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Van de redactie 

Over twee weken begint het kandi-
datentoernooi in London. Het belooft 
een spektakel te worden. Carlsen is 
natuurlijk de torenhoge favoriet en 
als hij de uitdager wordt zal ook 
Anand er naar alle waarschijnlijk 
aan moeten geloven. Ik verheug me 
er nu al op het toernooi te gaan vol-
gen. Internet is een prachtig medi-
um hiervoor en toernooi organisa-
ties doen tegenwoordig ontzettend 
hun best om alles zo goed mogelijk 
te presenteren. Bij het net afgelopen 
Zurich Chess Challenge toernooi 
kon je elke dag de partijen live volgen met commentaar 
van twee experts erbij en tegelijkertijd kon je de spelers 
ook nog bijna zien zweten via de camera’s die constant 
op de spelers zijn gericht. En na afloop van de partijen 
kwamen Kramnik, Caruana, Anand en Gelfand meestal 

ook nog even langs om uit te leggen 
wat ze allemaal wel en niet gezien 
hadden. 
 
ASV is ook op Facebook tegen-
woordig maar het Nieuws verschijnt 
nog steeds ouderwets op papier en 
dat is ook wel fijn.  
 
Namens de redactie veel leesplezier 
gewenst! 

Robert 
 

Van het bestuur 

Als twee nummers van ASV-Nieuws kort op elkaar ver-
schijnen dan heeft het bestuur wat minder te melden. Dat 
zal niemand verbazen. Op de avond dat deze aflevering 
van ASV-Nieuws verschijnt, is de ledenvergadering. Het 
bestuur zal met de leden terugkijken op 2012 en vooruit-
kijken op wat 2013 ons gaat brengen. Frank Schleipfen-
bauer en Gerben Hendriks zullen op deze ALV aftreden. 
Frank was zes jaar lang vice-voorzitter, maar hij was en 
is natuurlijk vooral de stuwende kracht achter onze jeugd-
opleiding. Gelukkig blijft Frank in de jeugdleiding een rol 
spelen. Gerben was drie jaar penningmeester. Eind 2012 
gaf hij het stokje al door aan Daan Holtackers die de fi-
nanciën de komende jaren gaat beheren. Ook langs deze 
weg willen we Gerben en Frank bedanken voor hun in-
spanningen voor ASV. En we weten dat we in de toe-
komst nooit tevergeefs een beroep op hen zullen doen. 
We prijzen ons ook gelukkig dat we in Wouter Abraham-
se en Léon van Tol twee goede kandidaten hebben we-
ten te vinden om zo met een voltallig en vooral energiek 
bestuur door te kunnen. 
 
Die energie is ook nodig als we actief willen blijven en 
kansen willen blijven benutten. En die kansen zijn er vol-
op. Nadat eerder al door Siert Huizinga een start ge-
maakt kon worden met het lesgeven op Leerpark Presik-
haaf zijn nu ook de schaaklessen op OBS De Boomhut 
begonnen. Jelle Noordhuis is daar de schaakleraar. We 
verwachten dat deze initiatieven ertoe leiden dat de 
jeugd de weg naar ASV gaat vinden. En dat is belangrijk. 
De groei die we nastreven, zal immers voor een belang-
rijk deel bij de jeugdafdeling moeten gebeuren. Op die 
manier moet niet 140 de ondergrens van ons ledental 
worden, maar op termijn 160. Die groei moet er ook voor 
zorgen dat de deelname aan de interne competitie weer 
gaat groeien richting gemiddeld 50 schakers. 

In maart hebben we weer twee mooie activiteiten, waar-
aan hopelijk veel ASV-ers deelnemen. Op vrijdag 15 
maart is Hans Böhm op uitnodiging van ASV en De To-
ren te gast in Activiteitencentrum Schreuder. Vanaf 20 
uur zal hij het met Yochanan Afek samen geschreven 
boek “Het Paard” presenteren aan de hand van stellin-
gen. Het verhaal zal doordrenkt zijn van anekdotes uit 
het rijke schaakleven van de schaakmeester en TV-
persoonlijkheid. Een week later is ons Voorjaarstoernooi. 
Op zaterdag 23 maart hopen we een kleine 100 schakers 
te verwelkomen in het grand café van het Color Business 
Center (de nieuwe naam van het Lorentz Ondernemers-
centrum). 
 
De externe competitie gaat intussen de beslissende fase 
in. ASV 1 heeft goede kansen om na de degradatie in 
1998 terug te keren in de eerste klasse. Nog drie wed-
strijden te gaan en drie punten voor. Maar de prijs is pas 
binnen als ze niet meer ingehaald kunnen worden. Ook 
ASV 5 heeft titelkansen. Daar staat tegenover dat ASV 4 
het moeilijk heeft in de promotieklasse. Ook ASV 9 moet 
de mouwen nog opstropen in de derde klasse. De overi-
ge teams staan op veilige plaatsen en zullen komend 
seizoen in dezelfde klasse aantreden.  
 
Tenslotte hebben we het plan om de komende tijd op de 
clubavond regelmatig een deel van onze boekenvoorraad 
mee te nemen met het doel deze te verkopen. Er zitten 
prachtexemplaren tussen. De opbrengst van de boeken-
verkoop zal uiteraard weer ingezet worden voor de orga-
nisatie van activiteiten voor en met ASV-ers. De komen-
de maanden gaat verder de strijd om de titels in de inter-
ne competitie door en dat zal nog lang spannend blijven. 
We wensen jullie in die strijd veel schaakplezier. 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingsdatum kopij 

23 mei 2013  16 mei 2013 

4 juli 2013  27 juni 2013 
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De kudde 

Zoals iedereen wel weet hebben de gebroeders Wille de 
schaakclub groot gemaakt, en regeren ze streng doch 
rechtvaardig over hun onderdanen. Een column in ons 
onder huisvrouwen, huisdieren en andere superieure we-
zens populaire blad gaat nog net maar dan wel binnen 
een betamelijke bandbreedte. 

De laatste tijd worstel ik met vorm en inhoud van mijn 
column in dit blad. Dit komt omdat dit het blad is van de 
schaakclub in Arnhem en ik heb momenteel niet zo gek 
veel zin in schaken. Feitelijk zou je dan kunnen zeggen 
dat ik niet zoveel business meer heb in dit blad. En de 
kritiek groeit dan ook. Mijn vriend Jochem vroeg zich af of 
het werkelijk noodzakelijk was om narcistische stukjes te 
schrijven over mijn vitale vriendin, en ik voelde mij geroe-
pen om uitleg aan hem te geven over die column, name-
lijk dat het juist een zelfspotrijk stukje was door verschil-
len uit te vergroten en mijzelf definitief te labelen als ou-
we lul. Zodra je columns uit moet gaan leggen ben je ver-
keerd bezig. En verliest het kracht. Ik hecht aan de me-
ning van mijn vriend dus besloot ik vorige keer over an-
dere belangrijke aardse zaken te schrijven, de film. Ro-
bert Naasz had mij inmiddels ook al op zijn quasi milde 
wijze vriendelijk verzocht om weer eens normale dingen 
te gaan schrijven. Tot nu toe was het nog te dragen, en 
werd ik zelfs gestimuleerd hier over te schrijven door lot-
genoot Leon van Tol die ook opgescheept zit met een 
veel te jonge vriendin. 

De zorgen namen pas echt noodlottige vormen aan toen 
Ruud Wille tegen mij zei dat ik de kop boven mijn stukjes 
niet meer mocht zetten omdat ik helemaal niet over scha-
ken schrijf. Vervolgens volgde een litanie aan kwalifica-
ties over mijn stukjes en gedwee boog ik mijn hoofd, 
maar niet voordat ik hem had beledigd door te zeggen 
dat Arnold Vanderleijde, zijn held eigenlijk te zacht was 
als bokser en dat hij daardoor zwaar averij opliep tegen 
die Cubaan tijdens de olympische spelen. Met andere 
woorden, de kritiek kwam hard aan. Tot overmaat van 
ramp kwam ik gisteren Erik Wille tegen in het wild en hij 
vertelde mij dat ik toch echt over schaken moest schrij-
ven in het blad, en of ik nou eindelijk ook weer eens nor-
maal de clubavond wilde komen bezoeken. Het was be-
handeld in het bestuur van ASV en ze wilden er nog net 
geen agendapunt van maken op de ALV. Hoger kan de 
druk natuurlijk niet worden. Het is natuurlijk fijn als het 
bestuur van ASV haar schaapjes bij elkaar wil houden en 

iedere afvallige die in de afgrond dreigt te vallen liefdevol 
op haar nek neemt en terug brengt naar de kudde. Het is 
goed natuurlijk om de bandbreedte smal te houden bin-
nen een schaakclub. Voordat je het weet dansen we de 
tango met gehuurde vrouwen op opzwepende muziek 
van Shakira. Dat mag niet gebeuren. En het is goed dat 
er een centraal geweten is in de club. 

Gisteren mocht ik weer eens extern spelen. Ik speelde 
aan het zesde bord. Links van mij zat Xadia en rechts 
van mij Bent. Eerder die avond sprak ik Pieter Verhoef, u 
weet wel die jonge rakker van Ruud die explosief stijgt op 
de ranglijsten, net als zijn vader trouwens. Hij deed mij 
aan mij denken in mijn jonge jaren, toen er niets anders 
bestond dan schaken en de wereld een groot schaakbord 
was. Ruud temperde mijn vooronderstellingen over hoe 
ver Pieter zou kunnen komen zoals een goed vader be-
taamt. Leuk, mooi stel die twee, en ze hebben als doel 
gesteld om samen 4000 ratingpunten te behalen. Dat 
gaat lukken en ik werd er blij van. 

Mijn tegenstander gisteren was een bijzondere man, een 
senior van 82 jaar uit Lochem die zijn eigen zetten be-
commentarieerde tijdens het partijtje. Dat was handig 
want dat bracht mij steeds op de juiste ideeën. Ik won 
van hem, maar hij verdedigde zich taai. Qua speelstijl 
deed hij mij aan Dick Hajee denken. Jammer trouwens 
dat hij er niet meer is, hij was een sieraad voor ASV. Erik 
heeft hierover trouwens schitterend  geschreven in ons 
blad, wat ik ook nog even kwijt wilde, naast het aantonen 
van het totalitaire systeem binnen ASV.  

Waar ik gisteren echter vooral plezier in had was mijn 
contact met de jongelingen om mij heen. De practical 
jokes van Xadia door al mijn zakjes kamillethee die de 
bar in voorraad had te gebruiken terwijl dat ook mijn favo-
riet is, en de competitieve teksten van Bent over weder-
zijdse verwachtingen van de avond. Leuke lui, zij maken 
mijn overtuiging dat ik geen zin heb in schaken aan het 
wankelen. Waarschijnlijk zijn zij de sleutel voor het terug-
keren op het rechte schaakpad voor mij. Het geloof moet 
zijn als van een kind staat in de bijbel. En zo moeten we 
ook schaken, onbevangen, met plezier, en met geloof in 
de goede afloop, stiekem lachend om al die ouwe 
knarrren om je heen.  
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Ik ga proberen weer echt over schaken te schrijven. Over 
de psyche van de mens, over twijfel, afkeer van het zelf, 
diepe motieven, de schaakstukken als fallussymbolen 
enz. Maar de consequentie is ernstig en de prijs is hoog. 
Wat namelijk in de pijplijn zat was bespreken van het 25 
minuten durende nummer Autobahn van Kraftwerk wat 
een schitterende minimalisering van het bestaan is door 
alleen maar te zingen fahren fahren fahren auf der auto-
bahn, en wat ik op mijn oren heb staan tijdens mijn cross-
traintraining om aantrekkelijk te blijven voor mijn veel jon-
gere vitale vriendin. Ook een verhandeling over mijn re-
cent aangeschafte elac fs 247 speakers in combinatie 
met de nieuwe arcam fmj 38 geïntegreerde versterker 
moet u missen, dit terwijl er zeer veel te vertellen is hier-
over.  En ook had ik nog graag willen spreken over een 
jeugdvriend die mij op het spoor heeft gebracht van de 

audiofilie. Het klinkt als een ziekte en dat is het ook. Hij 
trok mijn aandacht omdat hij op de middelbare school 
vlak voor aanvang van de gymles sans scrupules in zijn 
blote leuter door de gymzaal liep te rennen aanschouwd 
door een tiental diep geshockeerde dames van een jaar 
of 13. In zijn kamertje van 16 m2 was 8m2 gevuld met 
speakers.  

Van daaruit hadden we kunnen praten over Brian Eno die 
bijzondere esoterische muziek componeerde over de 
maan enzo en waar ik naar luisterde tijdens het schaken 
tegen mijzelf. Misschien kan het laatste onderwerp als 
randverschijnsel van het schaken nog net door de beu-
gel. Ik beloof u dat ik het zal overleggen met de bazen 
zodat mijn stukjes nog wat kwaliteit behouden. 

Marco 

De jeugd van tegenwoordig 
Robert Naasz 

Recent mocht ik bij het Bedrijfsschaak voor het eerst aan 
het bord mijn krachten meten met een van de  jeugdta-
lenten van ASV: Pieter Verhoef, zoon van Ruud. Ik dacht 
dat het wel aardig zou zijn eens een partij van een jeugd-
speler te laten zien. En dit is misschien wel mijn laatste 
kans want nu heb ik nog het idee dat ik er iets zinnigs 
over kan zeggen. Op een afstandje volg ik het allemaal 
wel een beetje en aan de resultaten te zien had Pieter de 
laatste tijd flink wat progressie geboekt. Bijna twee jaar 
geleden speelden Pieter, Ruud en ik gezamenlijk een 
toernooi in Groningen. Pieter speelde daar goed maar 
toen kon ik nog wel zien dat hij her en der wat steken liet 
vallen. Nog twee jaar verder durf ik mogelijk helemaal 
niks meer over een partij van Pieter te zeggen.  
 
Verhoef,P - Naasz,R  
 
Bedrijfsschaak Arnhem 01.02.2013 
Deze partij werd gespeeld in de wedstrijd Karakter – Ak-
zoNobel, een compleet ASV onderonsje, met Pieter, 
Ruud, Koen en Marco aan hun kant en Jan V., Horst en 
Peter aan onze kant. Karakter speelde met een tactische 
opstelling. Normaal had ik op bord 1 tegen Koen ge-
speeld. 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 c5 5.Ld2 Pe7 6.Pb5 
Lxd2+ 7.Dxd2 0–0 8.dxc5 Pbc6 9.f4 Ld7?!  
Dit is denk ik niet goed. Beter is  9...b6 of 9...f6.  
10.Pf3 f6 11.Ld3 fxe5 12.fxe5 b6  
Een goede zet die redelijk gebruikelijk blijkt in dit soort 
stellingen. Na 13.cxb6 Dxb6 leek zwart me aardig wat 
compensatie te hebben voor de pion. Fritz is het met me 
eens. Maar misschien hadden echte Frans spelers hier  
12...Txf3 13.gxf3 Pxe5 gespeeld. Echte Frans spelers? 
Ja, hoewel ik nu alweer een paar jaar Frans speel snap ik 
er eerlijk gezegd nog steeds weinig van en soms denk ik 
dat dit ook niet meer gaat gebeuren. Ik durfde het niet 
aan in elk geval. Volgens Fritz heeft zwart compensatie 
voor het materiaal.  
13.Df2?!  
 
