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Dit paasweekeinde zou het slecht weer 
worden. Heel slecht weer. Het KNMI 
voorspelde sneeuw (zowel nat als droog), 
regen, wind, hagel, noem maar op. Heerlijk 
weer om lekker thuis te blijven en ASV-
Nieuws in elkaar te knutselen. Achteraf viel 
het allemaal wel mee met dat weer maar 
ASV-Nieuws maken is natuurlijk altijd leuk. Je 
krijgt alle stukken als eerste te zien en door 
alles te controleren steek je er ook nog wat van op. En 
dan noem ik nog niet eens de voldoening achteraf (zie 
foto op ommezijde). Eigenlijk niet eerlijk dat altijd 
dezelfde persoon dit privilége heeft. En toen opeens had 
ik, tijdens een rondje hardlopen door het bos, een 
ingeving! Waarom niet een wedstrijd!? Laten we het “So 
you want to be the eindredacteur of ASV-Nieuws” 
noemen. Kandidaten kunnen zich melden bij de 
redactie. Voorwaarde is uiteraard wel dat ze lid zijn van 
ASV en handig zijn met een tekstverwerker. Wat voor 

wedstrijd het precies moet worden is nog niet 
duidelijk. De redactie zal zich hierover 
buigen. De winnaar mag één editie van ASV-
Nieuws maken. Eéntje maar, want daarna 
neem ik het gewoon weer over. Veel te leuk 
om een ander te laten doen……. 
  
O ja, in deze editie: verslagen van de diverse 
teams, toernooiverslagen uit het verre Zwolle 

en Moskou, een gedicht, de vaste rubrieken en nog veel 
meer. De foto’s van de prijswinnaars genomen tijdens 
de ALV zijn deze keer wel gelukt maar er was 
simpelweg geen plaats voor! Misschien de volgende 
keer. Veel leesplezier! 
     Robert Naasz 

We openen deze aflevering natuurlijk met het bijna-
kampioenschap van ASV 7 in de derde klasse. De 
mannen van captain Henk Kuiphof gaan er in slagen om 
één jaar na de degradatie terug te keren in de tweede 
klasse. Met twee punten en zes bordpunten meer dan 
de concurrentie kan er niets meer misgaan. Alvast 
proficiat. 
 
De drukste periode van het seizoen is aangebroken. 
Maart is traditiegetrouw de maand van het 
Voorjaarstoernooi en twee KNSB-ronden. Inmiddels 
kunnen we terugkijken op twee mooie zaterdagen in het 
Lorentz Ondernemerscentrum. De thuisronde van ASV 
1, 2, 3 en 4 leverde de zekerheid op dat ASV 3 (in de 3e 
klasse KNSB) en ASV 4 (in de promotieklasse van de 
OSBO) op hetzelfde niveau mogen blijven acteren in het 
nieuwe seizoen. Daarnaast was het leuk om eens een 
meesterklassewedstrijd van dichtbij te zien. ESGOO en 
Het Witte Paard (Sas van Gent) gaven ons die kans. 
Het Voorjaarstoernooi trok dit keer slechts 64 
deelnemers. Een symbolisch aantal, maar wel een 
laagterecord. Het werd niettemin een gezellige 
schaakdag met onze trainer Willy Hendriks als 
overtuigende winnaar. De B-groep bracht een ASV-
winnaar. Murat Duman liet alle concurrenten zijn hielen 
zien. De C-groep werd tenslotte een prooi voor Babak 
Zahmat, de broer van Bijan. Langs deze weg wil ik alle 
vrijwilligers die een bijdrage hadden aan het slagen van 
dit toernooi nogmaals dankzeggen voor de hulp. 
 
Een prachtige schaakmaand is afgesloten. Het is echter 
nog maar de aanzet tot een intensieve schaakperiode. 
In april volgen voor alle teams de slotronden. Op 

dinsdag 15 april is ASV in het Lorentz gastheer van de 
poule van ASV 10. We zullen er weer alles aan doen om 
daar een spektakelstuk van te maken. Dat doen we 
graag voor onze veteranen. We sluiten de 
schaakmaand af op 26 april in Elst. Het bestuur hoopt 
dat ASV daar opnieuw met veel viertallen meedoet aan 
het OSBO-snelschaakkampioenschap voor clubteams. 
30 en 31 mei volgt dan het ASV-Vierkampentoernooi en 
tenslotte spelen we op 14 juni weer met tenminste 25 
senioren en 10 jeugdspelers tegen Wageningen in de 
vijfde aflevering van de massakamp. Deze keer weer in 
het grand-café van het Lorentz Ondernemerscentrum. 
 
Op de algemene ledenvergadering van eind januari 
werd vooral informatie uitgewisseld en natuurlijk gingen 
veel prijzen over de tafel. Met de temperatuur in het 
clubgebouw is ASV aan de slag gegaan en de Scouting 
doet er alles aan om maatregelen te nemen dit te 
verbeteren. Inmiddels zijn we ook met het 
verenigingsondersteuningspakket Clubkoers gestart. 
We worden daarbij ondersteund door Jordi 
Doornebosch van de Gelderse Sportfederatie. Begin 
april heeft het bestuur een intakegesprek met hem. We 
zullen dan ook het vervolgtraject uitzetten, dat in 
november tot concrete resultaten moet leiden op een 
aantal onderwerpen uit ons beleidsplan. ASV doet dit 
mede in het kader van een pilot 
Verenigingsondersteuning door de gemeente Arnhem, 
die dan ook alle kosten van dit project voor haar 
rekening neemt. Naast dit project proberen we ons 
netwerk voor contacten die ASV ten goede komen uit te 
breiden. Via de Arnhemse Sportfederatie, de gemeente 
Arnhem, de Arnhemse Uitdaging en wellicht zelfs de  

Van het bestuur 

Van de redactie 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

15 mei 2008 8 mei 2008 
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Businessclub van Vitesse proberen we de naam en 
vooral de activiteiten van onze club onder de aandacht 
te brengen. Ook zullen we de bedrijvencontactdag in de 
Rijnhal bezoeken. 
 
Begin maart liet ASV weer haar gezicht zien in de 
bibliotheek. Deze demonstraties trekken altijd veel 
enthousiaste (huis)schakers. Zo ook nu. We hebben 
goede hoop dat ook deze activiteit weer zal leiden tot 
kijkers op onze clubavond. Wel hebben we om 
praktische redenen moeten afzien van deelname aan de 
Gemeentelijke Sportmarkt op 28 maart a.s. Het 
samenvallen met een competitieronde was een te groot 
struikelblok. Ook in het kader van ledenwerving zijn we 
intussen aan de tweede schaakcursus begonnen. Een 
zestal lessen van Harm Steenhuis en Hendrik van 
Buren voor beginnende clubschakers en huisschakers 
was zo succesvol, dat deze in het nieuwe seizoen zeker 
een vervolg gaat krijgen. Hendrik van Buren heeft ook 
een tweede serie van vier lessen op zich genomen voor 
mensen die willen leren schaken. Al deze activiteiten 
dragen bij aan de goede naam van ASV. Sinds de start 
van dit seizoen hebben mede door de bijeenkomsten in 
de bibliotheek veel mensen de weg naar ASV 
gevonden. Wij zijn ervan overtuigd dat de schaaklessen 
op termijn een vergelijkbaar rendement gaan hebben. 
We danken alle betrokkenen die daar een bijdrage aan 
geleverd hebben. Samen werken we aan de groei van 
ASV.  
Ook bij de jeugdafdeling wordt flink aan de weg 
getimmerd. Gonzalo Tangarife en Jonathan van der 
Krogt volgen de opleiding Schaaktrainer 2. Cursusleider 

Petra Schuurman was begin februari al te gast bij ASV 
om een praktijkles van beide jeugdleiders te beoordelen. 
Daarnaast maken tien kinderen via het gemeentelijk 
project Sportwijs een aantal weken kennis met het 
schaken bij een club. Onze jeugdleider vangen deze 
extra groep jeugd op en wellicht sluiten enkele kinderen 
zich definitief bij ASV aan.  
 
Op de eerste dinsdag van april is al weer de laatste 
schaakmiddag van het daglichtschaak. Een mooi 
moment om ook daar eens een kijkje te nemen en als 
het bevalt, daar komend seizoen iedere eerste 
dinsdagmiddag van de maand mee te doen. 
 
Tenslotte zal het bestuur de komende periode de 
vorming van een activiteitencommissie ter hand nemen. 
De hoofdtaak van deze commissie wordt het 
organiseren van een jaarlijks terugkerende 
verenigingsavond voor leden en partners. Het is aan de 
commissie om af en toe eens iets extra’s te organiseren, 
zoals in het verleden wel gevoetbald werd. 
 
Nog drie prachtige schaakmaanden liggen voor ons 
alvorens de zomer voor een onderbreking van onze 
donderdagavond schaakavond zorgt. Maanden waarin 
veel te doen is en waarin we ook nog meer nieuwe 
gezichten hopen te kunnen verwelkomen. Het blijft aan 
ons allen om het die groep naar de zin te maken. Wij 
twijfelen er niet aan dat we daarin samen slagen. Wij 
wensen u de komende maanden nog veel 
schaakplezier. 

Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren 

Extern 
Laten we maar gelijk mooi beginnen. Dat lukt vandaag 
gemakkelijk met Eelco de Vries. Hij was de enige, die 
wist te winnen tegen Homburg. In diagram 1 speelt hij 
met wit tegen Harrie de Bie.  

 

 

 
Waar gaat de dame naar toe? Eelco koos hier voor een 
valstrik. Zowel hij als Fritz vinden f2 niet de beste plek. 
Maar het is voor zwart dan erg verleidelijk geworden om 
…Lh4 te spelen. Dat dat niet goed is ligt er zeker niet 
duimendik bovenop. De Bie speelde de zet ook en 
moest dat toen ervaren. Er volgde 21.Pg4 Pe2+ Deze 
afwikkeling is nog het beste. 22.Dxe2  Dxe2 23.Txe2 
fxg4 24.hxg4. Bestaat de hele winst nu uit het 
binnenhalen van een dubbelpion?. Nee, de witte 
stukken staan ook iets beter op het bord. Dat bracht 
Eelco vijftien zetten later nog een tweede pion. Daarna 
was het snel uit. Een fantastisch fragment. 
 
Was het schaak in het eerste diagram nogal fijnzinnig, 
soms wordt er ook van dik hout planken gezaagd. Onze 
oud-ASV-er Robert Verkruissen is het schaken nog niet 
verleerd. Hij bracht Erik Wille (met zwart in het tweede 
DIAGRAM) in grote problemen.  
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Overleven met een stuk achter is niet echt simpel. Daar 
heb je meestal de hulp van de tegenstander voor nodig. 
Robert bood die hier gul met 35.Txf4. Hij moet dingen 
gezien hebben, die er niet waren. Net nu de winst vrij 
simpel te vinden is: Lb7 gevolgd door Lxa7 en lopen 
maar, ook al zal zwart ook nog mogen zetten. Erik 
vervolgde met  35…gxf4 36.Dxf4 Tf8 37.Dxf8. Dat zal 
wel schrik opgeleverd hebben, maar goed is het niet . 
Overigens ontstaan hier mooie varianten na bv. Lxe5 
Lb6. Maar zwart blijft steeds overeind. 37.Dxf8 38.Txe5 
Tf6 39.Tf5 Lb6  Het is steeds weer dat zetje…Lb6, dat 
wit alle kansen ontneemt. 40.c5  Lxc5 en nu had Robert 
er geen zin meer in.  
Barth Plomp speelde met ASV 3 tegen Hardenberg. Hij 
had net een flinke griep achter de rug en zat naar eigen 
zeggen als een zombie achter het bord. Hier schrok ik 

van en om beter te begrijpen hoe Barth zich gevoeld 
moet hebben heb ik direct de Van Dale gepakt. Ik citeer 
letterlijk: “een tot het leven teruggekeerde mens, die 
echter geen eigen wil of spraakvermogen meer heeft.” 
Kunnen Zombies schaken? Hierover vermeldt Van Dale 
niets. Maar ik denk, dat we sinds deze partij de vraag 
met een volmondig “ja” kunnen beantwoorden. Barth 
speelde zeer geconcentreerd en zette tegenstander 
Klapwijk met zwart volledig klem.  DIAGRAM 3.  

Of de laatstgenoemde een wanhoopsdaad beging of 
iets gezien heeft van wat er kon volgen weten we niet, 
maar het leverde een geweldig fragment op. 31.Pxg5 
hxg5 32.Dxg5 Dg6 Hierbij was natuurlijk geen keuze. Na 
…Tg6 zou 33.Dh4 zwart in grote problemen hebben 
gebracht.  33.Dh4 ook nu blijft het een gemeen zetje.  

't Zuivelhoekje  
Voor de lekkerste kaas en wijn  

Steenstraat 72  
 6828 CN Arnhem  
  tel: 026-4431656 

    
www.zuivelhoekje.nl  

(advertentie) 
 …Lxd1 ? Het lijkt zo logisch om ook dat tweede stuk 
te slaan. 34.Tf6 Ai. Nu was Barth werkelijk de 
zombiestatus nabij. Althans hij stond sprakeloos. Maar 
dat verhinderde hem niet toch een goede uitweg te 
vinden. 34…Dh5 35.Df4 Dxh1+  Barth heeft een toren 
en twee stukken voor de dame. Geen slechte ruil, 
maar het lukte hem niet dit voordeel te verzilveren. 
 
Het Voorjaaarstoernooi is natuurlijk ook extern. En 
daar komt heel veel leuks voor. Maar op 
rapidtoernooien wordt nu eenmaal niet genoteerd. 
Toch kregen we van John Sloots een opmerkelijk 
geval. Het ging om een fragment, dat je niet vergeten 
kan; zelfs als je dat wil. DIAGRAM 4.  Ik laat John zelf 
maar aan het woord, want bij mij spelen er uiteraard 
geen verwerkingsprocessen:  

“ Hoe vervelend ook voor mij, navolgende 
partijfragment wil ik toch graag met de lezers delen. 
Want het bewijst weer eens hoe rijk aan 
mogelijkheden ons edele schaakspel is. 

Het betreft een partij uit de derde ronde van het ASV 
Voorjaars-toernooi d.d. 15 maart 2008. 
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stelling na 19…. Tad8  
 
Ik zat (ontspannen) achter de witte stukken. Na 2 
ronden had ik 1,5 punt gescoord.Zwart had inmiddels al 
gedwongen een stuk geofferd en wit gaat het paard op 
g3 ook nog winnen. Met nog 20 minuten op de klok 
(tegen zwart 10 minuten) speelde wit  – zonder enig 
resterend gevoel voor gevaar; en hoe kan het ook 
anders in zo’n stelling!?  –  de zet 20. Tf3??  (na 20. e5 
Pc8 21. Tf3 of ook eerst 21. La3 Pe7 22. Tf3 of Le7: 
heeft zwart toch écht niets meer te hopen). 
Nu kon zwart 20…. Pde4: spelen. 21. Pe4: Pe2+ 22. 
Kf1 Pf4: 23. Tf4: 

 
Wit heeft nog wel 3 stukken tegen een dame en 2 
pionnen, maar na 23…. f5 staan de witte stukken – met 
name de koning – zo ongelukkig dat zwart zonder enig 
probleem de partij zelfs nog wint. Hij kan desgewenst op 
elk pionneneindspel ingaan. 
Bijv. 24. Pc5 fg4 25. Pe6: Tf4:+ 26. Pf4: Tf8 27. Lc1 g5.  
Wit probeerde nog 24. La3, maar  24…. fe4 25. Tf8:+ 
Tf8:+ 26. Lf8: Kf8: was ook kansloos. De lezer zal 
kunnen begrijpen dat voor mij na zo’n nederlaag de lol 
van het altijd weer leuke en gezellige ASV 
Voorjaarstoernooi er wel helemaal af was  (1,5 uit 3 
i.p.v. een mooie 2,5 uit 3). Wel heel knap van mijn 
tegenstander dat hij niet al eerder gedesillusioneerd 
opgaf, maar zolang mogelijk bleef knokken voor elke 
kans – en terecht !”  
Ook bij Henk Kuiphof zit je vaak goed voor standen, die 
je niet dagelijks op het bord ziet. In DIAGRAM 6 heeft hij 
wit tegen de Rave van Bennekom.  

Wit staat duidelijk veel beter en kan gaan oogsten. 
14.Pxc6 bxc6 Zwart had natuurlijk geen keus. 15.Pxb5  
Daar ging het om. Er dreigt nu 16.Pd6 zodat toren a7 
slachtoffer wordt. 15…Da5 16.Dxa5?  Dat zijn van die 
onverklaarbare zaken. Ik heb het zelf ook wel eens 
gehad en een paar jaar later zit het trauma nog diep. Je 
draait een goede combinatie en alleen de clou laat je 
weg. Natuurlijk was het de bedoeling om Pxa7 te 
spelen. 16…Txa5 17.Tac1 Uiteraard is dit nog de beste 
zet, maar plotseling blijkt het de winnende zet te zijn. 
17…f6?  Na Pdb8 zou zwart prinselijk gestaan hebben. 
18.Pc7+ Kf7? 19.Ld2 Ta7? Ergens doet het leuk aan om 
zwart met zo’n volharding de verkeerde zetten te zien 
vinden. 20.Txc6  En enige zetten later had Henk de 
winst binnen. Loon naar werken, vind ik. Het begin van 
de combinatie was prima. 
En loon naar werken is geen vanzelfsprekendheid. Kijk 
maar eens wat Albert Marks overkwam bij het 
bedrijfsschaak. Hij zit in DIAGRAM 7 achter de witte 
stukken. Het is de stand na de 12e zet van zwart.  

 
Bedenk eens iets leuks voor wit.  Albert kwam hier tot 
13.Lg5, een zet die volgens hem de witte ontwikkeling 
gemakkelijk doet voltooien en tegelijk de zwarte 
koningsstelling in wanorde brengt. Alles bij elkaar een 
leuk idee. Er volgde 13…Lxg5 14.Txe8 Dxe8 15.Df5 en 
wit kan zijn stuk gelijk weer terugpakken. Of toch niet? 
Fritz vertelde me in een vertrouwelijk moment, dat het 
grote gevaar voor zwart afkomt van Te1 en dat hij het 
zou aandurven om hier …Ld2 te spelen. Maar zo ging 
het niet. Zwart ging er kennelijk vanuit, dat Albert alles al 
had uitgezocht en dat hij dat niet nog eens hoefde te  
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doen. Hij speelde 15…Pf6 en dacht na over alle 
zekerheden, die het leven te bieden heeft. 16.Dxg5 De6 
17,De5 Te8 18.Te1 ??? Wat is dat nou? Albert gaf gelijk 
op na …Dd7. Ik blijf het herhalen: “Het schakersleven is 
vol kleine tegenslagen.” 
 
Intern 
Hoe kunnen we een pleister op deze wonde plakken? 
Waarschijnlijk door nog maar een werkstuk van Albert te 
tonen. Maar dan een echte Marks. Tegen Jan Groen 
haalde hij met wit snel groot voordeel. DIAGRAM 8.   

