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En voor de tweede maal liet ik me foppen 
door de harde return van Frank. En nee, ik 
heb het niet over tennis………. De laatste 
editie ging er dus iets niet goed. Helaas zag 
de redactie een zeer uitgebreide 
analysesectie van ons zeer gewaardeerde 
tweede team over het hoofd en dit kwam dus 
niet in het blad terecht. Erg pijnlijk natuurlijk. 
Men steekt veel moeite in het maken van 
kopij en vervolgens wordt het doodleuk niet geplaatst! 
Niet zo mooi. De redactie zal proberen zijn leven te 
beteren.  
Maar goed, uiteindelijk is deze omissie nog een klein 
beetje goed gemaakt door de analyses wel te plaatsen 
in de versie die op de website staat. En gelukkig staan 
er in deze maart editie weer gewoon twee bijdragen van 
het tweede team. Hulde!  

Deze keer staat volgens mij alles er in. En 
lekker actueel, met een verslag van het 
Voorjaarstoernooi dat vorig weekend plaats 
vond.   
 
Namens de redactie veel leesplezier 
gewenst, 
 

Robert Naasz 

Deze keer kunnen we er niet omheen om te beginnen 
bij de Algemene Ledenvergadering van 29 januari. Deze 
jaarvergadering werd niet in ons huidige clubgebouw, 
maar in de kantine van het Activiteitencentrum 
Schreuder gehouden. Daarin lag ongetwijfeld ook de 
reden opgesloten dat er maar liefst 60 schakers 
aanwezig waren. Immers de keuze voor een nieuwe 
clublokaal stond op de agenda. Zonder ook maar één 
tegenstem werd voor de nieuwe lokaliteit gekozen. 
Daarmee werd deze vergadering een historische avond. 
Immers, na vijf jaar met plezier geschaakt te hebben in 
het Scoutinggebouw aan de Monnikensteeg, binden we 
vanaf 7 mei in het Activiteitencentrum Schreuder aan de 
Vlamoven de strijd met elkaar aan. De tweede 
verhuizing na een lange periode in De Opbouw moet 
ASV qua huisvesting weer in rustiger vaarwater 
brengen. Het bestuur prijst zich gelukkig een ruimte 
gevonden te hebben die ook voor ouderen en 
gehandicapte schakers goed toegankelijk is. En 
natuurlijk zijn we blij met het spelen van de interne 
competitie in één zaal. 
 
De komende twee maanden gaan we onze energie 
steken in het zo gladjes mogelijk laten verlopen van de 
verhuizing. Ook het opzetten van de organisatie van de 
“kantine in eigen beheer” zal uitgewerkt worden. 
Daarnaast willen we op Presikhaaf acties opzetten om 
reclame te maken voor ASV en het schaken. De 
verhuizing is daar een mooie aanleiding voor. De 
samenwerking met Bibliotheek Arnhem zullen we ook 
op Presikhaaf uitbouwen. We hebben met hen 
afgesproken dat we reclame gaan maken bij hun nieuw 
te openen vestiging op Presikhaaf. Ook zijn er contacten 
gelegd met het Winkelcentrum Presikhaaf. Binnenkort 
zullen we ook de eerste gesprekken voeren met een 

deskundige op het gebied van het creëren en in 
standhouden van netwerken. Wij willen immers graag 
met onze club zoveel mogelijk strategische partners, 
zoals bijvoorbeeld het Lorentz Ondernemerscentrum, 
aan ons binden. Zo is een diep gekoesterde wens om 
regelmatiger dan nu een internationaal toernooi in 
Arnhem te organiseren, analoog aan het Euwe-
Stimulanstoernooi uit 2008. 
 
Het is al weer maart. Het voorjaar begint. De koude 
maanden liggen achter ons. ASV startte het voorjaar 
goed met het eerste van onze drie toernooien. Ons 
ASV-Voorjaarstoernooi dat afgelopen zaterdag werd 
gehouden in het grand-café van het Lorentz trok ruim 90 
deelnemers, waaronder twee schaakmeesters. 
 
In dit ongetwijfeld weer fraaie maartnummer van ASV-
Nieuws mogen we ook weer twee nieuwe adverteerders 
aan u voorstellen. Die steun aan onze club stellen wij 
enorm op prijs. ASV-nieuws is zo een uitstekende plek 
om zich te presenteren.  Hiervan is Wijnkoperij Yves 
Boode al de achtste winkelier uit de Steenstraat die in 
ons clubblad voorkomt. De band van ASV met deze 
winkelstraat is daarmee overduidelijk. Prachtig!! Verder 
mogen we Camping Idyll gelegen in Hongarije 
verwelkomen als nieuwe adverteerder. Zo ziet u maar 
waar de schaakdemo in de bibliotheek toe kan leiden.  
Met de schaakdemo in de bibliotheek heeft ASV zich 
weer aan het publiek gepresenteerd. Het was weer een 
gezellige zaterdagmiddag waar vele bezoekers van de 
bibliotheek hun belangstelling toonden voor het 
schaken. Deze activiteit houden we er ook zeker in, 
want het is een goede manier om het schaken, maar 
natuurlijk vooral ook ASV te promoten.  

Van het bestuur 

Van de redactie 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

7 mei 2009 30 april 2009 

2 juli 2009 25 juni 2009 
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De teamcompetitie begint in een beslissend stadium te 
komen. ASV-9 heeft ondanks twee mindere wedstrijden 
nog kansen op de titel. Na het verlies tegen De Toren 
11 is winst in de slotronde wel geboden. Voor wat 
betreft de andere teams heeft ASV-2 kansen op 
promotie nog in eigen hand. Zij spelen eind maart de 
belangrijke wedstrijd tegen het Amsterdamse Caïssa. Er 
moet dan wel gewonnen worden. ASV-5 lijkt door een 
nederlaag in de vorige ronde voor de titel te zijn 
afgehaakt. Alleen als de uitslagen in de laatste twee 
ronden heel gunstig uitvallen zijn er nog mogelijkheden. 
Ook is er eventueel via de achterdeur als beste nummer 
twee nog een kans om te promoveren, maar dat hangt 
ook af van de prestaties van de OSBO-teams in de 
KNSB-competitie. ASV-1 heeft zich vanuit de onderste 
regionen weten op te werken naar de middenmoot. 
ASV-3 staat nog boven de fatale streep en moet het 
komende duel tegen Sneek-2 flink aan de bak om in 
veilig vaarwater te blijven. De overige teams spelen hun 
partijtje heel verdienstelijk op hun niveau mee!! In de 
strijd om de OSBO-cup staan ASV-4 en ASV-5 aan de 
vooravond van de volgende ronde. Wellicht kunnen zij 
ook op dit front nog succes boeken.  
 

U ziet het er staat ons nog het nodige op schaakgebied 
te wachten. Maar dit geldt niet alleen voor de 
teamcompetitie. Nee, er is nog veel meer! Wat staat er 
de komende tijd verder op het programma? Welnu, ASV 
is op (Paas)zaterdag 11 april gastheer van het 
individuele snelschaakkampioenschap van de OSBO. 
Ook dit toernooi zal in het Lorentz worden gehouden. 
Wij hopen ook van ASV-zijde op een grote 
belangstelling ook al bent u misschien niet zo’n 
liefhebber van het vluggeren. Ook organiseert ASV in 
het Lorentz de slotronde voor onze senioren van ASV-
10 op dinsdag 21 april. Kom onze senioren 
aanmoedigen want ook zij verdienen onze steun!! Ons 
vierkampentoernooi met de finale van de OSBO-cup op 
5 en 6 juni kunt u ook alvast noteren. En om het 
compleet te maken het ASV-weekendtoernooi met als 
inzet het Open Schaakkampioenschap van Arnhem 
wordt op 4, 5 en 6 september gehouden! 
 
Zo u bent weer bijgepraat. Wij wensen u weer veel 
schaakplezier voor de komende tijd en geniet van deze 
ASV-Nieuws waar weer veel leden een bijdrage hebben 
geleverd!! 

Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren 

EXTERN 
We beginnen met ASV 1 – Overschie 1: Richard v.d. 
Wel – Cor Feelders. (DIAGRAM 1).  

Richard staat goed. Na T8c7 zou hij wel eens aan het 
langste eind hebben kunnen trekken. Maar hij bleek in 
beslag genomen door de zwarte mogelijkheid …h5. Dan 
moet hij nog verder naar voren met de koning en het 
was hem niet duidelijk hoe dat zou aflopen. Dus besloot 
hij eerst een gaatje te maken op f4 met 1.f5? Dat was 
een slechte gedachte, want nu speelde zwart …Le3 en 
is …h5 zelfs gelijk mat. En wat doe je daar nog tegen? 
Richard deed een geweldige vondst, die helaas niet op 
het bord kwam. 2.Txg7+  Kxg7  3.Tc7+ Het vervolg was 
weinig prozaïsch: …Kh8 4.Tc8+ Kg7 5.Tc7+ Kh8  ½ - ½. 
Richard had erop gerekend, dat zwart naar de toren zou 
wandelen. Maar zwart voelde terecht nattigheid. Er zou 
gevolgd zijn 3…Kf8 4.Tc8+ Ke7  5.Tc7+ Kd8 6. Th7 

want het mat moet gedekt worden. …h5  7.Txh5 Txh5 
(DIAGRAM 2)  

en dan de grote verrassing. Niet de toren terugslaan 
maar 8.a7 en nu kun je er alle mogelijke zetten op los 
laten: het punt gaat niet naar Overschie. 8…Tg5 9.Kh3 
Txg3+ 10.Kxg3 Pxf5+ 11. Kg4 Lxa7 12.Kxf5. Richard 
hield er zelfs rekening mee, dat hij eventueel het 
eindspel  Koning tegen loper en paard zou moeten 
tegenspelen. Maar zo ver kwam het dus niet. 
 
Nog meer mooi werk, maar nu uit de gelederen van 
ASV 7 uit de wedstrijd tegen Bennekom2. In DIAGRAM 
3  zien we Tje Wing Au in actie.  
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Tje wing had gezien, dat er nauwelijks communicatie 
was tussen de zwarte konings- en damevleugel en dat 
zwart dus te laat zou zijn als hij tegen de koning zou 
optrekken. Daarom had hij expres c3 onverdedigd 
gelaten met Te1 als verder lokaas daarachter. Als zwart 
daar zijn enige actieve verdediger van de koning op 
afstuurt is het spoedig met hem gedaan.1 …Lxc3. 
Hoera. Dat is al raak. 2.Lxf5 Lf6 Nu ziet zwart het ook. 
Verder geen veroveringen, maar beschutting voor de 
koning. En dan is dit de enige mogelijkheid. …Tf8 
gevolgd door De8 om zo meer stukken naar de koning 
te dirigeren faalt simpel op 3.Dxc3 Txf6 4.Dxa5.  3.Dg4 
Tf8 4.Lxg6 hxg6 5.Dxg6  Kh8 6. Te4 Het mat is niet 
meer te ontgaan …Tg8 Tje Wing had de indruk, dat zijn 
tegenstander dit opzettelijk speelde om er maar zo snel 
mogelijk vanaf te zijn.  7.Dh6 mat. 
 

Trots kwam Filip Stibbe naar ons toe. Hij had wel 
honderd partijen gespeeld tegen Fritz 8, en allemaal 
verloren. Maar nu heeft hij er een gewonnen. Hoe kan 
dat nu zomaar? Wij hebben het resultaat uiteraard ook 
in Fritz gestopt en het klopt.  

In DIAGRAM 4 heeft Filip net op e6 geslagen en Fritz 
staat nu dus een stuk achter. Dat wil hij uiteraard terug 
hebben. Kan dat? Het antwoord lijkt net iets achter de 
computerhorizon te liggen. Er volgde …Txe6 2. Txe6 
Dxe6 De computer geeft nu enige tijd 0,00  3. Dg5+ Kh8 
4.Te1 en nu speelt Fritz Dxe1. Hij heeft gezien, dat zijn 
koning in een matnet terecht is gekomen en dat hij dus 
de toren moet slaan. Maar er kwam nog een verrassing 
achteraan.  5.Pxe1 c6 6.Dh5+ Kg7 6. Pf3 Ta7 7.Pg5 
Kg8 8. Dg6+ Kf8 9.Ph7+ Txh7 opnieuw ziet de computer 
geen andere uitweg dan te offeren. Met de rest van de 
partij had Filip geen problemen meer. 

't Zuivelhoekje  
Voor de lekkerste kaas en wijn  

Steenstraat 72  
 6828 CN Arnhem  
  tel: 026-4431656 

    
www.zuivelhoekje.nl  

(advertentie) Met mezelf is het al ruim een jaar één en al droefenis 
(met heel af en toe een lichtpuntje). Lieve mensen, wat 
ben ik oud aan het worden. Ik kom nog wel vaak goed 
te staan, maar verknol het dan. Dat is steeds nadat ik 
zo’n drie-en-een-half uur gespeeld heb. Dan lijkt 
schaken plots onmogelijk te worden. Het laatste jaar 
heb ik zo’n tien goedstaande partijen weggegeven. Ik 
raakte zo’n 120 ratingpunten bij de KNSB kwijt. In het 
laatste OSBO veteranenkampioenschap was het weer 
raak. Niemand zal ontkennen, dat ik in DIAGRAM 5 
met zwart riant sta tegen Benno Galjart.  

 
Hier speelde ik 1…Df6+ Er volgde 2.Kg1 e3?? 3. Tf1 
Tja. Zo gaat het nu steeds.   
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Ik begin er al aan te wennen. Dame kwijt. Het leven is 
hard.  Maar nu bof ik toch een beetje. Kijk maar.  3…e2 
4.Txf6+ gxf6 5.Dd6+ en het drong tot mij door, dat ik de 
partij niet zou verliezen. Die pion op e2 is een 
permanente bedreiging voor de witte koning. Hendrik 
was blij. De droefenis kwam weer later. Het laten slaan 
van de dame zou wel eens de snelste weg naar winst 
kunnen zijn. Die vraagtekens moeten uitroeptekens zijn. 
DIAGRAM  6.  

 
Er volgde nog …Kf7 6. Dd5 Te6 7.Dh5 en Galjart bood 
remise aan. Ik accepteerde ogenblikkelijk. Nog steeds 
overheerste de blijdschap, dat ik de dans ontsprongen 
was. Maar na Kf8 staat zwart glad gewonnen. Daar kom 
je dan achter als je weer wat nuchterder naar 
schaakstukken kunt kijken. 
 
INTERN 
Gerben Hendriks had nog lang spijt van een gemiste 
kans tegen Leon van Tol. Je krijgt natuurlijk niet 
regelmatig winstkansen tegen een topper van de club.  

 
Maar in DIAGRAM 7 had hij die onmiskenbaar.  
Leon was helemaal  in beslag genomen door de 
mogelijkheid om mat te geven en ging daar lijnrecht op 
af. 1…Td1 ?? Wat vraagtekens. Tja, het had het eind 
van de partij kunnen zijn als wit het ziet.  2.De8+ Kh7 
3.Dh5+ Kg6 4.De4+ Kxh5 5. Dh7#. Maar Gerben 
speelde Dc8+ en gaf gelijk op na …Ld8. Dat je daar 
lang hartzeer over hebt zal elke clubgenoot goed 
begrijpen. 

Een zeldzame partij was van Paul  de Freytas met wit 
tegen Robert Naasz. Kijk eens naar DIAGRAM  8 en je 
kunt je bijna indenken, dat je extra contributie moet 
betalen als je zulke standen op het bord weet te krijgen. 

 
Hier kan zwart niet de toren op f1 slaan want dan volgt 
Lxg6+ en zwart gaat mat. Dus speelde Robert 1…De2+ 
2.Kf4 (Kg2 loopt snel mat: …Pg4+ 3.Kh3 Dh2 4.Kxg4 
Dxg3#) …Ph3+ ( Dit had ..Pd3+ moeten zijn.  Even een 
variantje …Pd3+ 3.Ke4 Dg2+ 4. Pf3 Pf2+ 5.Txf2 Lxf2  
6.Lb3 Dxg3  7.Pe5 Dxe3  8. Kd5 Dd4+ 9. Ke6  Lg3 
10.Pd7 Lc4 11. Lxc4 Dxc4 12. Pe7 Lxb8 13. Pf6 Kh8  
Dat twee spelers in tijdnood dat nu even over het hoofd 
zien.) 3. Ke4 Pg5 4.Kd5 Lc4+ 5.Kd4 (Als wit de loper 
slaat volgt Dxf1 met groot voordeel. ) …Pe6+ (Zwart 
dacht, dat hij nu de toren wel kon slaan omdat de 
mardreiging er uit is. ) 6. Lxe6  Dxf1 ( Helaas voor zwart 
ontstaat er gelijk een nieuwe matdreiging.) DIAGRAM 9  
 

 7.Tb7+  Kh8 8.Lg7+ Dit mist mat in één. Paul bood 
remise aan, Robert accepteerde. Daarna zag Paul direct 
het mat. Achteraf vonden beide spelers dat ze dat wel 
een halfje verdiend hadden.    
 
Dit is een fragment uit Horst Eder – Ko Kooman. 
DIAGRAM 10)  
 
(zie diagram op volgende bladzijde) 
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Het zal duidelijk zijn, dat Horst het beste van het spel 
heeft. Zijn stukken staan veel actiever en hij dreigt nu 
ook materiaal te gaan winnen. Daarbij werd zijn 
aandacht vooral getrokken naar de loper op e6. 
Inderdaad ligt daar ook de sleutel voor materiaalwinst, 
minstens een pion. Ko verwachtte te gaan verliezen, 
maar soms komt er een wonderbare redding. Zo ook nu. 
Je kunt op drie manieren Le6 slaan. Eentje ervan is fout 
en die kreeg precies de voorkeur van Horst. 1.Tbxe6  
f7xe6 2.Pxe6  Tcf7  Hier gaat het om. Na deze zet 
verliest wit de kwaliteit en dat bleek hier te veel. Er werd 
nog dertig zetten doorgespeeld en toen had Ko de winst 
binnengehaald. 

De analyse is altijd achteraf, als het spektakel geweest is en de kruitdampen zijn opgetrokken. De analyse is koud, klinisch en 
feitelijk en neemt meedogenloos onder de loep waar het beter kon. Deze column gaat over het schaakproces, wanneer de emotie 

hoogtij viert, de warme analyse van de geest. 

De avonden. 
 
Misschien kent u het boek van Gerard Reve waarin het 
leven wordt geschetst van een jongen die in een 
verstikkend sociaal milieu een vervormde ontwikkeling 
doormaakt. Prachtig boek, matige verfilming. Met name 
de passage in het boek waarbij Frits Egters van zijn 
oom te horen krijgt hoe het komt dat al die Amerikanen 
zo vet zijn is magistraal, en een griezelige schets van 
kleinburgerlijkheid bovendien. Dat komt namelijk door al 
die cafeteria’s waar ze de hele tijd naar toe gaan, aldus 
de oom. Nee, zegt Frits, ze heten cafetária’s. nN zo’n 
vijf keer dit ritueel te hebben herhaald houdt Frits het 
niet langer vol en verdwijnt hij van het toneel op de 
grijze grauwe verjaardag waar ze zich op dat moment 
bevinden. De avonden in dit boek waren voor Frits niet 
door te komen, het was gevuld met litanieën van 
negativisme en suffigheid van zijn ouders, waar tegen 
hij dan zachtjes protesteert. Maar goed dit allemaal ter 
inleiding.  
 
Ik wil het hier ook hebben over de avonden, maar dan 
over andere avonden. Fantastische avonden om precies 
te zijn. Schaakavonden wel te verstaan, maar dan wel 
schaakavonden plus. Het is afgelopen zomer begonnen 
toen Koen, Jochem, Remco, Ton en ondergetekende 
verontrust kennis namen van de lengte van de lange, 
lange zomerstop. We vonden het onverantwoord om 
elkaar zo lang uit het oog te verliezen en besloten tot 
een stiekem schaakverbond op vrijdagavond. We 
schaakten uren lang, we rouleerden van bord en 
tegenstander, liepen elkaar de hele avond liefdevol af te 
zeiken, en dronken fijne wijnen. 

Eigenlijk ging het niet echt over schaken. Het ging over 
het leven. Met name interesse in de levens van elkaar 
en hoe dat nog wat te verbeteren viel. Of hoe we 
konden voorkomen dat we een neurotische Frits werden 
zoals beschreven in De Avonden van Reve.   
 
Centraal tijdens deze avonden stond de 
onvoorwaardelijke acceptatie van elkaar. Iedereen heeft 
natuurlijk zijn verhaal en zijn eigenaardigheden, maar 
dat was van geen enkel belang. Schaakniveau telde ook 
niet, er werd geen stand bijgehouden. Noviteiten werden 
uitgeprobeerd, stukken werden teruggezet nadat de klok 
al was ingedrukt, en soms wel drie of vier zetten 
mochten terug omdat het anders jammer zou zijn van de 
partij. Er waren avonden dat Remco volledig 
onverslaanbaar was, wat we ook probeerden. Soms 
dekte Jochem zich in door te zeggen dat hij wel erg moe 
was van het harde werken maar toverde altijd weer 
magistrale partijen uit de hoge hoed. Koen was altijd fit 
en wist weer nieuwe dingen over oude openingen, en 
Marco had altijd quasi levenswijsheden, en 
tegeltjesteksten uit de magnetron zullen we maar 
zeggen. Maar toch een mooie smeltkroes van 
levensstijlen en een feest van respect. Is dit nou niet wat 
overdreven zou de kritische lezer zich af kunnen 
vragen? Misschien, maar het is nu eenmaal bijzonder 
plezierig om iedere week elkaar wekelijks weer te zien 
met de belofte van een spannende schaakavond, in het 
warme licht van Jochems woonkamer, altijd druk in de 
weer met zijn espresso’s, of in het rommelige, gezellige 
stulpje van Ton, waar iedereen welkom is, en altijd een 
bijzondere wijn geruime tijd voor het consumeren naar 
lucht staat te happen.  
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Zelfs na de zomer is dit doorgegaan, naast de bijzonder 
plezierige schaakavonden bij ASV bleef er de behoefte 
aan de intieme kleine sfeer van de woonkamer, waar de 
wereldproblemen tussen de koffie en de wijn elegant 
worden opgelost. Af en toe fladderden er anderen langs 
zoals Ruud, Richard, en anderen. De chemie past zich 
dan naadloos aan, zonder problemen. 
 
