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Beste schaakvrienden, 
 
Het gemankeerde boek is inmiddels 
vergeven, u hoeft niet meer te reageren! 
Léon en Peter: bedankt! Nu weet ik dat er 
tenminste twee personen zijn die dit lezen….. 
 
Ook deze keer weer een dik nummer. Echter, 
zonder slag of stoot is deze niet tot stand 
gekomen. De redactie ontving in tientallen foto’s die de 
mailbox danig ontregelden. Daarnaast stuurden mensen 
onleesbare bestanden, bestanden met diagrammen die 
eruit zien als die posters bij de opticien die gebruikt 
worden om vast te stellen of je een bril nodig hebt, 
documentjes met uitgetypte notaties die niet klopten, 
oude rubrieken die al eens eerder geplaatst waren, pgn 
bestandjes die geen partijen bevatten, documenten 

waarin alle zetjes netjes onder elkaar zijn 
getypt (die de redactie dan allemaal weer 
achter elkaar zet) en de laatste kopij kwam 
op zondagavond 19:00 uur binnen.  
 
Het goede nieuws is dat alles er weer in 
staat! Dus blijf komen met die kopij! 
 
Veel leesplezier gewenst 

  
Robert Naasz 

Wat is het prachtig om te zien dat ASV na jarenlange 
inzet van onze jeugdleiders dit seizoen de vruchten 
plukt van hun werk. Op 19 maart slaagde ons C-team, 
bestaande uit Xadya van Bruxvoort, Tom Verberk, 
Fabian Engelhardt en Pieter Verhoef erin te promoveren 
naar de KNSB-competitie. Onze talenten mogen zich 
komend seizoen daardoor meten met de beste 
jeugdschakers van Nederland. Parallel aan dat succes 
kreeg als klap op de vuurpijl Xadya van Bruxvoort een 
vrije plaats toegewezen in het NK voor meisjes C, dat 
op 30 april in Haarlem van start gaat. Haar verrichtingen 
daar zijn te volgen op internet http://
nkjeugd.schaakbond.nl/. Het is goed dat ASV ook met 
de jeugdopleiding op de kaart staat. De eerste extra 
jeugdtraining voor onze beste jeugdspelers is geweest. 
Er wordt aan gewerkt om dit op de maandag in het 
Lorentz verder vorm te geven analoog aan de trainingen 
voor de senioren. 
 
Een tweede succes is aanstaande. Het programma van 
de ‘schaakmaand’ in de Bibliotheek Arnhem Centrum is 
bekend. Inmiddels is de aftrap met een 
aanschuifsimultaan door Hans Böhm achter de rug, 
maar er is nog veel meer te doen. Een expositie over 
schaken en Max Euwe, de film Lang leve de koningin, 
schaakles met Chess-Tutor, snelschaak, 
doorgeefschaak, raindropchess, daglichtschaak en nog 
veel meer. Een maand lang reclame voor onze 
prachtige sport en de schaakclubs in Arnhem. Hopelijk 
zal deze propaganda weer zorgen voor een instroom 
van jeugd en senioren naar ASV.  
 
De afgelopen weken hebben we via schaaklessen voor 
beginners ook weer aan de weg getimmerd. Siert 
Huizinga en Léon van Tol hebben zeven leergierige 

cursisten op een inspirerende manier de eerste 
kneepjes van het schaken bijgebracht. Daar is door de 
cursisten zo enthousiast op gereageerd, dat ze na de 
cursus nog enkele weken onderling partijtjes hebben 
gespeeld onder begeleiding van de twee docenten. Of 
het nieuwe leden oplevert, is afwachten, maar de 
enthousiaste reacties zijn hartverwarmend en wij spelen 
de complimenten graag door aan Siert en Léon. 
 
De tweede helft van het schaakseizoen is intussen in 
volle gang. Diverse teams spelen nog om de prijzen en 
een enkel team vecht nog tegen degradatie. April is de 
maand van de slotronden en dan zal voor ASV 5-13 
duidelijk worden hoe het afloopt. Op de dag dat dit 
nummer van ASV-Nieuws verschijnt spelen ASV 11 en 
13 in ons clublokaal de slotronde. We proberen dat weer 
live op internet te zetten. De zaterdagteams sluiten 14 
mei hun competitie af met onder meer voor de 
poromotieklasse een gemeenschappelijke ronde in het 
Lorentz. 
 
Ook het eerste ASV-toernooi van 2011 is al weer achter 
de rug. Met 85 deelnemers was het Voorjaarstoernooi in 
alle opzichten weer een succes. De sfeer was weer 
prima en de resultaten van de ASV-ers waren goed. In 
de C-groep waren er prijzen voor Horst Eder, Theo 
Koeweiden en Ko Kooman. De A-groep werd gewonnen 
door Stefan Kuipers, terwijl Torenaar Jorick Laan de B-
groep won. Daarnaast was het verheugend te zien, dat 
opnieuw een delegatie van onze schaakvrienden van 
SV Eichlinghofen van de partij was.  
 
Het eerste toernooi zit erop, op naar het tweede. Op 23 
april wordt in ons clublokaal gestreden om de 
individuele OSBO-snelschaaktitel. We starten om half  

Van het bestuur 

Van de redactie 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 
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elf en spelen dan na negen voorrondepartijen 
dubbelrondige finalegroepen van in principe tien 
spelers. Dus 27 partijen schaakplezier. Eind mei is het 
dan weer tijd voor ons Vierkampentoernooi. 
 
Ook buiten de schaakactiviteiten is het bestuur druk 
doende om ASV naar een hoger plan te tillen. Zo zijn we 
weer in gesprek met Clubkoers. We overwegen via die 
vorm van verenigingsondersteuning te gaan werken aan 
zaken, waar we ons met externe hulp nog kunnen 
verbeteren. Daar zal de komende maand meer 
duidelijkheid over komen. Verder hopen we na de 
schaakmaand in de Bibliotheek het schaken in het 
Winkelcentrum Presikhaaf weer op te pakken. Achter de 
schermen wordt intussen hard gewerkt aan een 
vernieuwde website voor onze club. Remco Gerlich en 
Liedewij van Eijk zijn hiermee aan de slag. 