 
Wellicht had zwart beter kort kunnen rokeren. Nu is pion 
c6 in doodsnood en de koning dus ook. De oplossing is 
eenvoudig. Weglokking heet dat. Als de dame de 
dekking van c6 moet loslaten is de buit binnen. Wit 
speelde dus 1.La5 en Jan gaf het gelijk op. 
DIAGRAM 9 lost de belofte in, die hij aan het eind doet 
in CLUBLID. Er komen gelukkig steeds meer leden, die 
een stand al als een plaatje kunnen zien. En dan krijg ik 
mailtjes in de trant van “Je moet beslist proberen de 
partij van Jan tegen Piet te pakken te krijgen. Dat was 
echt bijzonder.” Over de partij Frits Wiggerts – Abbes 
Dekker werd ik een paar maal getipt. En ik kreeg die 
partij. Ook al was Abbes, ondanks de winst, 
waarschijnlijk toch niet helemaal tevreden met de 
inhoud. Kijk eens naar het diagram.  
 

Wat moet je hier spelen?  Pc2 of liever Lc2 of biedt gxf2 
meer of toch maar Pxe3. En wie er wat langer naar kijkt 
vindt nog meer aantrekkelijkheden. Frits had een kleine 
combinatie overzien en daarmee een pion verloren. 

Maar vanaf dat moment schoof zijn hele stelling 
onderuit. Abbes kon aan alle kanten toeslaan en deed 
dat ook. Maar nu heeft hij een probleem gecreëerd  door 
zichzelf. “Wer die Wahl hat, hat die Qual.” weten ze 25 
km oostelijker dit probleem zo goed onder woorden te 
brengen. Abbes staat hier kennelijk gewoon te goed. 
Maar er is een oplossing voor het probleem. Je kunt de 
stand verkopen als zwart speelt en wint. 1…Pxe3+ 
2.fxe3 Pc2 en op de volgende zet zal de witte dame 
sneuvelen. Abbes deed het anders. Hij offerde een 
kwaliteit op h2 en liep via het gat naar binnen. Daarbij 
werd bijna alles afgeruild en zwart stapte met twee 
pluspionnen het eindspel in. Dat werd met gemak in een 
punt omgezet. Maar dat is niet de overwinning zoals 
Abbes hem graag ziet. Het missen van de korte weg 
bedroeft hem. Maar het blijven standen, waar je als 
schaker graag naar kijkt. 
Bekerwedstrijden blijven heel bijzonder.  Er komen 
paringen uitrollen, die anders niet zo snel voorkomen. 
En zeker als de partij niet helemaal loopt zoals was 
verwacht, trekt dat veel kijkers. Zo’n partij was Erik Wille 
tegen Leon van Tol. Erik speelde de sterren van de 
hemel. Na tien zetten kreeg hij van Fritz al +1,9 en na 
dertien zetten was dat opgelopen naar +2,8. Was hier 
een superverrassing in de maak? Velen maakten zich 
even los van de eigen partij om snel een blik op de 
stand te werpen. Dick Hajee kwam na afloop zelfs met 
een analyse aandragen. In DIAGRAM 10 de stand na 
de vijftiende zet van zwart.  

 
Wit staat nog altijd flink veel beter. Volgens Fritz staat of 
valt alles met de positie van pion e5. Vroeg of laat zal 
die pion toch wel vallen, maar dan moet de witte koning 
uit de gevarenzone zijn. Voorlopig moet wit werken aan 
het behoud van de pion en is dus Lxc6 de beste zet. 
Zwart moet  wel op c6 terugslaan. Na bv. …Lxd1 komt 
hij in nog grotere problemen. Eén variantje: 2.Pgf7 Lh5 
3.Lh6+ Pxh6 4.Dxh6+ Kg8 5.Ld5 Lxf7 6.Lxf7+ en zwart 
kan de dame inleveren. Erik wilde in elk geval Pd6 
handhaven en speelde 16.Pge4  Lxd1 Dick Hajee, van 
wie ik weet, dat hij zonder computer analyseert, gaat uit 
van deze stelling. In een aantal varianten laat hij zien, 
dat wit als een haas alsnog Lxc6 moet spelen. Maar Erik 
sloeg eerst de loper: 17.Dxd1 en Leon slaat gelijk hard 
toe: 17…Pxe5!  18. 0-0  Lc7  Het spel is uit. Na 17.Lxc6 
wilde Fritz nog +2,3 geven. Nu, anderhalve zet later 
geeft hij -2,1. Wat is schaken toch moeilijk.  
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Al jaren had ik het idee om ooit eens mee te doen met 
misschien wel het sterkste open schaaktoernooi ter 
wereld, namelijk het Aeroflot Open in Moskou. Een 
toernooi met 4 ratinggroepen, te weten: 
 
A1: spelers boven 2550;  
A2: spelers van 2400-2550;  
B: spelers van 2200-2400 en 
C: spelers onder 2200 
 
Een paar jaar geleden zag ik onze eigen GM Erwin 
L’ami, toch geen slechte speler, onderaan groep A1 
bungelen, waarin toch nog zo’n kleine 100 deelnemers 
aanwezig waren. Ik had het idee dat het dit jaar 
kwantitatief wat minder bezet was met 65 deelnemers in 
A1 en 90 in A2. De groepen B en C hadden elk ruim 130 
deelnemers. 
 
Er waren dit jaar 9 Nederlanders vertegenwoordigd: 
 
Womas Thillemze* en Dopje Le Marre deden mee in A2; 
Ban Twurg, Bucien van Leek, Him Weemskerk, Ben 
Svakker en ik deden mee in groep B en 
Eijckert van Eef en Chan Jeung speelden in C mee. 

 

De laatstgenoemde is een collega van mij bij het 
Ministerie van Defensie (speelde afgelopen zomer ook 
in het zelfde NATO-team) en hij stuurde een mailtje met 
wie er allemaal zin hadden om mee te doen aan dit 
toernooi. 
De keuze was dus snel gemaakt aangezien ik dus al 
jaren dit plan had, maar om diverse redenen het er maar 
niet van kwam. 
 
Op de toernooisite (www.aeroflotchess.com) keek ik hoe 
ik me kon aanmelden en stuurde het 
aanmeldingformulier in. Het was een all-in arrangement 
met vliegtuigticket + hotel voor 750 euro. Vrij goedkoop 
dus wel, maar……..natuurlijk komen er altijd wat extra 
kosten bij kijken: er moest een visum worden 
aangevraagd en op het vliegveld moest er nog eens tax 
worden betaald. Bij elkaar toch weer 100 euro. Hele 
hoop gedoe om alles te regelen, maar dat is het wel 
waard.  
 
De organisatie van het schaaktoernooi had het allemaal 
goed voor elkaar (behalve dan dat ze niet of laat op mijn 
mailtjes reageerden en nergens meedeelden hoe laat 
het vliegtuig precies ging) en op de luchthavens kregen 
we toch wel een VIP-behandeling. Het personeel van 
Aeroflot was goed op de hoogte van het schaaktoernooi 
(misschien ook wel omdat het de hoofdsponsor is) en 
we mochten op de luchthaven in Moskou de lange rijen 
mensen ontlopen en konden zo snel doorgaan. Op het 
vliegveld was het nog even wachten op een groep 

schakers uit Parijs en toen die er waren was het nog 
een uurtje rijden met de bus naar hotel Izmailovo. In dat 
hotel werden alle schakers ondergebracht en daar werd 
het toernooi ook gehouden.  
 
Het hotel was verdeeld in een afdeling Gamma en Delta 
en het was de eerste dag even wennen waar je je 
precies bevond, want alles leek zo veel op elkaar. Bij 
aankomst kwamen we in het Delta-gedeelte binnen en 
een hoop schakers stond aan een klein tafeltje om zich 
aan te melden voor het toernooi. Er was niet echt 
sprake van een rij en er werd al stiekem voorgedrongen. 
Na een tijdje ben ik maar gewoon ergens in de lobby 
gaan zitten, want ik houd daar niet van, heb ook verder 
geen haast of zo. Toen de massa eindelijk weg was kon 
ik me rustig aanmelden en kreeg een briefje met een 
nummer mee om mijn hotelkamer bij de receptie te 
regelen. 
 
Ik stond bij de receptie vrijwel vooraan, maar ik werd 
maar niet geholpen. Ze keken me ook niet aan of zeiden 
niet eens even iets als: ‘momentje ik kom zo bij u’. 
Intussen kwam er een Russische aangelopen en ze zat 
al heel irritant dicht achter me en niet lang daarna sprak 
ze de receptioniste aan. Ik zei gewoon in het 
Nederlands dat ze nog niet aan de beurt was. Ik dacht: 
maakt niet uit in welke taal ik het zeg, het moet toch wel 
duidelijk zijn overkomen dat ik daar niet van gediend 
was. Ze keek me raar en praatte verder met de 
receptioniste. Ik bleef ook tegen haar doorpraten en 
werd steeds kwader. Gelukkig kon ik me beheersen en 
zijn er geen gewonden gevallen. Uiteindelijk kwam ik 
toch aan de beurt en kon ik inchecken. Ik ging naar mijn 
hotelkamer en heb mijn spullen daar neergelegd. Ik 
werd toen gebeld door Chan die vertelde dat hij bij het 
openingsbuffet op de 3e verdieping was. Dus ik ging 
daar naar toe en had al gelijk ruzie met de liften, want 
die deden niet wat ik wilde. Op de 3e verdieping 
aangekomen kon ik het niet meteen vinden, want er 
waren zoveel zalen en hallen en ik wist niet meer waar 
noord, oost, zuid of west was. Alles leek op elkaar en 
het was allemaal gespiegeld. Volgens mij heb ik er 
gewoon 3 kwartier over gedaan om in die zaal te komen 
waar Chan was.  
Kortom: de eerste dag was een dag van stress en me 
oriënteren in het hotel. En dan had ik nog niet eens 
geschaakt….  
 
Dan het schaaktoernooi zelf, want daar draait het 
natuurlijk voor het grootste gedeelte om!!  
 
De groepen B en C begonnen ’s ochtends vroeg al om 
09:30, terwijl de A groepen pas ’s middags om 15:30 
begonnnen. Het speeltempo was 1,5 uur + 30 sec. per 
zet. Tegenwoordig een populair tempo (met die 
bonusseconden erbij) en in de toekomst zal dat  

Wouter in Moskou 
Wouter van Rijn 

* = namen zijn wegens privacyredenen niet de echte namen  
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waarschijnlijk in toernooien standaard worden, aldus 
topscheidsrechter Gijs Geurtsen. Jaja, er was dus NOG 
een Nederlander aanwezig!! 
 
Erg vroeg op dus, iets waar de meeste schakers een 
hekel aan hebben, want dat zijn over het algemeen toch 
uitslapers….? Ik vond het eigenlijk wel prima, ondanks 
dat ik normaalgesproken toch ook liever nog wat langer 
in mijn bed lig. Het dwingt me gewoon om vroeg op te 
staan en bovendien heb ik de hele middag de tijd om 
wat van de stad te zien. De partijen (incl. evt. analyse) 
waren voor mij vaak al wel om een uur of 13:30 
afgelopen, zodat ik met Chan de middagen de stad in 
ging. Omdat Chan het jaar ervoor (niet voor het 
toernooi) ook al in Moskou is geweest kon hij goed voor 
gids spelen! Ik heb al met al denk ik langer buiten 
gelopen in de vrieskou dan dat ik achter het bord heb 
gezeten in de warme speelzaal! Ik heb veel gezien en 
veel foto’s gemaakt, samen met het toernooi toch de 
grootste reden om hier naar toe te gaan.  
 
De 1e ronde moest ik tegen een Rus spelen en die leek 
toch behoorlijk planloos te spelen. Ik kwam goed te 
staan, zelfs gewonnen, maar in tijdnood zag ik het niet 
en bood remise aan in een stelling waarvan ik echt niet 
wist of ik nou gewonnen of verloren stond. Dit aanbod 
werd door hem geaccepteerd en ik bleek na een lange 
analyse toch gewonnen te staan. Jammer van deze 
gemiste kans, maar op zich vond ik een remise tegen 
2300 wel ok. De partij: 
 
Wouter van Rijn – Yuri Mikhailov 
 
1.c4 c5 2.Pc3 Pf6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Pf3 0–0 6.0–0 
Pc6 7.d4 cxd4 8.Pxd4 Db6 9.Pc2 d6 10.b3 Da5 
(volgens mij wel een idee in dit soort stellingen om de 
dame naar h5 te switchen) 11.Lb2 Pg4 12.Pa4 Dh5 
13.h3 Pge5 14.e4 Dh6 15.f4 (misschien Lc1g5 f4 gxf4 
gxf4 (Lxf4 Dg6) Pg6, maar echt iets duidelijks zag ik 
niet) 15...Pd7 16.Pc3 Pc5 17.b4 Pe6 18.Kh2 g5 (op de 
1 of andere manier had ik het verwacht, maar echt goed 
lijkt me dit niet voor zwart) 19.f5 Pc7 20.Pe3 Le5 (Pxb4 
Pg4 1–0) 21.a3 Dg7 22.Dd2 h5 23.Tab1 b6 (h4 Pe2 en 
niet veel aan de hand voor wit) 24.Pcd5 Pxd5 25.Pxd5 
h4 26.Lxe5 dxe5 27.b5 (wit wint wel een pion, maar ik 
denk dat ik in deze fase veel betere dingen kon doen) 
27...hxg3+ 28.Kxg3 Pd4 29.Pxe7+ Kh7 30.Th1 (ik 
denk dat Th1 niet goed was, misschien meteen h4, of 
wellicht toch iets in combinatie met f6 nadeel is dan dat 
de zwarte loper weer mee kan doen) 30...Td8 31.Pd5 
(na De3 f6 altijd uitkijken voor grappen met Lxf5!) 
31...Lb7 32.Kf2 Lxd5 (tsja, zwart ruilt zijn slechte loper 
af tegen het sterke paard en heeft nu ineens een goed 
paard tegen slechte loper. Goede compensatie voor de 
pion. En het zag er paar zetten geleden zo mooi uit….) 
33.cxd5 Tac8 34.Tb2 (Ik had geen zin om Thc1 te 
spelen, dan is Th1 helemaal nutteloos geweest) 
34...Tc5 35.h4 g4 36.Dg5 Tdc8 37.Thb1 (ik schrok 
even, want ik dacht dat Tc3 erg sterk was, zodat ik niet 
mijn geplande Kg3 kon spelen. Echter d6 is dan een zet 
waarbij zwart ernstig rekening moet houden) 37...Tc2+ 

38.Kg3 T8c3+ 39.Kxg4 Pe2 40.Lf3 Pd4 41.Ld1 Txb2 
42.Txb2 Td3 43.Tb1 Te3 44.d6 Txe4+ 45.Kh5 Tf4  
 

46.Lc2 (Beide spelers waren in tijdnood en ik had eerst 
Dxg7 gepland, gevolgd door Lg4. Ik dacht namelijk dat 
Lg4 meteen zou falen op Txg4 Dxg4 en Dh6 mat. Klopt 
op zich wel, maar je kunt ook Kxg4 doen en wit wint 
(schaakblindheid dus). Maar nu pakte ik mijn loper beet 
ipv het geplande Dxg7 en zette hem maar neer op c2 
(terwijl Lg4 gewoon kan) ½–½ 
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De 2e ronde moest ik tegen 1 van de 2 aanwezige GM’s 
spelen (in de 3e! groep dus) en het eerste waar ik naar 
keek was zijn geboortedatum, want een GM doet niet 
zomaar mee in een groep onder 2400. En inderdaad: 
het was een man van 70 jaar en toen dacht ik gelijk: 
‘oow, zou het niet die dove man zijn die gister met veel 
lawaai veel te laat binnenkwam?’ Ik bleek gelijk te 
hebben: 50 minuten te laat kwam een oude man de zaal 
in ‘kruipen’ en nam tegenover mij plaats. Iedereen keek 
naar ons, omdat de oude man zichzelf weer niet hoorde 
praten, daar waar de rest hem wel goed kon horen. De 
man speelde toch nog wel sterk en de stelling leek ook 
te vervlakken naar remise. Maar dan ineens ruilde de 
beste man de dames en kwam in een verloren 
toreneindspel uit. Het eindspel speelde ik zonder fouten 
uit.  
 
De 3e ronde was tegen een Chinese jongen van 2338. 
Ook in deze partij heb ik geen problemen gekend en ik 
won een pionnetje. Ik had pionnen van de d t/m de h-lijn 
en hij van de e t/m de h-lijn. Hij had het me denk ik 
moeilijker kunnen maken als hij alle torens afruilde, want 
zo’n eindspel met ieder 3 lichte stukken is erg moeilijk 
om te winnen. Hij hield 1 toren over en in plaats van 
afwachten ging hij met zijn koningspionnen naar voren 
stormen. Mijn toren werd erg actief en het was sneller 
voorbij dan ik van te voren gedacht had. Weer een 
overwinning en 2,5/3!! 
 
In de 4e ronde wachtte een IM uit Tsjatsjiekiestan (of 
zoiets) en voor het eerst werd ik aan de tand gevoeld. Ik 
denk dat mijn tegenstander ergens wel de winst gemist 
heeft, maar ik verdedigde taai en na een lange harde 
strijd kon ik toch weer een halfje bijtekenen! 3 uit 4 en 
nog steeds in de race voor een norm of een 
kampioenschap….. 
Dat waren de dromen tot die ronde J. Ik had na deze 
ronde al een overscore van 2 punten en als ik de rest 
zou verliezen zou ik nog een overscore hebben dacht ik 
op dat moment….. 
Overigens een aardige man die IM Nazarov. Hij gaf me 
een visitekaartje en zei dat hij VICE-president is van de 
schaakbond van zijn land. Ook vertelde hij me dat hij 
ooit in het Olympiadeteam van zijn land speelde tegen 
onze Paul van der Sterren. Mijn eerste gedachte was: 
hebben ze dan geen goede schakers in uw land??, 
maar die vraag liet ik maar achterwege. Kijk voor de 
gein even op www.fide.com en dan naar ‘Country Top & 
Stats’, dan geloof je wel als je Tsjatsjiekiestan aanklikt 
dat hij voor dat team gespeeld heeft. 
 
Maar tot dusverre dus een goede score en de beste van 
de Nederlanders in mijn groep. Womas Thillemze deed 
het in groep A2 ook ontzettend goed en had dezelfde 
score, alleen tegen iets van 200 punten meer! 
Overigens zou hij de rest van het toernooi t/m ronde 8 
precies hetzelfde scoreverloop hebben als ik.  
 