(zie volgende diagram) 

Pieter had over zijn zet wel eventjes nagedacht. Mijn eer-
ste gedachte was dat dit een simpele blunder was. Maar 
hoe waarschijnlijk was dat? Niet heel erg, dus toch maar 
even verder gekeken. Was het offer op h7 nu in de stel-
ling gekomen?  
13...Pxe5! 14.Lxh7+?!  
Voordat ik mijn zet had kunnen noteren sloeg de loper in 
op h7.  
14...Kh8?! Achter het bord dacht ik dat ik niet kon nemen 
en besloot ik af te wikkelen naar het eindspel. Maar thuis 
in alle rust lijkt me dat wit simpelweg te weinig stukken in 
de aanval heeft om deze door te laten slaan. Eens kijken 
naar wat varianten en dan Fritz aanzetten....  
14...Kxh7! 15.Dh4+ Dit geeft zwart minder opties dan 
eerst Pg5. 15...Kg8 (15...Kg6?? loopt snel mat na  
16.Pxe5+ Kf5 17.0–0+! 17...Kxe5 18.Tae1#) 16.Pg5 Tf5 
De beste verdediging en ook de zet die ik in de analyse 
achteraf speelde.  
 
 
(zie analysediagram op de volgende bladzijde) 
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A) De meest directe zet leidt tot niets: 17.Dh7+ 17...Kf8 
18.Dh8+ Pg8 19.Ph7+ Kf7 20.Pd6+ Kg6 21.Pxf5 exf5 en 
de witte aanval is doodgebloed en tot overmaat van ramp 
dreigt ook nog Pf7. Zwart wint.  
B) Iets lastiger is  17.Pd6:  
B1) Niet 17...Kf8? 18.Dh8+ Pg8 19.Ph7+ Ke7 20.Dxg7+ 
Tf7 (20...Pf7 21.Pxf5+ exf5 22.0–0–0+-) 21.Dg5+ Tf6 
22.Pxf6 Pxf6 23.Dg7+ Pf7 24.Dxf7#;  
B2) 17...Txg5 is volgens Fritz de beste.  18.Dxg5 P7g6 
19.Dxd8+ Txd8 en zwart zou dit moeten winnen.; B3) 
17...P7g6 is de zet die ik zonder influisteren van Fritz had 
bedacht.  18.Dh7+ Kf8 B3a) 19.Pxe6+ Dit is volgens Fritz 
het sterkst en zwart krijgt uiteindelijk maar een kleine 
plusje.  19...Lxe6 20.Pxf5 Pf3+ om de f-lijn te blokkeren. 
(20...Lxf5 21.0–0 Dg5 22.Txf5+ Dxf5 23.Tf1 Dxf1+ 

24.Kxf1 bxc5 met een fijne materiaal verhouding waarin 
ik niet durft te zeggen wie beter staat. ) 21.gxf3 Lxf5 
22.0–0–0 Dg5+ 23.Kb1 en zwart staat beter maar moet 
dit nog wel nauwkeurig spelen. Meer menselijk is: B3b) 
19.Pxf5 exf5 20.h4 Dc7 21.0–0–0 (aardig is ook 21.h5 
Dxc5 22.hxg6 De3+ 23.Kd1 Dd4+ 24.Ke1 Pg4 dreigt 
Te8+ 25.Dh8+ Ke7 26.Dxg7+ Dxg7 27.Th7 Dxh7 28.gxh7 
Kf6) 21...Dxc5 en nu werkt  22.h5 niet zo goed vanwege 
22...De3+ 23.Kb1 Dxg5 24.hxg6 Pxg6 25.Txd5 Le6. 
Eindconclusie: het offer op h7 is niet goed en ik had het 
dus kunnen aannemen. Maar tot die conclusie kom ik 
thuis met Fritz die over mijn schouder meekijkt. Tijdens 
de analyse achteraf met Koen en Pieter liep zwart meer-
dere malen mat. In een partij is zo'n offer ook kansrijk als 
het niet 'correct' is.   
15.Dh4 Pxf3+ 16.gxf3 Pf5 17.Dxd8 Tfxd8 18.Lxf5 Lxb5  
Toen ik deze lange geforceerde variant in ging was ik 
18...exf5 van plan maar dan is 19.Pd6 met de vorkdrei-
ging op f7 lastig. Na 19.Pc7 redt zwart zich met 19...Tac8 
20.Pxd5 Txc5 21.0–0–0 Lc6 22.Pe7 Txd1+ 23.Txd1 Lxf3 
en er is weinig aan de hand.  
19.Lg4  
19.Lxe6? kan natuurlijk niet vanwege 19...Te8  
19...bxc5  
Eenmaal hier aanbeland leek dit eindspel met me erg 
lastig voor zwart. De pion op e6 blijft een zorgenkindje en 
als hij valt stort de boel in.    
20.0–0–0  

(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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20...Ld7?  
Hierna is e6 op termijn niet te dekken en gaat het bergaf-
waarts. 20...e5? kan helaas niet vanwege 21.The1 e4 
22.fxe4 dxe4 23.Txe4 maar 20...Td6! is een sterke verde-
diging. De zwakte is dan afdoende te dekken. Zwarts 
stelling staat als een huis. 
21.The1 Te8  
21...Tf8 22.Lxe6 Lxe6 23.Txe6 Txf3 24.Txd5 is hetzelfde 
als in de partij maar met een zet meer gespeeld 22.Te5 
Tf8?  
Ik probeer hier wat activiteit te krijgen maar de pionnen 
vallen nu als rijpe appelen. Beter is 22...c4 waarna het bv 
als volgt verder zou kunnen gaan 23.Tde1 Kh7 24.Lxe6 
Lxe6 25.Txe6 Txe6 26.Txe6 Tf8 27.Td6 Txf3 28.Txd5 c3! 
29.bxc3 Txc3 en zwart mag nog hopen op een halfje.  
23.Lxe6 Lxe6 24.Txe6 Txf3 25.Txd5 Tf2 26.h4 Th2 
27.h5 Tc8 28.Te7 a6 29.Te6 a5  
Beter is  29...Tf8 waarna  30.Txa6 niet zo goed is vanwe-
ge  30...Tf1+ 31.Td1 Tff2. 
30.Ta6  
[30.Tee5]  
30...Tf8  

30...Th1+ 31.Kd2 (31.Td1 Txh5 32.Txa5 g5) 31...Th2+ 
32.Kc3 Tf8  
31.Txa5 Tf1+ 32.Td1 Txd1+ 33.Kxd1 Txh5 34.Tb5 Th1+ 
35.Kd2 Th2+ 36.Kc3 Th3+ 37.Kc4 Th2 38.c3 Th4+ 
39.Kxc5 g5 40.Kd5 g4 41.Ke4 g3+ 42.Kf3 Tg4  

Er ontstond wat rumoer op de Karakter tribune. Marco 
vond deze grap te flauw en Koen riep tegen Pieter 
"gewoon slaan!" maar dacht ook dat dit niet kon. Pieter 
had als enige alles direct gezien en besloot me mijn ple-
ziertje te gunnen  
43.Kxg4 g2 44.Th5+ Kg7 45.Tg5+ en er wordt geen da-
me gehaald: 1–0 
Opvallend is dat Pieter snel gespeeld heeft maar geen 
grote fouten heeft gemaakt. Zijn Df2 was een beetje op 
truuks gespeeld en niet helemaal goed. Menig minder 
jeugdig speler kan ook niet de verleiding weerstaan als 
hij/zij iets tactisch interessant ziet wat misschien niet he-
lemaal goed is. Het eindspel heeft hij vrijwel foutloos ge-
speeld. Volgens Koen, die er de hele tijd naast zat, had 
hij het zelf net zo gespeeld. Een compliment voor Pieter 
lijkt me.  
 

Uit de onderste regionen (2) 
Kees van Keulen 

We hebben op onze vereniging een aantal com-
petities waarvoor sommige nu nog minder sterk 
schakende leden bedanken: de beker-, de rapid- 
en de snelschaakcompetitie. Het is logisch, dat 
niet iedereen daaraan deelneemt. Bij de indeling 
wordt de normale rating namelijk niet of nauwe-
lijks gebruikt, waardoor je als nog-net-niet-
Fischer het risico loopt te moeten spelen tegen 
schakers met een rating die honderden punten 
hoger ligt dan de jouwe en van het bord te wor-
den geveegd. Bovendien moet er vaak snel wor-
den gespeeld. Dus, als dat teveel is: gewoon niet 
inschrijven.  

Ik heb hier geen last van; vind het wel leuk zo nu 
en dan tegen een veel sterkere schaker te spe-
len, ondanks dat verlies zeer waarschijnlijk is. Ze doen 
vaak een zet die ik niet als mogelijke tegenzet had ge-

zien. Daarmee word ik in verwarring gebracht, 
waarna ik kan proberen het ene gat met het 
andere te dichten. Leerzaam is het zeker. 

Vrijwel altijd zet zo’n sterkere schaker zich 
serieus in: 

• hij zit ondertussen niet breeduit met an-
deren te praten en loopt niet voortdurend 
weg; 

• hoewel hij meestal minder denktijd nodig 
heeft, raakt hij niet geïrriteerd als ik meer tijd 
gebruik (soms zelfs zoveel, dat ik mogelijk 
“door de klok heenga”); 

• hij doet niet stilletjes een verkeerde zet om me wat 
langer te laten bungelen; 
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• is bereid na de wedstrijd er even de tijd voor te ne-
men om uit te leggen waar en waarom het voor mij fout 
ging (nou ja, laten we het maar tot de meest desastreuze 
fout beperken); 

• en samen worden de spullen weer opgeruimd. 
Natuurlijk worden door bovenliggende partijen soms de 
wildste openingen geprobeerd en ook wel zetten gedaan 
die ze in een gelijkwaardige partij niet zouden overwe-

gen. Toch ervaar ik dat er tegen een zwakkere speler in 
het algemeen respectvol wordt gespeeld. Bovendien, des 
te groter de lol als je tegen een zoveel sterkere tegen-
stander een keertje een halfje of zo binnenhaalt. Ook 
omstanders genieten daarvan. 

En net zoals voor zwakkere schakers, geldt dit ook voor 
de echte Fischers: als je geen zin hebt tegen iemand uit 
de onderste regionen te worden ingedeeld, nou, dan 
moet je je voor zo’n competitie gewoon niet inschrijven. 

Gemiste kansen 
Wouter van Rijn 

U kent het vast wel: sommige schaakjaren zitten mee, de 
meeste zitten tegen. Niets lukt dan. Je laat goede tot ge-
wonnen stellingen in remise verzanden en houdbare stel-
lingen gaan tóch verloren. Het overkomt iedereen wel 
eens. Dit seizoen heb ik in elk geval de wind in de rug. 
Na 8 externe wedstrijden, waaronder 2 bekerwedstrijden 
heb ik al 7,5 punt behaald en ook intern doe ik het met 6 
uit 8 niet slecht. Het lijkt haast op foutief schaak of niet?  
 
Al jaren ben ik in het bezit van Fritz, maar pas sinds een 
jaar of 2 analyseer ik er elke partij mee die ik heb ge-
speeld. En dan kom ik er achter dat mijn foutloze partijen 
helemaal niet zo foutloos zijn en zet het me weer met 
beide benen op de grond. Zoals de grote filosoof M. 
Braam ooit zei: “De analyse is koud, klinisch en feitelijk 
en neemt meedogenloos onder de loep waar het beter 
kon”. 
 
De eerste drie ronden van de competitie heb ik denk ik 
wel goed en overtuigend gespeeld. Geen moment in de 
problemen geweest, in elk geval niet door Fritz aangege-
ven. De ronden erna bleven de punten binnenstromen, 
maar mocht ik mijn handen dichtknijpen. Het volgende 
fragment komt uit de belangrijke thuiswedstrijd tegen De 
Wijker Toren. Ik had hier zwart tegen Thomas Broek en 
beiden zitten we in behoorlijke tijdnood. 

In deze stelling is er op zich nog niets aan de hand. Pro-
bleem is alleen dat zwart niet veel zinnige zetten heeft. 
Na het gespeelde 35…Thd8 kan wit toeslaan. Ziet u ook 
hoe? Als u eerst zelf wilt puzzelen moet u even stoppen 

met verder lezen. Dat geldt overigens ook voor de vol-
gende diagrammen. Ik geef gewoon de oplossing erbij 
voor de luiere mensen onder ons. Mijn tegenstander zet-
te aanvankelijk de partij goed voort, maar miste daarna 
een subtiele switchback. 36. b7 Tc6 37. Ta8+ Kc7 38. 
Tc1!! en wint de partij. Er werd echter 38. Txd8 gespeeld, 
waarna ik het tussenschaakje 38…Tb6+ had en rustig de 
toren op d8 kon terugslaan. 
 
In de bekerwedstrijd tegen Maurice Swinkels van De 
Combinatie Asten was ík degene die een winnende com-
binatie achterwege liet. Het is altijd makkelijk als men 
weet dat er iets in de stelling zit. Nu u weet dat de op-
dracht ‘wit speelt en wint’ luidt, moet het voor u een koud 
kunstje zijn om het op te lossen. Maar ja tijdens de partij 
wordt u dat niet ingefluisterd… 

Wit had hier kunnen winnen met 26. Txh6+! Je zou zeg-
gen dat dat toch een zet is waarnaar je op z’n minst naar 
kijkt. Van tijdnood was ook niet echt sprake. Toen ik mijn 
zet (26…Lxh6) uitvoerde had ik nog ongeveer 10 minu-
ten over, terwijl ik toch al zo’n 10 minuten in deze stelling 
gestoken had. De rest is vrij geforceerd en niet moeilijk te 
berekenen. 26…Lxh6 (26…Kg8 27. Th8+ Lxh8 28. 
Dh7#) 27. Lc3+ Kg8 28. Dg3+ en zwart moet de dame 
geven om mat te voorkomen.  
 
Afgelopen weekend werd mijn fout mij dan wél fataal: 
nou ja fataal; voor het eerst geen overwinning, maar toch 
nog een remise. Vreemd genoeg bood tegenstander Pie-
tersma van WSC mij remise aan, terwijl hij de combinatie 
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had gezien. Echt een desastreuze killer was de combina-
tie niet, maar het zou wel tot pionwinst geleid hebben. 
Fritz ging dan ook in één keer van een iets betere stelling 
voor wit naar -0,60. Ik zou het in elk geval nog wel even 
geprobeerd hebben als ik hem was. Maar toegegeven; ik 
had wel enige compensatie. Het gaat om de volgende 
stelling: 

Ik had mijn partij goed opgebouwd met wit, maar zag te 
laat dat zwart een combinatie had. Ik had gepland dat ik 
na 23…Pg4 gewoon 24. Te2 kon doen. Daarna jaag ik 
het paard weer terug en speel een keer Pe5. De achter-
gebleven pion op e6 is in elk geval zwak en geeft me een 
prettige stelling om heel lang door te melken. Helaas 
kwam ik er achter dat 24. Te2 faalt en dat ik genoegen 
moet nemen met pionverlies door 24. Tf3 Txf3 25. Kxf3 
Pxh2+ 26. Kg2 Pg4. Welke zet zag ik te laat na 24. Te2? 
Juist, 24…Txf2! 25. Txf2 Pe3+ 26. K~ Pxd1 27. Td2 Px-
b2 en deze variant is beter voor zwart dan de andere 
variant waarin h2 eraf gaat. Gelukkig voor mij bood mijn 
tegenstander dus remise aan terwijl ik nog aan het na-
denken was over mijn zet. Dat zou waarschijnlijk wel 24. 
Tf3 geweest zijn. Misschien dat het dan wel remise te 
houden was, maar ik probeer het liever niet.  
 