Misschien word ik ouder, en begin ik andere dingen te 
waarderen. Ik hoef niet meer tot diep in de nacht te 
slenteren langs ’s Heeren wegen, ik ben een beetje 
klaar met oppervlakkige vluchtige ontmoetingen met 
mensen. En oprechte betrokkenheid, volledige 
acceptatie, waardering voor eigenheid, en een warm 
welkom is in toenemende mate ook voor mij een hoog 

goed. Laat dat dan maar een tikje saai zijn, en van het 
kaliber onschuldig vermaak zoals de oma van mijn 
wederhelft zou zeggen. Ik heb zelfs licht op mijn fiets 
van voren en van achter.  
 
Of zou het dan toch zo zijn dat de eeuwige student in 
mij weer van zich doet spreken, op zoek naar 
kameraadschap en dat hij alleen wat chiquer is 
geworden omdat hij over meer middelen beschikt? Het 
zou maar zo kunnen, en ach, cafeteria’s, cafetaria’s, als 
er maar een tafel staat met vier stoelen, een klok en een 
bord….asbakken hebben we niet meer nodig, want we 
willen zo lang mogelijk genieten van De Avonden…. 
 
Marco Braam 

Een repertoiretje 
Peter Boel 

In de afgelopen jaren heb ik geen deuk in een pakje 
boter kunnen slaan in het Journalistenkampioenschap 
bij Corus. Zo eindigde ik vorig jaar nog wel derde maar 
had ik me door nederlagen in de derde en vierde ronde 
geen moment in de strijd om de titel kunnen mengen. 
Voor dit jaar was ik dan ook zeer gebrand op een goed 
resultaat. Ik had van tevoren zelfs een soort repertoiretje 
samengesteld waarmee ik de concurrentie zou kunnen 
verrassen. Overigens deden oud-kampioenen als Erik 
van Heeswijk (de sterkste deelnemer van de laatste 
tijd), Jouke Algra en de regerend kampioen Cees Stap 
niet mee, en veelvuldig bijna-kampioen Alexander 
Münninghoff had zich een weekje vergist en zat ‘dus’ in 
Rusland. Maar onder de ‘ouwe hap’ waren er nog 
voldoende tegen wie ik in de afgelopen jaren steekjes 
had laten vallen.  
 
Dit jaar zat alles weer eens goed mee. Het toernooi 
begon ouderwets met het Lewis-gambiet 1.e4 e5 2.Lc4 
Lc5 3.d4!?, en na 3...exd4?! volgde 4.Lxf7+ Kxf7 
5.Dh5+, wat er overigens beter uitziet voor wit dan het 
is. Ik deed het niet zo nauwkeurig en moest er nog hard 
voor vechten. In onderstaande stelling is het dan zover.  
 
Peter Boel 
Gerard Bons 

Met zijn laatste zet 25...Tbg8 hoopt zwart via de 
tegenaanval op g2 te kunnen keepen, maar...  
26.Tf6!  
Het is al te laat! Wit kan g2 gewoon geven en wint in de 
aanval: 26...Txg2+ 27.Kh1 Tg1+ 28.Txg1 en Tf6 blijft 
gedekt, en na eerst 26…Dxf6 wint 27.Txf6 Txg2+ 28.Kf1 
en wit loopt eruit. 1–0 
 
De boeiendste en moeilijkste partij volgde meteen die 
avond.  
 
Timo Können 
Peter Boel 
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3 4.Dxd3 Pc6 5.Pa3 d6 6.Lf4 
g6 7.Td1 Lg7 8.Pc4 Pf6 9.Pf3  
Op 9.e5? heeft zwart 9...Ph5 bij de hand.  
9...0–0 10.g3?!  

Tegen dat ...Ph5 gericht, maar dit ziet er erg onnatuurlijk 
uit. Beter was iets als 10.Le2.  
10...b5!  
Direct handelen als je een flinke voorsprong in 
ontwikkeling hebt!  
11.Pe3 b4 12.Pd5  
Interessant, maar vooral voor zwart, was 12.e5 Ph5 
13.exd6 Pxf4 14.gxf4 bxc3 15.bxc3 (15.d7 cxb2! is 
nauwelijks te overleven voor wit) en nu heeft zwart een 
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wijde keuze, bv. 15...exd6, 15...Tb8; of ook 15...Lb7!?. 
Wit kan ook een pionnetje pakken met 12.Dc4 Ld7 
13.cxb4, maar dan krijgt zwart prachtige 
aanvalsmogelijkheden, bv. 13...Tc8 14.Le2 a5! en de 
witte stelling kraakt in al zijn voegen.  
12...Pxd5!?  
Goed was 'gewoon' 12...bxc3 13.bxc3 Tb8 en nu gaat 
de truc 14.Pxe7+ Dxe7 15.Lxd6 niet op wegens 
15...Dxe4+.  
13.exd5  

Hier begon ik diep na te denken, want ik meende dat het 
tijd was voor iets creatiefs.  
13...e5!?  
Een erg leuke zet, maar vermoedelijk niet de beste. Na 
13...Pe5 14.Lxe5 dxe5 15.cxb4 Dd6 16.a3 e4! 17.Dxe4 
Lxb2 brokkelt de witte damevleugel in elkaar en zijn de 
zwarte lopers oppermachtig. 
Ook te overwegen viel 13...Lf5 14.De3 bxc3 15.bxc3 
(15.dxc6 c2 en 16...Lxb2) 15...Pa5 16.Pd4 Tc8 en zwart 
heeft onaangename druk.  
14.Lg5!  
De beste zet. De alternatieven geven zwart prachtig 
spel:  
A) 14.dxc6 exf4 15.cxb4 Te8+ 16.Le2 Lh3!;  
B) 14.dxe6 Lxe6 15.Dxd6?! (15.Le2 bxc3 16.bxc3 Lf5) 
en hier berekende ik 15...Dxd6 16.Txd6 bxc3 17.Txc6? 
cxb2 18.Ld3 Ld5 en zwart wint, maar 17.bxc3 houdt nog 
even stand. Krachtiger is echter 15...De8!, met 
onweerstaanbare aanval.  
14...e4?!  
Te direct! Ik had eigenlijk 14...De8! willen spelen en dat 
is ook beter: 15.dxc6 e4 16.De3 exf3 17.Dxe8 Txe8+ 
18.Kd2 bxc3+ 19.bxc3 Tb8 20.Kc2! Tb6! (20...Lf5+ 
21.Ld3 Te2+ 22.Td2 is net te doen voor wit) 21.Txd6 
Le5 22.Td5 Txc6 met nog steeds een mooi initiatief voor 
zwart, maar wit doet volop mee en daarom zag ik er 
vanaf. Maar het nadeel van de tekstzet – iets waar ik 
wel vaker mee kamp – is dat ik wit dwing goede zetten 
te spelen.  
15.Lxd8 exd3 16.dxc6 Te8+?!  
Direct 16...Txd8 was wat beter. Dan moet wit weer 
kiezen. Ik hoopte de witte koning in het centrum te 
kunnen belagen, maar dat viel tegen.  
17.Kd2 bxc3+ 18.bxc3 Txd8?  
18...Lg4! behoudt het evenwicht. Nu krijgt zwart 
problemen na het sterke antwoord.  
19.Pd4! Lxd4 20.cxd4 

20...Lg4! 21.Tc1 Lf3 22.Tg1 Tac8  
Zo blijft het nadeel binnen de perken.  
23.Lg2 Lxg2! 24.Txg2 d5!  
Natuurlijk mocht daar geen witte pion komen. Nu wordt 
zwart gered door de tijdelijk slechte positie van wits 
rechter toren.  
25.Kxd3 Td6 26.f4  
Iets handiger was 26.c7 zodat de zwarte torens niet op 
de zesde maar op de zevende rij komen. De partij lijkt af 
te kabbelen op remise...  
26...Tcxc6 27.Tgc2  
27.Tc5!  
27...Ta6 

28.Tc8+?!  
Vergezeld van een remiseaanbod, maar inmiddels heeft 
zwart iets. Ook na 28.Tb1 Ta3+ 29.Tb3 Tda6.  
28...Kg7 29.T1c2 Ta3+ 30.T8c3 Tda6 31.Txa3 Txa3+ 
32.Kd2 h5!  
Een onaangename situatie voor wit. Koning en toren 
staan passief, en nu opent zwart een tweede front op de 
koningsvleugel.  
33.Kc1 Kf6 34.Td2 Kf5 35.Kb2 Te3 36.Kc2 Ke4 
37.Td1 Te2+ 38.Kc3 Te3+  
Wel zo eenvoudig was 38...Txh2 39.Te1+ Kf3 40.Te7 
(40.Te5 Txa2 41.Txd5 Kxg3 geeft wit nog een vrije d-
pion, wat natuurlijk niet genoeg is) 40...Txa2 41.Txf7 
Kxg3 42.Tg7 Kxf4. Maar dat kan altijd nog. Ik had hier 
ook wat meer tijd en probeer het eerst op een 'cleanere' 
manier.  
39.Kb4! Te2 40.Kc5 Tc2+ 41.Kd6 Txa2 42.Ke7 f5 
43.Kd6 Ta4 44.Te1+ Kxd4 45.Td1+ Ke3 46.Kxd5 Ta5+ 
47.Kc4 Ta6  
Rybka ziet het inmiddels niet meer zo zitten voor zwart, 
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maar zijn actieve koning verzekert hem van de winst.  
48.Kb5 Tb6+ 49.Kc5 Tb2  
Nu de knoop maar doorhakken.  
50.Td6 Txh2 51.Txg6 h4 52.gxh4 Txh4 53.Ta6 Txf4 
54.Txa7 Te4  
De witte koning blijft afgesneden van de e-lijn en dit 
loopt normaal gesproken uit op de Lucena-stelling.  
55.Ta3+ Kf2 56.Kd5 Te3 57.Ta4 Kf3 58.Th4 f4 59.Kd4 
Te7 60.Th8 Kg3 61.Tg8+ Kf2  
en opgegeven. 
 
De volgende ochtend mocht ik tegen René Nijland met 
wit. Een rustige aanpak is dan geboden. Ik had niet veel 
na de opening, maar forceerde een dubbelpion bij hem 
en speelde hem vervolgens positioneel van de mat. Een 
bevredigend potje, maar niet opwindend om te laten 
zien. 
In de vierde ronde trof ik, met reeds een punt 
voorsprong, Cees Vreeken. Deze Utrechtse journalist 
bereidt zich altijd op een voor ons niveau ongekende 
wijze voor en hij trapte me er een vorige keer eens 
vreselijk af in de Draak. Dat zou me niet nog eens 
gebeuren, en hier plukte ik de eerste vruchten van mijn 
‘voorbereiding’. 
 
Cees Vreeken 
Peter Boel 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Pge7  
Dit heb ik vorig jaar al eens tegen mijn broertje 
geprobeerd, met succes (totdat ik een gewonnen 
stelling verprutste natuurlijk).  
4.0–0 g6 5.c3 Lg7 6.d4 exd4 7.cxd4 a6 8.Lc4 b5 9.Lb3 
0–0 10.Pc3 Pa5 11.Lc2 d6 

 
Bij het bekijken van dit soort stellingen vroeg ik me 
steeds af wat zwart heeft na Lg5. De theorieboekjes 
noemen het nauwelijks. 
12.Lg5? h6 13.Lh4 g5 14.Lg3 f5!  
Ziedaar het antwoord. Zwart heeft al prettig spel doordat 
de loper op g3 niet goed meedoet.  
15.exf5 Lxf5!?  
 
(zie volgende diagram) 
 
 
 
 

Mogelijk is 15...Pxf5 een tikje beter. De tekstzet is 
ingegeven door angst voor een witte witloper bij een 
open koningsvleugel.  
16.d5?  
In een misplaatste poging tot activiteit verzwakt wit de 
lange diagonaal. Beter was 16.Te1 Dd7 17.Tc1 met 
ongeveer gelijk spel, hoewel ik het nog steeds prettiger 
vind voor zwart.  
16...Pc4! 17.Lxf5 Pxf5  
Ik overwoog nog even het interessante 17...Txf5!?, bv. 
18.Pd4!? (18.De2 Dd7 19.Tfe1 Pxd5 en zwart staat iets 
beter) 18...Pxb2 19.Dd2 Pc4 20.Dd3 Lxd4 (anders 
21.Pe6) 21.Dxd4 Dd7 maar ik wilde het liever niet 
zonder mijn KI- en Draak-loper doen.  
Het is trouwens verbazend hoe snel het nu bergafwaarts 
gaat met wit.  
18.Dc2 Df6 19.Tac1 Tae8  

Nu dreigt al 20...g4 gevolgd door allerlei trucs 
met ...Pfe3.  
20.Pd2  
20.Tfe1 Txe1+ (of ook 20...g4 21.Pd2 Pd4) 21.Txe1 
(21.Pxe1 Pd4 22.Db1 Te8! met totale dominantie) 
21...Pxb2.  
20...Pd4 21.Pde4 Df5! 22.Db1 b4 0–1 
 
Met vier uit vier had ik bijna alle concurrenten ook al 
gehad, met het gevolg dat ik nu tegen Karel van Delft 
moest. Deze ging zwaar in de verdediging hangen na 
1.e4 c6 2.Pe2! (toch beter dan Fischer's 2.Pc3, zoals ik 
onlangs in de zesde KNSB-ronde mocht constateren) 
2...d5 3.e5 Lf5 4.Pg3 Lg6 5.h4 h6 6.h5 Lh7 7.e6!?, en 
bezweek rond zet 25.  
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Daarna met zwart tegen de vice-kampioen van vorig 
jaar, met wie ik nog een appeltje te schillen had. Maar 
van tevoren gaf Yochanan Afek, die weer als een pasja 
in de perskamer troonde, me een wijze raad: 'Neem 
genoegen met remise met zwart.' Met die instelling ging 
ik wat relaxeder de avondpartij in: Martin Voorn mocht 
komen. Maar wat vooral hielp was dat ik vooraf ineens 
een kleine 2 uur vrij had. Ik ging op mijn hotelkamer in 
alle rust wat dingetjes nakijken, en tot en met zet 13 
kwam alles precies op het bord. Het gevolg was een 
flinke voorsprong in tijd en een stelling die mij prima lag. 
 
Martin Voorn 
Peter Boel 
1.d4 Pf6 2.Pf3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 0–0 5.c4 d6 6.0–0 
Pc6 7.Pc3 a6 8.h3 Tb8 9.e4 b5 10.e5 dxe5 11.dxe5 
Dxd1 12.Txd1 Pd7 13.e6 fxe6 

 
14.Pg5  
Voor wit wordt hier doorgaans 14.cxb5 axb5 15.Lf4 of 
15.Le3 aanbevolen, met een scherpe strijd die ik wel 
wilde aangaan. Remise is niet zo erg, maar wel een 
beetje normaal natuurlijk! Bovendien voel ik me in dit 
soort stellingen beter thuis dan de solide 
economiejournalist Voorn. 
Na de tekstzet wordt het ook interessant.  
14...Pd4! 15.cxb5 axb5 16.Le3 c5  
Na 16...Pc2 17.Pxe6 Pxa1 18.Pxf8 Kxf8 19.Txa1 staat 
wit wat beter.  
17.Lxd4  
Met 17.Pce4 e5 18.Lxd4 cxd4 19.Pe6 Tf5 20.g4 of 
19...Te8 20.Pc7 kon wit voor de remise gaan, maar daar 
had Voorn met anderhalve punt achterstand toch geen 
zin in. Maar nu pak ik alsnog een pionnetje en houd ik 
de boel met nauwkeurig verdedigen bij elkaar. Als het 
misgaat kan ik altijd nog ergens een kwal offeren.  
17...Lxd4  
Ook mogelijk was 17...cxd4 18.Pe2 d3 19.Txd3 Lxb2 
20.Tb1 Pc5!, maar deze laatste zet had ik niet gezien.  
18.Pxe6 Lxf2+ 19.Kh2 Tf6 
 
 
(zie volgende diagram) 
 
 
 
 

 
20.Pc7  
Met 20.Pd8! Pe5 (interessant maar waarschijnlijk 
onvoldoende is 20...Ld4 21.Pc6 Tf2 22.Pxb8 Lb7 23.Tg1 
Pxb8 24.Pxb5) 21.Pd5 kon wit zijn pion nog 
terugwinnen, met ongeveer gelijk spel.  
20...Ld4 21.Ld5+ Kh8 22.Pe4 Tf3!?  
22...Tf5!?  
23.Tf1 Pe5  
Actief; maar simpeler was 23...Txf1 24.Txf1 Pf6. In 
opkomende tijdnood van wit spelen beide partijen het 
niet helemaal nauwkeurig, maar zwart houdt de 
overhand.  
24.Pg5?!  
Taaier lijkt 24.Txf3 Pxf3+ 25.Kg2 Pe5 26.Tf1 Lf5 27.b3.  
24...Tf5 25.Txf5 Lxf5 26.g4?! Ld3 27.Te1 Tf8?  
27...Lxb2 of 27...Lc4!, in beide gevallen met nog steeds 
duidelijk voordeel voor zwart.  
28.Pce6 Tf2+ 29.Kg3 Te2  

30.Td1?  
Wit kon hier ineens remise maken met het verrassende 
30.Txe2! Lxe2 31.b4! Pd3 32.Pf7+ Kg8 33.Ph6+ Kh8 
34.Pf7+ met een fraai eeuwig schaak!  
30...Lf2+ 31.Kg2  
Een leuke variant is 31.Kf4 Le3+ 32.Kxe5? Lxg5+ en 
zwart wint een stuk.  
31...Le3+ 32.Kh1 Lxg5 33.Pxg5 Txb2 34.Pe6 c4 35.g5  
Vlecht nog een matnetje, voor het geval dat zwart even 
niet oplet.  
35...c3 36.Lb3 Pf3!  
en het is mat aan de andere kant. 0–1 
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Dat betekende 6 uit 6, terwijl mijn TPR daalde! Van bijna 
2600 naar net iets boven de 2500. Een apart 
verschijnsel. Ook apart was dat de titel nog steeds niet 
binnen was, omdat René Nijland als een duivel was 
blijven spelen en – soms met de nodige veine – al zijn 
overige partijen had gewonnen. Hij kon dus nog langszij 
komen als ik met wit zou verliezen van Erik Bouwmans, 
een vaste klant van mij en gewezen redacteur van het 
dit jaar opgeheven, betreurde blad Schaaknieuws. 

René kwam echter zelf op de slotzondag niet door Jaap 
de Berg heen en schikte zich brommend in remise, 
waarna ik in iets betere stelling een vredesvoorstel 
deed. Dat betekende mijn vijfde officieuze NK-titel voor 
journalisten, helemaal clean en zonder 
vluggertjesmatch. Dus werd het toch nog gezellig. 
Jammer alleen dat ze in De Moriaan geen Straffe 
Hendrik meer schenken, maar een mens moet toch iets 
te zeiken hebben. 

Ja, u leest het goed, ASV-Nieuws gaat internationaal. 
Onze schaakdemo onlangs in de bibliotheek leverde 
ASV een advertentie op voor Camping Idyll nabij het 
Hongaarse Pécs. In onderstaand artikel geeft deze 
nieuwe adverteerder een mooi beeld over deze 
camping. Mocht u dus nog twijfelen over uw 
vakantiebestemming dan is dit een uitgelezen 
mogelijkheid. 
 
“Camping Idyll is gelegen in het zuiden van Hongarije 
aan de rand van het idyllische dorpje Nagyváty. De 
camping is bereikbaar via wegnummer 6, die loopt 
tussen de twee historische plaatsen Pécs en Szigetvár, 
nabij de Kroatische grens. De afslag wordt goed 
aangegeven, na 2,5 km komt u in het dorpje. 
De voormalige herenboerderij, met tal van fruit- en 
notenbomen, een waterput en grote vijver met 
verschillende eendensoorten, een kleine dierentuin en 
een moestuin waar u uw groenten kunt plukken, is 
gelegen in een oase van rust op 2,8 hectare prachtige 
natuur. Het terrein beschikt over 27 toeristische 
staanplaatsen met elektra, een trekkersveld voor circa 
10 tenten en een schoon sanitairgebouw. 
 
Door te kiezen voor een vakantie op onze camping, reist 
u naar een gebied dat rijk is aan cultuur en ongerepte 
natuur. U krijgt de kans om de omgeving en haar 
bewoners van dichtbij te leren kennen door de ligging 
aan de rand van het dorpje. Op camping Idyll vindt u 
geen liefhebbers van massatoerisme, maar pure 
levensgenieters. 
 
Wij, uw Nederlandse gastheer en mijn Afrikaans-
Nederlandse vrouw, bieden u graag een persoonlijke 
service en kunnen u de weg wijzen naar het onbekende 
achterland en, indien u dat wilt, veel zaken voor u 
regelen. Daarnaast geven wij onze gasten graag het 
gevoel van “vrij” zijn en “thuiskomen”. Er wordt door ons 
zoveel mogelijk gestreefd om de camping op natuur- en 
milieuvriendelijke wijze te onderhouden. 
 
Er hangt een gezellige, gastvrije en huiselijke sfeer op 
de camping. Er wordt veel gepraat en gelachen. Deze 
sfeer schept ruimte om te ontstressen, te ontspannen en 
te genieten van een onbezorgde vakantie en biedt 
ruimte en tijd voor jezelf en voor elkaar. Hier wordt men 

herinnerd aan de oorsprong van het bestaan en kun je 
de rijkdom die de natuur biedt herontdekken. Als je wilt 
ga je met een “koffer” vol culturele ervaringen naar huis.  
Op onze camping zijn meerdere activiteiten, zoals een 
levensgroot openlucht schaak- en dambord, Jeu de 
Boules-baan, dart, een Hongaarse kegelbaan en 
verschillende gezelschapsspelletjes. U zult zich hier 
zeker niet vervelen. 
Leden van de schaakvereniging ASV krijgen 10% 
korting. 
 
Tot ziens op camping IDYLL, 
Jeroen en Musu” 
 
 

Camping Idyll, Hongarije 
Ruud Wille 

CAMPING IDYLL 
ZUID HONGARIJE  

Met Nederlandse eigenaren en beheerders. 
Met een levensgroot schaakbord in de tuin. 

 
Deze pittoreske camping  ligt aan de rand van een 

landelijk dorpje Nagyváty op 20 min. rijden van  Pécs, 
Europa's culturele hoofdstad in 2010. 

