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Deze ASV-Nieuws verschijnt op een wat on-
gelukkige datum: Voor een aantal teams is er 
een cruciale wedstrijd, slechts enkele dagen 
nadat deze ASV-Nieuws is uitgekomen. Dus 
“concurrent” En Passant zal er vandoor gaan 
met de heet-van-de-naald-nieuwsgeving om-
trent het wel of niet behalen van kampioen-
schappen en  - hopelijk niet - een eventuele 
degradatie. Dat is niet zo mooi! Maar ik gun 
het collega redacteur Ruud van harte. ASV 6, 7 en 8 zijn 
nog in de slag voor een kampioenschap en ASV4 hoopt 
het vege lijf te redden… zet ‘m op! 
 
Het is wel wachten tot juni eer de laatste ASV-Nieuws 
van dit seizoen verschijnt. Wij kunnen ons voordeel hier-
mee doen. Het is zoals Neerlands bekendste filosoof al 
zei: ”Elk nadeel hep z’n voordeel” ofwel, er is RUIM de 
tijd om flink uit te halen en prachtige verslagen in elkaar 
te draaien en uitvoerig over het wel en wee van de 
teams te schrijven. Wie weet staan er in de komende 
Nieuws dan ook verhalen van ASV 6, 9 en 10, de teams 
waarvan we helaas dit seizoen in ons lijfblad nog niets 
hebben vernomen.  

In deze Nieuws weer fraaie bijdragen, team-
verslagen, een nieuwe rubriek met partijfrag-
menten van externe en interne competitie, 
De Regels, standen en rangen in de interne 
competitie, de Blunder van de Maand is weer 
nieuw leven ingeblazen….enzovoorts!  Dat 
worden weer vele uren leesplezier! 
 
(...die hopelijk niet verziekt worden door aller-

lei verschoven diagrammen zoals in de laatste ASV-
Nieuws… Deze keer moet alles weer goed uit de persen 
rollen.) 
 

Ignace Rood 
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De afgelopen periode is er vooral veel geschaakt en dat 
is goed. We zijn tenslotte niet voor niets lid van een 
schaakvereniging. Ook was er veel publiciteit over scha-
ken en schakers. Zo beëindigde Gary Kasparov zijn ac-
tieve carrière. Het vrijkomen van Bobby Fischer zorgde 
voor een mediahype in schaakland. Vaak zagen we Jan 
Timman en Hans Böhm over deze nieuwsfeiten hun me-
ning geven. Intussen toonde Timman ook weer eens 
aan nog niet voor de aanstormende Nederlandse jeugd 
onder te doen. Daniël Stellwagen werd in een minimatch 
geklopt. Het laatste nieuwsfeit kwam van achter de be-
stuurstafel. De KNSB heeft weer een bestuur. Hopelijk 
gaan zij nu snel actief aan de slag, zodat onder meer de 
Schaakacademie een groot succes gaat worden. Onze 
aandacht viel echter vooral op het uitmuntende preste-
ren van ASV-ers in ons eigen Voorjaarstoernooi. In alle 
drie groepen was een ASV-er winnaar. Uniek was de 
prestatie van Bijan Zahmat die op ons verzoek in de B-
groep speelde om zo de B- en de C-groep aan een even 
aantal deelnemers te helpen. De spelers in de B-groep 
zullen ons dat niet in dank afnemen, want Bijan won de 
groep. Net zoals Otto Wilgenhof Ruud Janssen verraste 
in de A-groep en Tjé Wing Au iedereen klopte in de C-
groep. Dank zijn we verschuldigd aan André de Groot 
die de zieke Barth Plomp samen met Hedser Dijkstra 
verving als wedstrijdleider. Ook waren we weer blij met 
de steun van Henk Kelderman bij het administreren van 
de uitslagen.  
 
De maand april geeft ons altijd een wat dubbel gevoel. 
Voor het eerst merken we dat het einde van het seizoen 
nadert. De laatste competitiewedstrijden worden ge-
speeld en de eerste activiteiten eindigen. Zo kwam er op 
de eerste dinsdag van deze maand een einde aan het 
tweede seizoen “Daglichtschaak”. Deze activiteit heeft 
zich intussen bewezen. De groep regelmatige deelne-
mers is tot boven de 15 gegroeid. Dat heeft ons ook 
doen besluiten door te gaan met deze activiteit. Binnen-
kort gaan we met het NIVON de data voor het nieuwe 
seizoen vastleggen en dan zal vanaf oktober het derde 
seizoen starten. Het succes van deze recreatieve 
schaakmiddagen is voor een belangrijk deel te danken 
aan de inzet van Jan Vermeer. Zonder deze bindende 
factor was het succes niet zo groot geweest. Dank daar-
voor.  
 
Ook het bedrijfsschaakseizoen is geëindigd. Akzo Nobel 
met Rogier van Gemert, Jan Vermeer, Robert Naasz en 
Ignace Rood heroverden de titel. Weliswaar is dit geen 
ASV-activiteit, maar zowel in de organisatie als onder de 
deelnemers zijn veel ASV-ers. Ook dit seizoen werd 
weer op vijf vrijdagavonden op een heel gemoedelijke 
manier geschaakt door 16 viertallen. Gelet op de plezie-
rige sfeer zou dat aantal best wat omhoog mogen. Zijn 
er in uw werkkring vier schakers te vinden, die hieraan 
deel willen nemen, schroom dan niet dit te melden bij de 
wedstrijdleider van het bedrijfsschaak, Kees Verkooijen. 

April is ook de maand van de gemeenschappelijke slot-
ronden. Dat brengt ons bij de externe competitie. ASV 1 
en 2 spelen 16 april in eigen huis hun laatste wedstrijd. 
Beide teams speelden een redelijk seizoen wat zal re-
sulteren in een plaats hoog in de middenmoot. ASV 3 en 
4 spelen op dezelfde dag hun slotronde in Wychen. Het 
Kasteel heeft daar veel werk van gemaakt om publiciteit 
voor de schaaksport te genereren. Zo is er bij het Maas-
waalcollege onder meer een simultaan en een pro-
bleemoploswedstrijd. Ook staat er een groot schaak-
spel. Kortom: een goede reden om daarbij te zijn. Overi-
gens kan ook ASV 4 uw steun gebruiken. Onze mannen 
van het vierde zijn in een hevige degradatiestrijd verwik-
keld en slechts een zege op VSG uit Ermelo kan het 
verblijf in de promotieklasse verlengen. ASV 3 heeft een 
prima seizoen achter de rug. Een plaats in de subtop is 
de terechte beloning.  
 
De slotronde van de promotieklasse luidt het feest der 
slotrondes in. Van 18 tot en met 29 april is er bijna da-
gelijks wel een strijd om kampioenschap en degradatie. 
ASV 8 bijt het spits af op 18 april. In Rhenen zal het 
team van captain Roland Stravers moeten winnen van 
Dodewaard 3. Als de twee concurrenten dan ook nog 
een misstap maken, dan gaat de vlag in top. Een dag la-
ter strijdt ASV 6 om de titel in de 3e klasse F. Dat ge-
beurt in Arnhem bij De Sleutelzet tegen Dodewaard. De 
jonge talenten van ons zesde moeten anderhalf bord-
punt goedmaken op koploper Elster Toren. Weer een 
dag later moeten we met zijn allen naar Rheden. ASV 7 
heeft daar bij Glazenburg aan een gelijkspel tegen Eer-
beek genoeg om kampioen te worden in de 3e klasse E. 
Op 28 april hebben we in eigen huis de wedstrijden uit 
de poule van onze veteranen van ASV 9. Hopelijk halen 
zijn dan de eerste zege van dit jaar tegen Theothorne 2. 
ASV 10 reist die avond naar kampioen Mook 2. Dat zal 
een zware dobber worden om de derde plaats vast te 
houden. Daags voor Koninginnedag treedt ASV 5 in het 
strijdperk. In Huissen moet gewonnen worden van BAT 
3 om de tweede plaats vast te houden. Kortom: voor 
vier teams staat er nog veel op het spel.  
 
In de interne is de eerste beslissing gevallen. Robert 
Naasz volgt Tom Bentvelzen op als bekerwinnaar van 
de bekergroep en zit nu dus bij de laatste acht van de 
Kroongroep. Proficiat! Op 12 mei is de laatste ronde van 
de rapidcompetitie en op 9 juni is het ASV-
snelschaakkampioenschap. De strijd om het clubkampi-
oenschap is nog in alle hevigheid bezig en dit seizoen 
zal het wel eens tot een van de laatste ronden kunnen 
duren voor de kampioenen bekend zijn. 
 
Er is echter meer dan schaken alleen. Op 21 mei orga-
niseren we voor onze leden en partners een vereni-
gingsavond. Het programma komt binnenkort naar u 
toe. In grote lijnen bestaat dat uit de boekenbeurs en 
een casino-avond. Hou deze dag dus vrij. Een andere 

Van het bestuur 
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leuke happening die weer op het programma staat is de 
massakamp tegen Wageningen. Op zaterdag 11 juni 
zullen we met een naar schatting dertigtal senioren en 
een tiental jeugdleden de strijd aanbinden met Wagenin-
gen. Ditmaal is de Vredehorst (bekend van het OSBO-
snelschaakkampioenschap voor clubteams) in Wagenin-
gen het strijdtoneel. 
 
Naast al deze zaken is het ook weer vergadertijd. Als u 
dit leest, is er in de algemene ledenvergadering van de 
OSBO gesproken over een voorstel om de competitie in 
zijn geheel naar de zaterdag te verschuiven en daar-
naast voor de liefhebbers ook op de avond nog een 
competitie te organiseren. Een en ander zou al in moe-

ten gaan in het komende seizoen. Als dit voorstel in de-
ze vorm en onder deze tijdsdruk in stemming gebracht 
wordt, zal het bestuur van ASV tegenstemmen. Toch 
onderkennen we dat er behoefte bestaat om ook op za-
terdag competitie te kunnen spelen door de spelers die 
niet in de promotieklasse of hoger uitkomen. We hopen 
dat er goede alternatieven uit de vergadering komen, 
zodat ook aan die wens gehoor 
gegeven kan worden. 
 
 

Oscinis Frites  
door Peter Boel 

Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom het zuiden 
des lands geen vestingsteden heeft? Wel, die hebben 
ze daar nooit nodig gehad. Limburg, bijvoorbeeld, heeft 
een veel gevaarlijker wapen: gemoedelijke gastvrijheid. 
Ze proppen je vol als ganzen en slachten je vervolgens 
af.  
Voedsel tast de hersenen aan. Iedere schaker weet dat 
zijn brein het beste functioneert op een lege maag, met 
slechts een bodempje zuur van het halve vat bier van de 
vorige avond. Wat deed ASV op 19 maart? Eerst een 
tussenstop bij een benzinepomp. Sander Berkhout, toch 
bij uitstek een exponent van de hierboven genoemde 
voorbereidingsmethode, verzamelt benzinepompen. Er 
moesten koffie (nog tot daaraan toe), mergpijpjes en 
saucijzenbroodjes naar binnen worden gewerkt. En bij 
aankomst in Roermond stapten twee niet nader te noe-
men teamleden gulzig en resoluut naar de lokale vis-
boer. 
Een noodlottige fout. Zoals Gastronomicus Gasparovi-
cus in 1273 reeds heeft aangegeven in zijn standaard-
werk ‘Van den Schaadelijckheyt der Enge Cleyne Beest-
jes in onze Daaglijckse Naerinck en deren Vraetsuchtig-
heyt in het Breyn en Aenverwandte Orgaenen’ gaat de 
luiheid die een volle maag bij ons teweegbrengt, juist 
gepaard met extra activiteit bij de zogenaamde Witte 
Fagocyten alsmede de frietvlieg (oscinis frites), die zich 
met groot enthousiasme een allesondermijnende tunnel 
vreten door opening, middenspel en eindspel. Ze laten 
slechts verbrokkelde ruïnes van schaakkennis achter en 
de aantasting ettert door tot diep in de fundamenten van 
Steinitz, Nimzowitsj en Rob van Wijgerden. 
Ook de soporatieve werking 
van voedsel mag niet onder-
schat worden. Ongetwijfeld 
had de teamleider in Roer-
mond gezien dat Sander zo-
juist een gebakken maanvis 
(orthagoriscus mola) had ver-
orberd en ondergetekende 

zich te buiten was gegaan aan een in zeeltenreuzel aan-
gemaakte smoddervis, met remouladesaus.  
Door de propyleeën vol schreeuwende kinderen sleep-
ten we onze volvette lijven naar het ineens erg klein 
aandoende achterzaaltje en gezapig namen we plaats 
achter de borden. Daar werd aan het kopje koffie (dat 
kan nog) op uiterst geniepige wijze een met romige ca-
ramel gevuld paaseitje toegevoegd. Opgediend op ze-
ven el negentiende-eeuwse damasten dwaelen met bij-
na ongetwist spinsel, met een monogram van Maurits 
baron van Harinxma thoe Slooten. Bij de aanblik van de 
op de servetten geweven afbeelding van Hector die zijn 
vergeefse strijd strijdt met Achilles, steunde Sander nog: 
‘For cough!’ Maar de teamleider drong aan met een te-
merig glimlachje.  
 
Grommend, kronkelend en gorgelend stak onze man het 
treiterchocolaatje in zijn gapende muil.  
 
Toen explodeerde Sander. Met zijn stelling gebeurde 
niet lang daarna hetzelfde. 
 
Ikzelf deed lijzig en mechanisch mijn ding: pionnetje of-
feren. 
 