De laatste gemiste kans was in de partij tegen Otto in de 
interne competitie. In deze partij stond ik slecht, net zoals 
in meerdere partijen in de interne. Daar waar ik er in die 
andere partijen als de kippen bij was om de kansen te 
benutten, lukte het dit keer niet tegen Otto. 

Stelling na 35…g4. Ik wist dat er iets in moest zitten na 
36. Txg4+ Lxg4, maar kon het met 1 minuut op de klok 
niet vinden. Na. 36. Pd6+ Kg7 was ik snel uitgepraat. 
Fritz gaf na 35…g4 gelijk remise aan vanwege 36. Txg4+ 
Lxg4 37. Peg5+! Lf5 38. Ph4+ Kxg5 39. Dxf5+ Kh6 40. 
De6+ (40…Kg7 41. Pf5+ Kf8 42. Dh6+ Ke8 43. Dh5+ 
Kf8 (43…Kd7 44. Td1+ en wit staat beter) 44. Dh6+) 
Kh7 41. Df5+ Kh6 42. De6+ 
 
Nu maar hopen dat ik punten blijf pakken, of ik nou com-
binaties wel of niet mis. 

 

 

-Epaulettenmat- 



Maart 2013               ASV-Nieuws 

11 

Vreemdelingenlegioen ASV 3 wint weer 
Jan Knuiman 

De vorige ronde speelden we met vier invallers. Het le-
verde een gelukkige overwinning op tegen een veel ster-
kere tegenstander. Onze teamleider houdt wel van een 
uitdaging dus dit maal maar liefst vijf invallers! En weer 
was er winst.  
 
Koen was op wintersport. Je kunt dan stiekem hopen op 
een gipsvlucht want schaken kun je ook met enig letsel 
maar dat bericht mochten we niet ontvangen. Johan was 
ziek. Jochem werd verzocht om het 2e team te verster-
ken. Toen Remco ook nog eens ziek werd besloot onze 
teamleider om maar onder te duiken in het 1e team.  
 
Echter er heerst dit seizoen een soort onoverwinnelijk-
heid. Na een nederlaag in de 1e ronde concludeerden we 
dat winnen veel leuker is dan verliezen. Dus verliezen 
doen we daarna niet meer. We houden echter wel van 
een uitdaging. Deze ronde dus eens kijken hoe het met 
vijf invallers gaat.  
 
Het ging nog makkelijker dan de vorige ronde. De tegen-
stand was wat minder maar een 6 -2 overwinning is een 
zeer aardig resultaat. Martin had het erg gemakkelijk en 
kon zijn gang gaan. Dat leverde al spoedig een punt op. 
Theo won eveneens erg eenvoudig. De koning bleef mid-

den op het bord en toen even de goede zetten niet wer-
den gevonden was het snel over. Barth kwam in een to-
reneindspel en deed het hierin veel handiger dan zijn 
tegenstander.  
 
Jan bracht het team op 4-0. Hij zette zijn tegenstander al 
in de opening onder druk. Na het afwikkelen naar een 
gewonnen eindspel was het snel over. Ivo bracht de 
spanning terug in de wedstrijd. In een lastige stelling ging 
hij door de vlag. Rene behield steeds evenwicht in zijn 
stelling dat werd niet verbroken. Remise derhalve. Paul 
bood zijn tegenstander remise aan; gezien de stelling op 
de andere borden en de tussenstand mocht dit niet wor-
den aangeboden. Tja, dan kun je niet anders dan ge-
woon winnen. Een foutje van Fred kostte een pion. Het 
eindspel bood goede kansen op remise. Dit lukte via een 
patgrap.  
 
Inmiddels hebben we 11 invallers mogen begroeten. Is 
dit een record? Zo niet wil dan iemand roepen hoeveel 
we er nog nodig hebben? Deze hebben allen 1 partij ge-
speeld en gezamenlijk 7 punten gescoord. Zeer behoor-
lijk dus. Het geeft nog maar eens de sterkte van onze 
vereniging aan. Als alles volgens schema verloopt, win-
nen we in de laatste ronde met 8 invallers.  

(Advertentie) 
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ASV 4 schuift van 10 naar 9 
Anne Paul Taal 

In de Promotieklasse is het weer een erg spannend sei-
zoen aan het worden. Bij het begin van de 6e ronde ston-
den de nrs. 1 en 2 los , de nrs. 3 t/m 6 volgden met 5 
matchpunten en 7 t/m 10 hadden 3 matchpunten. ASV 4 
stond 10e en moest tegen de nr.3 PSV DoDO aantreden. 
 
Er werden 2 wedstrijden vooruit gespeeld. Murat trad op 
bord 1 aan tegen de sterke Rogier Dijk , die dit jaar PSV 
DoDO kwam versterken. Murat had zwart en verloor ta-
melijk geruisloos . Tony speelde aan bord 2 tegen het 
talent van PSV Ruben Kuijper. Ruben heeft een nieuwe 
passie en dat is roeien. 
Na een zware training kwam hij bij de speelzaal aan en 
terwijl hij de ene na de andere boterham smeerde en 
naar binnen werkte , veroverde Tony eerst een kwaliteit 
en speelde ondanks zijn tijdnood geconcentreerd verder 
en incasseerde na een remise-aanbod afgeslagen te 
hebben het hele punt. Zodoende dus een 1-1 tussen-
stand. 
 
Op de zaterdag kwam ASV 4  op een snelle voorsprong 
door een kurzpartie van Wouter Abrahamse tegen Mark 
Kortrijk 
 
Wouter Abrahamse – Mark Kortrijk 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.b4 Lxb4 5.c3 La5 6.d4 
exd4  
Het aannemen van deze pion is buitengewoon gevaarlijk. 

7.Db3  
Gebruikelijker is 7 0-0, maar dit is goed speelbaar. 
Df6 8.0–0 Lb6 9.e5 Dg6 10.cxd4 Pxd4 11.Pxd4 Lxd4 
12.Pc3 Pe7 13.La3 c5  
Verliest op slag door een kleine combinatie. Zwart staat 
al hopeloos. 
14.Pb5 Lxe5 15.Tfe1 d6 16.Txe5 dxe5 17.Lxf7+ 

Zwart geeft op.  
Leuk om drie pionnen en een kwaliteit te offeren en al 
combinerend te winnen, maar zwart maakte het me niet 
echt moeilijk. 
 
Siert en Gerben stonden steengoed en zodoende besloot 
Ruud tot remise door zetherhaling. Kort daarna werd het 
weer gelijk toen Siert in tijdnood helaas zijn dame weg-
gaf. Toen Gerben de druk opvoerde kostte dit Kasper 
Dokter zeeën van tijd om de kop boven water te houden . 
Uiteindelijk lukte hem dat niet .  3.5 – 2.5 voor. 
 
Kasper Dokter – Gerben Hendriks 
Stelling 43.....Df4-g3  

44.Pg5+ Txg5 45.hxg5 Dh3+  
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Kees en Désiré speelden tegen toppers en probeerden 
minstens 1 remise te bereiken. Kees overzag kwaliteits-
winst en ging langzaam maar zeker aan ruimtegebrek en 
ook minder materiaal ten onder.  Ook Désiré redde het 
niet ondanks een offer op de koningsstelling die ons nog 

even wat hoop een gelijkspel gaf. Door de grote neder-
laag van Pion 2  gingen we wel van plaats 10  naar 9 , 
maar we zullen tegen Bennekom moeten winnen om van 
de degradatieplaatsen af te komen! 

Voorafgaand aan het seizoen was onze teamleider dui-
delijk over de doelstelling voor dit seizoen. Doorstoten 
naar de promotieklasse en niets minder dan dat. Nu zit er 
zoveel routine in ASV 5, dat de spelers niet zo snel ge-
bukt gaan onder de opgevoerde druk. Maar we willen 
natuurlijk wel voorkomen dat Barth Plomp de Steve Mc-
Claren van ASV wordt. Eind 2012 was de stand aan kop 
in de eerste klasse: 
 
1. ASV 5    6 16 
2. De Elster Toren 5 15½ 
3. VDS  4 13½ 
 
In januari en februari wachtte ons achtereenvolgens De 
Elster Toren en VDS. De maanden van de waarheid wa-
ren aangebroken. Tot overmaat van ramp moesten we 
het ook nog zonder Paul Schoenmakers stellen. De man 
die als geen ander op 4½ punt kan koersen, moest zake-
lijke verplichtingen voor laten gaan. En waarschijnlijk 
wordt Paul op zijn werk ook beter betaald dan in ASV 5. 
Barth Plomp vond echter in René van Alfen een uitste-
kende vervanger van Paul en zo gingen we vol vertrou-
wen aan de slag tegen De Elster Toren. 
 
Bij De Elster Toren komt het gevaar van de staartborden. 
Nu wilde het toeval dat nu juist aan die borden ASV 5 
met Coen Mekers (teamtopscorer), Rob Huberts (onze 
grote zomeraankoop) en Jacques Boonstra (topscorer 
ASV 5 vorig seizoen) het sterkste deel van het team had 
zitten. Al snel werd duidelijk dat de zenuwen vooral aan 
de Elster kant van het bord overheersten. Na anderhalf 
uur spelen waren er mooie stellingen voor Martin Weij-
senfeld en Jacques Boonstra. Ook René van Alfen stond 
goed. Een mooi moment dus om even wat onzekere stel-
lingen remise te laten lopen. Zoals wel vaker opende Erik 
Wille het remisebal. Is dat niet die speler die er prat op 
gaat altijd het bord in brand te zetten? Ook Anne Paul 
Taal ging risico’s uit de weg en dat voorbeeld werd al 
snel gevolgd door captain Barth Plomp. Dat deed Barth 
kort nadat hij Erik Wille aanwees als teamleider. “Jij bent 
klaar, dan ben jij nu teamleider”, om vervolgens remise 
aan te bieden. Misschien was het een vooruitziende blik, 
want teamleider was niet de prettigste rol in deze wed-
strijd zo bleek in het laatste uur. Coen Mekers liet een 
voordeeltje verzanden en nam ook genoegen met een 
puntendeling. Bij 2-2 was de strijd in hogere zin beslist. 
Twee op termijn gewonnen stellingen en twee min of 
meer gelijke posities maakten het nog een hele klus om 
op ons ‘rondje 4½’ uit te komen. Er moest dus iets ge-
beuren. Rob Huberts begreep het tactische plan. Met 
open ogen trapte hij in een trucje en zo werd de 
“overscore” geminimaliseerd. Het wisselgeld voor blun-

ders in tijdnood was daarmee natuurlijk ook weg, maar ja, 
waarom zouden we na drie blundervrije ronden ineens 
blunders gaan maken? Martin Weijsenfeld deed dat in 
ieder geval niet. Hij reageerde goed op een vroeg pionof-
fer en wikkelde bekwaam af naar de winst. René van 
Alfen bood nog even remise aan, maar dat mocht de te-
genstander niet aannemen. Wat de tegenstander niet 
wist, en René intussen wel, was dat René helemaal ge-
wonnen stond. Met vaste hand verzilverde onze super-
sub zijn voordeel. 4-3 en de gewonnen positie van Jac-
ques Boonstra nog te gaan. Ik ging achter de tegenstan-
der van Jacques staan en probeerde hem met de vlakke 
hand aan te geven dat remise goed was. Maar Jacques 
en zijn tegenstander zagen allang niet meer dat er men-
sen om hun bord stonden. De zetten werden in hoog 
tempo op het bord gekwakt en om de paar zetten wissel-
den de kansen. Jacques miste als laatste een winstkans. 
Uiteindelijk meende ik nog een studieachtige remiseweg 
voor hem te zien. Maar ja, ik en eindspelen….. Dat zou 
wel een groot toeval zijn als dat klopte. Jacques vond in 
ieder geval geen remiseweg. Jammer dat het misging bij 
Jacques, maar het was wel weer even genieten van een 
ouderwets tijdnoodgevecht in een stelling met kansen 
voor beide partijen. Maar zo verspeelden we in het laats-
te uur volkomen onnodig een zekere winst. Daar kwam 
nog bij dat VDS met 0-8 won bij SMB 2. En dat had con-
sequenties voor de stand: 
 
1. ASV 5    7 20 
2. VDS  6 21½ 
3. De Elster Toren 6 19½ 
 
De druk op het duel bij VDS was zo een stuk groter ge-
worden. Verlies in dat duel betekende einde oefening in 
de titelrace. Op de dag van de wedstrijd besloot Koning 
Winter een poging te doen de 64 velden onbespeelbaar 
te maken. Maar daar lieten we ons niet door van de wijs 
brengen. ASV 5 begeeft zich immers wel eens vaker op 
glad ijs. Ruim op tijd waren we in de prachtige schaak-
zaal in Beekbergen. Helaas waren er precies 16 spelers. 
Het is bij uitwedstrijden toch altijd leuk om ook wat van de 
interne competitie van de tegenstander mee te maken. 
Maar goed, dat zat er deze keer niet in. Dus de focus 
maar op het duel met VDS. 
 
Het werd in Beekbergen een gevecht in drie bedrijven. 
ASV 5 begon sterk, maar zakte in de tweede akte wat in. 
Voor het slotstuk kreeg het publiek echter de handen op 
elkaar. Publiek? Ja intussen was een tafeltennisclubge-
noot van Coen Mekers gekomen en ook Jan Knuiman 
was na zijn interne partij naar Beekbergen afgereisd. 
Maar we beginnen in de eerste helft. 

ASV5 komt tweeluik met concurrentie goed door 
Erik Wille 
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Supersub René van Alfen kwam goed uit de opening en 
joeg op pionwinst. De tegenstander gaf echter geen 
krimp. Met een plusje nam René daarom maar genoegen 
met remise. Dat kon ook prima gelet op de andere bor-
den. Anne Paul Taal leverde aan het topbord een prima 
prestatie. Zijn sterke tegenstander kreeg nooit kansen en 
met nog maar weinig tijd op de klok moest deze vluchten 
in eeuwig schaak. Toen kwam de ASV-machine op 
stoom. Coen Mekers kende de finesses van de vlakke 
stelling veel beter dan zijn jonge opponent. Vanuit het 
niets kwam er een afwikkeling naar een gewonnen eind-
spel. Erik Wille zag zijn tegenstander na een scherpe 
opening een grote positionele blunder maken. Al vroeg in 
de partij drongen de paarden vergezeld van een toren de 
vijandelijke stelling binnen. Materiaalwinst besliste het 
duel. 1-3 voor en de wedstrijd leek op slot te zitten. Het 
laatste uur kende echter twee fasen. Een eerste moeiza-
me fase. Jacques Boonstra trapte in een trucje en ver-
speelde een pion. Rob Huberts zag zijn mindere stelling 
in hoog tempo verslechteren. Martin Weijsenfeld maakte 
het zich niet makkelijk in een eindspel en Barth Plomp liet 
een gewonnen eindspel door de vingers glippen. Een 
nederlaag dreigde. Tijd voor de derde helft. Jacques 
Boonstra hield de stelling gesloten. De tegenstander kon 
alleen iets proberen met een stukoffer in de pionnenket-
ting van Jacques. Dat risico durfde de VDS-er niet aan. 
Remise! Barth Plomp die in een eindspel met een pion 
meer zich min of meer mat liet zetten, kon een zet voor 
mat met een torenoffer nog eeuwig schaak op het bord 
toveren. Knap gezien en op een torenoffer van Barth ben 
ik altijd trots. 2-4 voor en een matchpunt en daarmee de 
eerste plaats was veiliggesteld. Martin Weijsenfeld koos 
in een moeilijk eindspel niet de goede weg en ging on-
deruit. Intussen was Rob Huberts aan zijn derde leven 

begonnen. De tegenstander moest naar winst combine-
ren en dat gaf ook tegenkansen. Rob Huberts pakte die 
meteen. Twee schaakjes en een leuk mat bracht een niet 
meer verwachte 3-5 winst. Ook De Elster Toren won zo 
bleek even later in de auto. Kort na middernacht werd 
gebeld vanuit Elst. Benieuwd naar onze uitslag. 
 