Donderdag 5 mei is ons clublokaal eenmalig niet 
beschikbaar. Om niet een week schaken te moeten 
missen, heeft het bestuur geregeld dat we op dinsdag 3 
mei de 29e ronde van de interne competitie kunnen 
spelen. We hopen dat we ondanks de afwijkende avond 
dan een goede opkomst hebben. 
 
We sluiten af met de schaakagenda voor de komende 
maanden: 
23 april OSBO individueel 

snelschaakkampioenschap in 
Activiteitencentrum Schreuder 

21 mei OSBO snelschaak voor clubteams in 
Bennekom 

27-28 mei ASV Vierkampentoernooi in Lorentz 
3 juli Straatschaak om de Wachtbokaal 

Plaatjes kijken 
Theo Jurrius 

Sinds Paul terug is uit Australië scoort hij met 
zaalvoetbal aan de lopende band en heeft hij met 
schaken geen moeite met spelers uit het eerste. 
Misschien moet ik er zelf ook maar eens heen gezien 
mijn score in de interne competitie. 
Maar de partij Otto Wilgenhof – Paul Schoenmakers 
krijgt ook 2 plaatjes eerste halverwege als Otto voor het 
eerst iets heeft gemist. 

 
Zwart heeft zojuist Ta3 gespeeld en nu gaat de loper op 
d3 verloren, maar nu zat het Otto nog mee 1.Db1! en nu 
volgt na1…Txd3 2.bxc6 en als zwart nu het paard op b6 
wil redden met bijvoorbeeld 2…Pc4 volgt 3.cxb7! en de 
dreigende promotie kost zwart materiaal 3…Pa3 4.b8D 
Pxb1 5.Dxb1 en wit heeft zelfs een pion meer. Paul 
speelde daarom ook het veel veiligere 1…Pc4 en ging 
dus terecht niet in op stukwinst. 
Maar even later was het wel raak toen Otto zich 
gruwelijk liet beetnemen na Pd2 
 
 
(zie volgende diagram) 
 

Na 1…c3! Moet het paard weg en na 2.Pb1 na 2.Pf3 
Le4 staat zwart ook heel goed. Maar nu kwam de 
verrassing 2…Tb3! 3.Da6 De4 en het is gelijk uit want 
het gaat mat op g2 of toren verlies. 
 
Ook Erik Wille krijgt 2 plaatjes met zijn partij tegen 
Sjoerd van Roosmalen deze keer in de bedrijfsschaak 
competitie. Eerst heeft Sjoerd een stuk geofferd om de 
toren op h1 te winnen, wat geen goed idee bleek. 



6 

 April 2011 ASV-Nieuws 
Erik speelde hier 1.Lg2 en kreeg voldoende 
compensatie omdat de zwarte dame buitenspel komt te 
staan, maar de fraaie terugzet 1.Pf3! had de dame 
gewonnen bijvoorbeeld 1…Lg4 2.Lg2 dd1 3.Ld2 Dxa1 
4.Dxa1 met gewonnen stelling voor wit. Een stukje 
verderop in de partij ziet Erik het wel. 

Sjoerd heeft zojuist Pa6-c7 gespeeld en dat blijkt de 
verliezende te zijn Kc8 was goed geweest voor remise 
nu vond Erik het fraaie 1.Kg1! en zwart is machteloos 
tegen 2.Th2 met damewinst. 
 

Uit de Interne de partij tussen Jan Vermeer en Robert 
Naasz. Robert heeft van Jan niet de kans gehad om in 
de partij te komen. 
Jan beukt al een zetje of 10 tegen de arme zwarte 
koning aan en maakt het nu fraai af met 1.Lh6+ en 
zwart gaf gelijk op omdat na 1…Ke8 of Kg8 2.Lxd5! 
komt en als zwart terug slaat komt de paardvork op f6 
met damewinst en na 1…Kf7 2.Lxd5 cxd5 komt de witte 
dame binnen op f6 met mat. 
 
Uit de externe de partij tussen ons jeugdtalent Jan 
Pieter Laurens tegen Goosens van Veenendaal 4.   
 

Waar de stappen methode allemaal niet goed voor is, 
Jan Pieter had geen moeite om de dubbele aanval met 
1.Dg3! te vinden met stukwinst. Wit dreigt mat op g7 en 
het zwarte paard staat nu twee keer aangevallen, het 
leuke is dat 1…Pg6 alles opheft maar dan gaat de dame 
op c7 verloren. 
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Schaken als kortingsbon 
 
