 1  - 0 
6. Chris Vos        1909 - Kees Sep              1973 ½  - ½ 
7. Ton Visser       1911 - Fokke Jonkman         1965 0  - 1 
8. René Pijlman     1844 - Fred Reulink          1995 0  - 1 
 
   ASV 2                 2025 - VAS 3             1999 6 - 2 
1. Daan Holtackers       2043 - Enrico Vroombout  2145 ½ - ½ 
2. Sjoerd van Roosmalen  2123 - Milan Ramer       1911 1 - 0 
3. Koert van Bemmel      2043 - Joris van Vuure   2074 1 - 0 
4. Vincent de Jong       1993 - Milo Bogaard       1955 1 - 0 
5. Frank Schleipfenbauer 2054 - Ticho Cornelisse   1823 ½ - ½ 
6. Fokke Jonkman         1965 - Floris Schoute     2089 1 - 0 
7. Fred Reulink          1995 - Sietske Greeuw     1926 1 - 0 
8. Theo Jurrius          1987 - David Kleeman     2069 0 - 1 
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Partijenblok ASV 2 KNSB Klasse 3C  
 
5e ronde 2 februari 2007 Tal/DCG 2 –ASV 2 
  
Wit: J.Lubbers – Zwart: Vincent de Jong 
  
In het onderstaande diagram de stand in de beslissende 
partij na bijna 6 uur spelen. Een kleine schets van de 
omstandigheden: 
Beide spelers hebben in deze moeilijke stelling nog maar 
weinig tijd. Wit nog ca. 7 minuten op de klok, Vincent 
slechts een 5-tal minuten.  
De stand in de match is na een zware strijd 3.5-3.5. De 
gehele middag heeft het om een 4-4+ gelijk spel gehangen 
(en ikzelf heb een half punt weggeblunderd). Vincent heeft 
een tijd geleden een kwaliteit geofferd en daarvoor grote 
compensatie middels het loperpaar, een verre vrijpion en 
kansen tegen de witte koning gekregen. 
Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat ik een tiental 
zetten eerder nog vreesde voor Vincents leven aangezien 
de pion nog op b6 stond en de witte torens binnen 
dreigden te vallen. Vincent wist dit echter tegen te houden 
en ook nog langzaam zijn pion naar voren te brengen. 
Inmiddels is de zaal weer volgelopen want de beslissing 
hang in de lucht.  
 

 
In deze stelling speelde wit actief; 1.g4, Lxf4 2. gxf5, 
Lxf5. 

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
 

Steenstaat 90 
6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 

De stelling lijkt makkelijk gewonnen voor zwart, maar er 
zit een lelijke adder onder het gras. 
In de verte lonkt een remise eindspel van h-pion + loper 
van de verkeerde hoek. En terwijl de witspeler lang 
nadacht gonsde dit gerucht al door de zaal, het 4-4 
gelijkspel hing in de lucht.  
 
Na lang nadenken en met nog slechts een 3-tal minuten 
op de klok voor beide speelde wit; 
3.Txf5!, Le3+! Een super tussenzet! 
Dwingt wit tot een keuze voor de hoek h1 of misschien 
toch de loper op e2 nog even dekken?! 4. Kf1?? Lijkt 
redelijk maar blijkt verliezend! 4… Kxf5 5. Ld3+, Kf4 
6.Lxc2, bxc2 7.Ta1 
normaal gesproken 
was dit een 
eenvoudige remise. 
Zodra de pion 
promoveert, slaat 
wit met de toren en 
resteert een 
potremise, echter 
na 7.…Kf3!! Kon de 
menigte zijn ogen 
niet geloven. 
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De witte toren en koning staan machteloos tegen het 
oprukken van de h-pion.  
Na het gespeelde 8. Ke1 won gewoon 8… c1D (ook h6-
h5-h3-h2-h1T zou winnen!) 9.Txc1, Lxc1 10. Kf1, Le3! 
(Ondanks de verkeerde loper) makkelijk! 
  
Gaat men terug naar de 4e zet dan ziet men dat 
wanneer wit voor Kh1 in plaats van Kf1 gekozen had, na 
8 … Kh1-h2 de remise niet te vermijden was geweest! 
Soms zit de winst in een klein hoekje! 
 
6e ronde,3 maart 2007, ASV 2-VAS3 
 
Ticko Cornelisse – Frank Schleipfenbauer 
 
In het onderstaande diagram de stelling na de 35 zet 
van wit. 

 
De partij is tot dusver als volgt verlopen. Na een 
moeizame opening die mij veel tijd en een slechte 
stelling opleverde ben ik gedurende de partij steeds 
beter komen te staan. Echter het grote voordeel is voor 
mijn gevoel door een afruil in de laatste 10 zetten alweer 
afgenomen. 
 
In de diagramstelling staat zwart nog steeds beter, maar 
met nog 1 minuut op de klok voor de laatste 5 zetten 
was ik vooral gefixeerd op de verdediging en het 
handhaven van een klein plusje tot na de tijdcontrole.  
Dit met angst en beven omdat ik de vorige ronde een 
dergelijke stelling wegblunderde.  

Helaas zag ik niet dat ik met 35. ..Dd3  enkele 
dreigingen in de stelling kon vlechten (Pe2+ en Pg3 
waarna de witte koning aardig klem staat) 35...Df7 
36.Df1= Dxf1+ 37.Kxf1 Kf7 38.b4 Ld6 39.Kf2 Met nog 
20 seconden voor de laatste zet was ik vooral bezig 
geweest met de zet 39. bxc5 Lxc5 40. Pc7 waarna zwart 
even moet opletten maar het wel remise zal worden. De 
witte zet kwam enigszins verrassend 39... cxb4 40.axb4 
En nu, met in mijn gedachte een paard dat niet op d5 
maar op c7 stond en daarmee de pion op b4 ongedekt 
stond, speelde ik; 

 
 
40...Lxb4 ?????? Daar is ie weer, de bok, ik word dus 
echt oud !! [Beter natuurlijk 40...bxc4 41.Pxc4 Ke6 
42.Pxd6 Kxd5+ =+] 41.Pxb4+- Tijdnood voorbij en een 
stuk kwijt, dus tijd om op te geven? Nee altijd even 
kijken. Wit staat een stuk voor, maar daarvoor kan ik 1 
of 2 pionnen krijgen. Bovendien is het een 
paardeneindspel. Als ik alle witte pionnen eraf ros kan 
het eenvoudig remise worden. 41... a5 42.Pbc2 Oeps, 
paardenruil had ik nog even willen voorkomen maar nu 
moet het wel. 42... Pxc2 43.Pxc2 bxc4 44.Ke3 Kf6 
45.Ke4 Het lijkt hopeloos voor zwart maar na lang turen 
zie ik het eenvoudige remiseplan. Eerst voorkomen dat 
wit snel g4 kan spelen waarna hij wint door de koning 
opzij te dwingen en de zwarte pion op g5 te winnen. 
45... h4 46.Pe3 wint nog een pion maar ook dat blijkt 
niet voldoende 46....a4 47.Pxc4 Ke6 48.Pa3. Zie 
diagram. 
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En nu blijkt de remise eenvoudig wanneer de zwarte 
koning gewoon bij zijn pion g5 blijft. Wit kan dan niet 
winnen! 48...Kf6 49.Pb1 Niet Kd5 want na Kf5 krijgt 
zwart nog kansen! Ke6 50.Kf3 Kf5 51.Pa3 Kf6 52.Ke4 
Ke6 53.Pc4 Kf6 54.g4 hxg3 55.Kf3 Kf5 56.Kxg3 Kf6 
57.Kg4 Kg6 58.Pe5+ Kf6 59.Pf3 a3 60.Pd2 ½–½ Pfff! 
 
Frank Schleipfenbauer. 
 