In ronde 5 wachtte weer een Chinese tegenstander, 
weer met wit, weer tegen 2330. Vol zelfvertrouwen 
inmiddels, had ik het punt al zo goed als geteld en dacht 
me zelfs te kunnen permitteren om na 1 e4 c5 gewoon 2 

d3 te kunnen spelen. De partij werd een leuke pot, maar 
in tijdnood verspilde ik een torenzet waarna de partij vrij 
snel over en uit leek te zijn. Hij won een dame voor een 
toren en een stuk, maar hij had volgens mij gewoon 
beter kunnen doen. Ik had het nog spannend kunnen 
maken, maar miste een manoeuvre om hem nog 
enigszins onder druk te zetten. Ook dan had hij nog de 
beste papieren gehad, maar was het al een stuk minder 
duidelijk. Zo als het nu ging kwam ik in een ongelijk 
lopereindspel uit. Vaak wel remise, maar 3 pionnen 
minder is toch een beetje teveel van het goede. Een 1e 
nul in een lange reeks… . 
 
In ronde 6 moest ik tegen een Russische IM en met 
zwart 1…a6 spelen vraagt ook om moeilijkheden. Dit 
werd aanvankelijk ook een aardige partij, maar ik kon 
nooit goed mijn damevleugelstukken ontwikkelen en dit 
werd mij ook fataal. Achteraf gezien was er nooit sprake 
van een partij en ik verloor dan ook kansloos. 
 
Dan verlies je 2 ronden achter elkaar en dan moet je in 
ronde 7 tegen een als 8e geplaatste IM…. 
Het werd een Franse partij en van te voren was mijn 
plan om dat soort tegenstanders te zieken door gewoon 
na 2…d5 te ruilen en een hele slappe pot te spelen. 
Maar ik had op dat moment nog steeds kansen op een 
IM-norm, dus ik ging gewoon spelen. Ik kon in die partij 
nauwelijks mijn stukken bewegen, ondanks er op het 
oog niets aan de hand was. Ook deze partij kostte me 
weer veel bedenktijd en werd het ook nooit een echte 
partij.  
Dus na de 1e 4 ronden nooit in de problemen te zijn 
geweest, werden het nu alleen maar kansloze 
nederlagen. Misschien maar beter dan dat ik echt 
duidelijke kansen verprutst heb. Aan de andere kant ook 
wel beetje frustrerend als je niet echt weet wat je nou 
precies fout doet en toch wordt weggeschoven. 
 
In de 8e ronde moest ik tegen een Turks jochie van 15. 
Met een rating van bijna 2300 is dat allang geen 
sensatie meer. Nee, dan Ilya Nizhnik, een 11-jarige 
jongen die in A2 meespeelde met een rating van iets 
meer dan 2400! Moet toch nog even flink doortrekken 
om binnen een jaar GM te zijn, anders sneuvelt het 
record van ‘12 jaar en zoveel maanden als jongste GM 
ooit’ niet meer. Ik dacht wel een goede partij te spelen. 
Beide spelers hadden goede velden voor hun paarden. 
Ik koos voor een lelijke pionnenstructuur voor wat mooie 
velden voor mijn stukken. Echter de pion ging verloren 
en ik zag niet echt tegenspel. In het eindspel bracht zijn 
extra pion mij in de problemen en maakte hij het netjes 
en snel af. In de analyse bleek dat hij toch wel veel heeft 
gezien en weer een partij terecht verloren. 
 
De laatste ronde moest ik tegen Ben Svakker. Weer 
iemand van bijna 2300, maar dit keer geen 
jeugdtalentje. Ik had wit en kwam al snel prettig te staan 
met wat ruimtevoordeel. Zwart kon zich niet goed 
bewegen en vele zetten faalde al op pionverlies of 
erger. Toen ik even later een pion won, in plaats van 
een kwaliteit, dacht ik nog steeds de goede keus te 
hebben gemaakt. De pion ging een paar zetten later  
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alweer verloren, iets wat ik helemaal niet heb zien 
aankomen. Toch beoordeelde ik mijn stelling nog steeds 
als een klein plusje. Zwart redde zich nog goed met 
30…Lc6 (zie partij) en leek overeind te blijven. In 
tijdnood werd de druk toch te groot en offerde zwart de 
kwaliteit in de hoop het paard op g6 te arresteren 
(tenminste ik denk dat dat de bedoeling geweest is). 
Mijn vrije d-pion werd een killer en even later was het 
punt binnen. 
 
Wouter van Rijn – Ben Svakker 
 
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.Lf4 c5 4.e3 Pc6 5.c3 d5 6.Pbd2 
Le7 7.Ld3 Ld7 8.h3 Db6 9.Tb1 Tc8 10.0–0 cxd4 
11.exd4 Pa5 12.De2 (wit wilt Lb5 tegengaan. Het lijkt 
een beetje op een Franse structuur waar de zwarte 
witveldige loper slecht is) 12...a6 13.b4 Pc6 14.Pb3 Pa7 
15.Pc5 (nu vind ik Lb5 niet zo erg, omdat ik met a4 Lxd3 
Dxd3 nu veel tempi gewonnen heb met een stevig paard 
op c5) 15...Pb5 16.Tfc1 Pd6 17.a4 Lc6 18.Pe5 0–0 
19.g4 g6  

 
(wit gaat nu agressief op de aanval spelen, naar mijn 
mening in een stelling waarin dat goed kan. Zwart moet 
nu altijd rekening houden met offers op g6 in de 
toekomst, omdat e6 ook onder schot is) 20.h4 (zwart 
moet evt ook rekening houden met g5 en Ped7. 
Voorlopig verliest Pe4 een pion, hoewel het maar de 
vraag is of wit die aanneemt. Misschien is f3 ook goed, 
waarna het paard weer terug moet) 20...Tfd8 21.h5 
Pde4 22.hxg6 hxg6 23.b5 (zwart dreigde nu misschien 
wel te nemen op c5 met zijn paard, omdat bxc5 geen 
stuk meer wint en het verder nog niet meteen duidelijk 
is) 23...axb5 24.axb5 Le8 25.Lxe4 (na dxe4 wint wit de 
dame na Pc4 Da7 en Ta1 of een kwaliteit na Lxb5 Pxb6 
Lxe2 Pxb7) 25...Pxe4 26.Pxe4 dxe4 27.Dxe4 ( a tempo 
de pion gepakt, terwijl weer Pc4 mogelijk was. Ik was 
het even vergeten en bovendien is het denk ik minder 
sterk omdat zwart na Txc4 Dxc4 Td5 misschien genoeg 
compensatie heeft. Een pion heb ik dan liever) 27...Td5 
28.g5 (ik had Td5 over het hoofd gezien. g5 met het 
idee Pg4 en dreigingen als Le5 en Ph6/f6, Dh1/h4) 
28...Txb5 29.c4 Txb1 30.Txb1 Lc6! (zwart lijkt zich nu 
goed te redden. Na mijn c4 dacht ik heel goed te staan, 
maar Lc6 redt veel) 31.Dd3 Dd8  
 
 

 
32.Pxg6 (logisch vervolg van wit, anders speel ik geen 
Dd3. Anders is g5 niet meer te dekken) 32...Lxg5 
33.Le5 f6 (zwart kon nooit pakken op g6, vanwege 
Dxg6 Kf8 en Le5, waarna er geen redding meer is tegen 
de dreiging Lg7) 34.Lf4 (Lxf4 Pxf4 met dreigingen als 
Dg6 en Pxe6 lijken me geen pretje. Het was moeilijk 
voor zwart om in tijdnood een goede zet te vinden) 
34...Tc7 35.Lxc7 Dxc7 (wellicht dacht zwart op de 
volgende zet Dh7 te kunnen spelen met matdreiging en 
opsluiting van het paard dmv bijv. Kg7) 36.d5 exd5 
37.cxd5 Le8 38.d6 Dd7 39.Pe7+ Kg7 40.De4 b5 
41.Kg2 Da7 (met nog weinig seconden op de klok (wel 
30sec. per zet erbij) 42.Th1 1–0 
 
Zo eindigde ik op een voor mij mooie score van 4 uit 9. 
Van te voren zou ik er wel tevreden mee zijn geweest, 
maar als je met 3 uit 4 begint hoop je toch op wel wat 
meer dan een eindsprint van 1 uit 5. 
Ban Twurg was uiteindelijk de beste Nederlander en 
eindigde met 6 uit 9 redelijk bovenin. Met een geldprijs 
van 350 euro (of dollar, weet ik niet meer) heeft hij toch 
een leuke onkostenvergoeding gekregen. Als ik het zo 
hoorde had iedereen wel zo tussen de 300 en 500 euro 
uitgegeven. 
 
Vrijdag was voor de groepen B en C een rustdag, maar 
de A groep moest nog de laatste ronde spelen. Ik had 
nu alle tijd om even goed die partijen te volgen en wat 
fotootjes te maken. Zaterdagochtend ging de bus vroeg 
naar het vliegveld en had de helft van de Nederlanders 
aanvankelijk nog een probleem met hun ticket. Waarom 
zij wel en wij niet, is me nog steeds een raadsel, maar 
een 
kwartier 
voor 
vertrek 
kwamen 
ze 
gelukkig 
nog bij 
ons aan 
boord. 
Eind 
goed al 
goed!! 
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J.Sloots (2015) – T.Remmel (2163)    
ASV – Hardenberg    d.d. 8 maart 2008 

 
Stelling na 12. e4-e5  

 
12…. Bf5?  (zwart wil zijn paard op e4 posteren;  beter 
was echter 12…. Pd7) 
13. Dd2!  (lijkt een onlogische zet, i.p.v. het normale 13. 
De2; de ongedekte dame op a5 geeft wit na Dd2 echter 
groot voordeel) 
13…. Pd7  (13…. Pe4 kost een stuk na 14. Pxe4  13…. 
Pe8 lijkt wel speelbaar na 14. g4 Le6 15. Pg5 Dd8, maar 
wit kan dan sterk 14. Ph4 spelen en 15. Pxd5 is niet te 
voorkomen) 
14. g4 Le6  (14…. Le4 kost weer een stuk) 
15. Pg5  (dreigt weer 16. Pxd5 en dat valt niet meer te 
voorkomen) 
15…. h6  (een sluwe zet; want maakt 19…. Kf7 
mogelijk; zie verder.  15.... Lh6 is minder goed dan de 
tekstzet.  Een wat betere poging lijkt mij echter 15…. 
Db6; dat kost voorlopig slechts 1 pion en creëert wat 
meer tegenspel dan in de partij; bijv. 16. Lxd5! Lxd5 17. 
Pxd5 Dd8 18. e6!  Maar nog beter lijkt 15…. Tfe8 of ook 
Tfd8!) 
16. Pxe6  (16. Pxd5 kan ook, bijv. 16…. Dd8 17. Pxe6 
fxe6 18. Pf4 dreigt zowel Pxe6 als Pxg6) 
16…. fxe6 17. g5  (wit probeert de dreiging Pxd5 nog te 
versterken) 
17…. h5  (wat meer kansen biedt 17…. Dd8 18. gxh6 
Lh8 bijv. 19. Pxd5 exd5 20. Lxd5+ Kh7 21. Lxb7 Pc7. 
Wit heeft nu de zeer moeilijke keuze tussen 3 goede 
mogelijkheden (zie diagram): 
 
1)  Pxd5  zoals in de partij  
2)  Aanval tegen g6, maar dat blijkt tegen te  vallen, bijv. 
18. Dd3 Pb4 20. Db1 Da6! 21. a3 Pd3 22. Le3 Pf4 
3)  Zoveel mogelijk stukken afruilen, maar de pionnen 
op de damevleugel op het bord houden. Want Lg7 staat 
totaal geblokkeerd en wit speelt met een vol stuk meer! 
 
 

 
18. Pxd5   
Gezien het tijdverbruik om al deze zaken te beoordelen 
cq. uit te rekenen koos ik uiteindelijk voor de 
pragmatische oplossing van overgang naar het 
eindspel) 
18…. Dxd2 19. Lxd2  (wit trapt niet in de opgezette val: 
19. Pxe7+ Kf7 20. Lxd2 Tab8! Alhoewel de stelling zo 
gunstig is dat wit na 21. Pd5! exd5 22. Lxd5+ Ke7 23. 
Le4 met de dreiging f4 gevolgd door d5 ook heel goed 
staat. De dame is nu van het “slechte”veld d2 af en Lc1 
is “gratis” ontwikkeld) 
19…. exd5  (alternatieven zijn 19…. Te8 en 19…. Kf7; 
op beide volgt 20. Pf4) 
20. Lxd5+ Kh7 21. Lxb7 Pc7 22. Lxa8 Txa8 23. Tac1 
Pd5  (23…. Pe6 24. Le3 helpt niet;  beter en actiever is 
echter 23…. Pb5) 
24. Tc6  (het is belangrijk om e7-e6 te voorkomen, 
waarna zwart mogelijk nog enigszins los kan komen) 
24…. Tb8  (24…. Lxe5 25. dxe5 Pxe5 faalt op 26. Tc2) 
25. b3 Tb7  (om torenruil te voorkomen en verdedigt 
ook alvast a7, want als die pion verloren gaat is het 
direct over;  op 25…. Pb4 speelt wit 26. Lxb4 Txb4 27. 
Tc4!) 
26. Tfc1 Lf8  (zwart wil nog Kg7 proberen, plus zo 
mogelijk Kf7 en e7-e6 als wit geen e5-e6+  kan spelen, 
vandaar zwarts volgende zet) 
27. Kg2  (met het plan Kf3-e4 gevolgd door f2-f4-f5 en 
de koning gaat beslissend momentum leveren in de 
aanval op de koningsvleugel) 
27…. Pb8 28. Tc8 Pd7?  (28…. Kg7 29. e6! dreigt o.a. 
Te8 plus T1c8) 
29. e6       
 
zwart geeft het op. 
 

ASV - Hardenberg 
John Sloots 
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Na vijf rondes stonden er vijf teams op de eerste plaats 
in de derde klasse C. In zo’n situatie is de competitie 
hard en rollen er iedere ronde wel een aantal koppen. 
Zo ook in dit geval: slechts twee rondes later zijn de 
stofwolken opgetrokken en liggen de kaarten in de 
klasse waar het tweede van ASV in speelt duidelijk op 
tafel. 
 
In de zesde ronde moesten we aantreden tegen 
Zukertort Amstelveen 3 en onze taak was 
eenvoudigweg winnen om de aansluiting met de top te 
houden. Tijdens de wedstrijd was er echter geen 
moment geweest waarop we enig uitzicht hadden op de 
winst. In het begin ging het nog even gelijk op, maar al 
snel sloeg het Blundervirus toe; helaas waren wij minder 
resistent hiertegen dan onze tegenstanders… Zo won 
Zukertort geheel terecht met 5 – 3 en leken de 
Amstelveners aardig op weg uit de degradatiezone te 
ontsnappen; zo was het voor ons down and out. We 
waren echter niet de enige medekoploper die de 
aansluiting miste. Caissa 2 kon het niet bolwerken tegen 
Heemstede en bij De Toren – UVS rolden er pas echt 
koppen: de Nijmegenaren wisten slechts een halfje mee 
naar huis te nemen… Alteveer was het enige team dat 
in de voetsporen van de Toren kon blijven.  
 
Zo won Zukertort geheel terecht… Geheel terecht? De 
wedstrijdleider dacht hier anders over, zo werd drie 
weken (!) later duidelijk. Volgens een of ander obscuur 
regeltje in het wedstrijdreglement had Freds 
tegenstander niet opgesteld mogen worden aangezien 
zijn rating te hoog was. Te hoog ten opzichte van zijn 
teamgenoten welteverstaan, want hij had welgeteld één 
ratingpunt minder dan Fred… Het gevolg was dat Freds 
partij gewonnen werd verklaard en de wedstrijd 
uiteindelijk dus in een gelijkspel was geëindigd. Zo 
waren we, bepaald niet op een fraaie wijze (Erik Wille 

opperde het idee om tegen het besluit van de 
wedstrijdleider in beroep te gaan), nog maar één 
wedstrijdpunt down en dus ook niet helemaal out meer. 
 
De zevende ronde maakte snel een einde aan de 
droom. In de wedstrijd tegen de Toren ging het heel 
even ongeveer gelijk op, maar al snel helde de balans 
over naar de kant van onze stadsgenoten. De bedoeling 
was dat we aan de bovenste borden zoveel mogelijk 
zouden proberen het evenwicht vast te houden en aan 
de onderste borden de druk zouden opvoeren, maar 
geen van beide lukte: Fred was de enige die zijn partij 
wist te winnen, terwijl er aan de bovenste borden aan 
onze zijde drie koppen rolden (al wist Koert wel lang 
goed stand te houden tegen Willy Hendriks). De 
Torenaren wonnen verdiend met 5½ – 2½. Ondertussen 
herstelde UVS zich door te winnen van Caissa 2; 
Alteveer speelde gelijk, maar dat maakt voor het 
onderling treffen van Alteveer en de Toren in de 
volgende ronde niets uit: gezien het flinke verschil in 
bordpunten moet Alteveer hoe dan ook winnen om 
kansen op promotie te behouden. De top-vier ziet er na 
zeven rondes als volgt uit (de trend in het aantal 
matchpunten loopt door tot en met nummer zeven…).  
 
 1. De Toren 12 (40) 
 2. Alteveer 11 (32) 
 3. UVS  10 (31½) 
 4. ASV 2 9 (30½) 
 
Voor promotie zijn we nu dus definitief down and out, 
maar wel kunnen we nog proberen voor het derde 
achtereenvolgende jaar tweede te worden. Bovendien 
dreigt het derde ons nu in aantal wedstrijdpunten in te 
halen; in de laatste twee rondes van de competitie staat 
er wat eer betreft dus nog zeker wat op het spel… 

Down and out 
Daan Holtackers 

ASV 3 is veilig, maar…... 
Martin Weijsenfeld 

Vorig jaar (ronde 6) verloren we teleurstellend van 
Spassky’s uit Groningen (3½ - 4½; zie EP42 van 2007), 
alhoewel ze op papier gelijkwaardig aan ASV 3 zijn. In 
de zevende ronde speelden we in en tegen Drachten. 
Op miraculeuze wijze (zie EP7) wisten we van Drachten 
met 5½ - 2½ te winnen. Daarna speelden we de 
belangrijke wedstrijd tegen Dion Hardenberg 2. Dit team 
stond onder ons, terwijl we zelf zoekende waren naar de 
aansluiting met de middenmoot. Lange tijd zag het 
ernaar uit dat het 4-4 zou gaan worden, maar uiteindelijk 
hadden we de langste adem (ze EP11). De wedstrijd 
eindigde weer met 5½ - 2½ in het voordeel van ASV 3. 

Met 7 matchpunten zijn we veilig, maar… 
 
Er valt nog wat te winnen! Namelijk een plaats in de 
KNSB 2008/2009 competitie voor een OSBO team. Dit 
gebeurt indien ASV 3 bij de eerste 3 eindigt van alle 
gepromoveerde teams naar de 3e klasse KNSB. 
 
De huidige stand ziet er als volgt uit: 
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Met nog 2 wedstrijden te gaan tegen het 
sterke Dr. Max Eeuwe (Enschede; gem. 
2021) en het gelijkwaardige Staunton 
(gem. 1950), zal dit een moeilijke klus 
worden, maar niet onmogelijk! 
 