Afgelopen week had ik een interessant idee. Vorig jaar 
met mijn verjaardag kreeg ik van mijn ega grote 
schaakstukken voor in de tuin, ongeveer van twee 
decimeter hoog. Helaas zat daar een of ander vaag 
lapje bij waar die stukken dan op zouden moeten. Zo’n 
vod is onrespectvol naar het edele spel dus die 
verdween in de vuilnisbak. Vervolgens bleven de 
stukken een jaar in de schuur. Dit is dan weer 
onrespectvol naar mijn vriendin, en bovendien moet je 
positief gedrag belonen opdat de mensch dit gedrag zal 
herhalen. Het loopt al weer aardig naar mijn verjaardag 
en om de kans op kadootjes drastisch te verhogen, en 
om te voorkomen dat ik te horen zou krijgen”jij krijgt 
niks, want vorig jaar heb ik gezien wat je met leuke 
kadoos doet” werd het tijd om de mooie stukken 
operationeel te maken. 
  Vanwege zorgtaken was ik afgelopen week een keer 
eerder thuis van het werk, mijn vriendin vond het nodig 
om het dekbed ’s avonds even op te schudden, want dat 
slaapt beter. Nu kunt u zich misschien voorstellen dat dit 
dekbed niet licht was. Ten eerste moet het dekbed mijn 
niet al te bescheiden lijf kunnen omvatten, plus het 
bescheiden lijf van mijn vriendin. En bovendien zat het 
winterdekbed er nog in, dus een kilootje of 20 vervelend 
gewicht was het maar zo. Het schoot haar dus meteen 
in de rug, en ze kon direct wat langer dan gepland gaan 
liggen onder dat vers opgeschudde dekbed. De 
paracetamolletjes waren op dus de volgende dag ben ik 
ze om een uurtje of twee komen brengen, samen met 
sapjes, vlaflip en andere zaken die het leed van 
gewonde vriendinnen kunnen verzachten. 
Na wat pijnstillers voelde ze zich wat beter en we 
besloten om samen naar de gamma te gaan om te 
bekijken hoe we een goed schaaktafeltje kunnen maken 
voor buiten. 
  Goed om hier ook even te vermelden dat ik wat betreft 
dit plan was geïnspireerd door Theo Jurius. Hij vertelde 
mij een paar weken geleden dat hij druk bezig was 
geweest met het uit de tuin slopen van een enorme eik. 
Hij hoefde er geen geld voor, hij wilde alleen maar het 
hout hebben om een mooie schaaktafel te maken, en 
gesneden houten stukken erbij. Helaas besloot de 
opdrachtgever, verblind door dollars, het hout toch maar 
op marktplaats te zetten om er een paar tientjes aan te 
verdienen. Voorwaar weer een mooi creatief idee om 

zeep geholpen vanwege financiële belangen. Gelukkig 
plant dit briljante idee zich voort, en gaat het niet 
volledig verloren (al is triplex toch net anders dan 
massief eiken). 
  Aangekomen in de Gamma gingen we naar de 
multiplex en triplexafdeling. Ik dacht dat een meter bij 
een meter wel een goed formaat was, vooral omdat in 
het alfaatje geen grotere stukken hout passen zonder 
nog meer deuken erin te krijgen. Er lagen alleen grote 
planken, en daar kon geen metertje vanaf, je moet de 
hele plank meenemen. Snel bedacht ik dat we dan van 
die enorme plank ook wel mooie pootjes konden laten 
zagen van 35x10 cm. De rest zouden we achterlaten. 
De plank kostte zo’n 35 euro, dus dat viel alles mee. 
Maar toen de opdracht eenmaal verstrekt was en de 
sterke mannen aan het zagen waren zag ik tot mijn 
schrik op een bord van een meter bij een meter dat de 
zaagkosten 50 cent per zaagsnede was. Snel rekende 
ik uit 18 (plankjes) gedeeld door 3 (keer zagen) plus 4 
keer zagen voor dat vierkant is 58 zaagsneden. Keer 
0,50 is 29 euro! Het zagen is dan bijna even duur als de 
plank. 
De sterke man kwam met alle plankjes uit de beveiligde 
zaagzone en witjes zei ik tegen hem dat hij maar even 
een bonnetje moest schrijven van de totale kosten. 
Peinzend keek hij mij aan en vroeg waar ik het hout 
eigenlijk voor wilde gaan gebruiken als hij zo vrij mocht 
zijn. Verrast door de welbespraaktheid van de stoere 
houtzager vertelde ik hem dat ik vervend schaker ben 
en dat ik mooie stukken heb gekregen voor in de tuin. 
En we wilden graag een mooi tafeltje maken om de 
stukken op te zetten. Vervolgens kreeg ik een half uur 
adviezen over hoe de planken te gronden, hoe te lakken 
en af te beitsen om de plank op langere termijn ook niet 
krom te laten worden. Hij vertelde dat hij nog nooit had 
gehoord dat mensen dat gingen maken en hij vond het 
een prachtidee. Hij schaakte ook wel eens op internet. 
En hij vond dat het spel een sieraad kon zijn voor de 
tuin. Ik dacht daar net zo over.  
Weet je wat zei hij, jullie hoeven alleen de plank te 
betalen, het zagen reken ik niet. Gewoon omdat het zo 
leuk is wat jullie gaan maken. 
Verbijsterd reed ik het karretje naar de kassa, en 
inderdaad op het bonnetje stond een bedrag van 35 
euro. Blij rekende ik ook nog een tube extra sterke 
houtlijm, schroeven, witte en zwarte zijdeglans voor 
hout, en twee rode kussentjes voor de tuinstoelen af. 

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

hoogtij viert, de warme analyse van de geest. 
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Uiteindelijk slechts 108 euro lichter reden we 
huiswaarts. Dit weekend is het zover, we gaan de tafel 
maken. Eerst in de grondverf aan alle kanten, schuren, 
nog een keer in de grondverf, nog een keer schuren, 
dan de vlakjes met potlood intekenen, mijn vrouw de 
vakjes laten inkleuren omdat ik de motoriek heb van een 
wandelende tak, dan drogen, nog een keer schilderen, 
en dan na nog eens gedroogd te hebben een aantal 
keren neutrale beits erover. Volgens mij was dit de 

volgorde die de stoere zaagman mij voorschreef. Bijna 
overwoog ik nog om mij af te melden voor het ASV 
rapidtoernooi op zaterdag, maar toen ik dat 
diepteleurgestelde gezicht van Ruud voor me zag 
besloot ik dat toch niet te doen. Slechte Karma, ik weet 
zeker als ik dat doe dat ik de rest van mijn leven het 
volle pond moet betalen. 
 