Theo Jurrius – Kleeman 
 
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Pc3 Pf6 4.f3 exf3 5.Pxf3 e6 6.Lg5 
Be7 7.Ld3 Pbd7  hier zat ik net 5 minuten achter het 
bord toen ineens merkte dat ik best moe was (ik was de 
hele week eigenlijk weer de hele week veel te druk 
bezig geweest met van alles en nog wat en dat merk je 
blijkbaar pas als je rustig zit ☺) en begon ook al het idee 
te krijgen dat m’n tegenstander wel eens met c5 de 
beste verdediging zou gaan spelen 8.Dd2 c5  en ja 
hoor, gelijk wits centrum ondermijnen. Misschien moet 
hier eens na gaan kijken wat ik moet zeggen dat ik geen 
flauw benul heb wat ik nu moet spelen. Er bestaat hier 
zoiet als het Zilbermants (overigens een zeer irritant 
ventje) gambiet waarbij je ook de pion op d4 offert maar 
wist al helemaal niet meer hoe dat ook alweer ging. Dan 
maar gewoon tegenovergesteld rocheren en zien waar 
het schip strand. 9.0–0–0 cxd4 10.Pxd4 Pc5 11.De1 
Voordeel van deze zet is dat na Pxd3 met de toren kan 
worden terug geslagen om deze daarna op de derde te 
gebruiken voor de eventuele koningsaanval in plaats 
van de sterke loper op d3. Ld7 12.Tf1 Da5 13.Lf4 Niet 
echt een normale zet. Beetje raar om in de Blackmar de 
loper van g5 weer weg te spelen, maar goed, er dreigde 
Pxd3+ en de loper op g5 gaat dan verloren en f4 vond ik 
hem wel sterk staan 13…a6 Ik had tijdens de partij 
totaal geen plan en kon ook niets verzinnen, dus volg ik 
Erik’s (Wille) wijze raad maar op, als je niets kan 
verzinnen moet je er maar een zooitje van maken! Of de 
volgde zet goed is weet ik niet, maar als zwart neem 
wordt het zooitje op het bord wel groter.14.g4 h6 Zwart 
verhindert g5 en wil zo h4 uitlokken op dan wel met het 
paard op g4 te nemen omdat deze na h4 niet meer door 
pion h3 verjaagt kan worden. 15.Kb1  

 
ven een rustig zetje tussen door. Zwarts optie om kort te 
rocheren zit er voorlopig nog niet in omdat wit dan snel 

een aanval kan op zetten en Kb1 voorkomt met een 
tactisch grapje de zwarte lange rochade. 15…0-0-0? 
16.Pd5! en de zwarte dame hangt en dreigt Pxe7 mat. 
15…b5 Maar dit is nu ook mijn probleem, zwart blijft 
voorlopig met zijn koning in het midden staan waar hij 
veel veiliger staat. 16.Pb3 Pxb3  17.cxb3 Nu kost de 
korte rochade een kwaliteit. 17…0-0 18.Pd5 Qd8 (of 
18…Pxd5 19.Dxa5 Lb4 20.Dxb4 Pxb4 21.Ld6) 
19.Pxe7+ Dxe7 20.Ld6 en 20…Qxd6 faalt op 21.Lh7+ 
met damewinst. 17.Lc6 18.h4 b4 19.Pe4 Stukken ruilen 
is meestal geen optie in zo’n stelling, maar ja echt 
andere lekkere velden waren er ook niet en dit blijkt 
achteraf nog niet eens zo slecht te zijn. 19…Pxe4 
20.Lxe4 Lxe4+ 21.Dxe4 0–0 22.g5 hxg5 Ik vermoedde 
dat zwart wel niet zou ingaan op 22…Df5 23.Dxf5 exf5 
24.gxh6 met onduidelijke stelling. 23.Lxg5 Lxg5 
24.hxg5 Tad8 Tijdens de partij baalde ik van deze 
sterke zet, maar vond achteraf thuis pas dat dit een 
slechte is!! 24…Dxg5 was de enige zet als zwart wat wil, 
ik had dan willen voortzetten met 25.Txf7 Kxf7 26.Tf1+ 
Df6 (Na 26…Ke7 27.Db7+ is het remise door eeuwig 
schaak) Mijn tegenstander vond Td8 beter dan Dxg5 
maar niet op deze reden want hier had hij niet naar 
gekeken. 27.Txf6 Kxf6 (27…gxf6 28.De4+ levert de pion 
op e6 op vanwege Db7+ met eeuwig schaakdreiging) 
28.Dxb4 en met een nog zeer moeilijk eindspel. 
25.Txd8 Dxd8  
 

 
26.g6?? Totaal zwarts volgende sterke zet gemist maar 
ik mis hier zelf nog wat veel ergers! 26.Th1 whaaaah!!, 
dus niet eens naar gekeken en ik had toch meer dan 15 
minuten op de klok . 26…Te8 27.Dh4! (27.Dh7+ levert 
niets op) en nu:  
a) 27…f5 28.Dh5! Dd3+ 29.Ka1 Td8 30.g6 Kf8 31.Dh8+ 
Ke7 32.Dxg7+ Kd6 is zeker in wits voordeel. 
b) 27…Kf8 28.Dxb4+ Kg8 29.Dh4 Kf8 30.Dh8+ Ke7 
31.Dxg7 en het is wit die hier op winst kan gaan 
proberen te spelen.  
c) 27…Dd3+ 28.Ka1 Kf8 29.Db4+ is het zelfde als 
variant b. 26…Dd5 27.Dxb4?? 2 Blunders op rij was 
wel genoeg. Dd3+ 0–1 anderhalf bordpunt achter op 
BAT, hopelijk wordt niet het fatale puntje. 
 
Een leuke combinatie die zaterdag niet voorkwam 
tijdens Martin Weijsenfeld tegen Bennekom wat ik dus 
wel zag.   
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1.Pc4 Da6  Martin’s tegenstander vertelde dat hij dit van 
plan was geweest De6 is misschien wat beter maar dan 
is zelfs Pd6+ nog wel goed! 2.Pd6+ cxd6 3.Dg6+ Kf8 
4.e6 4.exd6 was ook goed. 4…dxe6 5.Thf1!! en zwart 
heeft geen fatsoenlijke zet meer bijvoorbeeld: 5…Pe7 
6.Lxd6 Qxd6 7.Kg1+ dit zijn altijd leuke zetjes 7…Pf5 
8.Txf5  en wit krijgt alles met rente terug. 
 
Theo Jurrius. 

ASV 3 blijft winnen! 
Martin Weijsenfeld 

In de 4e ronde speelden we in Wageningen tegen 
Wageningen 2. Alle vaste teamspelers waren aanwezig 
en gebrand op een overwinning. Verder werden we 
mentaal gesterkt door de vele ASV-supporters (bijna 
een stadion vol). Het resultaat mocht er dan ook wezen: 
2½ - 5½ voor ASV 3! De details van deze wedstrijd 
staan in EP 44 (jaargang 45). 
 
Tegen Het Kasteel in Wychen hadden we 3 invallers 
nodig om ons team compleet te maken. Gelukkig bleek 
maar weer eens, dat ASV sterk is in de breedte: Alle 
invallers (Gerben Hendriks, Anne Paul Taal en Erik 
Wille) wonnen hun partij! Helaas was ik verhinderd 
wegens een open dag van mijn werkgever. Pas rond 
17:30 uur kon ik nog even een kijkje nemen naar de 
wedstrijden van ASV 3. Tegen die tijd stonden we al 
voor met 4½ - 2½! De tegenstander van Gerben dacht 
nog een kans te hebben in de, voor hem, kansloze 
stelling. Nog meer details staan in EP 6 (het jaargang 
laat zich raden…). 
 