Oude boomgaard met grasbodem. Apart deel met 
boerderijdieren. 

Prima sanitair. Wandel- en fietsmogelijkheden. 
Nederlandse eigenaars 

verzorgen interessante kennismaking met de streek 
en Pécs. 

Leden van schaakvereniging ASV 10 % korting 
Info: www.campingidyll.hu 

(advertentie) 
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Na de wat onnodige en daardoor gevoelige nederlaag 
tegen Alteveer, stond op zaterdag 7 februari het 
volgende duel op het programma. Als teamstrategie 
werd besloten dat ik moest winnen, en de rest dan 
remise kon spelen.  
 
Drie van mijn teamgenoten sloegen dit masterplan al 
snel in de wind en wonnen. Zoals bijvoorbeeld Theo 
Jurrius, die de ratingcommissaris van de KNSB 
versloeg. Zijn tegenstander wilde de openingsopzet van 
Theo weerleggen, maar de witte koning bleef in het 
midden. Theo lost deze sudoku op fraaie wijze op: 

1...Pb3! 2.Le1 Pd2!! 3.Dxd2 Dxb1 4.Pc3 Txe1+ 5.Dxe1 
Dxc2 zwart won het toreneindspel met drie pionnen 
meer met gemak. 0-1 
 
Captain Holtackers geeft het goede voorbeeld: hij komt 
binnen over de zwarte velden: 1.c4 Pf6 2.g3 c6 3.Pf3 
d5 4.b3 e6 5.Lb2 Ld6 6.Lg2 Pbd7 7.d4 Pe4 8.Pfd2 f5 
9.0–0 0–0 10.f3 Pxd2 11.Pxd2  

 
11...f4 12.xf4 Lxf4 wint een kwaliteit: 13.Te1 Le3+ 
14.Kh1 Dh4 15.Pf1 Lf2 en niet veel later de partij.  
Ook John won snel, maar helaas heb ik daar geen 
aantekeningen van. 
 

Daarmee stond het 3-0. Ikzelf had ’s ochtends heel snel 
een openingsvariant bekeken – die ik nog op het bord 
kreeg ook. Ik sloeg een pion en bleef er aan vast 
houden, wel bewust dat ik (wit) daarbij mijn ontwikkeling 
liet verslonzen: 

De laatste zet van zwart was Dd7-c7 (b7-b5 leek me 
vervelender). Mijn stelling is vol gaten (e-lijn, diagonaal 
a8-h1, veld f5, Pb1 waar gaat ie heen?). 
20.c4 Maakt c3 vrij voor het paard, en op Db6 volgt nu 
gewoon c5. Lf5 21.De5 Mijn tegenstander begon hier 
langzaamaan in tijdnood te komen, terwijl ik me steeds 
ongemakkelijker begon te voelen over de stelling. 
Gezien de 3-0 stand, besloot ik remise aan te bieden, 
wat mijn tegenstander na enig nadenken accepteerde. 
1/2-1/2 Met zwart zou ik hebben doorgespeeld, denk ik, 
bijvoorbeeld: 21...Db6 22.Dc5 (c5 Dxb4 is ook goed 
voor zwart) 22... Dxc5 23.xc5 Pc6 24.Pc3 Pd4 (diagram) 
en de zwarte stukken staan wel lekker actief. 

“We worden weggemoffeld door sympathieke 
tegenstanders”, zegt één van de Noorderlingen als de 
eerste ASV-punten binnen druppelen. “Zoals wel vaker” 
Om eraan toe te voegen dat ze Alteveer verslagen 
hebben... 
 
Fred heeft een pion minder, maar de koning van de 
tegenstander staat in het midden. Hij probeert herhaling 

United ASV 2 verslaat Unitas 2 met 7-1 
Pascal Losekoot 
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van zetten te claimen maar dat blijkt niet mogelijk, iets 
met de zet wel opschrijven maar niet doen etc. Dan 
maar doorspelen. Een eindspel met T+L+pi tegen T+pi 
wordt overtuigend omgezet naar de winst. 
 
Koert staat de hele partij beter. Hij bereikt een dame-
eindspel met 2 pionnen meer. Zijn tegenstander heeft 
wel eeuwig schaak dreigingen. Koert speelt het 
technisch netjes uit: winst dus. 
 
Frank is als één van de laatste nog bezig. Hij krijgt met 
wit een Draak tegen zich, offert (of verliest?) een 
pionnetje en dan ontstaat er een moeilijk eindspel, waar 
ik hem zelf weinig kansen gaf. Echter, zijn tegenstander 
denkt toch wel lang na over (in mijn ogen) logische 
zetten, wikkelt af naar een toreneindspel dat ook nog 

steeds goed oogt (pion meer) maar ook in het zesde uur 
blijft Frank scherp: en maakt bijzonder keurig remise. 
 
Een overtuigende 7-1 overwinning, vooral waarbij vooral 
een groot aantal punten met overtuigende 
eindspeltechniek werden binnen gehaald. ASV is nog 
helemaal in de race. 
 
In verband met een verjaardag miste ik deze keer het 
overwinningsdiner; maar ik kreeg dit korte verslag van 
Fred: 
“Je hebt het diner bij Koh-i-noor (Indiaas) gemist. 
Daarover kun je aan het verslag toevoegen dat er 
zestien Lassi's zijn verorbert en dat er een dodenlijst is 
opgesteld. Voor meer bijzonderheden kun je bij Theo 
Jurrius terecht.” 

Wolven in schaapskledij 
Martijn Boele 

Verslag OSBO-cup Nunspeet 1 – ASV 5 
 
Ditmaal niet in de Hummer van Tony, want die speelt 
het toernooi in Voorst, maar in de auto van Remco, was 
het een gezellig gebeuren. Het bekerteam van het vijfde 
paste, enigszins opgevouwen, prima in het voertuig. Er 
gaan veel makke schapen in één hok. Door het 
gekeuvel over de Veluwe, de daarop vertoevende 
levende en dode zwijnen, het aanstaande vaderschap 
van Remco, het vaderschap van Robert, de ratinglijst -
een geliefd onderwerp van elke schaker- en de 
psychologie binnen het schaken, om maar enkele 
onderwerpen te noemen, was de sfeer gemoedelijk en 
verliep de reis voorspoedig.  
 
Natuurlijk werd er ook ongegeneert aan waarzeggerij 
gedaan, door ons allen al een vol punt toe te dichten en 
het zwakker geachte Nunspeet zou wel even met 4-0 
aan de kant worden geschoven. Dit gezegd hebbende 
werd er direct gewaarschuwd voor onderschatting. 
Het vijfde houdt het vijfde lekker scherp. 
Gewoon rustig zetjes doen. 
 
Na zo'n drie kwartier rijden stapten we uit bij Dorpshuis 
Molijn-de Groot. Een uitgebreide fototentoonstelling met 
lappen tekst was in de foyer te bewonderen over de 
familie Molijn-de Groot. Hoewel uw verslaggever er niet 
veel meer van weet, bleek de familie Molijn-de Groot 
een Nunspeets entrepeneursgeslacht te zijn, dat eind 
1900 een verffabriek genaamd Veluvine oprichtte. Niet 
alleen werd dit bedrijf succesvol, maar het bedrijfsmodel 
was niet gestoeld op een hierarchische structuur, wat 
uitgebreide sociale voorzieningen met zich meebracht. 
Zeker in die tijd een vooruitstrevende strategie. Buiten 
de milieuvervuilende industrie die de familie Molijn-de 
Groot had neergezet, omdat men daar in die tijd nog 
niet veel kaas van had gegeten, waren zij een voorloper 
van wat heden ten dage 'verantwoord ondernemen' kan 
worden genoemd. 
 

Eerlijk gezegd nogal overdreven om daar in het 
dorpshuis zoveel aandacht aan te besteden, maar als 
Nunspeter wil je ook ergens trots op zijn. Uw 
verslaggever mag het zeggen, want hij werd daar op 
aarde gezet. En u weet allen wat daarvan is gekomen. 
 
Over geboorte gesproken: de vrouw van Remco kon elk 
moment bevallen. Hij zou dan direct huiswaarts keren. 
Daarom stond Theo stand-by om de rest te komen 
halen. 
 
De opstelling: 
1. Erik v.d. Eijkel - Remco Gerlich (zwart) 
2. Gerard van Dorth - Martijn Boele (wit) 
3. Albert Kortendijk - Eric Hartman (zwart) 
4. Jan Nederpel - Robert Naasz (wit) 
 
De wedstrijd begon, maar niemand kon rustig zetjes 
doen. Remco speelde met zwart een Draak. Hij deed 
het niet helemaal secuur en kwam steeds iets minder te 
staan. Martijn kreeg een Kalashnikov tegen en offerde 
een pion voor megaontwikkelingsvoorsprong. Eric 
speelde zelf een Sheshnikov, maar wist dat het vechten 
zou worden vanwege het bekende stukoffer op b5.  
Robert, die nog de meest rustige stelling had, liet tegen 
het Frans 9. ...d4! toe en kwam daardoor minder uit de 
opening. 
 
Zoals de stellingen al vermoedden was Martijn het 
eerste klaar. Zijn tegenstander had enkel de dame 
ontwikkeld en zoals bekend is dit in elk geval een pion 
waard, maar vaak zelfs twee en in een enkel geval drie 
of een stuk.  
 
Stelling na 14. ...Le7  
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15. d6 Lxd6 16. Pxf6+ Kd8 17. Df3 Dh4  
Er zit nog een grapje in. Bijvoorbeeld: 18. Tad1 e4 19. 
g3  (Anders mat op h2.) exf3 20. gxh4 Le5 21. Pe4 En 
zwart staat uitstekend. 
18. g3 1-0 
 
Remco had inmiddels een draak van een stelling 
opgebouwd. Hij had geen ruimte en veel velden 
opgegeven, maar toch leek zijn tegenstander 
geïntimideerd, want hij ging voor zetherhaling. Dat 
wilde onze eerste-bord-speler wel en zodoende 
kwamen we op anderhalf. Remco was in gedachten bij 
veel belangrijker zaken dan de 32 stukken op de 64 
velden. Terecht. 
 
Ondertussen waren zowel Eric als Robert in een 
slechte stelling terecht gekomen. Voor Eric waren er 
nog tegenkansen, maar Robert stond totaal 
aangekrant. In de coulissen werd hij tot kalmte 
gemaand, maar hij had inmiddels zelf al besloten niets 
meer op het bord te doen. Prompt gaf zijn 
tegenstander een torentje kado. Vriendelijk. 
 
De commentaren zijn van Robert zelf. 
 
Naasz,R (1811) - Nederpel,J (1731) 
OSBOcup (2), 26.01.2009 
 
1.e4 e6 2.d3 d5 3.Pd2 c5 4.Pgf3 Pc6 5.g3 Ld6 6.Lg2 
Pge7 7.0–0 Dc7 8.Te1 0–0 9.Pf1 
Achteraf was ik niet tevreden over deze zet. Ik ben 
minder bekend met deze opstelling van zwart. Meestal 
staat het paard op f6 en de loper op e7. Dan is het 
standaard plan om Pf1, De2, e5 en Lf4 te spelen. Ik 
wilde hier echter nog geen 9.De2 spelen vanwege 
9...dxe4 10.dxe4 e5  
9...d4! Zwart pakt de ruimte die ik hem geef.  
10.De2 Ik denk dat 10.P1d2 beter is maar 
psychologisch is het moeilijk zo'n zet te spelen. Na 
een eventueel a4 is c4 een mooi veld voor het paard.  
10...Pg6 Dit begreep ik niet zo goed. Waarom niet 
direct e5?  
11.h4 e5 12.h5 Pge7 Deze stelling hadden we dus 
ook kunnen hebben met de pion nog op h2 als zwart 
direct e5 had gespeeld op zet 10.  
13.Ph4 met het idee om te vervolgen met g4, Pg3 en 
een van de paarden op f5 te planten. 13.h6 was ook 

mogelijk maar daar had ik geen haast mee. En van 
uitstel komt afstel zoals u weet.  
13...f5 Helaas vindt mijn tegenstander ook de zet die 
voorgenoemd plan verhinderd.  
14.exf5 Pxf5 15.Pxf5 Lxf5 16.Ld5+ Dit schaakje zorgt 
ervoor dat zwarts loper na g4 niet naar e6 kan en dus 
naar d7 (of e8) moet hetgeen de coördinatie van de 
zwarte stukken niet ten goede komt. Nadeel is dat mijn 
loper min of meer verdwaalt raakt op de damevleugel 
zoals later blijkt.  
16...Kh8 17.g4 Ld7 18.Pg3 Pb4  

 
19.Lb3 Toen ik Ld5 schaak speelde dacht ik hier 
simpel de loper weer terug te laten vallen naar g2 
maar nu zag ik dat zwart dan een grapje heeft:  

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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19.Lg2 Lxg4 20.Dxg4 Pxc2 21.Ld2 Pxa1 22.Txa1 De 
vraag is natuurlijk of wit hier bang voor moet zijn. Het 
antwoord is: nee!  
19...Tae8 20.Pe4 Lc6 21.Ld2 Pd5 22.Lxd5 Ik wil dat 
paard niet op f4 hebben.  
22...Lxd5 23.Kg2 Het idee was om te vervolgen met 
Tg1 of Th1 en daarna de andere naar g1 om een 
koningsaanval op te gaan zetten.  
23...Dc6 24.f3 Nu leek me 24.Tg1 niet goed na 
24...Lxe4+ 25.Dxe4 Dxe4+ 26.dxe4  
24...Lc7 Ergens hier besloot ik niks meer te doen. Mijn 
inschatting was dat ik slechter stond maar zeker nog 
niet verloren. Nu gewoon maar wat zetten doen en niks 
weggeven. Mijn tegenstander dacht ook telkens lang na 
dus tijd kon ook nog een factor gaan worden.  
25.Df2 Tf7 26.Dg3 Tef8 27.Tf1 c4 28.Lb4 Te8 29.De1 
cxd3 30.cxd3 Db5 31.Dd2 a5 32.La3 Lc6 33.Tac1 

 
Het zwarte voordeel is weer grotendeels weggeëbd. Hij 
had volgens Fritz eerder c4 moeten doorzetten.  
33...Te6? Aan de snelheid waarmee deze zet werd 
gespeeld maakte ik op dat dit zeker geen diepzinnige 
zet was maar ik twijfelde of de kwaliteit genoeg was om 
de enige trots van mijn stelling, het paard op e4, op te 
geven.  
34.Pg5 Txf3?? Volstrekt onnodig slaat mijn 
tegenstander hier op tilt. Na 34...Tef6 35.Pxf7+ Txf7 
36.Tc5 Da6± staat zwart niet eens heel veel slechter.  
35.Pxf3 Tf6 Op de terugweg in de auto kwam Martijn 
met de suggestie 35...e4 maar die bleek na analyse 
thuis te falen op 36.Pxd4 (Fritz). Zelf had ik het iets 
subtielere 36.Pe5 gevonden....; De pointe van de 
suggestie van Martijn is dat wit na 36.dxe4 Txe4 zich 
moet zien te verdedigen tegen de dreiging Txg4+. Dat 
kan door 37.Kh3 maar zelfs dan geeft Fritz na 37...h6  
 
(zie analysediagram) 
 

wit geen enkel voordeel terwijl hij een volle toren meer 
heeft!! 
 
36.Tc5 Lxf3+ 37.Txf3 Dd7 38.Txf6 Dxg4+ Zwart gaat 
voor eeuwig schaak. 
39.Kf1 gxf6 40.Txc7 Df3+ Hier ben ik gestopt met 
noteren. Volgens mij speelde ik hier 41.Df2 en 
uiteindelijk vond de witte koning een schuilplaats op e6 
en gaf zwart op. Je kunt een partij dus ook winnen 
zonder buitengewoon goede zetten te doen zolang je 
maar geen buitengewoon slechte zetten doet! Aardig is 
dat het buitengewoon slechte 41.Ke1?? hier zelfs nog 
had kunnen leiden tot eeuwig schaak: 41...Dh1+ 42.Kf2 
Dh2+ 43.Ke1 Dh1+ 44.Ke2 Dxh5+=   
 
Eric was onderwijl echt aan het ploeteren. Met twee 
vrijpionnen achter, op de b-lijn en de h-lijn, dacht 
iedereen behalve onze man zelf dat hij zou gaan 
verliezen. Terwijl zijn tegenstander de h-pion liet 
opmarcheren, in plaats van de koning te centraliseren, 
wat toch regel één in het eindspel is, stapte de koning 
van Eric doodleuk de witte stelling binnen en ontstonden 
er uit het niets allemaal matdreiginkjes met koning, loper 
en toren. Hoewel de tegenstander in tijdnood nog heel 
wat goede zetten vond, moest hij uiteindelijk toch alle 
materiaal teruggeven en toen de kruitdampen waren 
opgetrokken bleek Eric in een gewonnen toreneindspel 
te staan. Natuurlijk moest dit nog worden afgemaakt en 
de psychologie leert ons dat dit knap lastig kan zijn als 
men zo lang onder druk heeft gestaan. Zo niet voor Eric! 
Met een verbetenheid die grensde aan hondsdolheid 
was het in minder dan tien zetten gepiept.  
 
De roedel verliet met 3,5 punt Nunspeet-city. 
Wolven in schaapskledij waren we.  
Hongerige wolven.  
De Toren naar alle waarschijnlijkheid in de volgende 
ronde.  
O, nee, de trek is nog niet gestild. 
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Opnieuw heeft een winkelier in de Steenstraat 
aangegeven in ASV-Nieuws te willen adverteren. Yves 
Boode, Wijnkoperij aan de Steenstraat 28 (hoek 
Boekhorstenstraat) is daarmee al de achtste 
adverteerder uit deze winkelstraat. Het mag duidelijk zijn 
dat de Steenstraat en ASV nauw met elkaar verbonden 
zijn!! Graag stellen wij deze nieuwe adverteerder hierbij 
aan u voor: 
 
“Wij zijn sinds 1985 een ouderwets gezellige, 
servicegerichte speciaalzaak in wijnen en gedistilleerd. 
In onze winkel vindt u betaalbare wijnen voor alledag, 
maar ook speciale wijnen voor een bijzondere 
gelegenheid zoals een etentje, een relatiegeschenk of 
een kerstpakket. Graag adviseren wij over de wijnkeuze 
bij uw gerechten. Daarnaast hebben we altijd zo’n 275 
soorten whisky op voorraad en een ruime keuze in 
cognac, armagnac, calvados, grappa en speciale 

likeuren. Al vijftien jaar organiseren wij regelmatig 
wijncursussen, whisky- en wijnproeverijen en 
proeverijen over andere soorten gedistilleerd om zo 
kennis en plezier te delen met onze klanten. Hiervoor is 
onze gezellige proefruimte boven de winkel 
beschikbaar. Naast onze eigen proeverijen kunnen onze 
vinologen en gedistilleerd kenners, in de proefruimte of 
op locatie, ook proeverijen op maat voor u verzorgen.  
 
Wilt u een mooi cadeau geven? Wijnkoperij Yves Boode 
heeft veel dranken en wijnen die een cadeautip waard 
zijn. Uiteraard worden deze geschenken in de mooiste 
feestverpakkingen voor u ingepakt.  
 
Wij wensen u heel veel schaakplezier. Graag tot ziens in 
onze winkel!” 

Wijnkoperij Yves Boode, Steenstraat 28, 
Arnhem 

Ruud Wille 

(advertentie) 
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Zutphen 1 – ASV 4 
 
Toen Anne Paul terug in de auto zei dat ik voor straf 
het verslag moest schrijven, mede om mijn 
zelfkastijding 's avonds thuis te voorkomen -waarvoor 
dank- kon ik geen nee zeggen. Het hoe en waarom 
hiervan later in dit verslag, want de dag begon al met 
een kater. Murat Duman had op één of andere manier 
niet begrepen dat zaterdag 7 maart de dag van spelen 
was en zat doodleuk in Utrecht. Jan Vermeer nam de 
telefoon niet op en de goedmoedige Theo van 
Amerongen zou 's avonds een Duits diner aandoen, 
waardoor hij maar anderhalf uur zou kunnen meedoen. 
De conclusie van het verhaal was dat we met zeven 
spelers zouden spelen tegen het zwakker geachte 
Zutphen. 
Om onze voorzitter, uit de tweede hand, te citeren: In 
tijden van crises op het budget besparen door maar 
met zeven man te gaan is een prima sociale keuze. 
 
De reis verliep hobbelig maar voorspoedig. 
 
Zutphen speelt in een licht gebouw dat midden in de 
binnenstad ligt en een prachtig uitzicht op een 
historisch binnenpark dat de toepasselijke naam Oude 
Bornhof draagt. De wandeling er naar toe, van buiten  

Over Helden en Antihelden - Het Strafverslag 
Martijn Boele 

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

de stadsmuren, omdat er volgens de kaartjes geen 
auto's mogen komen, is gevuld met kleine en grote 
bezienswaardigheden, maar men heeft weinig rekening 
gehouden met mensen die slecht ter been zijn, zoals 
Erika Belle.  
Hoewel haar lichamelijke toestand onverteerbaar is, 
blijkt Erika's brein keer op keer nog prima te 
functioneren. Tegen een wandelende 
openingenencyclopedie maakte ze als eerste remise. 
De opmerking van Erika zelf echter was dat ze een 
stelling had om op te schieten en ze blij mocht zijn met 
remise. Anne Paul verwoordde het op de terugreis: 'Er 
zijn veel schakers die dé Erika Belle graag op remise 
willen houden.'  
 
Tijdens de wandeling bleek dat Anne Paul nog alle 
zeilen bij had moeten zetten om de opstelling zo te 
krijgen als deze was. Bord één vrijlaten was geen optie 
voor de teamcaptain van Zutphen, omdat hier een lid 
speelde dat vanwege een slepende ziekte voor het 
eerst sinds maanden weer een partij zou spelen. 
Ronduit zerp, maar dit feit kon Anne Paul niet weten. 
Na wat vijven en zessen, waarbij onze teamcaptain 
geen duimbreed toegaf en een schaker van hen al 
enigszins irrationeel gedreigd had op te stappen, bleek 
de rust wedergekeerd toen de rest van het team 
arriveerde. 
 
Gerben was ook voor vijven klaar. In een dynamische 
partij met de zware stukken op open lijnen en veel 
ruimte voor beide partijen leek Gerben zijn poppen 
steeds net iets beter neer te zetten. Uiteindelijk won hij 
met een kleine, maar mooie combinatie een kwaliteit 
waarop zijn tegenstander direct sportief opgaf.  
 