Marco 

Veel ASV-ers in ASV Voorjaarstoernooi 
Erik Wille 

Ruim 30 ASV-ers speelden mee in ons traditionele 
Voorjaarstoernooi. Een week later dan anders, omdat 
de OSBO-kamp onze vaste zaterdag had geclaimd. Niet 
getreurd, want een week later waren er ook gewoon dik 
80 schakers. En meer dan 30 ASV-ers in willekeurig 
welk toernooi is uniek. Het schaken leeft in Arnhem en 
bij ASV. En ook in het Voorjaarstoernooi speelden 
verschillende clubgenoten lang mee om de prijzen. Lang 
had ik het plan om er dit jaar een fotoverhaal van te 
maken in ASV-Nieuws. Echter 31 ASV-ers over de lijn 
(e-mail) pompen, maakt onze redacteur Robert Naasz 
niet blij. Dat wordt een gevalletje brievenbus vol. 
Daarom heb ik hem een half uur geleden een foto 
gemaild van de presentatie van het nieuwe blad voor 
schakers met muzikale interesse en muzikanten die ook 
kunnen schaken. Ondanks het prachtige 
Voorjaarstoernooi met veel mooi schaak was de 
presentatie van het nieuwe blad A Tempo door Ton van 
Eck misschien wel het mooiste moment van de dag. Het 
ASV-drietal Peter Boel, Martijn Boele en Ton van Eck 
heeft in het blad schaken en muziek gecombineerd in 
uiterst lezenswaardige verhalen. Het eerste nummer 
van A Temppo is een uiterst verzorgde uitgave die doet 
vermoeden dat er na dit nummer nog veel meer moois 

gaat verschijnen en dat allemaal voor een euro per 
nummer. Kijk ook eens op hun website 
www.atempomagazine.nl .  

Maar er werd natuurlijk ook veel en soms fraai 
geschaakt. 85 deelnemers met onze trainer en 
tweevoudig winnaar Willy Hendriks als hoogstgeplaatste 
speler en regerend kampioen Sander van Eijk en oud-
OSKA-winnaar Stefan Kuipers als directe concurrenten 
stonden borg voor een prachtige schaakdag. De sfeer 
was als vanouds fantastisch en leuk is het als je dat 
later ook terugleest. De site van Voorst en de Haagse 
schaakbond kwamen met mooie kritieken. ASV staat in 
Oost- en West-Nederland weer op de kaart, maar dat 
was natuurlijk al zo.  
 
Groep A: 

Leuk was dat na drie ronden de vier spelers met de 
hoogste rating nog zonder puntverlies waren. Onder hen 
onze Otto Wilgenhof, ook al een oud-winnaar van het 
toernooi. De toppers spaarden elkaar niet. Zo sneuvelde 
Otto Wilgenhof tegen Willy Hendriks, die hij toch al een 
paar keer verraste in de afgelopen seizoenen, en ging 
Sander van Eijk ten onder tegen Stefan Kuipers. De 
Apeldoorner was in topvorm en klopte ook Willy 
Hendriks. Met zes punten won de speler van 
meesterklasser Schaakstad Apeldoorn het toernooi. 
Otto Wilgenhof en Richard van der Wel waren met vier 
punten de beste ASV-ers. Richard van der Wel 
bevestigde ook in dit toernooi zijn uitstekende vorm.  
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De captain van onze hoofdmacht won al zijn partijen die 
niet tegen de toppers waren. Een knappe prestatie. Otto 
Wilgenhof verspeelde een kans op een topklassering 
door in de slotronde van Vincent Diepenveen te 
verliezen. 
 
Groep B: 

In deze groep leek Torenaar Niels Matser in 
sneltreinvaart op de titel af te gaan. Na vijf zeges stokte 
de machine echter en ging clubgenoot Jorick Laan er 
met de winst vandoor. Tjé Wing Au deed lang mee met 
de besten. Zijn laatste grote daad was deze zaterdag 
echter het stoppen van de opmars van Gerben 
Hendriks, die uiteindelijk toch nog net in de prijzen viel 
met vijf punten. Ruud Verhoef zat daar een half punt 
achter. Ruud deed dat zonder een partij te verliezen. Tjé 
Wing Au verloor zijn laatste twee duels, waardoor hij 
wegzakte naar de middenmoot. 
 
Groep C: 

In deze groep was er net achter de Haagse winnaar 

Paul Koks wel ASV-succes. Horst Eder won het gevecht 
met zijn clubgenoten Theo Koeweiden, Bent 
Schleipfenbauer en Ko Kooman op punten. Winst op 
Theo Koeweiden bracht Horst Eder – zonder nederlaag 
– met 5½ punt op de tweede plaats. Theo Koeweiden 
en Ko Kooman kwamen tot vijf punten. Bent 
Schleipfenbauer deed het met 4½ punt uitstekend.  
Onder leiding van de uitmuntende arbiter Huub Blom 
was er geen onvertogen woord. Leuk was ook dat er 
weer een afvaardiging was van SV Eichlinghofen uit 
Dortmund. Hun voorzitter Axel Opava viel in de A-groep 
zelfs nog in de prijzen. Opmerkelijk een voorzitter die 
prijzen wint …… Zoals bij groep B al geschreven heeft 
ASV daar een penningmeester voor. 
Het was een prachtig toernooi. Ik kijk al uit naar het 
volgende toernooi van ASV. 

ASV C na thriller gepromoveerd naar de KNSB 
Tijs van Dijk 

De tijd van oogsten is bij de jeugdafdeling aangebroken. 
Reeds enkele jaren nu staat er een groep jeugdleiders 
met groot enthousiasme en voor het eerst stromen er 
inderdaad kinderen door bij ASV. We hebben ook 
kinderen op het Voortgezet Onderwijs dus ouder dan 
11! Sterker nog: de helft van de jeugdafdeling is 
intussen VO-er terwijl voorheen de meeste leden 
afhaakten bij de grote scholenswitch. Je ziet ze ook 
steeds meer ronddarren op de clubavond en zeker in 
teams als ASV 9, ASV 10 en ASV 11. 
 
Niet al te lang geleden hadden we al eens een 
sterrenteam dat het NK haalde. Dit was in de E voor 
viertallen tot en met 9 jaar. Helaas zijn al deze kinderen 
intussen alweer afgezwaaid. Echter nu hebben we 
succes in de C voor viertallen tot en met 13 jaar. En dat 

hadden we de laatste 30 jaar niet. Ik schat voor het 
laatst in de lang vervlogen jaren 80 met spelers als 
Gerben Hendriks en Erik Wille, destijds met ondermeer 
jeugdleider Theo van Amerongen. Wie kent ze nog? 
Niemand toch? 
 