In het Lorentz-gebouw speelden we de 6e ronde tegen 
Bennekom. Bennekom stond toen al 3e op de ranglijst,  
2 MP minder dan ASV 3. Dit beloofde dus een 
spannende wedstrijd te worden. Voor deze gelegenheid 
had ik het volledige team gehutseld. Bennekom verraste 
ons echter met het te laat komen van 3 spelers en 1 
speler kwam zelfs helemaal niet! Toch werd het nog een 
spannende wedstrijd, waarbij ondergetekende met een 
dubieuze overwinning het tij kon keren. In EP 10 heeft u 
alweer de details kunnen lezen. Uiteindelijk wonnen we 
nipt met 4½ - 3½. 
 
Met nog 3 ronden te gaan, heeft ASV 3 nog steeds niets 
verloren. We moeten achtereenvolgens nog tegen SMB 
4, SMB 3 (thuis op 21 april) en Schaakstad 4. Zoals in 
de tussenstand te zien is, voelen we de hete adem van 
Meppel in onze nek. Elke wedstrijd zal het er dus weer 
om spannen. Uiteraard gaan we allemaal ons best doen 
om kampioen te worden, maar ons doel is al gehaald: 
We kunnen niet meer degraderen!  
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Robert, je bent nog niet zo lang lid van ASV. Hoe is het 
om nu al bij de organisatorische voorhoede te horen? 
Zo zie ik dat absoluut niet. Ik lever gewoon een 
eenvoudige bijdrage aan de club. Dat is ook ongemerkt 
zo gegroeid. Ignace vroeg me eens of ik eventueel zijn 
taak zou kunnen overnemen, nadat ik wat stukjes had 
geschreven. Zelf had ik er ook al over nagedacht of ik 
dat leuk zou vinden. Dat was toen nog onbekend terrein,  
al moet ik op mijn werk ook regelmatig schrijven. Maar 
bij mijn vorige verenigingen had ik zoiets nog nooit 
gedaan. Bij ASV deed ik al snel mee. En ik merkte, dat 
ik het leuk vond. Bovendien vond ik ASV-Nieuws een 
heel goed blad, dat ook stipt op tijd verschijnt. En een 
goed blad overnemen is ook nog weer eens leuk. Ik ben 
er eigenlijk ingegroeid. Het is ook wonderlijk om te zien, 
dat bijna overal kopijproblemen zijn, maar niet bij ASV. 
Er zijn zelfs regelmatig reacties, zodat je ook weet, dat 
dingen gelezen worden. Ik vond het opvallend dat ik 
tijdens de jaarvergadering zelfs het commentaar kreeg, 
dat er in het laatste nummer geen artikel van Peter Boel 
stond. Het werd kennelijk gemist. Het blijft natuurlijk 
jammer, dat de enquête weinig commentaar opleverde. 
Maar daar heb ik ook begrip voor. Ik ben zelf ook niet 
iemand, die direct enquêtes invult.  
Wat waren je vorige verenigingen?  
Ik heb laat schaken geleerd en ben ook laat naar een 
vereniging gegaan. De eerste was Unitas in Groningen. 
Dat is een vereniging met een aantal echt sterke 
spelers. Ik kon daar in het begin geen potten breken. Ik 
heb later pas begrepen, dat ze in principe slechter af 
waren dan ASV. De onderkant van de vereniging is veel 
dunner bezet waardoor ze veel sneller spelers weer 
verliezen. Als je een paar maanden alles verliest ga je 
toch eens nadenken of er geen leukere dingen zijn. Mijn 
tweede vereniging, HMC uit Den Bosch, had 
vergelijkbare problemen. Ook dat is een sterke club, 
maar ook daar is de onderkant van de vereniging vrij 
dun ingevuld. Zwakke spelers zijn belangrijk voor een 
vereniging. Alle drie de verenigingen vond ik gezellig. 
Dat betekent voor mij vooral voor na de partij. Als je met 
een clubje nog lang kunt napraten met een glaasje bier 

of nog wat vluggeren dan heeft dat grote betekenis. Het 
is me hierbij opgevallen, dat schakers vaak leuke en 
interessante mensen zijn. Vooral in Groningen werd het 
zo wel eens diep in de nacht.  
Speel je graag toernooien?  
Ja, maar in beperkte mate. Hier heb ik aan het 
weekendtoernooi meegedaan. In Dieren speel ik, maar 
het leukst voor mij is Groningen. Dat is altijd rond de 
Kerst. Ik ben dan bij mijn ouders, ik ontmoet mijn oude 
vrienden en het is een goed toernooi. Maar ik heb nog 
nooit in het buitenland meegedaan. Ergens zijn er 
grenzen. Mijn vriendin heeft er geen problemen mee als 
ik weer eens hele dagen achter de stukken zit; maar je 
weet zelf ook wel, dat je tijd moet laten voor andere 
dingen. Ik vind een toernooi overigens anders, 
spannender dan een partij op de club. Toen ik pas 
begon met wedstrijdschaak was ik zelfs vreselijk 
nerveus voor zo’n partij. Dat is aan het overgaan. Maar 
ik denk wel, dat ik opgeladen moet zijn om een 
behoorlijk resultaat te boeken. En dat is nooit direct 
afgelopen. Ik hoor bij de groep, die na een partij niet 
direct in slaap kan komen. Dan blijft het nog lang in mijn 
hoofd draaien. Daarom kan ik ook rustig nog een biertje 
drinken na afloop. Ik slaap toch niet.  
Zit je veel op Internet?  
Uiteraard kom ik daar. Maar ik heb er een soort vast 
programma. Ik heb een abonnement bij de Internet 
Chess Club. Dat is betaald. Daar speel ik voornamelijk 
5-minuten vluggertjes. Ik kijk en luister er graag naar de 
livecommentaren op partijen. Nu is dat Linares. Het is er 
net als in de tent in Wijk aan Zee. Het is een soort 
internetradio, verzorgd door een paar Amerikanen. Ik 
ben eigenlijk benieuwd hoeveel mensen er naar zo’n 
hele uitzending zitten te kijken en luisteren. Chessbase 
biedt ook livecommentaar bij belangrijke toernooien, ook 
betaald. Maar een zo’n site is genoeg. Op de website 
van Chessbase kijk ik dagelijks voor de laatste 
nieuwtjes, uitslagen en roddels. Speciale tips over 
Internet heb ik eigenlijk niet te geven. Maar ook in het 
traditionele zijn hele goede dingen. Zo vind ik New in 
Chess een heel goed blad. Natuurlijk zijn sommige 

 Promotieklasse  Mp Bp  1   2  3  4   5   6   7   8  9  10 
1.  ASV 3          12 29½ x   4½ .  4½  5½  .   5½  5  4½ . 
2.  Meppel         10 30  3½  x  .  5½  5   4½  5   .  .  6½ 
3.  Schaakstad 4   8  27  .   .  x  3½  .   3   5   5½ 4½ 5½ 
4.  Bennekom       8  26½ 3½  2½ 4½ x   4½  .   .   6½ 5  . 
5.  Wageningen 2   6  25½ 2½  3  .  3½  x   .   5½  .  5  6 
6.  SMB 3          5  24½ .   3½ 5  .   .   x   3   3  4  6 
7.  Het Kasteel    4  20½ 2½  3  3  .   2½  5   x   4½ .  . 
8.  UVS 2          4  20  3   .  2½ 1½  .   5   3½  x  .  4½ 
9.  PSV/Dodo       3  22  3½  .  3½ 3   3   4   .   .  x  5 
10. SMB 4          0  14½ .   1½ 2½ .   2   2   .   3½ 3  x 
 
Martin Weijsenfeld, teamleider ASV 3. 