Peter Boel-Eduard Coenen  
1.e4 e6 2.b3 d5 3.Lb2 dxe4 4.Pc3 Pf6 5.g4 h6 6.Lg2 
e3!? 7.fxe3  
Ik had de variant 7.dxe3 Dxd1+ 8.Txd1 Pxg4 9.Pe4 Le7! 
verworpen wegens 10.Lxg7? Tg8 11.h3 Pxe3. Na 10.h3! 
Pf6 11.Pxf6+ gxf6 12.Pe2 heeft wit wel compensatie.  
7...c6 8.De2 Da5 9.Pf3!?  
Hij kan het niet laten!  
9...Pxg4!? 10.Pe4 Pd7 11.0–0 Pgf6 12.Pxf6+ gxf6  
Leuk wordt het na 12...Pxf6? 13.Pe5 Dd8 14.Pxf7!? (ook 
14.Df3 is aantrekkelijk) 14...Kxf7 15.Dh5+ Kg8 16.Dg6 
Le7 17.Txf6! Lxf6 18.Tf1! of 16…e5!? 17.Lxe5 De8! 18.
Txf6! Dxe5 19.Taf1, steeds met sterke aanval.  
13.Pd4!? Dg5 14.Tf3!?  
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14.Kh1 kan nuttig zijn.  
14...Ld6 15.Th3 h5 16.Tf1  
 
Diagram: 

 
16...Pe5!? 17.Pf3!?  
17.Pxc6! bxc6 18.Tg3 Dh6 19.Lxe5 had ik wel gezien, 
maar in alle lodderigheid verzuimd uit te werken. Na 
19...Lxe5 20.Lxc6+ Ld7 21.Lxa8 Lxg3 22.hxg3 zouden 
de witte damevleugelpionnen wel eens kunnen beslis-
sen!  
17...Dg6 18.Pxe5 Lxe5  
Of 18...fxe5 19.Thf3! (19.Tg3? Dxc2! is natuurlijk de 
Fritz-oplossing) Dxc2 20.Txf7 Dxb2 21.Dd3! Ld7! (21...
Le7? 22.Dg6 Kd8 23.Txe7) 22.Dxd6 0–0–0 23.Dc5 met 
aanval.  
19.d4 Lc7 20.d5?  
De reuzel speelt op en het dode hout op a8 en c8 sijpelt 
los. Beter was 20.Thf3 f5 21.e4! (21.d5 Tg8 22.dxc6 bx-
c6 23.e4 Dg5 24.exf5 La6! 25.c4 0–0–0) 21...Tg8 22.
exf5 Dg5 23.Kh1! met winkansen.  
20...exd5 21.Txf6 Dg5 22.Thf3 Lg4 23.Txf7 Le5 24.
T7f5?  
24.La3! h4 (24...0–0–0 25.Le7; 24...Lxf3 25.Dxf3 h4! 26.
Kh1! 0–0–0 27.Le7) 25.Tf8+ Txf8 26.Txf8+ Kd7 27.Tf7+ 
Kc8 28.Dd2! b6 29.Db4 Lc7! 30.De7 Dxe7 31.Txe7 h3 
32.Lh1 is remiseachtig. Ook mogelijk is 24.h4! Lxf3 25.
Dxf3 Dg3 26.Dxg3! Lxg3 27.Txb7 met behoorlijke com-
pensatie. Maar inmiddels was het etenstijd voor onze 
gastheren! 
24...Lxf5 25.Lxe5 Tg8  
25...0–0!? is zo’n zet waarna je onmiddellijk opgeeft. De 
tekstzet is beter, het is zwart die aanval heeft.  
26.Lg3 Lg4 27.Kh1 h4 28.Lf4 Lxf3 29.Dxf3 Dg4 30.
Dxg4 Txg4 31.Lf3 Txf4  
en nadat we de 40 zetten hadden gehaald gaf ik op. 
(0–1) 
 
Wouter had niet meegeschranst en be-
gon fris en vol experimenteerdrift. Een 
beetje te.  
 
Wouter van Rijn-Guido Royakkers 
1.d4 d5 2.Lg5 Lf5 3.f3!?  
Geloof het of niet, maar dit had Wouter ‘voorbereid'. De 
witte loper kan mooi naar f2, maar dan?  
3...Pd7 4.c4 c6 5.Pc3 Pgf6 6.cxd5 cxd5 7.Da4 Db6!  

De zwarte velden lonken al.  
 
Diagram: 

 
8.b3??  
Wat een door de houtwormen aangevreten zet. Dan 
toch maar liever 8.Db5, maar dan had hij net zo goed 7.
Db3 kunnen spelen.  
8...e6 9.Tc1 Db4! 10.Lxf6 Dxa4 11.bxa4?!  
11.Pxa4 Pxf6 12.e3 had de schade nog beperkt gehou-
den.  
11...Pxf6 12.g4 Lg6 13.h4 La3!  
Ei ei ei, wat een problemen.   
14.Td1 Tc8 15.Kd2 Lb2 16.Pb5 Ke7 17.e4  
Of 17.Pxa7 Tc4 en alles valt. 
 
Diagram: 

 
17...Pxe4+! 18.fxe4 Lxe4 19.Th3 Tc2+ 20.Ke1 a6  
Wint het stuk terug en, o ja, er dreigt nog Lc3+.  
21.Ld3 Lxd3 22.Thxd3 axb5 23.Tb3?! b4 24.Pe2 Lc3+ 
25.Pxc3 bxc3 26.Txb7+ Kf6 27.Td3 Tf8 28.a3 Kg6 29.
a5 Ta8 30.Tf3 f6 31.Te3 Txa5 32.Tb3 Ta4 33.g5? Txd4 
34.gxf6  
en meteen opgegeven, want de tussenzet 34...Txh4! 
haalt de zilte geepoogst binnen. 0–1 
 
Ik moet nog even ontzagvol melding maken van Remco 
de Leeuw en onze eveneens afgetrainde invaller Martin 
Weijsenfeld, die beiden keurig remise maakten. Een for-
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midabele prestatie op deze middag! Sjoerd van Roos-
malen leek met een leuk initiatiefje bezig, maar toen ik 
daar achteraf naar vroeg werd hoongelach mijn deel. 
Sjoerd ruilde de zwartveldige lopers en stond toen in ho-
gere zin klote. Hij werd door Michiel Bunnik opgeslokt. 
Deze bij de ontvangst o zo vriendelijke Limbabwanen 
ontpopten zich als Gorgonen, gevleugelde monsters 
met slangenhaar en ijzeren klauwen, bij wier aanblik 
men in steen verandert. Wij zaten erbij als kokerjuffers. 
Otto sluimerde het langst in Morpheus’ armen. Des te 
ruwer was zijn ontwaken. 
 
Ger Janssen-Otto Wilgenhof  
 
Diagram: 

 
 
Janssen, een duizendogige Polyphemus die zijn scha-
pen hoedt aan de oevers van de Roer, heeft het tergend 
slap gespeeld. Otto’s volgende zet illustreert zijn winsta-
spiraties.  
24...Tc8!? 25.Tf1!  
Niet 25.Dxf7?? Txc1+ 26.Lxc1 De1+.  
25...Tf8 26.Pb3 Dd8 27.De2  
Olympische luiheid. Waarom niet de sterke loper afge-
ruild met 27.Ld4?  
27...f5!? 28.Td1  
Voor de pionwinst gaan met 28.exf5? blijkt niet te kun-
nen omdat Pb3 hangt: 28...Lxg2 29.fxg6+ Pxg6 30.Dxg2 
(30.Kxg2 Dd5+) 30...Dd3! en zwart wint een stuk.  
28...Dc8  
Achteraf vond Otto dat hij 28...De8 had moeten doen. 
Dat heeft het nadeel dat Lg7 eraf gaat. Wit behoudt een 
voordeeltje met 29.Pc5 Lxe4 30.Pe6! Tf7 31.Pxg7 en 
met de dame op e8 kan zwart niet tussendoor nemen op 
g2.  
29.Pc5 Lxe4 30.Pxe4 fxe4 31.Lxe4 De6 32.Lc5 Te8 
33.Dg2 Pf5  
Wit heeft niets bereikt, maar dat wilde hij ook niet. 
Niemand doet hem kwaad.  
34.Lxf5 Dxf5 35.b4 Dg4 36.Tf1 Te2 37.Df3 Dc4!?  
37...Dxf3 zal wel niet genoeg voordeel opleveren, maar 
nu komt de zwarte dame in een labyrint terecht. 
38.Db7  
 
Diagram: 
 

Dit was wits eerste actieve zet in de partij en dat had Ot-
to aan het denken moeten zetten. 
38...Da2?? 39.Lf8 1–0 
 
Onze tweede invaller, Laurens Storms, leverde nog een 
titanische strijd in de geest van de oude Miguel. Maar 
het was niet geniaal genoeg. 
 
Geert Peters-Laurens Storms  
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Lg5 
e6 7.f4 h6!?  
Een specialiteit van Laurens, die dit ooit helemaal nage-
plozen heeft.  
8.Lh4 Pc6 9.Pxc6 bxc6 10.e5 g5 11.fxg5 Pd5 12.Pxd5  
Na 12.Pe4 kan zwart kiezen tussen 12...dxe5 13.Lg3 
(13.Pf6+!?) 13…Lg7 dan wel 13…hxg5!? 14.Lxe5 Th4!, 
en 12...Db6!? met als hoofddreiging 13...Db4+!, wat 
Laurens al eens op het bord heeft gehad. 
12...cxd5 13.Dh5 Le7 14.exd6 Dxd6 15.0–0–0 De5! 16.
Te1  
Diagram: 

 
16...Lxg5+?!  
Hij wilde op aanval spelen. Zwart kon een prima eind-
spel ingaan met 16...hxg5! 17.Txe5 (17.Dg4? Txh4 18.
Dxh4 Dxb2+; 17.Df3 Df6) 17...Txh5.  
17.Kb1 Dg7 18.Lg3 0–0 19.Ld3 f5 20.h4!  
Een heel verraderlijk plan.  
20...Lf6 21.Lf4 Lxb2 22.Th3 Db7 23.Tg3+ Lg7+ 24.Kc1  
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Diagram:  
24...Tf6?  
Zwart moet niet h6 dekken maar Lg7, met Tf7 of Ta7. 
Het kwaliteitsoffer geeft zwart niet genoeg compensatie. 
Ook deze partij gaat als een nachtkaars uit.  
25.Lxh6 Txh6 26.Dxh6 Db2+ 27.Kd1 Kf8 28.Dg5 Lf6 
29.Dg8+ Ke7 30.Tge3 Da1+ 31.Ke2 Dd4 32.Lxf5 e5 
33.Lxc8 Dc4+ 34.Kd1 Txc8 35.Txe5+! Lxe5 36.Txe5+ 
Kd6 37.Te6+ Kc7 38.Df7+ Kb8 39.Tb6+ 1–0. 
 
7-1.  
Nooit is het Mergelland veroverd, al was de vijand nog 
zo formidabel. 

ASV 5 kan nog steeds kampioen worden 
Jan Vermeer 

Door een 4½-3½-zege op de Huissense Variant houdt 
ASV 5 zijn kansen op promotie in eigen hand. Ook De 
Toren 2, in de volgende ronde de tegenstander van ASV 
5 won. Wel moet gezegd worden dat ASV kleine over-
winningen boekt en De Toren 2 grote overwinningen be-
haalt, nu zette het Dukenburg met 6½-1½ aan de kant. 
ASV 5 speelde tegen UVS 3 gelijk. Dus als je daar naar 
kijkt…… 
Dan nu de wedstrijd. Alle partijen werden tegen het fa-
miliebedrijf Variant degelijk opgezet. Op een zeker mo-
ment leek het er op dat ASV 5 drie overwinningen en vijf 
remises zou behalen. Dat kwam ook bijna uit. Harm 
Steenhuis en Theo van Amerongen speelden alle twee 
een plusremise.  Harm Steenhuis was ingevallen voor 
Albert Marks. Tony Hogerhorst behaalde voor het eerst 
een punt. Tom Bentvelzen voegde er een min-remise 
aan toe. Abbes Dekker gaf de tussenstand met een de-
gelijke winstpartij een mooi aanzien: 3½-1½. Door een 
stuk te winnen tegen een pion gaf de doorslag. Jan Ver-
meer speelde ook degelijk en voegde een remise toe 
aan de score. Op bord één en twee zagen beide stan-
den er florissant uit. Voor Martin Weijsenfeld gunstiger 
dan voor Erik Hartman. Martin stond een kwaliteit voor. 

Martin overzag een combinatie en verloor. Eric kwam 
gaandeweg steeds beter komen te staan. Eric zou de 
partij binnen enkele zetten kunnen uitschuiven, maar 
bood voor de veiligheid remise aan. Uiteraard werd dat 
aangenomen. Om te promoveren naar de eerste klasse 
moet ASV 5 in de volgende ronde dus winnen op De To-
ren. 4½-3½ is genoeg.                

(helaas verloor ASV5 de volgende wedstrijd en was de 
kampioensdroom uit… zie bladzijde 25) 

   ELO    
1.Martin Weijsenfeld - Jan Knuiman 0-1 1935 
2.Eric Hartman - Rob Huberts ½-½ 1839 
3.Jan Vermeer - Rob Knuiman ½-½ 1818 
4.Tony Hogerhorst - J. Huberts 1-0 1662 
5.Theo van Amerongen - L. Huberts ½-½ 1660 
6.Abbes Dekker - P. Jansen 1-0 1517 
7.Harm Steenhuis - B. Hettescheit ½-½ 1676 
8.Tom Bentvelzen - R. Lucassen ½-½ 1607 

  4½-3½  

 

Voorjaarstoernooi 
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Het wereldschaaknieuws van het eerste kwartaal van dit 
jaar met een klein aanhangsel van het einde van 2004. 
Op 8 december j.l. behaalde het Vietnamese wonder-
kind Nguyen Ngoc Truongson met 14 jaar, 9 maanden 
en 24 dagen zijn laatste grootmeesterresultaat. De in de 
kracht van zijn schaakleven zijnde Vishy Anand vierde 
op 11 december 2004 zijn 35e verjaardag. 
In de vorige aflevering van deze rubriek maakten we be-
kend, dat de match tussen FIDE-wereldkampioen 
Rustam Kasimdzhanov en de nummer 1 van de wereld-
ranglijst - Gari Kasparov - in januari 2005 niet in Dubai 
zal worden gespeeld. De winnaar van deze match zou 
een herenigingsmatch spelen tegen Vladimir Kramnik, 
de wereldkampioen in het klassieke schaak. We sloten 
af met de vraag of het nog ooit tot deze match zou ko-
men? Welnu: op 18 januari 2005 bediende Gari ons van 
antwoord. Nadat Kramnik al eerder had verklaard zich 
niet meer aan het zogenoemde “akkoord van Praag” ge-
bonden te voelen, verklaarde Kasparov niet meer be-
schikbaar te zijn voor een match tegen de FIDE-
wereldkampioen.  
 
Smikkelen en smullen was het wederom in de januari-
maand in Wijk aan Zee. Het Corustoernooi kende dit 
jaar voor de tweede keer maar liefst drie grootmeester-
groepen. Na zijn nederlaag in de WK-match tegen 
Kramnik wist een optimaal gemotiveerde Leko de groot-
meestergroep A verdiend te winnen. Anand werd twee-
de, terwijl Topalov, vanwege zijn strijdlust inmiddels lief-
kozend “Toppie” genoemd, op de derde plaats eindigde. 
De grootmeestergroep B werd gewonnen door de 
Oekraïner Karjakin, terwijl de Macedoniër Georgiev de 
grootmeestergroep C op zijn naam wist te schrijven. 
 
Op 26 januari werd een oud-voorzitter van de FIDE, de 
IJslander Fridrik Olafsson, 70 jaar. Of onze Fridrik al op 
zijn verjaardag heeft kunnen bevroeden, dat in zijn nieu-
we levensjaar een delegatie vanuit Reykjavik naar Tokio 
zou reizen met een speciaal paspoort voor de sedert 
kort “bekendste IJslander aller tijden”? 
Groot-Ayatollah Al-Sistani, de bewonderingswaardige 
geestelijk leider van Irak, maakte op zijn Internet-site 
over het thema “Schaken, backgammon, worstelen en 
boksen” bekend, dat worstelen en boksen - zonder wed-
denschappen - geoorloofd zijn. Schaken en backgam-
mon daarentegen wijst hij af, zelfs als er niet wordt ge-
wed. Ook schaken tegen de computer is uit den boze. 
Bron: “http://sistani.org”. 
De huidige voorzitter van de wereldschaakbond, Kirsan 
Iljumsjinov, stelt op 26 februari voor de wereldtitel scha-
ken in een toernooi met acht spelers - Kasparov, Anand, 
Kramnik, Leko, Adams, Topalov, Morozevitz en Ka-
simdzhanov - te bevechten. Als voorbeeld haalt hij 1948 
aan. In dat jaar werd eveneens in een toernooi om de 
schaakkroon bestreden. De wereldtitel was toentertijd in 
verband met het overlijden van Aljechin vacant. 

