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Ondanks dat de redactie deze keer wat laat 
was met het sturen van een mailtje waarin 
melding wordt gemaakt van de naderende 
deadline voor kopij, ook wel bekend als de 
gevreesde Doodlijn, kunnen we toch weer 
vaststellen dat er weer een rijk gevulde ASV-
Nieuws van de persen is gerold.  
Als het goed is staan alle aangeleverde bij-
dragen er in. Ook bij de vorige Nieuws ging er toch weer 
wat mis, er stond weer  eens een stuk niet in, maar 
niemand heeft dat gemerkt, behalve de schrijver van dit 
stuk. Tja, kan gebeuren. We doen ons best.  
In deze Nieuws weer verhalen en verslagen van over-
winningen en van nederlagen… ASV4 is helaas gede-
gradeerd en ASV7 staat op de rand van degradatie. 
Men heeft het nog in eigen hand, één overwinning en de 
degradatie is afgewend. En is ASV2 al kampioen? Nog 
niet, maar de teamcaptain is vol optimisme… lees het 

zelf . Een mooie probleemrubriek is er ook 
weer. Dan is er weer Daglichtschaak. Uitsla-
gen en standen waar je kunt zien dat  Dick 
Hajee de titel heeft weggekaapt voor de neus 
van Jan Vermeer. 
  
Hier en daar staan er weer foto’s, onder an-
deren genomen tijdens het voorjaarstoernooi. 

Deze keer geen foto’s van de trotse prijswinnaars, maar 
momentopnamen van de spelers achter het bord. Men 
ziet er van alles, inspiratie, wanhoop, concentratie…. 
Veel leesplezier gewenst, 
 
Namens de redactie, 

Ignace Rood 

Hectische weken liggen achter ons en hoewel het sei-
zoen in de laatste maanden zit, zijn we nog lang niet 
klaar. Die hectiek past bij ASV. We hebben immers de 
laatste jaren aangetoond, dat door actief te zijn, groei 
mogelijk blijft. En actief zijn we geweest de laatste 
maanden. In korte tijd werd op verschillende niveaus 
schaaktraining opgezet. De animo daarvoor bleek groot. 
Over de eerste toptraining door Willy Hendriks waren de 
16 deelnemers razend enthousiast en we zijn ervan 
overtuigd dat hetzelfde enthousiasme zal ontstaan na 
de eerste training voor de middengroep door Pascal Lo-
sekoot. Aanmelding voor deze training is overigens nog 
mogelijk. Door de beginnerscursussen van Hendrik van 
Buren is tot onze grote vreugde een nieuwe groep 
schaakenthousiasten aangeboord en daarvan hebben 
enkele spelers de weg naar ASV inmiddels meer struc-
tureel gevonden. De loop zit er trouwens toch weer in en 
dat past binnen ons beleid, waarin ledenbehoud en le-
denwerving hoog in het vaandel staan. Het is mooi om 
te zien dat op deze manier verschillende beleidsaspec-
ten elkaar versterken. Ook de spelers die al langer van 
de ASV-familie deel uit maken kunnen in dit verband 
een bijdrage leveren. En dan hebben we het over het 
opvangen van "nieuwe gezichten" en het hen wegwijs 
maken binnen ASV. Dat kan door een praatje te maken, 
een partijtje naspelen, wat uitleg geven of gezellig nog 
wat spelen. De groep nieuwe spelers zal zich zo nog 
sneller thuis voelen bij onze club. 
 
Op 15 april is onze “ledenwerfgroep” weer een dag de 
straat op geweest om aan het winkelend publiek te laten 
zien dat schaken leuk is en schaken bij ASV heel leuk. 
Dit gebeurde op de sportmarkt van de gemeente Arn-

hem in het kader van de Nationale Sportweek. Ons 
team ledenwervers bleek weer een ingespeeld kwartet. 
Daar waar twee van hen een partijtje speelden, spraken 
de anderen geïnteresseerde toeschouwers aan. Deze 
aanpak lijkt ook deze keer weer succesvol, want een ze-
vental voorbijgangers was meer dan gemiddeld geïnte-
resseerd. Wij hopen u dan ook op de komende club-
avonden weer nieuwe gezichten bij de senioren en de 
jeugd te mogen verwelkomen. Gesteund door dit succes 
zullen we de komende maanden vaker de straat op 
gaan om ervoor te zorgen dat we in ieder geval het hui-
dige ledenbestand op peil houden, maar bij voorkeur 
zelfs nog wat groeien. 
 
Het is ook ons beleid om te proberen nieuwe activiteiten 
op te zetten. En we zijn er dan ook oprecht blij mee dat 
we na het binnenhalen van de OSBO-cupfinaledag we 
er samen met de OSBO ook in geslaagd zijn om de fina-
ledag van de KNSB-beker naar Arnhem te halen. In 
hoog tempo hebben we om deze wedstrijden heen een 
vierkampentoernooi en een schaakboekenbeurs opge-
zet. Daarmee zal het grand-café van het Lorentz op 19 
en 20 mei weer een prachtige schaakarena zijn.  
 
In de drukste schaakmaand van het jaar met twee exter-
ne wedstrijden was het Lorentz ook nog eens een dag 
gevuld met 107 schakers die in een gemoedelijke sfeer 
het Voorjaarstoernooi speelden. Ons rapidtoernooi werd 
deze keer gewonnen door Martijn Dambacher. Een 
mooie naam om op de erelijst van ons toernooi te heb-
ben. ASV-succes was er dankzij Tony Hogerhorst die in 
grootse stijl de B-groep op zijn naam schreef. Deze 
gladjes verlopen dag was weer mogelijk met de hulp 

Van het bestuur 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

29 juni 2006 22 juni 2006 

Van de redactie 
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van een grote groep vrijwilligers. Dank voor jullie inzet! 
 
Via het Voorjaarstoernooi is het bruggetje naar het pres-
tatieve gedeelte van het schaken snel gevonden. De ex-
terne competitie heeft ons dit jaar wel bezig gehouden. 
En dat is nog niet klaar, want twee dagen na de ver-
schijning van deze ASV-Nieuws speelt ASV 2 in eigen 
huis om het kampioenschap in de derde klasse KNSB 
tegen Paul Keres 2. Een gelijkspel is voldoende, maar 
ondanks dat kleine voordeel zal het een zware klus wor-
den tegen het sterke Utrechtse team. Naast dit mogelij-
ke succes waren er vooral tegenvallers. ASV 4 degra-
deerde kansloos uit de promotieklasse en noch ASV 5 
noch ASV 6 slaagde erin de titel in de tweede klasse te 
behalen. ASV 7 strijdt op 21 april om klassebehoud in 
dezelfde klasse. Kortom: op het seizoen van ASV 2 na 
was het niet hoogstaand, maar tegelijkertijd mogen we 
wel weer tevreden zijn over het organisatorisch gladjes 
verlopen seizoen. Slechts éénmaal verscheen door een 
communicatiestoornis een team incompleet aan de 
start. Een keer teveel, dat wel, maar met tien teams 
moeten we helaas accepteren dat er wel eens iets mis 
kan gaan. Hoewel het competitieseizoen nog niet ten 
einde is, zijn we al begonnen met de voorbereidingen op 
seizoen 2006-2007. De teamleiders zullen hun vaste 
spelers vragen of ze ook komend jaar in de KNSB- of 
OSBO-competitie willen deelnemen. U mag dat ook 
rechtstreeks aan onze wedstrijdleider Hedser Dijkstra 
kenbaar maken. We zijn zo vroeg, omdat we eind juni 
graag een indicatie willen maken met hoeveel teams we 
komend seizoen kunnen deelnemen. 
 
ASV nam dit seizoen ook met vijf jeugdteams deel aan 
de competitie. Goede prestaties leverden zowel in de D-
klasse als in de E-klasse een plaats in de topklasse op. 
Daarin speelden de teams van ASV geen rol van bete-
kenis. Onze schaakvrienden uit Arnhem-Zuid pakten bij-
na alle prijzen. De Toren C1, D1 en E1 werden OSBO-
kampioen. Proficiat! Weliswaar in de schaduw van De 
Toren, maar ook de prestaties van de ASV-ers worden 
steeds beter. En dat is een compliment aan onze jeugd-
leiding. Om die opgaande lijn vast te houden, is het drin-
gend gewenst dat de jeugdleiding versterking krijgt. Te 
weinig schouders moeten nu de ‘last’ van teveel kinde-
ren dragen. Heeft u interesse, klamp dan Frank Schleip-
fenbauer even aan voor meer informatie. 
 
De strijd in de diverse onderdelen van de interne com-
petitie is nog ongemeen spannend. Om zeker te zijn dat 
u niets mist, vermelden we u het resterend programma: 
 
27/4 5e rapidavond 
4/5 29e ronde 
11/5 30e ronde 
18/5 31e ronde 
25/5 Geen clubavond ivm Hemelvaartsdag  
1/6 32e ronde  
8/6 Intern-ASV-snelschaakkampioenschap 
15/6 33e ronde 
22/6 34e ronde 
29/6 Fischer Random Chess (laatste 
clubavond) 

En hoewel we natuurlijk ook in de laatste twee maanden 
hopen op een blijvend grote opkomst heeft de ervaring 
geleerd dat het dan toch wat terugloopt. Om die reden 
hebben we besloten de onderste zaal van ons clubge-
bouw nog slechts te gebruiken als de andere twee zalen 
niet toereikend zijn. Dat scheelt aan het eind van de 
avond weer veel opruimwerk.  
 
ASV heeft een naam op te houden als het gaat om de 
deelname aan het OSBO-snelschaakkampioenschap 
voor clubteams. De laatste jaren slaagden we er steeds 
in om acht viertallen in alle sterktes te formeren. Helaas 
is de datum voor dit evenement al enkele malen veran-
derd, waardoor het onmogelijk werd om u vroegtijdig te 
informeren. Deze week werd bekend dat de definitieve 
datum 3 juni is geworden. Op Pinksterzaterdag is Elst 
het decor van dit kampioenschap. We hebben de team-
leiders inmiddels gevraagd hun mensen enthousiast te 
maken. U kunt zich ook bij Erik Wille aanmelden. Zodra 
we alle aanmeldingen binnen hebben, zullen teams wor-
den geformeerd. Het is dus geen belemmering als min-
der dan vier spelers uit één team willen meedoen. Ook 
kunt u hieraan gewoon meedoen als u niet in een team 
speelt of dubbellid bent en in de competitie voor een an-
dere club uitkomt. 
 
U merkt het. ASV is vooral een club van doen. De mou-
wen omhoog en dan kunnen we van alles regelen en 
organiseren. Wij hopen daarmee ook voor andere vere-
nigingen een voorbeeld te zijn. In schaakland wordt in 
alle geledingen vooral veel gepraat over ‘hoe nu ver-
der?’. Interessant en nuttig zijn de themadagen over al-
lerhande onderwerpen. Maar alleen praten is niet ge-
noeg. De terugloop van het georganiseerde schaak kan 
alleen gekeerd worden door actieve verenigingen. ASV 
mag er trots op zijn dat in de mindere jaren van het ge-
organiseerde schaak juist groei bereikt wordt. 
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De editie van ASV-Nieuws van maart 2006 is voor mij 
aanleiding om eens een gedegen ingezonden stuk te 
maken. De redacteur van het blad zit ons iedere keer 
weer op een nogal ergerlijke manier (het lijkt trouwens 
dat hij dat zelf wel grappig vindt) achter de broek om 
toch maar sfeerverhalen in te sturen. Ik denk altijd dat 
een redactie zelf verhalen bedenkt, maar nee deze re-
dacteur vraagt, ja smeekt om verhalen. Volgens mij 
schrijft hij ze dan gewoon over en dat is plagiaat. 
In bovengenoemd blad werpt hij de vraag op of ASV-
Nieuws eigenlijk wel gelezen wordt. En ook noemt hij 
dat een schokkende vraag. Dat is het natuurlijk ook. Het 
schokkendst is nog wel (en dat schrijft hij er n.b. ook 
nog even bij) dat hij zelf het blad ook niet leest. Boven-
dien twijfelt hij aan ons bestaan. Gaat dat niet veel te 
ver, lezers? 
Ik wil dus wel eens even reageren op dit soort geklets. 
Of wij het blad lezen? Natuurlijk lezen wij dat blad, dat 
hoort zo als je jezelf als ASV-lid respecteert. Ten bewij-
ze dat ik het heb gelezen hierbij enkele kritische kantte-
keningen van mijn kant. 
Ik begin bij de rubriek “Plaatjes kijken” van Hendrik van 
Buren en nog een paar anderen die ik niet ken. Bij de 
notatie van de partij van ene Ayyoubi, die het kennelijk 
erg leuk deed tegen een oud-clubgenoot, is het een en 
ander niet in de haak (de redactie van het blad heeft dat 
weer eens over het hoofd gezien!). Er staat dat de pion 

op d6 een gevaarlijk wapen is. Dat klopt niet want de pi-
on staat op d5. Dan staat er 1…Tc2??? Nu snap ik 
waarom die drie vraagtekens er bij staan. Dit kan hele-
maal niet. Het moet zijn 1… Dc2! Dit is de redactie blijk-
baar ook al weer ontgaan. Hoe wordt dit alles nu weer 
rechtgezet? 
Waar ik vooral op wil reageren is de rubriek “De Regels 
voor het Schaakspel” door ene Nico Schoenmakers. Hij 
noemt dat de “De Grote Ernie en Barth FIDE Regels-
quiz”. Het getuigt nog al van eigendunk zou ik zeggen 
om te spreken van een GROTE quiz. Hij weet blijkbaar 
niet dat het Ernie en Bert is in plaats van Ernie en Barth. 
Heeft blijkbaar nooit kinderprogramma’s gevolgd. Er 
staat ook nog bij dat hij het schrijft onder auspiciën van 
ene Barth Plomp. Wat betekent dat? Doet die Barth er 
dan ook nog wat aan of hoe zit dat? 
De vragen die die Nico stelt vind ik van een bedenkelijk 
intellectueel niveau. Aan het taalgebruik te oordelen kon 
die meneer Nico (u vindt het toch niet erg dat ik hem 
meneer noem?) wel eens een soort jurist zijn.  
Hij stelt de vraag of je opzettelijk een eigen stuk mag 
aanraken. Ik zou zeggen waarom niet? Het is toch je ei-
gen vriendin? Mag je die dan niet aanraken? Dan vraagt 
hij of je opzettelijk een stuk van de tegenstander mag 
aanraken. Nou van mij mag het, maar ik denk dat de 
vriend van dat stuk dat niet op prijs stelt. Die wil natuur-
lijk niet dat je aan zijn stuk zit. Nog ingewikkelder wordt 

 
 
 
 
 

De lekker & gezond groentewinkel 
 
Heerlijke verse salades en fruitsalades uit eigen keuken 

Ook opgemaakte salades voor uw feest of party 

Kwaliteit en service staat bij ons voorop! 