Niet in de krant 
Hendrik van Buren en Robert Naasz 
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analyses te gedetailleerd. Maar voor een topschaker 
mag ook wel wat zijn. Je moet een beetje kijken wie, wat 
verzorgt. Het is een genoegen om te lezen wat Anand 
schrijft. Hij komt niet met ver uitgewerkte analyses; hij 
geeft algemene opmerkingen. Wat zijn de 
stellingskenmerken, hoe moet je daar tegen optreden en 
krijgt dat in de bewuste partij een speciale vorm? Als het 
om boeken gaat zie ik ook het liefst een dergelijke 
aanpak. Er zijn boeken, waarvan ik geloof, dat ik er veel 
van heb opgestoken.  
Doe je nog veel aan schaakstudie?  
Nee. Ik heb een repertoire opgebouwd. Daar ben ik op 
dit moment tevreden mee. Ik verwacht ook niet, dat me 
dat op korte termijn gaat vervelen. Maar er komt 
natuurlijk eens een dag, dat dat wel het geval zal zijn. 

Bovendien denk ik, dat ik te competitief ben ingesteld 
om helemaal met studie te stoppen. Toch is er iets rond 
het thema studie, dat me nogal bezig houdt. Sinds ik bij 
ASV ben heb ik bijna 150 ratingpunten gewonnen. Ik 
scoor nu duidelijk beter dan ik vroeger deed maar mijn 
schaakinzicht is voor mijn gevoel niet dieper geworden 
en ik studeer veel minder. Alle tijd, die ik niet meer aan 
studie besteed gaat naar mijn looptraining. Ik heb 
daardoor een veel betere conditie dan vroeger. Zou ik 
daardoor beter schaken? Het zijn tegenovergestelde 
dingen. Van schaken word je onrustig. Denkpatronen 
blijven doorbonken; van hardlopen wordt je geest rustig. 
Ik denk, dat het me in staat stelt mijn concentratie langer 
te bewaren. Ik ben eigenlijk benieuwd of er andere 
leden zijn met soortgelijke ervaringen.      

Brandblussen met een stofzuiger 
Robert Naasz 

De partij die ik heb uitgezocht voor Niet in de krant is 
bijzonder voor me. Elk jaar probeer ik toch minstens een 
dag te gaan kijken in bij het Corus toernooi in Wijk aan 
Zee. Altijd leuk om de groten der aarde bezig te zien en 
je door de iets minder groten te laten uitleggen waarom 
ze nou die ene zet spelen en niet die andere. Zo ook in 
2003. Vanuit Den Bosch met de trein naar Amsterdam 
waar ik met een vriend uit Groningen had afgesproken 
en vanaf daar met de trein naar Beverwijk en vervolgens 
de bus naar Wijk aan Zee. De tent waarin het 
commentaar werd gegeven stond toen nog tegen de 
Mondriaan aan. Ik weet niet eens meer precies wie het 
commentaar deed (Erik v/d Doel?), alleen dat het een 
beetje technisch en droog was. Behalve de partij die ik 
hieronder geef kan ik me ook nog Anand – Ponomariov 
1-0 herinneren. Verder speelden Polgar en Kramnik een 
boeiende remise. Shirov speelde tegen Bareev in een 
Franse partij. Bareev speelde met vuur door met zijn 
dame als een stofzuiger wat pionnen op te zuigen op de 
damevleugel. Dat is tegen Shirov misschien niet zo 
verstandig. Hij greep het initiatief en maakte snel en 
mooi af. Tot zover weinig bijzonders. We liepen vanuit 
de tent nog even naar de speelzaal en wilden net 
vertrekken om ergens wat te gaan eten toen we iets 
hoorden in de tent. Toch nog even kijken. Ineens stond 
Shirov himself in de tent met een microfoon in zijn hand! 
Hij liep de partij door en gaf her en der commentaar en 
varianten. Vooral de humoristische wijze waarop hij dat 
deed heeft indruk op mij gemaakt. Shirov vond de partij 
trouwens zelf niet interessant genoeg om op te nemen 
in zijn prachtige boek “Fire on Board, part II 1997-2004”. 
Hij bespreekt wel twee andere partijen uit het toernooi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier dan de partij: 
 
Shirov,Alexei (2723) - Bareev,Evgeny (2729) [C11] 
Corus Wijk aan Zee (7), 19.01.2003 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.e5 Pfd7 5.f4 c5 6.Pf3 Pc6 
7.Le3 cxd4 8.Pxd4 Lc5 9.Dd2 Lxd4 10.Lxd4 Pxd4 
11.Dxd4 Db6 12.Dd2 Dxb2 13.Tb1 Da3 14.Pb5 Dxa2 
15.Pd6+ Kf8 16.Td1 Db2 17.Le2 Db6 18.c4 d4 19.Lf3 a5 
20.0–0 d3+ 21.Kh1 Dd4 22.Pb5 Dc5 23.Dxd3 g6 24.Pd6 
Pb6 25.Tb1 Kg7 26.Tb5 Dc7 27.Dd4 Pd7  
 

 
Wit heeft een prachtstelling opgebouwd en slaat nu 
keihard toe. 28.f5! gxf5 29.Pxf5+ exf5 30.e6+ Pe5 
31.Txe5 f6 32.Txf5 Tf8 33.Ld5 De7 34.Th5 Kh8 35.Le4 
Lxe6 36.Txh7+ Dxh7 37.Lxh7 Kxh7 38.De4+ 1–0  
 
Met een tevreden gevoel omdat we dit toch maar even 
hadden meegepikt verlieten we de Mondriaan. Buiten op 
straat kwamen we nog een zacht zingende Ivantsjoek 
tegen. Nadat we wat gegeten hadden bij de plaatstelijke 
snackbar gingen we huiswaarts. Het was de lange reis 
weer waard geweest! 
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Nu ik onverwachts veel vrije tijd heb kan ik er weer eens 
goed voor gaan zitten om weer eens 
een verhaaltje te schrijven voor ons 
enige echte lijfblad, namelijk ASV-
Nieuws. Tja, ik heb een beetje meer 
tijd dan me lief is, zou ik bijna willen 
zeggen. In de week van 17-24 
februari ben ik een weekje gaan 

skiën en dit verliep niet helemaal volgens wens. Ik kreeg 
namelijk een klein ongelukje, aan het eind van de 4e dag 
skiën. Het was al enkele dagen heel mooi weer 
geweest, strakblauwe lucht, overdag een paar graadjes 
boven nul, ‘s nachts er een paar graadjes onder. Dus 
een beetje dooien, dan weer opvriezen en hier en daar 
waren de pistes (gedeeltelijk) in ijsvlaktes veranderd en 
dan is het nog moeilijk skiën. Aan het eind van de 4e 
dag maakten mijn zoon en ik nog een rondje en we 
belandden op zo’n stuk ijs. Mijn zoon skiede vóór me, 
kwam ten val en ik ging met flinke vaart op hem af. 
Sturen en remmen hielpen niet meer. 
U kunt zich wel voorstellen welke gedachten er door 
mijn heen gingen. Daar raasde ik op mijn zoon af, de 
beide benen gestrekt naar voren, de voeten voorzien 
van zware schoenen met een stel versgeslepen ski’s. Er 
zou heel wat schade aangericht gaan worden. Kijk, 
normaal, als er iemand anders had gelegen, een of 
andere wildvreemde, dan zou ik gewoon zijn 
doorgeskied, over het slachtoffer heen, tja, pech gehad, 
dan moet je maar niet vallen en kijk toch uit, eigen 
schuld. Ik pas me aan, aan het niveau, moet je maar 
denken. Zo was ik eerder die dag zelf nog onderuit 
geschoffeld door zo’n snowboard-branieschopper, die 
me vervolgens toebeet dat ik “niet moest zeiken”. Jawel. 
Het skiën verruwt met het jaar. Het kan niet lang meer 
duren of de Vitesse-aanhang raakt uitgekeken op het 
gebruikelijke hooliganisme, want wat valt er nog te 
slopen aan het Gelredome, dat toch weer is of wordt 
verkocht, men is zo langzamerhand toe aan een nieuwe 
uitdaging en het ski- hooliganisme staat op het punt om 
uitgevonden te worden. Men zal dit toch echt niet willen 
missen. 
Goed, waar was ik? Oja, daar raasde ik gewapend met 
deze groot uitgevallen messen op mijn eigen vlees en 
bloed af. Nog even en….Tjomp…Hak…Snij…Fileer…. 
Maar op het laatste moment…. Het is verbazend hoe 
razendsnel een mens kan beslissen 
in kritieke situaties. Opeens dacht 
ik, ik duik maar over hem heen, de 
ski’s hou ik zo ver mogelijk van hem 
weg en dan zien we wel wat er 
gebeurt. Zo gedacht, zo gedaan. 
Daar zweefde ik met een machtige 
duik over mijn zoon heen.  
Deze opzet werkte in zekere zin. 
Mijn zoon bleef geheel ongedeerd. 