Maar nu gaan we opnieuw naar het Nederlands 
Kampioenschap! Te danken aan de goede lessen van 
bijvoorbeeld ASV-er van het jaar Siert Huizinga die de 
C-jeugd grotendeels onder zijn hoede heeft. En onder 
aanvoering van de inmiddels ook bij de volwassenen 
gevestigde speelster Xadya van Bruxvoort die al vele 
jaren haar team op bord 1 aanvoert en dit jaar 
doorgebroken is. En op de laatste ALV gelauwerd werd 
met de ASV-stimulans prijs.  
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Zaterdag 19 maart 2011 kan ermee in de 
geschiedenisboeken van ASV. Na ASV 1 en ASV 2 
speelt nu ook ASV C in de landelijke KNSB-competitie! 
Te weten 4 zaterdagen in het najaar waarna 
automatische plaatsing voor de Topklasse in het 
voorjaar van 2012 verzekerd is. Flink wat wedstrijden op 
het hoogste niveau dus. 
 
Hoe kon dat gebeuren? Nou, na plaatsing in de 
Topklasse versloeg ASV C op de 1e speeldag al heel 
Gelderland... buiten Arnhem. De Cirkel Ede en Elster 
Toren moesten er net als het 2e van Schaakmaat 
Apeldoorn met 3-1 aan geloven. Altijd lastig natuurlijk 
zijn de teams van De Toren waarin landskampioenen 
rondlopen: tegen C3 pakten we nog altijd een 
matchpunt met een knappe 2-2. De eerste drie teams in 
de eindrangschikking plaatsen zich voor de KNSB 
Meesterklasse. 
 
De 2 teams die ongeslagen met maximale scores fier 
bovenaan stonden waren Schaakmaat Apeldoorn 1, 
vorig jaar al zeer succesvol op het NK, en natuurlijk de 
gedoodverfde winnaar De Toren 1. Het te kloppen team 
was De Toren 2 en juist tegen deze 3 teams speelden 
we op de slotdag. De directe confrontatie met De Toren 
2 zou de beslissing brengen! 
 
Uiteraard zijn de persoonlijke scores goed bij zo'n goed 
teamresultaat. Het niveau lag hoog: dat zie je ook aan 
het grote aantal remisepartijen. Wat dat betreft zijn we 
sowieso al Meesterklassewaardig! Met een extra 
teamtraining in het Lorentz voorafgaand aan D-Day op 
19 maart zijn Daan Holtackers en Koen Maassen van de 
Brink verder gaan werken aan het teamsucces.De 
tweede dag van de OSBO Topklasse was in Apeldoorn 
in de Stolp. Hoewel de  
eerste dag glorieus was verlopen leek het toch een zeer 
lastige klus om bij de eerste drie te eindigen. We 
moesten namelijk eerst nog tegen die 2 koplopers die 
totaal zonder puntverlies de dag ingingen. 
 
Plus Toren 2 en tja, zo'n Toren-team hebben we al jaren 
niet verslagen. Op de 1e dag lukte een overwinning 
tegen Toren 3 al niet en Toren 2 was zelfs nog versterkt 
vandaag: er kwam een sterke speler bij in Toren 1 dus 
het bord 4 daarvan ging nu in Toren 2 spelen. 
 
Maar allereerst moest gekampt worden tegen 
Schaakmaat 1. Kansloos toch? Want de thuisclub was 
immers nog zonder enig puntverlies en uit de grootste 
stad van Gelderland Apeldoorn waar onze provinciestad 
in tweeën is gedeeld dus krachten moet delen. 
Schaakmaat staat ook bekend om de sterke opleiding 
via basisscholen en inderdaad: er verscheen een heel 
jong team tegen onze C1. 
 
Ons 3e bord Fabian Engelhardt had zijn grootste 
ingeving van de dag. Hij was vergeten op zijn handen te 
zitten dus met beide handen boven het bord hangend 
was het eigenlijk met nog 29 van de 30 minuten te gaan 
al over. Het bord was bijna compleet leeg maar met elk 
2 pionnen, echter de opponent ook nog een loper. Tja. 

Fabian wist zijn pionnen echter razendsnel zo te offeren 
dat wit alleen nog een randpion overhield... en pas 
helemaal op het eind zag dat zijn loper de verkeerde 
kleur had! Meermaals riep hij naar ons toeschouwers 
dat het toch allemaal allang remise was -gaap- dus 
waarom speelden ze nog door? Uitstekend gezien dus 
en goed onthouden uit de les! Opgepast dus als u hem 
als tegenstander krijgt op de clubavond... 
 
De kanjers van bord 1 en 4 die ongeslagen strijden voor 
de titel ASV C-clubteamtopscorer zijn de volgende big 
upset. Pieter Verhoef, ja zoon van Ruud, weet zowaar te 
winnen! Schaakmaat 1, alles nog gewonnen, trilt op zijn 
grondvesten. Onze kopvrouwe Xadya kent al haar 
tegenstanders persoonlijk en had als altijd aan bord 1 
weer de zwaarste. Een remise zou toch formidabel zijn 
en warempel... ook nu weer slaagt ze kansrijk in haar 
doel! 
 
We hebben dus gewoon een onverwacht matchpunt 
erbij. Wat nog helemaal doorslaat in een overwinning 
want tweedebordspeler Tom Verberk wint gewoon zijn 
partij na een overwogen stelling maar na een 
wanhoopsoffensief van de tegenstander zelfs 
damewinst! ASV wint van de Schaakmaat 1 met 3-1. 
 
Toren 1 speelt dan tegen ons en ook nu weer 
verwachten we klop met 4-0. Ditmaal gebeurt het 
inderdaad ook. Maar niet zonder onze tanden te laten 
zien. Met name Xadya had een gewonnen stelling op 
het bord! Volle torenwinst en dat op De Toren! Maar 
schaken is een lastig spel: soms moet je een paar 
zetten wachten voor je groot materiaal neemt.  