Met nog twee ronden te gaan, is de stand aan kop: 
1. ASV 5  9 25 
2. De Elster Toren 8 24 
3. VDS  6 24½ 
 
We hebben de kampioenskansen helemaal in eigen 
hand. Mook en SMB 2 zijn de laatste twee hindernissen. 
Zeker niet eenvoudig. We zullen nog twee keer diep 
moeten gaan, maar dan …….. misschien wel promotie-
klasse in 2013-2014. Maar ja, juist de promotiekansen 
hebben we niet in eigen hand. ASV 4 staat in de promo-
tieklasse onder de streep. Gaan de routiniers van ons 
vierde ASV 5 de promotie door de neus boren? Dat zal 
toch niet? Nee hoor, ik heb alle vertrouwen in het sterke 
achttal van ASV 4. Volgend seizoen dus hopelijk in de 
eerste ronde het onderlinge treffen. En dan gaan we er 
voor met het vijfde! 

Ir J.P van Muijlwijkstraat 48 & 50 Telefoon 026-8404004 

6828 BS  - Arnhem www.loewegalleryarnhem.nl – verkoop@loewegalleryarnhem.nl 

(Advertentie) 
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Groningen 
Ruud Verhoef 

In de kerstvakantie speelden Pieter en ik voor het eerst 
mee in het goed georganiseerde toernooi in Groningen. 
Ik speelde mee in de B-groep van 1700 tot 2100. On-
danks het aangename speeltempo van 1 uur 40 min. + 
30 sec. per zet voor de eerste 40 zetten, kwam ik tegen 
Utrechter Youri Gerritse (zoals gebruikelijk) in tijdnood.  

In onderstaande stelling moest ik met 40 sec. op de klok 
de 40e zet doen, waarna ik beloond zou worden met een 
half uur bijtelling om de partij af te ronden. 

Tegen 1900+ spelers kan ik meestal lang bijblijven, maar 
wordt er vervolgens in tijdnood vaak van afgetikt. Gezien 
de stelling vreesde ik voor een bevestiging van dit pa-
troon, mijn zwarte toren doet nl. niet mee, in de 40 sec. 
die ik tot mijn beschikking had besloot ik voor een actief 
plan, nl. 40 …. a5?!, met de gedachte Ta8. Achteraf was 
…Kf5 een beter plan, maar het actieve a5 was voldoende 
voor tegenkansen en bij correct spel van beiden waar-
schijnlijk net genoeg voor remise. 

 

Tot mijn verrassing deed wit enige zetten later een erg 
passieve zet (Tc3), waarna  ik in onderstaande stelling 
(volgens Fritz correct) remise aanbood. 

De stelling is volledig gelijk door de ongelukkige zet van 
wit, de volgende zet voor zwart is nl. Kf5. Wit speelde na 
mijn aanbod echter a tempo Tb3, hetgeen onnauwkeurig 
is. De rest van het toreneindspel wordt door zwart goed 
uitgespeeld en de winst wordt veilig gesteld. Achteraf 
concludeerde ik dat mijn winst voornamelijk te danken 
was aan de wil van mijn tegenstander om per sé te willen 
winnen, een prettige paradox. Tegen een gelijke was het 
vrijwel zeker remise geworden, het kan dus een voordeel 
zijn om als underdog te fungeren.  
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Mij niet gezien 
Peter Boel 

In de wedstrijd ASV 2-LSG 2 deed mijn tegenstander een 
poging om de Dragadorf te weerleggen. Vooral blijven 
proberen, zeg ik. 
 
Gerrie Bloothoofd - Boel    

Mijn oorspronkelijke plan in deze stelling was de koning 
via f8 in veiligheid te stellen. Maar ik zag nu g2-g3 en f2-
f4 aankomen en bekeek of ik het niet handiger zou kun-
nen doen.  
Zwart kan het witte paard, dat trots op c6 werd geploft 
maar gaandeweg zwakker en zwakker is geworden, aan-
tasten met direct 20...e6, maar dat vond ik met een onge-
rokeerde koning wat al te gortig. Toch had het gekund: 
21.Lb5 Kf8. Nu kan wit het stuk net redden met 22.c4 
(22.g3 Tf5) 22...bxc3 23.Dxc3 exd5 24.Tac1, en na 
24...Lxc6 (24...d4!?) 25.Lxc6 Tb8 staat het ongeveer ge-
lijk.  
Achteraf zagen we dat het oorspronkelijk geplande 
20...Kf8! prima is voor zwart na 21.g3 Tf6 22.f4?! (22.Le4 
e6 23.c4) 22...exf4 23.Txf4 Txf4 24.Dxf4+ Kg8 en zwart 
staat al wat beter.  
20…Th4!? 
Een drastische manier om f2-f4 eruit te halen (direct gaat 
het ook niet wegens 21...Lh6). Dus kwam Gerrie hier met 
de enig juiste riposte.  
21.g3!  
Al is het maar om je tegenstander uit zijn evenwicht te 
halen! Het idee van dit pionoffer is op zich prima.  
21...Txh3 22.Kg2?  
Maar nu krijgt wit last op de lange diagonaal. Goed was 
het verrassende 22.Df3!, waarop zwart niet 22...e6? kan 
spelen wegens 23.Lb5! met grote problemen. Hij moet 
dus 22...e4!? proberen: 23.Dxe4 (23.Lxe4 Lxb2!?) 
23...Kf8 (23...Lxb2? 24.De6) 24.Tae1 Lf6 25.Kg2 Th5 en 
nu niet 26.Th1?? Txd5!. Er heerst een wankel evenwicht.  
22...Th5 23.Th1  
 
 
(zie volgende diagram) 
 
 

23...e6!  
Laat de koningsvleugel versplinteren, maar tegelijkertijd 
wordt het witte centrum uiteengereten. Een goed alterna-
tief was 23...Lxc6!? 24.dxc6 Dxc6+ 25.f3 (25.Le4? d5) 
25...Dc5 26.Dxc5 dxc5 27.Txh5 gxh5 en in dit eindspel 
heeft zwart de betere kansen, bv. 28.Lxh7!? 0–0–0. Maar 
de tekstzet leek me nog wat sterker.  
24.Txh5 gxh5  
Overdreven is 24...exd5? en nu is 25.Pxe5? d4+ erg 
leuk, maar wit wint simpel met 25.Txh7.  
25.Dg5?  
Dit ziet er gevaarlijk uit en het is ook de zet waarmee ik 
had gerekend, maar het is niets. Wit had de schade be-
perkt kunnen houden met 25.Lb5 Kf8 26.Td1 bv. 
26...exd5 27.Df3+ Df7 en het staat nagenoeg gelijk.  
25...exd5! 26.Lxh7  
Ook slecht is 26.Dxh5+ Kf8 27.Df5+ Df7.  
26...d4!?  
Dit vond ik, in opkomende tijdnood, wel slim omdat elk wit 
schaakje een nadeel heeft. Maar 26...Lxc6 wint simpeler. 
Ik wilde 27.Lg6+ (op 27.Dxh5+ is elk zwart veld goed 
voor de koning) 27...Kf8 28.Df5+ Kg8 29.Lh7+ Kh8 
30.Dxh5 niet toelaten.  
(analysediagram)  
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Maar zoals mijn tegenstander mij later fijntjes vertelde 
dreigt wit hier niets! Een zet als 30...De7, of zelfs 
30...Ta7, wint. Mij niet gezien, echter.  
27.Lg6+  
27.Dg6+ Kf8 28.Df5+ Df7.  
27...Kd7!?  
Zoals eerder was 27...Kf8 28.Df5+ Kg8 objectief beter, 
maar ja. De volgende afwikkeling is wel zo safe, met een 
gewonnen eindspel.  
28.Le4 Lxc6 29.Dxg7+ Kc8 30.Dg6  
Alles gedwongen. Wit kan niet eerst op c6 slaan om de 
dames op het bord te houden, want Dg7 hangt.  
30...Lxe4+ 31.Dxe4 Db7 32.f3?!  
Ook niet de handigste, maar hij had nog maar een paar 

minuutjes en het toreneindspel leek me sowieso gewon-
nen voor zwart, ook als de witte koning naar e4 komt: 
zwart kan drukken op c2 en h2.  
32...Dxe4 33.fxe4 Kd7 34.Tf1 Tg8! 35.Kh3 Tg4 36.Tf5  
Op 36.Te1 is 36...d5 al heel sterk; of eerst 36...Kc6.  
36...Txe4 37.Txh5 Te2  
En dit werd zonder verdere problemen gewonnen. 
Hierna deed Richard, bij een 3-3 tussenstand, zijn plicht 
voor het rondje 5-3 door te verwoede winstpogingen van 
Mark Irwin keihard af te straffen. Helaas bleven we toch 
op 4,5 steken omdat Jochem eeuwig schaak toeliet. Wel 
even slikken voor mij vanwege de poule, maar dat we 
wonnen is ook niet onbelangrijk. 

Sinds het januarinummer van ASV-Nieuws zijn er een 
dus maar een partij of vier, vijf gespeeld. Er zal dus waar-
schijnlijk in de ranglijsten geen sprake zijn van grote ver-
schuivingen. 22 van de 35 ronde zijn gespeeld. Er is dus 
met ook nog eens een aantal externe wedstrijden te gaan 
nog van alles mogelijk. Een ding is wel zeker. Alleen door 
veel te spelen, kun je hogerop komen. Dus wie zich nog 
wil mengen in de strijd om de bovenste plaatsen moet de 
komende maanden frequent achter het bord verschijnen. 
Voor het eerst dit seizoen hebben we de ranglijsten wat 
ingekort. Wie nu nog geen elf partijen achter zijn naam 
heeft, kan immers bijna niet meer aan de eis van 25 ge-
speelde partijen voldoen. Vandaar dat de andere spelers 
nu niet meer in de groepsstanden staan. 
 
 
 
 

Groep A 
Het lijkt bijna onmogelijk dat Wouter van Rijn geen club-
kampioen wordt. In de vier gespeelde partijen scoorde de 
koploper opnieuw waanzinnig goed. Met 3½ punt erbij 
schudde Wouter van Rijn concurrent Bob Beeke af. 
Laatstgenoemde was even de draad kwijt en scoorde 
drie nullen op rij. Dat deed de TPR met bijna 150 punten 
dalen. In de Reykjavik Open  tekende het herstel zich 
echter af. Bob Beeke versloeg daar onder meer een 
grootmeester. Bob moet dan ook zeker niet afgeschreven 
worden, want wat hem overkwam, kan ook Wouter van 
Rijn overkomen. Vooralsnog is het echter imponerend 
hoe de koploper presteert. Ook Michiel Blok en Otto Wil-
genhof hopen nog aan te sluiten in de titelrace. Verder 
valt vooral de hoge klassering van René van Alfen op. 
René heeft zijn mindere periode duidelijk afgesloten en 
presteert nu weer op het niveau dat we van hem kennen. 
Degelijkheid is zijn handelsmerk. 

Interne competitie 
Erik Wille 

Groep A Totaal Intern Extern  
Nr Naam TPR Score Aantal Score Aantal Score Aantal ELO 
1 Wouter van Rijn 2422 13,5 16 6 8 7,5 8 2309 
2 Bob Beeke 2232 11 17 6,5 9 4,5 8 2225 
3 Michiel Blok 2226 10 15 6 8 4 7 2165 
4 Otto Wilgenhof 2192 9 15 5 8 4 7 2191 
5 Henk Karssen 2121 6,5 13 4,5 8 2 5 2148 
6 Peter Boel 2108 6,5 12 4 6 2,5 6 2123 
7 Dirk Hoogland 2014 6 16 5 11 1 5 2126 
8 Koen Maassen van den Brink 1996 5 11 3 6 2 5 1992 
9 René van Alfen 1980 11,5 17 7 11 4,5 6 1903 
10 Jan Knuiman 1966 13,5 24 10 19 3,5 5 1991 
11 Erik Wille 1961 10,5 16 5 9 5,5 7 1895 
12 Wouter Abrahamse 1945 8 16 4,5 10 3,5 6 1974 
13 Ruud Wille 1939 10,5 20 6,5 14 4 6 1926 
14 Barth Plomp 1935 5,5 11 2 5 3,5 6 1968 
15 Martin Weijsenfeld 1909 10 21 3,5 12 6,5 9 1905 
16 Tony Hogerhorst 1881 11 21 9,5 15 1,5 6 1874 
17 Theo van Amerongen 1876 9,5 17 6 11 3,5 6 1851 
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Groep B 
Eind januari stonden Jan Vermeer en Ruud Verhoef nog 
precies gelijk op een TPR van 1902. Jan Vermeer is ech-
ter na een fenomenale periode iets teruggezakt. Zijn sco-
re was afgelopen maand ‘slechts’ 2 uit 5. Ruud Verhoef 
produceerde echter in 4 partijen 3 punten. En ineens is 
het verschil zo’n 60 punten. Als Ruud Verhoef in de ko-

mende weken niet totaal ineenstort, lijkt Jan Vermeer ook 
de enig overgebleven concurrent. Achter Jan Vermeer 
volgt Albert Marks op nog eens 60 punten. Dat gat lijkt te 
groot om nog te overbruggen. De opvallendste score 
komt van Tom Bentvelzen. Met 8½ uit 13 heeft Tom een 
geweldig puntenaantal. Voorlopig vinden we Tom daar-
mee terug op de vierde plaats  

Groep A (vervolg) Totaal Intern Extern  
Nr Naam TPR Score Aantal Score Aantal Score Aantal ELO 
18 Désiré Fassaert 1871 9,5 20 7 13 2,5 7 1882 
19 Jochem Woestenburg 1833 3 12 1,5 7 1,5 5 1955 
20 Siert Huizinga 1831 12 25 9,5 18 2,5 7 1828 
21 Anne Paul Taal 1826 6 16 3,5 8 2,5 8 1884 
22 Rob Huberts 1760 7 17 4 11 3 6 1792 

Totaal  Intern  Extern   
Nr  Naam  TPR  Score  Aantal  Score  Aantal  Score  Aantal  ELO 
1  Ruud Verhoef  1922  13  19  8,5  14  4,5  5  1849 
2  Jan Vermeer  1863  17,5  26  12,5  19  5  7  1816 
3  Albert Marks  1803  12  18  9  12  3  6  1772 
4  Tom Bentvelzen  1738  8,5  13  6  9  2,5  4  1712 
5  Bent Schleipfenbauer  1722  11,5  18  3,5  6  8  12  1670 
6  Rob van Belle  1690  7,5  16  5  12  2,5  4  1666 
7  Henk Kuiphof  1624  8,5  15  7,5  11  1  4  1624 
8  Theo Koeweiden  1613  9  16  7  12  2  4  1619 
9  Hedser Dijkstra  1589  5  13  1,5  6  3,5  7  1638 
10  Bob Kooij  1563  10,5  24  9,5  19  1  5  1613 
11  Horst Eder  1562  9,5  18  6,5  14  3  4  1572 
12  Harold Boom  1555  6  18  5,5  13  0,5  5  1622 
13  Erwin Velders  1537  6  17  6  13  0  4  1608 
14  Hub Kusters  1525  9,5  22  9  18  0,5  4  1584 
15  Hendrik van Buren  1516  11  22  8  15  3  7  1590 

Groep B  

Groep C 
De familie Verhoef gaat dit seizoen duidelijk op jacht naar 
het eremetaal. Net als zijn vader blijkt Pieter Verhoef voor 
velen een te lastige tegenstander, want in navolging van 
zijn vader in groep B staat ook Pieter Verhoef op de eer-
ste plaats. In deze groep behield Pieter zijn grote voor-
sprong op Koen van Keulen. En na Koen van Keulen valt 

er weer een gat van 100 punten. In deze groep moet er 
een hoop gebeuren, wil het weer echt spannend worden. 
Pieter regeert echter met vaste hand en ons jonge talent 
zou volgend seizoen meteen wel eens door kunnen sto-
men naar de top van groep B. André de Groot is intussen 
weggezakt naar de 8e plaats. De captain van ASV 13 kan 
de hoge verwachtingen dit seizoen niet waarmaken.  