Zelfs geen schrammetje. Maar ik landde wat ongelukkig. 
Mijn rechter knie kreeg een flinke beuk en ik ben wat 
later half strompelend en skiënd op één been naar de 
liften gegaan. Nou ja, om een lang verhaal kort te 
maken, want het moet uiteindelijk nog ergens eens over 
schaken gaan, die avond werd mijn been nog in het gips 
gezet en een week later, toen ik thuis was gekomen met 
de gipsvlucht (ook weer een nieuwe ervaring, flink 
afgeladen, zo’n vliegtuigje, dat elke dag vliegt, o.a. met 
snowboard-branieschoppers die kennelijk wat te veel 
aan het schoffelen geslagen waren, ik kon een smerige 
grijns maar moeilijk onderdrukken) dacht ik dat het 
allemaal nog wel mee zou vallen. Maar helaas moet ik 
nog een maandje in het gips blijven, want het is iets 
ernstiger dan ik dacht. Een vertikaal lopende breuk in 
het scheenbeen, vanaf de knie een flink aantal 
centimeters omlaag. Vooral niet belasten anders kan het 
bot gaan splijten en dan ben ik nog verder van huis.  
Maar ik heb wel genoeg tijd om eens uitgebreid te 
schrijven over The SPL Championships. En wat is dat 
nou weer, hoor ik U al zeggen. 
Welnu, SPL staat voor: Sassenheim Polymer 
Laboratory. Dat is waar ik werk tegenwoordig. In 
Sassenheim dus. Daar werkt ook mijn collega en oud-
ASV-lid Rogier van Gemert. Af en toe betwisten we 
elkaar het schaakkampioenschap van de afdeling. Dan 
spelen we alleen maar tegen elkaar, want wij zijn de 
twee enige schakers van de afdeling. The SPL 
Championships is eigenlijk de opvolger van The CoRA 
Championships. En CoRA staat voor: Coating Research 
Arnhem. Dat is waar we tot voorkort werkten. De eerste 
ronde van heb ik helaas alweer verloren. In een 
inspiratieloos partijtje belandden we in een remiseachtig 
eindspel dat door mij even flink mishandeld werd en ik 
kon de koning weer eens omleggen. Nog nooit heb ik 
van deze schakende sluipmoordenaar Van Gemert 
kunnen winnen. Af en toe eens een remisetje, af en toe 
zelf kleine winstkansen en meestal verziek ik de stelling 
weer in tijdnood. Maar hoe dicht was ik bij eindelijk een 
overwinning, juni vorig jaar. Zelfs twee keer had ik hem 
klem, bungelend aan de haak. Alleen nog oven 
binnenhalen. Maar ja, altijd weer dan ene minuutje over 
en dan zie ik het weer niet al te scherp… 
 
7 juni 2006, Ignace – Rogier: 

 
Na de 13e zet van wit stond het zo: 

The SPL Championships 
Over een ongelukje en een paar partijtjes schaak 

Ignace Rood 
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Zwart gaat nu niet sterk verder met 
13. .. Le6xb3 
14. Dd4xb6 a7xb6 
15. a2xb3  
De pionnenstruktuur van wit is nu wat beter en na een 
hele tijd manoeuvreren en wriemelen werd deze stelling 
bereikt op na wits 40e zet: 

 
40. …  Lf8-g7 
41. Lc3xg7 Kg8xg7 
42. Td5xf5 h7-h6 
43. Tf5-e5 Kg7-f6 
44. Te5xe4 
Een vette pion voor. Dit kon toch niet meer mis gaan. 
Maar de vlag van mijn analoge schaakklok stond te 
bibberen op de wijzer. Het kon elk moment afgelopen 
zijn. In vliegende haast deed ik het helemaal fout. Ik liet 
de zwarte koning te ver oprukken, mijn toren was te 
passief, notatie heb ik ook niet meer en het is nu het 
schikte moment om de redactie van dit fraaie blad te 
verzoeken een zwarte bladzijde in te voegen. Hoe 
gruwelijk. Weer de boot in. Niet eens remise. Of zal ik 
met dit zwarte verzoek wachten tot voor het volgende 
partijtje? Want daar verging het me nog veel erger. 
De opening werd om te beginnen zo grondig verziekt 
dat ik blij was dat het niet binnen 20 zetten bekeken 
was. Zie hier: 
 
13 juni 2006, Rogier – Ignace: 
1.Pg1–f3  Pg8-f6  

2.d2-d4  d7-d5  
3.Lc1–f4  Lc8-g4  
4.Pf3-e5  e7-e6  
5.f2-f3  Lg4-f5  
6.g2-g4  Lf5-g6  
7.h2-h4  h7-h6  
8.Pe5xg6  f7xg6  
9.e2-e3  Pf6-d7 
 

 
Al na 9 zetten een gezellige zwarte puinhoop. 
Het ging echter toch weer wat beter: 
 
10.c2-c4  Lf8-b4+  
11.Pb1–d2  Pb8-c6  
12.Dd1–c2  Dd8-f6 
 

Meneer van Gemert wenste nu wat onrust te stoken 
maar zag kennelijk het volgende wendinkje niet.: 
 
13.g4-g5  Pc6xd4! 
 
En nu werd het een flinke bende. Volgens mijn heb ik nu 
toch wel even vrij meesterlijk gespeeld en laten zien wie 
hier nu het echte schaakinzicht heeft. Ik namelijk.  
 
14.Dc2-d3  Pd4xf3+ 
15.Ke1–e2  Df6xb2  
16.Dd3xg6+  Ke8-d8  
17.Ta1–b1  Db2xd2+  
18.Ke2xf3  Th8-f8  
19.Dg6xe6  Lb4-d6  
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20.De6xd5  Dd2-c3  
21.Lf1–d3  Dc3-d2  
22.Ld3-e2  Pd7-e5+  
23.Kf3-f2  Pe5-g4+  
24.Kf2-g3 
 
Welk een immens drama heft zich hier voor ons aller oog 
ontrold. Welk een hopeloze witte ruïne teistert ons 
voorstellingsvermogen. Welk een triest einde wacht de 
witte monarch. 

 
En zo had het verder moeten gaan: 
24...Dd2xe3+ 25.Dd5-f3 Tf8xf4 26.Df3xe3 Pg4xe3 
 
Koel en klinisch afslachten. Maar ook nu bibberde de 
vlag op de wijzer van de analoge schaakklok en in de 
haast deed ik.... 
 