Steenstraat 80 - Arnhem 
Openingstijden:     

Maandag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur  
Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur  

Uw Vakman in Vers 

(advertentie) het bij de vraag of je opzettelijk een stuk van elke kleur 
mag aanraken. Dat is wel het toppunt. Als jezelf een 
blanke vriendin hebt, ga je toch niet ook nog eens een 
gekleurde vrouw zitten aanraken of andersom? 
Dan is er de vraag wanneer een schaakpartij remise 
is. Ik dacht dat een remise een onderdak voor treinen 
en bussen was, dus waarom deze vraag? 
Ook is er de vraag hoe je remise aanbiedt. Dat lijkt me 
nog al eenvoudig, als je een remise bezit zet je een 
advertentie in de Gelderlander of in een ander blad 
van naam. 
Wat moet een speler onmiddellijk doen zodra hij remi-
se claimt? Ik zou zeggen onmiddellijk inpikken, een 
bus er in zetten en de boel op slot doen. 
Wat dient er te gebeuren als het tijd is om een partij te 
beginnen? Je moet dan als de wiedeweerga een hele-
boel zieltjes zien te winnen om enig succes bij komen-
de verkiezingen te hebben. 
Welke is de regel indien een speler niet in staat is om 
de klok te bedienen? Ik zou zeggen, een klok bedien 
je niet, daar kijk je op hoe laat het is. 
Wanneer wordt de vlag beschouwd te zijn gevallen? 
Ook dit is logisch, als hij op de grond ligt natuurlijk. 
Wat dient er te gebeuren als blijkt dat er een onregle-
mentaire zet is gedaan? Een zet of een duw geef je 
iemand als je het niet met hem eens bent of boos op 
hem bent. Met een reglement heeft dat toch niets te 
maken? 
Wanneer hoeft een speler in een reguliere partij niet te 

Reactie 
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noteren? Ook dat is duidelijk, als de partij een secreta-
resse heeft kan die alles wel opschrijven. 
Is de beslissing van een arbiter, indien de regels voor 
het versneld beëindigen van toepassing zijn, definitief? 
Het antwoord is ja want de scheids heeft altijd gelijk. Ze 
denken er wel over om een camera in de buurt van de 
keeper te zetten, maar die scheidsrechters willen dat ei-
genlijk liever niet.  
Een beetje flauw word ik wel van dat gedoe van die 
Schoenmakers van Ernie, Barth, Ernie, Barth en zo gaat 
dat gestotter maar door. 
Ik hoop trouwens wel dat die Schoenmakers mijn inzen-

ding onder ogen krijgt, want hij kan er niet om heen dat 
ik de hoofdprijs voor deze nog al domme quiz verdien. 
Welnu, dat was het voor deze keer. Maar ik laat vast 
nog wel eens vaker van mij horen. 
Omdat ik in dit artikel wel een aantal mensen flink tegen 
de schenen heb geschopt kies ik er maar voor om mijn 
schuilnaam te gebruiken. Je weet maar nooit of ze mij 
anders nog een keer onderuitschoppen al was het maar 
op het schaakbord. 
 
Goof 
 

De Jeugdhoek! 
Tijs van Dijk 

We dachten al uitgespeeld in de OSBO jeugdcompetitie 
maar ons D team mocht toch als onderste team mee-
doen aan de Topklasse. Zeker een eer maar dat wordt 
dus wel alles verliezen. Toch? Echt niet! Ondanks het 
feit dat het sterkste team niet kon spelen pakten we elke 
ronde wel een erepunt. En de invaller uit het eveneens 
succesvolle E team won ronde na ronde na ronde na 
ronde na ronde, tel dat maar eens bij elkaar op en je 
hebt uit 5 rondes 5 punten! Ongelofelijk dat we dat in de 
Topklasse zien. Kasper Bredius is zijn naam (zie foto). 
 

 
Behalve al die punten van Kasper waren ook de andere 
teamleden goed op dreef, en dat op Dreef 1 want dat 
was de Deventerse lokatie. Koen Castelein presteerde 
het drie rondes op rij (!) de volle dame van de opponent 
af te pakken. En ook keurig afgemaakt want dat gaat 
nog wel eens fout maar deze hattrick is volledig ver-
diend! Carlo Bredius kreeg aan bord 1 nu echt de ware 
top van Oost-Nederland te verwerken, won wel een keer 
maar in de andere partijen bleek zijn openingsrepertoire 
onvoldoende. 
 

Ook Bacon Shao had zware potten maar tegen de num-
mer 1 van Poule Noord, SV Veenendaal, hield hij het 
wel uit tot in het eindspel! Dat was ook leuk voor onze 
Arnhemse vrienden De Toren want zij willen kampioen 
worden en wij vinden het ook leuk als het in Arnhem 
blijft. We pakten een matchpunt af van hun concurren-
ten, 2-2, zelfs De Toren zelf kwam niet verder dan ook 
2-2. 
 
De wedstrijden op de 2e en slotdag waren aan de Driel-
se Dijk op de eerste lentedag van het jaar, alles leek 
een uur vroeger dan normaal. Dit keer waren ook Stefan 
Bredius en Sebastian Hartgring van de partij. Een hoos-
bui als prettige inleiding van de lente zorgde ervoor dat 
we wat te laat arriveerden bij de Drielse Dijk. Pardoes 
wonnen we met 4-0! De tweede ronde moesten we te-
gen de latere kampioenen van De Toren en dat verloren 
we. Nu het seizoen voorbij is is de  prettige conclusie 
dat niet alleen de E maar ook de D de top van de OSBO 
heeft gehaald en zelfs hoewel als laatste en 10e ge-
plaatst keurig als 6e in de middenmoot is geeindigd. 
 
Onze zuiderburen zijn zo'n beetje overal in het OSBO-
gebied kampioen geworden maar... de felbevochten Rijn 
IJsselcup kwam in onze handen! Binnen onze regio mag 
je dus zeggen dat ASV toch De Toren de baas is :). 

Kasper Bredius 
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Had iemand mij voor de 7e ronde gezegd dat wij tegen 
de Toren en Voorschoten een totaal van 10.5 bordpunt 
zouden halen, dan zou ik direct zijn gaan feesten. Want 
een dergelijk aantal bordpunten uit 16 mogelijke moet 
toch wel 4 matchpunten, en dus een kampioenschap, 
betekenen!? 
 
Helaas (maar toch), dit bordpuntentotaal heeft maar 2 
matchpunten opgeleverd omdat op een overweldigende 
zege op De Toren (7-1) een nipt verlies tegen Voorscho-
ten (4.5-3.5) volgde. 
 
Genoten hebben we wel (Natuurlijk vooral tegen stads-
genoot de Toren) en nu mogen we in de laatste ronde 
nog een spannende en alles beslissende match tegen 
de nummer 2 van onze klasse, Paul Keres 2, spelen.  
Bij winst of gelijk spel zijn we kampioen, bij verlies is 
Paul Keres 2 kampioen! Maar dat is natuurlijk een 
prachtig vooruitzicht voor een team dat als hoofddoel 
slechts klassebehoud had! 
 
Hoe is het zo gekomen? 
 
Over de wedstrijden heeft iedereen natuurlijk al voldoen-
de kunnen lezen in En Passant. Daarom hier slechts 
een korte samenvatting. 
 
Voorafgaande aan de wedstrijd in de 7e ronde, tegen de 
Toren, ging iedereen uit van een spannende en vooral 
moeilijke thuiswedstrijd. De Toren had tot aan de 6e ron-
de volop in de top meegespeeld. Bovendien zijn de 
wedstrijden tegen de Toren als stadsderby altijd span-
nend.  
Maar tijdens de wedstrijd bleek dat enkele spelers van 
de Toren een offday hadden en de overigen broederlijk 
meedeelden in de malaise. Het begon natuurlijk met de 
plotselinge en verassende zege van Daan tegen de top-
per van de Toren Bob Beeke. (Zie het partijenblok voor 
de beslissende stelling). Daarna vielen de Torenaars als 
rijpe appels uit de bomen. Alleen de voorzitter van de 
Toren, Anthony Michels bleek geen zin te hebben in een 
sponsering van het ASV bordpuntentotaal en wist op 
slinkse wijze onze Fokke te verwarren waardoor Antho-
ny het enige punt voor de Toren scoorde. Achteraf bleek 
dat Fokke, ondanks het verloop van de partij, hier toch 
vrede mee kon hebben. Hij bleek voorafgaande aan de 
wedstrijd het gehele scenario voorspeld te hebben. En 
inderdaad 7-1 is geen slechte deal met nog 2 zware 
wedstrijden te gaan. 
 
De wedstrijd tegen Voorschoten, de 2e in de reeks van 3 
zware wedstrijden, droeg al vrij snel tekenen van donke-
re wolken in zich.  
Na een tweetal uurtjes spelen bleek een van onze top-

pers van dit jaar, Theo Jurrius, in een hopeloze positie 
verzeild geraakt te zijn. Na zijn verlies zag het er dan 
ook slecht uit voor ons omdat eigenlijk nergens een be-
slissing in ons voordeel leek te vallen.  
Nog even leefde bij mij de hoop op toen het leek alsof 
Koert, Fokke, Sjoerd en misschien ook Daan zeer goe-
de kansen kregen en Kees zich goed verdedigde. Ech-
ter helaas bleken de meeste kansen in de partijen op 
zijn best plusremises te zijn, terwijl het verlies van Fred 
ons verder terugwierp. Uiteindelijk werd het dan ook 4.5-
3.5 voor Voorschoten. 
 

 
Kommer en Kwel (en bier) na de wedstrijd tegen Voor-
schoten,  …iedereen ontwijkt de persfotograaf… 
 
En hoe nu verder….in zak en as?…dan maar niet 
promoveren? 
 
Met nog steeds een matchpunt voorsprong, en een zwa-
re wedstrijd voor de boeg, rest ons natuurlijk niets an-
ders dan gewoon stinkend ons best doen tegen Paul 
Keres 2 en genieten van een hopelijk spannende kampi-
oenswedstrijd. 
 
Voor ons is 4-4 natuurlijk voldoende maar er vanaf zet 1 
op spelen kunnen en willen we niet. 
We gaan gewoon genieten van een lekker zaterdagmid-
dag potje schaak en verder zien we wel, dat is wat mij 
betreft de beste insteek.  
Een mooie spannende partij is een spirituele ervaring 
die niemand meer van je afneemt, en een kampioen-
schapstrofee is natuurlijk slechts een materiele bijzaak. 
 
Wijze woorden tot besluit……….maar stiekem ga ik er 
toch vanuit dat we gewoon kampioen worden! 

10.5 punt uit 16 mogelijke … en toch nog te 
 weinig voor een feestje in de voorlaatste ronde! 

Frank Schleipfenbauer 
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Hoewel…. was het misschien gewoon dat zetje 1.b3 (ipv 1.a3) dat Theo dwarszat? 

Stand in de Klasse 3C      Mp Bp  1   2  3  4  5  6   7   8   9  10 Ra   TPR 
1.  ASV 2                  13 39½ x   .  3½ 4½ 6  7   4½  4   5½ 4½ 2000 2070 
2.  Paul Keres 2           12 37  .   x  4½ 2½ 4  6   4   5   5  6  2036 2046 
3.  Voorschoten            11 38  4½  3½ x  4  5½ 5½  3½  .   6  5½ 2036 2051 
4.  ZSC-Saende             11 36  3½  5½ 4  x  5  4   5½  4½  4  .  2066 2026 
5.  VAS 3                  9  30  2   4  2½ 3  x  .   4½  4½  4½ 5  1978 1967 
6.  De Toren Arnhem        9  29½ 1   2  2½ 4  .  x   4½  5   6  4½ 1953 1978 
7.  BAT Zevenaar           6  31½ 3½  4  4½ 2½ 3½ 3½  x   6   .  4  2014 1980 
8.  Zukertort Amstelveen 3 3  28½ 4   3  .  3½ 3½ 3   2   x   6  3½ 1960 1949 
9.  Wageningen 2           3  25  2½  3  2  4  3½ 2   .   2   x  6  1937 1918 
10. Kijk Uit               3  25  3½  2  2½ .  3  3½  4   4½  2  x  1926 1917 
 

Uitslagen     
7e ronde             (proc. kans) 
   ASV 2                 2006 - De Toren Arnhem       1954 7 - 1 4,56 3,44 
1. Daan Holtackers       2035 - Bob Beeke             2137 1 - 0 0,36 0,64 
2. Sjoerd van Roosmalen  2038 - Bram van der Velden   2058 1 - 0 0,47 0,53 
3. Frank Schleipfenbauer 2065 - Jeroen van Onzen      2009 1 - 0 0,58 0,42 
4. Fokke Jonkman         1979 - Anthony Migchels      2020 0 - 1 0,44 0,56 
5. Koert van Bemmel      2002 - Thomas van Nispenrode 1921 1 - 0 0,61 0,39 
6. Fred Reulink          1984 - Sebas Beumer          1789 1 - 0 0,75 0,25 
7. Theo Jurrius          1968 - Vincent Vleeming      1825 1 - 0 0,69 0,31 
8. Kees Sep              1975 - Ronald Engelen        1873 1 - 0 0,64 0,36 
 
8e ronde 
   Voorschoten         2038 - ASV 2                 2006 4½ - 3½ 4,40 3,60 
1. Peter Wilschut      2167 - Sjoerd van Roosmalen  2038 ½  - ½  0,68 0,32 
2. Frank den Herder    2104 - Daan Holtackers       2035 ½  - ½  0,60 0,40 
3. Frits Fritschy      2079 - Koert van Bemmel      2002 ½  - ½  0,61 0,39 
4. Marcus Driessen     2112 - Frank Schleipfenbauer 2065 0  - 1  0,57 0,43 
5. Wouter Noordkamp    2023 - Fred Reulink          1984 1  - 0  0,56 0,44 
6. Symon Algera        2000 - Theo Jurrius          1968 1  - 0  0,55 0,45 
7. Bert Houweling      1994 - Fokke Jonkman         1979 ½  - ½  0,52 0,48 
8. Roderick van Kempen 1824 - Kees Sep              1975 ½  - ½  0,30 0,70 
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Partijenblok ASV 2 
 
(1) Bob Beeke - Daan Holtackers 
ASV 2 - De Toren KNSB 3C ronde 7, 4 maart 2006 
 

 
Na een vroeg ...,d5 van zwart in een Siciliaan heeft wit 
een goede stelling gekregen: een sterk veld op d4 en 
druk op de zwarte koningsstelling. Maar zwart heeft nog 
wel tegenkansen. 
15. Lf4?, Pc4! 
Maar nu wint zwart geforceerd materiaal. Na 16. Pc7, 
Ld6 17. Pxe8 slaat zwart met schaak op f4; 17. ..., Lxf4+ 
18, Kb1, Lxe8 en zwart wint een kleine kwaliteit. Toch 
was dit nog het beste geweest; na de partijzet komt wit 
er niet meer aan te pas. 
16. Pc3, La3 17. Df3, Lxb2+ 18. Kb1, Lxc3 19. Dxc3, 
Tc8! 20. Pd2 
Verliest onmiddellijk, maar 20. Lxc4, Txc4 21. Df3. Pe4 
is ook geen aantrekkelijk alternatief. 
20. . . . .  Db6+ 21. Db3, Pa3+ 22. Ka1 
Of 22. Kb2, Txc2+ 23. Kxa3, Da5+ en mat. 
22. .... Pxc2+ 23. Kb2 
Ook op 23. Kbl volgt 23. ..., Dd4. 
23. . . . .  Dd4+    0- 1 
 
Daan Holtackers. 
 

(2) Bemmel,Koert van - Fritschy,F [C17] 
Voorschoten – ASV 2 KNSB 3C ronde 8, 
22 maart 2006 
Analyses Fritz8 (90s) 
 

 
Stelling na de 18e zet van wit. 
 
De resten van een wilde Franse opening zijn nog aan-
wezig en na de volgende zet lijkt wit zonder meer duide-
lijk voordeel te hebben. 
Hij heeft aanval en de lijnen tegen de zwarte koning 
gaan geforceerd open.  
Daartegenover staat dat wit wel snel moet zijn omdat 
het zwart dreigt met zijn geweldig centrum te gaan wal-
sen terwijl zijn de witte toren op h1 nog buitenspel staat.  
 
19.Ld2-a5 b7-b6 20.c5xb6 [Fritz geeft hier nog 20.Ta1–
b1 Dc7-c6 21.La5xb6 Dc6xb5+± als optie] 20...Dc7-b7±  
 
Volgens Fritz groot voordeel voor wit dus. 
En op dit moment had ik weer de hoop dat er een 4-4 
gelijkspel of misschien zelfs een 3.5-4.5 winst voor ons 
in zat. 
Helaas bleek een winst voor Koert niet weggelegd. 
 