Paul Tulfer kwam met de witte mannen uit een Franse 
opening prachtig te staan. Zijn tegenstander had de 
koning op d8 en de dame op e8 moeten zetten, en dit 
leek op de nog altijd regelmatig voorkomende 
beginopstellingsfout. Niets was echter minder waar: hij 
had zijn tegenstander bij de keel. Hoewel Paul in 
tegenstelling tot schrijver dezes nooit te laat komt, heeft 
hij op schaakgebied wel enige moeite met time-
management. Hierdoor werden de resterende minuten 
schaars, deed hij enkele slechte zetten en gaf daarmee 
de partij uit handen. 
 
Omdat we met 1-0 achter waren gestart stond het nu 
zomaar 2½ – 1½ voor de Zutphenezen. 
 
Niets aan de hand. Anne Paul stond beter, Martin een 
klein plusje, Robert een vrijpion voor en 
ondergetekende had een technisch gewonnen 
eindspel. Normaal een visje dat binnengehengeld 
wordt. 
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Anne Paul speelde een zeer interessante, solide partij 
die  ik helaas niet meer in zijn geheel kon analyseren. 
Onze teamcaptain won een pion na goed spel en stond 
deze niet meer af. Toch was het dame-eindspel lastiger 
dan tijden de partij deed vermoeden. Van de 1953 ELO 
van zijn tegenstander verwacht je toch iets meer 
hardnekkigheid. 
 
Anne Paul Taal (1914) – Kees Henstra (1953) 

 
34.Dxb5 Dxc2 35.Dc5 Geeft eeuwig schaak weg, maar 
er is geen betere zet. Op De8 volgt Kg7.  
35...Dd1+? Zwart moet op de diagonaal b1–e4 blijven 
om remise te maken. 35...Db1+ A) 36.Kg2 De4+ 37.Kg3 
Dd3+ 38.Kh2 (38.f3 Dd1 met eeuwig schaak.) 38...De2 
(38...Df3 39.Dc2 Df4+ 40.Kg2 Dxd4=) 39.Kg1 De1+=; B) 
36.Kh2   
36.Kg2 De2 37.Dc3! h5? Blunder. Zwart mag nooit 
meer op winst spelen. Kg7 houdt alles redelijk droog. 
38.Df3 Wint direct. Anne Paul maakt het keurig af:  
38...Dc4 39.Dxf7+ Kh6 40.gxh5 Kxh5 41.Df4 Dxb4 
42.h4! Fijn, stil zetje.  
42...De7 43.Df6 Zwart geeft op. Hij moet via h6, h7, g8 
naar f7 lopen om de pion af te stoppen. Tegen die tijd is 
de witte koning paraat. 1–0. 1–0 
 
Het slechte nieuws daarna.: 
Martin had een remise-aanbod geweigerd, overspeelde 
zijn hand en verloor, zodat de tegenstander nog een half 
puntje nodig had voor remise. Reden van zijn verlies 
was misschien het draaiorgel dat door een grijzende, 
grijnzende geldbusschudder doodgemoedereerd het 
hofje binnen werd gereden om daar een stuk of wat 
liedjes uit grootmoeders tijd uit de automatische 
orgelpijpen te laten schallen. Niet dat er iemand was. 
Het standbeeld van een naakte dame, overduidelijk 
genietend van de lentezon, was stille getuige van de 
eenzame orgelier die ondanks de slechte inkomsten zijn 
bruine tanden bloot lachte. 
Je zou hem bijna een centje geven. 
En daarna, om hem uit het hofje te verwijderen, zodat er 
weer in alle rust geschaakt kon worden, een schop. 
 
Voor beide teams een punt erbij, de tussenstand is 3½  
– 2½. Voor hen, welteverstaan. 
Zowel deze jongen als Robert stonden gewonnen, dus 
4½ – 3½ zou de verhoudingen het beste weergeven. 

Hadden ze even buiten de waard gerekend die mij de 
dag daarvoor maar whisky bleef schenken. 
 
Nadat ik weer eens slecht uit de opening was gekomen 
en in een gambiet de pion nooit meer terugzag, rekende 
ik beter dan mijn tegenstander, won daardoor twee 
pionnen in een redelijke combinatie en stond in een 
technisch moeilijk, maar gewonnen eindspel: 

34. Kf3 Tg6 35. Td1 Kf8 Even geen mat achter de 
paaltjes toelaten. 
36. Td8+ Ke7 37. Tb8 b6 38. Ta8 Tc6! Een actieve 
toren in een dergelijk eindspel is één van de sleutels 
naar winst. 
39. Txa4 Txc5 40. Tb4 h5 41. Kg3 Tc2 42. Tb3 g6 43. 
Tb5 Tc4 44. Kf3 Kf6 45. b3? Er had een betere zet 
kunnen worden gedaan. 

45. ...Tc3+ Nu moet de koning nog een rij terug. 
46. Kf2 h4 47. Kg2 Re3 48. Rb4 g5! 
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Beliavsky schrijft in bijna elk boek over eindspelen dat ik 
van hem heb gelezen: “Don't rush in the endgame.” Ik 
beleef het schaken vaak zeer bewust en zijn woorden zijn 
enkele malen tijdens dit eindspel door mijn hoofd 
geschoten. Daarom eerst 14 zetten doen zodat alles goed 
staat, omdat wit toch niets kan uitrichten, om uiteindelijk 
weer één van de grondbeginselen van het eindspel toe te 
passen: zwaktes bij de tegenstander creëeren. 
49. fxg5+ Kxg5 50. Tb5+ Kg4 51. a4 Re2+ 52. Kg1 Txe4 
53. b4 Te1+ 54. Kf2 

Ik was tot zover zeer content met mijn techniek. 
54. ...Tb1!? 
Zorgt voor drie vrijpionnen tegen nul, maar is niet de beste 
zet. Gezien in de partij, maar niet gespeeld (lees: eerste 
grote fout) is het eigenlijk eenvoudige 54... h3 waarbij wit 
de toren niet mag slaan vanwege het doorlopen van de h-
pion, maar ook zijn toren te laat zal komen. Met andere 
woorden: gewonnen. 
Tijd om excuusjes te typen. Dan heb ik dat ook al vast 
gedaan. Mijn tegenstander liep te etteren. Toen ik tot 
tweemaal toe vergat om mijn klok in te drukken, bleef hij 
extreem lang nadenken waar er redelijk eenvoudige 
stellingen op het bord kwamen. Toen het mij na een tijdje 
opviel drukte ik nog niet gelijk de klok in, maar heb 'm 
tussen mijn vingers door eens geobserveerd, waarbij het 
opviel dat hij het door had. Ik vind dat je als gentlemen 
onder elkaar even melding maakt van dit feit, te meer daar 
ik 40 minuten op hem achter liep. Toen ik uiteindelijk 
hoofdschuddend de klok indrukte, deed hij onmiddellijk 
een zet en werd er bij elke zet van zijn kant pontificaal en 
opzichtig hard op de klok geslagen. Daarnaast presteerde 
hij het om minstens een dozijn zetten niet te noteren, maar 
wel steeds in mijn tijd over het bord heen te leunen om in 
mijn notatieboekje te kijken of we al bij de 40ste zet waren. 
De man was aan het etterbakken. Hele grote, tot de rand 
toe gevulde, etterbakken. 
55. Kg2 Tb2+ 56. Kg1 h3 57. Kh1 f6 Een fijn zetje om het 
schaakje op g5 te vermijden en daarna Kg3 te gaan 
spelen voor het mat. 57... c6 is eigenlijk nog beter!  
58. Td5 Txb4 59. a5 Tb3 60. a6 Kg3 61. Td1 Ta3 62. Tc1 
f5 63. Tg1+ Kh4 64. Tc1 Txa6 Martin opperde nog c5 en 
dat is ook verschrikkelijk sterk, maar in deze fase wint 
alles. 
65. Txc7 Ta1+ 66. Kh2 Ta2+ 67. Kh1 Kg3 68. Tg7+ Kf3 
69. Th7  

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
 

Steenstaat 90 
6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 

 
Op dit moment zijn er 24 zetten mogelijk. Daarvan 
verliezen er drie (...Ta7, ...Ta3 en ...Th2). Maar de tijd van 
torens cadeau geven ligt ver achter mij, dus dat heb ik niet 
gespeeld. Het enige lichtpuntje in dit kostuumdrama. Er 
zijn twintig zetten die vroeger of later tot winst leiden. En 
één zet die remiseert.  
Wat denkt u dat deze Hansworst speelt? Welke zet deze 
lijpkikker zonder blikken of blozen doet? Wat het stuk is dat 
dit zwakhoofd a tempo verzet? Jahoor.  
69. ...h2[] 
Typografisch stonden al die vraagtekens niet. 
Mijn tegenstander geeft schaak op h3 en biedt remise aan. 
Het eeuwig schaak door een dolle toren is onontkoombaar. 
1/2-1/2 
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Hoe gewonnen wil je staan? 
Sjónge jonge jonge!  
Spaar mij niet en zeg gerust hoofdschuddend in het 
voorbijgaan: “Boele, wat ben jij een prutser.” 
 
Robert moest tegen Wilgenhof -inderdaad het broertje 
van- het punt binnenhalen om het team gelijk te laten 
spelen tegen het, zoals geschreven maar nogmaals 
aangestipt, zwakker geachte Zutphen. Hij deed dat op 
koelbloedige wijze. De commentaren zijn van Robert, 
behalve als anders vermeld. 
 
Wilgenhof,O (1679) - Naasz,R (1820) 
 
1.e4 e6 2.Pf3 d5 3.e5 c5 4.b4 cxb4 Ik sta een pion 
voor. De rest is een kwestie van techniek......  
5.a3 Pc6 6.axb4 Lxb4 7.c3 La5 8.d4 Pge7 9.Ld3  

9…Pg6 En niet 9...0–0? In het september nummer van 
2008 schreef ik een stuk voor ASV-Nieuws met de titel 
"Lxh7!". Als ik ooit een deel 2 schrijf wil ik in de 
voorbeelden aan de goede kant van het bord zitten! 
10.0–0 0–0 11.Pe1 Ld7 12.f4 f5 13.Tf3 13.exf6 Dxf6 
met de dreiging Pxd4.  
13...Lb6 14.Kh1 Voorkomt Pxd4.  
14...Tc8 15.Le3 Pa5 16.Th3 Tf7 17.Dh5 Pf8 Een 
afdoende verdediging, dacht ik.  
18.Pf3 g6 Fritz heeft hier zijn bedenkingen..... (18... Le8 
19. Pg5 Tfc7 20. De2 (MB)) 
19.Dh6 Pc4 20.Lf2 Lc6 (20... Lb5 lijkt wat scherper. 
(MB))  
21.Lh4 Dd7 22.Pg5 Op 22.Lf6 volgt 22...Pe3 met 
dreiging Pg4.  
22...Tg7 23.Le1 a5  

De witte aanval is doodgebloed, tijd om wat terug te 
doen.  
24.Pd2 a4 25.Pxc4 Zoals de meeste zetten heeft deze 
voor- en nadelen. Voordeel: de zwakte op c3 wordt 
geplombeerd. Nadeel: de loper die in dit soort stellingen 
vaak een probleem is voor zwart wordt ineens een sterk 
stuk.  
25...dxc4 26.Le2 26.Lxc4? Lxg2+ 27.Kxg2 Txc4  
26...Ld5 27.Ld2 Ta8 28.Lc1 Ld8 29.Dh4 Le7 30.Ld1 b5 
31.De1 Dc6 32.Tg3 Ld8 33.Dd2 Tga7 34.La3 Le7 
35.Da2 Tb8 36.Lxe7 Txe7 37.Pf3 Teb7 38.Pe1 Le4 
39.Lf3 Lxf3 40.Txf3 Pd7 41.Pc2  

Hier heb ik lang nagedacht. Over het verloop van de 
afgelopen pakweg 10 zetten was ik niet tevreden (en 
terecht volgens Fritz!). Omdat ik niet door heb gepakt 
heeft Wit zijn stukken die verdwaald waren op de 
koningsvleugel weer terug kunnen brengen. En nu komt 
dat paard naar b4 waarna allerlei vorkjes in de stelling 
komen of het paard via a6 naar c5 kan springen.  
41...Ta8 Voorkomt voorgenoemde ellende.  
42.Pb4 Dc8 43.d5 Wit krijgt ook een vrijpion.  
43...exd5 44.Pxd5 Pc5 45.Td1 Pe4 Hier staat zwart al 
significant beter, wellicht gewonnen. (MB) 
46.Da3 Dc5! Prachtige zet. (MB) 

 
47.Pf6+ Kh8 Oversubtiel.  
48.Dxc5 Dit leek me zelfmoord maar de alternatieven 
zijn ook slecht.  
48...Pxc5 49.Te3 a3 50.e6 Te7 51.Tde1 a2 52.Pd5 
Txe6?! 52...a1D wint onmiddellijk zoals mijn 
teamgenoten fijntjes opmerkten na de partij. Ik had de 
door mij gespeelde variant al enige zetten daarvoor  
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berekend en nam niet de tijd alles nog even te checken. 
Maar wat ik speel wint natuurlijk ook. 
53.Txe6 Pxe6 54.Ta1 Pc5 55.Pb4 Pd3 Hier wint bijna 
alles, dus ook het door Martijn gesuggereerde 55...Ta3  
56.Txa2 Txa2 57.Pxa2 Pxf4 58.Kg1 Pd5 59.Kf2 Kg7 
60.Kf3 Kf6 61.h3 Ke5 62.h4 h6 63.g3 g5 64.hxg5 hxg5 
65.g4 f4  
 
Nul één. 
Eindstand 4-4, waar Zutphen logischerwijs blijer mee 
was dan ASV 4. 
In gedachten dankte ik diverse goden, waarvan er één 
naar Robert luisterde, op mijn blote knietjes. Nu kostte 
mijn geblunder tenminste 'maar' één wedstrijdpunt. 
Nog nooit ben ik zo ziek geweest van een remise. 

“Genoeg!” zou Kurt Cobain zeggen. 
 
Het was een mooie dag.  
De zon scheen en zij wint in deze tijd van het jaar 
overduidelijk aan kracht. De mensen waren vriendelijk 
en het serene binnenhof gaf, mede door het standbeeld 
dat uitvoerig werd geïnspecteerd door heren Hendriks 
en Weijsenfeld, een warm gevoel van binnen. 
's Avonds was het gezellig. Als de ridders van de ronde 
tafel zaten ASV-ers van verscheidene teams hun bami 
weg te happen bij Kwon Chao.  
 
Ik hoop dat u allen wel goed geslapen heeft. 

We beginnen deze aflevering maar 
eens met een blik op de 
bekercompetitie, want daar gaat 
binnenkort de eerste beslissing 
vallen. In de bekergroep is de strijd 
in de halve finales inmiddels 
ontbrand en daarin heeft Hedser 
Dijkstra zich ten koste van Jan 
Vermeer voor de finale geplaatst. 
Voor Hedser Dijkstra is zo het 
heroveren van de beker, die hij 
eerder al in seizoen 2006-2007 won. 
Onze voormalig wedstrijdleider is 
trouwens een echte cupfighter, want 
ook afgelopen seizoen drong hij 
door in de finale, maar verloor 
daarin van Ruud Verhoef. In de 
derde finale op rij zal Hedser 
Dijkstra stuiten op de winnaar van 
het treffen tussen Marco Braam en 
Albert Marks. In de Kroongroep 
worden deze weken de achtste 
finales gespeeld. Sjoerd van 
Roosmalen (ten koste van 
teamgenoot Theo Jurrius) en 
Wouter van Rijn (winst op Koen 
Maassen van den Brink) zitten 
inmiddels bij de laatste acht. Op 26 
maart moeten de laatste 
beslissingen in deze ronde vallen. 
 
Dan naar de interne competitie. De 
clubavonden werden de afgelopen 
maand heel goed bezocht. Steevast zaten rond de vijftig 
spelers achter het bord en dat stemt ons tevreden. Wie 
de afgelopen maanden de beste zetten speelde of het 
handigst was ondanks mindere zetten, zal blijken uit 
onderstaande tussenstanden. Er zijn nog 13 ronden te 
gaan, dus geef niet op als je nu niet bij de toppers staat. 
Het kan allemaal nog goed komen. 
 

GROEP A: 
Guust Homs heeft zijn leidende positie vastgehouden. 
Bovendien is de gewezen nummer twee, Jochem 
Woestenburg wat teruggezakt. Het gat met de nieuwe 
naaste belager Wouter van Rijn is inmiddels al ruim 140 
punten, zodat het de vraag is of Guust Homs nog wel 
achterhaald zal kunnen worden. Het antwoord is aan de 
achtervolgers. Knap zijn ook de klasseringen van  

Interne competitie 
Erik Wille 

Pl Speler TPR TOTAAL INTERN 
EXT-
CUP 

1. Guust Homs 2289 11½-16 8 -11 3½- 5 
2. Wouter van Rijn 2145 8 -14 4 - 7 4 - 7 
3. Sjoerd van Roosmalen 2127 10 -17 7 -11 3 - 6 
4. Remco Gerlich 2125 12 -15 8½-10 3½- 5 
5. Jochem Woestenburg 2114 9½-16 5½-10 4 - 6 
6. Leon van Tol 2111 7 -13 6 - 7 1 - 6 
7. Gerben Hendriks 2086 11 -18 7 -12 4 - 6 
8. Theo Jurrius 2070 10½-19 6 -13 4½- 6 
9. Martijn Boele 2012 13 -19 5½-10 7½- 9 
10. Paul Schoenmakers 2009 6½-11 5 - 9 1½- 2 
11. Richard van der Wel 1995 5 -11 2 - 5 3 - 6 
12. Frank Schleipfenbauer 1974 5½-13 2½- 8 3 - 5 
13. Martin Weijsenfeld 1955 13½-24 9 -19 4½- 5 
14. Eric Hartman 1933 6½-11 3½- 5 3 - 6 
15. Koen Maassen van den Brink 1922 9½-17 5 -11 4½- 6 
16. Siert Huizinga 1918 11 -23 9½-18 1½- 5 
17. Erik Wille 1914 5½-11 1½- 4 4 - 7 
18. Paul de Freytas 1910 11½-25 9 -19 2½- 6 
19. Tony Hogerhorst 1875 13½-26 7½-18 6 - 8 
20. Anne Paul Taal 1875 6 -13 3 - 8 3 - 5 
21. Ruud Wille 1863 11½-25 9 -19 2½- 6 
22. Desire Fassaert 1859 8 -18 6½-13 1½- 5 
23. Robert Verkruissen 1826 4½-12 2½- 6 2 - 6 
24. Eric Langedijk 1775 5 -12 3 - 8 2 - 4 
25. Jacques Boonstra 1774 5½-12 4½- 7 1 - 5 

Groep A 
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Sjoerd van Roosmalen en Remco Gerlich. 
Hoewel niet tussen de toppers is ook Martijn 
Boele aan een uitstekend seizoen bezig. Ook 
Paul Schoenmakers opereert in de schaduw 
van de grote jongens uitstekend. De meest 
opmerkelijke score staat waarschijnlijk op 
naam van Léon van Tol. Intern bijna 
onklopbaar en extern hopeloos uit vorm. Veel 
spelers die in dit klassement vermeld staan, 
zullen nog wegvallen doordat onvoldoende (is 
minder dan 25 partijen) gespeeld is. 
 
GROEP B: 
En zie hier ineens Albert Marks op de eerste 
plaats. De captain van ons zevende team 
neemt de koppositie over van Theo van 
Amerongen, die de 25 partijen niet meer gaat 
halen. De strijd is in deze groep veel 
spannender dan in de A-groep. Het verschil 
tussen leider Albert Marks en directe 
belagers Ruud Verhoef en Pieter van der 
Zwam is maar even meer dan 50 punten. En 
ook cupfighter Hedser Dijkstra gaat voor de 
prijzen. Bevrijd van de zorgen over de 
indeling speelt Hedser fris van de lever. Een 
andere oud-koploper Harold Boom is 
inmiddels weer teruggekeerd in de top vijf. 
 
GROEP C: 
In groep C is de spanning om te snijden. Uit de top van 
het klassement vielen veel spelers weg, die nog maar 
weinig speelden.  Ko Kooman rukte daardoor op van 
plaats 8 naar de koppositie. Hij ging in de spurt omhoog 

ook Ton van Eck en Jonathan van der Krogt voorbij. En 
dat zijn nu de voornaamste achtervolgers van de 
kampioen van twee jaar terug. Het is echter nog lang 
niet gespeeld in deze groep, want de eerst vijf staan 
allemaal binnen 50 punten. Een keer verliezen, terwijl 
de concurrent wint en het verschil is weggepoetst.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pl Speler TPR TOTAAL INTERN 
EXT-
CUP 

1. Albert Marks 1849 10½-16 5½- 9 5 - 7 
2. Ruud Verhoef 1792 7½-16 3 - 9 4½- 7 
3. Pieter van der Zwan 1782 7 -12 5 - 8 2 - 4 
4. Hedser Dijkstra 1768 9½-15 7½-12 2 - 3 
5. Harold Boom 1717 9 -17 7 -12 2 - 5 
6. Rob van Belle 1715 9 -21 6½-15 2½- 6 
7. Frits Wiggerts 1702 8 -17 6 -13 2 - 4 
8. Tijs van Dijk 1698 7½-12 4 - 7 3½- 5 
9. Dick Hajee 1694 7½-20 5 -15 2½- 5 
10. Tje Wing Au 1678 10½-21 7½-15 3 - 6 
11. Marco Braam 1674 8 -17 5½-10 2½- 7 
12. Jan Groen 1663 8½-16 4½-11 4 - 5 
13. Theo Koeweiden 1644 10 -18 7 -13 3 - 5 
14. Jan Vermeer 1636 11 -22 7 -15 4 - 7 
15. Henk Kuiphof 1617 6½-13 5½-10 1 - 3 
16. Hendrik van Buren 1602 10½-22 7 -14 3½- 8 
17. Frans Veerman 1585 11 -20 9 -15 2 - 5 
18. Horst Eder 1515 7 -16 4½-10 2½- 6 
19. Walter Manschot 1484 6½-19 5 -15 1½- 4 

Groep B 

Pl Speler TPR TOTAAL INTERN 
EXT-
CUP 

1. Ko Kooman 1556 13½-23 10 -17 3½- 6 
2. Ton van Eck 1548 10 -19 9 -14 1 - 5 
3. Jonathan v d Krogt 1534 7½-13 5 -10 2½- 3 
4. Wim Zunnebeld 1511 9 -18 8½-15 ½- 3 
5. Herman de Munnik 1503 10½-18 7 -13 3½- 5 
6. Wilfred Ariens 1474 11 -20 11 -20 0 - 0 
7. Rob v Maanen 1443 6½-13 6 -12 ½- 1 
8. Jan Zuidema 1442 6 -13 3½- 9 2½- 4 
9. Liedewij van Eijk 1439 12½-19 12½-18 0 - 1 
10. Hans Meijer 1428 7 -14 4½-10 2½- 4 
11. Lion de Kok 1417 9 -19 7 -16 2 - 3 
12. Ernst Singendonk 1417 10½-18 10½-18 0 - 0 
13. Bob Sanders 1375 13 -22 10½-18 2½- 4 
14. Henk Kelderman 1369 11 -19 7 -14 4 - 5 
15. John Bijlsma 1342 6½-15 3½-11 3 - 4 
16. Bob Hartogh Heys 1326 6½-16 4½-12 2 - 4 
17. Hein van Vlerken 1304 11 -21 7 -16 4 - 5 
18. Jan Sanders 1175 6½-18 5½-12 1 - 6 
19. Phillip Stibbe 1165 7½-20 7½-20 0 - 0 
20. Jan Diekema 1158 4½-12 4½-12 0 - 0 
21. Jelmer Visser 1073 4 -16 4 -16 0 - 0 
22. Wim Peters 1036 3 -16 3 -13 0 - 3 

Groep C 
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Behalve het klassement om het clubkampioenschap is 
er ook altijd nog de lijst van de snelle stijgers, want ook 
daar valt een prijs te winnen. Die prijs lijkt naar Liedewij 
van Eijk te gaan, want het verschil tussen haar en de 
achtervolgende groep bleef ook de afgelopen weken 
onverminderd groot. 