Maar wacht. 
Het is nu het juiste moment de geachte mijnheer de 
hoofdredacteur van dit fraaie blad te verzoeken een 
zwarte bladzijde in te lassen. Want ik kan mezelf er 
eenvoudig niet toe zetten de gerespecteerde lezers te 
tonen welke ongelooflijke domoor-zet ik tevoorschijn wist 
te halen. Dus een momentje alstublieft, even de 
hoofdredacteur bellen. Je weet het nooit. Zo’n zwarte 
bladzijde staat ook leuk en is bovendien weer eens iets 
anders. Een mooi creatief zijstapje moet je maar denken. 
Nu even de telefoon…. Wat was het nummer ook al 
weer… oja… hier heb ik het….<toets!> <toets!> <toets!> 
<toets!> <toets!> <toets!> <toets!> 
<stilte> 
 
<dringg!> <dringg!> 
<dringg!> <dringg!> 
<dringg!> <dringg!> 
<dringg!> <dringg!> 
((hmmm… zeker niet thuis…) 
<dringg!> <dringg!> 
<dringg!> <dringg!> 
<krak> <knerp> <sszrtxt> <biep> <klenk> 
“Hallo?! Met de geachte Hoofdredacteur van ASV-
Nieuws!” 
Ah! Een goeden avond! Met een nederig lid van de 
Arnhemsche Schaak Vereeniging! Spreek ik met 
mijnheer de Geachte Hoofdredacteur van een van de 

 

 

 

 

 

 

(advertentie) 

Specialiteiten: Wild en Gevogelte 

Elke dag vers van de grill 
Hele kip, drumsticks, kippenbouten en borrelhapjes 

 
- Diverse wild en gevogelte gerechten 

- Truffels - Ganzenvet - Preiselberen compotes 
- Diverse sauzen 

- Diverse vleesschotels 
- Gourmetschotels 

- Diverse scharrel-salades 
- Gerookte en afgebakken visprodukten 

- Visschotels 

Steenstraat 82, 6828 CN Arnhem 
 Tel / Fax: 026-4457299 

www.ronvanhal.nl  -  info@ronvanhal.nl 

Openingstijden: Maandag 10.00 tot 18.00 uur, dinsdag - 
vrijdag 08.30 tot 18.00 uur, zaterdag 10.00 tot 17.00 uur 

meest gerespecteerde schaakbladen des lands, te weten 
ASV-Nieuws? 
Inderdaad! Heel mooi! Daar spreekt u mee. Wat kan ik 
voor u doen? 
Wel, eh, ik heb een potje geschaakt en dat  ging heel 
goed en ik schrijf er een stukkie over enne…. 
Dergelijke stukken accepteert de redactie graag! 
Wel, wacht even, het ging nog verder, ik had bijna 
gewonnen enne… 
Bijna? Bijna? Wat bijna?!  
Nou…. Echt bijna maar ik had nog weinig tijd en ik deed 
een iets minder briljante zet en… 
Jaja… iets minder briljant… dat kennen we.. een 
regelrechte MEESTERblunder zeker? 
Nouou… dat is wellicht wat overdreven, gewoon een wat 
mindere zet, veroorzaakt doordat ik weer eens in tijdnood 
zat…. 
Aha. Juist ja. Een gewonnen stelling weer in tijdnood 
wegsmijten…? Ik ken toevallig een lid dat daar nogal een 
handje van heeft… Werd zeker remise…? 
Uhhh. Niet gelijk want eh… 
Wat?! Nog verloren ook!? 
Nouja, om eerlijk te zijn… 
Ja! Weest u eens eerlijk, nederig lid! 
Helaas! Verloren!! Ik geef het toe!! Huil!! 
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Achachach. Ooohoohooh. Maar moet dat stukje er nou 
nog in? 
Ja. Het moet maar. Ik wilde er wel een kleine, laten we 
zeggen, creatieve aanvulling bij doen. 
Ben benieuwd. 
Ik vroeg me af, is het mogelijk een zwarte bladzijde in te 
voegen op de plaats van mijn, eh, mindere zet? 
Een zwarte bladzijde? Daar beginnen we niet aan! Ons 
blad is geen rouwadvertentie! 
Jamaar het kan heel leuk staan en is bovendien is het 
weer eens iets nieuws! Iets moois! Origineel!! 
Niks er van! Voor de draad er mee! ASV-Nieuws moffelt 
niks weg met Zwarte Bladzijden! 
Kan heel mooi staan…zwart en wit…Blek en Waait en 
zo… mompeldemopper… 
HIERRR dat stuk! Hartelijk dank! 
<Klenk!!> <knerp> 
Hmmm. Hangt nu al op… Wat is dat met die redactie 
tegenwoordig… 
 
Wel, lezers… dan maar geen zwarte bladzijde. Dan 
maar DE zet waarmee ik alles verpestte… Ahum… 
Fasten your seatbelts… Zandzakken voor de deur… 
 

Dd2xe2 ?????  Oooohhh!!!! 
Er volgde nog wat zielig geschuif en het was voorbij…. 
 
DAGEN lang heb ik gegniffel en gegrijns moeten 
aanhoren en aanzien van deze Van Gemert. Of ik nog 
goed geslapen had (giechel), hoe het met mijn eetlust 
gesteld was (grijns), of ik nog zin had in een potje 
schaak (grinnik) 
 
Eens zal ik 
zegevieren!!  

Daglichtschaak wordt bekender  
Jan Vermeer 

Op dinsdag 6 maart was de opkomst wederom prima  
met 19 deelnemers. Nieuw waren Anton van der Aa, 
Ton Houtman en Sibolt Otten. Ook in de loop van de 
middag meldde zich Jerry van ’t Hul. Hij zal de komende 
Daglichtschaakmiddag zeker aanwezig zijn. 
 
Aan de kop van het klassement veranderde niet veel. 
Jan Vermeer liep iets uit doordat Rob Cornips een 
remise moest toestaan aan Henk Kuiphof. Henk Kuiphof 
moest in de eerste ronde tegen Sibolt Otten. Sibolt is 
jarenlang een trouwe schaker van ASV geweest. Dat zal 
waarschijnlijk ook zo blijven, want na de eerste ronde 
was Sibolt spoorloos verdwenen. Dick Hajee zette deze 
middag resoluut de achtervolging in. Met drie 
overwinningen nestelde hij zich bij de achtervolgers op 
het leidende duo. Dat deed ook Jan Looyen, maar zijn 
achterstand is nog aanzienlijk. Robbert Lubbers en 

Henk ter Horst volgden ook keurig met 2½ resp. 2 
punten. Van de nieuwkomers scoorde alleen Ton 
Houtman in de eerste ronde een punt tegen de sterke 
Hans Donker. De werving van Anton van der Aa ligt 
eigenlijk op de dag dat ASV meedeed bij het stadhuis 
aan de wervingsledendag voor sportclubs. Ton 
Houtman is vroeger al lid geweest van ASV en doet 
voor justitie mee bij het Bedrijfsschaak. 
 
De NIVON adverteert in haar orgaan met 
“Inloopschaakmiddag Daglichtschaak”. Die titel mag het 
Daglichtschaak zich inderdaad zich aanmeten. Altijd zie 
er weer nieuwe gezichten. Dat is verheugend! 
 
De volgende ronde van het Daglichtschaak  vindt plaats 
op eerste dinsdag van de maand op 3 april. 
Voor uw agenda: 1 mei 2007. 