Groep C Totaal  Intern  Extern   
Nr  Naam  TPR  Score  Aantal  Score  Aantal  Score  Aantal  ELO 
1  Pieter Verhoef  1796  18,5  23  10,5  11  8  12  1671 
2  Koen van Keulen  1637  17,5  22  14  17  3,5  5  1509 
3  Lion de Kok  1539  9  19  5,5  14  3,5  5  1520 
4  Xadya van Bruxvoort  1534  8,5  14  2  3  6,5  11  1545 
5  Clemens Wijman  1490  9,5  18  7,5  15  2  3  1456 
6  Frans Veerman  1464  7  16  5,5  12  1,5  4  1487 
7  Ko Kooman  1423  11  23  9,5  18  1,5  5  1418 
8  André de Groot  1402  7  15  5  11  2  4  1437 
9  Hans Derendorp  1387  7  17  6  13  1  4  1448 
10  Kees van Keulen  1378  12,5  23  10,5  19  2  4  1322 
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Bekercompetitie 
De bekercompetitie heeft in de Bekergroep intussen de 
halve finales bereikt. Daarin ontmoeten Henk Kuiphof en 
Albert Marks elkaar. Routinier Harm Steenhuis krijgt in 
Pieter Verhoef een zware opponent. Pieter was overtui-
gend de meerdere van Hendrik van Buren. Harm Steen-
huis had twee duels nodig om Bob Kooij te verslaan. En 
Henk Kuiphof was Horst Eder te slim af in de kwartfina-
les. De topduels in de achtste finale van de Kroongroep 
zijn ook gespeeld. Léon van Tol klopte daarin Michiel 
Blok, terwijl Wouter van Rijn de meerdere was over Dirk 
Hoogland. Peter Boel bekert door ten koste van Barth 
Plomp. 
Rapidcompetitie 
Dirk Hoogland heeft de leiding genomen in deze competi-
tie. Een half punt achterstand op Bob Beeke werd eind 
januari omgebogen in een half punt voorsprong. John 
Sloots en Jan Knuiman zijn de directe achtervolgers. De 
verrassing van de eerste twee avonden, Koen van Keu-
len, zakte wat terug en nu komen Harold Boom en Hed-
ser Dijkstra ineens bij de besten mee. Met 7 punten staat 
het duo gedeeld vijfde. 

En dan ronden we dit verhaal weer af met de snelste stij-
gers. In dat klassement is een prachtige tweestrijd gaan-
de. Pieter Verhoef en Koen van Keulen geven elkaar 
geen strobreed toe. Mooi om te zien dat veel jeugdspe-
lers in de top tien staan. En nee, daar reken ik mezelf niet 
toe….. 

Tot zover de rangen en standen. 23 mei komen de vol-
gende standen. Het is nu aan jullie om de standen op 
kop te zetten. Daar heeft 
iedereen tijd genoeg 
voor.  
 
Tot donderdag! 
  

Groep C (vervolg) Totaal  Intern  Extern   
Nr  Naam  TPR  Score  Aantal  Score  Aantal  Score  Aantal  ELO 
11  Jan Zuidema  1370  9  18  7  15  2  3  1386 
12  Pim Rijmer  1340  9,5  17  9  16  0,5  1  1294 
13  Danny Hageman  1338  11,5  21  8,5  15  3  6  1324 
14  Jelle Noordhuis  1337  8  15  5  10  3  5  1334 
15  Hans Meijer  1303  5  11  5  11  0  0  1340 
16  Alain van der Velden  1302  6  12  1  1  5  11  1164 
17  Bob Hartogh Heys  1270  7,5  13  7,5  13  0  0  1275 
18  Bryan Hieltjes  1260  6  12  1  1  5  11  1114 
19  Jan Sanders  1233  9  17  7  13  2  4  1247 
20  Peter van Deursen  1195  4,5  14  4,5  11  0  3  1345 
21  Gerard Viets  1127  7  19  5  16  2  3  1150 
22  Hein van Vlerken  1064  7,5  25  5,5  21  2  4  1065 
23  Phillip Stibbe  1051  6  18  6  18  0  0  1056 
24  René de Goey  1008  4  14  4  14  0  0  1051 
25  Jelmer Visser  974  4,5  22  4,5  21  0  1  987 

Nr  Naam  Tot  ELO  TPR 
1  Dirk Hoogland  9  2181  2247 
2  Bob Beeke  8,5  2276  2423 
3  John Sloots  8  2044  2230 
4  Jan Knuiman  8  2011  2072 
5  Richard van der Wel  7  2094  1939 
6  Peter Boel  7  2114  2023 
7  Koen Maassen van den Brink  7  2006  1977 
8  Ruud Wille  7  1940  1898 
9  Wouter Abrahamse  7  1942  1991 
10  Rob Huberts  7  1925  1931 
11  Tony Hogerhorst  7  1843  1792 
12  Harold Boom  7  1786  1878 
13  Hedser Dijkstra  7  1710  1750 
14  Bent Schleipfenbauer  7  1160  1676 

Nr  Naam 

G
rp  

TPR
 

ELO
 

Score  

A
antal  

Stij  

1  Pieter Verhoef  C  1796  1671  18,5  23  196 

2 
Koen van  
Keulen  C  1637  1509  17,5  22  187 

3  Wouter van Rijn  A  2422  2309  13,5  16  93 
4  Bryan Hieltjes  C  1260  1114  6  12  89 

5 
Alain van der 
Velden  C  1302  1164  6  12  88 

6  Ruud Verhoef  B  1922  1849  13  19  86 
7  René van Alfen  A  1980  1903  11,5  17  65 
8  Jan Vermeer  B  1863  1816  17,5  26  61 
9  Erik Wille  A  1961  1895  10,5  16  55 

10 
Bent  
Schleipfenbauer  B  1722  1670  11,5  18  50 
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Avondje ASV 
Van onze fotograaf 

De opening 

De zoute nootjes 

De ontspanning 

De tijdnood 

De helpende hand 
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Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 

De lezers van het ASV-Nieuws weten het al. Ik gebruik 
elk jaar de eerste uitgave om mijn grote liefde aan de 
man te brengen. (Iedereen weet ook waarom ik een keer 
met deze regel gebroken heb.)  Ik blijf de meerzet zien 
als een klasse apart, waar ook de liefhebber van het 
wedstrijdspel zijn hart aan kan ophalen. Ergens moet 
men een vingerwijzing in de stand zien te vinden. Als dat 
lukt komt de oplossing ook. Ik schrijf hier niet “vanzelf “ 
want het is hard werken om de oplossing te vinden. Maar 
hard werken kunnen schakers wel. Vandaag wil ik naar 
een andere vraag: Is een meerzet ook te gebruiken in 
een oploswedstrijd? Ik zie jullie al grijnzen: oploswedstrij-
den bestaan toch helemaal niet meer. Tsja. Dat is zo. De 
computer heeft veel moois gebracht, maar hier en daar 
ook iets kapot gemaakt. Alleen waar het bordje hangt 
“voor computers verboden” kan zoiets nog georganiseerd 
worden. En zo hebben wij op de club nog een oploswed-
strijd. Maar in het verleden hadden alle zich respecteren-
de tijdschriften er eentje; in enkele gevallen zelfs dag- of 
weekbladen. Hoe gingen die daar dan mee om? Het Tijd-
schrift van de KNSB zoals het bondsblad vroeger heette 
had zo’n ladder. Daar beperkte men zich – maar net niet 
helemaal – tot tweezetten en driezetten. Andere bladen 
deden het net zo. Een enkel blad deed het anders. Zij 
publiceerden ook meerzetten, maar dan hele makkelijke. 
Bestaan die dan? Nou, reken maar. Het eerste probleem 
heb ik uit zo’n wedstrijd gehaald.  

Kijk er eens naar en concludeer met mij, dat iedereen, 
die in een handomdraai zou oplossen. Ook al is het een 
vierzet. Al die witte pionnen op de tweede en de vierde rij 
en op de b-lijn staan er kennelijk om duals te voorkomen. 
Het is zo klaar als een klontje: de toren moet omgespeeld 
worden. Dus Th8-h1-a1-a8. Zwart kan zijn leven nog een 
zetje rekken met 1…Tg7. Dan moet wit ook nog als vier-
de zet Ta8-h8 spelen omdat de zwarte koning naar h7 is 
gevlucht. Het probleem is van Karl  Benkeser uit Mann-
heim, maar niemand zit op zoiets te wachten. Toch zit in 
zo’n aanpak wel de oplossing voor ladderwedstrijden. Dit 
probleem is bv. minder moeilijk dan de tweezet, die vori-
ge week op het bord hing. Men kan zich indenken, dat 
zulke problemen nog een fractie moeilijker zijn te maken 

en men kan trotse gezichten op de club zien. Trots omdat 
met een meerzet heeft opgelost in de beperkte tijd, die 
daar op een clubavond voor staat. Dan moet je natuurlijk 
niet met problemen als onze nummer 2 aankomen.  

Dit is een werkstuk van de Zwitser Hans Ott. Hier valt de 
sleutel  een klein beetje uit de stand af te leiden. Een zet 
van Lg8 betekent mat indien  Ta5 de toren op a8 niet kan 
slaan. We moeten dus proberen de zwarte toren van de 
a-lijn weg te lokken (maar de constellatie op het bord 
geeft al aan, dat dat niet of nauwelijks zal lukken) of hem 
naar a1 te krijgen. Dit kan wel lukken. Als je gericht zoekt 
lukken dat soort pogingen vaak. Kijk maar eens naar de 
oplossing.  1. Dg1 (met de dreiging Dxg5 en mat op g7) 
Lg2 (maakt dat nu zoveel uit? Die loper slaan we toch 
gewoon en dan weer op naar veld g7. Maar dat is te ver-
geten. zwart zou 2…c6 spelen gevolgd door …Ta7 en 
dan is een vierzet van de baan. Wit moet iets anders ver-
zinnen.) 2. De1 (met de dreiging Dxe5#) …e5-e4  (Nu is 
d4 zijn dekking kwijt dus…) 3. Da1 (met Dxd4 om het mat 
af te sluiten) …Txa1  en nu hebben we het voor elkaar: 
Lg7-a2 en mat. Hier geniet ik van. Maar natuurlijk is dit 
niet geschikt voor “het bord”. Maar een beetje moeilijker 
dan de eerste vierzet lijkt me mogelijk; of schat ik de ge-
middelde ASV-er niet goed in.  
Ik geef nu een vierzet, waarvan ik denk, dat hij wel op het 
bord zouden kunnen. Ik hoop, dat iedereen zijn sterkste 
spel  erop zal willen loslaten. Dan hoor ik nog wel hoe 
jullie er over denken. Ik elk geval zal het merendeel van 
de wekelijkse opgaven natuurlijk de moeilijkheid houden, 
zoals iedereen die kent.  De oplossing van de opgave 
kunt u ergens achterin deze uitgave vinden.  
 
 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde. De oplossing kunt 
u vinden op pag 34) 
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Uit een diepgrijs verleden - Plaatjes kijken 
Erik Wille 

In ASV-Nieuws stond jarenlang de rubriek “Plaatjes kij-
ken”. Even voor het slapen gaan nog wat stellingen bekij-
ken. Een leukere rubriek is er niet. Eerst van de hand van 
Hendrik van Buren en later uit de pen van Theo Jurrius. 
Laatstgenoemde zaagt de diagrammen tegenwoordig in 
zo’n groot formaat dat ze niet meer in ASV-Nieuws pas-
sen. Wel de moeite waard om even naar te kijken trou-
wens op www.onthout.nl . De laatste afleveringen van 
ASV-Nieuws ontbreekt deze prachtige rubriek. Daar moe-
ten we wat aan doen. Ik stel me voor dat iedereen weer 
fragmenten gaat aanleveren en dat iedereen ook naar 
mooie stellingen bij anderen speurt. Ik bied me graag aan 
om te coördineren dat er analyses bij de fragmenten ge-
maakt worden en er een verhaaltje bij geschreven wordt. 
En maak je geen zorgen; ik ga de analyses niet zelf ma-
ken. Daar hebben we vast wel goede schakers voor bij 
ASV. 
 
Om alvast weer een beetje inspiratie op te doen, ben ik 
maar eens in het verleden van ASV gedoken. En Pas-
sant bestaat in zijn huidige vorm al sinds de 62e verjaar-
dag van Henk Kelderman. Ontsproten aan de breinen 
van Hendrik van Buren en Fred Duchêne. Net als Henk 
Kelderman twee grote namen uit de historie van ASV. 
Vanaf begin jaren tachtig verschenen er ook met enige 
regelmaat plaatjes in En Passant. Ik heb er eens doorge-
bladerd en enkele leuke fragmenten uitgekozen voor de-
ze aflevering van “Uit een diepgrijs verleden”. Voor veel 
ASV-ers zal het nieuwe kost zijn. De ASV-ers die toen al 
lid waren, zullen enkele markante stellingen aantreffen, 
die bij iedereen in het geheugen gegrift staan. Om te be-
ginnen met de eerste. Een partij uit de wedstrijd ASV 2 – 
Velp 1 in de promotieklasse, gespeeld op 5 januari 1980. 
Ik weet nog goed dat ik de wedstrijd, toen nog met tien-
tallen en de kans op afgebroken partijen, van de eerste 
tot de laatste zet volgde. Het zag er lang heel slecht uit 
voor ASV 2. Tot het volgende bijzondere moment: 
 
Folkert van Gorkum – Jan Germeraad 
 
 

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de ASV-er Folkert van Gor-
kum hier nog een kans maakt. Dat blijkt echter anders te 
zijn. 1. Tf5+ Ke6 Uiteraard kan zwart niet 1. … Kxg7 spe-
len, want dan haalt Folkert van Gorkum dame na 2. Tg5+ 
Kf7 3. Txg8 Kxg8 4. d8D+ De stelling is gecompliceerd, 
want ook 1. … Ke7 kan niet. Van Gorkum, ook wel be-
kend als “De Leeuw van Velp”, speelt dan 2. Tf8 Kxd7 3. 
Txg8 en zwart komt te laat. In het duel volgde 2. Tf8 Ld6! 
Prachtig gespeeld, zo lijkt het. Immers na 3. d8D Tc8+ 4. 
Dxd6+ Kxd6 5. Txc8 Txg7 wint zwart. Onze routinier had 
echter een briljante weerlegging van de zwarte verdedi-
ging: 3. d8P+ Ke7 4. Txg8 Kf6 5. Kb3 Even uit het af-
trekschaak stappen. 5. … Tc7 6. Pe6! Deze paardzet 
dekt alles. 6. … Kxe6 7. Te8+ en 8. g8D werkt ook niet 
voor zwart. Er volgde nog 7. … Td7 8. Tf8+ Lxf8 9. 
gxf8D Kxe6 10. Df5+ Kd6 11. Df6+ en zwart gaf op. Ik 
weet nog goed dat de impact van deze partij enorm was 
op de andere spelers van Velp. ASV 2 won afgetekend 
met 7½-2½. Overigens was 4. … Kf6 natuurlijk een 
slechte zet. Beter was: 4. … Tc1+ 5. Kb3 Tg1 6. Pxb7 
Kf7 7. Ta1 Le7 8. Txa6 Kxg7. Nu heeft de ASV-er slechts 
een pion meer. 
 