Het is opvallend dat ASV 3 (Gonzalo 
Tangerife, Kees Sep, Fokke Jonkman, Ivo 
van der Gouw, Paul de Freytas, Barth 
Plomp, Ruud Wille en Martin Weijsenfeld) 
de afgelopen 5 ronden compleet aan de 
wedstrijden begonnen! Dit is uiteraard ook 
te danken aan dat ASV sterk is in de 
breedte, waardoor invallers voor ASV 1 en 
2 niet uit het derde gehaald hoeven te 
worden. 

Klas
-se Bond Club Team Plaats MP BP 

3E HSB 1240 Schaakcombinatie HTV Den Haag 10 32 
3G RSB 1451 Spijkenisse 2 Spijkenisse 8 30 
3D SGA 0835 Het Probleem Amsterdam 8 26 
3B OSBO 0404 ASV 3 Arnhem 7 29 
3B NOSBO 0232 Spassky's Groningen 6 27 
3H NBSB 1714 De Combinatie Asten 6 23½ 
3H LiSB 1905 DJC Stein 2 Stein 5 24½ 
3E NHSB 0971 Kennemer Combinatie 3 Bloemendaal 4 24½ 
3A FSB 0133 De Twee Kastelen Kollum 3 23½ 
3C SGS 0645 Moira Domtoren Utrecht 3 12½ 
3F ZSB 2 1613 HWP Sas van Gent 3 Sas van Gent 2 24½ 
3D NHSB 2 0941 Purmerend 2 Purmerend 2 20 
3B FSB 2 0107 DSC Drachten Drachten 2 18 
3F ZSB 1601 Goes Goes 1 16 
3G LeiSB 1122 Oegstgeest'80 2 Leiden 1 15 
3C SGS 2 0669 Zeist 2 Zeist 0 17½ 
3A SBO 0313 ESGOO 3 Enschede -2 21 

Nieuw succes voor ASV-klokkenactie 
Ruud Wille 

Ook is er succes te melden in de ASV-klokkenactie. 
Twee DGT-klokken kreeg ASV geschonken via 
Maassen van den Brink in Velp en de nevenvestiging 
van Hästens Store bedden in Arnhem. 
Maassen van den Brink, Wonen en Slapen is gevestigd 
aan de Rozendaalselaan 15, in het hartje van Velp. Al 
meer dan 40 jaar is dit bedrijf in Velp gevestigd met 
daarnaast vestigingen in Arnhem, Veenendaal en 
Nijmegen/Beuningen. Maassen van den Brink 
onderscheidt zich door een kwalitatief hoogwaardig 
aanbod met voortreffelijk comfort en duurzaamheid. Hier 
kunt u terecht voor een keuze uit een ruime collectie 

slaapsystemen, slaapkamers, kasten en bedtextiel. 
Maassen van den Brink heeft een collectie 
samengesteld die iedereen de mogelijkheid geeft 
gezond en comfortabel te kunnen slapen. Criteria 
waarop wordt gelet zijn uiteraard de kwaliteit van de 
producten, maar ook de betrouwbaarheid van de 
diverse fabrikanten. De garantie, service en nazorg zijn 
voor ons van groot belang, want wij willen u alle 
zekerheid kunnen bieden dat u voor langere termijn ook 
op ons en onze producten kunt rekenen. De collectie is 
in eerste instantie gericht op het slaapcomfort, oftewel 
de producten die direct bijdragen aan uw gezonde  
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nachtrust. Onze primaire doelstelling is dat u goed 
slaapt en meer uit uw nachtrust haalt, aldus de site van 
dit bedrijf. 
Ook voor slaapkamers heeft u een grote keuze bij 
Maassen van den Brink. Graag adviseren zij u bij de 
juiste keuze, ook maakt men een plattegrond van uw 
slaapkamer zodat u een beter overzicht krijgt van de 
maatverhoudingen. Ontwerp, kleur en inrichting, daar 
helpen zij u graag mee. Met een goed ontwerp,door 
middel van het FURN plan computerprogramma wordt 
de juiste afstemming van de materialen en kleuren 
gerealiseerd en met het vakkundig installeren wordt een 
volledige uitvoering van uw slaapkamerdromen 

verzorgd. Maak een afspraak, bel: 026-3630067! Men 
maakt dan graag met u een planning voor de complete 
inrichting van uw slaapkamer. Met de JAB 
interieurstudio kunnen zij uw interieur tevens verzorgen 
met bijpassende vloerbedekking en gordijnen. 
Ook bij Hästens Store aan de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat 
68A in Arnhem bent u aan het juiste adres als het om 
goed slapen gaat. Laat u hier dan ook deskundig en 
uitgebreid informeren over alle mogelijkheden die 
Hästens bedden u kunnen bieden. 
 
ASV is deze bedrijven zeer erkentelijk voor deze wijze 
van sponsoring.  

Clublid 
Hendrik van Buren en Abbes Dekker 

Heb je het schaken ooit ingegoten gekregen ?  
 Ja, thuis schaakten we veel. We hielden zelfs een 
kampioenschap van het huis. Dan is de stap naar een 
vereniging daarna niet groot meer. Ik ben lid geworden 
van ZZZ in Zetten. Toen ik 18 was werd ik er 
clubkampioen. Iedereen vond dat leuk behalve mijn 
vader. Uiteraard was hij begonnen als de beste van het 
gezin, maar hij had er wat moeite mee, dat later niet 
meer te zijn. Daarna ben ik overal gaan spelen, waar ik 
ging wonen. Zo speelde ik een half jaar bij SMB, daarna 
twee jaar in Breukelen. De club in Dedemsvaart vond ik 
niet veel. Dat werd dus Hardenberg.  
Kon je je daarna nog wel een echte ASV-er voelen?  
 Jawel ik ben in 1970 in Arnhem komen wonen. 
Waarschijnlijk ben ik dus in 1971 lid geworden. Ik ben 
nergens zo lang lid geweest als bij ASV.  
En later ook voorzitter.  
 Ja, dat klopt. Maar ook dat weet ik niet precies 
meer. Het is in de buurt van 1986 geweest.  
Denk je daar nog met plezier aan terug?  
 Niet zoveel. Je weet, dat ik toen de jeugd deed en 
het voorzitterschap kwam daar bovenop. Eigenlijk was 
dat te veel. Daar hadden we meer steun bij moeten 
hebben; maar die kwam niet. Samen met vicevoorzitter 
Bertho Geselschap ben ik toen gaan bridgen. Ik speelde 
in die tijd al wel en had daarnaast ook bridgeles. Daarna 
ben ik altijd blijven bridgen.  
Ben je daarin net zo actief als je eerst in het schaken 
was?   
 Ja, ik heb veel mensen bridgeles gegeven. Alles 
bij elkaar toch wel zo’n 150. Nu geef ik op een school 
bridgeles aan kinderen van een jaar of tien. Ik heb nu 
een groepje van 13 leerlingen. Eigenlijk gaat dat net als 
vroeger bij ASV. Daar begon ik ook met les op de 
Dreesschool en dat is gaan groeien. Nu denk ik wel, dat 
scholen er zelfs blij mee zijn, want ze moeten iets 
bieden tot het moment, dat leerlingen normaal 
gesproken door hun ouders afgehaald worden. 
Daardoor is het ook iets anders dan toen. Ook 
leerkrachten doen mee. De school is overigens zeer 
actief. Zij hebben ook een bloeiende schaakafdeling. Ik 
zie ze althans prijzen winnen.  
 

Zie je kans om je niet met het schaken te bemoeien?  
 Jawel. Ik heb er alleen een keer een simultaan 
gegeven.  
Maar als ik de krant lees is er weinig doorstroming. De 
bridgewereld klaagt nog harder over veroudering dan de 
schakers.  
 Ja, op mijn verenigingen zie je ook geen 
jongeren. Op zijn vroegst zijn het studenten. Soms zie je 
die al wel erg mooie dingen doen. In Nijmegen zitten 
een paar goede spelers.  
Ziet de bridgebond dat als een probleem en doen ze er 
wat aan?  
 Natuurlijk. Zij hebben de mini-bridgecursus 
geïntroduceerd. Dat is een soort stappenplan, waarbij 
het spelen voorlopig boven het bieden gaat. De twee 
met de hoogste punten spelen samen. Daarna wordt er 
uitgemaakt welke kleur ze spelen of sans. Ze moeten 
hun punten tellen en gaan spelen. Het bieden komt pas 
in een latere fase. Vroeger probeerde ik met schaken 
iets dergelijks. Eerst pionnen en nog eens pionnen en 
later voorzichtig een loper erbij.  
Toch moet het iets heel anders zijn. Je kan toch geen 
voorbeeld op een demonstratiebord zetten.  
 Ja, dat kan wel. Ik heb ook een demonstratiebord 
gehad. Maar dat heb ik niet meer.  
Omschrijf eens een clubavond.  
 Er zijn natuurlijk een paar duidelijke verschillen. 
Van ASV kennen meerderen onze club omdat op de 
maandagavonden ook de ASV-trainingen zijn. Zij zullen 
kunnen bevestigen, dat het altijd vol zit. We kunnen niet 
meer leden hebben. Er is zelfs een wachtlijst van een 
man of vijftien. Nu heeft die vereniging behoorlijk goede 
spelers. We hebben ook een erg goede naam. Er zijn er 
die er elke week voor uit de Achterhoek komen. Het zal 
opgevallen zijn, dat er duidelijk meer vrouwen zitten dan 
mannen. Als je uit sociale overwegingen naar een club 
gaat is bridgen een betere keus dan schaken. Je speelt 
op een avond zeven rondes van vier spellen. Je zit dus 
ook zeven keer met anderen aan tafel. Als je klaar bent, 
maar de ronde is nog niet afgelopen, zit iedereen met 
iedereen te praten. Schakers praten alleen over 
schaken. Maar bridgers praten met gemak over vakantie 
of dergelijke onderwerpen. Dat geeft een heel andere  



17 

 Maart 2008 ASV-Nieuws 

sfeer.  
Gaat de indeling ook met een computer?  
 Ik ben net aan het leren hoe ik met dat 
programma kan werken. Tot nu toe waren er twee op 
de club, die dat konden. Dat is natuurlijk te weinig.  
Heb je ook wel eens uitwedstrijden?  
 Als je dat wil, kan het. Er zijn twee vormen. Er 
zijn parenwedstrijden, waar er veel aan mee kunnen 
doen. Daar komt ook wat geluk bij. Als je net bij 
cruciale spellen tegenover een stel knoeiers zit bof je. 
De echte bridger heeft het vooral op viertalwedstrijden. 
Dat is echt club tegen club. Een team bestaat uit vier 
man. Als je hier rot kaarten hebt, krijg je aan de 
andere tafel de kaarten van de tegenstander. Je wint 
of verliest met z’n vieren. Dat is strikt eerlijk.  
Lukt het om altijd gegadigden te vinden voor zo’n 
wedstrijd?  
 Nee, bij voorbeeld op de club waar ik ‘s 
woensdags speel zitten vooral gezelligheidsbridgers. 
Daar lukt zoiets niet. Meestal gaat het natuurlijk 
zonder problemen. Toch gaat dat niet in die mate als 
bij schakers. Er zijn veel meer bridgers, die alleen uit 
sociale overwegingen spelen. Dat is de groep, die na 
afloop gezellig bij elkaar gaat zitten met een wijntje 
erbij. Er zijn er ook veel meer, die vinden, dat je er 
geen arbiter bij moet halen als er dingen 
onreglementair zijn gegaan. Als iemand overweegt te 
gaan bridgen moet hij ook goed rondkijken om een 
club te vinden, die bij hem past. Sommige bridgers zijn 
net als schakers nakaarters. Maar lang niet allemaal. 
Op sommige verenigingen wordt er vrolijk op 
losgekwebbeld; op andere moet het rustig zijn. De een 
heeft meer last van geluid dan de ander. Ik merk, dat 
het zelfs per avond verschilt. Ik doe namelijk ook aan 
biljarten. Dat is ook zo’n sport, waar stilte moet 
heersen. Ook daarbij is dat niet altijd het geval. De 
ene keer doet het je niets. Een ander keer erger je je 
eraan.  
Abbes, kan jij na alle bridgeverhalen de nieuwe 
generatie ASV-ers nog overtuigen, dat je altijd bij de 
betere spelers gehoord hebt. Oftewel heb je nog een 
leuk oud fragment van jezelf.  
 Ja er staat er gelukkig al een in dit nummer. 
Veel anders heb ik niet te bieden. “Wat moet je er nog 
mee?” vroeg ik aan mezelf. Die dag heb ik alles 
weggegooid. Ik heb geen enkele partij meer van 
vroeger.  

Maar dat vindt uw redacteur niet kunnen. Elk interview 
eindigt altijd met een fragmentje. Dus hebben we even 
het dossier Dekker gelicht. (Zoals bekend houden we 
van elke ASV-er een dossier bij; dat kan altijd van pas 
komen.) Daaruit een fragment uit de wedstrijd op 4 
december 1986  van ASV-4 tegen Theothorne. 

Abbes heeft hier wit tegen Vijlbrief. Eigenlijk is het 
werk al voor een groot deel gedaan. De zwarte 
koningsvleugel is een puinhoop. Wit zal wel winnen. 
Maar Abbes doet dat bewonderenswaardig snel en 
accuraat. 1 Pf6+  Dit kost geen stuk want na Txf6 
2.Txf6 Dxf6 volgt de dubbelaanval 3.Dg4+ …Kh8 
2.Df2 Pxb2 Zwart kon uiteraard wel wat nuttigers doen 
dan een pionnetje vreten. 3.Pxh7  Goed gezien, dat 
het paard opnieuw onkwetsbaar is. Weer via een 
dubbelaanval …Kxh7 4.Dxf7  Dg8 4. Pf6 Dg6  5.Dh4+ 
Kg7  6.Ph5+ Kg8 7.Tf3  En wijselijk gaf zwart op. 

Arnhem: 
Steenstraat 86, tel. 026-4459156 

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

(advertentie) 
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Een persoonlijke zoektocht naar het Zelf tijdens het 
Windesheim schaaktoernooi Zwolle van 14 maart tot 16 
maart. 
 
Vrijdagmiddag toog ik naar Zwolle alwaar ik mijn 
slaapkamertje bij een goede vriend inrichtte tot 
Zenruimte om bij de eerste drie chakra’s te kunnen 
komen na het wapengekletter op het bord (ik weet niet 
meer of die drie nou bij het kruis beginnen of bij het 
hoofd, maar ik bedoel dan het hoofd natuurlijk). Er 
waren verschillende redenen voor mij om mee te doen 
aan dit toernooi. Allereerst het plezier en de afmatting. 
En toen ik binnen kwam bij ASV vorig jaar was mijn 
externe rating bij de Haagse Toren een jaar of 3 
daarvoor 1814 geweest. Tot mijn verbijstering zakte 
mijn rating vorig jaar nadat ik extern slechts ½ uit 5 had 
gescoord tot 1616. Ik vond dat ik hier iets aan moest 
doen, en dit toernooi leek mij een uitstekende 
gelegenheid om mijn ego op te poetsen en mijn 
aanzien binnen de club te vergroten.  
 
Vrijdagavond had ik een bye opgenomen, dus ik had 
alle tijd en ruimte om mij goed voor te bereiden. Dit 
gebeurde klassiek met de nodige wijn om moed in te 
drinken, en filosoferen over het leven om mijn niveau 
van abstract denken te verhogen. Na een goede maar  

Zen en de kunst van het schaken 
Marco Braam 

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

korte nacht slaap toog ik naar de campus van het 
Windesheimcollege met de fiets. Het weer was zonnig, 
mijn gemoed opgeruimd en optimistisch en ik stelde 
vast dat het leven meer dan de moeite waard is als je 
schaakt.  
Moeiteloos wist ik de schaakarena te vinden en werd 
getroffen door de schoonheid van de opstelling van 
zo’n 80 borden op logische evenwichtige wijze. Ik 
besloot dat ik mijn eerste partij met een eclatante 
overwinning moest afsluiten, vooral omdat er 
vooralsnog geen spoortje van onzekerheid, zelfhaat 
(door blunders) of moedeloosheid te bespeuren viel in 
mijn ziel of op een andere plek waar dat soort 
ondermijnende gevoelens ontstaan. 
 
Na een toespraakje van de toernooidirecteur in een 
onvervalst Overijssels accent mocht de zwartspeler de 
klok indrukken. Altijd weer een spannend moment met 
belofte van grote schoonheid enerzijds, maar ook vaak 
het begin van soms afgrijselijke gebeurtenissen op het 
bord anderzijds. Op het moment dat die klok is 
ingedrukt wordt per direct voor het gehele toernooi de 
perfecte maagdelijke balans die er is voor aanvang 
verstoord en dat komt ook niet meer terug. Zelfs de 
volgende dag bij een voor het oog herstelde perfectie 
van symmetrie van de borden is de beleving er een van 
rokende puinhopen en ruïnes. ‘Beauty is in the eye of 
the beholder’  blijkt telkens weer. 
 
Koen Maassen was er ook en had helaas verloren de 
eerste ronde. Maar zoals vaak met mensen met een 
overschot aan optimisme deerde dit hem niet, hij had 
zijn doelen helder, en was een toonbeeld van 
evenwichtigheid. Hij speelde overigens een prachtig 
toernooi. Ik zal verder niet het gras voor zijn voeten 
wegmaaien want hij schrijft zelf ook een stukje voor dit 
veelgeprezen blad (Red: dit stuk heeft u nog tegoed). 
Mijn eerste partij ging goed. Ik had ook nogal een wat 
hogere rating dan deze meneer, en in verhouding vind 
ik achteraf dat ik toch teveel inspanningen moest 
leveren om deze partij naar mij toe te trekken. Ik had 
krachtig initiatief met wit maar de aanval doofde 
langzaam uit. Uiteindelijk moet je dan in het eindspel 
toch nog met wat slimmigheidjes pionnen kapen 
waardoor je wint maar het niet echt lekker voelt. Een 
beetje als na een scheiding dat je het voor mekaar 
krijgt dat je het leeuwendeel van de spullen hebt 
gekregen maar toch niet helemaal blij bent.  Maar ach 
met 1,5 uit 2 op het scorebord is het leven plezierig. 
 