16e ronde     17e ronde     18e ronde     
Vermeer, Jan Hendriks, Rolf 1-0 Vermeer, Jan Hajee, Dick 1-0 Vermeer, Jan Kuiphof, Henk 0-1 
Waenink, Paul Cornips, Rob 1-0 Cornips, Rob Eder, Horst 1-0 Cornips, Rob Hajee, Dick 0-1 
Donker, Hans Eder, Horst 1-0 Kuiphof, Henk Donker, Hans 1-0 Hendriks, Rolf Kooman, Ko 1-0 
Kooman, Ko Bertels, Wil 1-0 Kooman, Ko Waenink, Paul 0-1 Eder, Horst Waenink, Paul 0-1 
Hajee, Dick Carpentier, Theo 1-0 Niekerk, Theo van Hendriks, Rolf 1-0 Lubbers, Rob Kelderman, Henk 1-0 
Kelderman, Henk Kuiphof, Henk 0-1 Zandbergen, Jacob Carpentier, Theo 1-0 Carpentier, Theo Donker, Hans 0-1 
Zunnebeld, Wim Niekerk, Theo van 0-1 Zunnebeld, Wim Kelderman, Henk rem Zunnebeld, Wim Noordhuis, Piet 0-1 
Noordhuis, Piet Zandbergen, Jacob rem Noordhuis, Piet Sahin, Mehmet 1-0 Hartogh Heijs, Bob Zandbergen, Jacob 1-0 
Hartogh Heijs, Bob Ulkeman, Herman rem Ulkeman, Herman Lubbers, Robbert rem Fritz 8 Sahin, Mehmet 1-0 
Sahin, Mehmet Lubbers, Robbert 1-0 Bertels, Wil Hartogh Heijs, Bob 0-1 Bertels, Wil Ulkeman, Herman 0-1 
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19e ronde     20e ronde     21e ronde     
Kuiphof, Henk Otten, Sibold 1-0 Cornips, Rob Vermeer, Jan rem Kuiphof, Henk Cornips, Rob rem 
Hajee, Dick Hendriks, Rolf 1-0 Donker, Hans Hajee, Dick 0-1 Hajee, Dick Houtman, Ton 1-0 
Aa, Anton van der  Vermeer, Jan 0-1 Horst, Henk ter Aa, Anton van der 1-0 Donker, Hans Hendriks, Rolf 1-0 
Donker, Hans Houtman, Ton 0-1 Hendriks, Rolf Eder, Horst 1-0 Horst, Henk ter Vermeer, Jan 0-1 
Lubbers, Robbert Eder, Horst 1-0 Lubbers, Robbert Niekerk, Theo van rem Eder, Horst Carpentier, Theo 1-0 
Niekerk, Theo van Horst, Henk ter 0-1 Zunnebeld, Wim Carpentier, Theo 0-1 Ulkeman, Herman Zunnebeld, Wim 1-0 
Carpentier, Theo Cornips, Rob 0-1 Looyen, Jan Hartogh Heijs, Bob 1-0 Looyen, Jan Buesink, Marion 1-0 
Ulkeman, Herman Looyen, Jan 0-1 Buesink, Marion Ulkeman, Herman 1-0 Fritz 8 Hartogh Heijs, Bob 1-0 
Hartogh Heijs, Bob Zunnebeld, Wim 0-1 Houtman, Ton Kuiphof, Henk 0-1 Aa, Anton van der Lubbers, Robbert 0-1 
Buesink, Marion Fritz 8 0-1             

  Naam Score ELO TPR Gesp. 
1. Vermeer, Jan 16 1747 1869 21 
2. Cornips, Rob 14,5 1758 1794 21 
3. Waenink, Paul 11 1994 2030 12 
4. Kuiphof, Henk 11 1663 1835 14 
5. Hajee, Dick 11 1682 1725 18 
6. Donker, Hans 10,5 1654 1645 20 
7. Horst, Henk ter 10 1567 1676 18 
8. Hendriks, Rolf 9 1630 1535 21 
9. Lubbers, Robbert 8,5 1458 1530 18 
10. Kooman, Ko 8 1572 1701 15 
11. Eder, Horst 8 1520 1502 21 
12. Niekerk, Theo van 7,5 1608 1622 13 
13. Ulkeman, Herman 7 1607 1609 12 
14. Carpentier, Theo 7 1551 1492 18 
15. Zandbergen, Jacob 7 1435 1437 18 
16. Zunnebeld, Wim 7 1441 1449 21 
17. Kelderman, Henk 6 1443 1412 15 
18. Noordhuis 5,5 1608 1680 8 
19. Hartogh Heijs, Bob 5,5 1424 1476 15 
20. Looyen, Jan 5 1652 1796 6 
21. Fritz 8 5 1795 1517 11 
22. Marks, Albert 4 1700 1772 6 
23. Duchene, Fred 9 1713 1528 9 
24. Sahin, Mehmet 3 1593 1567 6 
25. Houtman, Ton 1 1595 154 3 
26. Schaafsma, Cor 1 1585 1410 3 
27. Buesink, Marion 1 1530 1277 9 
28. Otten, Sibolt 0 1591 1271 1 
29. Aa, Anton van der 0 1569 1190 3 
30. Goorsenberg, Hans 0 1573 1250 3 
31. Bertels, Wil 0 1564 1133 3 
32. Gosseling, Jacques 0 1185 916 3 

Daglichtschaak stand na ronde 18 (6 maart 2007) 

ASV-er van het 
jaar 2006:  

Theo Jurrius! 
 

(ALV 2007) 
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Met Kerst schreef ik, dat ik voor het wekelijks probleem 
door mijn kerstbomen heen was en dat ik dus iets 
anders moest vinden, dat ik ook leuk vond. En ik bleek 
niet de enige, die de opgave bijzonder vond. Al spoedig 
waren twee groepjes bezig gezamenlijk de oplossing te 
beredeneren. Het kleinste clubje lukte dat; de andere 
niet. Het ging om een tempoprobleem en die bieden 
vaak iets bijzonders. Ik beperk me even tot wat in 
vaktaal het “volledig tempo” heet. Op elke zet van zwart 
ligt al een mat gereed. (In een tweezet uiteraard.) Of 
laat ik het wat moderner uitleggen. Je stopt een tweezet 
in je computer, maar zet die op zwart aan zet. Het blijkt 
nog altijd een tweezet te zijn. Je hoeft alleen maar een 
zet te vinden, dat het gereedliggend mechanisme niet 
verstoort. Een voorbeeld werkt altijd het beste. 
DIAGRAM 1  

 
Dit is een tweezet van King-Parks uit 1918. Wat kan 
zwart spelen? Als hij met de loper zet volgt 2.Dg1 en dat 
is mat. b6-b5 opent dezelfde diagonaal en is Da7 mat. 
De koning heeft twee vluchtvelden, maar voor beide 
geldt dat Dxe5 mat geeft. Blijft over c4-c3. Maar nu is 
het mat na Lf2. Wit hoeft er alleen maar voor te zorgen, 
dat al deze mats intact blijven. Dan moet hij niet f5 
spelen omdat pion e5 dan plots kan spelen. Dan moet 
het paard blijven staan om het veld d3 onder controle te 
houden, d6 kan niet omdat dat de doorgang van de 
dame naar a7 belemmert en de koning mag de g-lijn 
niet betreden. Op Ld2 volgt bevrijdend …c3 en de dame 
staat op het enige veld, van waaruit zowel a7, g1 en e5 
bestreken worden. We weten nu, dat de sleutelzet met 
La8 gespeeld wordt. Maar Lb7 en Lg2 verhinderen de 
dame doorgang naar a7 en g1. Lc6 en Lf3 maken de 
weerlegging van de koningszetten onklaar en op d5 en 
c4 kan de loper geslagen worden. Conclusie: de 
sleutelzet moet wel La8-h1 zijn. Als we eenmaal weten, 
dat het om een tempoprobleem gaat kunnen we de 
oplossing aanzienlijk gemakkelijker vinden. Maar in 
publicaties staat nooit: “Dit is een tempoprobleem”. Zijn 
er kenmerken, waaraan we kunnen zien dat het een 
tempoprobleem betreft? Als er geen dreigingen te 

bedenken zijn zal het er wel een zijn. Dit is echter niet 
makkelijk hanteerbaar. Een onervaren oplosser heeft 
altijd moeite om dreigingen te vinden. Een tweede 
hulpmiddel werkt beter. Zwart heeft niet veel zetten ter 
beschikking. En dus doen componisten er alles aan om 
dit hulpmiddel weg te werken. DIAGRAM 2 
 