21.Ta1–c1 Pe7-f5 [21...Kc8-b8!? 22.c2-c3 d4xc3 
23.Tc1xc3 Td8-c8±] 22.c2-c4+- Pf5-d6 23.c4xd5+ [De 
meest logische. Een alternatief is nog 23.Db5xd5!? Pd6-
e4 24.Dd5-b5+- Hierbij wordt de c-lijn echter niet geo-

Persoonlijke resultaten 
    ASV 2                 1 2 3 4 5 6 7 8 Ap Bp Brd Kl KNSB TPR  RaTg W-We 
1.  Sjoerd van Roosmalen  ½ 1 ½ 1 1 1 1 ½ 8  6½ 1,3 4w 2038 2332 2081 +3,0 
2.  Frank Schleipfenbauer ½ 1 0 ½ ½ 0 1 1 8  4½ 2,4 6z 2065 2092 2049 +0,3 
3.  Daan Holtackers       ½ - ½ 1 1 ½ 1 ½ 7  5  2,9 3z 2035 2187 2029 +1,4 
4.  Vincent de Jong       1 1 ½ - - - - - 3  2½ 3,0 3w 1960 2332 2059 +1,4 
5.  Koert van Bemmel      - - ½ 0 ½ ½ 1 ½ 6  3  4,0    2002 2020 2020 +0,2 
6.  Paul de Freytas       0 - - - - - - - 1  0  5,0 1z 1890 1714 1923 -0,5 
7.  Fokke Jonkman         - 0 1 ½ 0 1 0 ½ 7  3  5,6 5w 1979 1902 1952 -0,7 
8.  Fred Reulink          - 1 ½ ½ 0 1 1 0 7  4  5,7 1z 1984 2032 1982 +0,5 
9.  Erik Wille            1 - - - - - - - 1  1  6,0 1w 1990 2148 1919 +0,4 
10. Kees Sep              - 1 - 0 1 ½ 1 ½ 6  4  7,0 2w 1975 2017 1892 +0,3 
11. Barth Plomp           ½ - - - - - - - 1  ½  7,0 1z 1938 1862 1862 -0,1 
12. Theo Jurrius          0 1 1 1 ½ 1 1 0 8  5½ 7,4 2z 1968 2020 1878 +0,6 
13. Kees Verkooyen        - 0 - - - - - - 1  0  8,0 1z 1896 1657 1804 -0,6 
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pend.] 23...Kc8-b8± Diagram  
 

 
De lijnen tegen de zwarte koning zijn geopend maar wit 
moet iets doen met de aanval op zijn dame. 
Koert kiest hier de meest logische zet. Echter  die blijkt 
onverwacht tot remise te leiden. 
 
Was er dan iets beters? Volgens Fritz wel ; 
24.Db5-e2!? d4-d3 25.De2-e1!± (‹25.De2xd3 e5-e4 
26.Dd3-a3 Pd6-b5=+) Maar ik moet bekennen dat ik  dit 
wit nog niet zomaar zie winnen. Zwart heeft m.i. nog vol-
doende kansen door zijn centrum en de slechte stand 
van de witte toren op h1. Kortom alleen winst wanneer 
je over de stalen zenuwen van Fritz8 beschikt (oftewel 
geen zenuwen). 

 
24.Db5-c6!?!  en nu grijpt zwart zijn kans 
24...Db7-a6+= 25.Kf1–g1 Tg8xg2+! 26.Kg1xg2 Td8-
g8+ 27.Kg2-h3 Tg8-h8+ Diagram  
 

 
 
 
28.Kh3-g2 ½–½ omdat zwart met Tg8+ de zetten gaat 
herhalen. 
Had wit hier niet nog paard h4 kunnen proberen? 
Nee want dan is 28.. Dd3 mat!! 
 
Frank Schleipfenbauer 

Interne Competitie 
Erik Wille 

Clubkampioenschappen 
De strijd om de titel in de A-groep is nog niet gestreden. 
Remco de Leeuw gaat aan kop. Hij achterhaalde de vo-
rige koploper, Otto Wilgenhof, maar hij zal nog drie in-
terne partijen moeten spelen om de vereiste 25 partijen 
te halen. Daarnaast staat Otto Wilgenhof nog in de 
buurt, maar hij mag geen donderdag meer overslaan. 
Dat is op zich natuurlijk een mooie uitdaging voor Otto. 
Ook Frank Schleipfenbauer mag ook niet veel meer mis-
sen. Frank is overigens aan een uitstekend seizoen be-
zig en dat ondanks zijn vele beslommeringen voor de 
jeugd en ASV 2. Veel voor ASV doen en goed scoren 
kan dus hand in hand gaan! Met Gonzalo Tangarife ko-
men we de eerste speler tegen die zeker de 25 partijen 
haalt. Knap zijn de klasseringen van Martin Weijsenfeld 
en Paul de Freytas, beiden speler van het niet enorm 
succescolle vierde. Onderstaand een overzicht van de 
spelers in de A-groep die het eindklassement nog kun-
nen halen. Opvallend is dat maar liefst zes spelers van 
ASV 4 voldoende partijen gaan halen. In dat opzicht is 
het vierde dus wel een voorbeeld voor de club. Met nog 
zeven ronden en voor sommige spelers een externe 
partij te gaan, zullen er ongetwijfeld nog enkele spelers 

afvallen.  
 
Groep A: 

Plts Speler TPR TOTAAL % tot 
1. Remco de Leeuw 2206 14½-21 69,00 
2. Otto Wilgenhof 2191 10 -18 55,60 

3. 
Frank 
Schleipfenbauer 2121 11½-19 60,50 

4. Gonzalo Tangarife 2078 14 -23 60,90 
5. Theo Jurrius 2038 13 -22 59,10 
6. John Sloots 2024 8½-18 47,20 
7. Fokke Jonkman 2022 14½-28 51,80 
8. Bert Buisman 1993 12 -21 57,10 
9. Martin Weijsenfeld 1975 20 -32 62,50 
10. Paul de Freytas 1973 19½-34 57,40 
11. Barth Plomp 1938 9 -18 50,00 
12. Ruud Wille 1928 15 -28 53,60 
13. Anne Paul Taal 1927 13 -24 54,20 
14. Siert Huizinga 1889 14 -28 50,00 
15. Erik Wille 1828 8 -23 34,80 
16. Robert Naasz 1815 8½-17 50,00 
17. Rob van Belle 1734 15 -34 44,10 
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In groep B heeft Tony Hogerhorst de koppositie vast-
gehouden. Directe concurrent Hedser Dijkstra zakte 
wat terug en nu ligt Jan Vermeer gesterkt door beker-
successen op de loer. Ook Dick Hajee is nog niet 
kansloos. In deze groep speelt het probleem van de 
partijengrens niet en de meeste van onderstaande 
spelers zullen we dan ook in het eindklassement te-
rugzien. 
 
Groep B: 

 
Koploper Tjé Wing Au zag zijn voorsprong van ruim 
100 punten groeien naar meer dan 170. Nog slechts 
één partij scheidt Tjé Wing dan ook van de titel in de 
C-groep. Na routinier Jacob Zandbergen is het nu ook 
weer leuk dat nu eens een speler uit de eigen jeugd-
opleiding een prijs pakt. We hopen natuurlijk dat Tjé 
Wing zich zo blijft ontwikkelen en dat hij komend sei-
zoen ook in de B-groep zijn partijtje mee blaast. 
 
Groep C: 

Een goed seizoen 
We meten de vorm van het seizoen altijd af een stij-
ging of daling van ELO. Degenen die willen weten 
hoeveel ze gedaald zijn kunnen iedere donderdag 

even op de stand kijken. We beperken ons nu tot de 
‘sterken’ van dit seizoen. Die ranglijst stemt tot grote 
tevredenheid. Het is mooi te zien dat twee jonge spe-
lers flink aan het groeien zijn en in deze ranglijst bij de 
beste drie staan. Misschien nog wel knapper is het dat 
onze oud-voorzitter Gerrit Verbost zich tussen deze 
twee jongelingen heeft weten te nestelen. Hou vol, 
Gerrit!  

Arnhem: 
Steenstraat 86, tel. 026-4459156 

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

(advertentie) 

Plts Speler TPR TOTAAL % tot 
1. Tony Hogerhorst 1812 15½-31 50,00 
2. Jan Vermeer 1785 16½-27 61,10 
3. Dick Hajee 1765 11½-23 50,00 
4. Harold Boom 1756 11½-21 54,80 
5. Theo van Amerongen 1750 15½-28 55,40 
6. Hedser Dijkstra 1747 10 -24 41,70 
7. Henk Kuiphof 1745 8½-19 44,70 
8. Hendrik van Buren 1704 12 -23 52,20 
9. Ignace Rood 1701 13½-26 51,90 
10. Frans Veerman 1647 11 -23 47,80 
11. Wilfred Ariens 1632 12½-25 50,00 
12. Roland Stravers 1594 12 -22 54,50 
13. Theo Koeweiden 1586 13 -24 54,20 
14. Walter Manschot 1584 10½-22 47,70 
15. Wim Zunnebeld 1575 11½-21 54,80 
16. Horst Eder 1574 9½-22 43,20 
17. Jacob Zandbergen 1428 9½-22 43,20 

Plts Speler TPR TOTAAL % tot 
1. Tje Wing Au 1749 15 -24 62,50 
2. Mark Egging 1574 13½-22 61,40 
3. Hans Meijer 1454 10 -19 52,60 
4. Herman de Munnik 1436 10½-21 50,00 
5. Gerrit Verbost 1385 14 -22 63,60 
6. Henk Kelderman 1353 15½-28 55,40 
7. Hein van Vlerken 1320 14 -26 53,80 
8. Jonathan v d Krogt 1291 14½-27 53,70 
9. Bob Hartogh Heys 1289 9½-23 41,30 
10. Peter Giltay 1149 7 -18 38,90 
11. Phillip Stibbe 1012 7 -25 28,00 
12. Ingrid Rietmeijer 780 1 -19 5,30 

Plts Speler GR ELO STIJ 
1. Tje Wing Au C 1720 178 
2. Gerrit Verbost C 1349 152 
3. Bijan Zahmat B 1772 150 
4. Paul de Freytas A 1973 121 
5. Sjoerd van Roosmalen A 2129 111 
6. Mark Egging C 1549 104 
7. Martin Weijsenfeld A 1975 97 
8. Jonathan v d Krogt C 1285 85 
9. Gonzalo Tangarife A 2062 82 
10. Vincent de Jong A 2036 76 
11. Lion de Kok C 1074 74 
12. Jan Vermeer B 1780 65 
13. Ko Kooman C 1585 65 
14. Henny Haggeman A 1864 63 
15. Frank Schleipfenbauer A 2099 57 
16. Hein van Vlerken C 1315 54 
17. Gerben Hendriks A 1887 51 
18. Ruud Verhoef B 1724 51 
19. Wilfred Ariens B 1625 51 
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De stijging in ELO-punten wordt natuurlijk niet alleen in 
interne partijen bewerkstelligd. Daarin tellen ook de ex-
terne partijen mee. Wie is er dan vooral in interne com-
petitie enorm op dreef? 
 
Gerben Hendriks valt op de clubavonden op met een 
score van 7 uit 8, maar ook Guust Homs met 9 uit 12 en 
Martin Weijsenfeld met 18 uit 25 zijn tegenstanders die 
je beter kan mijden dit seizoen. Remco de Leeuw doet 
het goed met 8 uit 12, maar ook René Lemein met 7 uit 
10 en Teun van der Leer met 5½ uit 8 vallen op. 
 
Bekercompetitie 
In het laatste nummer van ASV-Nieuws konden we u 
melden, dat Albert Marks de eerste finalist was in de be-
kergroep. Hij stuitte in de finale op Jan Vermeer, die in 
de halve finale Theo van Amerongen klopte. Een prach-
tige finale volgde en de captain van ASV 6 sleepte de 
eerste prijs van het seizoen in de wacht. Proficiat, Jan! 
Jan Vermeer kwalificeerde zich met deze bekerwinst 
meteen bij de laatste acht van de Kroongroep. De kwart-
finales in die groep leverde een prachtige loting op: 
 
Guust Homs – Kees Verkooijen 
Kees Sep – Richard van der Wel 
Fokke Jonkman – Anne Paul Taal 
Jan Vermeer – Otto Wilgenhof 
 
De strijd in de kwartfinales is intussen losgebarsten. Ri-
chard van der Wel slaagde er niet in langs Kees Sep te 
komen. Na een remise is een tweede partij nodig. Fokke 
Jonkman plaatste zich als eerste bij de laatste vier. De 
sympathieke speler van ASV 2 kende weinig mededo-
gen met Anne Paul Taal. De oud-bekerwinnaar kon zijn 
stunt van enkele jaren geleden dus niet herhalen. Een 
droomfinale lijkt een duel tussen Otto Wilgenhof en 
Guust Homs, maar het is aan een vijftal andere spelers 
daar een stokje voor te steken, nog afgezien van het feit 
dat de loting het duo al eerder aan elkaar kan koppelen. 
 
Rapidcompetitie 
Na vier van de vijf rapidavonden gaat Remco de Leeuw 

nog steeds aan de leiding. De speler van onze hoofd-
macht heeft nu een half punt voorsprong op Guust 
Homs, die 13½ punt heeft. Otto Wilgenhof met 12½ en 
John Sloots met 10½ volgen op afstand. Opvallend zijn 
de klasseringen van Tony Hogerhorst (9½ punt) en Tjé 
Wing Au (9 punten), die het als koplopers in de B- en C-
groep hier met een 7e en 8e plaats ook uitstekend doen. 
Ook Roland Stravers valt op met zijn 9 punten. Op 27 
april vallen de beslissingen in dit kampioenschap. 
 
Snelschaakkampioenschap van ASV 
Wie wordt de opvolger van Remco de Leeuw? Wordt 
het een keer een speler die niet in ASV 1 speelt? In 
1993 lukte dat Vincent Deegens als kopman van het 
tweede voor het laatst. Nog even een opsomming van 
de laatste kampioenen: 
2000: Otto Wilgenhof 6½ uit 9 
2001: Remco de Leeuw 10 uit 11 
2002: Remco de Leeuw 8 uit 9 
2003:   Remco de Leeuw 6½ uit 8 
2004: Wouter van Rijn 7½ uit 9 
2005: Remco de Leeuw 9 uit 9 
Op 8 juni a.s. vindt deze prachtige strijd weer plaats. 
Noteer de datum in uw agenda. Vanzelfsprekend kun-
nen de niet-snelschakers onder u op die avond ook 
groepjes formeren om met een wat langzamer speel-
tempo ook veel plezier te hebben. 
 
Opkomst 
De gemiddelde deelname aan de interne competitie ligt 
boven de 42 schakers. Rekening houdend met de spe-
lers die op de clubavond hun externe wedstrijden spe-
len, komt dat gemiddelde ruim boven de 52. Dat is een 
aantal dat tegenwoordig niet veel clubs meer halen. Dat 
zegt iets over ASV en met name de sfeer bij ASV. Het is 
aan ons allen om de resterende avonden van dit sei-
zoen, maar zeker ook de seizoenen hierna voor een 
grote opkomst te zorgen. Dat is de basis van onze leuke 
interne competitie. En juist bij deze aantallen kunnen we 
iedereen steeds weer een tegenstander van ongeveer 
gelijke sterkte blijven bieden. 
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In het maartnummer heb ik u nog de ontsnappingsroute 
naar klassebehoud beschreven. Intussen weten we be-
ter. Er is geen weg terug meer om de weg terug te voor-
komen. ASV 4 is helaas weer eersteklasser. Waar-
schijnlijk kunnen de deskundigen moeiteloos pagina’s 
vullen met een psychologische analyse van dit drama. 
Aan de trouw in het team lag het niet. Slechts in drie 
wedstrijden misten we een vaste speler. Tegen a.s. 
kampioen Veenendaal traden we zelfs met negen man 
aan met ondergetekende in de rol van non-playing cap-
tain. ASV 4 was een team van (op de teamleider na) 
rustige mensen. Spelers die altijd wilden winnen, maar 
om onverklaarbare wijze daar maar zo zelden in slaag-
den. Nooit werden dit seizoen in één wedstrijd meer dan 
twee partijen gewonnen en dan komen we langzaam 
maar zeker bij het zwakke punt van dit team. Goede 
stellingen werden zo vaak niet gewonnen en maar zo 
weinig slechte stellingen werden niet verloren. De een 
overkwam dat iets vaker dan de ander, maar verwijten 
maken we niet. Degraderen doe je immers met zijn al-
len.  
Even terug naar het duel met bijna-kampioen Veenen-
daal. We speelden in een zaaltje in een sporthal, waar 
volleybal duidelijk de hoofdsport was. Ik geloof zelfs op 
behoorlijk niveau. Daar paste ASV 4 zich moeiteloos bij 
aan. Ook ASV 4 speelde die middag goed en Veenen-

daal maakte zich gaandeweg het duel meer zorgen. Re-
misevoorstellen werden afgeslagen en een verrassing 
lonkte. Zeker toen Jan Knuiman na een eerste mislukte 
poging met een truc in tweede instantie alsnog de winst 
binnenhaalde. In het laatste uur gaf het krachtsverschil 
echter de doorslag. En misschien hadden we wel een 
beetje pech; zeker als we denken aan de tijdoverschrij-
ding van Martin Weijsenfeld. Spelen tegen een veel te 
sterke tegenstander is vaak niet leuk. In Veenendaal 
was de sfeer echter zeer ontspannen en de ambiance 
van het volleybal maakte het extra bijzonder. U kent het 
misschien wel van de TV: “één, één, één, één …….” en 
dat de hele middag afgewisseld met veel gejuich, want 
ieder punt wordt met gejuich ontvangen. En ik kan u ver-
zekeren dat er bij volleybal veel punten gemaakt wor-
den. 
 