Dan gaan we naar de interne competitie van 1980. Op 1 
mei troffen Piet Blees en Hendrik van Buren elkaar in de 
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B-groep. En die partij leverde een mooi slot op.  
 
EP 8 mei 1980 Piet Blees – Hendrik van Buren 

Piet Blees staat een stuk achter en dus verloren, maar er 
zaten nog een paar addertjes onder het gras. Er zijn na-
melijk enkele patvarianten. 1. … Te7 2. Tb5 Nu kan het 
2. … Te5+ en torenruil niet, want na 3. Txe5 Pxe5 staat 
wit pat. 2. … a6 3. Ta5 Ta7 De a-pion gaat nu lopen, 
maar opnieuw dreigt pat. 4. Ta1 a5 5. Ta2 a4? En zie 
daar erin getrapt. 6. Txa4 en zwart kan niet terugslaan 
wegens pat. Teleurgesteld begint Hendrik van Buren op-
nieuw. 6. … Te7 7. Ta5 Pe5 Nu moet Piet Blees met zijn 
toren op de vijfde rij blijven. Hij kan echter de verleiding 
niet weerstaan om op pionwinst te spelen. 8. Ta6 Tf7 en 
nu is mat op f5 niet te verhinderen. Nou, ok dan, nog één 
poging: 9. Tf6 en nu niet 9. … Txf6, want dan is het op-
nieuw pat. Hendrik was inmiddels weer scherp en sloeg 
met de koning. Daarmee was de winst veiliggesteld. 
 
Henk van Kortenhof was in iedere wedstrijd de trekpleis-
ter. Inmiddels speelt Henk bij Het Kasteel in Wijchen, 
maar deze historische partij in het duel van ASV 1 tegen 
SMB 2 zal menigeen nog kunnen herinneren. De partij 
werd gespeeld op 11 november 1978 
 
Henk van Kortenhof – Benno Bijvank 
Henk van Kortenhof heeft met de nodige offers een ge-

wonnen stelling bereikt, maar een gewonnen stelling win-
nen is nog weer een verhaal apart. Hier moet Henk na-

tuurlijk 1. Td7 spelen. Mat op g7 is niet te verhinderen en 
als de toren geslagen wordt dan gaat zwart ten onder 
aan de witte diagonaal a2-g8. Maar ook de weg die Henk 
koos, had winnend kunnen zijn.  1. Ld7 Lf7 2. e6 h5 3. 
exf7+ Kh7 4. f5 Db8 5. Dc5 Pg3 6. Le8! Txe8 7. fxe8D 
Dxe8 8. De7+ Hier gaat het definitief mis. 8. Dc7+ ge-
volgd door mat op g7 was een bekroning op een prachti-
ge partij geweest. 8. … Dxe7 9. fxe7 Pe2+ en Henk van 
Kortenhof moest opgeven. 
 
Nog niet zo lang geleden stopte Frits Wiggerts met het 
actieve schaken bij ASV. Heel jammer, want hij deed zo 
vaak mooie dingen. Een fragmentje van 30 oktober 1980 
uit de wedstrijd van ASV 3 tegen ZSG/O&O 2.  
 
Frits Wiggerts – Den Heijer 
Frits Wiggerts heeft een pion geofferd om het initiatief te 

behouden. Zwart denkt zich in deze stelling echter te 
kunnen bevrijden uit de ijzeren greep van de ASV-er. 1. 
… De4 Frits heeft het echter allemaal goed gezien. 2. f6! 
g6 3. Dd2 Dh4 4. fxe7+ Txe7 5. Dc3! 1-0   Er is geen 
antwoord meer op de dreigingen Lf6 of Lc5 gevolgd door 
Dh8+ mat. 
 
Allemaal maken we wel eens grote blunders. Dat gebeurt 
tot op het hoogste niveau. Op 25 april speelde ASV 1 bij 
SMB 1. Aan het vierde bord gebeurde het volgende dra-
ma: Hans Bartels – Ferdi Licher 
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Ferdi Licher viel in voor Barth Plomp en scoorde 
een belangrijk eerste punt in het kampioensduel 
van SMB. Belangrijker was echter dat de 5-5 uit-
slag er voor zorgde dat ASV 1 niet degradeerde. 
De SMB-er speelde hier 1. c7 Een enorme blun-
der. 1. … Db6+ en wit kan opgeven, vanwege 
het naderende stikmat 2. Kh1 Pf2+ 3. Kg1 Ph3++ 
4. Kh1 Dg1+ 5. Txg1 Pf2+ mat. 
 
Dan nog weer even terug naar de interne compe-
titie van 8 november 1984. Ook toen was Bob 
Hartogh Heijs al een speler die geen clubavond 
oversloeg. 

 
Bob Hartogh Heijs – André de Heus 
Bob Hartogh Heijs beslist hier het duel met 1. Txh7 en de 
vrijpionnen zijn niet meer te stoppen. Het is een mooi 
voorbeeld van doortastend handelen. 
 
Nou, dan toch maar ééntje van mezelf. Door het oog van 
de naald zullen we maar zeggen in het onderstaande 
fragment uit ZSG-ASV 2 van 10 november 1984 

 
Boen Tan – Erik Wille 
Zoals iedereen ziet, is het me niet gelukt te rokeren. Het 
is wat luchtig rond mijn koning en waarschijnlijk sta ik wel 
verloren. In het tijdnooduel dat volgde, ging er echter wat 
mis bij de Zwollenaar. 1. … De8 Hier is 1. … Le8 waar-
schijnlijk wat beter, maar of het de redding brengt? 2. 

Dxb7 Dc6 Hier wint 3. Td1+ Ke8 (nu mist zwart de moge-
lijkheid 3. … Ld3, omdat dan de dame ongedekt blijft 
staan) 4. Df7+ mat. Mijn tegenstander zag het niet. 3. 
Dxg7 Te8 4. Td1 Ld3  en ik won snel. 
 
Tenslotte in de categorie schwindels een fragment uit 
Turmac 1 – ASV 3 van 13 november 1984 
 
Michael Mogendorff – Ab Sluiter 

Michael Mogendorff is twee pionnen achterop geraakt. 
Ruilen en het eindspel winnen is het devies. Maar wel 
blijven opletten en dat deed zwart niet. 1. … Dd3 2. Da1 
Dxc2?? 3. Te2+ en damewinst.  
 
Tot zover deze serie plaatjes uit het verleden. Er is ui-
teraard nog veel meer. Maar we willen toch allemaal ac-
tueel materiaal? Hopelijk kunnen we samen in mei een 
actuele rubriek Plaatjes kijken maken. 
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Tata Steel oplostoernooi 
Wouter van Rijn 

Het laatste weekend van één van 
de grootste schaaktoernooien ter 
wereld staat sinds 4 jaar in het 
teken van het oplostoernooi. Op 
zaterdag zijn de eindspelstudies 
aan de beurt en zondag staat het 
ISC (International Solving Con-
test) op het programma. Dit laats-
te evenement bevat naast studies 
ook tweezetters, driezetters, 
meerzetters, helpmats en zelf-
mats. Op zich zou ik aan beide 
toernooien graag mee willen 
doen, maar helaas is Wijk aan 
Zee niet om de hoek. Om niet het 
hele weekend weg te zijn en om 
ook nog iets aan mijn studieop-
dracht te doen (niet voor schaken 
maar voor mijn cursus van het 
werk), besloot ik net als vorig jaar 
om aan slechts 1 onderdeel mee 
te doen. En net als vorig jaar werd 
dat het studietoernooi op zater-
dag. De voornaamste reden is het 
feit dat de problemen van de zon-
dag later gepubliceerd worden en 
die van de studies niet. Zo maak ik altijd later thuis de 
opgaven van het ISC. 
 
Toch zijn er in een artikel van John Nunn, de winnaar van 
het toernooi, een drietal problemen op de site http://
www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=8862 ge-
plaatst. Leuk voor de mensen die een paar mooie proble-
men willen oplossen. Deze 3 behoren zeker tot de mooie-
re van het toernooi. Ik dacht dat het niet de bedoeling dat 
deze studies later gepubliceerd mochten worden, maar 
als Nunn het mag, dan zal ik er ook nog twee geven die 
in mijn ogen zeker de moeite waard zijn als het om 
schoonheid gaat.  

1) Wit speelt en wint 
 

 
2) Wit speelt en wint 

 
Het toernooi verliep voor mij vrij goed en ik denk dat ik er 
het maximale heb uit kunnen halen. Het enige wat ik mij-
zelf kan verwijten is dat ik er bij 2 studies teveel tijd heb 
ingestoken. Dat was al gelijk de eerste opgave waarin ik 
iets te moeilijk dacht;  ik dacht namelijk dat de pointe iets 
te maken zou moeten hebben met verre oppositie, terwijl 
het achteraf allemaal veel simpeler was. Ik vond de op-
lossing wel, maar het kostte me een half uur schat ik. 
Toch zonde van de tijd. Die kon ik beter gebruiken voor 
andere studies. Ook op het eerste probleem op bovenge-
noemde site beet ik me onnodig stuk omdat ik de eerste 
zet veel te laat zag. Daarna had ik geen tijd meer om 
voor zwart een verdediging te vinden en scoorde daar  
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dus slechts één punt. Overigens had ik bij alle opgaven 
punten gescoord, alleen niet bij alle opgave de volle 5 
punten behaald. Bij sommige opgaven zag ik gewoon het 
idee niet en bij andere opgaven was ik niet volledig in de 
afronding. Met een uiteindelijke 7e plaats van de 23 deel-
nemers kon ik tevreden zijn. Ik mocht ook nog een boek 
uitkiezen! Voor de resultaten en verslagen van dit toer-
nooi kunt u op www.probleemblad.nl meer lezen. Dit 
geldt ook voor de problemen van het ISC van zondag. 
Dus als u ook wilt puzzelen, kunt u via die site terecht. 
 
Achteraf gezien misschien maar gelukkig ook dat ik niet 
had meegedaan zondag. Ik vond het zelf een moeilijk 
toernooi en ik scoorde thuis slechts 19 van de te behalen 
60 punten. Ok, de tv thuis leidde me misschien af, maar 
dat mag geen excuus zijn. Het toernooi werd op verschil-
lende plaatsen in Europa tegelijk gehouden en in Wijk 
aan Zee werd, hoe kan het ook anders, John Nunn de 
winnaar met een prachtige score van 58 uit 60. Hij ver-
bruikte slechts 174 van de 240 minuten die ervoor ston-
den!  
 
Algemeen winnaar werd hij daarmee echter niet, omdat 
de wereldkampioen van 2011, Kacper Piorun uit Polen, 
en Jorma Paavialainen uit Finland de perfecte score van 
60 uit 60 haalden. Eerstgenoemde won het goud omdat 
hij zijn antwoorden 5 minuten eerder inleverde dan de 
Fin. Het brons was er met 59 punten voor Bojan Vuckovic 
uit Servië, net voor John Nunn. Ik zou 99e/100e zijn ge-
worden van de 208 deelnemers. Helaas stonden er geen 
tpr’s bij, maar gezien de ratings van de mensen rond die 
plaats had ik misschien nog wel wat ratingpuntjes gewon-
nen ook (gezien mijn huidige rating van 1872)! Ook uit dit 
toernooi zal ik u een aantal problemen voorleggen. 
 
Het toernooi van de ISC bestaat uit 2 ronden van elk 2 
uur. Per ronde moet u, zoals eerder gezegd, een twee-
zetter, een driezetter, een meerzetter, een studie, een 
helpmat en een zelfmat oplossen. Als het helpmat in de 
eerste ronde een korte is, dan is het zelfmat een lange 
en omgekeerd tijdens de tweede ronde. Of dat een regel 
is weet ik niet, maar het valt me wel op. Ik heb in elk ge-
val nooit anders geconstateerd.  
 

 
3) Mat in 7 

 

We beginnen maar ‘gewoon’ met een meerzetter (dan 
blijft het toch nog een redelijk normale schaakpuzzel). Wil 
niet zeggen dat hoe meer zetten het zijn des te moeilijker 
het wordt. Deze is denk ik makkelijker dan de vierzetter 
uit de tweede helft van het toernooi. 

4) Zelfmat in 3 
Met bovenstaand diagram beginnen we dan met het ech-
te werk, daar waar de mannen gescheiden worden van 
de jongens: een zelfmat in 3 zetten. Bij een zelfmat 
dwingt wit zwart om wit mat te zetten, hoezeer zwart dat 
ook wil voorkomen. Ik heb ‘m niet gevonden, maar omdat 
u er alle tijd voor heeft, zal het u vast wel lukken!  

5) Helpmat in 3 zetten; 2 oplossingen 
 
Bij dit probleem moeten wit en zwart samenwerken om 
zwart mat te krijgen. In tegenstelling tot de eerdere pro-
blemen is het hier zwart dat begint. De oplossingen vindt 
u elders in dit blad. Bij het eerste probleem kunnen er 
zetverwisselingen plaatsvinden. Ik geef alleen de hoofd-
varianten, dus als u een bepaalde zet niet snapt, moet u 
zelf verder puzzelen! Achter de varianten staat de pun-
tenverdeling. Succes ermee! 
 