Voor de vierde keer werd het Aeroflot-Open gehouden. 
Aan de A-groep namen dit jaar 80(!) grootmeesters en 
50(!, overige) titeldragers deel. Na Kaidanov in 2002, 
Bologan in 2003 en Rublevski in 2004 won dit jaar de Is-
raëlier Emil Sutovski dit “Super-Open”.  
Het “Supertoernooi” in Linares werd in 2005 een prooi 
voor de nummer 1 van wereldranglijst, Gari Kasparov. 
Voor de negende keer schreef Gari dit toernooi op zijn 
naam. De enige smet op zijn topprestatie was het ver-
lies in de laatste ronde tegen “Toppie”.  
Aansluitend maakte de 41-jarige Kasparov bekend met  
toernooischaak te stoppen. In de toekomst wil hij meer 
gaan schrijven en (nog meer?) politiek gaan bedrijven. 
Mag ik zo vrij zijn op te merken: “Eerst zien en dan gelo-
ven?” Wat betreft dat schrijven en politiek bedrijven zal 
het wel goed komen. Echter wat wanneer aan Gari het 
juiste geldbedrag op het juiste moment met de juiste te-
genstander wordt aangeboden? … 
Hoe het ook zij, ere wie ere toekomt! Zijn (voorlopig?) 
laatste kunststukje “flikte” Gari tijdens het toernooi in Li-
nares in de 12e ronde met zwart tegen Micky Adams. 
 
M. Adams - G. Kasparov, Linares 8 maart 2005. 

 
1. … , Pc2!! De dame op c5 is wegens Tb2: taboe. 2. 
Kb1 , Da3! en wit geeft op vanwege: 
3. Dc2: , Tfc8 4. Dd2 , Da4: 5. Ld1 , Le4:+ 6. fe4: , De4:
+ 7. Ka2 , Tb2:+. 
 
In het NRC Handelsblad van 12 maart schrijft de godfa-
ther van de Nederlandse schaakjournalistiek, Hans Ree, 
in het artikel “The Man” het volgende. 
“Friedrich Friedl, directeur van het Duitse softwarebedrijf 
Chessbase, meldde zich aan de balie van hotel Anibal 
in Linares, zag Gari Kasparov en vroeg hoe hij zich 
voelde. Kasparov grijnsde en zei: Als een oude man, 
Fred. Het valt niet me om al die energieke jonge Turken 
bij te houden”. 
Kasparov had goed grijnzen. Hij had net een vlot aan-
valspartijtje gewonnen van Michael Adams. Met nog 
twee ronden te gaan stond hij anderhalf punt voor op 

Wereldschaaknieuws in ASV-Nieuws - 14 
door Nico Schoenmakers 
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Topalov en Anand. Alles leek in orde.  
Ik moest denken aan de klassieke pokerfilm “The Cinci-
natti Kid” uit 1965. De jonge held, Steve McQueen, wil 
erkend worden als de beste pokeraar van New Orleans, 
maar daarvoor moet hij de oude kampioen verslaan, die 
gespeeld wordt door Edward G. Robinson. De oude po-
keraar staat bekend als “The Man”. De man die versla-
gen moet worden. De oude man wint het beslissende 
pokerspel. Hij zegt: “Je bent goed jongen, echt goed. 
Maar toch niet zo goed als nodig is. Zolang ik er ben, zal 
je op een na de beste zijn”. 
 
Op 4 maart werd de legendarische Deense grootmees-
ter Bent Larsen 70 jaar. Hoogtepunt uit zijn schaakcarri-
ère blijft de eerste plaats met 14 uit 18 - vóór onder 
meer Botwinnik - tijdens de schaakolympiade van 1956 
in Moskou. Tijdens zijn schaakloopbaan won hij uitein-
delijk 24 toernooien. Zijn (enige) dieptepunt was zonder 
twijfel de nederlaag (0-6) in de kandidatenmatch tegen 
Robert James Fischer! 
En Bobby, onze Bobby, hij is eindelijk vrij! Althans wat 

heet vrij? Tijdens het ochtendjournaal van de NOS op 
goede vrijdag werd zijn aankomst in IJsland in beeld ge-
bracht. Vertederend was het stukje karton met de tekst 
“Welcome, Bobby”, dat een IJslandse schaakfan vast-
hield, toen Fischer het vliegveld van Reykjavik betrad.  
Godfather Ree beschreef Bobby’s aankomst in Reykja-
vik in het NRC van 26 maart als volgt. “Met zijn slordige 
kleren, zijn lange haren en zijn grote witte baard zag 
Bobby Fischer er uit als een profeet die gekozen heeft 
voor het eenvoudige leven van een verwilderde bedel-
monnik”. 
Zijn tirade van ruim een uur tijdens zijn persconferentie 
in Reykjavik bespaar ik u. De man heeft negen maan-
den in de gevangenis gezeten, zonder twijfel een vrese-
lijke ervaring. Of hij in IJsland weer gaat schaken? Tja, 
maar dan alleen zijn eigen variant van het spel natuur-
lijk;  het “Fischer-random’, een vorm van schaken waar-
bij de stukken achter de pionnen willekeurig worden op-
gesteld. Hij is Bobby, en hij blijft Bobby!! 

De Interne Competitie 
Jan Vermeer 

Onze nieuwe ster is Bob Sanders. Bij de vorige stand 
stond hij nog derde en nu met stip op nr. 1.  Ook Otto 
Wilgenhof maakt een sterk seizoen door. Hij stijgt al-
maar in de Stijgerslijst. Wilfred Ariens kwam ook op het 
erepodium. De vorige keer stond hij al vijfde. Uit het 
niets komen Jacob Zandbergen en Robert Naasz. De 
vorige nr. 1, Tony Hogerhorst is bezig met een vrije val. 
Oppassen Tony, zorg dat je niet in het andere rijtje 
komt. Abbes Dekker heeft een mooie score, maar komt 
te weinig.   
 
Lijst der Grote Stijgers: 

Bij de Grote Dalers heeft Philip Stibbe zich weten te 
handhaven op de eerste plaats. Dat is niet de bedoeling 
Philip! Horst Eder, vorige keer derde, is het van kwaad 
tot erger gegaan. Frits Wiggerts weet zich altijd in de ki-
jker te schaken. Stond hij nog niet zo lang geleden hoog 
in de Lijst der Grote Stijgers, nu weet hij weer een ere-
plaats op de andere lijst te verschaffen. Niet gaan dam-
men Frits. Roland Stravers vind gelukkig de weg weer 
naar beneden. Dat is goed op deze lijst. Er zijn een aan-
tal spelers die ook op de Lijst der Grote Dalers zouden 
moeten staan, maar als minder dan 13 partijen hebben 
gespeeld. 
 
Lijst der Grote Dalers: 

 
 
 

    tpr 
1.Bob Sanders 13 uit 20 1560 
2.Otto Wilgenhof 9½ 15 2100 
3.Wilfred Ariens 15½ 25 1594 
4.Jacob Zandbergen 10½ 17 1633 
5.Bert Buisman 8 13 2094 
6.Robert Naasz 8½ 14 1787 
7.Fokke Jonkman 14½ 24 2022 
8.Erwin Velders 12 20 1698 
9.Bob Hartogh Heys 9 15 1449 
10.Kees Verkooijen 8 14 1983 
11.Harold Boom 9½ 16 1770 
12.Jan Knuiman 10½ 18 2014 
13.Ruud Wille 15 26 1900 
14.Herman van de Meulen 12 21 1354 
15.Henk Kelderman 12 21 1339 
16.Dick Hajee 12 21 1774 
17.Martin Weijsenfeld 12 21 1892 
18.Tony Hogerhorst 13 23 1809 
19.Hedser Dijkstra 13½ 24 1725 
20.Rob van Belle 14 25 1824 

    tpr 
1.Philip Stibbe 3½ 20 980 
2.Horst Eder 5 14 1528 
3.Frits Wiggerts 6 15 1649 
4.Ronald Stravers 7½ 18 1472 
5.Theo Jurrius 5½ 13 1872 
6.Jan Zuidema 6½ 15 1322 
7.Jan Vermeer 10 23 1669 
8.Wim Zunnebeld 9½ 21 1542 
9.Herman de Munnik 6 13 1462 
10.Vincent Theissen 7 15 1784 
11.Henk Kuiphof 7½ 16 1689 
12.Piet Blees 9½ 20 1308 
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De standen van de interne competitie 
Om kampioen te worden moet men 25 partijen hebben 
gespeeld. Intern en extern. Ik heb allen diegene in de 
stand meegenomen, die 13 partijen of meer hebben 
gespeeld. 
 

 
 

Groep A TPR aantal partijen 
1.Richard van der Wel 2139 14½-19 
2.Otto Wilgenhof 2116 13½-24 
3.Jan Knuiman 2014 10½-18 
4.Bert Buisman 2010 11-20 
5.Gonzalo Tangarife 2004 7-14 
6.Frank Schleipfenbauer 2002 7-13 
7.Fokke Jonkman 1969 17-32 
8.Theo Jurrius 1947 13-23 
9.Anne Paul Taal 1928 13-22 
10.Erik Wille 1922 12½-22 
11.Kees Verkooijen 1919 13-26 
12.Ruud Wille 1909 20-34 
13.Barth Plomp 1894 9½-21 
14.Siert Huizinga 1879 13-25 
15.Martin Weijsenfeld 1860 17-31 
16.Jan W. van Willigen 1826 8-18 
17.Nico Schoenmakers 1810 6½-15 
18.Eric Hartman 1737 7½-21 

Groep B TPR aantal partijen 
1.Paul Schoenmakers 1917 16-27 
2.Robert Naasz 1819 13½-20 
3.Rob van Belle 1807 17-33 
4.Dick Hajee 1802 14½-21 
5.Harold Boom 1770 9½-16 
6.Albert Marks 1757 7-15 
7.Abbes Dekker 1753 9½-16 
8.Theo van Amerongen 1752 13-23 
9.Hedser Dijkstra 1748 17½-29 
10.Tijs van Dijk 1748 9-14 
11.Vincent Theissen 1742 8½-21 
12.Tony Hogerhorst 1731 14-30 
13.Henk Kuiphof 1729 12½-22 
14.Erwin Velders 1698 12-20 
15.Jan Vermeer 1686 13½-30 
16.Frits Wiggerts 1680 9-21 
17.Ruud Verhoef 1664 10½-21 
18.Theo Koeweiden 1641 9½-17 
19.Hendrik van Buren 1640 14-25 
20.Walter Manschot 1637 11½-21 
21.Ignace Rood 1635 13½-25 
22.Jacques Boonstra 1600 4-16 
23.Horst Eder 1553 9½-20 
24.Wim Zunnebeld 1549 11-23 
25.Roland Stravers 1488 11-23 

ASV 6 - UVS 4: 4½ - 1½  

Wéér een 
zompige nul…!
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In groep A ligt Richard van de Wel geheel op koers om 
dit seizoen clubkampioen te worden. Otto Wilgenhof is 
nog steeds zijn enige concurrent. Voor Eric Hartman is 
het doek bijna gevallen. 
In groep B staat al het hele seizoen Paul Schoenmakers 
onbedreigd op de kampioensplaats en tevens promotie-
plaats naar groep A. Robert Naasz is een sterke stijger. 
Roland Stravers heeft nog niet neergelegd bij degra-
datie. Zijn Elo is met 60 punten aardig gestegen. Maar 

of het genoeg is? 
In groep C heeft Wilfred Ariens zich wat steviger aan 
kop genesteld. Jacob Zandbergen en Bob Sanders 
maken wel grote sprongen richting Wilfred. 
 

 
 
Otto Wilgenhof en Anne Paul Taal 
hebben het leidende stokje overge-
nomen van Theo Jurrius en Leon van 
Tol. Ruud Wille pikt bij de top tien aan. 
 

Groep C   
1.Wilfred Ariens 1594 15½-25 
2.Jacob Zandbergen 1584 13-22 
3.Bob Sanders 1579 15-22 
4.Jans Askes 1538 6½-11 
5.Bert Sigmond 1517 9-17 
6.Hans Meijer 1502 12-22 
7.Bob Hartogh Heys 1418 11-20 
8.Herman de Munnik 1408 9-20 
9.Jan Zuidema 1353 9-19 
10.Henk Kelderman 1349 15½-28 
11.Herman van de Meulen 1324  13½-26 
12.Piet Blees 1287 10½-26 
13.Hein van Vlerken 1264 11-22 
14.Philip Stibbe 980 3½-20 
15.Ingrid Rietmeijer 751 0-22 

Rapidcompetitie pnt TPR 
1.Otto Wilgenhof 9½-7 2673 
2.Anne Paul Taal 9½-11 2073 
3.Theo Jurrius 9-8 2215 
4.Leon van Tol 8½-8 2178 
5.Remco de Leeuw 7½-11 2001 
6.Richard van der Wel 7½-12 1890 
7.Jan Knuiman 7½-11 1947 
8.Tony Hogerhorst 7½-12 1857 
9.Martin Weijsenfeld 7-4 1894 
10.Ruud Wille 7-12 1866 

Voorjaarstoernooi. 
Gedeeld eerste in de B-groep. 

Kampioen op weerstandspunten  
Bijan Zahmat en J. van Ginkel 
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Het verbaast steeds weer om te zien wat voor belang er 
gehecht wordt aan de uitslag van teamwedstrijden. Veel 
clubs zijn zelfs bereid een beetje vals te spelen om met 
positieve scores uit de bus te komen. Het spelen in een 
team heeft dan ook meer te bieden dan een wedstrijd, 
waar je alleen voor jezelf speelt. Hoera, zowel mijn 
buurman links als rechts staan wat beter. Dat maakt 
toch wel goed, dat ik wat minder sta. Meer dan normaal 
is er belangstelling voor het presteren van de anderen. 
In het vervolg gaan we (Richard v.d. Wel, Henk Kuiphof 
en Hendrik van Buren – in analfabetische volgorde) wat 
meer laten zien van al die partijen. Van al die successen 
en kleine tegenslagen. Partijen? Nee die niet. We gaan 
u laten plaatjes kijken. ASV-Nieuws is natuurlijk ons al-
ler geliefde literatuur. Maar in bed kun je ze zo moeilijk 
naspelen. Geen nood: diagrammetje en drie vier zet-
ten – of nog minder. 
De wedstrijd van het derde tegen Het Kasteel was een 
plezierige. Toch blijft het altijd de vraag wat een leuke 
herinnering is: iets waar je lang voor hebt geknokt, of 
een overwinning, die je min of meer cadeau krijgt? An-
ne-Paul Taal kwam redelijk goedkoop aan een vol punt. 
In diagram 1 zien we, dat zwart (Blankert) de opening 
niet al te best heeft afgerond. 
 