De tweede ronde mocht ik tegen een meneer met een 
rating van rond de 1780. Ik kon mijn borst natmaken. 
Het ging prima, ik had met zwart voldoende initiatieven, 
had een aanval, maar verzuimde wederom om dit goed 
door te drukken. Hierdoor kwam het angstige principe  
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van “reculer pour mieux au sauter” oftewel, even een 
stapje terugdoen om er dan twee naar voren te maken, 
weer in volle glorie naar voren. Ik werd in de achteruit 
gedwongen, niet zozeer door mijn tegenstander als wel 
door mijn eigen toenemende angst om het spel te maken. 
Uiteindelijk resulteerde dit in een vervelende witte pion op 
f6, en ik dacht de oplossing gevonden te hebben ware het 
niet dat ik zo gefocust was dat ik even niet zag dat er een 
banaal, ordinair, onverkwikkelijk en miezerig 
paardenvorkje kwam op e6 waardoor ik direct mijn dame 
in kon leveren. Even was er een moment alsof ik zweefde 
toen mijn hersenen weigerden het te accepteren en de 
dopamines aangemaakt door mijn bijnier begonnen te 
stromen voor de pijnbestrijding. Dat was een heel fijn 
moment, maar heel kort, want al snel nam het 
stresshormoon Cortizon het over op niet mis te verstane 
wijze. Zodra ik kon adapteren wat er aan de hand was 
overwon ik de golf van verbijstering, heb mijn trillende 
hand uitgestoken, en met gebogen hoofd mijn 
tegenstander gefeliciteerd met de overwinning. Deed zeer, 
kan ik niet ontkennen, en ik was er op dat moment weer 
even redelijk zeker van dat ik niet kan schaken. Maar ook 
hier vond ik dat ik Zen kon zijn, dus ik bedacht mij dat het 
zo moest gaan als je plotseling overreden wordt door een 
10-tonner terwijl je geconcentreerd een lekker broodje zit 
te eten. Je begrijpt niet dat het voorbij is, en vraagt je af 
waar je broodje is gebleven. Ik nam in navolging van deze 
vergelijking nog even tijd om na te denken over de vraag: 
wanneer je je iets niet bewust bent bestaat het dan? 
Gelukkig nam Koen mij mee naar de snackbar daarna, en 
niets is lekkerder bij dit soort verdriet dan het af te dekken 
met een zorgvuldig bereid patatje oorlog en een mexicano 
pindasaus. Ik vermeed de broodjes uiteraard 
 
Met hernieuwde krachten gedistilleerd uit het kwalitatief 
hoogwaardige vlees dat ik tot mij had genomen, en na een 
relativerend gesprekje met Koen over de functie van werk 
in het leven was ik weer alive and kicking en klaar voor de 
volgende ronde. Tot mijn verbijstering kwam ik tegenover 
een Deens talentje van 12/ 13 jaar te zitten die mij niet 
zonder minachting met rustige ijsblauwe ogen aankeek als 
een Viking op een piratenschip vlak voor het enteren. 
 
In een moordtempo begon de kleine meneer Jensen met 
zwart zijn zetten te doen. Waarschijnlijk had hij gemiddeld 
2 seconden per zet nodig. De eerste vier zetten deed ik 
mee in dat tempo. En toen gebeurde het… Mijn ogen 
dwaalden weg van het bord door de zaal, en langzaam 
maar zeker wist ik mij los te weken van het bord en het 
misdadige tempo van de partij. Ik moest een interventie 
plegen, anders zou ik deze partij verliezen op basis van 
cachegeheugen en processorsnelheid in de hoofden en 
niet op basis van inhoudelijke schaakprestatie. In de verte 
hoorde ik de woorden van mijn vrouw: Marco, je schaakt voor je 
plezier, en vanwege de schoonheid van de dingen die op het bord 
ontstaan, onthoud dat!  
Als een sirene uit de oude Griekse tijd werd ik 
gehypnotiseerd door die zoetgevooisde ondersteuning. 
Met vertraagde tijd schoof ik geruisloos mijn stoel naar 
achteren, zweefde  de  trap af, haalde koffie, en ben ruim 
tien minuten gaan zitten in de betonnen tuin van 
Windesheim.  

Keurslager Putman 
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Ik dacht vervolgens na over het fenomeen tijd. Tijd is een 
beleving, en geen feitelijkheid of tastbaar iets en de klok is 
een slavendrijver. Dus al die arme schakers die steeds in 
tijdnood komen zijn helemaal geen arme stakkers, ze zijn 
bijzonder Zen, alleen de schoonheid van het spel telt voor 
die mensen en de tijd dient daarbij te worden betiteld als 
een beperking om tot schoonheid te komen. Dus ik vond 
dat ik gerust een poosje zou kunnen blijven zitten. 
Pas toen ik zeker wist dat ik regie zou kunnen gaan nemen 
over de partij en over mij ben ik weer naar boven gelopen. 
Binnen 22 zetten won ik de partij met een mooie 
combinatie. Ik zal u deze partij schenken vanwege de 
schaakschoonheid, maar vooral vanwege het proces er 
omheen en ten bate van de schaaksport in het algemeen. 
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pf3 c6 4.e3 Pf6 Hier kreeg ik dat 
moment van volledige verlichting zoals boven omschreven 
5.Pc3 Pbd7 6.Ld3 Ld6 leek mij niet goed, maar ik weet 
niet waarom 7.0–0 0–0 8.Te1 e5 9.dxe5 Pxe5 10.cxd5 
Pxd3 Hier kom ik bijzonder goed weg. Na het slaan van 
het witte paard op f3 kan ik niet terugslaan met de dame 
vanwege dameverlies op de volgende zet. Ik was dus 
verplicht geweest om met de g-pion te slaan en dat is niet 
fijn. 11.Dxd3 cxd5 12.h3 Le6 13.b3 Lijkt problemat isch 
met penningen maar dat was het natuurlijk niet. Ik wilde 
graag wat stukken naar de damevleugel lokken 13...Lb4 
14.Lb2 Tc8 15.Tec1 Da5 Alsof er nog een penning is?? 
16.a3 Le7 17.b4 Db6 18.Pa4 Vanaf hier wist ik precies wat 
ik moest doen om de partij naar mij toe te trekken,  
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met eigenlijk alleen maar gedwongen zetten. 18...Dd6 
19.Pc5 Db6 20.Ld4 Dd8 21.Pg5  

 
Tja wat dreigt er allemaal, die vork op e6, mat op h7 
dameverlies enz. Dit was voor het eerst dat mijn jonge 
tegenstander even rustig moest nadenken. Hij ging voor 
het opportunisme.... 21...Lxc5 22.Lxf6 met dameverlies 
of mat, verrukkelijk.  
 
Tevreden sloot ik de dag af, met 2,5 uit 4. De volgende 
dag beloofde nieuwe zonnigheid. Utgelaten, en 
uitgewaaid kwam ik op het fietsje aan bij mijn vriend. 
Wat ik nog even was vergeten te vermelden is dat ik 
twee grote magnums met Mc chouffebier had 
meegenomen om in het uiterste geval te ontspannen als 
zen niet langer soelaas biedt. Het leek mij goed om 
hieraan te beginnen. Op de glazen en de fles staan 
afbeeldingen van een kabouter. Het wordt ook wel 
kabouterbier genoemd. Ik weet inmiddels uit ervaring 
dat die kabouters na twee glazen gewoon keihard aan 
de binnenkant van je schedel gaan staan beuken om je 
er aan te herinneren dat dit middel giftig is bij een te 
hoge dosis. Maar in mijn Cerebellum (genotscentrum in 
de hersenen) staat vooral gegrift welke smaaksensatie 
je ervaart bij een paar glazen Chouffe. Zonder gêne 
dronken we allebei een magnum leeg van dit heerlijke 
vocht, en tegen een uur of drie ’s nachts kroop ik de trap 

op met de Zengedachte dat hoeveelheid slaap en 
intoxicatie van het lichaam geen enkele invloed hoeft te 
hebben op de schaakprestaties van de volgende dag. 
Je moet gewoon zorgen dat je loskomt van de materie 
om je heen en dat je zo min mogelijk last hebt van de 
knellende banden van lichaam en grijze massa om je 
geest en intuïtie de vrijheid te geven om de juiste dingen 
te laten doen op die 64 vakken. 
 
Kortom, met een hoofd als een paddenstoel en om 
water smekende organen en hersenen geselde ik mijn 
onZennige ‘zijn’ met harde zwarte koffie achter het bord. 
Van Zen was geen sprake meer die zondagochtend, het 
grote overleven was begonnen met het noodzakelijke 
toneelspel dat alles prima met me ging en ik nog 
okselfris was ondanks die zware partijen van de vorige 
dag. In de eerste ronde lukte het mij nog om de 
tegenstander zo om de tuin te leiden, en sloot af met 
een fatsoenlijke remise. Nee, de definitieve beuk kwam 
in de laatste ronde. Ik speelde een damegambiet waar 
de tegenstander gehakt van maakte en ik gaf drie lichte 
stukken op rij weg. Mijn angst om te falen wilde nog wel, 
maar mijn geest had alles al opgegeven en wilde zo 
snel mogelijk naar huis om de wonden te likken. Tot 
overmaat van ramp keek ik in een speurtocht naar troost 
om mij heen, en aan mijn rechterzijde zat een zwetende 
schaker waarbij van enige vorm van decorum geen 
sprake meer was. Hij had een morsig t-shirt aan met 
daarop die ordinaire bek van Haagse Harrie, met 
daaronder de tekst: “ik ben zo gèil as een beâh”. Toen 
wist ik dat alles voorbij was en niet langer kon overleven 
in deze arena met roofdieren. Nadat met grof geweld 
het derde stuk gratis opgevreten was en ik murw en 
gedistantieerd zat toe te kijken wat er gebeurde gaf ik 
beschaamd een hand, verdween geruisloos van het 
toneel, zwaaide nog half naar Koen en scheurde terug 
naar Arnhem met de gedachte dat we dit dus nooit meer 
gaan doen, een weekend schaken. 
 
Thuisgekomen echter keek ik op de internetsite van de 
KNSB. Met Pinksteren is er weer een leuk toernooi in 
Bussum van drie dagen…. Wie gaat er mee? 

ASV 4 - Schaakstad 4 
Anne Paul Taal 

Voor af gaand aan dit beladen duel tussen twee 
mogelijke degradatiekandidaten wist Robert Verkruissen 
als teamleider van Schaakstad 4 het vuurtje extra op te 
stoken met enkele voor ons motiverende mailtjes. 
Met Paul Schoenmakers voor de naar ASV 2 
doorgeschoven Jan Knuiman arriveerden we ruim op tijd 
in Apeldoorn . Anders dan nu de “witte Pasen” was het 
lekker warm en zagen we onze broeders van ASV 1 , 
die om het kampioenschap streden tegen Schaakstad 2 
lekker buiten staan.  
Toen we echt naar binnen moesten , omdat de 
wedstrijden begonnen , voelden we ons in deze 
zonovergoten zaal meteen thuis ! 
De wedstrijd kan kort samengevat worden als de 

wedstrijd van de falende teamleiders! 
Met de door mailtjes (?) behoorlijke hoeveelheid 
adrenaline in de aderen tastten eerst Robert tegen Erik 
Wille en daarna Anne Paul tegen Jan Dirk Vriend in 
gewonnen posities en in tijdnood volledig mis en 
verloren beiden jammerlijk. 
Omdat de partij van Erik de meest spectaculaire was 
wordt deze in de rubriek van Hendrik van Buren van 
commentaar voorzien. 
De match werd uiteindelijk door de mannen van Robert 
nipt gewonnen , zodoende is een rematch volgend 
seizoen weer mogelijk. Het zal er weer heet aan toe 
gaan !! NB: Erika en Murat wonnen keurig en onze 
kopman Gerben hield aan 1 ook makkelijk stand ! 
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Ruud Verhoef is de eerste kampioen van het seizoen 
2007-2008. Afgelopen donderdag versloeg onze captain 
van ASV 6 in de bekerfinale Hedser Dijkstra. In de 
halve finales was Ruud Verhoef te sterk voor Tom 
Bentvelzen van aanstaand kampioen ASV 7. Hedser 
Dijkstra klopte daarin teamgenoot Albert Marks. Ruud 
Verhoef verwierf met zijn zege niet alleen eeuwige 
roem, maar ook een plaats bij de laatste acht van de 
Kroongroep van dit bekertoernooi. En bij die laatste acht 
zitten mooie tegenstanders. Wat te denken van Léon 
van Tol die weliswaar een blauw oog overhield aan zijn 
partij tegen Erik Wille, maar wel won na een mislukte 
opening. Ook Frank Schleipfenbauer maakte de sprong 
naar de laatste acht. Teamgenoot Sjoerd van 
Roosmalen ging in een heuse bekerthriller onderuit. En 
de vierde kwartfinalist die al bekend is, is Theo Jurrius. 
De speler van het tweede klopte Tony Hogerhorst. De 
andere vier partijen moeten nog gespeeld worden en de 
kans is nog steeds aanwezig dat nog twee spelers uit 
onze hoofdmacht zich plaatsen voor de volgende ronde. 
Daarmee zou het bekerschaak een prachtige apotheose 
van het seizoen kunnen worden. 
Dan naar de strijd om de clubtitels. Sinds het 
januarinummer van ASV-Nieuws zijn weer zes ronden 
gespeeld. De grote ster in deze periode was Ger van 
Pelt. De nieuwkomer bij ASV won alle vier partijen die 
hij speelde. Ook de entree van Jos Lamboo bij ASV 
verloopt zeer voorspoedig met een start van 2½ uit 3. 
Wouter van Rijn speelde in februari al heel goed op een 
toernooi in Moskou, maar ook in ASV-kring presteerde 

de speler van ASV 1 deze periode heel goed. Drie 
zeges in zijn laatste vier partijen brachten hem weer bij 
de top tien van ELO-sterksten in onze club. Een vijftal 
spelers heeft dit seizoen een TPR boven de 2200. En 
ook als je niet heel veel speelt, is dat wel heel knap. 
Topper is Eelco de Vries die dankzij zijn externe score 
van 5½ uit 7 op 2439 staat. Ook Bert Buisman met 
2302, Wouter van Rijn met 2265, Léon van Tol met 
2226 en Frank Schleipfenbauer met 2202 vallen op. 
Door het geringe aantal partijen zullen de eerste vier 
speler geen rol spelen bij het clubkampioenschap in de 
A-groep, maar laatstgenoemde staat inmiddels op 15 
partijen, waarbij de laatste externe ronde nog verwerkt 
moet worden. En daarmee maakt onze vice-voorzitter 
een reële kans op het clubkampioenschap in de hoogste 
groep.  
De tussenstand na 24 ronden maakt dat duidelijk.De 
spanning is groot. Frank Schleipfenbauer is koploper en 
dat dankt hij vooral aan zijn imponerende score op de 
clubavond. 7½ uit 9 is immers een niet te evenaren 
score. En ook in de beker zit Frank Schleipfenbauer bij 
de laatste acht, zoals we in de intro van deze rubriek al 
zagen. De titelstrijd is echter nog geenszins beslist. 
Richard van der Wel leverde de afgelopen weken zijn 
koppositie in, maar zit nog steeds op het vinkentouw. Na 
twee jaar minder geschaakt te hebben vanwege zijn 
studie is onze captain van het eerste duidelijk hongerig. 
Als laatste lijkt Sjoerd van Roosmalen kandidaat voor de 
titel. Het zal de komende maanden nog vele spannende 
partijen geven. En ik durf de uitkomst niet te  

Interne competitie 
Erik Wille 

ELO-ontwikkeling per zes 
ronden 

Pl Speler TPR Score ELO 19-24 12-18 7-12 1-6 
1. Frank Schleipfenbauer 2204 11 -15 2161 33 46 -16 3 
2. Richard van der Wel 2170 12 -18 2138 -30 0 54 50 
3. Sjoerd van Roosmalen 2083 11½-21 2103 -13 -56 41 -43 
4. Gerben Hendriks 2054 12½-22 2042 6 9 26 7 
5. Fokke Jonkman 2049 9½-18 2034 -21 87 -16 -17 
6. Gonzalo Tangarife 2022 9½-21 2025 -12 -9 22 -11 
7. John Sloots 2022 9½-18 2024 18 11 -17 -15 
8. Siert Huizinga 1992 13½-24 1977 5 -17 45 62 
9. Paul de Freytas 1990 15 -27 1988 -1 -20 12 31 
10 Jan Knuiman 1979 10½-18 1942 27 23 17 19 
11 Jochem Woestenburg 1965 10 -18 1949 -28 -2 48 19 
12 Martin Weijsenfeld 1935 15½-27 1934 34 47 -63 -11 
13 Remco Gerlich 1931 9 -17 1917 0 18 49 -40 
14 Kees Verkooyen 1906 10 -19 1896 -8 0 18 16 
15 Ruud Wille 1883 13½-30 1883 -17 -25 -40 42 
16 Anne Paul Taal 1865 6½-15 1896 -14 -20 17 -30 
17 Theo van Amerongen 1832 12 -22 1826 6 17 25 -23 
18 Robert Naasz 1822 8½-19 1829 -2 -22 42 -36 
19 Tony Hogerhorst 1807 8 -21 1826 -17 -39 19 -30 
20 Jan Vermeer 1729 8½-24 1743 -42 -24 -49 29 
21 Abbes Dekker 1729 7 -15 1764 -12 5 -39 -7 

  Groep A        
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 voorspellen. Als we de ranglijst verder bekijken, dan 
zien we een uitstekend presterende Gerben Hendriks, 
die zo langzaam maar zeker zijn team ASV 4 aan het 
ontgroeien lijkt. De spelers van het vierde doen het 
trouwens toch goed getuige de hoge klasseringen van 
Siert Huizinga en Jan Knuiman.  
 
In de B-groep is het stuivertje wisselen aan de top. 
Jacques Boonstra leverde de eerste plaats weer in en 
zag de nieuwe koploper Koen Maassen van den Brink 
en ook Rob van Belle voorbijkomen. De verschillen zijn 

echter klein en dat betekent dat winst of verlies zo maar 
een of twee plaatsen kan kosten. De bekerfinalisten 
Ruud Verhoef en Hedser Dijkstra zagen de afstand met 
de top drie iets groter worden. Dick Hajee had een 
goede periode en steeg drie plaatsen. Als hij deze vorm 
vasthoudt, kan de speler van ASV 7 maar zo nog bij de 
top drie komen. Zijn wisselvalligheid is echter zijn 
grootste tegenstander. Maar net als in Groep A zal ook 
hier tot de laatste avond gestreden worden om de 
prijzen. 