Knap zijn echter ook de prestaties van Hein van 
Vlerken, die met het stijgen der jaren ook zijn ELO flink 
ziet groeien. De veteraan komt van plaats 6 en 
achterhaalde ook de kersverse vader Remco Gerlich. 
Ook hier is het goede spel van Martijn Boele, Ko 
Kooman en Jochem Woestenburg zichtbaar. 
 
Rapidcompetitie 
Léon van Tol heeft op de derde speelavond zijn 
voorsprong vergroot naar 1½ punt vergroot. Hij heeft 
echter achtervolgers van naam. Met Wouter van Rijn, 
Guust Homs en Otto Wilgenhof als concurrenten is er 
alle reden om op de vierde avond nog even alert te 
blijven. In En Passant volgt binnenkort de volledige 

tussenstand, maar hier toch even de kop van de 
ranglijst: 

Tenslotte 
Het is inmiddels al weer een vertrouwd gezicht: Martin 
Weijsenfeld achter de wedstrijdtafel. De wedstrijdleiding 
is naadloos overgegaan in zijn handen en alsof er niets 
veranderd is, kunnen we elke donderdag onze partijen 
spelen. Klasse, Martin. 
De interne competitie duurt nog tot eind juni en er is dus 
nog van alles te winnen, maar zeker ook nog veel te 
verliezen. Veel spelen is altijd een goed uitgangspunt. 
Immers, alleen als je speelt, kun je goed presteren. Ik 
hoop dat iedereen nog veel mooie partijen speelt tot het 
eind van het seizoen. En de mooiste standen zien we 
graag terug in dit blad in de rubriek “Plaatjes kijken…”. 
Bescheidenheid siert de mens, ik weet het. Maar valse 
bescheidenheid geeft lege pagina’s in ASV-Nieuws, 
dus………. inleveren bij Hendrik van Buren. 

Pl Speler Groep ELO STIJ 
1. Liedewij v Eijk C 1346 246 
2. Hein van Vlerken C 1261 154 
3. Remco Gerlich A 2027 149 
4. Martijn Boele A 1960 136 
5. Ko Kooman C 1532 121 
6. Jochem Woestenburg A 2056 102 
7. Gerben Hendriks A 2050 83 
8. Albert Marks B 1805 76 
9. Pieter van der Zwan B 1717 67 
10. Jan-Willem Welberg B 1696 65 
11. Jonathan v d Krogt C 1478 65 
12. Tony Hogerhorst A 1869 63 
13. Theo Koeweiden B 1617 62 
14. Erwin Velders C 1598 62 
15. Theo van Amerongen B 1847 58 

Pl Score TPR 

1. Leon van Tol 10,5 2322 

2. Wouter van Rijn 9,0 2226 

3. Guust Homs 8,5 2171 

4. Otto Wilgenhof 8,5 2250 

5. John Sloots 7,5 2175 

6. Theo Jurrius 7,5 2145 

7. Richard van der Wel 7,0 2038 

8. Anne Paul Taal 7,0 1950 

9. Remco Gerlich 7,0 1849 

10. Marco Braam 7,0 1785 

11. Harm Steenhuis 7,0 1914 

Speler  
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Als er ooit een verkiezing gehouden zou worden over 
wie het sympathiekste clublid is, dan lijkt Henk 
Kelderman een goede gooi te kunnen doen naar de titel. 
Geen wonder, want hij helpt overal, waar hij maar 
helpen kan. Bovendien geeft hij velen hoop. Als je denkt 
aan ouder worden zullen velen door ervaringen in hun 
naaste omgeving denken aan rollators, dementie, 
Alzheimer en noem maar op. En dan is er een 92-jarige, 
die nog vrolijk in de rondte springt, chauffeert en op de 
fiets naar de stad gaat en nog erger ook weer terug. 
Henk woont nog iets hoger dan ons huidige clublokaal 
en trap jezelf die bult maar eens op. Ook achter het 
schaakbord kan hij nog goed meekomen (“Ja, ik ben 
natuurlijk nooit een goede schaker geweest.”) Hij praat 
nog net zo makkelijk mee, of het nu gaat om 
internationale gebeurtenissen, het Binnenhof of de 
Arnhemse gemeentepolitiek. Als je een tijdje met hem 
zit te praten weet je het zeker: oud worden is niet erg. 
En dan was er 28 jaar geleden (1981 dus) iemand die 
op de jaarvergadering zei teleurgesteld te zijn, want het 
bestuur had toch beloofd naar verjonging te streven en 
nu kregen we een secretaris, die al een eind in de zestig 
was. Ik weet niet meer wie het was en Henk kan zich 
het hele voorval zelfs niet meer herinneren. Hij heeft er 
kennelijk nooit wakker van gelegen. Maar ook nu zou je 
hem die functie zo toevertrouwen. 
Henk was in het schaken een laatbloeier. Hij was er wel 
mee bezig geweest tijdens de matches van Euwe tegen 
Aljechin. Een vriend had bord en stukken en ook nog 
een lesboekje. De partijen stonden steeds zeer 
uitgebreid in de krant en getweeën speelden zij die na, 
pogend iets van de achtergronden te begrijpen. Dat was 
in Bennekom. Maar in 1937 ging hij in Utrecht werken 
en in 1939 in Culemborg. Daar was schaken ver weg en 
nog verder in de oorlogstijd, die Henk grotendeels in 
Den Haag doorbracht. In 1946 kwam hij weer richting 
oosten, toen hij bij AKU ging werken. Hij vond inwoning 
in Bennekom. Daar vond hij zijn oude makkers weer 
terug en ook een zwager was een enthousiast schaker. 
Zij besloten wat te gaan organiseren. Er werd een stukje 
in de krant gezet met de mededeling, dat er op die 
plaats en die avond geschaakt werd en dat iedereen 
welkom was. Zo is de schaakclub Bennekom ontstaan. 
In 1947 kwam Henk naar Arnhem. Hij is toen ook nog 
een tijdje lid geweest van ASV. Maar niet al te lang, 
want het beviel hem niet. Hij vond de club veel te deftig. 
Dat kwam vooral door Mr. Oskam, een in het hele land 
bekende speler en ook OSBO-kampioen. Henk doet 
voor hoe Oskam op de club de krant las. Hij was 
meestal de eerste die binnen kwam. Als andere leden 
arriveerden gingen ze naar hem toe om hem te 
begroeten. Hij liet dan zijn krant wat zakken en gaf een 
knikje. Het bepaalde de hele sfeer op de club.    
Een paar jaar werd er niet geschaakt tot hij tegen de 
Koningsloper aanliep. Die speelden toen in de 
Parkstraat. Dat beviel veel beter: er zaten mannen, die 

op een normale manier met anderen omgingen. Bij die 
club heeft hij lang gespeeld en werd er ook secretaris. 
Maar in 1972 zat hij plots toch weer bij ASV. 
Koningsloper speelde toen (net als ASV) in de 
Coehoorn. Daar werd de huurprijs ineens 
verdrievoudigd. “Dat konden we helemaal niet betalen.” 
Maar ook ASV kwam door die prijsverhoging in de 
problemen. Onder leiding van Salomé werd er toen 
gepraat over een samengaan en dat is gelukt. “Je kunt 
het nog allemaal gedetailleerd nalezen in het boekje van 
Henri Lenferink over honderd jaar ASV.” Voor dat 
boekje blijkt Henk ook nog flink wat werk verzet te 
hebben. Henri had natuurlijk alle notulen ter 
beschikking. Maar er moest meer nieuws zijn. “Ik heb 
toen veel in de bibliotheek gezeten om oude kranten 
door te nemen. Henri was blij met alles, wat we 
vonden.” 
 
Je hebt ontzettend veel gedaan. Je helpt altijd in Dieren, 
je was bij het Europees kampioenschap junioren om te 
assisteren, je hebt voor de OSBO veel gedaan. Waar 
heb je bijzondere herinneringen aan?   
 
Als er nog een belangrijk ding is, dan heb je dat niet 
opgenoemd. We hadden vroeger in Arnhem ook het 
Open Nederlands Jeugdkampioenschap. Daar zijn wel 
eens rare dingen gebeurd. Ik herinner me, dat we eens 
een knaap hebben moeten wegsturen. Die liep met een 
groot mes rond. Dat hebben we toen afgepakt en 
gezegd, dat het bij afloop van het toernooi terug zou 
krijgen. Maar de volgende dag kwam hij met een 
fietsketting.  Dat zijn soms vervelende dingen. We 
hadden eens een paar knapen uit Wassenaar. Die 
waren zeer hinderlijk in de speelzaal. Steeds weer 
stukken omver gooien op diverse borden. Maar meestal 
liep alles gladjes. Dan is het gewoon leuk om te doen. Ik 
vind het ook een soort plicht. Elk lid moet op tijd zijn 
verantwoording nemen.  
 
Hoe gaat het met ons ouderenteam?   
 
Leuk. Het was een idee van Gerrit Verbost. We hebben 
er allemaal veel plezier in, ook al staan we bijna 
onderaan.  Het is ook een leuk team. We kunnen het 
samen erg goed vinden. Er komt alleen een steeds 
duidelijker probleem met transport.  Steeds  meer 
teamleden kunnen niet meer achter het stuur. Daar 
moet een oplossing voor gevonden worden, want het 
zou wel zonde zijn als het team daardoor zijn bestaan 
moet beëindigen. 
 
Wat vind je van het nieuwe clublokaal?   
 
Ik ben waarschijnlijk de enige, die liever bij de scouting 
blijft zitten. Voor mij is het hier ideaal. In dik tien minuten 
wandel ik naar huis. Hoewel ik laatst mijn rijbewijs  

Clublid 
Hendrik van Buren en Henk Kelderman 
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verlengd heb gekregen moet ik er toch rekening mee 
houden, dat ik op een dag ook niet meer in de auto kan 
stappen. Maar op zich is het natuurlijk goed voor de 
club. Het kan tot acties leiden om nieuwe leden binnen 
te halen. Het blijft jammer, dat er geen kans is tot steun 
van de gemeente. In Arnhem kennen ze maar één 
vereniging en dat is Vitesse. Daar zijn miljoenen heen 
gegaan en die zullen wel nooit meer terugkomen. 
Eigenlijk heeft Arnhem behoefte aan een soort Gerd 
Leers.  
 
Wat betekent schaken voor je?   
 
Veel. Het is hobby, een gezellige avond, vrienden, maar 
vooral ook nadenken. Dat moet je blijven doen. Ook 
thuis ben ik er af en toe mee bezig. Ik zit altijd mijn 
eigen partijen na te spelen. Maar ik speel ook 
grootmeesterpartijen na. Ik wil graag een beetje 
bijhouden, wat er in de schaakwereld allemaal gebeurt. 
 
Natuurlijk vroegen we Henk ook om een fragment uit 
zijn lange carrière. Hij kwam met een partij, die nog bij 
de Heidemij gespeeld was en wel tegen Mr. Heidemij 
persoonlijk: Mart v d Ham. De partij heeft een leuke 
achtergrond voor Henk.  Wijlen van Gorkum loofde een 
prijs uit voor de eerste, die met een minorpromotie zou 

winnen. Gelijk die avond lukte het Kelderman dit 
kunststukje te volbrengen.  

In de diagramstand zien we, dat wit nog nauwelijks kans 
maakt. Zwart tast nu hard door. 1…g5 2. Pf3 g4 3.Pxd4 
wit had er kennelijk graag een kwaliteit voor over om de 
uiterst slechte loper op a2 af te ruilen tegen de goede op 
e6.  … g3+ 4.Kh1 gxf2 5. Pxe6  Txa2 6.Dg4 Kh8 7. Dxf4 
De1 8.Kh2  ….f1P Daar is ie dan en niemand zal 
ontkennen, dat dit een loepzuivere minorpromotie is. 
9.Kg1 Pe3+ 10. Kh2 Txg2 mat. Daar zou iedereen een 
leuke herinnering aan houden.  

De boodschap van onze hooggeachte teamleider Daan 
was vooraf duidelijk. Om aansluiting te houden bij 
koploper Caïssa2 moest er zaterdag de 7 maart in ieder 
geval gewonnen worden van Wageningen2! Alleen dan 
zou ASV2 een eventueel kampioenschap nog in eigen 
handen hebben met maximaal 2 matchpunten 
achterstand en de onderlinge wedstrijd tegen Caïssa2 
op het programma voor de 7e ronde van de KNSB 
competitie. Natuurlijk veel makkelijker gezegd dan 
gedaan, de ervaringen in het verleden (en de 
massakampen die het nogal fijntjes benadrukken!) 
wijzen uit dat je niet zomaar een winst tegen 
Wageningen kunt plannen. Bovendien hebben we nog 
een vriendschapsband met Wageningen hoog te 
houden, dus al te lomp kan er niet opgetreden worden. 
 
Hoe pakken we dat aan? Hoe motiveer je de 
manschappen zodanig dat ze deze hobbel nemen? 
Gewoon, door een meesterlijke zet van onze teamleider! 
Hij maakt onze eigen voorzitter, de motor achter de 
vriendschappelijke band met Wageningen, de drijvende 
kracht achter 11 externe teams, de promotor van een 
sterk ASV, medeplichtig aan de teamprestatie en zet 
hem op het 8e bord met slechts 1 boodschap; speel en 
win! Klasse Daan! Hoewel, of deze overwinning (en die 
van Erik) van te voren geheel zo gepland was, ik 
betwijfel het. Daarvoor was het veel te spannend. Lees 
en huiver…. 
 

Het begon natuurlijk met de vooruit gespeelde partij van 
Sjoerd tegen de topper van Wageningen2, Erwin 
Oorebeek. Sjoerd speelde goed, kreeg prachtig spel 
maar vergat ergens een toren te verzetten en verloor 
deze geheel uit het oog. Weg toren en 1-0 voor 
Wageningen. Was dit een voorbode van donkere tijden? 
 
Op de wedstrijddag zelf moest het punt achterstand 
ongedaan gemaakt worden echter dat leek heel lang net 
niet te lukken. Theo speelde op bord 6 tegen Robin van 
Leerdam die met allerlei tamme zetjes een actieve 
openingsopzet koste wat kost wilde vermijden. 
Uiteindelijk zat er dan ook niets in en besloot Theo dat 
remise het hoogst haalbare was.  
Erik deed waarvoor hij ingehuurd was en verwarde zijn 
tegenstander met de alom bekende, agressieve aanpak. 
Net toen het spannend werd en de verwikkelingen 
gestart waren gaf zijn tegenstander Daan Binnewijzend 
via een kleine combinatie een stuk weg en de partij op!
1.5-1.5 dus. 
Fred kreeg nog net voor het 3e speeluur beslissend 
voordeel. Zijn tegenstander Clemens de Vos ging 
voortvarend te werk in een soort Benoni. Naast de e, f, g 
en h-pion rukte ook de witte d-pion rukte op naar d6 en 
werd verdedigd door een witte loper op c7. Echter die 
loper werd node gemist omdat de f-lijn open ging en alle 
zwarte velden in het witte kamp zwak waren. Hierdoor 
kon Fred zijn beslissende aanval inzetten en maakte er 
gedecideerd 1.5-2.5 van.  

ASV 2 doet nog volop mee! 
Frank Schleipfenbauer 
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Deze voorsprong duurde echter kort. Onze teamleider 
Daan zag zijn partijopzet tegen Richard Christians 
mislukken. Een wurgstelling moest in tijdnood worden 
losgelaten waarna de opgerukte pionnen een feestmaal 
werden, voor de tegenstander wel te verstaan. 2.5-2.5. 
John Sloots bracht ons door een voorbeeldige partij 
weer op voorsprong. Karel Scholten offerde een pion in 
de opening, verloor er daarna nog een en kon het tij niet 
meer keren. Met een eenvoudige aanpak wikkelde John 
leerzaam af naar een gewonnen eindspel. 2.5-3.5. Koert 
had het ondertussen moeilijk aan het 2e bord tegen 
Kees Stap. Koert had zich vergrabbelt in de opening en 
keek de hele tijd tegen een iets mindere stand aan. 
In de tijdnoodfase ging het daarna mis waarbij Koert een 
stuk offerde (of weggaf?) en daarvoor te weinig aanval 
in handen kreeg. 3-5-3.5 dus met alleen nog mijn partij 
in het spel. 
 
Nu is mijn partijopzet langzaam maar zeker, met het 
verstrijken van de jaren, kenmerkend aan het worden. 
En zeker niet bedoeld voor een zwak teamleidershart. 
(Maar dat weet Daan inmiddels wel). In het begin gaat 
het altijd stroef en ik denk dat ik niet overdrijf wanneer ik 
zeg dat ik in 95% van de partijen gewoon slecht komt te 

staan en in 50% van die gevallen misschien wel 
verloren voordat de 1e tijdcontrole bereikt word. De 
invloed die dit echter heeft op de gemoedstoestand van 
mijn tegenstanders (en in zekere mate ook mijn verdere 
spel) is verbazingwekkend. Een groot deel van mijn 
tegenstanders vind (in mijn tijdnood!) niet de winst, 
sterker nog verspeeld vaak de partij!  
Ook deze keer tegen Eric Smaling ging het zo. Eric 
kwam goed te staan, ik moest een pion geven om erger 
te voorkomen, maar kwam nog slechter te staan. Ik 
kwam natuurlijk ook in tijdnood (ca. 20 zetten met nog 
maar 15 minuten op de klok). Maar in deze tijdnood won 
ik 2 pionnen en kon afwikkelen naar een gewonnen 
eindspel!  
 
Eindstand 3.5-4.5 voor ASV2! Missie geslaagd en ASV2 
nog steeds in de race om het kampioenschap. 
 
Omdat Caissa natuurlijk ook weer won (gelukkig zou ik 
zeggen want anders gaar het geheid fout de volgende 
ronde), is dit de stand met een spannende 7e ronde in 
het verschiet (waarbij van de eerste 7 teams er 6 elkaar 
treffen!); 

Kortom, mocht je niets te doen hebben 28 maart a.s., 
dan is een trip naar Amsterdam zeker de moeite waard! 
Treinkaartjes zijn te bestellen bij ondergetekende. (Voor 
een “vriendenprijsje” natuurlijk). 
 
Partijenblok ASV 2. 
 
(5) de Vos,Clemens - Reulink,Fred  
KNSB, 07.03.2009 
A64: Modern Benoni: Fianchetto Variation: 9...Pbd7 10 
Pd2 a6 11 a4 Re8 1.Pf3 Pf6 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.d4 c5 
5.d5 e6 6.c4 exd5 7.cxd5 d6 8.Pc3 0–0 9.0–0 Te8 
10.h3 Pbd7 11.Pd2 a6 12.a4 Tb8 13.a5 b5 14.axb6 
Pxb6 15.e4 [15.Ta2 Dc7 16.Pb3 Pc4 17.Pd2 Pxd2 
18.Lxd2 Pd7 19.Dc2 f5 20.Pd1 Tb5 21.Pe3 Db8 22.Lc3 

Lxc3 23.bxc3 Pe5 24.f4 Pd7 25.Pc4 Pf6 26.Kh2 Dc7 
27.Tfa1 Pe4 28.Pa3 Tb8 29.Pc4 Tb5 Grabarczyk,M 
(2461)-Gashimov,V (2658)/Cappelle la Grande 2007/
CBM 117 ext/½–½ (31)] 15...Ta8N [15...Pfd7 16.f4 c4 
17.Pf3 Pc5 18.e5 Pb3 19.Ta3 Pxc1 20.Dxc1 Pd7 21.e6 
Pc5 22.f5 gxf5 23.Pg5 fxe6 24.Pxe6 Pxe6 25.dxe6 Db6+ 
26.Tf2 Lxe6 27.Kf1 Kh8 28.Dd1 Le5 29.Pa4 Dc7 30.Ld5 
Youngworth,P (2290)-Peters,J (2465)/Lone Pine 1980/
MCD/0–1 (36)] 16.Pa4 Pxa4 17.Dxa4 Ld7 18.Dc2 Lb5 
19.Pc4 h6  20.g4 Lxc4 [20...Tb8 21.e5 dxe5 22.Td1³] 
21.Dxc4= Db6 22.f4 [22.Da4 Teb8=] 22...Pd7 A tempo 
gespeeld. Ik had deze zet al gepland. Maar Pxe4! is wel 
zo makkelijk. [22...Pxe4!? 23.Kh2 Db4∓] 23.e5 [23.Kh2 
Db5 (23...Lxb2? 24.Tb1+-) 24.Da4 Ld4³] 23...dxe5³ 
24.f5 Dd6 [24...e4!? 25.fxg6 Ld4+ 26.Kh1 Dxg6³] 
25.fxg6= fxg6 26.Ta5 e4= 27.Lf4 Db6 28.Lc7 [28.d6+!? 
Kh8 29.Ta2=] 28...Dxb2³ 29.d6+ Kh8 30.Kh1 [30.Ta2 
Db4 31.Dc2 Tf8 32.Dxe4 Txf1+ 33.Kxf1 Tf8+ 34.Tf2 
Txf2+ 35.Kxf2 c4³] 30...Tf8∓ Ik sta hier gewonnen. Met 
al die open lijnen is het feest. 