Diagram 1 

 
 
Hij heeft zijn paard naar d8 gespeeld om met de loper 
naar c6 te kunnen. Maar op d8 staat het beest eerder in 
de weg dan dat het nuttig is. Maar zwart houdt vast aan 
zijn plan. 1…Ld7-c6. De enige zet, die direct verliest. 2.
Pe5-c4. Nu zal hij het ook wel gezien hebben: de dame 
heeft geen enkel veld meer. Twee lichte stukken voor de 
dame; da’s niet genoeg. De rest van de partij was niet 
meer interessant.  
Diagram 2 is uit ASV 2 tegen Sneek-2, gewonnen met 
6,5 – 1,5.  
 
 
 

Diagram 2 

 
Heel vlug deed Fokke Jonkman het. Zwart speelde 12…
e5-e4. Daarmee gaf hij het witte pionnenblok ruim baan. 
Dat marcheerde dan ook vlot naar het volle pond, dan 
wel punt. 13. c5  Le7 14. d5  Pd8 15. Pe4 Dg7 16. d6 
cxd6 17. cxd6 en zwart gaf het op. De loper moet naar 
f6 en is na Df3 niet meer te verdedigen. 
Terug naar het derde in de strijd tegen Het Kasteel. Dia-
gram 3. 
 
Diagram 3 

 
Barth Plomp had hier zwart tegen Hermeling. De laatste 
verzuimde een paar keer agressief te worden en dan is 
Barth op zijn best. Met kleine middelen staat hij al duide-
lijk beter. Wit zocht wat verlichting, maar ruilde zich van 
de wal in de sloot. 1.Le2xc4 dxc4  Het lijkt wel of wit ver-
geten was, dat hij iets aan Ld2 moet doen. Hij koos voor 
2. Tfd1. Mijn computer zou hier voor e3-e4 gekozen 
hebben. Kennelijk vindt hij Lf4 een akelig sterke loper. 
Dat blijkt ook uit de stand na de tekstzet. Zwart kan kie-
zen tussen Ld3 (waarmee de witte stelling lam gelegd 
wordt) of Lg4 (waarmee een kwaliteit wordt binnen ge-
haald). Barth koos voor het laatste en schoof daarna in 

ASV Extern 
Hendrik van Buren 
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alle rust naar de overwinning.  
Diagram 4 laat het spektakelstuk zien van het tweede 
tegen Sneek.  
 
Diagram 4. 
 

 
Koert van Bemmel heeft  zwart tegen Jellema. Hij had 
duidelijk voordeel, maar reageerde te laconiek op een 
heftige witte poging er nog wat van te maken. Alleen 
een dameoffer hield hem nog overeind. Maar wit is al 
weer in de problemen geraakt. De c-pion is niet te hou-
den. Dus doet wit wat hier niet leuk maar wel noodzake-
lijk is. 1. Lxc3  Pxc3 2. f4 – kan wit hier nog iets ontrege-
len? …Pxa2. Het gaat allemaal precies, maar daar kom 
je later pas achter met Fritz. 3. f5  Lxf5 4. Dxf7 Lb1 On-
gelofelijk, wat een stand. Daar moet je de halve wereld 
voor afreizen en jullie krijgen hem zo maar in ASV-
Nieuws. 5. g4  De b-pion is moeilijk te houden (dat bleek 
ook in de partij) en dus lijkt het beter met de koning naar 
de damevleugel te gaan. Nu schoof Koert naar een vrij 
snelle promotie en dus winst. 
Theo Jurrius ging als invaller van ASV-2 mee naar Gro-
ningen. Daar zal hij plezier aan hebben beleefd. Hij 
mocht er zijn geliefde Lets spelen. Tegenstander Soerd-
jan bleek geen Baltische liefdes te koesteren, krabde 
zich op de derde zet al achter de oren en speelde 3.d3. 
Veel te slap voor zo’n scherpe opening. Theo had in een 
mum van een tijd de betere stelling: 
Diagram 5 
 

 

Hij speelde in diagramstelling 5 Pf6-d5. Wit ging gelijk 
hopeloos de fout in door de dekking van Pf3 los te laten. 
Het was gelijk uit. …Pxc3 12. Dxc3  Ld5. Weliswaar wist 
wit via Ph2 zijn paardje toch te redden, maar Lxh1 was 
het gevolg. 
 
 

ASV Intern 
 
Iets te laat bedachten we (Hendrik van Buren, Richard 
van der Wel en Henk Kuiphof – ook deze volorde is an-
alfabetisch) dat naast zo’n prachtige rubriek als ASV Ex-
tern ook een even prachtige rubriek als ASV Intern recht 
van leven heeft. Als je te laat bent heeft de rubriek nog 
niet de beoogde kwaliteit. Voor ons viel de loodlijn van 
Ignace recht op onze basis toen we uw prestaties nog 
niet alle gewikt en gewogen hadden. Volgend nummer 
beter als jullie niet tegenwerken. En als je bij de buur-
man iets onalledaags ziet; waarschuw ons even en ont-
neem hem niet de kans in de wereldliteratuur opgeno-
men te worden. Kortom, maak het weer bont. 
Dat deed ook Dick Hajee; bont en blauw zelfs. In een 
oud ASV Nieuws had hij iets gelezen over een helpmat 
en dat had hem zeer aangesproken. Kennelijk wilde hij 
het ook eens in een competitiepartij proberen. Zie dia-
gram 6. 
 
Diagram 6 
 

 
Natuurlijk staat Martin Weijsenfeld met wit iets beter. 
Maar verloren is zwart hier zeker niet. Maar je moet wel 
Le7-d6 spelen. De zwakke stee in de stelling is (o.a.) 
het veld f7. Dat gaat Dick uitbuiten door e6-e5 te spelen. 
Hiermee dwingt hij Martin de f-lijn te openen. Die deed 
dat met Pf4-d5. Dick gaf het tevreden gelijk op. Zijn be-
doeling was heel mooi tot zijn recht gekomen. 
Kennen schakers meer leed dan anderen? Het scha-
kersleven (wonderlijk, dit woord kent Word niet. Scha-
kersleuven wordt voorgesteld. Maar dat kent geen van 
ons drieën) is vol kleine tegenslagen. Soms zijn het ook 
grote. Veel leed was er bij Gerrit Verbost. Kijk eens hoe 
volledig hij met zwart Jelmer Visser heeft weggespeeld. 
Zie diagram 7. 
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Diagram 7 

 
 
 
Mijn computer geeft hem meer dan tien. Dat zal hij nog 
nooit op enig rapport gehad hebben. Gerrit leunde dan 
ook tevreden achterover. Maar laat dit stukje jullie iets 
leren. Je hebt van Jelmer pas gewonnen als hij mat 
staat. Hier ging hij vrolijk verder op de ingeslagen weg 
met 1. h4-h5. Gerrit groeide verder naar 12,6 met Dxg5. 
Nu had hij helemaal gewonnen. Maar Jelmer speelde 
door. 2. hxg6 fxg6 3. Dh3 Tf7 (h5 had een rustiger nacht 
opgeleverd.) 4. Lc4. Nee, nee Gerrit blijf van die dame 
af. Dat geeft ellende. Kijk maar naar Lubbers. Niet doe-
oeoeoen. …De7 5. Dxh7+  1-0   
Diagram 8 hoort hier eigenlijk niet thuis. 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 8 
 

 
Het is wel uit de interne competitie, maar niet de onze. 
SMB stelt zijn interne een aantal speeldagen per sei-
zoen open voor iedereen en daar wordt een aparte wed-
strijd van gemaakt. Best een leuk idee. De belangstel-
ling is overigens gering. De buitenwacht is met een 
handvol spelers vertegenwoordigd. SMB zal daar niet 
rouwig om zijn want de nieuwe speelzaal biedt niet zo-
veel ruimte. Hendrik van Buren speelde er de laatste 
ronde tegen Martin Janssen. Heel lang dacht hij te gaan 
winnen. Maar na de uiteindelijke remise was er toch 
vooral de vraag “zou ik een winstweg gemist hebben?” 
Jullie kennen dat idee allemaal. Vroeger kostte dat lang 
analyseren. Tegenwoordig doet Fritz het sneller. Hier to-
verde hij de volgende winstweg uit de hoed. 1. Lb8 Pxc6 
2. dxc6 Txb8 3. c7 Txc7 4. Txc7 en dan geeft het appa-
raat 2,6 voor wit; een gezonde kwaliteit vóór. Dat moet 
toch voldoende zijn. In elk geval had ik niet het idee, dat 
we allemaal zo goed kennen: “Dat ik dat nou niet gezien 
heb.” In de partij ging de loper naar g3; werd prompt af-
geruild en de zaak liep naar remise.  

ASV 2 gestegen naar de vierde plaats 
Richard van der Wel 

Na een wat moeizaam begin van het seizoen zijn we 
met het tweede erin geslaagd om in de ranglijst van de 
derde klasse B in het linker rijtje te eindigen. 
Na twee ruime zeges (geflatteerd) tegen respectievelijk 
Sneek 2 en Groningen 3 eindigen we in ieder geval als 
nummer vier. 
Vierde worden is geen verrassing omdat we qua gemid-
delde rating op die plek thuis horen. 
We hebben dus naar vermogen gepresteerd. 
 
Tegen Sneek 2 hebben we ruim gewonnen. Ietwat onte-
recht. 
De uitslagen van mij, Koert en Kees hadden net zo mak-
kelijk geheel anders kunnen uitvallen. 
Renske Hania heeft in ieder geval eeuwig schaak ge-

mist, Koert stond vroeg in het middenspel een kwal ach-
ter en in het eindspel lijkt het mij dat zijn tegenstander 
ergens eeuwig schaak heeft gemist, en Kees ging een 
volledig gelijkstaand eindspel in dat miraculeus nog door 
hem werd gewonnen. Ergo, 6.5- 1.5 was wat aan de ho-
ge kant. 
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ASV 2                                          1954 -   Sneek 2                      1879        6½ - 1½ 
1. Koert van Bemmel                   1983 -   Yme Jan Jellema        1924        1  - 0 
2. Gonzalo Tangarife Ramirez    1948 -   Tinus Fleur                 2012        0  - 1 
3. Richard van der Wel                1903 -   Renske Hania             1885        1  - 0 
4. Fokke Jonkman                       2073 -   Douwe v/d Meulen      1900        1  - 0 
5. Bert Buisman                           1990 -   Wim Ykema                1842        1  - 0 
6. Fred Reulink                            1922 -   Wytse Wiersma          1818        1  - 0 
7. Kees Verkooyen                      1921 -   Joe Hania                   1849        1  - 0 
8. Siert Huizinga                          1896 -    Maarten Kuijper             1801      ½  - ½ 

De wedstrijd tegen Groningen verliep minstens zo ge-
lukkig. 
Alle resultaten waren min of meer terecht behalve die 
van mij en Vincent. 
In een bijzonder moeilijke tactische partij(iedere zet was 
een truc) heeft mijn tegenstander een zeer eenvoudige 
winst gemist. 
Dit was eigenlijk de makkelijkste zet van de partij en die 
mist hij dus. 
Dat zal je altijd zien. 
Vincent begon de partij met ongeveer drie kwartier voor-
sprong (omdat Groningen op het laatste moment nog 
een invaller moest regelen), kwam goed uit de opening 
maar gaf later de partij helemaal weg. 

Gelukkig was zijn tegenstander niet in staat om de veer-
tig zetten binnen de twee uur te halen. 
Draai deze twee uitslagen om en we verliezen met 3-5. 
 
Kort intermezzo in Groningen voor de speelzaal: 
Theo en ik komen aanlopen en vlak bij de speellocatie 
zien we van de andere kant Ruud Jansen aankomen.Hij 
is in gedachten. 
Bij de deur aangekomen kijkt hij op en ziet ons. 
Hij zegt,”Nee hè, zijn jullie er ook”. 
Was die even blij ons te zien. 
Heeft dit iets met Otto te maken? 

   Groningen 3           1883 -   ASV 2                          1887     3  - 5 
1. Viktor Akotchik        1998 -   Richard van der Wel   1903     0  - 1 
2. Jan Hiemstra          1973 -   Fokke Jonkman           2073     ½  - ½ 
3. Gerhard Rickers     1984 -   Bert Buisman              1990     ½  - ½ 
4. Edwin Zuiderweg    1886 -   Fred Reulink                1922     0  - 1 
5. Koen Haveman       1892 -   Kees Verkooyen          1921     1  - 0 
6. Kiran Soerdjan        1764 -   Theo Jurrius                1865     0  - 1 
7. Peter Bodewes       1864 -   Jacques Boonstra       1755     1  - 0 
8. Johan Zwanepol     1705 -   Vincent Theissen        1665      0  - 1 
 
 

Stand Klasse 3B 
    Klasse 3B        Mp Bp  1  2   3  4  5   6  7  8  9  10 
1.  Unitas 2         15 41  x  5½  4  .  5½  5½ 4½ 4½ 6  5½ 
2.  Haren 1          12 38½ 2½ x   4½ 7½ 5½  3½ 6  4½ 4½ . 
3.  Lewenborg        10 38  4  3½  x  6  .   6½ 4  3  5  6 
4.  ASV 2            10 34  .  ½   2  x  4½  2½ 6½ 6½ 5  6½ 
5.  Dr. Max Euwe 2   7  30½ 2½ 2½  .  3½ x   4½ 5½ 3½ 4½ 4 
6.  ENO              6  30  2½ 4½  1½ 5½ 3½  x  .  5½ 3½ 3½ 
7.  Sneek 2          6  28  3½ 2   4  1½ 2½  .  x  5  4  5½ 
8.  WSG Winterswijk  6  28  3½ 3½  5  1½ 4½  2½ 3  x  .  4½ 
9.  Groningen 3      5  29  2  3½  3  3  3½  4½ 4  .  x  5½ 
10. Herikon bv/Borne 3  23  2½ .   2  1½ 4   4½ 2½ 3½ 2½ x 
 
Unitas 2 is kampioen 
Herikon bv/Borne is gedegradeerd 
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Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

026 - 4420937 

(advertentie) 

6 dagen na verschijnen van dze ASV-Nieuws speelt Het 
Zevende de laatste wedstrijd. Met 2 punten los zou het 
moeten lukken het kampioenschap binnen te halen, 
maar laten we niet op de zaken vooruit lopen. De beer 
leeft nog en zo. 
De wedstrijd tegen Voorst is al beschreven in En Pas-
sant en veel meer valt er niet over te vertellen. Het was 
een zware avond maar toch een 4-2 overwinning ge-
boekt. Alleen Robert Naasz (bord 4) en Henk Kuiphof 
(bord 5) wisten te winnen; de overige partijen eindigden 
in remise. 
De twee winstpartijen: 
 
 
Het eerste punt werd gescoord door Henk, die zijn te-
genstander op een ruwe overval trakteerde. Henk geeft 
zelf het commentaar: 
 
H. Kuiphof – R. de Boer  
Voorst 2 - ASV 7 bord 5, 15 maart 2005 
 
1.Pc3 d5 2.e4 c6 3.d4 e6 4.Pf3 Lb4 5.e5 (Er is een 
soort Caro-Kann met Franse elementen ontstaan) 5...
Pd7 6.a3 La5 7.Le2 Pe7 8.b4 Lb6 9.0–0 a5 (dit vond ik 
een interessante zet en over het vervolg moest ik wel 
even piekeren) 10.b5 c5 11.dxc5 [11.Pa4 cxd4 12.Pxb6 

Dxb6 geeft wit enig voordeel] 11...Lxc5 12.Ld3 0–0 
(zie diagram. Ik had het idee dat deze zet niet goed is; 
h7 is slecht verdedigd en zwart heeft ontwikkelingsa-
chterstand. Het is altijd moeilijk te bepalen wanneer je 
nu precies moet rocheren. Ik heb een kwartier voor mijn 
volgende zet uitgetrokken, maar toen wist ik het: ik 
moest iets doen). 
 