ELO-ontwikkeling per zes 
ronden 

Plts Speler TPR Score ELO 19-24 12-18 7-12 1-6 
1. Koen Maassen vd Brink 1883 12½-22 1857 30 12 7 58 
2. Rob van Belle 1868 12 -20 1834 35 14 35 18 
3. Jacques Boonstra 1839 11½-19 1801 9 24 -9 76 
4. Ruud Verhoef 1805 10½-18 1795 -6 3 9 18 
5. Hedser Dijkstra 1800 13½-24 1795 -2 28 9 -6 
6. Dick Hajee 1782 13½-22 1778 48 -19 15 -25 
7. Marco Braam 1760 12 -21 1752 10 -43 36 25 
8. Frits Wiggerts 1745 8 -18 1757 3 -7 -41 19 
9. Henk Kuiphof 1711 11½-18 1693 36 19 -54 39 
10. Jan Groen 1655 8 -17 1673 -22 -6 27 -35 
11. Tom Bentvelzen 1644 7 -15 1674 -28 -13 21 -25 
12. Hendrik van Buren 1625 11½-22 1628 -42 -10 9 33 
13. Harold Boom 1608 6½-16 1664 -10 -21 -24 -44 
14. Frans Veerman 1563 13½-25 1563 -15 10 0 2 
15. Horst Eder 1563 9½-18 1559 9 -41 54 -14 

Groep B          

In groep C vergrootte Walter Manschot zijn voorsprong 
op Ton van Eck in de afgelopen weken. Ton van Eck zal 
zich echter niet zo maar gewonnen geven. En snel 
stijgen kan. Dat bewees ook Theo Koeweiden die van 
plaats zeven afkomt. Ernst Singendonk en Wilfred 
Ariëns zakten weg uit de top zes en ook Jonathan van 

der Krogt maakte een grote duikeling vanaf de derde 
plaats. De meest opmerkelijke klassering is echter voor 
Ko Kooman. De regerend kampioen heeft dit jaar niet de 
grote vorm uit het afgelopen seizoen. Gelukkig lijdt zijn 
immer goede humeur er niet onder. Terecht merkte Ko 
Kooman ook al op dat de C-groep dit jaar door de vele 

ELO-ontwikkeling per zes 
ronden 

Plts Speler TPR score ELO 19-24 12-18 7-12 1-6 
1. Walter Manschot 1556 11½-21 1553 -4 -17 -11 41 
2. Ton van Eck 1490 14 -23 1452 0 78 51 62 
3. Theo Koeweiden 1479 10 -20 1483 22 -25 49 -59 
4. Herman de Munnik 1447 11½-21 1436 -3 65 -34 11 
5. Wim Zunnebeld 1447 10½- 21 1438 23 -29 -42 81 
6. Hans Meijer 1423 7 -16 1418 10 -15 -25 38 
7. Jonathan van der Krogt 1416 8½-19 1411 -44 22 45 -9 
8. Wilfred Ariens 1413 8 -19 1434 -38 -12 -7 0 
9. Lion de Kok 1410 10½-19 1359 17 47 45 26 
10. Jan Zuidema 1408 9 -19 1419 -10 7 14 -41 
11. Ernst Singendonk 1408 9 -18 1396 -38 4 59 1 
12. Ko Kooman 1389 9½-23 1414 -54 -62 36 -44 
13. John Bijlsma 1367 7 -15 1362 -8 -22 79 -42 
14. Bob Hartogh Heys 1344 9½-18 1311 27 26 22 0 
15. Jan Sanders 1299 12 -21 1277 34 52 -18 9 
16. Henk Kelderman 1287 11 -23 1282 40 28 -9 -36 
17. Phillip Stibbe 1100 9 -23 1097 -7 13 17 -9 
18. Jelmer Visser 1061 5½-16 1076 -29 1 18 -15 
19. Hein van Vlerken 1045 6 -24 1066 4 -76 -1 -58 

Groep C 
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nieuwe spelers een stuk sterker geworden is. En dan is 
het bruggetje naar de nieuwkomers gelegd. 
Maar liefst 24 spelers zijn sinds september kennis 
komen maken met schaken bij ASV en van dat aantal 
zijn bovenstaande 20 spelers nog steeds actief. De 
meesten zijn zelfs al lid geworden en een aantal heeft 
zelfs al teamwedstrijden gespeeld. Dat laatste zullen we 
blijven stimuleren en wie weet leidt deze toestroom tot 
het ontstaan van ASV 12, maar zover is het nog niet. 
Belangrijker is dat een zo hoog percentage van de 
mensen die bij ASV komt kijken ook daadwerkelijk lid 
wordt van ons ASV. De meeste spelers zullen dat niet 
laten afhangen van een keer winnen of een keer 
verliezen. Voor de meeste spelers zal de sfeer op de 
clubavond bepalend zijn. Een belangrijk 
onderdeel daarbij is de opvang van de nieuwe 
leden. Het is een taak van ons allen om die 
opvang te regelen. Een praatje, een partijtje voor 
de lol of gewoon gezellig samen aan de bar is 
daarbij onontbeerlijk. In bovenstaand staatje 
staan ook de resultaten van de spelers. 
Sommigen scoren al goed en sommige spelers 
starten wat aarzelender. Dat zegt allemaal 
weinig. het is immers vaak lastig in te schatten 
op welk niveau nieuwkomers ingeschat moeten 
worden. De één start wat te laag en de ander 
start iets te hoog, maar uiteindelijk komt iedereen 
daar terecht waar hij hoort. 
 Op de lijst van de interne staan intussen 
130 spelers. Een aantal zullen weer van die lijst 
verdwijnen omdat ze stopten of toch niet 
kwamen. Langzaam maar zeker is de structurele 
stijging in het seniorenaantal zichtbaar. Dit 
seizoen speelden al 104 spelers een of (veel) 

meer partijen. Gemiddeld bezoeken zo’n 45 
spelers per avond (exclusief de externe partijen 
op de clubavond) onze club. Dat is een forse 
stijging ten opzichte van het laatste seizoen en 
dat is een geweldige ontwikkeling. 
 En dan sluiten we de interne competitie 
af met de stijgers en dalers. Ton van Eck 
heeft hier zijn koppositie vastgehouden. Lion 
de Kok ging Mark Egging voorbij. Mark Egging 
heeft zijn imponerende competitiestart met zes 
zeges op rij niet vol kunnen houden. De top 
drie uit de B-groep doet het ook hier goed. Een 
drietal spelers van ASV 1 staat bij de beste 15. 
En soms met forse stijgingen. Dat is knap, 
want als je al zo hoog staat, is stijgen een stuk 
lastiger. Dalen gaat dan vaak veel makkelijker. 
En dat bewijzen onder meer Otto Wilgenhof (-
65) en Sjoerd van Roosmalen (-71), maar zij 
zullen zich ongetwijfeld nog herpakken. Zo is 
Otto Wilgenhof nog in de race voor de beker, 
dus wie weet hoe snel het tij gekeerd is. 
Rapidcompetitie: In En Passant heeft u al 
veel kunnen lezen over deze competitie die op 
vijf avonden door het seizoen heen gespeeld 
wordt. Na 12 van de 20 ronden is Jan Knuiman 
de trotse koploper. Hij zal de vierde avond 
echter missen vanwege een OSBO-

cupwedstrijd en dat geeft de zes achtervolgers de 
mogelijkheid dichterbij te komen. Jan Knuiman staat met 
negen punten een half punt voor op Martin Weijsenfeld 
en een vol punt voor op het vijftal Anne Paul Taal, Léon 
van Tol, Sjoerd van Roosmalen, Bert Sigmond en Tjé 
Wing Au. En daarachter staan Frans Veerman en 
Harold Boom met weer een half punt minder. Het moge 
duidelijk zijn dat de hoge klasseringen van 
laatstgenoemde vier een geweldige prestatie is.  
 Er wachten ons nog twee rapidavonden (inclusief 
vanavond), negen interne ronden en 
snelschaakkampioenschap en een Fischer 
Randomavond. Kortom: er is nog volop te winnen (en 
verliezen). 

Speler Gr ELO INT 
EXT 
CUP STIJ TPR 

Pascal Losekoot A 2044 0 - 0 1½- 2 13 2160 
Remco Gerlich A 1917 7 -13 2 - 4 27 1931 
Desire Fassaert A 1872 6½-12 0 - 0 32 1903 
Koen Maassen vd B. B 1857 8 -14 4½- 8 107 1883 
Martijn Boele B 1754 2 - 4 0 - 0 4 1770 
Jan Willem Welberg B 1631 0 - 1 0 - 0 -19 1271 
Tobias van Leeuwen C 1504 2 - 2 1 - 3 54 1735 
Jos Lamboo C 1453 2½- 3 0 - 0 53 1764 
Rob van Maanen C 1443 2½- 3 0 - 0 43 1698 
Marc van Uem C 1426 2 - 5 ½- 2 -24 1373 
Ozgur Karogulu C 1389 2 - 3 0 - 0 39 1621 
Thijs Stomphorst C 1350 1 - 2 0 - 0 0 1346 
Ger van Pelt C 1336 4½- 5 0 - 0 86 1619 
Safak Tapuz C 1336 1 - 3 0 - 0 -14 1251 
Cor van der Jagt C 1295 1 - 7 0 - 0 -105 1069 
Jan Sanders C 1277 10½-17 1½- 4 77 1299 
Etienne Torregrosa C 1235 8 -11 0 - 1 90 1324 
Wim Peters C 1230 0 - 1 0 - 0 -20 858 
Jan Diekema C 1203 0 - 5 0 - 0 -97 886 
Hilko Osterloh C 1142 1 - 8 0 - 0 -108 948 

Nieuwkomers 

Pl Speler Gr ELO 
INT 
ERN 

EXT 
CUP STIJ 

1. Ton van Eck C 1452 12 -19 2 - 4 191 
2. Lion de Kok C 1359 9½-15 1 - 4 135 
3. Mark Egging C 1589 7 -10 0 - 0 108 
4. Koen Maassen vd B. B 1857 8 -14 4½- 8 107 
5. Rob van Belle B 1834 11 -19 1 - 1 102 
6. Jacques Boonstra B 1801 7 -12 4½- 7 100 
7. Siert Huizinga A 1977 10 -17 3½- 7 95 
8. Wouter van Rijn A 2121 2 - 2 4 - 7 95 
9. Etienne Torregrosa C 1235 8 -11 0 - 1 90 
10. Eelco de Vries A 2247 0 - 0 5½- 7 89 
11. Jan Knuiman A 1942 8 -12 2½- 6 86 
12. Ger van Pelt C 1336 4½- 5 0 - 0 86 
13. Jan Sanders C 1277 10½-17 1½- 4 77 
14. Bob Hartogh Heys C 1311 8½-14 1 - 4 75 
15. Richard van der Wel A 2138 7 -10 5 - 8 74 

Grootste stijgers 
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Zoals je in EP van 20 maart hebt kunnen lezen wordt 
ASV 7 
kampioen van 
OSBO 3F. Hoe zo kampioen worden? Is dit soms 
grootspraak? Allerminst. In genoemde EP heb je 
kunnen lezen dat ASV 7 met nog één ronde voor de 
boeg het kampioenschap niet meer kan ontgaan. Het 
team staat 2 matchpunten en 6 bordpunten voor op de 
nummer twee. Alleen in theorie kan de nummer twee 
nog gelijk komen. 
In april 2007 was al duidelijk dat het toenmalige ASV 7 
kansloos ging degraderen naar de derde klasse. Met de 
start van het nieuwe seizoen kwam er een ASV 7 uit de 
bus in een bijna geheel nieuwe samenstelling. De 
meeste spelers kwamen uit ASV 5 en 6. 
Hoewel het ASV-bestuur ons geen doelstelling voor het 
nieuwe seizoen heeft meegegeven, voelden wij dat die 
er wel moest zijn. Als team spraken we af dat we voor 
het kampioenschap wilden gaan om zodoende na één 
seizoen weer terug te keren naar de tweede klasse. 
Was dat dan een reële doestelling? Dat was het zeker 
want op papier waren we met een gemiddelde rating 
van 1742 met afstand het sterkste team in 3F. Het ging 
vervolgens ook geheel volgens verwachting want in de 
eerste 5 ronden hebben we alle wedstrijden met 
overmacht gewonnen en daarna stonden we duidelijk 
aan kop. Het kampioenschap kon ons al bijna niet meer 
ontgaan.  
 
Al na de tweede ronde schreef 
Tijs van Dijk in ASV-nieuws dat 
ASV 7 op kampioenskoers lag, 
hetgeen hij vergezeld deed gaan 
van foto’s van de spelers.  In 
ASV-nieuws van januari stelde ik 
zelf de vraag of ASV 7 kampioen 
ging worden. Ook nu kwamen de 
spelers overduidelijk in beeld. 
De zesde ronde was nog het 
lastigst zoals je in EP hebt 
kunnen lezen. Uiteindelijk werd 
het 3-3 tegen het jeugdteam van De Cirkel uit Ede. Er 
was een gerede kans op een minimale winst maar 3-3 
was voldoende. 
Graag publiceer ik hierbij wat materiaal uit deze 
wedstrijd. De eerste is een Wolgagambiet van invaller 
Tjé-wing Au tegen een jeugdspeler. Het is een prachtige 
miniatuur geworden.  
 
Dekker,M. (1704) - Au,TW (1670).   
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.e3 b4 5.b3 e6 6.g3 Lb7 
7.Lg2 exd5 8.Lxd5?? Zie diagram 
 
 
 

Dit is een ernstige fout zoals we spoedig zullen zien; 
8.Lb2 was juist geweest. 8...Pxd5 9.cxd5 Df6 hier ging 
het om; wit verliest een stuk. 10.Pc3 bxc3 11.e4 de 
tweede blunder; Dc2 had gekund maar ook dan is het 
verloren voor wit.  11...c2!  De toren gaat ook nog 
verloren 0–1. 

Het tweede is een fragment uit de partij tussen Egbert 
Aalbers en Dick Hajee. (zie foto). Die heb ik gekozen 
omdat Dick het laatste halve punt binnenbracht voor de 
noodzakelijke 3-3.  
 
De diagramstelling (zie volgende pagina) is die na 
25.Tae1 waarbij Aalbers tegelijkertijd remise aanbood.  
 
 

Het kampioenschap van ASV 7 
Henk Kuiphof 
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Dick had al een duidelijk betere stelling en de laatste zet 
van wit is tevens een hele slechte. Het volgende zou 
kunnen gebeuren: 25.Pxg2! Nemen met de koning is 
geen optie want dan wordt deze doodgedrukt in de 
hoek. 26.De2 Pxe1 27.Txe1 Dd7 en zwart staat 
overduidelijk gewonnen. Dick besloot echter om geen 
onnodige risico’s te nemen en nam het remise-aanbod 
aan. Daarmee was ASV 7 officieus kampioen. 
Nu is de vraag hoe het ASV-bestuur dit kampioenschap 
wil gaan vieren. Je zou kunnen denken aan een feest op 
de Geitenkamp, de verblijfplaats van onze eerste 
bordspeler Saifudin Ayyoubi. Je zou het kunnen houden 
in ons clubgebouw maar misschien is het afhuren van  

een sporthal ook wel wat. 
Je kunt ook het feest gaan houden in het 
Sonsbeekkwartier waar Jacques Boonstra zetelt. 
Misschien is het zelfs mogelijk om de Witte Villa in 
Sonsbeek te huren, waarbij je kunt denken aan een 
simultaanseance voor alle ASV-ers te geven door Viktor 
Kortsjnoi. 
En wat te denken van een feest in Het Dorp. Dan 
hebben de dorpelingen ook eens wat en kunnen ze 
mooi Tom Bentvelzen eren. 
Een andere mogelijkheid is een feest in Onder De Toren 
te Elst, de woonplaats van ons erelid en teamspeler 
Dick Hajee. De inwoners van Elst zouden kunnen 
denken dat het team van De Elster Toren toch nog 
onverwacht kampioen is geworden. 
Ook zouden we als team in een open landauer door 
Eefde (waar jeugdleider en teamgenoot Tijs van Dijk 
woont) kunnen rijden met daarna een feest in de 
Hanzehal in Zutfen. 
Een laatste mogelijkheid is nog om een rondvaartboot 
van rederij Heymen te huren, de Rijn af te zakken en bij 
de veerstoep van Heteren (de woonplaats van 
teamleider Henk Kuiphof) aan te leggen. De 
Heterenaren zouden zich dan wel afvragen of 
Sinterklaas dit jaar niet wat te vroeg komt. 
Afijn, genoeg ideeën om wat te doen. Wij zijn zeer 
benieuwd naar de keuze die het ijverige bestuur van 
ASV zal maken. 

ASV 8 - Gendringen 4½-1½ 
Marco Braam 

Voor de tegenstander was het clubgebouw moeilijk te 
vinden want een kwartiertje na achten kwam de ploeg 
binnen. Na ze volgens de diep gewortelde Arnhemse 
cultuur van harte welkom te hebben geheten bleek dat 
op bord twee van de de Gendringse elite een gat was 
ontstaan vanwege het afzeggen van een individu.  
Spijtig voor ondergetekende, vooral omdat dit al de 
tweede keer is dit seizoen. Aan de andere kant is het zo 
dat Hendrik van Buuren mij het vertrouwen had gegeven 
om vervangend teamleider te zijn, en dit gaf mij de kans 
om het team te coachen en alles in zo goed mogelijke 
banen te leiden.  
Op bord 1 speelde Horst Eder tegen een ferme 
tegenstander met een rating van rond de 1850. Horst 
gaf goed partij met zwart, had alles goed verdedigd, en 
kwam degelijk en dynamisch uit de opening. Lange tijd 
leek het op een geforceerde remise uit te lopen 
vanwege inactiviteit van beide cracks maar de eenzame 
zwarte pion op c3, diep in de stellig van de tegenstander 
was moeilijk te verdedigen, en dit gaf de doorslag. De 
tijd begon ook als vanouds te dringen, en uiteindelijk 
werd de ene pion na de andere genuttigd door de 
Gendringse routinier. Horst heeft tot het uiterste 
gevochten, kon uitstekend meekomen met de 
tegenstander maar het mocht niet baten. Gelukkig was 
het de laatste partij en stond de teller hier voor al op 4,5-
0,5 in ons voordeel.  
Op bord 6 speelde Jonathan Krogt. Hij speelde een 

solide opening, en speurde steeds naar kansen op de 
damevleugel van de tegenstander alwaar hij gerokeerd 
had. Een actief paard, en een dubbele toren aan de 
lange koningskant leken kansen te bieden. Jonathan 
hinkte steeds op twee gedachten, verdedigen aan zijn 
eigen koningskant of doorpakken op die van de 
tegenstander. De Gendringse opponent bood remise 
aan, en na overleg besloot Jonathan toch door te 
spelen. Een aantal zetten later kreeg de tegenstander 
wat meer initiatief leek het, en vanwege de optische 
druk besloot Jonathan genoegen te nemen met remise. 
Een snelle analyse achteraf wees uit dat er een heldere 
winst voor handen was, de zwarte toren kon niet twee 
witte vrijpionnen tegelijk stoppen. Maar fijn dat Jonathan 
bij ons wilde komen invallen en we zijn hem zeer 
erkentelijk voor het halve punt dat hij heeft toegevoegd! 
Op bord 4 speelde Zekria een krachtige partij. Na een 
rustige afwikkeling in het middenspel bleven er twee 
koningen op het bord staan met 5 pionnen aan beide 
kanten, en beiden een toren. In dit eindspel bleek de 
technische begaafdheid van Zekria, en met de blik van 
een klassieke Romeinse heerser vond hij steeds de 
winnende zetten met koning en toren. Een prachtige 
combinatie van doortastendheid en zorgvuldigheid liet 
de tegenstander geen kans. Na de eigen pionnen 
verdedigd te hebben en de pionnen van de 
tegenstander te hebben geconsumeerd restte  de 
tegenstander niets anders dan op te geven.  
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Begin dit jaar vond in Elst een rapidtoernooi plaats, voor 
de tweede keer georganiseerd door De Elster Toren. 
Een toernooi waarin gezelligheid een belangrijke rol 
speelde, zoals bijvoorbeeld wel bleek uit het idee om 
iedere ronde degene, die als eerste zijn of haar partij 
wist te winnen, te belonen met twee consumptiebonnen 
(de claims klonken nu en dan luid door de zaal…). 
 