ASV 4 is met een op papier promotieklassewaardig 
team gedegradeerd. En dat gebeurde ook nog eens 
zeer ruim. Slechts twee punten werden behaald. Een 
schamel aantal. Slechts Paul de Freytas kan bogen op 
een goede score van 5 uit 8. Maar ja: degraderen doe je 
met zijn allen; terugkomen trouwens ook……. ASV 4 zal 
nog van zich laten horen, hopelijk in 2006-2007 al. 
 

ASV 4 neemt afscheid van promotieklasse 
Erik Wille 

Na het jammerlijke verlies tegen UVS 3 in de vorige ron-
de hebben wij onze kop eens geschut en zijn verder tot 
de aanval overgegaan. Eerst tegen de Toren 3. Die 
werd met 6½-1½ ingemaakt. Dat was hun eigen schuld. 
Vorig jaar versloeg De Toren 2 ASV 5 met 7-1. En om-
dat ik nu teamleider van het zesde ben, moest ASV 6 
maar wraak nemen tegen de Toren 3, dacht ik. Verder 
ben ik niet wraaklustig. Alle spelers van het zesde droe-
gen bij tot de zege. Niemand van het zesde verloor. Ui-
teraard hadden we wel wat geluk. De Torenaar maakte 
een foutje tegen Abbes Dekker en Abbes kwam nog 
weg met een remise. Theo van Amerongen voerde zijn 
partij met vaste hand naar winst. Twee pionnen voor 
was genoeg. Invaller Henk Kuiphof, ook twee pionnen 
voor, liet zijn tegenstander wegkomen met eeuwig 
schaak. De stelling van Zekria Amani was een dicht ge-
groeid oerwoud. Geen doorkomen aan en dus remise. 
Ook bij Jan Vermeer speelde twee pionnen een rol. Ook 
dit was genoeg voor de winst. Saifudin Ayyoubi speelde 
tegen Peter Lincewicz. Pionwinst was ook hier voldoen-
de voor de winst. Jacques Boonstra won met een schijn-
offer een paard. Tony Hogerhorst bepaalde de eind-

stand op 6½-1½. Een pluspion bracht de winst.   
 
 ELO ELO- 
  ASV 
1.P. Lincewicz -S. Ayyoubi 0-1 1802 1784 
2.N. Matser -H. Hogerhorst 0-1 1650 1778 
3.R. Brachten -T. van Amerongen 0-1 1732 1701 
4.J. Kruiver -J. Vermeer 0-1 1679 1677 
5.G. Blok -A. Dekker ½-½ 1779 1729 
6.T. Brans -H. Kuiphof ½-½ - 1796 
7.M. Steinau -J. Boonstra 0-1 1666 1554 
8.A. Schouten -Z. Amani ½-½ 1593 1644 
   1½-6½ 1700 1708 
 
De wedstrijd tegen Pion 3 verliep geheel anders. Hier 
was geen sprake van een walk-over. In tegendeel, ver-
lies werd ternauwernood voorkomen. Tijdens de wed-
strijd pakte de wolken steeds donkerder boven de vel-
den van ASV 6. Bij de rondgang langs de borden zat 
Tony Hogerhorst met een achtergebleven pion opge-
scheept en moest met kunst- en vliegwerk proberen te 
ontwikkelen. Ayyoubi kreeg een enerverend pionnen-
eindspel op het bord en Theo van Amerongen had last 

ASV 6 heeft twee overwinningen te melden 
Jan Vermeer 
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van een doorgebroken vrijpion op d6. Maar Jacques 
Boonstra stond een paard voor. Tom Bentvelzen en 
Frits Wiggerts waren onderweg een pion kwijtgeraakt. 
Bovendien moest Frits tegen een machtig loperpaar 
strijden. Abbes Dekker stond beter.  Jan Vermeer stond 
gelijk. Prognose: 3½-4½ verlies voor ASV 6. gelukkig 
ben ik niet sterk in voorspellen. Tom en Frits verloren 
inderdaad, maar een fikse tegenvaller was het verlies 
van Jacques. Theo keepte de stelling naar remise.  
Ayyoubi koerste probleemloos naar de winst. Abbes 
vocht zich mopperend, (‘ik begin hoe langer hoe slech-
ter te spelen’) naar de overwinning. Bij Tony kwamen 
combinaties om de hoek kijken. Eigenlijk een bewijs dat 
hij nog niet zo slecht stond. Met een zwakke zet van de 
PION-er werd een matcombinatie ingeluid. 3½-3½. Jan 
Vermeer was als laatste bezig. Hij had prachtige stel-
ling opgebouwd. Dit afgerond met een pionwinst. Maar 
had enige leuke combinaties gemist waarmee hij de 
partij had kunnen uitmaken. Op zijn beurt kon de 
Groesbeker zelfs de dame winnen, maar zag hij het 
niet. Jan kwam evenals zijn opponent in tijdnood. In de-
ze tijdnood stelde hij remise voor. Dit werd afgeslagen. 
Immers Pion 3 had helemaal niets aan een 4-4. Er 
moest persé gewonnen worden. Nog twee zetten was 
hij af om Jan mat te zetten. Helemaal blind voor het feit, 
dat Jan één zet eerder mat gaf.  Voor ASV 6 toch een 
prima prestatie. Temeer daar de Groesbekers een veel 
hoger ELO-gemiddelde hebben.  
Het gaat toch niet zo lopen als enkele jaren geleden? 
Toen promoveerde het vierde en degradeerde het der-
de. Bedankt jongens, zeiden de ASV-3-ers en ze ble-
ven gewoon in hun klasse schaken. Gaat het dit sei-

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

zoen ook zo met ASV 5 of kunnen die hun eigen broek 
ophouden? Maar goed niet te vroeg gejuicht. Want de 
enige verliespartij van UVS 3, de huidige no. 2 heeft 
allen verloren tegen Pallas 2 de huidige hekkensluiter, 
waar wij in de laatste ronde nog tegen moeten. 
 
    ASV 6  Pion 3  ELO 
1.S. Ayyoubi -John Molenaar 1-0 1784 1786 
2.T. Hogerhorst -Mattanija de Jonge 1-0 1778 1813 
3.T. van Amerongen -Henk Fleuren ½-½ 1701 1830 
4.J. Vermeer -Wilbert Fleuren 1-0 1677 1882 
5.J. Boonstra -Aad van Wieringen 0-1 1554 1739 
6.T. Bentvelzen -Hernan Brinkhof 0-1 1661 1765 
7.A. Dekker -Alexander Bouman 1-0 1729 1738 
8.F. Wiggerts -Rob Poelen 0-1 1781 1591 
   
 1708 1768 
 
 

 
Einstein staat op een feestje, komt er iemand naar hem 
toe. 
Einstein vraagt: "Hoe hoog is uw IQ?"  
"250", antwoordt de man. 
Dus begint Einstein te praten over kwantische natuur-
kunde, blackholes, singulariteit en ruimtetijd ... 
 
Na een tijdje komt er een ander naar hem toe en Ein-
stein vraagt ook aan hem: 
"Hoe hoog is uw IQ?" 
"150", antwoordt deze man. 
Dus begint Einstein te praten over Internationaal recht, 
ethische conflicten en genetische manipulatie ... 
 
Iets later komt er weer iemand naar hem toe. 
Einstein vraagt: "Hoe hoog is uw IQ?" 
"100", antwoord de man. 
Dus begint Einstein te praten over de regering, de lo-
nen en de benzineprijzen ... 
 
Nog iets later komt er weer iemand naar hem toe. 
Einstein vraagt: "Hoe hoog is uw IQ?" 
"50", antwoordt deze persoon. 
Dus begint Einstein te praten over Idols, Big-Brother, 
Starmaker, jouw vrouw, mijn vrouw ... 
 
Komt er daarna nog iemand naar hem toe. 
Einstein vraagt: "Hoe 
hoog is uw IQ?" 
"10", antwoordt de man. 
Daarop vraagt Einstein 
hem: "En? Beetje naar je 
zin bij de Arnhemsche 
Schaakvereeniging?" 
 

Mopje 
(ingezonden door Nico Schoenmakers) 
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Hierna volgen de antwoorden op de vragen 21 t/m 30 
van “De Grote Ernie en Barth FIDE Regels-quiz”. We 
hopen, dat deze antwoorden enig “oh ja-effect” bij u - 
beste lezer - teweegbrengen. Zo ja, dan heeft deze ru-
briek zijn nut voor u gehad. 
 
In de volgende aflevering van deze rubriek maken we 
een uitstapje. We verlaten dan voor één keer de “FIDE 
Regels voor het Schaakspel” en bespreken een aantal 
onderwerpen uit de regels voor het “Fischer Random 
Chess”. 
 
Voor nu echter veel plezier met de antwoorden op de 
vragen 21 t/m 30. 
 
Vraag 21 
 
U raakt opzettelijk een eigen stuk aan. Wat is dan de re-
gel? 
U raakt opzettelijk een stuk van de tegenstander aan. 
Hoe luidt dan de regel? 
U raakt opzettelijk een stuk van elke kleur aan. Wat nu? 
 
Antwoord vraag 21 
 
Artikel 4.3 onderscheidt deze drie situaties en behelst 
hiertoe een aantal voorrangsregels. 
 
1). De aanzet zijnde speler raakt opzettelijk een of meer 
eigen stukken aan; 
2). De aanzet zijnde speler raakt opzettelijk een of meer 
stukken van zijn tegenstander aan; 
3). De aanzet zijnde speler raakt opzettelijk een stuk 
van elke kleur aan. 
 
In de situaties 1) en 2) moet hij het eerst aangeraakte 
stuk verplaatsen of slaan. 
In situatie 3) moet hij het stuk van zijn tegenstander met 
het eigen stuk slaan. Indien dit onreglementair is, dan 
moet hij het eerst-aangeraakte stuk verplaatsen of slaan 
dat kan worden verplaatst of geslagen. Als het onduide-
lijk is of het eigen stuk van de speler of dat van zijn te-
genstander het eerst was aangeraakt, wordt het eigen 
stuk van de speler beschouwd als te zijn aangeraakt 
vóór dat van de tegenstander. 
 
Vraag 22 
 
Wanneer is een schaakpartij remise? 
 
Antwoord vraag 22 
 
Artikel 5.2, behandelt het onderwerp remise. 
De partij is remise als de aanzet zijnde speler geen re-
glementaire zet kan doen en zijn koning niet schaak 
staat; de partij eindigt aldus in “pat” eindigt. Pat beëin-

digt de partij onmiddellijk. Voorwaarde hierbij is, dat de 
zet waarmee de patpositie werd bereikt, reglementair 
was. 
Voorts bepaalt dit artikel, dat de partij remise is als een 
stelling is ontstaan waarin geen van beide partijen de 
koning van zijn tegenstander mat kan zetten met een 
reeks reglementaire zetten; “de dode stelling”. Ook dit 
beëindigt de partij onmiddellijk. Voorwaarde is opnieuw, 
dat de zet waarmee de dode stelling werd bereikt, regle-
mentair was. 
Verder is de partij remise als beide spelers dit tijdens de 
partij overeenkomen. Ook dit beëindigt de partij onmid-
dellijk. 
Ook kan de partij remise worden verklaard als een iden-
tieke stelling tenminste drie maal op het punt staat op 
het schaakbord te verschijnen of is verschenen 
En tenslotte kan de partij remise worden verklaard als 
tijdens de laatste 50 opeenvolgende zetten door beide 
spelers geen pion is verplaatst en geen stuk is gesla-
gen. 
 
Vraag 23 
 
Hoe biedt ik ook al weer remise aan? 
 
Antwoord vraag 23 
 
Artikel 9.1 behandelt een ‘evergreen’, die in samenhang 
met artikel 5.2, sub c, dient te worden gelezen. Het lijkt 
zo makkelijk, maar in de schaakpraktijk blijkt het aanbie-
den van remise telkens weer toch niet zo eenvoudig te 
zijn. Daarom, jawel hoor (zonder hen gaat het immers 
niet): 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Zeg Barth, weet jij eigenlijk hoe je remise aan-
biedt Barth?” 
Barth: “Jazeker Ernie, je doet je zet, je biedt remise aan 
en daarna pas druk je de klok van je tegenstander in Er-
nie”. 
Ernie: “Hè, hè, wist ik wel hoor Barth, makkelijk hè 
Barth”! 
Barth: “Ja hoor Ernie, makkelijk hè”! 
 
Vraag 24 
 
Wat dient een speler onmiddellijk te doen zodra hij remi-
se claimt? 
 
Antwoord vraag 24 
 

De Regels voor het Schaakspel (16) 
“De Grote Ernie en Barth FIDE Regels-quiz - deel 4” 
door Nico Schoenmakers onder auspiciën van Barth Plomp 
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Artikel 9.5 bepaalt, dat als een speler remise claimt hij 
onmiddellijk beide klokken stil moet zetten. Verder mag 
hij zijn claim niet intrekken. 
 
Vraag 25 
 
Wat dient er te gebeuren als het tijd is om de partij te 
beginnen? 
 
Antwoord vraag 25 
 
Artikel 6.5 bepaalt, dat als het tijd is om de partij te be-
ginnen, de klok van de speler met de witte stukken moet 
worden aangezet. 
 
Vraag 26 
 
Welke is de regel, indien een speler niet in staat is om 
de klok te bedienen? 
 
Antwoord vraag 26 
 
Artikel 6.8, Sub d bepaalt dat een speler die niet in staat 
is de klok te bedienen gebruik mag maken van een door 
hem voorgestelde assistent, die voor de arbiter aan-
vaardbaar dient te zijn. De klokken zullen door de arbiter 
op een redelijke wijze worden bijgesteld. 
 
Vraag 27 
 
Wanneer wordt de vlag beschouwd te zijn gevallen? 
 
Antwoord vraag 27 
 
Artikel 6.9 bepaalt, dat een vlag wordt beschouwd te zijn 
gevallen als de arbiter het feit waarneemt of als een der 
spelers dit terecht claimt. 
 
Vraag 28 
 
Wat dient er te gebeuren als blijkt dat er een onregle-
mentaire zet is gedaan? 
 
Antwoord vraag 28 
 
Artikel 7.4, sub a, bepaalt, dat als tijdens een partij blijkt 
dat er een onreglementaire zet is gedaan, dan wordt de 
stelling teruggebracht naar de stelling onmiddellijk voor-
afgaand aan de onreglementaire zet. Wanneer deze 
stelling niet kan worden bepaald, dan wordt de partij 
voortgezet vanuit de laatst vast te stellen stelling voor 
de onreglementaire zet. De klokken moeten worden bij-
gesteld overeenkomstig artikel 6.14. De partij wordt dan 
voortgezet vanuit deze herstelde stelling. 
 
Vraag 29 
 
Wanneer hoeft een speler in een reguliere partij niet te 
noteren? 
 
Antwoord vraag 29 
 

Artikel 8.4 bepaalt, dat als een speler minder dan 5 mi-
nuten over heeft op zijn klok en er niet minstens 30 se-
conden per zet wordt toegevoegd, hij niet verplicht is 
zijn zetten te noteren. Onmiddellijk nadat de vlag is ge-
vallen, moet de speler zijn notatieformulier volledig bij-
werken, alvorens een zet op het schaakbord te doen. 
 