CAMPING IDYLL 
ZUID HONGARIJE  

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

 
Deze pittoreske camping  ligt aan de rand van een 

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

Oude boomgaard met grasbodem. Apart deel met 
boerderijdieren. 

Prima sanitair. Wandel- en fietsmogelijkheden. 
Nederlandse eigenaars 

verzorgen interessante kennismaking met de streek 
en Pécs. 

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

(advertentie) 
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Eerst even je eigen verdediging op orde brengen. Dat 
deed Xadya ook 1 zet maar had dit de 2e zet ook nog 
moeten doen want de toren was volslagen gevangen en 
kon geen kant uit. Wel mooi te zien dat haar opponent, 
u kent hem wellicht, Rik Roelofs met een KNSB elo van 
meer dan 2000, na de opening a tempo te hebben 
gespeeld opeens bijna 10 minuten nadacht en zich moet 
hebben gerealiseerd dat zijn aanval niet doorsloeg maar 
hij feitelijk verloren stond. 
 
De slotronde was zoals in alle scenario's doorgenomen 
in alle gevallen beslissend. Toren 2 was tot op 2 
matchpunten gekomen dus had het in eigen hand. 
Eventjes van ASV winnen en je mag naar het NK. Mag 
geen probleem zijn want ASV wint al jaren niet meer 
van Torenteams en Toren 2 had een hogere elo dan op 
dag 1 en zeker vele honderden elopunten hoger ten 
opzichte van ASV. 
 
Het ontwikkelt zich dan ook dramatisch. ASV komt 
nergens op voordeel, sterker, al vroeg staat het 0-2. Het 
zijn de topborden die dan ijzer met handen moeten 
breken. Tom en Xadya, om jullie draait alles! Heel ASV 
bungelt met een zijden draadje aan jullie rechterhand 
waarmee jullie de zetten doen. Een drom fans kijkt toe: 
vaders Ruud, Michael, Peter en ook jeugdleiders Andre 
de Groot en Tijs van Dijk snappen zelf niets van de 
stellingen. Veel te ingewikkeld. Tom ontwikkelt wel een 
tijdvoordeel maar zo'n beetje alle stukken staan nog op 
het bord. Xadya belandt in een gesloten stelling zonder 
zware stukken. Maar heeft juist veel minder tijd. 
 
Alle andere borden in de zaal zijn klaar en de 
wedstrijdleider neemt al positie bij Bord 1 en 2. Tom is 
intussen doorgebroken en lijkt een doorslaggevende 
aanval te hebben opgezet. Hij pakt vol overtuiging zijn 
dame om een toren te 
gaan winnen. Toch? Nee 
die is alsnog gedekt! Dan 
zoeken naar waar die 
dame ook alweer vandaan 
kwam, terug op de plek. 
Maar wel zetten ermee, 
dat is balen... 
 
Die ging naar een beroerd 
veld maar de vraag is: 
'kon het beter?'. Tom heeft 
ook deze partij netjes 
genoteerd dus we moeten 
het maar even nakijken. In 
elk geval leek wit een 
nietsontziende 
koningsaanval te krijgen 
doort het tempoverlies dus 
Tom besloot dan maar zijn 
dame te geven. Gelukkig 
blijft Tom koel. Met wat 
tijdvoordeel en een 
uitblijvend doortastende 
aanval van wit versiert ook 

Tom een penning op de dame. De strijd komt weer 
compleet open te liggen! En ditmaal zet hij door en wint 
zowaar! Onze dagclubteamtopscorer met 2 dikke 
punten. 
 
Met Xadya is het niet al te best gesteld. Ze heeft de helft 
minder tijd: 1.25 tegen 2.50. De stelling is totaal 
gesloten dus haar ene loper haalt weinig uit tegen het 
ene rondhuppelende paard. Maar hier en daar 
verschijnen gaatjes en vrijpionnen. Aan beide zijden. 
Dan komt haar status als ASV-
Jeugdsnelschaakkampioen naar boven. Op de klok is 
nog nooit zo hard  
geramd. Ze loopt elke zet tijd in. Maar de stand is 
intussen 0.05 tegen 0.20. Kan dat nog wel? Nog harder 
ramt ze op de klok, ze zet haar koning vol in schaak, 
maar niemand die het ziet in de tijdnood. Aan alle 
kanten gebeurt wat, het paard springt eerst helemaal 
van rechts naar links met Xadya's koning als aanjager 
erachteraan. En vervolgens ontsnapt ie weer en gaat 
weer helemaal terug naar rechts achter de vrijpionnen 
aan. 
 
De secondes tikken weg en de vlag valt maar niet voor 
Xayda: die wijst naar de klok als zij nog 0.01 heeft staan 
op welk moment 0.00 volgt: dat heet nu de fractie van 
een seconde waarin ASV naar het NK gaat! Het wordt 
2-2 en ASV wordt derde (10 matchpunten en 16 
bordpunten uit 7 wedstrijden). De 4 genoemde 
jeugdspelers zijn allemaal speelgerechtigd komend 
najaar en 3 van de 4 ook nog om mee te doen in het 
voorjaar 2012. We kunnen hier de komende tijd dus nog 
verder van gaan genieten! Grote hulde verder natuurlijk 
naar Toren 1 en als tweede Schaakmaat 1 die op het 
NK met ons zullen strijden voor Gelders succes. En voor 
u dus opgepast want de jeugd rammelt aan de poort! 