13.Lxh7+! (dit voelt als een overval; een fraai offer, 
maar is het ook goed? Ik had uitgerekend dat het kon) 
13... Kxh7 14.Pg5+ Kg6 (verplicht, want Kh8 of g8 leidt 

ASV Zeven: Nog even !? 
Ignace Rood 

spoedig tot mat via Dh5) 15.Dd3+ Pf5 16.g4 Pxe5 
17.gxf5+ exf5 18.Dg3 (deze stand had ik in mijn 
berekening meegenomen) 18...Kf6?? Zwart ruïneert 
zijn positie. Mijn tegenstander verklaarde later dat hij 
18...Pg4 had afgewezen vanwege 19. h3. Ik was het 
daar wel mee eens maar later bleek dat dat zijn red-
ding zou zijn geweest: (18...Pg4 19.h3 Ld6 20.Df3 
Lh2+ 21.Kg2 Le5 22.hxg4 fxg4 23.De3 f6 24.f4 d4 
25.De4+ Lf5 26.Dxb7 Tb8 27.Da6 dxc3 28.fxe5 
Dd5+ 29.Kg3 Dxb5 30.Dxb5 Txb5 31.Te1 fxg5) 19.
Ph7+ Ke6 20.Pxf8+ Dxf8 21.Lf4 f6 22.Tfe1 Ld6 23.
Dd3 Kd7? (23...d4 24.Dxd4 Kf7 25.Dd5+ Kg6+-) 24.
Dxd5 De7 25.Tad1 Kc7 26.b6+! (de genadeslag) 
26...Kb8  27.Dxd6+ Dxd6 28.Txd6 Ta6 29.Lxe5 
fxe5 30.Txe5 a4 31.Tc5 f4 32.Pd5 (zwart geeft op)  
1–0 
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Later vergrootte Robert de marge tot 2 punten. Het com-
mentaar van Robert: 
 
H. Schurink (1568) – R. Naasz (1695)  
Voorst, 14.03.2005 
 
1.e4 c5 2.Lc4 Pc6 3.Pf3 g6 4.Pc3 Lg7 5.d3 e6 6.Lg5 
Pge7 7.Dd2 a6 8.a3 b5 9.La2 b4 10.axb4 cxb4 11.Pd1 
Lb7 12.Lh6 0–0 [12...Lxh6 13.Dxh6 Da5 14.0–0!±] 13.
Lxg7 Kxg7 14.Pe3 Dc7 15.Pg4 Slik! Niet gezien! Maar 
gelukkig heb ik nog:  15...Pg8 16.h4 f5 (zie diagram) 

 
Over deze laatste zet heb ik lang getwijfeld. De zet ziet 
er sterk uit maar ik was bang voor het verschijnen van 
de witte dame op de a1-h8 diagonaal en het openen van 
de a2-g8 diagonaal voor de loper. Fritz kent deze angst 
uiteraard niet en vindt f5 de beste zet. 17.exf5 exf5 18.
Pe3 Tae8 18...f4 19.Pd5 Tae8+ 20.Kf1 Dd6 leek me 
doodeng (weer die emotie!) Fritz evalueert deze stelling 
ijskoud met = (0.00)......... 19.Kf1 Df4 20.c3 Pf6 21.cxb4 
Dxb4 22.Dc3 Een goeie zet, beter dan 22.Dxb4?! Pxb4 
en de coordinatie van de witte stukken laat sterk te wen-
sen over. 22...Dxc3 23.bxc3 Pe5 24.Pxe5 Txe5 25.
Lc4?! In mijn berekeningen op zet 22 leek me dit ook 
sterk maar de pion op a6 is natuurlijk giftig. Beter is dus  
25.Pc4=. 25...d5! 26.d4? (zie diagram) 
 

 
Dit verliest. Zwart krijgt 2 oppermachtige lichte stukken 
voor de toren die de witte pionstelling verlammen terwijl 
de witte toren op h1 staat toe te kijken. Wit had zijn on-
gelijk moeten bekennen en de loper terug moeten trek-
ken naar a2. Slecht is dus ook 26.Lxa6? Ta8. 26...Txe3! 
Dit had mijn tegenstander dus gemist, zoals hij na de 
partij vertelde. 27.fxe3 Ook na 27.Lxd5 Te7 28.Lxb7 
Txb7–+ wint zwart. 27...dxc4 28.Ta4 Pe4 Het paard 
domineert over de witte stelling! 29.Tg1 Ta8 30.g4 fxg4 
31.Txg4 Tf8+ 32.Ke1 Tf3 33.Txc4 Txe3+ 34.Kd1 [34.
Kf1?? Pd2+] 34...Txc3 Hier was ik wat in de war. Ik 
dacht dat ik na 34...Pf2+ 35.Kd2 Pxg4 36.Tc7+ Kf6 37.
Txb7 een stuk teruggeven had maar ik sta er dan ge-
woon een voor! Gelukkig wint de door mij gespeelde zet 
ook. 35.Txe4 Wit betaalt met gelijke munt terug: een 
toren voor 2 lichte stukken. De zwarte toren eet in de 
tussentijd echter alle witte pionnen op en wit is verloren. 
35.Txc3 Pxc3+ is beter maar is ook gewonnen voor 
zwart. 35...Txc4 36.Te7+ Kh6 37.Txb7 Txd4+ 38.Ke2 
Txh4 en wit geeft op. Een eenvoudige manier om te 
winnen na bv 39.Ta7 Ta4 is de toren naar a1 spelen en 
de pion te laten oprukken naar a2. De witte koning moet 
dan tussen h2 en g2 blijven pendelen en de toren mag 
niet meer van de a-lijn af en dus kan de zwarte koning 
h6 verlaten en kunnen de g en h-pion opgespeeld 
worden. 0–1 

Robert Naasz wint de Bekergroep in een ware uitputtingsslag 
met Hedser Dijkstra, die na 3 remises uiteindelijk het onder-

spit moest delven 
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Dinsdag 1 maart werden de ronden 16 t/m 18 
gespeeld. Slechts 10 schakers vonden de weg 
door het besneeuwde landschap. Onder hen toch 
nog een nieuwe schaker: Boleslaw Niezgouda. 
Koploper Jan Vermeer had zijn dag niet. In de eer-
ste ronde mocht hij aantreden tegen de nieuwe 
ster Rob Cornips. Jammerlijk ging Jan ten onder. 
In de volgende ronde gaf hij tegen Jacob Zandber-
gen zijn dame weg en verloor ook deze partij. 
Horst Eder verloor zijn tweede plaats doordat hij in 
Oostenrijk aan het skiën was? Henk Kuiphof is be-

zig met een eindsprint. Helaas verloor hij ook in de 
18e ronde tegen Rob Cornips. Maar Henk gaat nog 
steeds voor een ereplaats. Boleslaw ging met twee 
uit drie goed van start. Rob Lubbers had ook een 
goede dag met twee uit drie. Ook Jacob Zandber-
gen en Wim Zunnebeld komen omhoog. De vol-
gend rondes worden gespeeld op dinsdag 5 april. 
Dat is tevens de laatste speeldag van dit seizoen. 
Komt allen, misschien zit er ook nog een prijsje 
voor u in.  

Daglichtschaak had last van de sneeuw 
Jan Vermeer 

16e ronde   
Jan Vermeer Rob Cornips 0-1 
Boleslaw Niezgouda Stephan Machie 1-0 
Henk Kuiphof Rob Lubbers 1-0 
Jacob Zandbergen Wim Zunnebeld Rem 
Jaques Gosseling Hans Meijer 0-1 
17e ronde   
Rob Cornips Boleslaw Niezgouda 1-0 
Jacob Zandbergen Jan Vermeer 1-0 
Hans Meijer Henk Kuiphof 0-1 
Stephan Machie Rob Lubbers 0-1 
Jaques Gosseling Wim Zunnebeld 0-1 
18e ronde   
Boleslaw Niezgouda Jacob Zandbergen 1-0 
Henk Kuiphof Rob Cornips 0-1 
Wim Zunnebeld Jan Vermeer 0-1 
Hans Meijer Rob Lubbers 0-1 
Stephan Machie Jacques Gosseling 1-0 

     aantal    
Nr Stand na 

ronde 18: 
pnt partijen ELO TPR  

1. Jan Vermeer 12 18 1609 1670 
2. Rob Cornips 11 6 1839 2334 
3. Horst Eder 11 15 1474 1605 
4. Henk Kuiphof 9.5 14 1495 1496 
5. Jacob Zandbergen 8 9 1441 1463 
6. Wim Zunnebeld 8 17 1435 1428 
7. Dick Hajee 8 11 1510 1549 
8. Rob Lubbers 7.5 9 1373 1363 
9. Boleslaw Niezgouda 7 3 1841 1714 
10. Hendrik Van Buren 7 3 1686 1632 
11. Joop Brand 7 3 1776 1745 
12. Henk Ter Horst 7 3 1510 1470 
13. Bob Hartogh Heys 7 6 1427 1496 
14. Peter Hamers 7 3 1378 1339 
15. Fritz 4 6 3 2000 1646 
16. Albert Marks 6 3 1709 1064 
17. Hans Meijer 5.5 9 1546 1327 
18. Piet Noordhuis 4.5 3 1589 1367 
19. Jaques Gosseling 4 12 1245 1050 
20. Stephan Machie 3.5 15 1512 1302 
21. Karel Polman 2.5 3 1844 1401 
22. Peter De Jong 0 3 1565 855 
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In deze rubriek bespraken we achtereenvolgens de in-
houd en de onderwerpen van de “Regels voor het 
Schaakspel” (hierna “de Regels”), het uitvoeren van een 
zet (artikel 4), het einde van de partij (artikel 5), remise 
(artikel 9), de schaakklok (artikel 6), de bepaling over 
onregelmatigheden (artikel 7), het noteren van de zetten 
(artikel 8), versneld beëindigen (artikel 10) en het ge-
drag van de spelers (artikel 12). Voor deze rubriek wordt 
geput uit de “FIDE Regels voor het Schaakspel”, officië-
le Nederlandse vertaling, KNSB maart 2001. 
Met deze tiende aflevering beëindigen we de bespreking 
van de uit een Voorwoord en 14 artikelen bestaande 
“FIDE Regels voor het schaakspel”. In de volgende afle-
vering van deze rubriek (ASV-nieuws van juli 2005) be-
spreken we de wijzigingen van de FIDE Regels, zoals 
die per 1 juli 2005 in werking treden. In de daaropvol-
gende aflevering (ASV-nieuws van oktober 2005) kunt u 
uw kennis toetsen aan de hand van “De Grote Ernie en 
Barth FIDE Regels-quiz”. Hierna wordt het Aanhangsel 
besproken, dat onder meer de belangrijke onderwerpen 
“Rapidschaak” en “Snelschaak” behandelt. 
 
Deze keer bespreken we artikel 13, de taak van de arbi-
ter. Deze bepaling behoort tot de Wedstrijdregels en be-
staat uit 7 leden.  
 
Artikel 13.1 behelst de kapstokbepaling voor de taak 
van de arbiter. De arbiter moet erop toezien dat de Re-
gels voor het Schaakspel strikt worden nageleefd. 
 
Artikel 13.2 geeft aan, dat de arbiter zodanig moet op-
treden, dat de wedstrijd optimaal verloopt. Hij moet zor-
gen voor goede speelomstandigheden en dat de spelers 
niet worden gehinderd. Hij moet toezien op het verloop 
van de wedstrijd. 
 
Het is goed deze bepaling te onthouden. Als speler heb 
je het recht om de arbiter erop aan te spreken als de 
speelomstandigheden onvoldoende zijn. Hij moet dan 
mogelijke maatregelen treffen. “Niet klagen, maar vra-
gen!”, zoals mijn grootmoeder al zei. 
 
Artikel 13.3 bepaalt, dat de arbiter de partijen in het oog 
houdt, zeker als de spelers weinig tijd hebben. Hij moet 
erop toezien dat door hem genomen beslissingen wor-
den uitgevoerd, en de spelers zonodig bestraffen. 
 
In aflevering 4 en 9 van deze rubriek hebben we reeds 
gewag gemaakt van artikel 9.5. 
Artikel 9.5 is een belangrijke bepaling. Bij het claimen 
van remise op grond van artikel 9.2 (drie maal dezelfde 
stelling) of artikel 9.3 (de 50 zettenregel) dient de speler 
die claimt de klokken onmiddellijk stil te zetten.  

a) Als blijkt dat de claim terecht is, dan is de partij 

onmiddellijk remise. 
b) Als blijkt dat de claim onterecht is, dan moet de 

arbiter drie minuten toevoegen aan de bedenk-
tijd van de tegenstander. Daarnaast dient de ar-
biter wanneer de claimende speler meer dan 
twee minuten op zijn klok heeft, de helft van de 
resterende tijd van de claimende speler af te 
trekken tot een maximum van drie minuten.  
Als de claimende speler meer dan een minuut 
maar minder dan twee minuten over heeft, wordt 
zijn resterende tijd een minuut.  
Als de claimende speler minder dan een minuut 
heeft, dient de arbiter de klok van de claimende 
speler niet te corrigeren.  
Daarna gaat de partij verder en moet de meege-
deelde zet worden gedaan. 

 
Deze bepaling is dwingend geformuleerd (de arbiter 
moet). Geadviseerd wordt goed nota te nemen van deze 
bepaling. Met name in de tijdnoodfase is parate kennis 
van deze bepaling – ook voor de speler – een must. 
 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Barth, hoe krijg je drie minuten aan je broek, 
Barth“. 
Barth: “Door een onjuiste claim op grond van “de drie 
maal dezelfde stelling-regel” dan wel “de 50 zettenre-
gel”, Ernie”. 
Ernie: “Dat is niet zo mooi, Barth!” 
Barth: “Dat is inderdaad niet zo mooi, Ernie”. 
 
Artikel 13.4 geeft aan, dat de arbiter een of meer van de 
volgende straffen kan opleggen. 

a) Een waarschuwing; 
b) vermeerdering van de bedenktijd van de tegen-

stander; 
c) vermindering van de bedenktijd van de in over-

treding zijnde speler; 
d) de partij verloren verklaren; 
e) vermindering van de punten in een partij, ge-

scoord door de tegenstander van de in overtre-
ding zijnde speler; 

f) vermeerdering van de punten in een partij, ge-
scoord door de tegenstander van de in overtre-
ding zijnde speler tot het maximum beschikbare 
aantal punten in deze partij; 

g) een speler uitsluiten van de wedstrijd. 
 