Vraag 30 
 
Is de beslissing van een arbiter wanneer de regels voor 
het versneld beëindigen van toepassing zijn definitief? 
 
Antwoord vraag 30 
 
Artikel 10.2, sub d bepaalt, dat de beslissing van de ar-
biter inzake artikel 10.2 a, b en c definitief is.  
Echter: OSBO-spelers let op! De OSBO heeft deze be-
paling uitgesloten, waardoor bij OSBO-wedstrijden be-
roep tegen de beslissing van de arbiter mogelijk is.  
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Is de beslissing van een arbiter wanneer de re-
gels voor het versneld beëindigen van toepassing zijn 
definitief, Barth?“ 
Barth: “Ja Ernie, echter niet bij OSBO-wedstrijden, Er-
nie”. 
Ernie: “Waarom niet, Barth?” 
Barth: “Omdat het OSBO-reglement bepaalt, dat beroep 
tegen de beslissing van de arbiter mogelijk is, Ernie.” 

Voorjaarstoernooi 
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Onlangs barstte aan de bar een redelijk heftige nabespre-
king los na een bergafwaarts gegane partij mijnerzijds te-
gen de heer Rood. Doordat het bleek dat ik mij onder een 
waar schrijverscollectief bevond hongerig naar leesvoer, 
vroeg men mij een soort van sfeerverslag van dat moment 
te maken.  
Hoewel ik mijn twijfels had of het gebeurde met de rest 
van de wereld gedeeld zou moeten worden, doe ik hier 
toch een poging. Het gaat immers over hoe ik met een ver-
liespartij worstelde en dat hang ik liever aan de kleine klok. 
Er moet bij vermeld worden dat ik bij deze onofficiële na-

bespreking nogal onder invloed 
van alcoholvrij bier was, dus 
vergeeft u mij als het niet de 
waarheid en niets anders dan 
de waarheid is.  
U begrijpt dat ik hier voorzichtig 
moet schrijven om ervoor te 
zorgen dat de boodschap die 
die avond doorschemerde goed 
doorkomt (hint: de heer Rood, 
tevens redacteur van dit fraaie 
blad, speelde de Russische 
opening, genoemd naar het 

land waar censuur hoogtij viert).  
Het grappige was eigenlijk dat ik mijn verlies met anderen 
wilde delen en daarbij hoopte dat men zou zeggen dat het 
niet zo erg is een keer te verliezen en dat het allemaal wel 
goed komt en dat ik een volgende keer weer win. Dát soort 
cliché maar in dergelijke omstandigheden wel gewaardeer-
de zinnen. Echter, alle aanwezigen kozen stellig de zijde 
tegenover de de eveneens aanwezige heer Rood en be-
kommerden zich niet zozeer om mijn verlies, maar zagen 
dit meer als een gelegenheid om de heer Rood eens goed 
van repliek te kunnen dienen.  
Hierin meegaand kon ik zonder dat ik me daarvan echt be-
wust was, aangemoedigd door het gezelschap, ook een 
aantal punten naar voren brengen. Hier zal ik deze probe-
ren te beschrijven. 
Tijdens de bewuste partij die avond gebeurden er allerlei 
dingen die niet op het 
schaakveld thuishoren. Zo-
als een waarschijnlijk door 
de heer Rood ingehuurde 
acteur die nogal luidruchtig 
en dreigend de rust in de 
tot dan oh zo vredige speel-
zaal verstoorde. Dit op een 
moment dat ik eigenlijk al 
totaal verloren stond, maar 
goed, vergeet niet dat ik zo-
als genoemd onder invloed 
was.  Ik was er alleen niet 
zeker van dat het een ac-
teur betrof, bewijzen kun je zoiets niet echt.  
Echter, prompt kreeg ik bevestigd van de in de tussentijd 

Doe maar een spa, Rood 
Roland Stravers 

Keurslager Putman 
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in het bezit van enkele mooi vormgegeven, maar wel lege 
Hoegaarden glazen zijnde heer van der Wel, dat het hier 
om een professioneel acteur ging. Als ik wilde kon hij mij 
zelfs het adres van het castingbureau geven. 
Ook het spa-tje ("doe maar een spa, Rood") dat uiteindelijk 
een spa rood werd, zorgden voor de nodige verwarring die 
een bijdrage geleverd kunnen hebben aan het verloop der 
partij. Tevens werd een te laat maar wel vriendelijk aange-
boden salonremise niet aangenomen.  
Ondanks dit alles, vond ik nog wel dat deze randverschijn-
selen niet het verlies bezorgd hadden, maar dit kreeg ik er 
aan de bar niet doorheen. De winst van de heer Rood zou 
te wijten zijn geweest aan het "backstabber-gedrag" dat hij 
tentoonspreidde. Waarschijnlijk doelde men onder andere 
op de zojuist door mij beschreven feiten, maar, ik weet dat 
ik me er bij de bij dit onderonsje aanwezigen misschien 
niet populairder op maak: heer Rood, u heeft de betreffen-
de partij slechts gewonnen door goed spel! 
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Op dinsdag 8 maart werden de ronden 16 t/m 18 ge-
speeld. De opkomst was met 20 spelers zeer bevredi-
gend. Wat opvalt is de trouwe aanwezigheid van veel 
schakers. Nieuw was deze keer Jan Looyen. Hendrik 
van Buren gaf voor het eerst dit seizoen acte de pré-
sence.  
Verdere groei van het Daglichtschaak wordt verwacht. 
 
Albert Marks, de koploper, had zijn dag niet. Hij behaal-
de slechts één punt en stond zijn positie af aan Jan Ver-
meer. Dick Hajee en Hans Donker kwamen sterk opzet-
ten. Hans Donker behaalde de maximale score van drie 
punten. Ook Henk Kuiphof kwam sterk opzetten met 
2½-punt score. Theo van Niekerk gaf zijn visitekaartje 
af. Hij scoorde de maximale 3 punten. Nieuwkomer Jan 
Looyen maakte een zeer goede indruk. Neemt hij op de 
clubavond bij ASV een middenpositie in, deze middag 
bond hij aan zijn zegekar Paul Waenink (1946) en Jan 
Vermeer en speelde een plusremise tegen Dick Hajee. 

Ging het de vorige rondes zo goed met de score van 
Gerrit Verbost, deze middag was Gerrit minder in vorm 
en scoorde hij geen enkel punt. Leuk was dat Jacques 
Gosseling zijn eerste winst van dit seizoen mocht boe-
ken. 
 
Vanwege het succes van het Daglichtschaak is beslo-
ten ook in de maanden mei en juni door te gaan met 
schaken. Het volgende seizoen zal de opening niet in 
oktober plaats vinden, maar al in september. Nadere 
bijzonderheden volgen. 
  
De volgende ronde wordt gespeeld op dinsdagmiddag 4 
april. Ook zullen dan de prijzen worden verdeeld. Voor 
€ 3,- per middag kunt u 3 partijen à 25 min.p.p.p.p. ge-
zellig schaken.   
 

Populariteit van het Daglichtschaak blijft groeien 
Jan Vermeer 
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Isabel Delemarre-Werner - Remco de Leeuw (ASV-U-
Boat Worx 2) 
Remco liet zich niet van de wijs brengen door de bevalli-
ge verschijning van de echtgenote van Jop Delemarre 
en schoof haar niet bepaald charmant van het bord.  
1.e4 c5 2.c3 d6  
Met deze zet wil zwart zo veel mogelijk aansturen op 
een 'gewone' Siciliaan c.q. een Pirc.  
3.d4 Pf6 4.Ld3 g6 5.Pf3  
Flexibeler is 5.Pe2, vindt Remco.  
5...Lg4 6.Pbd2 Lg7 7.h3 Lxf3 8.Pxf3 0–0 9.0–0 cxd4 
10.cxd4 Pfd7  
Deze standaardmanoeuvre is tegen d4-d5 gericht.  
11.Lg5 Pc6 12.Lb5!?  
Remco beveelt 12.Lb1 aan, maar geef mij maar 12.Lc4 
bv. 12...Pb6 13.Lb5 en het paard staat niet geweldig op 
b6.  
12...a6 13.Lxc6 bxc6 14.Dd2  
14.Tc1 c5 15.dxc5 Pxc5 16.e5 Pe6! 17.exd6 Pxg5! kan 
zwart ook niet voor problemen stellen. Zijn pionnenstel-
ling is minder maar zijn loper is veel sterker dan het 
paard. 
14...Te8!  
Zwart heeft alle tijd. De tekstzet opent de mogelijk-
heid ...Lh8 na Lh6. Toch had wit dit moeten proberen 
want de koningsloper is altijd zwarts grote troef in dit 
soort stellingen.  
15.Tac1 c5 16.d5?! a5  
Verhindert 17.b4 en dat is precies wat wit op de vorige 
zet had kunnen proberen!  
17.Tc2 Tb8 18.Ph2  
Dit duurt allemaal te lang en zwart kan het heft in han-
den nemen met zijn antwoord. Wit moet 18.Lh6 probe-
ren en streven naar e4-e5. 
 
Diagram: 
 

 
18...Tb4! 19.Te1 Pe5 20.De2 Db6 21.Lc1 Db5  
In het volste vertrouwen dat wit in het eindspel zal in-
storten, wat te verwachten is na haar planloze spel. 

21...c4 was een interessant alternatief.  
22.Dxb5 Txb5 23.Td1 Teb8 24.f4 Pd7 25.b3  
 
Diagram: 
 
 

25...a4!  
Thematische doorbraak, oplettende lezers!  
26.bxa4 Tb4 27.a5?  
27.Te1 met aansturing op chaos door e4-e5 bood bete-
re kansen op redding.  
27...Txe4 28.Pf3 Pf6 29.Kf1 Ta4 30.Te2 Tb7  
Rustig aan... Hardere winsten waren 30...Pe4 of; 
30...Txa5 31.Txe7 Txa2.  
31.g4 Pe4 32.Kg2? Pc3 0–1 
 
 
Jeroen van den Bersselaar - Wouter van Rijn (HMC 
Calder 2-ASV) 
Wouters nederlaag moet elke rechtgeaarde Pirc- en ook 
Draak-speler aan het hart gaan.  
1.d4 d6 2.e4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Le3 Lg7 5.Dd2 0–0 6.0–0–
0 c6 7.f3 b5 8.Ld3 Da5  
Misschien is de aanval met de pionnen met 8...a5 toch 
beter.  
9.Kb1 b4 10.Pce2 Pbd7 11.g4 Tb8 12.Lh6 Pb6  
Probaat is hier meestal zelf slaan op h6: 12...Lxh6 
13.Dxh6 c5 14.h4 en nu bv. 14...cxd4 en de dame kan 
eventueel naar e5.  
13.Pc1 Le6  
Als zwartspeler kijk je hier naar 13...Pa4 14.Pb3 
(14.Lxg7! Pc3+ 15.Ka1 Le6?! (15...Pxa2 16.Pxa2 Le6 
17.b3) 16.d5! (16.Dh6? Lxa2) ) 14...Pc3+ 15.bxc3 bxc3 
16.Dg5 Da3 17.Dc1 en de aanval loopt dood. 
14.Pb3  
 
 
 
 
 
 

ASV1 Analyses 
Peter Boel 
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14...Da4?!  
Met het paradoxale 14...Lxb3 15.cxb3 Lxh6 16.Dxh6 c5 
17.d5 Tfc8 18.h4 c4 19.bxc4 Pxc4 20.h5 (20.Lxc4 Txc4) 
20...b3! was zwart eerst gekomen omdat de opstoot h4-
h5 nog niet veel zoden aan de dijk zet. 
15.h4 Lh8?!  
Dat kan niet overtuigen. Dat geldt ook voor 15...Lxh6 
16.Dxh6 c5 17.dxc5 dxc5 18.e5! c4 19.exf6 exf6 20.Pc5 
en wit wint. Nauwkeuriger is dus direct 15...c5! 16.Lxg7 
Kxg7 17.dxc5 dxc5 bv. 18.e5 Pfd7 19.h5 Th8 met een 
uiterst spannend gevecht. Waarschijnlijk doet wit er het 
beste aan de toren op te sluiten met 20.h6+.  
16.Lxf8 Kxf8 17.h5 Lg7 18.hxg6 hxg6 19.Ph3 c5  
Toch was het zwarte idee best ingenieus omdat de witte 
koningsaanval nu van de baan is. Van de Bersselaar 
komt nu echter door het centrum.  
20.dxc5 dxc5 21.Pg5 c4 22.Pxe6+ fxe6 23.g5 Pfd7 
23...cxd3 24.gxf6! dxc2+ 25.Dxc2 exf6 (25...Lxf6 26.e5!) 
26.Dc5+ is hopeloos.  
24.Lxc4 Dc6  
24...Pxc4 25.Dxd7 Pa3+ 26.bxa3 Dxa3 27.Pd4 lukt ook 
niet.  
25.Df4+ Ke8 26.Pa5 Dc5 27.Lxe6 Pe5 28.Lf7+! Pxf7 
29.Dxb8+ Pc8 30.Td5  
Vreselijk. Zwart gaf op. 1–0 
 
 
Eelco de Vries - Jasper Broekmeulen (HMC Calder 2-
ASV) 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.c3  
Het schijnt besmettelijk te zijn.  
3...Pf6 4.e5 Pd5 5.d4 cxd4 6.cxd4 d6 7.Lc4 Pb6 8.Lb3 
dxe5 9.d5  
Wat? Pionoffer? Nee, het is allemaal bekend en wit wint 
het kleinood terug.  
9...Pa5 10.Pc3 Pxb3 11.Dxb3 g6!?  
Volgens Eelco moet zwart hier 11...e6 spelen en dat ge-
beurde ook in bv. een internetpartijtje tussen specialist 
Vlassov en Van Wely (remise) in 2004. Toch is de tekst-
zet ook speelbaar, onder andere de in bloedvorm verke-
rende theoriehaai Kiril Georgiev speelde het ooit.  
12.Pxe5 Lg7 13.Lf4 0–0 14.Td1 Dd6?!  
Dit is de fout. Na 14...Pd7! is de zwarte stelling zeker 
speelbaar, bv. 15.Pxd7 Dxd7 16.0–0 b6.  
15.Pe4 Dd8 16.0–0 Lf5?  
Nog steeds was 16...Pd7! te prefereren.  

17.Pc3 Pd7 18.Tfe1! Pc5 19.Da3 Dc8  
 

 
 
20.Pb5!  
Het was een zootje geworden na het ook door Eelco 
overwogen 20.Tc1? Lxe5! 21.Lxe5 Pd3 22.d6 De6! 
(22...exd6? 23.Pd5) 23.dxe7 Tfe8. Na de tekstzet staan 
alle zwarte stukken plotseling verkeerd.  
20...a6 21.Pd4?!  
Direct beslissend was het aardige 21.Pc7! Dxc7 
22.Pxg6 Db6 23.Pxe7+ Kh8 24.Pxf5.  
21...Pe4 22.g4! f6 23.Pef3 Lxg4 24.Txe4 g5 25.Tc1 
Dd8 26.Lc7 Dxd5 27.Txg4 h5 28.Tg3 g4 29.Dxe7! en 
wit won na nog wat gespartel. 1–0 
 
Otto Wilgenhof - Erik van den Doel (Beker U-Boat 
Worx-ASV) 
1.d4 Pf6 2.Lg5 d5 3.Lxf6 gxf6 4.e3 c5 5.Pf3 Db6 6.Pc3 
e6 7.Dd2!? Dxb2  
Vreemd genoeg kon ik deze stelling al niet in de databa-
ses terugvinden! Rogers deed tegen Almasi ooit 7.a3, 
waarna de dame op b2 al gevangen zou zijn.  
8.Tb1 Da3 9.Lb5+ Pc6 10.La4  
Dreigt iets...  
10...c4 11.Pb5!? De7  
Doel speelt op safe. Goed voor zwart oogt 11...Dxa4!? 
12.Pc7+ Kd7 13.Pxa8 b5 14.e4 Lb7. Nu dreigt stukwinst 
met 12...a6 en 13...b5.  
12.Pc3 Lh6 13.Lxc6+ bxc6 14.Pa4 0–0 15.0–0 e5 
16.Da5 Kh8!?  
Laat iets toe. Beter was 16...Lg4!  
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17.dxe5?  
Mist zijn kans met 17.Pb6! Dd8 18.Da4 en nu pleegt 
zwart waarschijnlijk het beste een kansrijk kwaliteitsoffer 
met 18...axb6 (18...Tb8 19.Pxc8 Txc8 20.dxe5 fxe5 
21.Pxe5 Dd6 is ook speelbaar) 19.Dxa8 e4.  
17...fxe5 18.e4  
Nu gaat 18.Pb6 al niet meer wegens 18...Lg4! 19.Pxa8 
Lxf3 20.gxf3? (20.Kh1 Df6 21.Tg1 Le4 22.Dxa7 Dxf2 
23.Tb8 Txb8 24.Dxb8+ Kg7 25.Dxe5+ Kg6 26.Dg3+ Dx-
g3 27.hxg3 Lxc2! en de lopers winnen) 20...Tg8+ 
21.Kh1 Df6 en vreselijke rampen.  
18...Lg4! 19.Pd2 Tg8!  
Een dodelijke bliksemactie.  
20.Tfe1 Lxd2 21.Dxd2 Lf3 22.g3  
 
Diagram : 
 

 
22...Dh4!  
Met niet mis te verstane bedoelingen.  
23.Dc3 dxe4 24.Dxe5+ f6 25.Df5 Tae8 26.Tb7 Te5  
en opgegeven wegens de dreiging 27...Dxh2+!. 
 