12 

 April 2011 ASV-Nieuws 

Wat zijn ASV-ers toch bijzondere mensen. Elke keer als 
ik een gesprek houd voor de rubriek clublid zit ik te 
genieten. Zijn schakers allemaal interessante mensen? 
Of zijn het vooral ASV-ers? Laten we het 
veiligheidshalve maar op het eerste houden. In het 
geval van  GUUST  HOMS  kan dat ook niet anders, 
want hij is lid van twee verenigingen. Een conclusie, die 
je dan wel mag trekken is, dat hij dubbel interessant is. 
De tijd vloog om. In een mum hadden we bijna 4,5 uur 
zitten praten. en elke keer weer trok Guust iets uit zijn 
rijke koffer met ervaringen te voorschijn. 
Dat moet allemaal stoelen op plezierige herinneringen. 
Guust heeft veel gespeeld en daarbij ook veel goede 
resultaten behaald. Maar als hij niet speelde was hij 
aanwezig als wedstrijdleider. Lange tijd vijf toernooien 
per jaar. Als je achteraf gaat proberen het gesprek te 
schematiseren dan komen er twee hoofdonderwerpen 
uit. A. Schaken leren en B. alle avonturen als speler en 
wedstrijdleider.  Guust heeft zelf nooit uitgebreid les 
gehad. Desondanks kon hij al heel snel successen 
boeken. Zo was er op de middelbare school (Liemers 
College Zevenaar) op de ‘rectorsdag’ het 
kampioenschap van de school, gespeeld als een 
afvalwedstrijd. Die won hij tot grote verbazing van velen. 
Op die leeftijd wint een leerling uit de vierde of de vijfde, 
maar uiteraard geen brugklasser. Maar hij is zelfs nu 
nog verbaasd, dat dit niet leidde tot een uitnodiging van 
nota bene de toenmalige jeugdleider van SV Turmac 
(Van Lent, die godsdienstonderwijs gaf) om eens te 
komen kijken bij de club. Twee jaar later komt Guust via 
een klasgenoot bij Diemse Toren terecht. Pas Folkert 
van Gorkum, die hij een jaar later leerde kennen bij het 
Arnhems Kampioenschap, wees hem op ASV. En zo 
kwam hij bij ons terecht.  Guust maakte al snel grote 
vorderingen. Maar volgens hemzelf maakte hij de 
grootste sprong toen hij ASV verliet en bij Zevenaar ging 
spelen. Daar zag hij zich gedwongen in de titelrace om 
harder op winst te spelen en leerde hij het initiatief te 
nemen. Later ging hij ook de jeugd begeleiden en leerde 
ook heel erg veel van de “Stappenmethode”. Die club 
had een aantal uitgesproken talenten. Zo was Ruud 
Jansen later een van zijn leerlingen.  Dat clubje verder 
begeleiden was een grote uitdaging en dat was in 1990 
de hoofdaanleiding om voor Zevenaar extern te gaan 
spelen. Guust heeft daarin succes gehad. Hij is altijd 
veel bezig geweest met de studie van openingen, maar 
hij heeft ook altijd heel veel partijen nagespeeld. Guust 
ging ook anders spelen. Voorheen speelde hij vooral op 
de pionstructuur. Dat werd veranderd in beweeglijkheid 
van de stukken, wat objectief belangrijker is dan de 
pionstructuur. Vooral in een toreneindspel kan het 
doorslaggevend zijn. Vaak kan je beter een pion minder 
hebben dan een inactieve toren. De resultaten van 
Guust werden steeds beter, ook al was het soms 
teleurstellend, dat het met enige regelmaat niet wilde 
lukken als hij een toernooi leek te gaan winnen. Ook 

gewonnen staande standen waren dan plots niet veilig 
meer in zijn handen. Maar af en toe was het wel raak. 
Zo werd hij zowel in 1994 als in 2000 kampioen van de 
OSBO. Het leuke daarvan was, dat dat een ticket 
bezorgde voor de halve finale van het Nederlands 
Kampioenschap.  
Dat waren bijzondere belevenissen. In 1994 nog 9 
ronden in “Hotel Modern” in Enschede. Van de 
hotelkamer binnen één minuut in de speelzaal gaf een 
idee van semiprof zijn. 
Maar nog even terug naar het eerste punt, waar Guust 
veel over sprak. Hoe leer je goed schaken – Wie is een 
goede schaker?  Volgens Guust schaak je alleen maar 
goed als je patronen en posities op het bord herkent. Als 
je nog moet gaan verzinnen als je aan zet bent kom je 
te laat. Op basis van de positie op het bord moet je 
weten wat speelbaar is en wat je niet hoeft te proberen. 
We springen terug naar de halve finale NK. In 2000 
werden die als matches van twee partijen verspeeld en 
Guust moest in de eerste ronde tegen grootmeester 
Dennis de Vreugt. In de eerste partij dacht hij met zwart 
een goede kans te maken met een directe 
koningsaanval en laat de damevleugel voor wat ie is. 
Maar dat mislukte en zijn stelling ligt in puin. Zijn 
tegenstander stelde, dat het niet mogelijk was vanuit die 
stand een koningsaanval te beginnen. Andere spelers 
waren het daarmee eens. Zij zagen dingen in de stand, 
die Guust zelf niet had gezien. “Zij hadden patronen 
herkend.” Overigens wist Guust de tweede partij te 
winnen. Dat was een sensatie; hij was de enige titelloze, 
die dat toernooi een grootmeester wist te verslaan. En 
ook dat leverde een interessant verhaal op. 
Als je tegen een grootmeester heel goed komt te staan, 
komt er altijd een moment van twijfel. Je hebt twee 
keuzes: je kunt vol voor de winst gaan, maar een remise 
is ook nog mooi. Het is psychologisch, maar het maakt, 
dat winnen veel moeilijker is. Maar bij de tweede partij 
had Guust geen keuze. Hij moest winnen om gelijk te 
maken. Als hij niet won lag hij er uit en hij speelde als 
tegen een clubgenoot.  Die partij bracht hem naast de 
Vreugt met als resultaat twee rapidpartijen. Volgens 
Guust heeft hij geen schijn van kans gehad. In de 
reguliere partijen kwamen de openingen op het bord die 
hij voorbereid had, in de rapidpartijen ging het natuurlijk 
net wat anders. Bovendien is De Vreugt een 
verschrikkelijk handige speler en dat weegt bij rapid nog 
zwaarder.  
 