 
Een tweezet van Vukcevic, waarmee hij in 1970 de 
eerste prijs van de British Chess Federation won.. Voor 
zover ik weet is hij de enige partijgrootmeester, die ook 
probleemgrootmeester is. Zwart heeft drie stukken ter 
beschikking om mee te zetten. Maar na een zet van het 
b-paard is de weg vrij voor Tc6X. Ook met het andere 
paard is spelen niet mogelijk wegens Lc5 mat en de 
toren moet blijven staan waar hij staat wegens Dd8 mat. 
Nu weten we het: Dit is een tempoprobleem. Dus vinden 
we snel de sleutel 1.Pd5. Diezelfde Vukcevic heeft 
overigens ooit met ASV meegespeeld. Begin jaren 
tachtig zaten we in de stad propaganda te bedrijven met 
schaken op straat. Hij vroeg of hij eens een partijtje 
mocht spelen. Na diverse ASV-ers, waaronder ikzelf, 
van het bord geschoven te hebben en daarbij steeds 
maar complimenten uitdelend, dat we goed 
tegengespeeld hadden, kwam het hoge woord eruit: hij 
was grootmeester Vukcevic.  
We gaan het vandaag niet moeilijker maken dan nodig 
is. Het is voor een componist namelijk ook leuk om iets 
te maken, dat zichtbaar een tempoprobleem is en wel 
met volledig tempo. Er is alleen geen zet te vinden, die 
alles laat zoals het was en dan zijn matveranderingen 
een noodzaak. Dat geldt niet voor DIAGRAM 3.  
 

Probleemrubriek: tempo heren 
Hendrik van Buren 
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De stand is uit 1921. Promyslo kreeg er een eervolle 
vermelding voor in het concours van Good Companion. 
Wie wil kan ze zelf opzoeken, maar ik vertel hier, dat op 
elke zwarte zet een mat gereed ligt. Het gaat er alleen 
nog maar om de witte zet te vinden, waarmee dit alles 
niet verstoord wordt. Die zet ziet u nu in een oogopslag: 
Kg3-f4. Dit maakt als voorbeeld na DxD de matzet Kg4-
f4 mogelijk. Het is bekend hoe deze rubriek werkt: een 
verhaaltje met uitleg aan de hand van drie diagrammen. 
Het vierde diagram mogen jullie zelf oplossen. Vandaag 
wordt dat heel gemakkelijk want “Dit is een 
tempoprobleem.” Ik heb overigens niet het idee, dat ik 
daarmee veel geholpen heb, want toen ik hem zag 
dacht ik: “Dit zou wel eens een tempoprobleem kunnen 
zijn.” 

ASV 4:  Voorbereiding  ? of  ! 
Anne Paul Taal 

De vijfde wedstrijd van het vierde ging van start op de 
derde donderdag van de tweede maand 
van 2007. Een wat cryptisch begin van het verslag en 
wel met rede. 
Opgevoed met de slogan : “Wie zich vergeet voor te 
bereiden , bereidt zich voor om vergeten te worden”    
neem ik de teamopstelling altijd uiterst serieus. 
Sites van tegenstanders worden nageplozen , vorige 
uitslagen worden bekeken , wit/zwart verhoudingen 
worden opgeslagen , kortom een minutieuze 
voorbereiding. 
 
Voor de belangrijke wedstrijd tegen Schaakmaat 1 had 
ik me op mijn werkkamer teruggetrokken en na enige 
tijd een opstelling uitgedokterd. Nog even met Siert en 
Jan gebeld voor hun instemming en klaar was ik. Laat 
ze maar komen!! 
 
In mijn ogen hadden de Apeldoorners nog een slimme 
streek uitgehaald door in een laat stadium als nog vast 
te houden aan de 1e speelweek , waardoor wij in een 
volle zaal en wellicht niet volledig zouden moeten 
spelen. Bij het binnenkomen van Schaakmaat op de 
speeldag bleek echter , dat zij met 3 invallers kwamen 
en …. weg was de voorbereiding ! Op de speeldag in de 
2e week hadden ze zelfs helemaal geen team kunnen 
samenstellen!  
 
Dus hoe belangrijk is voorbereiding ?? 
Of is voorbereiding een eigen hobby ? 
 
Toch wel het laatste denk ik   ; dus voor mij  : 
voorbereiding ! 
 
Nog even naar de wedstrijd: na een spannend begin 
begonnen de punten als rijpe appels te vallen en een 
mooie  6 ½ - 1 ½  overwinning verscheen op het 
scorebord! 
Nu aandacht voor onze topscoorder Murat ( 4 ½  uit 5) , 
die in een hele moeilijke tactische partij prachtig won!  

Partij(en)blok ASV 4 OSBO Klasse 1B  
 
5e ronde 15 februari 2007 ASV 4 – De Schaakmaat 
 
Hierbij de nogal wilde partij van Murat. De opening laten 
we maar achterwege, misschien dat andere teamchef’s 
zich net zo minutieus voorbereiden als de onze.  
 
S. Braun - Murat Duman 
 

 
In deze stelling speelde Murat 15...e6 waarover hij 
opmerkt dat dit niet de meest briljante zet is. Zijn 
tegenstander voert nu de druk op de zwarte velden op 
en speelt in deze fase zeer sterk. 16.Td1 Lc6 17.Df4 
Ph5 18.Dh4 Td7 19.g4! Lxc3 Dit zal pijn hebben 
gedaan. Die loper geef je liever niet weg.  19...h6 was 
een alternatief. 20.bxc3 Pg7 21.Dh6 Pe8 22.Td3! Zwart 
staat enorm onder druk. De bedoeling van Wit is 
duidelijk: de toren naar h3 en mat geven. f6 kan niet 
omdat e6 dan hangt. Dit verklaart de nu volgende zet 
van Murat.  22...d5?!! Volgens Fritz niet zo goed maar 
vanuit praktisch oogpunt denk ik de enige kans. 23.exd5 
Lb5 24.Th3 Goed genoeg, maar onmiddellijk winnend 
hier is  24.dxe6! Lxd3 25.e7! en wit wint door de  
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matdreiging op f8. 25...Txe7 (25...Pg7 26.Lf6) 26.Txe7 
Dxe7 27.Lxe7. 

 
Ondanks dat ik zelf genoeg problemen aan mijn hoofd 
had keek ik hier even naar de stelling van Murat en de 
situatie leek me erg penibel. Gezien de toestand op 
mijn eigen bord zag ik hier nog geen ruime overwinning 
aan de horizon gloren............ Daar komt nog bij dat 
Murat hier nog minder dan 20 minuten had en zijn 
tegenstander meer dan een uur. 24...f6 Wat anders? 
25.dxe6? maar hier mist wit de kans om een sterk 
gespeelde partij (het moet gezegd) te bekronen. Na  
25.d6! is het uit. Slaan op e6 met de loper is niet meer 
te voorkomen. Door met de pion te slaan op e6 wordt 
de a2-g8 diagonaal geblokkeerd. Murat neemt de 
aanval nu genadeloos over en gunt zijn tegenstander 
geen enkele kans meer. 

 
 

 
25...Td1+! 26.Kg2 De7! Blokkade 27.Td2 Lf1+ 28.Kg3 
Txc3+ De zwarte stukken die kort geleden nog apathisch 
stonden toe te kijken komen langs alle kanten 
binnenzeilen. Wit is ineens machteloos. 29.f3 Txd2 
30.Lxd2 Txc2 31.Lb3 Tb2 32.g5 Dc7+! Het begin van het 
einde.  33.Kg4 Lxh3+ 34.Dxh3 Txb3 35.Lb4 f5+ 36.Kh4 
Df4+ 0-1  
 
Een waar spektakelstuk!!! 
 
Robert Naasz 

 

 

 

 

 

 

(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 

Sommige ASV-ers moesten hard werken terwijl 
anderen de ALV bijwoonden: ASV-7 in actie tegen 
Veenendaal 3.   
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• verzekeringen 
• spaarregelingen 
• hypotheken 
• financieringen 

Endepoel 16 
6852 LG Huissen 
tel./fax 026-325 23 06 
b.g.g. 06-40 48 43 50 