Joost Hoogendoorn - Eelco de Vries (Beker U-Boat 
Worx-ASV) 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Lc4 
e6 7.0–0 Dc7 8.Ld3?!  
Dat is niet volgens Fischer. In alle partijen die ik vind 
had wit in deze stelling een tempo meer, dus niet Lc4 
gespeeld maar meteen Ld3. Meer voor de hand ligt dus 
8.Lb3.  
8...b5 9.f4 Lb7 10.Df3 Pbd7 11.g4!?  
Diagram: 
 

11...h5! 12.g5 Db6 13.Le3 Pg4 14.Tae1 Pxe3 15.Dxe3 
e5 16.Pb3 Dxe3+ 17.Txe3 exf4 18.Txf4 Le7 
Zwart mag niet ontevreden zijn. Hij staat wat gedrongen 
maar zijn lopers zijn sterk en hij heeft een mooi veld 
voor zijn paard op e5.  
19.h4 Ld8!? 20.Pd5! Pe5 21.Pd4  
 
Diagram  
 

 
 
21...Lxd5!?  
Eelco trok zich achteraf de haren uit het hoofd omdat hij 
geen pionnetje had gepakt met 21...Pg6 maar zo duide-
lijk is dat helemaal niet: 22.Tf2 Pxh4 23.Th3! Pg6 
24.Kg2 Pe5 25.Pf5 met een gevaarlijk initiatief. 
22.exd5 Lb6 23.Kg2 0–0 24.Tg3 Lxd4 25.Txd4 Tfe8 
26.Le2 g6 27.a4 Pd7 28.Lf1 bxa4!  
Waarschijnlijk nauwkeuriger dan het natuurlijker ogende 
28...Tac8. Hoogendoorn probeert nu de druk op te voe-
ren, maar Eelco houdt keihard stand.  
29.Txa4 Pc5 30.Tf4 a5 31.Tgf3 Ta7 32.Ta3 Tee7  
en enkele onleesbare zetten later remise. 
 
 
Robert Klomp - Peter Boel (Beker U-Boat Worx-ASV) 
1.c4 g6 2.Pc3 Lg7 3.g3 Pf6 4.Pf3 0–0 5.Lg2 d6 6.d4 
c6 7.h3 Pbd7 8.0–0 e5 9.e4 exd4 10.Pxd4 Pb6 11.b3 
d5  
Typisch zo'n opstoot waar je blij van wordt, maar die kan 
tegenvallen. Wit heeft hier vaak 12.exd5 cxd5 13.c5 of 
13.La3 gespeeld.  
12.cxd5 cxd5 13.exd5 Pbxd5 14.Pxd5 Pxd5 15.Lb2 
Da5  
Ik was hier optimistisch over 16.De1 Dxe1 17.Tfxe1 
Pb4, blijkt dat Euwe hier al in 1948 mee van Van Schel-
tinga won (met wit dus). Het is echter goed speelbaar 
voor zwart. Een alternatief is hier direct 15...Pb4!?.  
16.Df3  
 
Diagram: 
 
 
 
 
 
 



23 

 April 2006 ASV-Nieuws 

 
Ik blijk me hier in goed gezelschap te bevinden: David 
Bronstein speelde hier in 1945 (!) tegen Alexander Ko-
tov 16...Td8 en...verloor. Mijn volgende speculatieve zet 
is nooit eerder gespeeld. Mogelijk is 16...Le6!? het bes-
te.  
16...Dd2!? 17.Tab1!  
Enige zet. Maar wat nu??  
17...Pc7!?  
Het oorspronkelijke plan was 17...Lxd4 18.Tfd1 Dxf2+ 
19.Dxf2 Lxf2+ 20.Kxf2 en wit heeft forse compensatie 
voor de pion, maar het is nog erger: wit speelt 18.Dxd5! 
in plaats van 18.Tfd1 en na het gedwongen 18...Lc3 is 
zowel 19.Lxc3 als 19.Dxd2 bepaald onprettig.  
18.Tfd1 Da5 19.Lc3! Da6  
Wel triest allemaal. 19...Dxa2?? 20.Ta1 met damever-
lies. Zo verloor ik in het ASV-Voorjaarstoernooi ook van 
Jeroen van Onzen, maar daar hield ik aan het slot nog 
bijna remise ook...  
20.Pe2!? Lf5!? 21.Lxg7 Kxg7 22.Tb2 Tad8!  
Zwart hoeft niet bang te zijn voor 23.Dc3+ omdat na 

23...Df6 ook Tb2 hangt.  
23.Tbd2  
Na 23.Pd4 Lc8 (23...Df6?! 24.Pxf5+ Dxf5! 25.Txd8 
(25.Dxf5?? Txd1+) 25...Dxf3 26.Lxf3 Txd8 27.Lxb7) 
24.Tbd2 Df6 25.Dc3 Pd5 26.Dc5 b6 houdt zwart de boel 
net een beetje bij elkaar.  
23...Txd2 24.Txd2 Da5 25.De3 Te8 26.Dd4+ Kg8 27.b4 
Da3!?  
We zaten al in opkomende tijdnood en deze zet leek me 
het lastigst te bestrijden.  
28.g4  
Een typische tijdnoodtruc was 28.Lxb7?! Lxh3 29.Lc6 
Txe2! 30.Txe2 Dc1+ 31.Kh2 Dxc6 en wit moet eeuwig 
schaak geven.  
28...Le6 29.Df4 Pb5!? 30.h4  
Dat was schrikken, maar objectief sterker was 30.Lxb7 
Pc3 (30...Dxh3? 31.Lc6) 31.Pxc3 Dxc3 32.Kg2 h5 33.f3 
hxg4 34.fxg4 Dc1 met overigens niet ongevaarlijke te-
genkansen voor de pion.  
30...Pc3! 31.h5  
Na 31.Pxc3? Dxc3 32.Lxb7? Lxg4 is zwart boven Jan.  
31...Pxe2+  
Alleen Fritz neemt hier op a2.  
32.Txe2 Dc3!?  
Nauwkeuriger was 32...Dd3! 33.Te1 Dc3 omdat a2 dan 
ook hangt.  
33.h6!?  
33.Lxb7 Td8 34.Lf3 Lc4 is opnieuw gevaarlijk, maar ook 
voor zwart...  
33...Td8 34.Kh2 Dd4!  
 
Diagram: 
 
 
 
 

(advertentie) 
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Na deze zet slaakte ik een zucht van verlichting, bood 
mijn tegenstander iets te drinken aan, omdat nu het laat-
ste kwartier kon beginnen, en wandelde naar de (verre) 
bar. Zoals ik echter later die nacht thuis opmerkte, had 
ik een zet te weinig genoteerd en niet 35 maar 34 zetten 
gedaan! Gelukkig had mijn tegenstander het ook niet 
gemerkt en speelden we gewoon door.  
35.Te4 Dd2! 36.Te3 Dd4 37.Te4 Dd2 38.Te3  
Als wit nog iets wil moet hij 38.g5 Dxf4+ 39.Txf4 b6 pro-
beren, maar in het eindspel kan pion g5 zwak worden. 
Dus:  
38...Dd4  
remise. En nu moest Wouter winnen. 
 
 
Wouter van Rijn - Johan van Mil (Beker U-Boat 
Worx-ASV) 
1.d4 g6 2.e4 Lg7 3.Le3 d5 4.exd5 Dxd5 5.Pc3 Da5 
6.Lc4 Ph6 7.Pf3 Pf5 8.Lf4!? 0–0 9.0–0 c6 10.Pe4 Dd8 
11.c3 Pd7 12.Te1 Pb6 13.Lb3 Pd5 14.Ld2 Pd6 15.Pg3 
Lg4 16.h3 Lxf3 17.Dxf3 e6 18.Tad1 a5 19.a3 a4 
20.La2 b5 21.Pe4 Pxe4 22.Txe4 Tc8  
 
Diagram: 
 

 
Met uiterst behoedzaam spel heeft Wouter een klein 
voordeeltje vastgehouden en nu wordt het tijd voor ac-
tie.  
23.h4 h5 24.Lg5 Dd6 25.Tde1 Tfe8 26.g4!? hxg4 
27.Txg4 e5 28.dxe5 Txe5 29.Txe5 Dxe5 30.Te4 Dd6 

31.h5!  
Na 31.Le7 is 31...Dd7 afdoende.  
31...Tf8 32.De2  
 
Diagram:  
 

 
32...Lf6  
32...Lxc3!? 33.bxc3 Pxc3 34.Dc2 Pxe4 35.Dxe4 Dd1+ 
(Fritz) was mogelijk, maar uiterst riskant.  
33.Ld2  
Van Mil zat nog even in over 33.Lxf6 Pxf6 (33...Dxf6!?) 
34.Td4 Dc5 35.hxg6 Dg5+ 36.Kf1 Dxg6 37.Td3 maar 
zwart kan zich verdedigen met zowel 37...Te8 als 
37...Pe4.  
33...Kg7 34.hxg6 Th8! 35.Tg4 Dh2+ 36.Kf1 Dh3+ 
37.Tg2 fxg6 38.Lb1 Pe7 39.c4 Pf5 40.Dd3 Dxd3+ 
41.Lxd3  
 
Diagram:  
 

 
41...Ph4  
Zwart had hier twee kansrijke mogelijkheden: A) 
41...Td8 42.Ke2 (42.Lxf5 Txd2 43.Txg6+ Kf7 44.cxb5 
cxb5 en 45...Lxb2) 42...Pd4+ 43.Kf1 Pf3! en B) 
41...Th1+ 42.Ke2 Pd4+ 43.Ke3 Th3+ 44.Tg3 Txg3+ 
45.fxg3 bxc4 46.Le4 (46.Lxc4 Pf5+ 47.Kf4 Lxb2) 
46...Pf5+ 47.Lxf5 gxf5 48.Lc3.  
42.Tg4  
Of 42.Tg3 bxc4!  
42...Lxb2 43.cxb5 cxb5 44.Lxb5 Pf3!  
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Diagram: 
 

 
Een uiterst link zetje in de uitvluggerfase. Zwart kan na-
tuurlijk niet op a3 nemen wegens Lc3+.  
45.Lf4 Kf6 46.Lxa4!?  
Simpeler was 46.Tg3! Pd4 47.Lxa4 Ta8 48.Ld7 Lxa3 
49.Lg5+ met remise, maar Wouter moest winnen... 
46...Ta8 47.Lc2  
47.Lc6 Txa3 48.Tg3 Ta1+ 49.Kg2 Ph4+=  
47...g5 48.Ld6  
Nog een leuke poging was 48.a4! met de idee 48...gxf4 
49.Txf4+ Ke6 50.Txf3 maar zwart redt zich met 48...Tc8! 
49.Ld1 Kf5! 50.Lxf3 gxf4 remise.  
48...Ta6  

Diagram: 
 

 
In deze uiterst moeilijke stelling gaat Wouter in de fout:  
49.Tb4? Lxa3 50.Tb5 Pd2+ 51.Ke2 Txd6 52.Tf5+ Ke6 
53.Txg5 Pc4 54.Lb3 Td2+ 55.Ke1 Td4 56.Ke2 Kf6 
57.Tb5 Pd6 58.Tb6 Ke5 59.Ta6 Lb4 60.Ta7 Kf4 61.Ta2 
Pe4 62.Ta8 Td2+ 63.Kf1 Txf2+ 64.Kg1 Tb2  
Tot zover de genoteerde zetten. Wouter liep nu met zijn 
koning naar h3, waar hij door Van Mil met nog enkele 
seconden op de klok werd matgezet... Eeuwig zonde 
van deze uitstekend gespeelde partij, maar het toont 
ook de klasse van Van Mil weer eens. 0–1 
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Ochtendschaak 
Robert Naasz 

Van vrijdag 7 april t/m zondag 9 april heb ik meegedaan 
aan het jaarlijkse weekendtoernooi in Groningen. Dit 
was deze keer extra gezellig omdat een (schaak)vriend 
speciaal uit Engeland was overgekomen om ook mee te 
doen. Een groot nadeel van weekendtoernooien is dat je 
geacht wordt om 9:30 ‘s ochtends te schaken. Hoewel ik 
mezelf niet beschouw als avondmens ben ik zeker ook 
geen ochtendmens (bestaat er zoiets als een middag-
mens?). Dit blijkt wel uit onderstaande partijen die een 
tamelijk bizar verloop hebben. De eerste werd gespeeld 
op zaterdagochtend, de tweede op zondagochtend. 
 
G. Dijkstra – R. Naasz (2e ronde Open Groninger 
Schaakkampioenschap, B-groep) 
 
Met excuses aan Aron Nimzowitsch. 1.d4 Pf6 2.c4 e6 
3.Pc3 Lb4 4.Dc2 0–0 5.Lg5 c5 6.e3 d6 7.Ld3 Pbd7? 
8.Pf3? b6? 9.0–0? Lb7? 10.Pe4? De voorgaande zet-
ten verdienen een vraagteken omdat zowel wit als zwart 
ontgaat dat de loper gewoon op h7 kan slaan. Ook wits 
laatste zet is dus niet de beste maar ik kreeg hier al het 
gevoel dat ik wel eens verloren kon staan. Mijn loper op 
b4 staat ineens lucht te happen en ik begon vaag te zien 
dat er iets dreigde op h7. 10...Lxe4?? Er is wel eens 
door een bepaalde iemand gezegd dat er met mijn eer-

ste 10 zetten meestal weinig mis is. Scherpe observatie! 
Ik dacht dat h6 nu niet mogelijk was vanwege Pxd6. Ik 
had even gemist dat de loper tussendoor op f3 kan 
slaan: 10...h6 11.Pxd6? (beter 11.Lh4) 11...Lxf3 12.gxf3 
hxg5–+ 11.Lxe4 Tb8 12.a3 La5 13.Lxh7+  
(zie diagram 1) 
 

 
Diagram 1 
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Eindelijk slaat wit dan toch! Mentaal had ik de partij hier 
al opgegeven. Ik ben een niet onbelangrijke pion kwijt en 
mijn zwarte loper staat in de hoek en moet nog maar 
zien daar heelhuids uit te komen. Maar om 10 uur 's och-
tends opgeven, daar ben ik mijn bed niet voor uitgeko-
men. Dus nog maar even doormodderen...13...Kh8 
14.Ld3 Dc7 15.e4 e5 16.d5 Ph5 17.De2 g6 18.Ph4 Pf4 
19.Lxf4 exf4 20.b4 Ik begreep niet precies wat hier de 
bedoeling van was maar aangezien ik geen keus had 
speelde ik onmiddellijk 20...cxb4 21.axb4 Lxb4 22.Db2+ 
(zie diagram 2) 
 

 
 
Diagram 2 
 
Ah, dus dat zat erachter. Ik verlies nu de loper op b4. 
Goed gezien door mijn tegenstander een een geschikt 
moment om op te geven. 1-0. Opgeven?????????? Na 
22...Pe5! 23.Dxb4 Pxd3 staat zwart niet veel slechter 
meer! Ik ben natuurlijk niet de eerste en zeker niet de 
laatste schaker die opgeeft  in een gelijke stelling maar 
wat het extra zuur maakt is dat ik dit doe terwijl ik de 10 
zetten ervoor wel verloren stond. 
 