 
Red: De oplossingen kunt u vinden op pag 34 
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Uitslagen en stand Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

De vrijwilligerspen 
Gerard Viets 

Hallo, mijn naam is Gerard Viets en ben voor de SWOA 
de kontaktpersoon voor het Seniorenschaak op de maan-
dagmiddag  in de Petersborg(Vredenburg) Arnhem-Zuid. 
Tja, hoe kom je terecht bij de SWOA en dan nog wel 
schaken? 
Nou vroeger, ik praat nu van 1966, was ik eens lid van 
een schaakvereniging in Arnhem:DE KONINGSLOPER. 
Ik kwam daar door toedoen van mijn vader,die al gedu-
rende jaren bij de GOVA schaakte, aan de Velperweg. 
De Koningsloper werd na 2 jaar opgeheven en ging op in 
de Arnhemse Schaakvereniging(ASV) 
Door deze samenvoeging(eigenlijk door alle fusies die er 
zijn)werd het chaotisch voor mij in de vereniging en ben 
ik gestopt. Ik heb me toen op een andere hobby (muziek) 
gespecialiseerd, zodat ik in diverse amusementsorkesten 
terecht ben gekomen en door de vele optredens, niet 
meer aan schaken toe kwam. Oh ja, wel het huis,tuin en 
keukenschaak, samen met mijn broer, vader en later met 
mijn zoon. Ik was beroepsmilitair bij de Koninklijke Lucht-
macht en daar werd ook geschaakt, maar dan met scher-
pe stukken. Na 38 jaar het land(toen was er nog loyaliteit)
gediend te hebben en mijn patriotische gevoelens niet 
onder stoelen of banken stak, ben ik met 50  jaar ver-
vroegd gepensioneerd. Ik kon weer wat meer aandacht 
aan mijn hobby schaken gaan besteden. Eerst in de 
Gaanderij(SWOA steunpunt Elderveld) op de woensdag-

middag waar senioren bij elkaar kwamen en ik werd op-
gevangen door Jan de Bruin, die de club groot gemaakt 
had met wel 16 leden, dat is 8 borden. Van daaruit lokte 
mijn vader, die al een paar jaar in de Petersborg kwam, 
mij naar die lokatie(op de maandagmiddag)Namen uit die 
tijd zijn de senioren, dhr.Vogelaar(oprichter van de 
schaakclub de Toren), Frans Wolters, dhr Visch, 
dhr.Zurnee, dhr. Frans Veerman, dhr. Jacopetti, 
dhr.Kuitert, dhr.Venhoek en  dhr. Jo Monincx, dhr. John 
Legierse, dhr.Schoenmaker en dhr.Willem Huisman. 
Toen de heer Jan de Bruin overleed, liep het senioren 
schaak in de Gaanderij leeg. En toen dhr. Willem Huis-
man, (die de senioren club in de Petersborg trok) 
in het hospice aan mij vroeg of ik het schaken in beide 
steunpunten wilde blijven organiseren, heb ik ingestemd 
en beloofd, dat ik mijn best zou doen om dit senioren-
schaak te promoten. Echter in de Gaanderij werd de ani-
mo steeds minder. Advertenties in de wijkbladen enz., 
enz. mochten niet baten. Aangezien er geen betalende 
leden zijn en geen bestuur, was de keus voor mij snel 
gemaakt, om het schaken in de Gaanderij op de woens-
dag middag te laten opgaan(fusie)met de Petersborg. 
Ondertussen was ik lid geworden van de Arnhemse 
Schaakvereniging, waar ik gedurende een jaar gratis 
schaaklessen heb gevolgd. ASV schaakt op de donder-
dagavond. Daarom ben ik het seniorenschaak in de  

ronde 13 gespeeld op 05-02-2013 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Horst Eder Rob Cornips 0-1 
Jan Vermeer Walter Manschot 1-0 
Hub Kusters Ko Kooman 0-1 
Hans Donker Jan Kisjes 1-0 
Fritz 8 Robbert Lubbers 0-1 
Bertus T. v Manen Ben Bergen 1-0 
ronde 14 
Jan Kisjes Rob Cornips 0-1 
Hub Kusters Jan Vermeer 1-0 
Ben Bergen Walter Manschot 0-1 
Ko Kooman Hans Donker 0-1 
Horst Eder Fritz 8 rem 
Robbert Lubbers Bertus T. v Manen 1-0 
ronde 15 
Rob Cornips Hans Donker 1-0 
Jan Vermeer Ko Kooman 0-1 
Walter Manschot Robbert Lubbers 1-0 
Ben Bergen Hub Kusters 0-1 
Bertus T. v Manen Horst Eder 0-1 
Fritz 8 Jan Kisjes rem 

Stand na ronde 15 seizoen 12/13 
Nr Voornaam Naam Score Rating Gesp. TPR Subgrp 
1 Rob Cornips 12 1804 15 1853 A* 
2 Jan Vermeer 9,5 1801 15 1733 A 
3 Walter Manschot 9,5 1610 15 1659 A 
4 Hub Kusters 8,5 1677 12 1758 A 
5 Hans Donker 8,5 1627 15 1640 A 
6 Ko Kooman 6 1607 15 1570 A 
7 Horst Eder 6 1566 12 1555 B* 
8 Jan Kisjes 4,5 1357 12 1485 B 
9 Robbert Lubbers 4,5 1437 15 1398 B 
10 Bob Sanders 4,5 1428 9 1538 B 
11 Henk Kuiphof 4 1688 6 1727 A 
12 Albert Marks 4 1824 5 1856 A 
13 Arend Tiecken 3 1642 3 2142 A 
14 Clemens Wijman 2 1479 3 1576 A 
15 Ben Bergen 2 1374 11 1299 B 
16 Bertus T. v Manen 2 1365 6 1382 B 
17 Fritz 8 1,5 1723 11 1197 A 
18 Piet Noordhuis 1,5 1611 2 1818 A 
19 Sjoleh Masoumzadeh 1 1020 3 1276 B 
20 Hanny Peters 0,5 1000 5 1051 B 
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Daniël Noteboom toernooi 2013 
Ruud Verhoef 

De voorjaarsvakantie was een mooie gelegenheid eens 
mee te doen aan een groot weekendtoernooi. Met enkele 
ASV-ers speelde Pieter mee in de goed bezette B-groep 
van het Noteboom-toernooi, een kleine 100 schakers in 
de Elo-range van 1600-2000! 
 
Na een bye op vrijdag werd gestart met 3 uit 3, een echte 
top-score. Echter gingen de laatste twee partijen verlo-
ren, maar in zo’n sterke groep is 3 uit 5 genoeg voor een 
tpr van 1900+. Bij de analyse van de partijen bleek dat in 
elke partij er wederzijdse (gemiste) kansen waren, in die 
zin was een andere score-opbouw even goed mogelijk 
geweest.  
 
Vooral met zwart speelde Pieter hele degelijke partijen, 
waarin kleine plusjes werden uitgebouwd. Bijgevoegde 
partij incl. Fritz-analyse tegen een 1800+ speler is hier 
een voorbeeld van. In een Russische opening komt een 
zij-variant op het bord, waardoor redelijk snel de theorie 
wordt verlaten. Echter wordt de opening logisch ge-
speeld, waardoor zwart in het middenspel een structureel 
voordeel krijgt. Wel ontbreekt het concrete plan om het af 
te maken (dit blijkt uit de doelloze torenzetten), waardoor 
wit terugkomt in de partij. Juist op dat moment zijn er 
weer concrete aanknopingspunten en wordt het toren-
eindspel goed uitgespeeld, na het laatste plaagstootje h6 
geeft wit op. 
 
Pieter heeft recent nog een avond (en via de mail) met 
mentor Wouter van Rijn toreneindspelen geoefend, deze 
ervaring wordt gelijk toegepast. Vanuit mijn bescheiden 
waarneming kan ik stellen dat het ASV-bestuur met deze 
combinatie van individuele begeleiding van jeugdspelers 
door de ASV-selectie en een goede algemene jeugdop-
leiding (de stappenmethode in groepjes) een ideale basis 
creëert voor de schaakontwikkeling van onze jeugdspe-
lers. Wordt vervolgd! 
 
Wijk,B - Verhoef,P  
Noteboom Leiden, 01.02.2013 
[Deep Fritz 13 (30s)] 
C43: Petroff Defence: 3 d4 1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.d4 Pxe4 
4.dxe5 d5 5.exd6 last book move 5...Lxd6 6.Ld3 Pc5 
7.Lg5 [7.De2+ De7 8.Le3 Pxd3+ 9.Dxd3 Pc6=] 7...Pxd3+ 
8.cxd3 f6 9.Lh4 [9.Le3!?∓] 9...De7+ 10.De2 Dxe2+ 
11.Kxe2 Kf7 12.Lg3 Lxg3 13.hxg3 Pc6 14.Td1 [14.Pc3 
Lg4∓] 14...Lg4 15.Kf1 Pd4 [15...Tad8!? 16.Pa3–+] 

16.Pbd2 Lxf3 [16...Thd8 17.Tac1 Td7 18.Te1∓] 17.gxf3 
Tad8 18.Tac1 c6 19.a4 The8 20.Tc4 Te7 21.b4 [21.f4 
h5∓] 21...Pe6 [21...g5!?∓] 22.Pb3³ Diagram  

22...Ted7 23.d4 Td5 24.f4 f5 25.f3 T8d6 26.Kf2 Td8 
27.Ke3 T5d7 28.Pc5 Pxc5 29.Txc5 A double rook end-
game occured 29...Te7+ 30.Kd3 g6 31.Td2 Tde8 32.Te5 
A beautiful square! 32...Td7 33.Kc4 Ted8 34.b5 cxb5+ 
35.axb5 b6 36.d5 Tc8+ 37.Kd4 Tc1 38.g4 fxg4 39.fxg4 
Tb1 40.Te6 Txb5 41.Ke5 Tb1 42.Td4 [42.f5 Te1+ 43.Kf4 
Tf1+ 44.Ke5 gxf5 45.gxf5 Te1+ 46.Kf4 Tf1+ 47.Ke5 Te1+ 
48.Kf4 Tf1+ 49.Ke5=] 42...Te1+ 43.Te4 Txe4+ 44.Kxe4 
b5 45.f5?? Diagram  

Petersborg blijven organiseren. Mede vanwege de belof-
te aan een goede schaakvriend en uit nagedachtenis aan 
mijn vader Adriaan Viets. 
Het seniorenschaak in de Petersborg op de maandag-
middag kan nog best wat schakers en schaaksters ge-
bruiken. Momenteel zijn er zo’n  4 borden bezet. 
Er zijn twee klokken, voor degenen die snel willen scha-
ken. Boven de 4 borden  
 net genoemd  zijn er nog 10 borden en 10 dozen met 
stukken. In ons wapen staat de gezelligheid voorop, de 

mes op tafelcultuur, heb ik afgezworen, toen ik de militai-
re dienst verliet. Er zijn geen kosten aan verbonden. De 
tijden op de woensdagmiddag van 13.15 uur tot +/- 16.00 
uur. Aan de bar(die ook door vrijwilligers gerund wordt) 
zijn div. dranken verkrijgbaar tegen gereduceerde prijs.   
VANDAAR ALLEN HARTELIJK WELKOM……….. 
 
Gerhardus, Hendrikus, Cornelis, Viets. 
Tel: 026-3810753 
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Ik word gek van al die schakers die verkrampt hun uiter-
ste best doen om die twee lopers bij elkaar te houden. 
Het is net als in een huwelijk, je bent elkaar spuugzat, 
samenwerking is ver te zoeken maar je durft niet te rui-
len. Graag geef ik een voorbeeld van goede lekkere 
paarden die beslissend zijn in de partij en lekker het zwa-
re werk doen. De rest van de stukken kan relaxed toekij-
ken hoe ze hun vernietigende werk doen. Het tweede 
voorbeeld is een partij van vorige week waar het nog bij-
na mis ging door actief spel van het paard van mijntegen-
stander. Gelukkig had ik toen de meeste bokkenspron-
gen wel doorgerekend. 
 
Marco Braam - Horst Eder  
Bedrijfsschaak, analyse in de inspirerende stad Nijme-
gen, 23.02.2013 
[braam,marco] 
1.e4 g6 2.Pc3 Lg7 3.Lc4 ik speel tegenwoordig altijd 
Weens achtige partijen als ik de kans krijg, dus zo'n soort 
moderne verdediging brengt mij niet van de wijs, alleen 
als Ruud Verhoef het speelt 3...e6 ja dan moet je wel d6 
spelen natuurlijk  
4.d4 c6 5.e5 Uiteraard loer ik al naar het veld d6, het is 
nu al bijna onmogelijk om dat veld goed te verdedigen 
5...Pe7 6.Pe4 op 6..Pf5 had ik gewoon onverschrokken 
g4 gespeeld. Ik wil dat veld!  
6...d5 
 
(zie volgende diagram) 

ik ga niet slaan al lijkt die verleiding onweerstaanbaar, ik 
kies voor het fijne paard  
7.Pd6+ Kf8 8.Ld3 mocht zwart de vermetele moed heb-
ben om toch Pf5 te spelen wat wel voor de hand ligt 
8...Pf5 9.Lxf5 Ik geef met heel veel liefde en overtuiging 
mijn loperpaar op! daar waar loperpaarfetisjisten alles 
doen om ze te behouden.  
9...exf5 10.Pf3 f6 11.0–0 tijd zat 11...Dc7 12.De2 fritz 
geeft al plus 2.0, alleen al door dat paard  
12...fxe5 ik had hier toch iets als b6 geprobeerd met drei-
ging van La6 of c5, en de mogelijkheid om eens een stuk 
te ontwikkelen.  
13.dxe5 h6 ja dan gaat het hard ben ik bang, ik spring  

[45.Tc6 b4 46.d6 b3³] 45...gxf5+?? letting the wind out of 
his own sails [¹45...b4 and Black can already relax 
46.Kd4 Tb7–+] 46.gxf5∓ Tb7 [46...b4 47.Th6 Ke8³] 
47.Th6= Kg7 48.Th3 b4 49.Tb3?? strolling merrily down 
the path to disaster [¹49.d6 b3 50.d7 Txd7 51.Txb3 
Te7+ 52.Kf4=] 49...Kf6 [49...a5 50.d6 a4–+] 50.d6= Whi-
te advances the passed pawn 50...a5 51.Kd5?? relea-
sing the pressure on the opponent [¹51.Td3 would save 
the game 51...Tb8 52.d7=] 51...a4–+ 52.Tb1?? shortens 
the misery for White [52.Kc6 Tb8 53.Kc7 axb3 54.Kxb8–
+] 52...a3 53.Kc6 [53.Kc4 doesn't change the outcome of 
the game 53...a2 54.Tf1 b3–+] 53...a2 54.Ta1 Diagram  

[54.Te1 does not help much 54...Ta7 55.d7 Txd7 
56.Kxd7–+] 54...Ta7 [¹54...b3 and Black has triumphed 
55.d7 Tb8 56.Kc7–+] 55.Kb6 [55.d7 cannot change what 
is in store for White 55...Txd7!! a sacrifice that destroys 
the opponent 56.Txa2 b3–+] 55...Td7 [¹55...b3 finishes 
off the opponent 56.Kxa7 b2 57.Txa2–+] 56.Txa2 Txd6+ 
57.Kc5 b3 58.Th2 Td7 59.Kc6 Ta7 60.Tb2 Ta3 61.Th2 
[61.Kc5 is not much help 61...h5–+] 61...Kxf5 62.Kc5 
[62.Txh7 cannot undo what has already been done 
62...Ke4–+] 62...Ta7 63.Kb6 Te7 64.Tb2 Te3 65.Th2 h6! 
0–1 

  

Vergeet het loperpaar, hou de paarden 
Marco Braam 
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meteen naar plus 5.0 14.Ph4 Th7  

weer een stuk dat niet meedoet, het is de duim in de dijk 
en mijn paarden doen al het werk, eigenlijk heb ik geen 
andere stukken nodig! 15.Pxg6+ Kg8 16.Pxc8  

au au au zomaar een stuk gratis en voor niks, nemen 
gaat natuurlijk niet, vanwege Pe7 en damewinst.de paar-
den zijn giftig! 16...Lxe5 17.Dxe5 en nog steeds kan het 
paard niet gepakt worden natuurlijk, vreselijk 17...Dxe5 
tja wat anders 18.Pxe5  

wat een sloopwerkzaamheden, en nog geen eens tijd 
gehad om stukken ergens neer te zetten, misschien toch 
eens een torentje op de e-lijn 18...Pa6 19.Pd6 Tf8 20.Lf4 

Pc5 21.Tfe1 Pe6 22.Pg6 Tf6 ja beetje nonchalant ge-
speeld van mij, al vond ik het uiteindelijk niet erg om een 
loper in te leveren. met zulke paarden kun je wat missen. 
23.Ph4 Pxf4 24.Phxf5 Tf8  er dreigde mat op e8 25.Te5 
beetje verdubbelen, ik wil echt die onderste rij veroveren 
en vroeg of laat weer een vorkje prikken 25...Tf6 mat in 
14 zegt fritz, ja doei, dat kan beter en leuker 26.Tae1 Td7 
het is machteloos schuiven en wachten wat komt 27.Pe8 
bereidt Ph4 voor en dwingt de toren naar g6 Tg6 28.Ph4 
verliest altijd een stuk. Zelfs Horst vond het genoeg zo.  