 Klasse 3C Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Caïssa 2 12 31 x . 5 5 . 5½ 5 . 5½ 5 
2. ASV 2 10 31 . x . 7 . 3½ 4½ 6 5 5 
3. Het Kasteel 7 24 3 . x . 4½ 3½ . 4½ 4 4½ 
4. Unitas 2 6 24 3 1 . x 5 7 3½ 4½ . . 
5. Paul Keres 3 6 24 . . 3½ 3 x 4½ . 4 5 4 
6. Alteveer 6 20½ 2½ 4½ 4½ 1 3½ x 4½ . . . 
7. Wageningen 2 5 23 3 3½ . 4½ . 3½ x 4 4½ . 
8. Kennemer Combinatie 3 4 21½ . 2 3½ 3½ 4 . 4 x . 4½ 
9. Zeist 3 20½ 2½ 3 4 . 3 . 3½ . x 4½ 
10. Zukertort Amstelveen 3 1 20½ 3 3 3½ . 4 . . 3½ 3½ x 

Ronde 7 - 28 maart   
Caïssa 2 - ASV 2 
Paul Keres 3 - Wageningen 2 
Het Kasteel - Unitas 2 
Zukertort Amstelveen 3 - Alteveer 
Zeist - Kennemer Combinatie 3 
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31.Dxe4?? [¹31.Tg1∓] 31...Txf1+–+ 32.Lxf1 Tf8 
33.De2 Db1 34.Kg2 Db7+ 35.Kg3 Le5+ 36.Kh4 
[36.Dxe5+ Pxe5 37.Ta3 Db2 38.Lg2 Dxa3+ 39.Kh2 Pf3+ 
40.Kg3 De3 41.La5 Df4+ 42.Kf2 Pd4+ 43.Kg1 Pe2+ 
44.Kh1 Dc1+ 45.Le1 Dxe1+ 46.Lf1 Txf1+ 47.Kh2 Df2#] 
36...Db3 [36...Df3 37.Dxe5+ Pxe5 38.Ta2 Dxf1 39.La5 
g5+ 40.Kg3 Dg1+ 41.Tg2 Tf3#] 37.Dd3 [37.Dxe5+ Pxe5 
38.Ld8 Txf1 39.Lf6+ Txf6 40.Ta4 g5+ 41.Kh5 Df7#] 
37...Df7 [37...Df7 38.De3 g5+ 39.Dxg5 Lg3+ 40.Kxg3 
Df2#]  0–1 
 
(7) Schleipfenbauer,F - Smaling,E  
KNSB 3C, 07.03.2009 
Classical Sicilian: 6 Le2 e5 7 Pb3 1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 
3.Pf3 d6 4.d4 cxd4 5.Pxd4 Pf6 6.Le2 e5 7.Pb3 Le7 
8.0–0 0–0 9.f4 a5 10.a4 Le6 11.Le3N [11.Lf3 Lc4 
12.Tf2 Pb4 13.Pd2 La6 14.Pf1 Tc8 15.Pe3 Te8 16.g3 
Lf8 17.Lg2 b6 18.Ped5 Pbxd5 19.Pxd5 Pxd5 20.exd5 e4 
21.Le3 f5 22.b3 Le7 23.c4 Lf6 24.Tc1 Tb8 25.h3 g6 
Petrov,A (2350)-Sudakov,J (2300)/St Petersburg 1997/
CBM 061 ext/1–0 (37] 11...exf4 12.Lxf4 [12.Txf4 Lxb3 
13.cxb3 Tc8=] 12...d5 13.exd5 Pxd5 Na de zet 12... d5 
staat zwart minimaal gelijk zoniet beter. 

14.Pxd5 Lxd5 15.c4 Db6+ 16.Kh1 Le4! Heel sterk 
dreigt al stukwinst 17.c5!? Wits enige kans om te blijven 
spelen. 17..Lxc5 18.Pxc5 Dxc5 19.Tc1 [19.Ld6!? Dg5 
20.Lf3³] 19...Db6∓ wit had hier nog ca. 15 minuten tot 
de tijdcontrole (zwart nog bijna 45 minuten) en staat 
beduidend minder. 20.Lb5 Pd4 21.Ld3 [21.Lc4 Dxb2 
22.Dg4 Pf5³] 21...Tae8 22.Lxe4 Txe4 23.Tc4 Tfe8 
24.Lc7 Da6? [24...Dxb2 25.Lxa5 De2 26.Dxe2 Pxe2 
27.Tb4∓] 25.Tc1 [25.b3 b6∓] 25...Pc6?! [Beter is de 

stukken centraal te laten staan bijv. 25...De6 26.h3∓] 
26.Df3 T4e7 27.Ld6 Pd4 28.Dd5 Td7 29.Dxd4 Txd6 
30.Dg4 g6 31.h3 De2? [¹31...Db6!?∓] Nu kan wit weer 
een gelijke stelling bereiken. Met actieve torens en 
pionwinst. 32.Dxe2= Txe2 33.Tc7 Tb6? [33...f5!? 
34.Txb7 Tf6=] 34.Tfxf7²  

Plotseling staat wit zelfs beter, en terwijl ook zwart nog 
slechts enkele minuten heeft kan wit eenvoudig de 
tijdcontrole halen. 34...Tbxb2 35.Tg7+ Kh8 36.Txh7+ 
Kg8 37.Thd7 Te8 [37...Kf8 38.Tf7+ Kg8 39.Tg7+ Kf8 
40.Txg6±] 38.Tg7+± Kh8 39.Txg6 [Beter dan ‹39.Txb7 
Txb7 40.Txb7 Te4=] 39...Tb4 [39...b6 40.Tg4±] 40.Th6+ 
[Tijdcontrole gehaald! En nu een plan bedenken 
40.Tc5!? Kh7 41.Tg3+-maar hoe verder ? Dus daarom 
maar anders.] 40...Kg8± 41.Thh7 b6 42.Tcg7+ Kf8  

 
In eerste instantie leek 43. h4 winnend, met het plan h5, 
h6 en Th8 mat. Alleen na h4 speelt zwart Txh4+! En 
wint een pion waarna het remise word. Daarom kies ik 
voor het plan om de b-pion tegen de a-pion te ruilen en 
daarna over te gaan naar een enkel toreneindspel. 
43.Tb7 (dreigt mat) Kg8 44.Thg7+ Kh8 45.Tg6 Txa4 
46.Tgxb6 Td4 47.Tb8+-  
 
(zie volgende diagram) 
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47...Txb8 48.Txb8+ Kg7 49.Ta8 a4 50.Ta6 Tc4 
[50...Kf7 51.Kh2+-] 51.Kh2 Tb4 52.Kg3 Tc4?? 
[¹52...Tb3+ 53.Kf4 a3²] 53.h4+- Tc3+ 54.Kg4 Tc4+ 
55.Kh3 Tc3+ 56.g3 a3 57.h5 Tb3 58.Kh4 Tc3 59.g4 
Tb3 60.h6+ Kh7 61.Kh5 Tc3 62.Ta7+ Kh8  

63.g5 Tb3 [63...Tc5 64.Txa3 Kg8 65.Ta7+-] 64.Ta6? 
Een grote slordigheid op het eind maar gelukkig niet 
fataal! Direct winnend was; 64.Ta8+ Tb8 65.Txb8+ Kh7 
66.g6#  64...Kg8 [64...Tb5+-] 65.Kg6 [65.Kg6 Kf8 
66.h7+-]  1–0 
 
(8) Binnewijzend,Daan (1821) - Wille,Erik (1976)  
Wageningen 2-ASV 2 (6), 07.03.2009 
C00: French: Unusual 1.Pc3 d5 2.e4 e6 3.Pf3 d4 4.Pe2 
c5 5.Pg3 Pf6 6.Lc4 

Pc6 7.d3 Dc7 8.0–0 Ld6 9.Ph4N [ Tot hieraan toe al 
eerder gespeeld! 9.Pe1 Lf4 10.Lxf4 Dxf4 11.Ph5 Dg5 
12.Pxf6+ gxf6 13.f4 Dh6 14.c3 Ld7 15.Tb1 Tb8 16.Lb5 
Td8 17.Pc2 Tg8 18.De1 Dg6 19.Df2 f5 20.Tbe1 a6 
21.Lc4 b5 22.Ld5 exd5 23.exf5+ 1–0 Kosteniuk,A 
(2409)-Ovchinikova,J (2221)/Elista 2000/CBM 076 ext] 
9...Le7 10.f4 Ld7 11.Pf3 h5 De verwarring treedt in! 

12.e5 Pd5 13.f5 [¹13.Pf5 Pb6 14.Pxe7 Pxe7 15.Lb3=] 
13...Pxe5?? [¹13...0–0–0³] 14.Lxd5± exd5 15.Pxe5 
Dxe5 16.Lf4 Df6 17.Pxh5 Dh4 18.Pxg7+ Kf8 

19.Lg3 Dg5 20.Pe6+! Lxe6 [20...fxe6 21.fxe6+] 21.fxe6 
De3+ 22.Kh1?? [Hier bezwijkt wit al onder de druk! 
Beter natuurlijk 22.Tf2 Dxe6 23.Df3±] 22...Dxg3–+ 
23.Txf7+ Ke8 0–1 Kort maar krachtig. 

  

- miniatuur - 
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Veel probleemrubrieken gaan altijd over de componist. 
Hoeveel prijzen heeft hij gewonnen en hoe leuk speelt 
hij met zijn kleinkinderen. Daar is weinig fout mee en het 
kan ook moeilijk geheel anders. Als ik wil uitleggen wat 
het Bristolthema is dan moet ik daar voorbeelden van 
bijeen gaan zoeken. Dat moet dan liefst een beetje 
origineel, zodat niemand kan zeggen, dat je het 
overgeschreven hebt. Dat zoekwerk kan flink wat tijd 
kosten. Dat geldt natuurlijk niet voor de 
meesterproblemisten. Die schudden voorbeelden van 
thema’s net zo makkelijk uit de mouw als partijspelers 
voorbeelden van de Lasker – Bauer combinatie. Maar 
voor de probleemstanden moeten jullie het met mij 
doen. Vind ik dat erg? Ach, de ene keer heb je er wat 
meer zin in dan de andere keer. Maar het heeft zeker 
een sterke kant. Die geldt voor iedereen, die een rubriek 
schrijft. Je mag heerlijk je eigen hobby’s uitleven. Je 
mag steeds weer proberen de anderen te overtuigen, 
dat ze zich ook eens moeten gaan bezighouden met…. 
Omdat ze anders iets erg leuks missen. Nu ga ik lekker 
voor de derde keer een stukje schrijven over 
meerzetten. Ik ga gewoon het pad op van de e-vangelist 
en die staat ver af van de d-vangelist. Wat maakt het nu 
zo leuk? 
We hebben het er al vaker over gehad of schaken en 
problematiek wel iets met elkaar te maken hebben. Dat 
hebben ze, maar natuurlijk niet indringend. Maar bij 
meerzetten wordt dat vaak ineens veel verdergaand. Ik 
schrijf “vaak”, het is natuurlijk niet altijd zo. Je moet 
goed naar de stand kijken en dan zit daar een opdracht 
in. Staat die opdracht er dan niet naast? Wit geeft mat in 
zes zetten. Ja, maar in de stelling zit vaak een opdracht 
voor de oplossing. En dan zit je plots werkelijk te 
schaken en moet je de oplossing met voor de schaker 
gebruikelijke denkprocessen zien te vinden. Dat 
schreeuwt natuurlijk om voorbeelden. Kijk eens naar het 
eerste diagram.  

Het is een zeszet van de Let Pigitsu. Ga nu eens 
gewoon zitten schaken met deze stand. Dan kom je 
erop uit, dat als Tc2 er niet was zwart geen gat voor de 
koning kan maken want na…g3 volgt Ld1 mat. Maar het 

gaat nog verder: als Tc6 niet op het bord zou staan 
speelden we met wit 1.Kg7  en 2.Le8#. Wat heb ik nu 
aan zulke torens. Weg met die troep. Het lijkt erop, dat 
het mijn (geheime) opdracht is om die torens kwijt te 
raken. Daarna zal het leven er plots veel zonniger 
uitzien. Dit denken moet men natuurlijk niet vol blijven 
houden in de partij. Maar hier werkt het. Als we die 
opdracht juist hebben begrepen komen natuurlijk de 
vragen: Hoe ga ik ze kwijt raken en in welke volgorde? 
Ik geef maar gelijk de oplossing. 1.Tc25+ Kh6 2.Th5+ 
Kxh5 3.Tc5+ Kh5 4.Th5+ Kxh5 5. Kg7 en 6.Le8 is niet 
meer tegen te houden. Dit is natuurlijk niet alles. Er zijn 
varianten. Waarom kan niet eerst Tc6-c5+ en waarom 
speelt zwart Kh6 en niet …e5? Maar zulke vragen kan 
je met een gerust hart aan de ASV-er overlaten.  

 
Diagram 2. Het is een zevenzet van de Rus Vladimirov, 
iemand met een formidabele staat van dienst als het om 
meerzetten gaat. Ga maar rustig kijken hoe de stelling in 
elkaar zit. Iets bijzonders gezien? Ja. Als de pionnen d5 
en f5 weg zijn is Ld6 mat. Gaan we weer weggeven? Ja, 
dat is de enige manier om uit te vinden of we het 
correcte signaal hebben opgevangen. Ik heb de stand in 
Fritz gestopt. Die had de oplossing binnen twee 
seconden. Als we eenmaal weten, hoe je het probleem 
te lijf gaat is er verder niets aan. Kijk maar naar de 
oplossing: 1.Pd7+ Kxe4 Als je d5 en f5 kwijt moet gaat 
dat handiger als ook de schutspatroon e4 weg is. 
2.Pc5+ Ke5 3.Tfe3+ Kxf5 4.Tf3+ Ke5 5.Tde3+ Kxd5 
6.Td3+ Ke5 7.Ld6 Ik hoor al iemand roepen, dat het veel 
leuker lijkt om de geheime opdracht te vinden dan om 
hem uit te voeren. Daar ben ik het wel mee eens. Maar 
gelukkig is elk probleem anders en soms raakt die 
opmerking kant noch wal. 
 
Diagram 3. Dit is een zevenzet van de Duitse grootheid 
Speckmann.  
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 

Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 
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ASV Voorjaarstoernooi weer een groot succes 
Erik Wille 

 
Wat moeten we nu weer weggeven? Mis. Weggeven 
kan een opdracht zijn. En nu stom toevallig twee maal 
achter elkaar. Maar vaker is de opdracht stukken 
weglokken naar velden waar ze in de weg staan, of iets 
dergelijks. Hier kijken we natuurlijk naar veld f2. Hoe 
krijgen we die vervloekte loper weg van de diagonaal 
a7-g1? Of, als dat niet lukt: hoe krijg ik de zwarte loper 
op g2? Want dat geeft een kans meer op mat omdat 
dan niet alleen de dame, maar ook de loper op f2 mat 
kan geven. Die loper krijgen we gemakkelijk op veld g2 
door met de dame op de g-lijn schaak te geven. Maar 
dat zou op veld g5 moeten zijn. Kijk maar: 1.Dg5+ Lg2 
2.Dxc5+ Pxc5 3.Lf2 mat. “Hoe komen we op g5?” Wordt 
dus de vraag. 1.Dd2 Als de dame niet op de tweede rij 
blijft volgt kg2 en dat moeten we verhinderen. Maar 
1.Dd2 is geen geweldige vondst, want zwart speelt Lb4 
en alles valt in duigen. Het moet dus kennelijk via veld 

g6. En ja hoor; na nog eens goed kijken 1.Dg6 Lg2 
2.Dd6!! Le3 (zwart moet veld f2 blijven dekken) 3.Df4 
Lc5 4.Dd2 (dat is het veld, waar we wilden zijn. Maar nu 
heeft zwart geen tijd voor Lb4 want anders volgt Lf2 
mat.) …Lh3 5.Dg5+ Lg2 6.Dxc5+ Pxc5 en 7.Lf2. In feite 
was onze opdracht dus om een tempo te winnen. 
 

Als gebruikelijk mag iedereen zelf worstelen met de 
vierde stand. Het is een zevenzet van de Tsjech 
Soukup. Laat ik toch een beetje helpen door een foute 
oplossing te geven. Maar dan is te zien waar mogelijke 
oplossingen liggen en welke valkuilen daarbij optreden. 
1. h4 Dd7 2.Tg8 Dc6 3.Tg1 Dc3+ 4.dxc  bxc 5.K 
willekeurig …Txa8 en wit komt dus niet meer tot Pc7. En 
het gaat erom dat nu juist wel te bereiken. 
Ik hoop, dat iedereen er veel plezier mee heeft en van 
nu af anders naar meerzetten zal kijken. 

Deze impressie van het Voorjaarstoernooi van 2009 is 
geschreven tijdens de ronden. Het zijn slechts aan 
elkaar geknoopte gedachten en beelden van het 
toernooi. Een paar ASV-ers spelen de hoofdrol in het 
verhaal. Gelukkig waren er veel ASV-ers onder de 
deelnemers. Maar niet iedere ASV-er haalde dit verhaal. 
ASV-Nieuws heeft nu eenmaal maar een beperkt aantal 
pagina’s. Ik weet echter zeker dat de in dit verhaal 
ontbrekende ASV-ers En Passant wel halen. Uiteindelijk 
is het thema van het verslag “wel en niet geslaagde 
achtervolgingen”. 
 
Afgelopen jaar telde ons rapidtoernooi slechts 64 
deelnemers. Een laagterecord dat mede veroorzaakt 
werd door een tegelijkertijd verspeeld weekendtoernooi 
in Zwolle. In Zwolle stopte de sponsor en daarmee het 
toernooi. Gevrijwaard van concurrentie liep het 
deelnemersaantal van het Voorjaarstoernooi op naar 91. 
Onder de kleine 100 schakers maar liefst 27 ASV-ers. 
En dan ook nog de oud-ASV-ers Ignace Rood en Peter 
van Deursen, waarvan de laatste al weer voorzichtig 
plannen maakt voor een terugkeer bij onze club. 
 
Vanaf even na negenen liepen de schakers binnen in 

het gezellige grand-café van het Lorentz 
Ondernemerscentrum. Het is altijd alsof het een reünie 
is. Schakers uit alle windstreken zoeken elkaar op en 
praten bij over de tijd sinds het laatste toernooi, waar 
men elkaar ontmoette. Tegen tienen ontstaat de eerste 
nervositeit. Tegen wie zou ik de eerste ronde moeten? 
Klokslag tien uur brult voorzitter Erik Wille door de zaal:  
“de indelingen hangen”. Gevolgd door een vrij dwingend 
¨Wilt u uw plaatsen gaan opzoeken”. Na het bekende 
openingsverhaal over het alarm dat niet moet afgaan, 
maar dat soms wel doet, geeft Barth Plomp het startsein 
voor de eerste ronde. Hoera, we gaan schaken! 
 
Twee spelers verdedigen dit jaar hun titel. ASV-trainer 
Willy Hendriks in de hoofdgroep en Murat Duman van 
ASV 4 in de B-groep. Beiden zullen geprikkeld zijn die 
titel te prolongeren te meer daar er anders ASV-ers 
genoeg zullen zijn die fijntjes zullen komen vragen hoe 
het toch kwam, dat het dit jaar niet gelukt is. In de 
openingsronde maken beide spelers geen fout, maar al 
in de tweede ronde gaat het fout. Willy Hendriks komt 
niet langs de talentvolle Justin Günther en blijft op 
remise steken. En bij  Murat Duman gaat het nog erger 
mis. Zwollenaar Ferdinand Binnendijk weet de ASV-er  
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beentje te lichten.  Het zijn natuurlijk niet de enige 
verrassingen in het toernooi. Zo verliest Peter Boel van 
Tjé Wing Au, die steeds sterker wordt. Wouter van Rijn 
wordt hardhandig matgezet door de veel lager 
geklasseerde Remy van der Werf en Richard van der 
Wel moet buigen voor Noud Lentjes, ook al zo´n talent 
van De Toren. Zijn er dit jaar dan maar twee groepen? 
Nee hoor, ook in de C-groep wordt flink gestreden en 
worden de volgens de wijsheid van Professor ELO tot 
de sterkere spelers behorende schakers niet gespaard. 
Dat ondervind vooral de als eerste geplaatste Theo 
Koeweiden, die met een half punt uit zijn eerste twee 
partijen wel heel bescheiden scoort. Maar ja, hij trof het 
ook niet met de handige Horst Eder als opponent in de 
tweede ronde. Herman de Munnik voelt zich altijd thuis 
in het grand-café. Als altijd aan een eigen tafeltje zit hij 
er als een grootmeester bij en dat straalt onze ASV-er 
ook uit. De tegenstanders zijn daardoor eigenlijk bij 
voorbaat al kansloos. Na twee ronden is Herman de 
Munnik dan ook een van de koplopers. Mede gedreven 
door de nederlaag van zijn team ASV 9 tegen het elfde 
van De Toren gaat Herman vandaag voor het 
allerhoogste. 
 
Net voor de middagpauze storten de eerste coryfeeën 
in. Zo ook Herman de Munnik. De gedachte aan een 
broodje gezond leidde onze man waarschijnlijk te zeer 
af van het edele spel. In de hoofdgroep heeft John 
Sloots de pech op Willy Hendriks te stuiten. Dat helpt 
niet mee in de jacht op een hoge score. Tjé Wing Au 
klopt Martin Weijsenfeld en Anne Paul Taal wint van 
Richard van der Wel. Uitslagen die in ieder geval niet 
geheel bedacht zijn door ons vriendje ELO. Murat 
Duman herstelt zich in de B-groep maar half van zijn 
nederlaag. Marcella Günther gaf onze regerend 
kampioen geen vrije doorgang. Inmiddels slaat ook de 
vermoeidheid ogenschijnlijk toe. Wedstrijdleider Barth 
Plomp moet twee keer een claim van een 
onreglementaire zet afhandelen. Degene die zichzelf 
schaak laat staan, gaat om de een of andere 
onduidelijke reden nooit meteen akkoord met de sanctie 
die daar op staat. Er is altijd stille hoop op clementie van 
Barth Plomp. Maar die kans is net zo groot als de kans 
dat de belastingdienst een bijna goed ingevulde aangifte 
accepteert. 
 