Tijdens dit toernooi maakte ik iets eigenaardigs mee. 
Ter inleiding, en ook aanleiding, volgt hieronder een kort 
fragment uit een partij die ik in de KNSB-competitie van 
twee jaar geleden speelde. 
 
Jan Krans – Daan Holtackers 
ASV 2 – Zukertort Amstelveen 3 
KNSB 3C, 24 – 9 – 2005 
 
1. e4, c5 2. Pf3, e6 3. d4, c:d4 4. P:d4, Pc6 5. c4, Pf6 
6. f3?! 
In deze stelling (zie diagram) besloot ik verder te gaan 
met  
6. …, d5(!) 7. c:d5, e:d5 8. Lb5  
en nu had ik met 8. …, d:e4!? (in plaats van het 
gespeelde 8. …, Lb4+?!) een prettig openingsvoordeel 
kunnen behalen. 
 
 
 

Er was echter een aardig alternatief, dat mij ook wel 
beviel: 6. …, P:e4!? 7. f:e4, Dh4+ 8. Ke2, D:e4+ 9. Le3 
en zwart zal gaan proberen om de witte koning verder in 
de problemen te brengen; objectief gezien is wit hier 
echter nog niet in gevaar. 
 
Terug naar Elst nu. In de tweede ronde kwam, tegen 
een clubgenoot (ik zal geen naam noemen…), de 
volgende opening op het bord. 
 
1. e4, c5 2. Pf3, e6 3. d4, c:d4 4. P:d4, Pc6 5. c4, Pf6 
6. Pc3, Lb4 7. f3 

Op bord 5 onze Frans. Hij speelde met zijn altijd 
ogenschijnlijk nonchalante houding en lichte spottende 
pretlichtjes in de ogen degelijk en actief. Nam steeds het 
initiatief en dat leverde hem een volle toren meer op. 
Opvallend was vooral de gedecideerdheid en de 
opperste concentratie waarmee Frans zijn tegenstander 
geen schijn van kans gaf. Hij kreeg het zelfs voor elkaar 
dat zijn tegenstander zijn paarden op dusdanige wijze 
moest positioneren dat ze beiden geen veld hadden om 
naar toe te gaan! Aan het einde van de partij begon 
Frans wel erg snel te spelen waardoor weer wat 
activiteit ontstond aan de zijde van zijn tegenstander. 
Frans buitte het enorme overwicht aan materiaal echter 
netjes uit en ging zonder haperingen naar een glansrijke 
overwinning waarbij je toch wel kunt zeggen dat de 
tegenstander overklast werd. Op dat moment was de 
overwinning al in de pocket daar waar het zesde team 
van ASV nog collectief moeilijk zat te kijken (wat 
overigens allemaal goed kwam). 
Dan Ignace. Met zijn prachtige erudiete, chique, licht 
hautaine houding ging hij zijn tegenstander te lijf. Hij 
won een kwaliteit in de opening, met als consequentie 
dat de gefiancheteerde loper op zijn koningsvleugel 
verdwenen was en er ruimte ontstond voor de 
tegenstander om zijn Dame op h6 te planten met als 
gevolg een constante matdreiging op h7 met het witte 
paard op g5, een bekend beeld. Maar Ignace wist ook 

dat zolang hij zijn paard op f6 kon behouden er niets 
aan de hand was. En dit lukte. Sterker nog, met een 
aantal goede manoeuvres ontzenuwde Ignace op 
vorstelijke wijze alle dreiging van de tegenstander. Maar 
zijn tegenstander was taai en probeerde op allerlei 
manieren schaakjes te houden met zijn dame. 
Uiteindelijk zag Ignace een prachtig pionzetje die hij 
ogenschijnlijk offerde maar wanneer zijn tegenstander 
hem zou nemen zou dit hem binnen een paar zetten 
een paard hebben gekost. Met dit zetje haalde Ignace 
de angel uit de plaagstootjes van de tegenstander en 
kon hij rustig toewerken naar een krachtige afronding in 
de partij. Dit deed hij volkomen foutloos, en ook Ignace 
haalde een zeer verdiend punt binnen.  
Een bijzonder succesvolle avond waarbij het plezier van 
de borden afspatte, en degelijk, dominant schaak is 
gepresenteerd door eigenlijk alle leden van het team. Al 
beperkte het dominante gedrag van ondergetekende 
zich tot het beloven van vreselijke gevolgen, voor dat de 
wedstrijd begon, wanneer een bepaald aantal punten 
niet werd behaald door het team. Volgens mijn 
berekeningen zijn we na deze uitslag gepositioneerd op 
de tweede plaats in de poule, volgens mij niet 
voldoende voor promotie, maar we zullen vol goede 
moed en het nodige zelfvertrouwen op weg gaan naar 
de laatste ronde bij Rokade. 

Bluf (of blindheid?) 
Daan Holtackers 
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Weer nieuwe adverteerder uit de Steenstraat 
Ruud Wille 

Met 7. …, 0-0 8. Le3, d5 zou ik goed uit de opening zijn 
gekomen, maar in de geest van het toernooi en met het 
zojuist besproken partijfragment in gedachten gaf ik de 
voorkeur aan het paardoffer. De situatie was immers 
vrijwel identiek aan het vorige diagram; door de penning 
van het paard op c3 veranderde er niets wezenlijks. 

 
7. …, P:e4!? 8. f:e4, Dh4+ 
Op 9. Ke2 had ik 9. …, D:e4+ 10. Le3, Lc5 gepland, wat 
ook een logisch vervolg zou zijn geweest als 6. Pc3, Lb4 
niet ingelast was. Mijn tegenstander vond dit kennelijk 
geen prettig vooruitzicht, want hij vervolgde met 
9. g3(?), D:e4+ 
en de toren op h1 sneuvelde. Niet veel later was ik een 
punt en twee consumptiebonnen rijker. 
 
De morgen verliep verder voorspoedig, maar na de 
lunch scoorde ik achtereenvolgens twee nullen 
(waaronder tegen de latere toernooiwinnaar). In de 
zevende en laatste ronde wilde ik nog wel iets van het 
toernooi maken; dit is wat er gebeurde… 
 
1. e4, c5 2. Pf3, e6 3. c4 
Door mijn hoofd schoot een gedachte als “gatver, niet 
weer zo’n e4/c4 speler… maar misschien lukt het om 
P:e4 weer toe te passen…?”. 

3. …, Pc6 4. d4, c:d4 5. P:d4, Pf6 6. Pc3, Lb4 
En ja hoor, er kwam 
7. f3, P:e4!? 8. f:e4, Dh4+ 
Deze keer ging mijn tegenstander wel op de kritieke 
variant in en dus volgde er snel 
9. Ke2, D:e4+!? 

 
Ik keek even op de borden naast mij; toen ik weer mijn 
eigen stelling bekeek, viel me ineens een klein detail op. 
De penning, die naar mijn mening niets wezenlijks had 
veranderd aan de situatie, bleek als sneeuw voor de zon 
te zijn verdwenen… Ik nam me voor om mijn 
tegenstander na 10. P:e4 maar gelijk de twee 
consumptiebonnen te gunnen, maar zover kwam het 
niet. 
10. Le3 
Een zeldzaam geval van schaakblindheid (al zou ik het 
van mijn kant natuurlijk graag bij bluf willen houden…)! 
Terwijl ik nog even overwoog om doodleuk verder te 
gaan met 10. …, Lc5, zei mijn tegenstander hardop dat 
hij het gevoel had dat hij in een of andere openingsval 
gelopen was. Maar na  
10. …, De5 
en nog wat zetten later, zei hij, deze keer op zachte en 
bijna fluisterende toon: “volgens mij had ik toch beter 
P:e4 kunnen spelen…”. 

ASV en de Steenstraat kunnen zonder meer in één 
adem worden genoemd. Na onze "ASV-Chinees" 
Kwong Chow, IJssalon Trio, Bloemsierkunst Futura, 
Keurslager Putman, Luxe Bakkerij D. ten Hoopen en 
Derkzen voor uw groenten en fruit staat vanaf nu ook ’t 
Zuivelhoekje met een advertentie in ons fraaie clubblad 
ASV-Nieuws (zie pagina 6).  
 
Zo is de Steenstraat echt een ASV-straat aan het 
worden. U kunt 't Zuivelhoekje vinden aan de 
Steenstraat 72. Deze zaak werd een jaar geleden 
geopend. Ook hebben zij reeds een filiaal in 
Wageningen. Het is de winkel voor de echte 
levensgenieter. Bij het Zuivelhoekje kunt u terecht voor 

een totaal assortiment van de meest uiteenlopende 
kazen, wijnen en delicatessen uit vele landen. Het 
kaasassortiment van het Zuivelhoekje is overweldigend 
maar ook de mooiste wijnen zijn hier verkrijgbaar. Bij ’t 
Zuivelhoekje kunt u bijvoorbeeld terecht voor een 
heerlijk kaasplateau voor uw verjaardag maar ook een 
compleet kaas- of tappasbuffet of een kaas- en 
wijnproeverij op locatie met de lekkerste specialiteiten is 
mogelijk. Vanzelfsprekend bent u hier ook voor kerst- en 
relatiegeschenken aan het goede adres. Loop er gerust 
eens binnen en laat u door Arjan en Peter Wissing 
informeren. Ook op de site www.zuivelhoekje.nl kunt u 
alles over hun activiteiten lezen. 
Kortom een zaak met kwaliteit!! 
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Het Voorjaarstoernooi was op de derde zaterdag van 
maart weer ouderwets gezellig. Helaas kwamen er maar 
64 schakers naar het grand-café van het Lorentz 
Ondernemerscentrum. Een symbolisch aantal, maar niet 
het aantal dat we gewend zijn. Opvallend was echter dat 
alle toernooien op deze zaterdag een tegenvallend 
deelnemersaantal kenden.  
 
De deelnemers bewezen echter dat ook met een wat 
kleiner deelnemersaantal een prachtig toernooi 
gespeeld kan worden. In alle groepen was het lang 
spannend. Voor ASV was het hoogtepunt de strijd in de 
B-groep. De ASV-ers heersten in deze groep. In de 
zesde ronde werd koploper Huub Blom op een wel heel 
aardige manier gevloerd door Jan Vermeer.  
 

1. Tf1 De3+ 2. Kh1 Txf1+ 3. Txf1+ Pf2+ 4. Kg1 Ph3+ 5. 
Kh1 Dg1+ 6. Txg1 Pf2+ mat 
 
Een prachtig slot van de zesde ronde partij. Voor de 
ASV-ers was de zesde ronde een soort gehaktdag. 
Murat Duman klopte de sterke Bert Duijker van 
Bennekom en Bijan Zahmat was te sterk voor Gerrit 
Janssen van De Toren. Nico Schoenmakers en Ruud 
Verhoef maakten het feest compleet door Michel 
Auwens (PION) en Eric de Winter (Velp) te verslaan.  
 
Vervolgens volgde een heuse ASV-finale tussen Jan 
Vermeer en Murat Duman. In een koningsaanval won 
de jongste van de twee de partij en daarmee de groep. 
Murat Duman doet het al twee jaar heel goed in ASV 4. 
Deze zaterdag leek het aanvankelijk niet te lukken, 
maar na een gelukkige winst in de eerste ronde en een 
nederlaag in de tweede ronde toonde Murat Duman 
veerkracht. Met een verbeten trek op het gezicht liet hij 
daarna iedereen struikelen. Een imponerende reeks van 
vijf zeges leverde een verdiende eerste plaats op. 
Achter hem deelden ‘verliezend finalist’ Jan Vermeer, 
routinier Dick Hajee, talent Bijan Zahmat en Huub Blom 
de tweede plaats. 

In de hoofdgroep was de hele dag de vraag wie houdt 
Willy Hendriks het langst bij. Onze trainer heeft een 
bijzondere stijl van spelen. Ogenschijnlijk heb je als 
tegenstander lang gelijk spel, maar steeds weer blijkt 
dat niet het geval. Drie ronden lang bleef Vincent 
Rothuis bij. Het onderlinge duel tussen de twee op 
papier sterkste deelnemers eindigde vervolgens in 
remise. Daarna maakte Hendriks geen fout meer. 
Zevenaarkopman Rothuis bleef in de daaropvolgende 
twee ronden op remise steken.  Met 5½ punt bleven 
Rothuis en Jaap Houben van SMB een punt achter 
toernooiwinnaar Willy Hendriks. Remco de Leeuw was 
met 4½ punt de beste ASV-ers. Ook Gerben Hendriks 
kon met een half punt minder op een prima toernooi 
terugzien. 
 
In de C-groep was Frans Veerman traditiegetrouw de 
opvallendste ASV-er. Steeds verkeerde Frans Veerman 
bij de besten uit zijn groep. Uiteindelijk eindigde de 
speler van ASV 8 op een vijfde plaats met 4½ punt. 
Winnaar werd Babak Zahmat. De broer van ASV-er 
Bijan Zahmat stond slechts twee remises toe. Frans 
Veerman was een van de twee spelers die dat lukte. 
Bert Sigmond, Horst Eder en Ton van Eck kwamen tot 
vier punten.  
 
Met een kleine dertig ASV-ers in het deelnemersveld 
was het weer een echt ASV-feestje. Een feestje dat 
weer mogelijk gemaakt werd door een groep ASV-ers, 
die net als de schakers veel plezier aan deze dag 
beleefden.  

Murat Duman vecht zich naar zege in B-groep  
Voorjaarstoernooi 

Erik Wille 
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Ode aan de middenmoot 

Haat en liefde in de middenmoot 
Je wilt er los van maar ook niet 
Er wordt gestreden op leven en dood 
Met het grote stijgen in het verschiet 
 

Iedere week komen ze weer 
De dromers en intellectuelen 
Naast het spelen gaan ze voor de sfeer 
Die middengroep, ze zijn met velen 
 

Joviaal slaan ze elkander op de rug 
Een voor allen en allen voor een 
Vooral in verdediging bijzonder stug 
aan het bord een gezicht van steen 
 

Iedere week vol goede moed 
Uitgaan van eigen kracht 
Een remise is hier zelden goed 
Want dan heb je gewoon niks bedacht 
 
 
Maar stiekem toch thuis met een peertje van licht 
Op zoek naar het geheim van het winnen 
Bestuderen van opening is een plicht 
Om een matweb nauwkeurig te spinnen 
 

Altijd is er de angst voor de vrije val 
Geruisloos steeds verder te zakken 
Verbonden met een meedogenloos ratinggetal 
En het niet lukt om er meer van te bakken 
 

De 1800, een magisch getal 
Af en toe geraakt en overschreden 
Te goed dan ineens voor studentikoos gebral 
intellect wordt dan toch meer aanbeden 
 

maar na een paar tikken van de heren van stand 
toch weer terug met een hangend hoofd 
samen apart schept een stevige band 
vooral als je van je ego bent beroofd. 

Marco Braam 
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Op 23 maart jl. was het dertig jaar geleden, dat Ele 
Visserman een hartaanval kreeg en direct overleed. 
Daarmee verloor Nederland de beste 
probleemcomponist, die we ooit hadden. Het klinkt 
wellicht erg absoluut, want schaakcomposities maken, is 
zoiets als schoonrijden. Wat mooi is wordt nu eenmaal 
door persoonlijke smaak bepaald. Maar toch zijn er 
redenen om te kunnen zeggen, dat hij de beste was. 
Zoals ik al eerder vertelde worden er toernooien 
gehouden en een jury (vaak één persoon) bepaalt, wie 
het mooiste probleem  heeft gecomponeerd, wie de 
tweede prijs krijgt; wie er eervolle vermeldingen krijgen 
en wie een bijzondere vermelding. Die worden dan 
allemaal weer beoordeeld door een commissie van de 
FIDE, die daaruit het FIDE-album samenstelt. Dat 
verschijnt om de paar jaar en dat is dan weer de basis 
voor het toekennen van meester- en grootmeester-titels. 
Componisten zitten altijd de dagen af te tellen, dat het 
Album gaat verschijnen. De Fin Harkola heeft eens een 
lijst gemaakt van in het Album toegekende waardering. 
Als je dat doet tot 1979 dan was de top-4 van de wereld: 
1.Visserman 170 punten  2. Kasparjan 165 punten 3. 
Bron 147 punten en 4. Loshinsky  met 141 punten. Ik 
heb hem dan ook zelfs wel eens de beste componist 
ooit, van de wereld horen noemen. In 1972 werden voor 
het eerst vier grootmeesters door de FIDE benoemd. 
Het hoeft niet te verbazen, dat Visserman een van deze 
vier was.                                                                                                                 
Van Visserman zijn zo’n 800 problemen bekend. 
Daarmee springt hij er zeker niet uit. Dat is wel het geval 
met het aantal prijzen. Daar ligt zijn scoringspercentage 
op ongeveer 50%. Zo’n hoog percentage had en heeft 
niemand. Kennelijk was hij erg kritisch op zijn eigen 
werk en zond hij alleen in voor concoursen met werk, 
dat hij zelf goed vond. Persoonlijk bewonder ik ook de 
breedte van zijn werk. Sommige componisten maken 
vooral tweezetten of een ander type. Visserman maakte 
naast twee-, drie- en meerzetten ook helpmats en 
zelfmats. Ook ging hij fancystukken niet uit de weg en 
maakte echt mooie problemen met sprinkhanen, 
nachtruiters en circestukken. Zelfs maakte hij daarmee 
weer helpmats. Er is wel met verbazing gekeken naar 
zijn productie. Visserman was ziekelijk doordat hij 
ernstige nierproblemen had. Zijn dood door een 
hartaanval verraste dan ook menigeen. Toch was hij 
jarenlang voorzitter van de problemistenbond en 
hoofdredacteur van het probleemblad. Uiteraard werd hij 
zeer vaak gevraagd als jurylid want als hij een oordeel 
gaf werd dat door niemand aangevochten, wat altijd een 
geruststellend idee is voor organisatoren. Veel 
Nederlandse schakers kennen zijn naam echter niet. 
Dat zou eigenlijk niet moeten kunnen. Daarvoor is hij te 
zeer een paradepaard geweest van het Nederlandse 
schaakleven.                                                                                                                                
 
Laten we maar eenvoudig beginnen met een tweezet.  

 
Je zou een flinke tijd nodig hebben om hem op te 
lossen. De sleutelzet is Kb8, een tempozet dus. De 
zwarte koning kan in vier windrichtingen zijn heil 
zoeken, maar dat lukt hem niet. Maar als je als 
sleutelzet Kb7, Kc7, Kd7 of Kd8 kiest is er steeds één 
richting, waarop het fout loopt. Hoe krijg je dat ooit zo in 
elkaar gestoken? Dat werd dus een eerste prijs in het 
probleemblad in 1954. De driezet hierna is een 
zogenaamde Rössel.  