De Regels voor het Schaakspel (10) 
featuring “Ernie en Barth” 

door Nico Schoenmakers onder auspiciën van Barth Plomp 
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Zoals hiervoor beschreven kent een onjuiste claim op 
grond van “de drie maal dezelfde stelling-regel” dan wel 
“de 50 zettenregel” zijn eigen dwingend voorgeschreven 
sanctie. In de andere situaties staat de arbiter de 
“gereedschapskist” van artikel 13.4 ter beschikking. 
Hierbij wordt er conform het Voorwoord van “de Regels” 
vanuit gegaan dat de arbiter over de vereiste bekwaam-
heid beschikt, een goed beoordelingsvermogen heeft en 
volstrekt objectief is. De keuze van de straf is des arbi-
ters. 
 
Artikel 13.5 bepaalt dat de arbiter een of beide spelers 
extra bedenktijd mag toekennen bij van buiten komende 
verstoring van de partij. 
 
Deze logische bepaling spreekt voor zich. 
 
Artikel 13.6 bepaalt, dat de arbiter niet mag ingrijpen in 
een partij tenzij in gevallen, beschreven in de Regels 
voor het Schaakspel. De arbiter mag niet meedelen 
hoeveel zetten er zijn gedaan, behalve zoals vermeld in 
artikel 8.5 als tenminste één speler al zijn bedenktijd 
heeft verbruikt.  
De arbiter mag een speler niet informeren, dat zijn te-
genstander een zet heeft voltooid. 
 
Deze bepaling legt het lijdelijk zijn van de arbiter vast. 

De arbiter treedt alleen handelend op als dit vereist is op 
grond van “de Regels”. 
 
Artikel 13.7 tenslotte stelt, dat toeschouwers en spelers 
van andere partijen niet mogen praten over of zich be-
moeien met een partij. De arbiter kan overtreders hier-
van, zo nodig, uit het spelersgebied verwijderen. 
 
Ook deze bepaling spreekt voor zich. In de marge merk 
ik op, dat bij teamwedstrijden deze bepaling ‘een dode 
letter’ lijkt te zijn.  
 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Waarom doet zo’n arbiter eigenlijk zo weinig, 
Barth?” 
Barth: “Dat komt, Ernie, doordat hij alleen iets mag doen 
als de Regels worden overtreden, Ernie”. 
Ernie: “Duidelijk, hè Barth”. 
Barth: “Duidelijk, hè Ernie”. 

Dodelijk schaakje 
Roland Stravers 

Al surfend over het Internet kwam ik via het zoeken naar 
reviews over de nieuw uitgebrachte Viktor Kortsjnoi c.
d.’s uit op diverse interessante sites. Viktor Kortsjnoi is 
het levende bewijs dat je al schakende erg oud kunt 
worden en dat alles ook nog eens met mooi schaak. Bij 
mijn zoekresultaten verschenen hoe vreemd dit ook mo-
ge klinken ook lijstjes waarop de doodsoorzaken van 
grootse schakers keurig netjes in tabelvorm zijn vastge-
legd. Toch wel interessant vond ik dus ik besloot er 
maar eens een kijkje te nemen.  
Ik had hier ook interesse voor aangezien ik onlangs de 
anekdotes over Jannes van der Wal, hoewel deze na-
tuurlijk oorspronkelijk een dammer was, had doorgeno-
men en ik vermoedde hier meer van dergelijke anekdo-
tes te zullen vinden.  
Omdat die anekdotes over deze helaas te vroeg overle-
den dammer zo leuk zijn, zal ik ze bij deze even de re-
vue laten passeren. Zo miste Jannes ooit het NK dam-
men in Utrecht omdat hij in de trein in slaap was geval-
len en enkele keren tussen Groningen en Zwolle heen 
en weer was gereden. Hoe kun je dat in godsnaam niet 
doorhebben? Kwam dat omdat hij zich zo goed op zijn 
slaap concentreerde dat niets hem afleidde, zoals hij dat 
ook tijdens het dammen deed? Of sliep hij gewoon vas-
ter? Interessant, maar verder tamelijk nutteloos om te 
weten. Zoals het een goede anekdote betaamt. 
De minutenlange stilte die bij Mies Bouwman, in ik ge-

loof 1984 alweer, viel, is des te komischer als je de uit-
leg ervan hoort. Mies Bouwman had gevraagd, “Jannes 
hoe oud ben je nu eigenlijk”. Hierop bleef Jannes wel kij-
ken, maar een antwoord kwam er maar niet, ook niet na 
minuten (live televisie). Achteraf legde Jannes uit, dat hij 
het een stomme vraag had gevonden, aangezien Mies 
Bouwman een indrukwekkend team van regisseurs, ca-
meramensen, grimeurs, managers etc. om zich heen 
had. En niemand daarvan had blijkbaar de moeite geno-
men, zijn leeftijd even op te zoeken. Tot zover dit vroege 
intermezzo. 
Al zoekende bleek dus dat veel manieren zijn waarop 
schakers voortijdig het heden met het eeuwige verwis-
selen. En vaak zit daar ook een interessante geschiede-
nis achter. Wat te denken van Alexander Aljechin, die 
zich op fatale wijze verslikte in een stuk vlees. Flauw en 
enigszins galgenhumor om nu te zeggen: “Had ie maar 
vegetariër moeten worden.”. Maar er zijn ook diverse 
schakers die, terwijl zij bezig waren snode plannen te 
smeden achter het schaakbord, dit abrupt afgebroken 
zagen worden door de man met de hamer. Voorbeelden 
hiervan zijn Vladimir Simagin die, terwijl hij in een toer-
nooi speelde, op 49 jarige leeftijd een hartaanval kreeg. 
Of wat te denken van Ed Edmundson, die op 62 jarige 
leeftijd een hartaanval kreeg toen hij in Hawaï een 
schaakpartijtje aan het strand speelde. Als je de lijstjes 
doorneemt, valt vooral op dat het hart een achilleshiel is 
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bij schakers, waar de achilleshiel bij bijvoorbeeld voet-
ballers voornamelijk de achilleshiel is. Natuurlijk hebben 
de meeste clubschakers gelukkig weinig te vrezen om-
dat deze verschijnselen zich voornamelijk bij de mees-
ters en grootmeesters voordoen. 
Wat ook interessant is, is dat je een verband gaat zien 
tussen tijdperk en manier van overlijden. Er zijn bijvoor-
beeld diverse topschakers die de tweede wereldoorlog 
niet overleefd hebben. Zo verhongerde eindspelcompo-
nist Alexey Troitzky in 1942 tijdens de slag om Lening-
rad op ongeveer 76 jarige leeftijd. En met hem zijn nog 
diverse anderen omgekomen door gebeurtenissen gere-
lateerd aan de tweede wereldoorlog.  

 
eindspelcomponist Alexey Troitzky verhongerde tijdens 

de slag om Leningrad. 
 
Harry Pillsbury had, naar ik aanneem, zo’n beetje de 
laatste drie jaren van zijn leven syfilis aangezien hij zich 
in april/mei 1904 al niet meer lekker voelde en niet erg 
lang daarna syfilis geconstateerd werd. Hij overleed in 
1906 op 33-jarige leeftijd. Een ziekte die in die tijd, even 
als tuberculose (Rudolf Rezso Charousek 1873 / 1900) 
zijn slachtoffers eiste. 
Wat dat betreft lijkt het overlijden van Tony Miles (1955-
2001) aan een hartaanval in zijn slaap, die na onder-
zoek gerelateerd bleek aan zijn suikerziekte, eveneens 
in een historisch beeld te passen: tegenwoordig overlijdt 
een groot deel van de bevolking aan welvaartziekten. 
Tony Miles is trouwens een interessante schaker die 
googlens-waardig te noemen is (aanradenswaardig om 
na te trekken op het Internet). Grappig is het om de ma-
nier te lezen waarop hij een review gaf over Eric Schil-
ler's boek Unorthodox Chess Openings (Cardoza Pu-

blishing, 1998) die verscheen in Kingpin. Zij bestond 
slechts uit slechts twee woorden: "Utter 
crap." (verschrikkelijke rotzooi). Dit roept bij mij associa-
ties op aan een reclame waarin opgeroepen wordt dui-
delijke taal te spreken. Ook doet dit me weer denken 
aan een uitspraak van Jannes van der Wal: "Een dam-
mer praat niet veel. Als hij naar de bakker gaat zegt hij 
bijvoorbeeld: Eén brood." 
Paul Morphy, kreeg een beroerte toen hij een koud bad 
nam toen hij 47 was. Dat koud water een slechte invloed 
kan hebben op met name het hart heb ik onlangs uit be-
trouwbare, echter niet nader te vermelden, bron verno-
men. 
 
Abe Turner (GEB. 1924), die in 1956 tweemaal van 
Bobby Fischer won, werd in 1962 door een “mentaal on-
gebalanceerde collega” (vrij letterlijk vertaald) in het 
“Chess Review Office” negen maal gestoken, hetgeen 
hij niet overleefde.  

 
Claude Bloodgood, schaker met killer-moves 

 
Omdat ik dit stuk niet te lang wil maken, kan ik verder 
nog aanraden ook het verhaal over Claude Bloodgood 
(zie foto) te lezen, die een even boeiende als dubieuze 
geschiedenis had, maar uiteindelijk wegens moord op 
zijn schoonmoeder levenslang in de gevangenis zat, 
hetgeen duurde totdat hij aan longkanker bezweek. Zijn 
tweede plaats op de ranglijst van Amerika in 1996 ach-
ter Gata Kamsky werd ook in twijfel getrokken. Dit om-
dat men vermoedde dat hij als organisator van toernooi-
en nogal sjoemelde met zijn rating en deze slechts ge-
baseerd was op het vrij gesloten groepje waarmee hij in 
de gevangenis opgescheept zat. Het verhaal staat uitge-

Voorjaarstoernooi 
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breider te lezen op onderstaande site van Tim Krabbé. 
Ik weet nu helaas nog steeds niet of die training c.d.s 
van Kortsjnoi de moeite waard zijn.... 
 
Links/bronnen: 
 
Strangest Deaths of Chess Players: 
http://www.avlerchess.com/chess-misc/
Strangest_Deaths_of_Chess_Players_187837.html 
 
Deaths of Chess Players 
http://www.chess-poster.com/english/notes_and_facts/
deaths_of_chess_players.htm 
 
Claude Bloodgood: 

http://www.chesscafe.com/text/hans63.pdf 
 
Tim Krabbé’s site m.b.t. Claude Bloodgood: 
http://www.xs4all.nl/~timkr/admag/claude.htm 
 
http://www.damz.nl/vanderwal.html 
 
Wikipedia rechtenvrije encyclopedie: 
www.wikipedia.nl 
 
Dit in combinatie met www.google.com kan voor vele 
uren leesplezier zorgen! 

De ASV jeugdhoek 
Kort nieuws van de ASV jeugd 

 

Frank Schleipfenbauer, Albert Marks 

Eerst enkele wetenswaardigheden vanuit onze  
jeugd(-leiders)hoek. Daarna een korte beschouwing van 
een jeugdschaakleiderscarrière door Albert Marks. 
 
De wetenswaardigheden 
 
Wist u dat; 

-     Naast de standen en uitslagen van de donderdag-
avondcompetitie voor de senioren, tegenwoordig 
ook de standen en uitslagen van onze eigen ASV 
jeugd op de site te vinden zijn? 

-     Er momenteel elke donderdagavond, voor aan-
vang van onze clubavond, ca. 50 (zeer actieve) 
jeugdleden schaken (de “jeugdavond” wordt dus 
net zo druk bezocht als de seniorenavond!), 

-     We altijd plaats hebben voor, en op zoek zijn 
naar, enthousiaste jeugdleiders, 

-     Afgelopen zaterdag de OSBO finaledag van het 
schoolschaken was en een team van de Jozef 
Sartoschool, dat geheel uit ASV jeugdspelers be-
staat, meedeed aan deze finale, de plaatsingsron-
de voor de landelijke kampioenschappen, 

-     Er op site www.stappenmethode.nl wekelijks nieu-
we leuke schaakopgaven staan, die natuurlijk in 
moeilijkheidsgraad variëren van stap 1 tot stap 6,  

-     Er natuurlijk ook voor senioren schaakcursussen 
zijn.  

•      Zo kan iedereen natuurlijk de opgaven boek-
jes kopen die bij het jeugdschaak stappenplan 
horen (Stap 4 en 5 zijn al aardig pittig, Stap 6 
is voor de gevorderde clubschakers.), of  de 
specifiek voor de senioren geschreven boe-
kenreeks volgens het stappenplan “Lekker 
Schaken” Stap 1 t/m 5 kopen.  

•      Op de site www.ucsderodeloper.nl (onder het 
bladhoofd instructie) is een interessante, tus-

sen 2001 en 2004, gegeven schaakcursus 
(Stap 1 t/m 6) voor senioren te vinden,  

-      Het stappenplan globaal opgebouwd is uit de 
volgende onderwerpen; 

•     Stap 1: bord, stukken, spelregels, mat in 
een zet 

•     Stap 2: activiteit, dubbele aanval, mat in 
twee zetten 

•     Stap 3: vooruitdenken, aftrek- en dubbel-
schaak, sleutelvelden 

•     Stap 4: lokken, blokkeren, vrijpion, zevende 
rij, eindspel 

•     Stap 5: materiaal en tijd, pionneneindspel, 
sterke velden, opening 

•     Stap 6: strategie, mobiliteit, tactiek, pion-
nen- en toreneindspel 

Zo, nu weet u dat ook weer. 

Frank Schleipfenbauer. 
 
Mijmeringen van een jeugdschaakleider 
 
Hoewel ik in de zeventiger jaren van de vorige eeuw 
veel ervaring had opgedaan als schaakbegeleider op de 
basisschool van mijn kinderen, leek het mij wel  nuttig bij 
Cor van Wijgerden de cursus schaaktrainer A te volgen. 
Aldus geschiedde. En ik heb er veel aan gehad. Niet 
eens zo zeer dat ik erg veel nieuws heb opgestoken, 
maar wat ik wist is nog eens goed onderbouwd en dat 
leidde weer tot heroverwegen van en grotere bezinning 
op de leerstof. Voor iemand zoals ik, die nooit professio-
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neel in het onderwijs gewerkt heeft, is het misschien nog 
verrassender en leuker om op tientallen jaren schaakles 
terug te kijken dan voor een beroepskracht.  
 
Mijn ervaring is dat er, behalve de mondigheid van de 
kinderen, niet eens zo heel veel is veranderd. In het ver-
re verleden hoorde ik wel eens opmerkingen als: mees-
ter, mag mijn tegenstander een loper in zijn neus ste-
ken? En in het niet zo verre verleden legde ik een vrien-
delijk Turks meisje de loop van de stukken uit waarnaar 
zij – dacht ik – geïnteresseerd zat te luisteren. Toen ik 
even een adempauze nam lachte ze en vroeg: vind je 
niet dat ik een mooi gebit heb? 
Ontspanning in ernstige zaken.  
 

Maar terug naar het heden. Langzamerhand zijn we ge-
structureerder les gaan geven. Regelmatig komen we 
als schaaktrainers bij elkaar om de lopende zaken te be-
spreken en elkaar van nieuwe ideeën te voorzien. Dat 
werkt goed.  
Ook het begeleiden van jeugdtoernooien is een dankba-
re taak. Wat mezelf betreft: ik heb een paar keer plezie-
rig kunnen meehelpen bij het Open Arnhems Jeugd-
kampioenschap (Waarom wordt dat niet meer gehou-
den?) Kortom: de wil om kwaliteit te leveren is er bij de 
schaakleiding en van de jeugd komt een positieve res-
pons. 
 