Zaterdagavond een bye en dus een kijkje genomen in 
het nieuwe denksportcafé Atlantis. Uitbater van dit café 
is een speler van Unitas (mijn oude schaakclub in Gro-
ningen) die zijn vast baan aan de universiteit heeft opge-
geven om zich in dit avontuur te storten. Een gezellige 
kroeg, die naar mate de avond en nacht vorderden 
steeds voller liep met toernooideelnemers. Ga er eens 
kijken als je toevallig in Groningen bent! 
 
De volgende ochtend zat ik weer monter achter het bord. 
De opening verliep deze keer een stuk beter en na een 
tijdje ontstond de volgende stelling (zie diagram 3). 
 
 
A. v/d Veen – R. Naasz (5e ronde Open Groninger 
Schaakkampioenschap, B-groep) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(advertentie) 

Specialiteiten: Wild en Gevogelte 

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

 
- Diverse wild en gevogelte gerechten 

- Truffels - Ganzenvet - Preiselberen compotes 
- Diverse sauzen 

- Diverse vleesschotels 
- Gourmetschotels 

- Diverse scharrel-salades 
- Gerookte en afgebakken visprodukten 

- Visschotels 

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

www.ronvanhal.nl  -  info@ronvanhal.nl 

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

 
 
Diagram 3 (Na 16…Pd5-f6) 
 
17.Le3 Deze zet was geen verrassing. 17...Txd1 
18.Texd1?? Maar deze wel! Mijn tegenstander zag er in-
derdaad ook niet uit als een ochtendmens. Ik rekende op 
18.Lxb6 Txa1 etc. Hij speelde zijn zet echter met een 
dusdanige nonchalance dat ik dacht dat ik wel weer iets 
over het hoofd gezien zou hebben. Ik moet d8 blijven 
dekken tegen de matdreiging Td8 gevolgd door Lh6.  



28 

 April 2006 ASV-Nieuws 
'Gelukkig' zag ik vrij snel dat ik na Dc7 Tac1 mijn dame 
kon terugofferen op c1 zonder onmiddellijk te verliezen. 
Deze gedachte stelde mij enigszins gerust. Nu maar 
eens rustig kijken of er ook een betere verdediging was. 
Een variant waar ik bv niet blij van werd was 18...De6 
19.Td8+ Pe8 20.Lc4 Dxc4? 21.Txe8+ Lf8 22.Lh6 Db4 
en ik dacht dat mijn dame de a3-f8 diagonaal niet kon 
houden na 23. a3. Dit klopt natuurlijk niet want d6 is nog 
beschikbaar, maar bij varianten van 4 zetten diep of 
meer zie ik het niet altijd even scherp meer. Zoals zo 
vaak lag de oplossing niet aan het eind van de varianten 
maar aan het begin. Mij ontging volledig dat ik alleen 
maar mijn dame naar het cruciale veld e7 moet dirige-
ren. Mijn volgende zet is dan ook goed, maar met de 
verkeerde bedoeling gespeeld (zie mijn geruststellende 
gedachte hierboven). 18...Dc7 19.Tac1 (zie diagram 4). 

 
 
Diagram 4 
 

Omdat ik me na mijn vermoeiende berekeningen op de 
vorige zet al had neergelegd bij het feit dat ik mijn dame 
terug moest geven keek ik niet meer naar de stelling en 
speelde onmiddellijk 19…Dxc1?? 19...De7 en wit kan 
wel opgeven. 20.Td8+ Lf8 21.Lxc1 Kg7 22.g3 Ik was 
bang voor 22.Lh6+ Kxh6 23.Txf8 Kg7 24.Td8. 22...Le7 
23.Td4 Le6 24.Lc4 Lh3 25.Th4 Lf5 ½-½ De volgende 
keer misschien toch maar een bye op zaterdagoch-
tend….. 
 
 
 

Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 

Veel schakers halen hun neus op voor problemen. “Die 
hebben niets met schaken te maken” is de eeuwige ver-
klaring daarvoor. Mijn antwoord luidt altijd: “bridgen 
heeft ook niets met schaken te maken en toch bridgen 
veel schakers met heel veel plezier.” Natuurlijk staan er 
standen op het bord, die normaal nooit in een partij zul-
len voorkomen. Maar is dat verwerpelijk? Het doet me 
wel eens denken aan de discussie, die veel in Oost-
Europa is gevoerd: Is schaken sport of kunst, of mis-
schien wel wetenschap? Bij schaakproblematiek weet 
men het zeker. Dat is kunst. Dat bleek ook in Iran. Na 
de komst van Chomeini was schaken enige tijd verbo-
den. Problematiek echter niet. 
Toch is er echter een raakvlak. Veel schakers hebben 
dat nog niet ontdekt en dus haal ik het vandaag nog 
maar eens aan. Het zijn strategische meerzetten. Hierin 
kan men na enig zoeken een soort taak vinden. Het 
gaat erom die taak in te vullen en dan laat het probleem 
zich oplossen. Laat ik maar gelijk een voorbeeld geven. 
Dat maakt het allemaal veel duidelijker. De componisten 
van Diagram 1 zijn Bincer en Klages.  

 
 
Een jaartal is niet bekend. Het staat gewoon als num-
mer 156 in de Miniatures Stratégiques, een boek dat be-
gin vorige eeuw verscheen. Wit geeft mat in vijf zetten. 
Iedereen zal snel zien, dat 1.Da4+ 2.Da7+ 3.Da8+ tot 
niets leidt omdat de koning via d7 het ruime sop kiest. 
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Onze taak is dus geworden een zwart stuk naar d7 te di-
rigeren. Vaak gaat het bij dit soort problemen om blokka-
des. We kunnen 1.Dd4 spelen. Maar zwart zal niet zo 
gek zijn om dan Td7 te antwoorden. Hij speelt uiteraard 
als antwoord Tg8. Een ander probeersel: 1.Dh4, dreigt 
Dh8 mat. Nu gaat Tg8 niet omdat dan de andere toren 
valt met bovendien de dreiging Dxb7. De8 dan? Nee 
want Da4+ x e8 levert ook mat op. Zwart moet dus wel 
…Th7 antwoorden. Nu gaan we terug naar 2.Dd4. De 
dreiging 4.De8 moet nog steeds gepareerd worden. Maar 
zwart heeft geen Tg8 meer. Dat zou nu Th8 worden. 
Maar die toren wordt er afgemept. Te8 gaat om dezelfde 
reden niet als in de vorige variant. Zwart is verplicht …
Td7 te spelen en nu gaan we vrolijk matzetten via de rou-
te 3.Da4 – 4.Da7 – 5.Da8. Zeg maar eens, dat dit niets 
met schaken heeft te maken. 
Diagram 2 is een compositie van Grazeman en Kremer 
uit 1957.  
 

 
Wit geeft mat in zeven zetten. Eerst gaan we zoeken 
naar onze taak. Dat is overigens helemaal niet zo simpel. 
Maar na enig proberen blijft er een mogelijkheid open. 
Na 1.Tb8+ Txb8 2. axb8D Dxb8 3.Da6 redt Da7. Dat zou 

niet gaan als zwart de tweede keer met een toren moet 
slaan in plaats van met de dame. Met andere woorden: 
krijgen we toren en dame omgedraaid in dame en toren. 
Dat blijkt een haalbare kaart. 1.Pe8 Dxe8 Als zwart met 
de toren zou slaan is de opdracht al vervuld. Niet slaan is 
onmogelijk omdat dan Pc7+ volgt. 2.Ld4 Dit dreigt mat 
omdat zwart nu ook niet meer a7 voor de dame heeft. 
Zwart moet zijn heil zoeken in de aanval 2…Tc2+  3.Lf2 
De toren dekt veld b8 niet meer dus nu wordt Tb8+ een 
doorslaand succes. Alleen met schaak geven kan zwart 
de boel nog redden. 3…Txf2+ 4.Kh3 Tf8 Zo, nu dekt hij 
veld b8 weer; maar achter de dame. De taak is volbracht. 
5.Tb8 Dxb8 6.axb8 Txb8 7.Da6 
We gaan nog een stukje verder in de tijd. De stellingen 
worden steeds inhoudsvoller. Het wordt erg moeilijk om 
nog een taakstelling te vinden. Maar toch: een reeks pro-
beersels doet soms wonderen. 
Met Diagram 3 won Rem in 1972 een eerste prijs.  

 
 
Wit geeft mat in vijf zetten. Als we naar het diagram kij-
ken zien we dat Le4 mat zet. Het lijkt dus simpel 1.Lb7 
en 2.Le4X. Maar dat zou niet leuk zijn. 
 

Voorjaarstoernooi 
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Zwart haalt gewoon dame op e1 en dan is veld e4 niet 
meer bereikbaar. Maar Ld3 zet ook mat. Dus spelen we 
1.La6. Maar nu haalt zwart geen dame, maar een paard 
en veld d3 is onbereikbaar geworden. Maar wit vindt 
een nieuwe dreiging. Eerst La6 en dan pas Lb7. Geen 
zwarte promotie zit meer in de weg. Maar nu heeft zwart 
een andere ingenieuze redding. Op La6 speelt hij niet 
gelijk …e1P, maar eerst Pb5. Wit moet uiteraard slaan. 
Dus 2.Lxb5 en dan e1P. Er moet volgen 3.Lc6. Maar dit 
onderbreekt de dekking van Pe6. 3…Kxe6 4.Le5+ Kf7. 
En nu hebben we gelijk onze taakstelling. Als we de 
zwarte toren naar f7 kunnen lokken en dat veld dus ver-
stopt is, was het wel mat geweest. Opnieuw het blokka-
dethema. We gaan proberen en ontdekken, dat na 1.g2-
g3 alles direct mat loopt. Ik laat even zien. A) 1…h4 
2,g4X  B) …h6 2. Pxg7++ Kg5 3.Pe4X  C)…Tg8 of elke 
mogelijke paardzet  2.Pxg7++ Kg5 3.Pe4 Kh6 4.Pf5X D) 
elke pionpromotie 2.Pxg7++ Kg5 3.Ph3+ Kh6 en 4.Pf5X  
Het is duidelijk, dat zwart niet beter heeft dan Tf7. De 
rest weten we dan. 
Zoals bekend is het vierde diagram altijd een opgave. 
 
 

 
 
We zullen het niet zo bar maken als de vorige vijfzet. Er 
zijn ook driezetten volgens de logische aanpak. Hierbij 
een driezet van Zommer uit 1955. Nog een stapje ver-
der helpen. Als wit de torens op de vierde rij heeft ver-
dubbeld dan geeft Tf4 mat. De vraag aan u is dus: Hoe 
verdubbelt wit zijn torens op die rij? 
 

Voorjaarstoernooi 
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Doordat wij met ASV 3 toch wel erg laag stonden moest 
er in ronde 7 en 8 gewonnen worden tegen respectieve-
lijk SMB 3 en UVS 2. 
In de thuiswedstrijd tegen SMB 3 op 4 maart  begon de 
wedstrijd met 2 vlotte remises van Anne Paul en Ivo, ter-
wijl de staart al erg goed stond. (1-1) 
Erika rondde haar partij als eerste af naar winst en deed 
dit heel bekwaam. Ruud volgde al snel haar voorbeeld 
en versloeg Verstegen in een knappe koningsaanval (3-
1) 
Edgar wurgde Jacques Ottenheym langzaam maar ze-
ker en zorgde hiermee voor 4-1. 
Bert Buisman maakte tegen topscoorster Martine Mid-
delveld  het bevrijdende punt, door beter rekenwerk en 
toen was het 1e doel bereikt. 
Gonzalo werd aan bord 1 in het eindspel nog ernstig 
“overhoord”, maar bleef gemakkelijk overeind en zo-
doende werd het na een moeilijke middag voor Barth 
tegen de sterke Quint uiteindelijk een ruime 5½ - 2½ 
winst! 
 
Maar op één been kun je niet staan! 
 
We moesten absoluut ook winnen van UVS 2 in Nijme-
gen en kwamen daar in een hele sterke opstelling aan. 
Bij UVS beginnen de wedstrijden altijd om 12.00 uur en 
altijd is er een bepaalde gezellige sfeer waarbij het lijkt 
of het niet uitmaakt hoe laat er wordt gestart. 
Om 12.05 uur bij de wedstrijdleider gevraagd om te star-
ten en om 12.10 uur was het zover. 
Al meteen in de opening vergaloppeerde de tegenstan-

der van Anne Paul zich en in plaats van zich bij pionver-
lies neer te leggen zette hij een aanval op, waarbij een 
stuk verloor. 
Dit leidde al snel tot winst en een prettig begin. 1-0 
Bij het analyseren kwam even later ook Vincent de Jong 
erbij, nadat hij op fraaie wijze ten Bos had overmees-
terd. Zo zat Vincent korter achter hert bord dan zijn reis-
tijd Gouda – Nijmegen –Gouda. 2-0. 
Toen ook Barth niet veel later verder had gekeken dan 
Remmerts en zijn dame won stond het al 3-0 en er zou 
nog meer volgen. 
Alhoewel  eerst in de tijdnoodfase  Ivo tegen een neder-
laag aanliep nadat hij de aanval niet kon keepen. 3-1. 
Gonzalo was niet erg lekker en bood nu remise aan; de 
UVS-captain gebood Willemsen door te spelen en in het 
eidspel was Gonzalo handiger en won bekwaam! 4-1 
Edgar wilde te snel remise en overzag in het eindspel 
pionverlies en zwoegde daarna nog erg lang maar 
kwam de pion op het eind echt te kort. 4-2 
Erika kwam minder uit de opening tegen de gevaarlijke 
Wüstefeld en vervrouwde zich daarna en zette een aan-
val op, waar Wústefeld zo van schrok, dat hij minder se-
cuur ging spelen en mooi werd opgeknoopt.   5-2 
Het 2e doel was bereikt!  
Bert speelde even later na een zware middag remise en 
kwam een tweede  5½ - 2½  winst. 
In een cruciale wedstrijd tot stand en was zo bleek na 
de andere uitslagen gezien te hebben ASV 3 veilig. 

ASV 3 vecht zich veilig 
Anne Paul Taal 

Wereldschaaknieuws in ASV-Nieuws - 18 
door Nico Schoenmakers 

Het wereldschaaknieuws uit het eerste kwartaal van 
2006 samen met de staart van 2005. De laatste novem-
berdag verzorgde ‘s werelds beste speler aller tijden - 
Gari Kasparov - een signeersessie bij het roemruchte 
Axel-Springer-Verlag in Berlijn. 
Het sterk bezette wereldbekertoernooi in het westsiberi-
sche Chanty Mansijks werd gewonnen door de 23-jarige 
Armeniër Levon Aronian. De plaatsen twee, drie en vier 
werden bezet door Ponomariov, Bacrot en Gritschuk. 
Sergej Rublewski schreef in Moskou het Russische 
kampioenschap op zijn naam. Rublewski schijnt niet al-
leen goed te kunnen schaken, maar ook nog eens een 
vrolijke broeder te zijn. Schach Magazin 64 bestempelt 
hem als “die Sibirische Stimmungskanone”! Vladimir 
Kramnik eindigde in dit kampioenschap op een teleur-
stellende zevende plaats. 