In 1948 verscheen er een boekje over dit type 
problemen en daarna werd dat plots zeer populair. De 
inhoud  is, dat een paard een aftrekschaak geeft. De 
zwarte koning krijgt daarmee wel een nieuw vluchtveld 
en wordt daarop door datzelfde paard matgezet. Na de 
sleutelzet Lf7-g8 volgen varianten als …Dxd3 2.Pe-f4+ 
Kd4 3.Pe2X. Dat lukt ook na 1...Txd3 en 1….Lxd3  1…
gxh en 1…Pd7. Qua thematiek enorm goed ingevuld. 
Dan springt het hart van de echte problemist open. Dat 
zou zeker niet het geval zijn met de zeszet, die wij als 
derde probleem geven. Ook Visserman zelf had hier 
niets mee. “Optisch niet onaardig, maar thematisch stelt 
het niets voor” zei hij erover.  

Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 
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En de oplossing? 1.e4 (dreigt Dxc3) Tb3 2.e5 (dreigt 
Dxc6) Tb6 3. e6 Tb3 4.e7 Tb6 5.Dxc3 of een andere 
variant 4…Tc8 5.dxc8D en mat op g4 volgt.  
Zoals bekend is het vierde diagram altijd een opgave 
voor de puzzelaar.  

 
De oplossing geef ik niet, ook niet in het volgende 
nummer. Een ASV-er is namelijk prima in staat een mat 
in drie op te lossen. Hoewel….als ik kijk naar de 
resultaten van de opgaven mat in twee op het 
demonstratiebord  zou het ook erg moeilijk kunnen zijn.  

Niets is moeilijker dan een gewonnen partij te 
winnen 

Fokke Jonkman 

Wie kent het gezegde niet? Er wordt natuurlijk bedoeld 
dat het nog zeer lastig kan zijn om een partij waarin je 
overduidelijk gewonnen staat ook daadwerkelijk tot het 
volle punt te voeren. 
Tekenend vind ik ook wat Donner in het clubblad DD in 
1950 schreef, t.w. 
 “I love all positions. Give me a difficult positional game, 
I will play it. Give me a bad position, I will defend it. 
Openings, endgames, complicated positions, dull draws, 
I love them and I will do my very best. But totally won 
positions, I cannot stand them.’ 
(Weet overigens ook niet waarom dat in het Engels in 
notatieboekjes van de OSBO stond...) 
 
Nu zou ik al minstens een jaar geleden wat bijdragen 
aan ASV-nieuws en hoop dat in de komende nummers 
goed te maken. Had toch al veel eerder het frustrerende 
fenomeen van totaal gewonnen stellingen niet tot een 
goed einde te brengen en zelfs afschuwelijk te verliezen 
van me af zullen schrijven. In de hoop de kwaal te 
genezen. 
 
In het Windesheim toernooi te Zwolle speelde ik in de 
openingsronde met zwart tegen IM A. Kabatianski de 
volgende partij: IM Kabatianski,Alexandre - Jonkman, 
Fokke Windesheim 2007, 09.03.2007 
 
1.d4 c5 2.d5 e5 3.Pc3 d6 4.e4 a6 5.f4 exf4 6.Lxf4 Pd7 
7.Pf3 Pgf6 8.h3 Le7 9.a4 Ph5 10.Dd2 Pxf4 11.Dxf4 0–
0 12.Ld3 Db6 13.Ta2 Lf6 14.Pd2 Pe5 15.Le2 Pg6 
16.Df3 Dd8 17.Pd1 Le5 18.Pe3 Ph4 19.Df2 Dg5 20.g4 
f5 Echt iets voor plaatjes kijken. Zwart staat al beter 

maar komt nu zeker gewonnen te staan... 21.exf5 Lxf5 
22.Pxf5 Txf5 23.Dg1 Ld4 24.Dh2 

En dan hoef je slechts het logische Tf2 uit te voeren om 
minstens 10 punten beter te staan. 
Zie hier hoe je dit toch nog kunt verliezen. 24...Lf2+ Niet 
de beste, maar altijd nog gewonnen staan,he 25.Kd1 
Txd5 26.Ld3 De3 beter Le3  27.Tf1 Tf8 28.b3 Dxd2+ 
even afwikkelen 29.Kxd2 Pf3+ 30.Ke2 Txd3 maar dan 
zeker niet zo. Gewoon Pxh2 voldoet. 31.cxd3 en met 
walging voor alles en iedereen accepteerde Kabatianski 
de overwinning. Hij komt een stuk voor te staan... 1–0 
 
Dan speel je geen lekker toernooi, ook niet als je op 
zo’n manier wint. Om een toernooi te winnen heb je 
misschien altijd wel wat geluk nodig, maar als je zo 
begint, voelt niets echt prettig meer. Er mag wat knagen 
aan je zelfvertrouwen. 
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Alle schakers die aan de kop van het klassement 
stonden hebben allemaal punten laten liggen. Jan 
Vermeer moest het deze middag afleggen tegen Rob 
Cornips en Dick Hajee. Maar ook Dick Hajee moest het 
afleggen tegen Rob. En Rob verloor op zijn beurt weer 
tegen middenmoter Rolf Hendriks. Al met al bleef Dick 
daardoor toch de leider in het klassement. Rolf schoof 
wel een plaatsje omhoog. Albert Marks, Henk ter Horst 
en Piet Noordhuis kwamen met hun twee winstpartijen 
ook in het ‘linkerrijtje’. Subtopper Horst Eder behaalde 
deze middag slechts een punt. Grote winnaar was deze 

middag Robbert Lubbers met een score van 2½. Rob 
Hartogh Heijs ging deze middag met een punt naar huis 
en Anton van der Aa en Jerry van ’t Hul moesten het 
met nul punten doen. 
Hoewel de opkomst over dit seizoen wat minder is dan 
vorig jaar, mogen we niet ontevreden zijn met de 12 
schakers die deze middag kwamen. 
De volgende ronde en tevens laatste ronde zal worden 
gespeeld op dinsdag 1 april. Ook de prijsuitreiking vindt 
dan plaats. 

Daglichtschaak: de toppers laten allen een veer 
Jan Vermeer 

Ranglijst 04 maart na ronde 18 seizoen 07/08 

Nr Voornaam Naam 
Sco-

re 
Gespe

eld TPR 
1 Dick Hajee 13 18 1826 
2 Rob Cornips 12 17 1824 
3 Jan Vermeer 11,5 18 1768 
4 Hans Donker 9,5 15 1760 
5 Rolf Hendriks 8,5 14 1699 
6 Horst Eder 8 18 1595 
7 Fritz 8 6 7 1932 
8 Albert Marks 6 9 1718 
9 Robbert Lubbers 5,5 15 1534 
10 Piet Noordhuis 5,5 10 1615 
11 Henk Kuiphof 4,5 9 1687 
12 Henk ter Horst 4 15 1435 
13 Theo van Niekerk 3 4 1825 
14 Hendrik van Buren 2,5 6 1613 
15 Anton van der Aa 2,5 13 1360 
16 Ko Kooman 2 3 1761 
17 Jerry van 't Hul 2 11 1357 
18 Bob Hartogh Heijs 2 6 1397 
19 Ton Houtman 1,5 3 1364 
20 Jan Looyen 1 3 1528 
21 Bas van Riel 1 3 1518 
22 Frank van Netten 0,5 3 1486 
23 Herman Ulkeman 0 1 1131 
24 Marion Buesink 0 2 1208 

ronde 16  
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Jan Vermeer Rob Cornips 0-1 
Horst Eder Dick Hajee 0-1 
Rolf Hendriks Anton van der Aa 1-0 
Albert Marks Henk ter Horst 1-0 
Robbert Lubbers Piet Noordhuis rem 
Bob Hartogh Heijs Jerry van 't Hul 1-0 
ronde 17  
Rob Cornips Dick Hajee 1-0 
Horst Eder Jan Vermeer 0-1 
Robbert Lubbers Rolf Hendriks 1-0 
Jerry van 't Hul Albert Marks 0-1 
Anton van der Aa Piet Noordhuis 0-1 
Henk ter Horst Bob Hartogh Heijs 1-0 
ronde 18 
Rolf Hendriks Rob Cornips 1-0 
Dick Hajee Jan Vermeer 1-0 
Henk ter Horst Horst Eder 0-1 
Albert Marks Robbert Lubbers 0-1 
Piet Noordhuis Jerry van 't Hul 1-0 
Bob Hartogh Heijs Anton van der Aa 1-0 

Daglichtschaak 04 maart 2008  
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Na de optater uitgedeeld door Veenendaal 2 schreef ik 
in de vorige editie van ASV-Nieuws: “Om zich te 
handhaven zal het 5e nog wat punten moeten pakken”. 
Maar het kan verkeren, want twee rondes en 4 
matchpunten later staat het 5e nog maar 1 matchpunt 
achter op de koploper met de gezamenlijke slotronde 
nog voor de boeg! Nu klinkt dit mooier dan het is, want 
ondanks die ene punt achterstand staat ASV 5 maar 4e 
in klasse 1A. Het blijkt een rare poule waarin alle teams 
kwistig punten morsen. Maar later meer daarover, laten 
we eerst eens kijken hoe het 5e aan de punten kwam.  
 
Tegen (toen nog mede degradatiekandidaat) Bennekom 
2 werd in een gezellig (!, blijkens het wat zurige 
commentaar op de website van Bennekom deelde niet 
iedereen deze mening) volle blokhut een klinkende 
overwinning behaald: 5½-2½. Doordat Tony aan bord 2 
al snel een stuk won en ook de situatie op de overige 
borden geen reden tot zorg gaf was de nakende 
overwinning geen moment in gevaar. Het grootste 
spektakel leverde Remco aan bord 3. 
 
Sonnenberg,M (1856) - Gerlich,R (1905)  
1e klasse OSBO (5), 21.02.2008 

 
17...Pfe3 18.Lxe3 Pxe3 19.Lxb7 Pxf1 [19...Dxb7?! 
20.Tf3 f6 21.cxd4 cxd4 22.Pxd4=+] 20.Txf1 dxc3 
21.Pxc3 Dxb7 Zwart heeft nu de kwaliteit maar moet 
nog wel een witte aanval zien af te slaan. 22.Pce4 Tad8 
23.Dg2 De7 24.Dh3?! Wit gaat vol in de aanval. 24...h6 
25.g4?! Een aardig plan dat niet werkt. Remco rekende 
op 25.Pf6+ Lxf6 26.exf6 Dxf6 27.Dxh6 Tfe8 waarna de 
witte aanval stokt. 25...hxg5 26.fxg5 Dit was het idee 
achter g4. Wit dreigt nu Pf6+ met een eventueel mat op 
g7 na ruil. Dit kost echter net een zet teveel om te 
werken. 26.Pxg5 Tfe8–+ 26...c4 Hier zouden veel 
mensen hebben gekozen voor 26...Tfe8 om na 27.Pf6+ 
Lxf6 28.gxf6 Df8 te kunnen spelen. Zo niet Remco die 
voortzet in zijn "alles-of-niets-stijl". 27.Pf6+ Lxf6 28.gxf6 
Dc5+ 29.Tf2 Txd3 Ook hier is 29...Tfe8 het solide 
alternatief. 30.Dh6  

 
 
Wit heeft bereikt wat hij wilde: hij dreigt mat in 1. Met het 
zwaard van Damocles bungelend boven zijn hoofd 
betreed Remco nu het doornige smalle pad dat via 12(!) 
achtereenvolgende schaakjes tot de overwinning leidt. 
30...Td1+ 31.Kg2 Dd5+ 32.Kh3 Dd3+ 33.Kg2 De4+ 
34.Tf3 De2+ 35.Kg3 Tg1+ 36.Kf4 Dd2+ 37.Te3 [37.Ke4 
Txg4+ 38.Df4 Txf4+ 39.Txf4 Dd3#] 37...Dd4+ [37...Df2+ 
38.Ke4 Txg4+ 39.Df4 Txf4#] 38.Te4 Df2+ 39.Kg5 Df5+ 
40.Kh4  
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 

ASV 5: het kan verkeren 
Robert Naasz 
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En dit is de stelling waar Remco op zat te azen. 
40...g5+! De dames gaan van het bord en rest is een 
kwestie van techniek zoals dat heet. 41.Dxg5+ [41.Kh5 
Dh7!] 41...Dxg5+ en dat is twaalf! 42.Kxg5 Tc8 43.h4 
b5 44.Kh6 c3 45.bxc3 Tc4 46.Te3 Tgxg4 47.h5 Kf8  
0–1 
 
Op dus naar SMB 4, dat al zeker was van degradatie. 
Omdat de koplopers Veenendaal 2 en SMB 3 in de 5e 
ronde punten hadden laten liggen en in de 6e ronde 
tegen elkaar zouden spelen gloorde er zelfs nog een 
sprankje hoop op promotie aan de horizon. De opdracht 
was duidelijk: met zo ruim mogelijke cijfers winnen en 
dan maar zien wat de rest doet. Met invallers Kees 
Verkooyen en Jan Vermeer (voor Jochem Woestenburg 
en Abbes Dekker) vertrokken we naar Nijmegen. Daar 
wachtte ons een verrassend stug SMB 4 dat in een van 
zijn sterkere opstellingen van dit seizoen speelde. 
Uiteindelijke wonnen we met 5-3, niet bepaald de ruime 
uitslag waar we voor gingen. Zelf speelde ik een aardige 
partij met een klassiek loperoffer op h7. 
 
Naasz,R (1788) - van Wezel,F (1701) 
1e klasse OSBO (6), 11.03.2008 

 
10… 0–0? 11.Lxh7+! Grappig genoeg doet Fritz11 op 
mijn PC er meer dan 3 minuten over om te zien dat dit 
veruit de beste zet in de stelling is! Nu ga ik hier niet 
beweren dat ik als koolstof gebaseerde levensvorm dit 
allemaal tot het einde toe heb zitten uitrekenen (zie het 
vervolg) maar op basis van kennis, ervaring en gevoel 

dacht ik dat het wel goed zat. Die kennis heb ik uit het 
boek "Art of attack in chess" van Vukovic. In dit mooie 
boek staat een hoofdstuk waarin op semi-
wetenschappelijke wijze het loperoffer op h7 wordt 
ontleed. 11...Kxh7 12.Pg5+ In dit type stelling heeft 
zwart 3 mogelijke verdedigingen, nl Kg8, Kg6 en Kh6 
zoals Vukovic uitlegt. Die laatste is eigenlijk nooit een 
optie wanneer wit zijn loper op c1 nog heeft zoals hier. 
Kg6 is soms echter verrassend sterk maar niet hier. 
12...Kg8 [12...Kg6 13.Dd3+ Pf5 14.Dh3 Ph6 15.g4!] 
13.Dh5 Td8 14.Dxf7+ Ook mogelijk is 14.Dh7+ Kf8 
15.Dh8+ Pg8 16.Ph7+ Ke7 maar ik vond dit niet heel 
duidelijk. 17.Lg5+ Kd7 18.Dxg7+- 14...Kh8  

 
Sofar so forced. Maar nu? Het grote aantal zeer 
aantrekkelijke voortzettingen begon mij hier parten te 
spelen..... Toen ik het loperoffer zat te overwegen had ik 
bedacht dat ik hier altijd 15.Pxe6 Lxe6 16.Dxe6 met 
goed praktische kansen kon spelen. Na 15.Dh5+ Kg8 
16.Dh7+ Kf8 17.Dh8+ Pg8 18.Ph7+ volgt nu 18...Kf7 
wat niet mogelijk was op de vorige variant. Fritz 
schreeuwt hier om 15.a4 vermoedelijk om te vervolgen 
met La3. Dit plan had ik wel gezien maar leek me wat 
traag. Dit is natuurlijk onzin. Met de loper op a3 wordt de 
vluchtweg van de zwarte koning via f8 afgesloten en is 
de winst een kwestie van tijd. Ik wilde echter de toren op 
h1 laten meedoen en speelde 15.h4?! 15...Pf5 16.Th3? 
Een geforceerde en goede variant is 16.g4! Ph6 
(16...Pfxd4? 17.Dh5+ Kg8 18.Dh7+ Kf8 19.Dh8+ Ke7 
20.Dxg7+ Ke8 21.Df7#) 17.Dg6 Kg8 18.Dh7+ Kf8 
19.Dh8+ Pg8 20.Ph7+ Kf7 en pas nu 21.Th3!+-. 
16...Pcxd4!  
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Actieve verdediging! Hier moest ik even ernstig in de 
denktank. Niet slaan is lastig vanwege de dreiging Pc2+ 
maar wel slaan heeft ook nadelen. 17.cxd4 Dxd4 
18.Ta2 Dxe5+?! Mijn tegenstander was achteraf erg 
kritisch over dit slaan. 18...Dc4 met dubbelaanval is een 
aardig idee. 19.Te2 Df6? 19...Da1!? leek me beter en 
Fritz is het hier roerend mee eens. 20.Dh5+?! [20.Dxf6 
gxf6 21.Pf7+ wint natuurlijk onmiddelijk maar heb ik niet 
gezien.........] 20...Kg8 [20...Dh6?? 21.Pf7+; 20...Ph6 
21.Tf3] 21.Lb2 d4 22.Tf3  

 
Alle witte stukken staan op de koning gericht. De 
volledige ineenstorting van Zwart kan niet lang uitblijven. 
22...Dh6 23.Df7+ Kh8 24.Txf5! 1–0 
 
Omdat Veenendaal 2 en SMB 3 tegen elkaar gelijk 
speelden en de Toren 2 over Ede heen walste met 6½-
1½ is de stand bovenin nu als volgt: 
 

1. Veenendaal 2 9 30 
2. SMB 3  9 27½ 
3. de Toren 2 (j) 8 29½ 
4. ASV 5  8 26 
 
In de gezamenlijk slotronde speelt Veenendaal 2 tegen 
de Toren 2 en SMB 3 tegen Bennekom 2 dat bij verlies 
degradeert. Het 5e speelt tegen Ede. Stel nu 
dat……………………….<droom>……..de Toren wint 
van Veenendaal met het kleinst mogelijke verschil. SMB 
3 verliest en ASV 5 wint met 8-0 (moet kunnen) dan…… 
 
1. ASV 5   10 34  
2. de Toren 2 (j) 10 34 
3. Veenendaal 2 9 33½ 
4. SMB 3  9 ….. 
 
En ASV 5 kampioen op onderlinge resultaat tegen de 
Toren 2! Het kan dus nog…..<snap back to reality!> 
 
Ahem, goed. Maar een minimaal kansje op de tweede 
plaats met mogelijke promotie is er wel degelijk. Laten 
we maar zien wat er gebeurt. Tijdens zo’n slotronde 
willen de emoties wel eens hoog oplopen, evenals de 
spanning. Geloof me, ik weet er alles van…. 
 
Voor de neutrale toeschouwer belooft het hoe dan ook 
een spannende ontknoping te worden op 11 april in 
Arnhem Zuid. Komt dus allen kijken in het Olympus 
College! 

(advertentie) 
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