Sorry Horst 1–0 
 
Voorwaar ik zeg u, ruil de lopers om voor de paarden 
wanneer er stellingen ontstaan met prachtplekken voor 
een paard met voldoende pionnen die bereid zijn om 
voor hem te sterven.  
 
Marco Braam,1765 - Kees Boerlage,1433  
osbo ronde 5 nijmegen, 22.02.2013 
[braam,marco] 
 
1.e4 e5 tegenwoordig speel ik Weens, kun je weinig buil 
aan vallen en gaat meestal wel goed.  2.Pc3 2...Pf6 
3.Lc4 d6 onbekende voortzetting voor mij 4.d3 Le7 5.f4 
Pc6 6.f5 Fritz is weinig gecharmeerd van deze zet. nor-
maal is gewoon slaan op e5. ik vind het zelf altijd fijn om 
die witte loper te isoleren al ben ik mijn loper na Pa5 ge-
woon ook kwijt waarna zwart kan voortzetten met b6 en 
eventueel La6 of b7 6...g6 heel merkwaardig  
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7.fxg6 hxg6 8.Pf3 Lg4 9.h3 misschien was 6..g6 toch 
niet zo slecht, die vrije h-lijn van zwart is vervelend 
9...Dd7 10.Tf1 Le6 11.Lb5 

Ik wilde hier niet zonder slag of stoot mijn loper ruilen, 
eerst nog even wat zwarte pionnen op laten spelen om 
de latere zwarte lange rokade vast te verzwakken, wan-
neer je een goed plan ontbeert dan maar strategisch 
denken. 11...a6 12.La4 b5 13.Lb3 Ph5 14.Pd5 f6?  

grote fout, de stelling van zwart is definitief naar de knop-
pen al heb ik nog wel lang getwijfeld of ik voor dat obliga-

te pionnetje moest gaan. 15.Pxc7+ Dxc7 16.Lxe6 Pg7 
17.Ld5 0–0–0 18.a4 

De koe bij de horens, ik heb mijn lange rokade al opge-
geven en richt mij volledig op de koningsaanval, terecht 
zou later blijken. hier dreigt al snel Le3 en met de open a-
lijn is dit dodelijk voor zwart 18...Kd7 19.axb5 axb5 
20.Le3 Ta8 het enige 21.Txa8 Txa8 22.Kf2 even een 
beetje lafjes mijn koning in veiligheid brengen, ik had 
daar in de volgende zetten wat consequenter mee om 
kunnen gaan overigens. 22...Th8 23.Ph2 
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ASV 6 laat op stoom 
Robert Naasz 

fritz geeft hier als alternatief c3 wat natuurlijk veel beter is 
dan Ph2. ik onderschat hier toch de kracht van de zwarte 
paarden. 23...f5 24.exf5 Pxf5 25.Dg4 Tf8 ik had toch 
echt eerst rustig naar g1 moeten lopen met mijn koning, 
dat ongeduld van mij wordt nog eens mijn dood 26.Pf3 
Kd8 27.Ta1 dreigt een hoop ellende maar vooral Ta6 met 
de dreiging stukwinst op c6 maar nog erger Lb6 met da-
mewinst. ik zag niet goed hoe zwart hier uit moest ko-
men, maar toch waren er nog ranzige dingetjes te beden-
ken voor zwart 27...Lh4+ 28.Ke2  

nee niet goed, breng ik mezelf mee in de problemen. ik 
heb hier erg lang nagedacht en had toch Kg1 moeten 
spelen. 28..Pxe3, 29 Dxh4+ enz, maar ik was bang voor 
Db6 op termijn. Zwart was daar echter natuurlijk hele-
maal niet aan toe gekomen want had matdreigingen 
moeten pareren. wat kun je toch een spoken zien achter 
het bord!! 28...Pd4+ 29.Lxd4 Dxc2+ 30.Kf1 ik had hier 

wel berekend dat het wel goed zou komen, mat ga ik niet 
en materiaalverlies is er ook niet echt, de dreigingen op 
de bovenste rij zijn dominant. volgens fritz had zwart hier 
echter een redelijke kans op remise. wat de zoveelste 
blamage zou hebben betekent 30...Pg3+ gelukkig dacht 
ik, het is over voor zwart. Hij bood hier remise aan overi-
gens. ik wist dat ik via een tempovertraging naar het veili-
ge veld h2 kon komen en de zwarte koning is voor mij. na 
dxe4 was het trouwens een stuk lastiger geworden voor 
wit om te winnen. fritz geeft dan een gelijke stand en had 
ik echt weer iets moeten bedenken 31.Kg1 Pe2+ 32.Kh1 
Pg3+ 33.Kh2 g5 34.Ta8+ Ke7 35.De6#  

Als wij de laatste twee rondes winnen (waaronder tegen 
de koploper) en de koploper laat nog ergens een punt 
liggen dan kunnen we nog een eind komen. Ben be-
nieuwd of de remiseschuivers op de eerste borden ook 
een beetje wakker kunnen worden zo langzamerhand.  

 

 

Goed, de laatste opmerking van Marco hierboven kan ik 
maar het beste afdoen met een superieur stilzwijgen. En 
het moet gezegd, Marco is natuurlijk dit externe seizoen 
goed bezig met het intellectueel in mekaar stampen van 
1400 spelers.  
 
Voordat we gaan kijken hoe het zesde de afgelopen 2 
ronden het ongelofelijk aantal van 13 bordpunten bij el-
kaar heeft weten te spelen wil ik eerst nog even terugko-
men op de wedstrijd in de 3e ronde tegen Schaakmaat. 
Die wedstrijd eindigde in 4-4 maar had door ons ook wel 
gewonnen kunnen worden. Uit het verslagje van Theo in 
EP blijkt maar weer eens hoe lelijk je je als schrijver van 
dat soort stukjes kunt verkijken op hoe de partijen nu 
echt zijn verlopen. En dit geldt blijkbaar zelfs voor je ei-
gen partijen. Theo schrijf nl in EP het volgende: ‘Theo 
van Amerongen kwam na een grote afruil in een pionnen-
eindspel terecht dat hem helaas net geen winst bracht.’ 
Op zich correct, Theo won inderdaad niet:   
 
(zie volgende diagram) 
 

Theo gaat de verste vrijpion creëren. Hij meldde mij in 
het voorbijgaan de naderende winst.  
33.g4 hxg4+ 34.Kxg4 Ke4 Zwarts beste kans. Na ande-
re zetten wint wit vrij eenvoudig op de klassieke manier 
met de verste vrijpion: h-pion opspelen en als zwart deze 
op gaat halen de f-pion slaan. Wit is eerder terug bij de  
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pionnen op de damevleugel en eet de zwarte pionnen op.  
35.h5 f5+  

Ineens was het allemaal niet meer zo duidelijk. Theo 
speelde  
36.Kg5 en na 36...f4 37.h6 f3 38.h7 f2 39.h8D f1D en 
uiteindelijk werd dit remise.  
Revolutionair! Kan de theorie van de verste vrijpion na 
ca. 200 jaar de prullenbak in naar aanleiding van een 
partij van een ASV-er? Nee, ook hier wint de verste vrijpi-
on, maar dan had Theo in de laatste diagramstelling 
36.Kh3! moeten vinden. 36...f4 37.Kg2 en zwart moet 
een keer de h-pion op gaan halen: de verste vrijpion wint. 
Voor een uitgebreide analyse verwijs ik u graag naar de 
site van De Schaakmaat. 
 
De 4e ronde in en tegen Twello begon met verzamelen in 
huize Amerongen. Omdat de wedstrijd vanwege het bar-
re winterse weer een week was uitgesteld kon Nico niet 
meedoen ivm verplichtingen in Wijk aan Zee. Ook Xadya 
deed niet mee. De vervangers waren Jan Vermeer en 
René van Alfen. Omdat René moeite had het stulpje van 
Theo te vinden had ik tijd wat rond te neuzen in de boe-
kenkasten die grofweg ingedeeld leken in de categorieën 
religieus en niet-religieus. Bent gebruikte de tijd om nog 
wat te studeren voor een tentamen scheikunde. Organi-
sche chemie, het hoofdstuk stereochemie. Prachtig vak! 
Bent leek daar anders over te denken. Jan Vermeer was 
aan het spelen met zijn nieuwe smartphone. Mysterieus 
genoeg was het mobiele nr van Rene het enige nummer 
dat hij in zijn telefoon had staan. Begrijpt u het, begrijp ik 
het, het kwam goed van pas en uiteindelijk was het team 
compleet. Voor de afwisseling reed ik maar eens mee 
met Marco. Marco leek nog zo’n auto te hebben waarvan 
de achterdeuren niet open kunnen. Sneu, dacht ik nog. 
Bleek een sterk staaltje Italiaan design, het handvat vrij-
wel naadloos weggewerkt in het portier. Gelukkig trapte 
Rob er even later ook in.  
 
Eenmaal aangekomen in de Taverne in Twello werden 
we welkom geheten door een Italiaans uitziende gast-
heer die ons de hele avond perfect zou bedienen. Het 
zesde won vrij eenvoudig. Bent won voor de vierde keer 
op rij. Zelf won ik ook weer eens, mogelijk ook doordat ik 
mijn tegenstander had laten uitdrogen: 
 
 

Bons,G (1673) - Naasz,R (1779)  
Extern OSBO 2e klasse, 22.01.2013 
Stelling na 12.Pf3-d4?? 

Nadat het paard op d4 was geland keek Bons of hij water 
zag branden, begon diep te zuchten en heftig met zijn 
hoofd te schudden. Ondanks dit sterk staaltje acteurs-
werk zag ik geen truuk dus   
12...Pxd4 13.cxd4 Lxd4 14.Tb1 Lxe5 en ik heb twee 
centrumpionnen gewonnen. Vanaf hier is het een kwestie 
van uitschuiven maar bij mij weet je het maar nooit.   
15.Dh5 16.g4 Tc8 17.b5? Op 17.g5 had ik  17...g6 
18.Dh6 Pg8 19.Dh4 bedacht.  
17...Da5! 18.Te3 g6 18...Txc1+ 19.Txc1 Dxa3 20.Tc7 
leek me niet zo duidelijk maar volgens mijn emotieloze 
vriend was dit sterker.  
19.Dh3  

19...h5 Een goede zet. Na de partij gaven teamgenoten 
aan dat ik hier het veel sterkere 19...Lg5 had gemist. Ik 
had het wel gezien maar was niet helemaal zeker van  
20.Lb2 Lxe3 21.Lxh8 en dit blijkt ook zeker niet sterker te 
zijn dan h5; Ook had ik gekeken naar 19...Txc1+ 20.Txc1 
Lg5 of 20...Dxa3, volgens Fritz de sterkste voortzetting. 
20.bxa6 bxa6 21.Df1 hxg4 22.Lxa6 Dc7 23.Tg3 Tb8 
24.Pb5 Lxb5 25.Lxb5+ Kf8 26.f4 gxf3 27.Dxf3 Dc5+ 
28.Le3 Ld4 29.a4 Pf5 30.Lxd4 Dxd4+ 31.Df2 Dxf2+ 
32.Kxf2 Pxg3 33.hxg3 Ke7 34.a5 Ta8 35.a6 Thb8 
36.Lc6 Txb1 37.Lxa8 Kd6 38.Kf3 Kc7 39.Kf4 Kb6 
40.Ke5 Kxa6 41.Lc6 0–1 
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Direct na opgave stond mijn tegenstander 
op, mompelde iets als ‘hier word ik een heel 
slecht verliezer van’ en wilde boos weglo-
pen. Ik vroeg hem wat er aan de hand was 
en hij bleek boos omdat ik hem niks te drin-
ken had aangeboden..... Hij had gelijk, ik 
bood excuses en alsnog een drankje aan 
waarna de angel er wel uit was. Ik deed het 
geheel onbewust maar misschien een tip 
voor uw volgende externe wedstrijd? Einduit-
slag: 2-6. 
 
De oplettende en wiskundig onderlegde le-
zer heeft inmiddels al uitgerekend dat de 
volgende wedstrijd tegen Lochem met 7-1 
werd gewonnen. Ook deze wedstrijd werd 
vanwege het barre Nederlandse winterweer 
een week uitgesteld hetgeen een gunstig 
voorteken leek. Ik hoop op sneeuw in maart.  
 
De wedstrijd zelf werd nooit spannend. Theo won heel 
snel en kon na een korte analyse met koffie snel aan de 
trippels.  

Ook de overige teamleden kwamen tamelijk relaxed op 
me over. Bent scoorde weer een vol punt en staat nu op 
5 uit 5! Theo doet zijn best onze jongeling enige beschei-
denheid bij te brengen door hem aan hogere borden te 
laten spelen maar hij gaat gewoon door met winnen. 

Ik kwam niet door de stugge verdediging van mijn tegen-
stander heen en mocht blij zijn met remise. Bij de bar 
aangekomen werd ik verbaal gegeseld door teamleider 
Theo. Een slappe remise, voor de rest ging iedereen win-
nen. Oeps, dat zou inderdaad nog best wel eens kunnen 
gebeuren.... Theo, Xadya, Marco, Albert, Bent en René 
hadden gewonnen, alleen Nico was nog bezig. Na het 
debacle in Deventer zal het  toch geen 7½-½ worden en 
dat ik dan die ene remise ben??  
Gelukkig was Nico zo ‘sportief’ remise te maken en mij 
deze afgang te besparen. Nico, bedankt! Het zesde komt 
laat op stoom. Te laat waarschijnlijk, in de volgende ron-
de moeten de nr’s 1 en 2 gelijk tegen elkaar spelen en wij 
winnen en dan kunnen we in de laatste ronde nog kampi-
oen worden in de slotronde bij ASV. Het kan...... 

Oplossingen Tata Steel (zie blz 25): 
1) 1. Pxd2        (2) 
     1…cxd2 2. Le2 d1D+ 3. Lxd1 Ka3 4. g8P  (1) 
     4…Ld2 5. c8T       (1) 
     5...Pb3+ 6. cxb3 Le3 7. h8L +-   (1) 
2) 1. Pe7+ Kh8 2. Txe6      (1) 

2...fxe6 3. h6       (1)
 3...Le5+ 4. Tf4      (1) 
4...b2 5. Lxb2 Pc3 6. Lxc3 d4 7. Lxd4 Tf6 8. Kg2
 (1)  
8...Lxd4 9. Txd4 Txh6 10. Tg4+-    (1) 

3) 1. Lc4! Kb7 2. La5 Kc6/Ka6 3. Lb4 Kb7  
4. Ld5+ Ka6 5. Ta5+ bxa5 6. Lc5    (5)  
4) 1. Dh2! (dreigt 2. Pg3+ Kd6 3. Txc6+ Txc6#)  (1) 
     1…Tb6 2. Pd5+ Kb5 3. Pxd4+ Dxd4#   (1,5) 
     1…b3 2. Pd6+ Kb4 3. Pxc6+ Txc6#   (1,5) 
     1…Pc3/Pb6 2. Pxd4+ Pd5 3. Pb3+ Dxb3#  (1) 
5) 1. Pd5 cxd5 2. cxd5 c6 3. Lxc6 Txc6#   (2,5) 
     1. Te3 fxe3 2. f2 Txf2 3. De5 Lf7#    (2,5) 
 
 
 
 
Oplossing probleemrubriek (zie blz 21):  
Oplossing no.3 van Fritz Giegold:  1.Lg4 h3. 2. Th4 h2  
3. Lh5  Kxh7  4. Lxf7 en mat 
 





(advertentie) 