 Albert Marks. 

 
Door investering van een stuk heeft wit een gewonnen 
stelling verkregen. Ingeleid met een ware probleemzet 
beslist hij de partij in een paar zetten. 
 
Oplossing: Zie bladzijde 31. 
 
 
 

Wit aan zet en wint 
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(advertentie) 

Twee dagen na het verschijnen van dit nummer van 
ASV-Nieuws speelt ASV 4 de allesbeslissende wedstrijd 
tegen VSG. Winst houdt ASV 4 weg van de fatale plaat-
sen. De zo gehoopte verlenging van het verblijf in de 
promotieklasse is dan gerealiseerd. Dat we nog in deze 
positie terecht gekomen zijn is vooral te danken aan de 
uitstekende wedstrijd bij SMB 3.  
 
Voor die wedstrijd speelden we echter eerst nog thuis 
de stadsderby tegen De Toren. Het inmiddels kampioen 
geworden team van captain Peter Hamers werd door 
ons geen strobreed in de weg gelegd. Het werd een van 
onze zwakste wedstrijden met als enige hoogtepunt de 
zege van Ivo van der Gouw op Jeroen van Onzen. Het 
is overigens geen schande van deze sterke tegenstan-
der te verliezen, maar 1½-6½ was toch niet de score 
waar we vooraf op gerekend hadden. Sterker nog, we 
hadden de stille hoop in de buurt van de vier punten uit 
te komen. De stadsderby’s zijn namelijk traditiegetrouw 
moeilijk voor De Toren. Niets van deze wijsheden kwam 
uit. Kortom: hier past slechts een langdurig zwijgen. 
 
De zware nederlaag tegen De Toren had iedereen wel 
weer wakker gemaakt voor het duel tegen SMB 3. Door-
dat er nogal wat uitvallers waren in de eerste twee 
teams moest er flink geschoven worden met spelers, 
maar met Murat Duman en Tony Hogerhorst voor Jac-
ques Boonstra en Vincent Theissen (beiden aan ASV 2 
uitgeleend) hadden we toch weer een sterk team op de 
been gebracht. En wat zat er een ander team achter het 
bord in vergelijking met het treffen met De Toren. Was 

het de wil om de smadelijke nederlagen tegen Het Kas-
teel en De Toren uit ons geheugen te wissen? Was het 
de eeuwige rivaliteit tussen Arnhem en Nijmegen? Of 
was het domweg de overlevingsdrang die van ons vier-
de een vechtmachine had gemaakt die voor ieder halfje 
knokte? De reden zullen we nooit weten, maar we 
speelden in ieder geval onze beste wedstrijd van het 
seizoen met een 4-4 als nuttig resultaat. En misschien 
had er nog wel meer ingezeten. Immers, Ivo van der 
Gouw vergat een stuk te winnen in een verder gelijke 
stand die later ook in remise eindigde. Ook verdiende 
het vroege stukoffer van Tony Hogerhorst meer dan de 
nederlaag die hij nu opliep. Mede dankzij niet heel han-
dig manoeuvreren van de tegenstander heeft er wellicht 
zelfs een winstkans ingezeten voor Tony. Een meevaller 
was de winst van Murat Duman, die zo een uitstekend 
debuut kende. Zijn tegenstander had in de aanval te 
weinig geduld en offerde een stuk. Murat toonde gelijk 
een routinier de onmogelijkheid van het offer aan. Een 
heel belangrijk punt was de zege van Rob van Belle. In 
een moeilijk eindspel wist Rob de overhand te krijgen te-
gen zijn talentvolle tegenstandster. Met vaste hand werd 
dit voordeel naar winst omgebogen. Erik Wille stond al 
heel snel gewonnen en hij deed er alleen maar heel 
lang over. Waarschijnlijk heeft hij nog nooit zo lang ge-
wonnen gestaan. De vechtremise van Nico Schoenma-
kers tegen Desiree Fassaert maakte de vier punten 
compleet. Tenslotte werden de gemoederen lang bezig 
gehouden door Jan Willem van Willigen en Ruben Ho-
genhout. Met twee torens tegen dame en drie pionnen 
stond Jan Willem verloren, maar dreigende paardvor-

ASV 4 leeft nog steeds 
Erik Wille 
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ken, matdreigingen en andere schwindles deed menig-
maal de harten bij beide teams sneller kloppen. Na 6½ 
uur strijd kon Jan Willem de laatste vrijpion niet meer 
stuiten. Toch een prachtig gevecht.  
 
Hoe staat het er nu voor? 
 
1.  De Toren             8  15 43½ Kampioen 
2.  Bennekom           8  12 37½ 
3.  Meppel                8  12 36 
4.  ASV 3                  8  10 35 
5.  Het Kasteel         8  9  33½ 
6.  SMB 3                 8  7  30½ 
7.  Schaakstad 3     8  5  26½ 
8.  ASV 4                  8  4  24 
9.  Schaakmaat 2    8  3  26 
10. VSG                   8  3  25½ 
 
Programma 9e ronde 16 april te Wijchen 
ASV 4                -  VSG           
ASV 3                -  SMB 3         
Bennekom         -  De Toren      
Meppel              -  Het Kasteel   
Schaakmaat 2  -  Schaakstad 3 

Hoe kun je een slotronde zo plannen. Nog vier degrada-
tiekandidaten voor twee (of drie als Doetinchem uit de 
KNSB-competitie degradeert) plaatsen in de eerste klas-
se. En dan spelen uitgerekend deze vier teams tegen el-
kaar. Eén ding is zeker. De winnaars van ASV 4-VSG 
en Schaakmaat 2-Schaakstad 3 eindigen niet op de ze-
ker fatale plaatsen 9 en 10. Gelijke spelen zijn bijna 
nooit gunstig en gelet op de bordpunten al helemaal niet 
voor ASV 4. We kunnen hier nog vele pagina’s over vol-
schrijven, maar uiteindelijk blijft de conclusie dat winst 
geboden is. We moeten aan de bak. En als dat met de-
zelfde inspiratie gaat als tegen SMB 3, dan mogen we 
best vertrouwen hebben op een goede afloop. Maar we 
zijn er niet eerder dan het laatste punt is gescoord. Mou-
wen omhoog, want we leven nog! 
 

De Toren 2 – ASV 5: 7-1!!  
ASV 5 loopt tegen een lantaarnpaal  

Jan Vermeer 

Het moest de wedstrijd van de waarheid worden. Bij 
winst was ASV 5 kampioen en zou het naar de eerste 
klasse OSBO promoveren. Het werd een volledige de-
ceptie. Als u de ELO’s bekijkt dan zou u inderdaad van 
tevoren geen cent voor de ASV-ers hebben gegeven. 
En daarin hebt u (achteraf) volledig gelijk in gekregen. 
De enige die onvoorspelbaar gedrag vertoonde was 
Theo van Amerongen. Dank zij hem werd de hieronder 
vermelde uitslag niet geheel ééntonig. Tevoren waren 
door ASV 5 nog wel 2 klokken in het vooruitzichtgesteld 
bij winst. Dat vond De Toren te weinig. (De ondankba-
ren). Er moest minstens een hele kist klokken komen. 
(De hebbers, de inhaligen). ASV 5 stemde hierin toe. 
Maar tijdens de wedstrijd werd al snel duidelijk dat het 
voor ASV 5 toch niet goed ging aflopen. De Toren werd 
medegedeeld als dat zo zou doorgaan, er voor De To-
ren maar hoogstens twee oude roestige klokken zouden 
inzitten. De eisen werden door De Toren opgeschroefd. 

Bij de kist klokken moesten ook paar kratten bier ko-
men. Dat ging de leiding van ASV 5 veel te ver. De hele 
transactie werd afgeblazen. Daarmee was tegelijk het 
lot van ASV 5 bezegeld. Als straf kreeg ASV 5 klop met 
7-1. Tot zo ver de informatie achter de schermen. Het 
ASV 5-team werd ook zogenaamd gesteund door het 
bestuur. Erik en Ruud Wille en Paul Schoenmakers ga-
ven acte de présence. Maar na een rondje langs de bor-
den gingen de heren als door een moker getroffen op de 
barkruk zitten. Gelijk begonnen ze over de schuldvraag 
te debatteren. Het was voor hen wel duidelijk. Teamlei-
der Jan Vermeer was de schuldige. Die meende dat hij 
duidelijk zag, dat ze witte zakdoekjes uit hun broekzak-
ken haalden en daarmee richting de teamleider begon-
nen te zwaaien. Ook riepen ze wat, maar dat kreeg hij 
gelukkig niet mee. Genoeg verteld over dit wedstrijdje, ik 
wil er niets meer over horen. Punt. 
 

                                                                                 ELO    ELO-ASV (interne) 
1. G. Janssen        -  Eric Hartman                 1-0   1875   1769 
2. M. Teunissen    -  Martin Weijsenfeld         1-0   1878   1874 
3. M. Roskam        -  A. Marks                        1-0   1775   1763 
4. A. Karssenberg -  T. Hogerhorst                1-0   1788   1746 
5. L. Okkes            -  Theo van Amerongen    0-1   1799   1746 
6. V. Vleeming      -  A. Dekker                       1-0   1797   1724 
7. R. Brachten       -  J. Vermeer                     1-0   -          1678 
8. N. Matser          -  T. Bentvelzen                1-0   1707   1685  
                                                                        7-1 
(Zie de volgende bladzijde voor een nabeschouwing van de partij van Tom) 
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“Vanaf het begin had wit duidelijk het initiatief, die pion 
meer voor zwart was nauwelijks een compensatie. Ik 
speelde te angstig en kwam daardoor juist steeds meer 
onder druk te staan. 
21....-Pf8 Is fout, 22.Pc6 had ik niet gezien en hierdoor 
verlies ik kwaliteit. 21....-Tdc8 Had zwart nog voldoende 
mogelijkheden geboden. 
Achteraf vonden omstanders dat ik te vroeg had opge-
geven. Wellicht wel, maar ook na nadere analyse geloof 
ik niet dat ik hier veel meer uit had kunnen halen.” 
 
Matser,N. - Bentvelzen,T.  
Toren 2 - ASV 5, Arnhem, 14.03.2005 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Lc4 h6 5.0-0 Pf6 6.e5 
Ph7 7.c3 dxc3 8.Pxc3 Le7 9.Lf4 0-0 10.Te1 Lb4 11.Tc1 
Te8 12.Db3 Tf8 13.Ted1 Lxc3 14.Dxc3 De7 15.a3 Td8 
16.b4 b6 17.Ld5 Lb7 18.b5 Pa5 19.Lxb7 Pxb7 20.Dxc7 
Pc5 21.Pd4 Pf8 22.Pc6 Dh4 23.Lg3 Dg5 24.f4 1-0 

 
 
  

Nabeschouwing van de partij N. Matser – Tom Bentvelzen 
De Toren 2 - ASV 5, 14 maart 2005 

Tom Bentvelzen 

Blunder van de maand 
Robert Naasz 

De blunder die ik hieronder met u zal delen is niet van 
deze maand en ook niet van vorige maand, maar van 
een maand alweer een tijdje geleden, nl december 
2001. De blunder is echter  een dusdanige dat ik hem u 
niet wil onthouden. De grootte van een blunder, of beter 
gezegd, de impact ervan, wordt o.a. bepaald door de 
evaluatie van de stelling voor en na de blunder. Volgens 
deze maatstaf is het een forse blunder; ik geloof niet dat 
ik daarvoor of daarna een zet gedaan heb die Fritz zo 
deed uitslaan. Nog belangrijker is echter de situatie 
waarin de blunder plaats vindt. Het anoniem blunderen 
in het tweede uur van de interne competitie (of bv bij 
zoiets onbenulligs als een bekerwedstrijd) zonder dat ie-
mand het ziet behalve de tegenstander is natuurlijk erg, 
maar het kan erger. Een situatieschets: 
 
Het traditionele kersttoernooi in Groningen begon fan-
tastisch. Met 3 mooie overwinningen uit evenzoveel par-
tijen mocht ik in de 4e ronde tegen een zelfbenoemd Lo-
kalgrossmeister en bedenker van een veelheid aan 
schaakjargon in Groningen en omstreken (“Mag ik 
effe?”). Iedereen die wel eens in Groningen heeft 
geschaakt zal weten op wie ik doel. Een zeer markant 
persoon, vanwege zijn excentriek gedrag een aanwinst 
voor elke club, maar niet iemand waar je van wilt ver-
liezen, aangezien je dat nog maanden, zo niet jaren zult 
moeten aanhoren (wij speelden op dat moment bij 
dezelfde club). De partij begon rustig en na lange 
manouvres kwam ik wat slechter te staan. Ik besloot 
alles of niets te gaan spelen, opende het centrum voor 

mijn lopers en door wat onnauwkeurigheden van mijn 
tegenstander kreeg ik de overhand. Na vijf uur en drie 
kwartier spelen was iedereen in de grote kantine van het 
Augustinus College uitgespeeld. Maar wacht eens, aan 
bord 1 van de B-Groep wordt nog gespeeld, laten we 
daar eens gaan kijken. Vele toppers uit de A-groep ver-
zamelden zich om ons bord en ondertussen was ook 
mijn vriendin gearriveerd (ivm het kerstdiner later die 
avond bij mijn ouders). Kortom: een mooi moment om 
iedereen eens te laten zien hoe fantastisch ik kon 
schaken (zie diagram).  
 
Van Indië, F - Naasz,R  
SO-ON Toernooi (B-Groep) Groningen (4), 26.12.2001 
Stelling na 49.Kg4  
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De tijd begon te dringen en ik zag niet hoe ik moest win-
nen. Ik had gekeken naar 49… h5+ maar na 50. Kxh5 
Lf3+ 51. Kg6 heeft zwart geen voordeel meer. Paniek, 
wat te doen! En waar grijp je naar als je in tijdnood raakt 
en de paniek toeslaat? Juist, een schaakje! Met ongev-
eer de gedachte dat dit een dwingende zet is waar je 
tegenstander op moeten reageren en daarna zien we 
dan wel weer verder. Ik speelde dus: 49...Dd1+?? Een 
schok ging door het publiek, naar schatting zo’n 30 
mensen die bijna zonder uitzondering beter konden 
schaken dan ik en die HET allemaal hadden gezien: 
49…Lf3+! 50. Dxf3 h5+ en de dame gaat verloren. Mijn 
tegenstander veerde op en speelde bliksemsnel 50.
Te2+ Au! Hier besefte ik dat ik niet alleen de winst had 
weggegeven maar het zelfs had gepresteerd te ver-
liezen. Kd7 51.Df7+ Kc6 52.Dxc4+ Kd7 53.De6+ Kc6 
54.Pe5+ Kc5 55.Dc4 mat. Compleet geradbraakt en 
vervuld van onvoorstelbare zelfhaat vertrok ik met mijn 
vriendin naar het ouderlijk huis. Het kostte zeker twee 
uur en enkele wijntjes voordat ik weer enigszins aan-
spreekbaar was en een positieve bijdrage kon leveren 
aan de kerststemming.  
 