Na de derde ronde is er even een moment van 
ademhalen voor de spelers. Even frisse lucht happen 
buiten of binnen in een broodje bijten kan natuurlijk ook. 
En zoals de meeste schakers zijn, vluggeren ze de 
pauze vol. Waarom is dat eigenlijk zo´n pauze? Dat 
willen die schakers helemaal niet. En vandaag de helft 
van de organisatie ook niet. Immers, Vitesse begint al 
om kwart voor zeven en dat gaat niet zonder Willes. 
Haast is geboden. Erik Wille doet wedstrijdleider Barth 
Plomp de suggestie aan de hand om na de pauze met 
een korter speeltempo te spelen. Barth wijst het beslist 
van de hand alsof Erik hem zojuist een oneerbaar 
voorstel gedaan had.  
 
Na de pauze slaat het noodlot voor een van de 
deelnemers toe. Lekkage! Nu zult u denken, dat kost 

hooguit één punt en de volgende keer let je wat beter op 
je verdediging, maar ditmaal was het lekkage in huis en 
zo moest een oprechte schaakliefhebber het toernooi 
verlaten. Het is als in de Tour de France. Op de 
achterblijvers wordt niet gewacht, zelfs niet bij lekkage. 
Vooralsnog wacht ook Otto Wilgenhof niet op de 
achterblijvers. Integendeel, hij creëert zelfs 
achterblijvers. Deze keer wijst hij de Leidse student in 
dienst van De Toren, Bram van der Velden terug. Eric 
Hartman en Nico Schoenmakers blazen intussen een 
stevig partijtje mee in de B-groep, waar Murat Duman in 
hevig tijdnood toeslaat en nog pogingen onderneemt 
weer aan te haken. Herman de Munnik doet dat ook in 
de C-groep. Hij kent geen medelijden met Peter van 
Deursen.  
 
De eindfase van het toernooi begint. Hoe lang blijft Otto 
Wilgenhof nog zonder puntverlies? Hoe ver komt Murat 
Duman nog in zijn sprint naar de top? Blijft Herman de 
Munnik bij de besten? Of overzien we nu sensationele 
wendingen en komen er in de laatste drie ronden 
andere ASV-ers voor het voetlicht. Otto Wilgenhof houdt 
het in ieder geval ook de vijfde ronde vol. Justin Günther 
is de derde van de Torentalenten die tegen de 
Dierenaar sneuvelt. Het is altijd mooi om de vreugde 
van het gezicht van Otto Wilgenhof af te lezen. Ook na 
de zege op een op papier zwakkere speler kan hij echt 
genieten van zijn resultaat. “Nu met zwart tegen Willy 
Hendriks. Maar ik ben niet bang voor hem”, heeft onze 
ASV-held duidelijk veel zelfvertrouwen. Anne Paul Taal 
heeft deze ronde van zijn tweede optreden aan de 
topborden mogen genieten. Maar ja, wat is genieten als 
je ze allebei verliest. Toch speelt de captain van ASV 4 
knap. En van Jaap Vogel verliezen is geen schande. In 
de B-groep blijft Murat Duman winnen. In een 
buitengewone materiaalverhouding en met de koningen 
op plaatsen die het onduidelijk maakten wie nu met wit 
en wie nu met zwart speelt, was Murat Duman de 
handigste. Eric Hartman toont de vriendschappelijkheid 
van ASV. In een iets betere maar ingewikkelde stelling 
met veel meer tijd biedt onze penningmeester remise 
aan. Het wordt gewaardeerd door zijn opponent. 
Herman de Munnik kan het onderwijl niet bolwerken in 
de top van de C-groep en zakt daar nu definitief weg uit 
de top. Maar niet getreurd, want Theo Koeweiden komt 
eraan. Wordt hij de Murat Duman van de C-groep? 
 
De zesde ronde geeft de eerste antwoorden op de 
eerder gestelde vragen. Otto Wilgenhof gaat verder op 
zijn zegereeks. Zelfs Willy Hendriks kan de sterk 
acterende ASV-er niet afstoppen. Met zo´n dertig man 
om het bord heen hebben de spelers in ieder geval 
geen tijd nodig om adem te halen, want dat is 
onmogelijk geworden. Toch worden de hoofden niet 
rood of blauw. In het eindspel pakt Otto zijn zesde 
winstpunt en daarmee heeft hij een gat geslagen van 
een vol punt. Maar hoe is het dan in de B-groep. Nou, 
Murat Duman blijft winnen. En doordat de koploper 
verloor, is er weer stille hoop. Stilhouden dan maar, 
voordat de concurrentie in de gaten heeft dat Murat in 
aantocht is. Ook in de C-groep kunnen we de vraag 
bevestigend beantwoorden. Theo Koeweiden is de  
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Murat van die groep. 
Opnieuw slaat de ASV-er 
genadeloos toe en hoewel 
de hoofdprijs niet meer te 
winnen valt, zit er een 
topklassering in. Marion 
Severijnen speelt in de C-
groep net als onze Otto in 
de A-groep iedereen 
ondersteboven. Met 6 uit 6 
is zij de eerste kampioen 
van dit toernooi. Het aantal 
biertjes naast de borden 
neemt intussen hand over 
hand toe en ook het volume 
van de pratende 
uitgespeelde schakers. 
Uitslagen inleveren wordt 
moeilijker en de spelers 
weer achter de borden 
krijgen, kost meer tijd. Het 
bier is zeker al in de benen 
gezakt. Maar niet bij de 
organisatie.  De klokken 
gaan aan! Niet nog even een plaspauze, maar gewoon 
schaken of op zijn minst de klok aan. Over twee uur 
begint Vitesse, vergeet dat niet! 
 
Even na half vijf start de slotronde, nadat de ASV-ers 
eerst nog even weinig subtiel waren aangespoord om 
na de laatste partij even te helpen bij het opruimen. Het 
is intussen in de zaal een drukte van belang geworden. 
Het schoolschaak bij De Toren is afgelopen en diverse 
ouders komen nu hun oudere kroost aanmoedigen in 
het Lorentz. Ook verschillende ASV-ers komen nog 
even buurten. Alle ogen zijn gericht op Otto Wilgenhof. 
Zou hij net als in 2005 de toernooiwinst pakken of zou 
routinier Jaap Vogel hem als eerste toch in het zicht van 
de haven weten te verschalken? Otto Wilgenhof liet het 
zover niet komen. Al snel bereikte onze held van het 
toernooi een beter stelling. Het getuigt van zijn 
mentaliteit dat hij remise en daarmee zekerheid over de 
toernooizege afsloeg. Het zelfvertrouwen was echter 
terecht en ook Jaap Vogel ging er kansloos af. Otto 
Wilgenhof haalde daarmee de unieke score van 7 uit 7 
met een onwaarschijnlijke hoge TPR van 2803. HULDE! 
 
In de B-groep was intussen een ware slachting 
begonnen. Beide koplopers gingen kopje onder en daar 
was onder meer Nico Schoenmakers verantwoordelijk 
voor. Onze trainingscoördinator was deze zaterdag heel 
goed op dreef. En de partij tegen Henk Enserink mocht 
er zijn. Prachtig combineren met zijn lichte stukken was 
Nico de beste in deze wildwestpartij. De onthoofding 
van de leiders in het klassement gaf ook Murat Duman 
de gelegenheid op de gedeelde eerste plaats te 
eindigen. En die kans greep hij. Net als afgelopen jaar 
beantwoordde Murat een vroege nederlaag met een 
reeks van zeges. Nu brak hem het halfje tegen Marcella 
Mesker op, anders was hij weer ongedeeld eerste 
geweest. Dat lukt nu niet en de titel ging op 
weerstandspunten naar Richard Rieksen van Variant uit 

Huissen. Maar Nico en Murat mogen met 5½ uit 7 zeker 
tevreden zijn. In de C-groep was het al beslist. Aan de 
top eindigden de belangrijkste partijen in remise en dat 
bracht Theo Koeweiden op een gedeelde tweede plaats 
met 5 uit 7. Wel bleef onze ster in deze groep anderhalf 
punt achter op de ongenaakbare Apeldoornse Marion 
Severijnen. Ook Ton van Eck deed het met 4½ punt 
uitstekend. En Herman de Munnik raakte na de middag 
een beetje van slag. In de laatste drie ronden kwam er 
nog slechts een halfje bij. 
 
Een prachtig toernooi zit er weer op. Bij de prijsuitreiking 
was het applaus voor Henk Kelderman en Barth Plomp 
terecht. Zij zorgden voor een geruisloos verlopen 
toernooi. Ja, en dan zijn er nog die Willes, want die 
willen naar Vitesse. Zelden duurde een prijsuitreiking zo 
kort. Ook het tijdrekken door Barth Plomp bij het maken 
van de foto’s werd niet getolereerd. De Joop van 
Tellingen-imitatie van het fotograferen van het 
koningshuis viel niet binnen de planning van de 
prijsuitreiking. Erik ging dus gewoon door naar de 
volgende groep foto of geen foto.  
 
Prijzenswaardig was de inzet van de ASV-ers bij het 
opruimen van de zaal. In ruim tien minuten stond alles 
weer op zijn plaats en zo kon iedereen in alle rust zijns 
weegs gaan. Bijvoorbeeld naar Vitesse. De Willes 
waren net op tijd in het stadion, maar er zijn wedstrijden 
waar je je helemaal niet voor hoeft te haasten. Dit was 
er zo een. Wat rest is een voldaan gevoel over een 
prachtige schaakdag. Iedereen heeft een leuke dag 
gehad en dat werd hooguit beïnvloed door het resultaat, 
maar dat past ook bij een sportman. 
 
Hopelijk bent u 11 april weer van de partij. Op die 
Paaszaterdag spelen we namelijk om de OSBO-
snelschaaktitel. Hopelijk in dezelfde sfeer, maar daar 
twijfel ik niet aan. 
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Alles is stil geworden in Wijchen.  
Vanuit het duister spitst een naar voedsel zoekende vos 
zijn oren boven het weinige gras dat op het half 
besneeuwde weiland naar de lente snakt. De sonore 
trillingen van  de motor van een zilvergrijze Lotus, 
achtervolgd door een donkerrode stationwagen, 
doorklieven het vlakke land en kondigen het vijfde 
brullend aan. In het voorbijgaan kan de muziek van 
Queen worden onderscheiden. Halfvaste stemmen die 
meezingen: 
 
Mama, ooo  
Didn't mean to make you cry  
If I'm not back again this time tomorrow  
Carry on, carry on, as if nothing really matters  
 
Op de kerktoren staat een oudere man met een 
verrekijker te turen. Samen met de oude klok zijn ze 
stille getuigen van de naderende schaakbeesten. Hij 
pakt zijn telefoon, toetst een nummer, en zegt op 
sinistere toon: “Ze zijn binnen.”  
De auto heeft vaart geminderd en draait de rotonde op.  
“Zo, nu even dat Kasteel slachten,” zegt de grote man 
op de bijrijdersstoel. 
“Nou niet zo overmoedig, hè,” dimt een bebrilde, jonge 
vader hem in. 
De bestuurder lacht zijn witte tanden bloot: “Maar 
winnen gaan we wel doen!” 
Die frase wordt ondersteunt door instemmend geknik en 
gehm. 
 
Op een parkeerplaats stoppen de wagens en zeven 
mannen stappen uit. Hun achtste strijdmakker zal zich 
snel bij hen voegen, maar werd door de dagelijkse 
beslommeringen die een o zo mooie opmaat kunnen 

zijn voor de echt belangrijke zaken zoals ze zich die 
avond zullen voltrekken, verplicht om op eigen 
gelegenheid te komen. 
 
Onder de rook van de kerktoren stappen de mannen 
door vreemdsmalle automatische deuren het hol van de 
leeuw binnen. De gezichten staan strak en de ogen 
staan fel. Men wordt vriendelijk ontvangen en meerdere 
geamuseerde gesprekken, niet zelden doorspekt met 
een vleugje humor, gaan over de ronde tafel waar 
negen bakjes koffie in rap tempo soldaat worden 
gemaakt. Hun oudere, scherpogende leider maakt het 
papierwerk in orde om daarna aan te kunnen treden en 
tot de tanden gewapend met kennis en techniek de 
schaakwals op de 64 velden te dansen. 
 
Het Kasteel 2 (1776) - ASV 5 (1818) 1 - 7 
 
Red: voor de gedetailleerde uitslagen: zie EP no.3. 
 
Alles is donker geworden in Wijchen. Alleen onder de 
gesloten ruiten van de zuchtende kerk schijnt licht naar 
buiten. Sommige gesloten gordijnen bewegen zacht als 
vreemde ogen de twee auto's proberen weg te kijken. 
De acht mannen keuvelen, lachen en nemen varianten 
door als ze naar het Arnhemsche snellen. Hier en daar 
wordt het woord kampioenschap al in de mond 
genomen. 
Het Kasteel is achtergelaten als een rokende ruine met 
gedesillusioneerde bewoners. 
De rimtische zegentocht van het hegemonische vijfde 
houdt aan. 
 
Op naar Voorst! 

Het Kasteel 2 - ASV 5 
Martijn Boele 

Een relaxed ASV 5 
voor de wedstrijd 
tegen Voorst. 
Helaas verliep deze 
wedstrijd iets 
minder dan die 
tegen het Kasteel. 
Zie volgende 
bladzijde. 
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Na onze zegetocht in en bij Wijchen, was het op 9 
februari het sterke Voorst, met op de topborden 
respectievelijk Rudy Bloemhard (2059) en Jeroen Bosch 
van Rosenthal (1998),  dat opgerold zou moeten 
worden. Het vijfde moest een aderlating doen doordat 
onze eerste bord speler Remco Gerlich vanwege zijn 
aanstaande vaderschap verstek moest laten gaan. Met 
het honderd-min-één punt gemiddelde ratingvoordeel 
voor het thuisspelende Voorst, die met 4 matchpunten 
alleen nog een verre, theoretische kans op het 
kampioenschap hadden, werd dit een katje om niet met 
blote handen aan te pakken. 
 
Met het invallen van supersub Albert Marks, die 
inmiddels al heel wat externe puntjes heeft 
binnengesleept, moest het de kraker van het seizoen 
worden. Want niet alleen Albert is in vorm. Ook Tony en 
ondergetekende hebben monsterscores in de eerste 
klasse B. En wat te denken van Theo, die zijn externe 
honderdprocentsscore heus niet zomaar zou gaan 
inleveren. 
De opstelling was licht tactisch. Hoewel er normaliter bij 
het wegvallen van een speler automatisch wordt 
doorgeschoven, omdat het vijfde van zijn eigen kracht 
uit gaat, was het in dit geval verstandiger om Tony van 
bord 3 naar bord 1 te verplaatsen: hij zou daar tegen 
Rudy Bloemhard spelen, die hij enkele weken eerder in 
het meerrondig toernooi van Voorst nogal hard van het 
bord afzette. Het psychologisch voordeel lag aan onze 
kant. 
 
Voorst (1885) - ASV 5 (1786) 
Rudy Bloemhard (2059) - Tony Hogerhorst (1799) 
Jeroen Bosch v Rosenthal (1998) - Martijn Boele (1868) 
Michiel Jansen (1844) - Robert Naasz (1811) 
Marcel Kraaijkamp (1925) - Eric Hartman (1766) 
Jacques Kuiper (1894) - Theo van Amerongen (1771) 
Sjoerd Norberhuis (1831) - Albert Marks (1815) 
Lûtsen Dooper (1743) - Adriaan Dekker (1701) 
Jeroen Nikkels (1786) - Jacques Boonstra (1753) 
 
De wedstrijd begon moeizaam. 
Teamcaptain Theo leverde onmiddellijk zijn 
honderdprocentsscore in door in de opening een vuige 
truc over het hoofd te zien waardoor hij een stuk in kon 
leveren. Door een dergelijk gebrek aan concentratie zit 
je als team gelijk niet lekker meer. Gezegd moet worden 
dat Theo nog lang doorvocht en er diverse trucs in 
probeerde te krijgen, maar de ervaring Kuiper bleef 
solide spelen en toen Theo nog meer materiaal verloor 
gaf hij terecht op. 
Wat een deceptie om zo gelijk een punt te verliezen! 
Daar gaat het psychologisch voordeel. 
 
Albert Marks speelde een keurige partij. Het 
commentaar is van Albert, behalve als anders 

beschreven: 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 e6 4.Ld3 dxc4 5.Lxc4 Pf6 6.Pe2 
Wit voelde zich enigszins ongemakkelijk in verband met 
een mogelijke inval op h2 en speelt straks zijn paard 
naar g3. Zijn actie komt gekunsteld over en Pf3 in 
combinatie met h3 was een beter plan, zoals hij na de 
partij bevestigde.  
6...Ld6 7.Pbc3 0–0 8.a4 Pbd7 9.Pg3 e5 10.0–0 Pb6 
11.Le2 Le6 12.Dc2 exd4 13.exd4 Pbd5 14.Lg5 h6 
15.Le3  

Dit is wel het minst in aanmerking komende veld voor de 
witte loper. Nu vergroot zwart de druk op de witte 
stelling.  
15...Pxe3 [15...Te8 16.Tae1 Dc7 17.Pxd5 Lxd5 is ook 
zeer goed voor zwart (MB).]  
16.fxe3 Dc7 Een opmerkelijke pionnenstructuur en druk 
op h2.  
17.Tf3 h5 18.e4 h4 [18...Db6]  
19.e5 [19.Pf5 Lxh2+ 20.Kh1 Ph5 21.e5 gaat nog net 
voor wit.]  
19...hxg3  

20.Txg3 [20.exd6 gxh2+ 21.Kh1 (21.Kxh2 Dxd6+ 
22.Kh1 Pg4 23.g3 Ld5–+) 21...Dxd6–+]  
20...Lxe5 21.dxe5 Dxe5 22.Tf1 Tad8 23.Kh1 [Een linke 
variant is nog 23.Dc1 Om naar h6 te gaan. 23...Lg4  

Psychologische decepties: Voorst - ASV 5 
Martijn Boele 
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24.Lxg4 Dd4+ 25.Kh1 Pxg4 26.h3 Pe5 Maar zwart 
houdt alles prima bij secuur spel.]  
23...Pd5 24.Pe4 Na 24 Pxd5,cxd5 staat zwart 
uitstekend. [24.Pxd5 Txd5 is iets beter dan de 
tekstvariant, omdat zwart onder meer een gezondere 
pionnenstructuur houdt. 25.Ld3 Tfd8 26.Lh7+ Kh8–+ 
(MB)]  
24...Pf4 25.Pg5 [25.Lg4 f5 (25...Lxg4 26.Txg4 en zwart 
mag het bewijzen.) 26.Pg5 Td4!–+ (MB)]  
25...Lf5 26.Db3 Dxe2 Opgegeven, want zwart blijft een 
stuk en een pion voor, omdat Rxf4 niet mag, vanwege 
De1 schaak en mat. 0–1 
 
Eric Hartman, die de laatste tijd zijn vorm niet echt kan 
vinden, kwam bar slecht uit de opening. Hij zal op enig 
punt verloren hebben gestaan. Eric is echter een 
vechtjas, ging op zijn handen zitten en weigerde te 
capituleren, waardoor zijn tegenstander, die een rating 
van 1925 had, niet de techniek bleek te hebben om het 
af te maken. Na 3 uur (!) spelen stond Eric nog maar 
iets minder. Hiervoor had hij wel op de langzame manier 
moeten rokeren. Iets als Ke7-f7-g7 en Th8-f8, maar een 
sprankje hoop deed leven. Juist toen hij weer kon gaan 
schaken in plaats van onder druk de juiste verdediging 
te moeten zoeken ging het mis. Een bekend 
psychologisch verschijnsel, waar zelfs grootmeesters 
last van schijnen te hebben. Even die ontspanning, dat 
concentratiedipje, waardoor een fout wordt gemaakt. Hij 
verloor een kwaliteit, een pion en daarna snel de partij.  
 
Abbes, die de laatste tijd op dreef is en graag een 
wedstrijd 'wie-haalt-het-eerste-punt-binnen' in de 
wedstrijd doet, speelde goed genoeg om te winnen, 
maar verloor! Omdat Abbes zo sportief is geweest om 
zijn partij voor ASV-Nieuws beschikbaar te stellen, heb 
ik de analyse gedaan: 
 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 e5 
6.Pdb5 d6 7.Lg5 a6 8.Pa3 b5 9.Lxf6 gxf6 10.Pd5 Lg7 
11.c3 Le6 12.Ld3 f5 13.De2 (Normaal is hier 13. Dh5.) 