Het schaakfestival in Schwäbisch Gmünd werd een 
prooi voor de Rus Vjatscheslav Ikonnikov. 618 schakers 
waren dit maal van de partij. 
De 82ste editie van het schaaktoernooi in Hastings werd 
gewonnen door de Oekraïner Valeri Newerov. De show 
werd dit maal gestolen door de “Kleine Anand”, de 12-
jarige Indiër Parimarjan Negi. Hij behaalde zijn laatste 
benodigde IM-norm en gelijktijdig zijn eerste grootmees-
terresultaat. 
De Hongaar Zoltan Varga won het kersttoernooi van Zü-
rich. De schakende Shogi-ster Yoshiharu Habu behaal-
de bij dit toernooi een IM-norm en zal binnenkort tot in-
ternationaal meester worden benoemd. 
 
Hoogste tijd voor: juist, Fischer! Bij uitgeverij Everyman 
Chess is het 462 pagina’s tellende boek “Russians ver-
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sus Fischer” van Dmitry Pliesetsky en Sergy Voronkov 
verschenen. Toen vanuit het zicht van de communisti-
sche sportbureaucratie het Amerikaanse gevaar Fischer 
als gevolg van diens stormloop door de kandidatenmat-
ches in de jaren 1970 tot 1972 een (te grote) bedreiging 
ging vormen, nam men de schaakloopbaan van deze 
levende legende methodisch onder de loep. Eigenlijk 
zouden we het hele boek hier moeten publiceren, maar 
ja, auteursrechtelijk mag dat helaas niet. Vandaar dat 
we volstaan met de navolgende tot de verbeelding spre-
kende analyses. 
Fischer in de opening: 
Voor ieder toernooi bereidt hij gewoonlijk een of meer-
der nieuwe varianten voor. 
Met wit geeft hij in het Siciliaans de voorkeur aan de op-
stelling met paard c3, paard b3, loper d3, loper e3 en 
dame f3; “dat u het weet!” 
Fischer houdt niet van pionnenketens. Hij heeft ruimte 
voor zijn figuren nodig. 
Fischer in het middenspel: 
Tegen zwakkere spelers houdt hij van een pionnen-
storm op de koningsvleugel. 
Hij verbreekt graag de pionnenketen van de tegenstan-
der. 
Hij houdt van “lange” damezetten. 
Hij houdt van duidelijke stellingen; “wie niet, waarde le-
zer, wie niet…” 
Hij houdt van het manoeuvreren met torens op de derde 
rij; onder andere toren f1-e1-e3. 
Fischer in het eindspel: 
Hij houdt van de constellatie paard tegen loper. 
Hij houdt van wandeltochten met de koning. 
Als de torens nog op het bord staan, houdt hij van lo-
pers van ongelijke kleur. 
Algemeen: “ja, ja …” 
Hij gaat in tegenstelling tot vroeger gieriger met zijn ei-
gen pionnen om. 
Hij is tactisch excellent en ziet veel. 
Als zijn stukken aangevallen zijn, antwoordt hij vaak met 
een tegenaanval. 
Zo na al deze onthullingen is het uiteraard verder een 
eitje om van “onze Bobby” te winnen. Geen wonder dat 
hij niet meer schaakt … 
 
Waar in de zomer kinderen met schepje en vormpjes 
spelen, ziet men ‘s winters mannen in dikke winterman-
tels in gedachten verzonken over het strand wandelen. 
Bij het schaakfestival in Wijk aan Zee is de ochtend-
strandwandeling, alleen of met zijn tweeën, even zo 
vanzelfsprekend als de afsluitende snertmaaltijd. De 
rauwe charme van Wijk aan Zee tijdens het Corus-
schaaktoernooi.  
Ook schaaktechnisch was het tijdens de 2006-editie ge-
nieten geblazen. De uiteindelijk onbesliste ‘nek-aan-nek-
race’ tussen wereldkampioen Veselin Topalov en Vishy 
Anand; beiden eindigend met 9 uit 13. De inmiddels tot 
klassieker uitgeroepen partij Topalov-Aronian met het 
kwaliteitsoffer op e4. Het schaakfenomeen Magnus 
Carlsen. De verdere ontwikkeling van de 16-jarige Ser-
gej Karjakin; een verdienstelijke 6e plaats voor hem met 
een score van 7 uit 13. Het weerzien met Gata Kamski 
en diens winst op ‘aartsrivaal’ Anand. En zo zouden we 

nog een tijdje door kunnen gaan.  
De grootmeestergroep B werd gewonnen door de Rus 
Alexander Motylev en Magnus Carlsen met 9 uit 13. Bei-
de spelers zien we het volgend jaar terug, maar dan in 
de grootmeestergroep A. De C-groep werd gewonnen 
door de Turk Süat Atalik. 
Tot besluit van het Corus 2006 nog een persoonlijke 
noot. Bij aanvang van de tienkampen sprak ik een scha-
ker die in 2005 in de vierkampen had meegespeeld. 
“Dat nooit meer”, zei hij. “Bij thuiskomst had ik zo waar 
heimwee naar Wijk aan Zee”.  
Nine round event for ever … 
 
Murray Chandler won in Nieuw Zeeland de Queenstown 
Classic 2006. De Gibtelecom-Masters in Gibraltar werd 
gewonnen door Kiril Georgiev, terwijl Ian Rogers het 
schaaktoernooi van Brisbane won. 
In het Mexicaanse Morelia heerste een ware schaak-
koorts. De reden hiervoor was: Toppie! De wereldkampi-
oen werd bij aankomst bestormd door handtekeningja-
gers. Er werden parallellen getrokken met schaakkoorts 
ten tijde van het beroemde schaaktoernooi Moskou 
1925 en natuurlijk met 1972; de schaakkoorts ten tijde 
van de wereldkampioenschapsmatch Spasski-Fischer. 
Historisch is, dat in juli 1972 de Amerikaanse publieke 
zender Channel 13 met de dagelijkse middaguitzending 
over de match van de eeuw een toenmalig kijkersrecord 
boekte.  
Topalov genoot zichtbaar van alle belangstelling. De na-
tionale held van Bulgarije signeerde zelfs, getooid in het 
tenue van de plaatselijke voetbalclub, voetballen in het 
plaatselijke stadion. Het schaaktoernooi vond plaats in 
het historische ‘Palacio de Clavijero’. 
Het Aeroflot-Open, het supertoernooi in Moskou, werd 
een prooi voor de Georgiër Baadur Jobava (spreek uit: 
Dschobawa). Tweede en derde werden dit jaar Viktor 
Bologan en Krishnan Sasikiran met eveneens 6,5 uit 9. 
De ‘Bundesliga-topper’ tussen Baden-Baden en Bremen 
eindigde onbeslist in 4-4. 
Het tweede deel van het supertoernooi op twee conti-
nenten - het eerste deel vond in het Mexicaanse Morelia 
plaats - werd verspeeld in het Spaanse Linares. Topalov 
herstelde zich hier knap van de schaakmoeheid, die hij 
in Morelia had vertoond, en eindigde samen met Radja-
bov op de twee plaats. Toernooiwinnaar werd Levon 
Aronian van wie we in de toekomst nog het nodige zul-
len horen en zien. 
‘Het grootste Open ter wereld’, het toernooi in Cappelle 
la Grande, werd gewonnen door de Oekraïner Alexan-
der Moiseenko. 
De Rotary-Club Limmattal tenslotte organiseerde in Ho-
tel Savoy in Zürich een simultaan voor de slachtoffers 
van de mijnramp in Cam-
bodja. Simultaangever Vik-
tor Kortsjnoi speelde het 
bedrag van 21.623 Zwit-
sers Franken bij elkaar. 
Hulde Viktor, hulde! 
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Dick Hajee is de kampioen van het Daglichtschaak ge-
worden. In de finale versloeg hij Jan Vermeer, die daar-
door naar de derde plaats werd verdreven. Lachende 
derde was Henk Kuiphof, die 2½ punt scoorde en daar-
mee beslag legde op de tweede plaats.  
 
De opkomst was weer goed met 17 schakers. Nieuw 
was deze keer Jan van Galen van de Velpse Schaak-
vereniging. 
 
Hans Donker, derde in het klassement, en Hendrik van 
Buren moesten wegens ziekte verstek laten gaan. Bij 
Albert Marks ging deze middag van alles mis. Samen 
met Theo van Niekerk kwam hij een kwartier te laat en 
dus moesten ze tegen elkaar schaken. In het eindspel, 
beide in tijdnood stelde Theo remise voor. Albert sloeg 
dit af en even later viel zijn vlag. Daarna verloor Albert 
nog tegen Jan Vermeer en Paul Waenink. De laatste 
scoorde deze middag optimaal. Met drie punten klauter-
de hij op naar de vierde plaats. Horst Eder kan goed 
rapid schaken. Het hele seizoen wist hij zijn zesde 
plaats te verdedigen. Ook Rob Cornips speelde een ge-
degen seizoen. Door zijn toedoen neemt een Nijmeeg-
se groepje aan het Daglichtschaak deel, waaronder 

Christ Verstegen. Helaas heeft Christ maar zes ronden 
gespeeld, maar wel 5,5 punt gescoord.  
 
 
In totaal hebben dit seizoen 26 schakers aan het Dag-
lichtschaak deelgenomen. Drie schakers zijn alle keren 
geweest. Het zijn Horst Eder, Henk ter Horst en Jan 
Vermeer. Vier schakers zijn slechts één middag aanwe-
zig geweest. Daaruit kunt u concluderen dat circa 20 
schakers het Daglichtschaak zeer trouw bezoeken en 
dat het een goede aanvulling is om schaken te promo-
ten. De schaakcomputer bewijst bij een oneven aantal 
goede diensten.  
 
Het Daglichtschaak gaat door tot en met juni. De kosten 
voor mei en juni bedragen € 3,-, dus € 1,50 per keer. 
Dan gaan we met vakantie en in september beginnen 
we weer.  
 
Op dinsdag 2 mei vindt weer de volgende sessie van 
het Daglichtschaak plaats.  
 
 
 

Dick Hajee kampioen Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

Speeldatum: 4-Apr-06        
19e ronde     20e ronde     21e ronde     
Jan Vermeer Paul Waenink 0-1 Dick Hajee Henk Kuiphof rem Henk Kuiphof Horst Eder 1-0 
Horst Eder Wim Zunnebeld 0-1 Paul Waenink Wim Zunnebeld 1-0 Dick Hajee Jan Vermeer 1-0 
Rob Cornips Dick Hajee 0-1 Albert Marks Jan Vermeer 0-1 Albert Marks Paul Waenink 0-1 
Theo van Niekerk Albert Marks 1-0 Henk ter Horst Rob Cornips 0-1 Rob Cornips Theo van Niekerk 1-0 
Theo Carpentier Henk Kuiphof 0-1 Theo van Niekerk Horst Eder 0-1 Theo Carpentier Henk ter Horst 0-1 
Gerrit Verbost Christ Verstegen 0-1 Theo Carpentier Rob Lubbers 1-0 Gerrit Verbost Fritz 8 1-0 
Rob Lubbers Henk ter Horst 1-0 Christ Verstegen Jan van Galen 1-0 Rob Lubbers Wim Zunnebeld rem 
Jacob Zandbergen Bob Hartogh Heijs 0-1 Bob Hartogh Heijs Gerrit Verbost 1-0 Bob Hartogh Heijs Christ Verstegen 0-1 
Jan van Galen Frits 8 1-0 Jacob Zandbergen Friitz 8 1-0 Jan van Galen Jacob Zandbergen 1-0 
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 Service 
 

Boers Onderhoud en Service 
Zeker voordelig voor alle (nog niet afgemaakte) 

klussen in en om uw huis. 
Voor vragen en/of offertes bel of mail 

 
Tel: 06-28967509 

Mail: info@boersonderhoud.nl 

Daglichtschaak seizoen 2005-2006 stand na: ronde 21 
 Naam pnt x partij Elo TPR 
1. Dick Hajee 12.5 16 1641 1862 
2. Henk Kuiphof 12 15 1594 1805 
3. Jan Vermeer 12 21 1664 1718 
4. Paul Waenink 10 15 1954 1792 
5. Hans Donker 10 17 1665 1683 
6. Horst Eder 10 17 1509 1543 
7. Albert Marks 9.5 18 1690 1693 
8. Rob Cornips 9.5 20 1723 1574 
9. Henk ter Horst 9 21 1495 1544 
10. Wim Zunnebeld 8.5 18 1447 1364 
11. Theo van Niekerk 8 12 1617 1662 
12. Theo Carpentier 8 17 1616 1559 
13. Hans Meijer 7.5 10 1556 1594 
14. Gerrit Verbost 6.5 18 1335 1255 
15. Rob Lubbers 6 12 1391 1417 
16. Wijnand de Boer 6 4 1671 1419 
17. Christ Verstegen 5.5 6 1870 1896 
18. Bob Hartogh Heijs 5.5 12 1416 1393 
19. Jacob Zandbergen 5 15 1415 1311 
20. Theo Jurrius 4.5 6 2088 1992 
21. Jonathan van der Krogt 15 15 1297 1250 
22. Jan Looyen 2.5 3 1630 2012 
23. Fritz 8 2.5 11 1917 1415 
24. Jan van Galen 2 3 1666 1869 
25. Hendrik van Buren 1 3 1660 1519 
26. Peter Hamers 1 3 1375 1380 
27. Jaques Gosseling 1 12 1192 1088 

Voorjaarstoernooi 
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Eén dag na het verschijnen van deze ASV-Nieuws 
speelt ASV7 de laatste ronde. We staan op matchpun-
ten gedeeld laatste met nog twee andere teams, maar 
we dankzij onze 3½ bordpunt meer dan onze naaste be-
lager staan we nog net boven de degradatielijn. We 
hebben het dus nog steeds in eigen hand. Gewoon 
eens een keer winnen en we blijven in de tweede klasse 
OSBO. Er zijn een aantal nipte nederlagen geleden 
waarbij steeds op ongelukkige momenten een puntje 
gemorst werd. In de laatste ronde moet het toch een 
keer lukken. Eén nipte overwinning en klaar. 
Om vast wat warm te draaien zocht ik onlangs een mak-
kelijke tegenstander, teneinde mijn zelfvertrouwen eens 
wat op te krikken. De laatste twee keer voor het Zeven-
de liepen niet zo goed af en de vorige ronde deed ik niet 
eens meer mee. Ik werd niet gemist. Niet zo mooi. Dus 
nu even laten zien dat ik wel degelijk een goede partij 
kan spelen. Wie anders dan een zeker heerschap, de 
heer Van D., bood zich geheel belangeloos aan om de 
rol van willoos en wolloos schaap te vervullen om zich 
mak en mekkerend naar de slachtbank te laten voeren. 
Mijn dank hiervoor. Vroeger, heel lang geleden, had ik 
nog wel een moeite van meneer Van D. te winnen, met 
z’n eeuwige Franse geschuif, maar tegenwoordig is het 
een eitje en ik voel me alweer stukken beter. Zie hier de 
glanzende hak-, zaag-, maai- en snoeipartij die ik speel-
de: 
 
Wit: Ignace Rood 
Zwart: Een zeker heerschap van D. 
 
1. e2-e4 e7-e6  Kom maar op met dat Frans. Eigenlijk 
sta ik nu al gewonnen. Niks aan. Kijk maar: 
 

 
2. d2-d4 d7-d5  
3. e4-e5 c7-c5  
4. Pg1–f3 Dd8-b6    Standaard Frans geschuif. Maar…. 
5. g2-g4 !!  Boink!! Gewoon een onverwachte 
zet doen, dan win je al bijna vanzelf. Makkelijk zat. 
 
 
 

5.  ….     Pb8-c6  Meneer van D. doet of er niets aan de 
hand is. Mij best! Wacht maar rustig af!! Haha!! 
6. c2-c3 Lc8-d7   “pompom…. Niks aan de hand…” 
7. h2-h4 !! Tsjomp!! Weer een onverwachte zet! Slaap 
rustig verder, mannetje!! 

 
7. ….      Pg8-e7   ...en inderdaad. Snurk!! 
8. Pb1–a3 Ta8-d8 …. Zzzz... 
9. Pa3-b5     .zzzz zz huh?! Wat doet dat paard hier?! 

 
9. …  a7-a6   ...even snel wegjagen!! Sterke zet!! 
10. Pb5-d6  ZOMP!!! Zo gaat dat, lezers. Eitje. 

ASV7… pompen of…. 
Ignace Rood 
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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 