Als toetje nog een andere fijne blunder uit hetzelfde to-
ernooi. In de 5e ronde had ik gelukkig eenvoudig ge-
wonnen. Het zou dus toch nog wat kunnen worden dit 
toernooi! In de 6e ronde gebeurde er echter iets waar-
door de magie definitief werd verbroken: 
 

Naasz,R - Hemminga,F  
SO-ON Toernooi (B-Groep) Groningen (6), 28.12.2001 
 
Diagram: stelling na 25...Txa1   
 

 
In deze stelling had ik een sterk gespeelde partij kunnen 
bekronen met………ach, zoek dat zelf maar uit, zo 
moeilijk is het niet. In plaats daarvan speel ik in een 
vlaag van verstandsverbijstering een zet die remise 
afdwingt: 26.Lxg7?? Kxg7 27.Dg5+ Kh7 28.Dh5+ Kg7 
29.Dg5+ ½–½ Mede dankzij dit gelukje won mijn tegen-
stander uiteindelijk het toernooi.  
 

Schwindle! 
Akzo Nobel weer bedrijfsschaakkampioen 

Ignace Rood 

Vrijdag 8 april was de laatste ronde van het bedrijfs-
schaak. Heel wat ASV-ers vinden dat ze nog niet ge-
noeg schaken en zijn ook te vinden bij deze titanenstrijd 
der bedrijven. Het kampioenschap zou betwist worden 
door Akzo Nobel 1 en Gemeente 1, dat een vol punt 
achter stond en moest winnen om de beker te pakken. 
Een gelijkspel was voldoende voor Akzo Nobel. Het 
werd inderdaad gelijk maar makkelijk was het niet. Zelf 
wist ik aan bord 4 met zwart voor de poorten van de hel, 
en eigenlijk daar al voorbij, een remise uit het hellevuur 
te slepen, nadat ik een uur of 2 volkomen verloren had 
gestaan. Aanvankelijk ging het allemaal gelijk op maar 
in het vroege middenspel overzag ik een combinatie. 

Het was kennelijk een soort 
standaard truc, aldus team-
genoot Robert Naasz die 
wel won en op de formida-
bele score van 5 uit 5 uit 
kwam. 
Na 13 zetten (wacht 
even… 13? Ongeluk? Of 
bijgeloof? Nou ja, laat 
maar) stond het zo: 

14. Le3-g5  Ik dacht nog, wat doet die loper opeens 
daar? Ach, kan geen kwaad (dacht ik nog) 
14. …          Ta8-b8? 
15. Lg5xf6!  Toen zag ik pas wat er aan de hand was!! 
Een afgrijselijk gevoel van wanhoop en ellende maakte 
zich van mij meester! Zou ik mijn ongeslagen status in 
deze bedrijfsschaak competie verliezen? Erger, zou ik 
een half jaar moeten aanhoren van een teamgenoot, te-
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vens collega, 5 dagen per week, een zekere Rogier van 
G., dat ik het kampioenschap verkwanseld had terwijl hij 
weer “zoals gewoonlijk fantastisch  (blaat, blaat) won?!”  
Welk een gruwelijk vooruitzicht. Pion d6 zou vallen en 
mijn machtige zwarte centrum (ahum) dondert in elkaar. 
Nou ja, verder gaan maar en hopen op een misstap van 
de tegenstander. 
15. …          Lg7xf6 
16.Pc3-d5   Dc7-c5 
17.Pd4-b3   Dc5-a7 
18.Pd5xf6+ e7xf6 
19.Dd2xd6  Da7-b6  
 
De zaak staat op instorten. Ik probeer de dames te 
ruilen, dan kan ik tenminste nog rokeren. Want die toren 
op h8 staat te luilakken en misschien kan deze dan nog 
iets uitrichten. Er gaat dan wel weer een pion verloren, 
maar ja, dat nemen we maar op de koop toe. 
 

 
 
20. Pb3-c5  Db6xd6   Wit laat dameruil toe en smikkelt 
weer een pion mee. Bovendien is pion b5 ook niet meer 

te houden.  
21. Td1xd6 Ke8-e7 
22.Td6xa6 Th8-c8   2 pionnen achter, een wrakke stel-
ling, maar de toren doet nu eindelijk mee. Ik wil de lezer 
graag allerlei geworstel en een stroom van incorrecte 
zetten besparen. Gewoon overslaan! Een tijdje later 
stond het zo: 

 
 
Drie verbonden vrijpionnen staan klaar om de grote 
oversteek te maken en wie stopt dat witte oprukkende 
wriemelende tuig nog af?! Ik niet, vandaar dat ik ook wat 
ga wriemelen aan de andere kant. Je weet het nooit. Al-
hoewel ik nu toch wel aan opgeven dacht. Maar… wel-
licht geen kampioenschap… een half jaar geblaat…. 
Ooohh…! Dat nooit!  Doorgaan!! 
 
29. …          g6-g5 
30. a3-a4?  Het eerste teken dat de vijand er wat ge-
noeg van krijgt en zich mogelijk afvraagt waarom die 
zwarte prutser niet fatsoenlijk opgeeft. Gewoon die 
zwarte g-pion pakken en er is niets aan de hand. 
30. …          g5xh4  Dan pak ik maar een pion. Mij best. 

Voorjaarstoernooi 
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31. a4-a5     Nu is er nog maar één kans. Ik heb nog 
maar enkele minuten dus alles narekenen en tellen lukt 
niet meer. 
31. …          Pe5xf3!  Klopt eigenlijk ook geen bal van, 
zolang wit het paard maar niet pakt en gewoon verder 
gaat met z’n witte massa. Maar psychologisch is dit 
natuurlijk ook gruwelijk. Ik sta nog maar 1 miezerige 
pion achter en er begint nu ook wat zwarts te wrie-
melen…. 
32. g2xf3?!  h4-h3!  en lopen maar. Ik heb natuurlijk 
ook wel gezien dat wit’s loper de pion nog net kan 
afstoppen, maar de pion staat dan inmiddels wel 1 
veldje van promoveren af en dat moet wel wat op de 
zenuwen werken dacht ik.  
33. Lb5-f1   h3-h2  Zal ik de zwarte dame al pakken en 
goor lachend er mee gaan jongleren? Het gaat om het 
kampioenschap! Alles mag!! 
34. Lf1–g2  Kf8-g7  
35. a5-a6     Kg7-h6  Het kost even tijd voordat ik de 
toren op de g-lijn kan zetten. Nog steeds is er voor wit 
niets aan de hand. Na 36. Lg2-h1 Td8-g8 37. Ta7-d7 
Tg8-g1+  38. Td7-d1 houdt wit het fort. 
36. Ta7xf7?!  Nu pas komt wit in de problemen. Ik zie 
een beker blinken! Aan de andere borden zal het wel 
lukken om 1½ punt binnen te halen (zag ik even snel) 
en met mijn halfje er bij zijn we er!! Nu volhouden! Niet 
versagen!! Geduld!! Taai zijn!!!  
36. …          Td8-g8  
37. Tf7xf6+ Kh6-h7  
[Fritz bakt er dit van: Zwart wint uiteindelijk. 38.Tf6-f4 
Tg8xg2  39.Tf4-h4  Tg2-g1+  40.Kc1–d2  h2-h1D  41.
Th4xh1 Tg1xh1  42.f3-f4  h5-h4  43.Kd2-e3  Th1–a1   
44.Ke3-f3] (Zelf zou ik mogelijk een dergelijk eindspel 
nog riant verzieken) 
38. Tf6-f7+  Kh7-h6  niet Kh7-h8 want dan loopt de a-

pion door en Tg8xg2 kan niet meer.  
39. Tf7-f6+  Kh6-h7 
40. Tf6-f7+ en remise.   Lg2-h1 kan ook niet: Tg8-g1+ 
Kc1-d2 Tg1xh1 a3 a2 en Th1-a1 stopt de a-pion. De 
loper staat optimaal slecht. Hoe dan ook, de zwarte h-
pion kan niet meer van promotie worden afgehouden. 
Wit kan niet anders doen dan remise maken door eeu-
wig schaak. 
 

 
 
De 1½ punt die nog nodig was volgde niet veel later. 
Wéér een beker er bij! Hulde!! Op naar de volgende! 
 
(“het is nog maar 2 weken, nog even… 
 en dan is er een beker voor ASV Zeven!”) 
(hola… niet op de zaken vooruitlopen…) 
 

Dinsdag 5 april werden de laatste drie ronden van het 
Daglichtschaak gespeeld. Jan Vermeer werd kampioen. 
De achtervolgers Rob Cornips en Horst Eder morsten 
punten en Henk Kuiphof moest zich afmelden. Horst 
Eder snoepte Rob Cornips op karakter een halfje af. 
Rob had nog nimmer verloren, nota bene in zijn laatste 
partij van dit seizoen bracht Dick Hajee hem de eerste 
nederlaag toe.  Door zijn afmelding zakte Henk Kuiphof 
af naar de subtop. Wim Zunnebeld was deze middag 
onstuitbaar. Hij won alle drie zijn partijen en steeg naar 
de vierde plaats. In de staart finishte Gerrit Verbost met 
2½ uit 3 zeer sterk. Elke aanwezige schaker mocht na 

afloop aan de prijzentafel een prijsje uitzoeken. Jacob 
Zandbergen bedankte Jan Vermeer voor zijn enthousi-
aste organisatie. 
De opkomst van 14 schakers in de slotrondes gaf pre-
cies aan hoe het Daglichtschaak dit seizoen is verlopen. 
Dat was in vergelijking met vorige jaren zeer succesvol. 
Volgend jaar gaan we derhalve door met het Daglicht-
schaak. Er zit nog verdere groei in.  
 
(zie bladzijde 31 voor de uitslagen van 
ronde 19, 20 en 21) 
 

Jan Vermeer kampioen Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

 
(het scheelde deze keer werkelijk een haartje of het was er niet van gekomen deze  broodnodige Ruimte op te nemen in Het 
Nieuws! Gelukkig besefte de redactie op tijd welk een gapende leegte deze omissie zou achterlaten , dus hierbij alsnog De 
Ruimte!!  Nog bijna 3 volle regels staan ter beschikking. Goed dan, tweeëneenhalf nog maar. In ieder geval ruim twee: ) 

Ruimte voor Aantekeningen 
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In de Promotieklasse is De Toren de laatste jaren één 
van de grote favorieten voor promotie. 
Elk jaar kwam er een kink in de kabel en meestal wer-
den er juist tegen een niet favoriet team punten ge-
morst. 
Dit jaar werd er echter zeer professioneel en geconcen-
treerd gespeeld en zodoende kwamen wij op 19 Maart 
in de Steenen Camer om te proberen onze laatste theo-
retische kans op het kampioenschap te verzilveren te-
gen het team van De Toren, dat wellicht aan een gelijk-
spel al genoeg had voor het kampioenschap. 
 
In een vrolijke licht gespannen sfeer wachtten de spe-
lers van De Toren en de van buiten Arnhem komende 
spelers van ASV 3 op de in de file (!) vastzittende wa-
gen van Barth  
met Erika, Ruud en Sherman, die inviel  voor de in ASV 
2 ingevallen Theo. 
 
Om even over enen starten wij en de strijd ging lange 
tijd gelijk op, na een korte remise van Edgar en Thomas. 
Anthony had tegen Barth na de opening licht voordeel 
en toen Barth na een kleine onnauwkeurigheid steeds 
meer naar zetten moest zoeken vond Anthony de afma-
ker en stonden we op achterstand. (½   - 1½) 
Sherman kwam in een Siciliaan tegen Rein steeds meer 
los en ontketende een koningsaanval, 
maar in die fase koos hij voor een puntendeling omdat 
hij niet veel tijd meer had (1-2). 
Kees Sep had zich goed op Bob voorbereid en lange tijd 
ging de strijd dan ook gelijk op,  
maar toen hij iets te optimistisch op de damevleugel ac-

teerde, kostte dit een pion en in het vervolg verloor hij er 
nog één en was de koek op (1-3). 
Anne Paul speelde tegen superinvaller Mathieu Ros-
kam, maar was gewaarschuwd door het verlies van Erik 
tegen deze man in de vorige ronde. Na een rustige ope-
ning werd De Torenaar 
langzaam opgerold en kwam er weer wat spanning in de 
wedstrijd (2-3). 
Gerben speelde tegen talent Sebas en deed dat met zijn 
kenmerkende aanvallende stijl, Sebas was niet impres-
sed en grabbelde een pionnetje mee, toen begon Ger-
ben te toveren en ontstond in tijdnood een ingewikkelde 
tactische stand. Na goed rekenwerk raakte de wedstrijd 
in evenwicht en bood Gerben remise aan. Na professio-
neel overleg en enig wachten op de overige borden 
werd het 2½ - 3½ . 
Ruud stond na een zware tactische partij minder, maar 
Bram kon nog ergens in de fout gaan, dus werden 
nauwlettend de verrichtingen van Erika en Jeroen ge-
vold. 
Erika stond in een toreneindspel 2 pionnen voor, maar 
Jeroen had compensatie door een vrije randpion. Toen 
Erika niet meer kon winnen werd tot remise besloten en 
werd door Bram meteen aan Ruud remise aangeboden. 
Gezien de inmiddels verdachte stand nam Ruud dit aan 
en waren het kampioenschap van de Toren en onze ne-
derlaag een feit.  3½ - 4½  
 
De Toren hierbij nogmaals felicitaties en sterkte in de 
KNSB! 
 
                                

ASV 3: De Toren te goed ..en kampioen! 
Anne Paul Taal 

Oplossing probleem op bladzijde 24: 
1. Td7! En zwart zag af van verdere tegenstand. 
Na. 1. …  Lxd7  2. Dd6+  Te7  3. Dh6+  Ke8 is het 
immers mat door Tg8+ 
 
(Popov - Angelov, Bulgarije 1961) 

19e ronde    20e ronde   
Jan Vermeer Dick Hajee 1-0  Rob Cornips Hendrik van Buren 1-0 
Horst Eder Rob Cornips rem  Horst Eder Jan Vermeer rem 
Wim Zunnebeld Hans Meijer 1-0  Dick Hajee Peter Hamers 1-0 
Hendrik van Buren Henk ter Horst 1-0  Rob Lubbers Gerrit Verbost 0-1 
Peter Hamers Jacob Zandbergen 1-0  Henk ter Horst Wim Zunnebeld 0-1 
Gerrit Verbost Stephan Machie rem  Stephan Machie Hans Meijer 0-1 
Jacques Gosseling Rob Lubbers 0-1  Jacques Gosseling Jacob Zandbergen 0-1 

21e ronde   
Jan Vermeer Hendrik van Buren 1-0 
Dick Hajee Rob Cornips 1-0 
Wim Zunnebeld Horst Eder 1-0 
Rob Lubbers Peter Hamers 1-0 
Gerrit Verbost Jacques Gosseling 1-0 
Hans Meijer Jacob Zandbergen 0-1 
Stephan Machie Henk ter Horst 1-0 

Uitslagen Daglichtschaak 
Ronde 19, 20, 21 
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• verzekeringen 
• spaarregelingen 
• hypotheken 
• financieringen 

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