13…Lxd5 14.exd5 Pe7 15.0–0–0 0–0 (15... Pxd5 16. 
Lxb5+)  
16.Dh5 Dat is de reden dat 13. De2 niet helemaal 
secuur is. 
Dd7 17.g4 e4 18.Lc2 fxg4 19.Lxe4  
 
(zie volgende diagram) 

Een dubieuze zet, omdat f5 met tempo gespeeld kan 
worden. Zelf dacht ik aan f3 toen ik de partij zag. 
Bijvoorbeeld in de zeer interessant variant 19. f3 gxf3 
20. Lxe4 (20. Thg1 gaat niet vanwege f5 21. Dh6 (21. 
Txg7+ Kxg7 22. Tg1+ Kh8) 21... Pg6) 20... f5 21. Lxf3 
maar dan krijgt zwart ook prachtig spel met b4 22. cxb4 
Da4 23. Td3 Dxb4 24. Tb3 Dc5+ 25. Kb1 Tab8 en zwart 
staat geweldig. 
19…f5 20.Lg2? Een grote fout. De diagonaal b1-h7 
moet onder controle worden gehouden. Hoewel de loper 
niet echt een lekker veld heeft, omdat b1 voor de koning 
moet vrij worden gehouden, d3 de dekking naar pion d5 
onderbreekt en c2 een veld van het paard ontneemt, is 
de x-ray naar het matveld h7 zo belangrijk dat zwart aan 
zijn f5 pion gekluisterd zit. 20. Lc2 gevolgd door 
bijvoorbeeld 20... b4 21. Pc4 bxc3 22. b3 met goed spel 
voor wit. 
20…Pg6 21.Dg5 Hieruit blijkt ook dat Lg2 nu een 
zorgenkindje wordt. De 
dame moet worden gespeeld omdat Pf4 met stukwinst 
dreigt. 
21…Le5 Dreigt Lf4. 
22.Kb1 Tab8 23.Pc2 a5 24.Pd4 Op weg naar e6! 
24…b4 25.c4 Natuurlijk niet slaan om de koningsstelling 
zo dicht mogelijk te houden.Lf4 26.Dh5 Pe5 27.Pe6 
Waarom nu al de aanval op f5 opgeven? Juist nu zwart 
zijn stukken op velden heeft gezet waar ze niet zoveel 
meer doen, wordt f5 zwakker en zwakker. Belangrijk, 
omdat deze pion de witte loper aan banden legt. 27. h3 
Natuurlijk! gxh3 28. Lxh3 En wit staat zéér goed: f5 gaat 
vallen, zijn koningsstelling ligt totaal open en zijn 
stukken werken totaal niet samen. Als zwart niet slaat, 
opent wit zelf de h-lijn en kan h7 onder druk worden 
gezet, maar ook de g-lijn en later activatie van de loper 
op g2. 
27…Pg6 Zoals Lg2 van wit niet goed is, is Pg6 een 
slechte zet van zwart. Het is mij totaal onduidelijk wat dit 
knol hier beter denkt te bereiken dan op e5. Het enige 
dat ik kan bedenken is dat hij zijn loper op e5 wil zetten, 
maar sla dan in elk geval op c4, als je die kwaliteit toch 
weg gaat geven... 
28.Pxf8 Abbes speelt weer te snel. Een dergelijk paard, 
zoals op e6 is volgens Kasparov in gevallen een volle 
toren waard. Dus wat Abbes eigenlijk doet is torens 
ruilen... Weer is 28. h3 de aangewezen zet. 
Onderstaand de beste variant voor zowel wit als zwart. 
Ik sla de zetten ...b3 gevolg door a3 steeds over. 
28....g3 29. Df3 Dat is een moeilijke zet om te zien. Le5 
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30. Pxf8 Txf8 31. fxg3 f4 32. g4 Ph4 33. Df2 Pxg2 34. 
Dxg2 En wit blijft met goede stelling een kwaliteit voor. 
Het enige dat zwart daar tegenover kan zetten is de vrije 
f-pion, maar die is niet zo gevaarlijk, omdat het witte 
veld f1 niet door de zwarte loper onder controle kan 
worden genomen. 
28…Txf8 29.The1 Logisch om de open lijn te gaan 
bezetten, maar beter om dit met de d-toren te doen.  
29…Dg7 30.h3 Tsja... beetje laat, zeker omdat de h-
toren net verplaatst is. 
30…Le5 31.Lf1 Om Pf4 weer uit de stelling te halen. 
31…Lxb2 32.Dg5 La1 Dreigt mat op b2. 
33.Dc1 Pe5 34.Dc2 Lc3 Ineens staan de zwarte 
stukken wel goed en zijn de witte stukken minder 
levendig. 35.Te3 f4 36.Te4 h5  

Hier komt wit goed weg. Zwart kan zijn laatste stukken 
mee gaan laten doen via: 36... g3 37. fxg3 fxg3 38. Ld3 
Tf3 
37.Dc1 Dh7 38.Dc2 f3 39.Te3 Dd7 (39... Dxc2+ 40. 
Kxc2 h4 41. hxg4 Pxg4 42. Te6 Pxf2 43. Txd6 Pxd1 44. 
Kxd1 Te8 45. Te6 Txe6 46. dxe6 ongelijke lopers, dus 
remise-achtig.)  
40.De4 Tc8 Da4 zit ook in de stelling.  
41.hxg4 hxg4 42.Ld3 Pxd3 43.Dxd3 (43. Dg6+ Lg7 
(43... Dg7 44. De6+ Df7 45. Dxc8+) 44. Tdxd3 Tf8 (44... 
Txc4 45. Te8+) 45. Te4 g3 46. Dxg3 Df5 47. Dg4) 
Dg7 44.Te6 Lf6 45.Df5 Tf8 46.Tg1 Lg5 47.Dxg4 Dh7+ 
48.Kb2  

De4 wint direct. Dxe4+ (48... Df5 49. Dxf5 Txf5 50. 
Tg6+ ) 49. Txe4 Tf5 50. Teg4 
48…Dg7+ 49.Kb3 Dc3+ 50.Ka4 Da3+ 51.Kb5 Tb8+ 
52.Kc6 Da4+ 53.Kc7 (53. Kxd6. In zo'n geval altijd naar 

de eigen stukken lopen en alles oppeuzelen wat 
mogelijk is! De witte koning komt 
niet meer in gevaar en wit gaat mat zetten.)  
Tb7+ 54.Kxb7 Db5+ 55.Kc7 Dc5+ 56.Kd7 Da7+  

57.Ke8??? Blunder eerste klas. 
57…Df7# Een zeker punt vergooid. 0–1 
 
Niet alleen Abbes blunderde, ook Jacques deed zijn duit 
in het zakje. Met een volle toren voor wilde Jacques het 
mooi afmaken, kreeg een dame-offer en tegen en werd 
gestikmat. Iets dat je moet zien. Tony kwam remise 
overeen met zijn tegenstander, waardoor de stand al 4½ 
– 1½ was en Robert en ik in zware tijdnood de boel niet 
meer recht konden trekken. Ik vond in tijdnood de winst 
niet in een moeilijk toreneindspel, waardoor ook wij 
remise overeenkwamen.  
 
Robert speelde een interessante pot. De commentaren 
zijn van hem, behalve als anders aangegeven: 

Nadat ik op een voor mij onbekende variant was gestuit 
belandde ik in deze stelling. Zoals wel vaker de laatste 
tijd opereerde ik wat (te) voorzichtig. Zwart komt nu tot 
het bevrijdende:  
13...d5 14.axb5 axb5 15.exd5 Pxd5 16.Pe3 Tad8 
17.Pg4 Pc6 [17...e4! Fritz A) 18.Txe4 f5; B) 18.Pfe5 
Tfe8 (18...Lxe5 19.Pxe5 Dxe5 20.Txa5= (MB)) 19.dxe4 
Txe5 20.Pxe5 Pe3 21.Dxd8+ Dxd8 22.Pxf7 Kxf7 
23.Lxe3∓ (MB); C) 18.dxe4 18...Pxc3]  
18.Lg5 f6 19.Ld2 Pf4 20.Db1 [20.Lxf4 exf4 21.h3] 
20...Pe7  
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21.Lxf4 exf4 22.h3 Helaas verplicht: het paard op g4 
heeft anders geen veld na h7-h5.  
22...Pc6 [22...Lxf3 23.gxf3 was ik bang voor. Michiel 
vond zijn loper echter veel te sterk om te geven voor het 
paard. Na 23...h5 (23...f5! Activeert direct de 
zwartveldige loper. (MB)) 24.Ph2 kost het me echter 3 
zetten om het paard op h2 weer naar een redelijk veld te 
krijgen. Zwart moet daar toch gebruik van kunnen 
maken.]  
23.Pgh2 Tfe8 24.Da2+ Kf8 25.Tad1 Pe5 26.Pxe5 fxe5 
27.Pg4 f3 Michiel dacht dat dit de winnende zet was 
zoals hij na de partij vertelde. Mij leek dat stug (en 
terecht zoals de analyse uitwijst. )  
28.g3 Lc8? Na de partij was mijn tegenstander terecht 
heel kritisch over deze zet die neerkomt op tijdverlies. 
29.Te3 Deze zet had hij gemist.  
29...Lb7 30.Tde1?!  

Zoals wel vaker zag ik direct NA het uitvoeren van deze 
zet wat er mis mee was. Toch blijkt hij minder slecht dan 
ik tijdens de partij dacht. 
30...h5! 31.Ph2 Lh6 32.Txf3+ Lxf3 33.Pxf3 Ondanks 
dat ik maar een pion heb voor de kwaliteit heb ik ineens 
wel weer een speelbare stelling.  
33...g5? Een vreemde zet. Beter is bv [33...Ta8]  
34.Da6! Hiermee pak ik een tweede pion voor de 
kwaliteit. Nu heb ik ineens weer een plusje.  
34...Td6 35.Dxb5 Tf6 Dit leek me tijdverlies. Het paard 
wil toch naar e4 of c4. Fritz is het hier weer eens niet 
mee eens en vindt direct [35...Tb6 juist slecht vanwege 
36.Dc4 Txb2 37.La4! Te7 38.Lb3 met een vreselijke 
matdreiging. Leerzaam!]  

36.Pd2 Tb6 37.Da5 Tb7 38.Dxc7 Txc7 Veel tijd had ik 
hier niet meer. Wat is het mooiste veld voor het paard? 
Ik koos voor het meest centrale.  
39.Pe4?! [Achteraf lijkt 39.Pc4 me sterker: valt e5 aan 
en dekt b2.; (39.Ta1 Het paard hoeft nog niet te kiezen. 
Ta1 lijkt de sterkst zet (MB)).]  
39...Tb8 40.Tb1 [40.b3 zit ook in de stelling (MB)]  
40...Ke7 41.Kf1 Ke6 42.Ld1  

en hier eindigt mijn notatie. De rest van de partij kan ik 
niet meer reconstrueren maar elke gelijkenis met 
schaken berustte op toeval. Uiteindelijk restten aan 
beide zijden slecht koning en toren en werd de vrede 
getekend. ½–½ 
 
Eindstand: 5 ½ – 2 ½. 
 
Verloren! 
 
Het vijfde heeft deze wedstrijd bewezen geen kampioen 
te wíllen worden.  
We hebben niets meer in eigen hand, en de kans op het 
kampioenschap is minimaal. Als we deze wedstrijd 
gewonnen zouden hebben, hadden we het zelf ook 
kunnen afmaken. Natuurlijk is de uitslag totaal 
geflatteerd. In tegenstelling tot de eerste wedstrijd van 
het seizoen, waarbij nog niemand echt in vorm was en 
WDC ons met dezelfde cijfers aan de kant zette, leek 
iedereen topscherp. Niets bleek minder waar. Als Abbes 
en Jacques doeltreffend naar de winst schaken win je 
de wedstrijd al. Theo is een goede speler en hoeft geen 
stuk in de opening weg te geven. Kan zomaar een halfje 
of zelfs een punt schelen. Eric had een beetje pech, 
hoewel de psychologie van zijn partij niet moet worden 
onderschat en ondergetekende had ook kunnen winnen. 
Met andere woorden: als het 6-2 voor ons was 
geworden was dat misschien ook wat geflatteerd 
geweest, maar het had makkelijk gekund.  
Iedereen realiseert zich dat niemand expres een partij 
verliest, dus er mogen geen vingerwijzingen worden 
gedaan. Als we winnen is het een teamprestatie, dus als 
we verliezen ook. 
 
Ik heb er alleen zo gruwelijke hekel aan. 
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De jeugdhoek is weer terug! 
 
Nu de nieuwe locatie langzaam maar zeker naderbij 
komt zijn de goede voornemens niet van de lucht. De 
jeugdafdeling heeft dan ook besloten de senioren meer 
te gaan betrekken bij de jeugd. Daarmee starten we bij 
deze met het aanleveren van meer informatie over een 
deel van de toekomst van ASV, onze ASV-jeugd! 
 
Ik zal beginnen met een introductie van de jeugdafdeling 
omdat ik er vanuit ga dat de clubleden niet volledig op 
de hoogte zijn van het gebeuren op de jeugdafdeling, 
behoudens dan misschien het gebeuren bij aanvang 
van de clubavond om 20.00 uur, de confrontatie met de 
jeugd bij binnenkomst in ons clublokaal.  
 
De komende afleveringen zullen we u op de hoogte 
houden van de actuele schaak- (en overige) activiteiten 
van onze jeugdafdeling maar u kunt natuurlijk ook nu 
alvast de jeugdsite bezoeken. (http://asv.ctssweb.nl/
jeugdsite/) 
 
Zoals u wellicht al gemerkt heeft bij het binnenlopen van 
ons clubgebouw is het bij uw binnenkomst vergeven van 
de jonge ronddartelende jeugdspelers, de een 
schakend, de ander schreeuwend en een ander weer 
rondrennend, al dan niet schreeuwend. 
Voor uw informatie; dat is niet het enige dat er op de 
jeugdavonden gebeurt. 
 
In het totaal zijn er ca. 45 jeugdspelers lid die ook vrijwel 
allemaal elke clubavond aanwezig zijn. (Omdat ze niet 
allemaal stilzitten zult u ze wel niet geteld hebben, 
vandaar deze opgave).  
 
Hoe houden we ze aan het schaken? Dat kan natuurlijk 
alleen met voldoende enthousiaste jeugdleiders. 
Momenteel zijn we met het volgende team druk bezig; 
Daan Holtackers, Wouter van Rijn, Siert Huizinga, Koen 
Maassen van de Brink, Theo van Amerongen, André de 
Groot, Theo Koeweiden, Jonathan van de Krogt, Albert 
Marks, Tijs van Dijk en ikzelf. In het totaal dus 11 man.  
 
Ik hoor u zeggen: zoveel jeugdleiders? Ja, inderdaad, 
maar ik vind dat we zelfs nog enkele jeugdleiders te kort 
komen! Er moet van alles gebeuren op zo’n jeugdavond. 
Lesgeven, competitie indelen, begeleiden, analyseren, 
als scheidrechter optreden, troosten, motiveren, nieuwe 
spelers verwelkomen, ouders te woord staan, 
stappenboekjes verkopen, pennen regelen enz. enz. 
 
We starten de jeugdavond altijd rond 18.15 uur met een 
verplichte schaaktraining. Ja, dames en heren, de jeugd 
is verplicht om eerst een klein uur te trainen voordat ze 
mogen schaken! 
 

Verdeeld in zo’n 8 à 9 groepjes van 4 tot 8 spelertjes 
krijgen ze dan les uit het stappenplan (momenteel stap 
1 t/m 5) of uit door de trainers zelf opgestelde 
methoden.  
 
Rond 19.10 uur stopt deze training en begint de 
competitie. In deze competitie speelt men in 1 grote 
groep tegen elkaar in een soort keizerssysteem net als 
de senioren. Na een wedstrijd van ca. 2x20 minuten 
speelt men dan nog een snelschaakwedstrijdje van 2x5 
minuten.  
 
Wanneer u deze 2 wedstrijden optelt bij de starttijd van 
de competitie ziet u waarom we soms nog niet om 20.00 
uur weg zijn met de jeugd. Maar dat is alleen maar 
prettig, er word om elk punt zwaar gevochten. En de 
jeugdsite word daarna druk bezocht om de laatste stand 
in de competitie te zien. 
 
Blijft het hierbij? Nee, ook de jeugdafdeling kent naast 
de clubavond nog andere activiteiten. Ik wil bij deze een 
kleine opsomming maken, maar kan bij lange na niet 
compleet zijn. 
 
Naast de clubavond is er nog: De teamwedstrijden voor 
de A-B, C, D, E en F-jeugd, de OSBO persoonlijke 
jeugdkampioenschappen, de schoolschaakwedstrijden, 
het schaakkamp, de bowlingdisco, de extra ingelaste 
jeugdtrainingen, schaaklessen op scholen, De Rijn-
Ijsselcup, de IJSCO toernooien, de 
Sinterklaassimultaan, de stappenexamens, de 
jeugdleidersdagen van de OSBO, opleidingsavonden 
voor jeugtrainers, werving en opvang nieuwe 
jeugdleden, het eigen jeugdblad de Sst!, de eigen ASV-
jeugdsite (http://asv.ctssweb.nl/jeugdsite/) etc.etc. 
En weet u wat nu het vreemde is? We hebben met de 
huidige groep jeugdleiders nog allerlei nieuwe plannen 
voor de toekomst!  
 
Kortom, ik neem aan dat u nu herkent waarom er naar 
mijn mening nog steeds niet genoeg jeugdleiders zijn!  
Met 2 of 3 extra jeugdleiders die, naast het trainen van 
stap 1 of stap 2 jeugdspelers, nog interesse hebben een 
bijdrage te leveren in een van de bovenstaande taken, 
of die geen les willen geven maar op de een of andere 
manier willen helpen, zouden we echter al heel ver zijn.  
 
Mocht een van de bovenstaande zaken u aanspreken, 
meldt u zich! Een club als ASV moet er mijns inziens in 
kunnen slagen een sterke en gezonde basis voor een 
breed gedragen jeugdopleiding op te zetten. Wanneer 
wij als ASV daar al moeite mee hebben (we zijn 
natuurlijk wel al goed op weg, maar het kan nog altijd 
beter), wie kan het dan wel? 

De jeugdhoek 
Frank Schleipfenbauer 
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De ranglijst wordt aangevoerd door Rob Cornips en Jan 
Vermeer. Beiden voegden het maximum aantal punten 
aan hun totaal toe. Slechts de weerstandspunten geven 
een klein verschil. Doordat Albert Marks verstek moest 
laten gaan en Rolf Hendriks deze middag het liet liggen 
staan de eerste twee plaatsen al voor de laatste 
speelmiddag vast. De finalepartij tussen de twee 
kemphanen zal de beslissing moeten brengen.  
In de B-groep voegde Wim Zunnebeld  één punt aan 
zijn totaal toe. Daarmee liep hij verder uit René de 
Goeij, die tweede staat. Gerrit Jansen bleef helaas  

 
 
 

 
zonder punten. Maar hij vindt meedoen belangrijker dan 
winnen. 
Bij het Daglichtschaak is het verheugend dat er steeds 
nieuwe gezichten verschijnen. Zo ook deze middag; 
Nout Vromans woonachtig te Bennekom vond zijn 
middag welbesteed. De opkomst van tien spelers was 
bevredigend.  
De volgende ronde en tevens laatste voor dit seizoen 
wordt gespeeld op dinsdag 7 april 2009. Komt u ook? 
Alle aanwezigen krijgen een prijs. 

Daglichtschaak: felle strijd om de eerste plaats 
Jan Vermeer 

Stand Daglichtschaak 03 mrt 2009 na ronde 18  

Pos Voornaam Naam Score Perc. 
Sub-
grp 

1 Jan Vermeer 13,5 75 A* 
2 Rob Cornips 13,5 75 A 
3 Albert Marks 9,5 68 A 
4 Dick Hajee 9,5 63 A 
5 Rolf Hendriks 9,5 61 A 
6 Hans Donker 7,5 63 A 
7 Robbert Lubbers 7,5 42 A 
8 Horst Eder 6,5 54 A 
9 Wim Zunnebeld 5,5 32 B* 
10 Ko Kooman 3,5 50 A 
11 Henk Kuiphof 3 100 A 
12 Fritz 8 3 75 A 
13 René de Goeij 2,5 17 B 
14 Piet Noordhuis 2 100 A 
15 Bob Hartogh Heijs 2 67 B 
16 Jerry van 't Hul 1,5 30 B 
17 Nout Vromans 1 33 A 
18 Gerrit Jansen 0 0 B 
19 Anton van der Aa 0 0 B 

ronde 16  
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Nout Vromans Jan Vermeer 0-1 
Rob Cornips Horst Eder 1-0 
Rolf Hendriks Dick Hajee 0-1 
René de Goeij Robbert Lubbers 0-1 
Gerrit Jansen Wim Zunnebeld 0-1 

ronde 17  
Jan Vermeer Robbert Lubbers 1-0 
Wim Zunnebeld Rob Cornips 0-1 
Horst Eder Dick Hajee 1-0 
Rolf Hendriks René de Goeij 1-0 
Nout Vromans Gerrit Jansen 1-0 

ronde 18  
Wim Zunnebeld Jan Vermeer 0-1 
Rob Cornips Nout Vromans 1-0 
Horst Eder Rolf Hendriks 1-0 
Dick Hajee René de Goeij 1-0 
Robbert Lubbers Gerrit Jansen 1-0 

Voorjaarstoernooi 
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Impressie ALV  
Door onze freelance fotograaf 

Voor aanvang van de vergadering: lekker schaken! 

Clubkampioen: Richard  

Kampioen B-groep: Koen Bekerwinnaar 
Kroongroep: Otto 

Bekerwinnaar 
Bekergroep: Ruud 

Rapid kampioen: 
Sjoerd 



42 

 Maart 2009 ASV-Nieuws 

Van linksboven naar rechtsonder: Topscoorder ASV 10: Henk Kelderman; Topscoorder ASV 9: Herman de 
Munnik; Topscoorder ASV 8: Marco Braam; Topscoorder ASV 7: Jacques Boonstra; Topscoorder ASV 6: Jan 
Groen; Topscoorder ASV 5: Eric Hartman; Topscoorder ASV 3: Barth Plomp; Niet de topscoorder van ASV 2: 
Theo Jurrius; Grootste stijger: Ton van Eck.  
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Hedser bedankt!! 

(advertentie) 

Het nieuwe bestuur met Marco Braam 

 Wanneer de eindredacteur van het clubblad in het zonnetje wordt gezet wordt eigenlijk iedereen die 
de afgelopen tijd op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan ASV-Nieuws een beetje 
onderscheiden. Ik wil hier met name de bijdrage van Hendrik van Buren noemen. Met zijn 3 vaste 
rubrieken zorgt hij ervoor dat de basis voor elke aflevering er staat. Daarnaast zijn er verschillende 
andere mensen die vaste of minder vaste bijdragen leveren en daarmee ASV-Nieuws maken tot wat 
het is. Ik heb het al eerder gezegd: ik ben alleen maar degene die aan het einde alles bijelkaar veegt 
en zorgt dat er een kaftje omheen komt. Bedankt allemaal!! 
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slijterij wijnhandel wijntapperij 

PIET WACKI 

Ploenstraat 6, Duiven  
telefoon (0316) 26 12 92 

Bij uw gulle Bottelier tapt u 
uw eigen wijn gelijk een 

Fransman 
Keuze uit 16 soorten 

(advertentie) 

Steenstraat 96 
 

tel/ fax 026 4453603 
 

- Arnhem - 

Uw Fleurop bloemist 

(advertentie) 

Steenstraat 83 d 
6828 CG Arnhem 

Telefoon 026-4422366 

(advertentie) 