We hadden het zojuist over het herkennen van 
patronen. Hoe kun je dat herkennen studeren?   
 Je moet vaak uitgebreid met je tegenstander 
analyseren en goed uitwisselen: wat heb jij gezien – wat 
heb ik gezien? En natuurlijk zijn er leerboeken voor, c.q. 
partijen met commentaar bestuderen. De 
patroonherkenning komt bijvoorbeeld sterk terug in  

Clublid 
Guust Homs & Hendrik van Buren 
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stellingen, waarvan je dan weet, dat je wel of niet lang 
kunt rocheren. Ik zag ook eens een teamgenoot lang 
nadenken in een stelling waarin deze de keuze had 
tussen het openen en gesloten houden van de stelling. 
Ik wist toen gelijk dat het feit dat hij daar over nadacht 
al foute boel was. Ik herkende gelijk dat die stelling 
gesloten moest blijven. Na 25 minuten nadenken 
opende mijn teamgenoot de stelling en verloor 
kansloos is de aanval.  Een bijkomend voordeel 
wanneer je snel ziet wat je zeker niet moet doen is dat 
je minder tijd gebruikt. 
 
Ik hoorde, dat jij ook een erg goed schaakgeheugen 
hebt.  
 Ja, vroeger schreef ik achteraf mijn rapidpartijen 
altijd al op. Tegenwoordig is het makkelijker omdat je 
ze gelijk in de computer kunt invoeren. Wanneer ik een 
rapidtoernooi speel, reconstrueer ik altijd alle 7 de 
partijen. Bij snelschaaktoernooien kom ik vaak tot 
bijvoorbeeld 12 van 16 gespeelde partijen te 
reconstrueren.  Het (schaak)geheugen hangt ook heel 
direct samen met de patroonherkenning. Iets wat je 
begrijpt onthoud je ook goed. Topgrootmeesters 
hebben vanzelfsprekend dan ook een fenomenaal 
schaakgeheugen. Ik heb er in ieder geval een enorme 
verzameling partijen van mezelf aan over gehouden.  
 
Maar je verzameling zal ook groot zijn omdat je in de 
Duitse competitie speelt.   
 Ja, dat klopt. Ik speel sinds 1999 bij 
Erkenschwick, ligt tusen Oberhausen en Dortmund. Via 
Ruud Janssen ben ik er destijds terecht gekomen.  

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

 Ik was toen de derde Nederlander. Het is heel gezellig 
en heel leerzaam, want we hebben een erg sterk team 
en spelen meestal met vijf Nederlanders. We staan nu 
op het punt om naar de Oberliga te promoveren. Een 
leuk verhaal blijf ik vinden toen we een paar jaar 
geleden uit de Regionalliga promoveerden. Grote 
concurrent was Essen-Uberruhr met Podzielny en Van 
der Wiel. Toevallig moesten we tegen elkaar tijdens 
Wijk aan Zee. Tja, in Duitsland ligt de competitie dan 
niet stil. Van der Wiel (grootmeestergroep C) en ik 
zaten dat jaar allebei in hotel “De Hoge Duin”. Hij ziet 
mij bij het ontbijt en begroet mij met: “Der Feind aus 
Erkenschwick”.  Ik beantwoordde met: “ha, ha voor jou 
speelt straks een 2100-speler mee en voor mij komt 
Jeroen Willemze (2400) in de plaats. Wij wonnen dan 
ook met 5½-2½ en werden kampioen. Tijdens de 
feestelijke BBQ komt dan gewoon de burgermeester op 
bezoek. Één van de verschillen met Nederland. De 
competitieregels zijn veel strikter en formeler. Duitsers 
zijn wel over het algemeen beleefder en gastvrijer. 
Achter het bord gaat het iets anders. Net als bij grote 
toernooien mag je niet in een notatieboekje noteren. 
Ook biedt in Duitsland niemand zijn tegenstander een 
consumptie aan (wordt bij de proftoernooien ook niet 
gedaan). Ik vind dat ook wel prettig. Zo ben je helemaal 
vrij om iets te drinken, wanneer je dat wil en hoef je niet 
omdat het nu wordt aangeboden en niet over een half 
uur. 
  
Als je een tijdje praat met Guust merk je, dat 
wedstrijdleider zijn voor hem echt belangrijk is. Hij wil 
graag dat de partijen in goede banen geleid worden.  
 Vooral grote toernooien leiden als wedstrijdleider 
is leuk. Je bent dan met collega arbiters en 
organisatoren een hecht team. Dat maakt het heel 
gezellig. “Dieren” doet Guust nu al 20 jaar, “Wijk aan 
Zee” voor de 12e keer. Vooral Hoogovens/Corus/TATA 
is een geweldige belevenis. Het sterkste en één van de 
grootste toernooien ter wereld. Je bent eigenlijk een 
VIP bij het toernooi, kunt overal bij, krijgt 
hotelovernachtingen en je wordt er nog voor betaald 
ook.  
 
Een andere hobby van Guust is Esotherie en dan 
vooral Esotherische Psychologie.  
 Voor wie zich afvraagt wat dat nu precies is. Het 
dilemma van onze huidige maatschappij is dat alles in 
goed en kwaad wordt ondergebracht. Esotherie kent 
geen of goed of slecht. Een voorbeeld daarvan. Ik zag  
bij een jeugdavond in Zevenaar een speler een traantje 
wegpinken. Zijn ouders stonden er hoofdschuddend bij. 
“Goed zo”, zeg ik en zijn ouders keken verbaasd op. 
“Het is heel goed om niet tegen je verlies te kunnen, 
anders word je nooit goed”. Het is natuurlijk wel goed 
om er op den duur mee om te kunnen gaan. Maar dat 
is een latere fase. Door de esotherie ben ik ook beter 
gaan schaken. Vroeger keek ik heel wiskundig naar het 
schaken, nu zoek ik naar de samenwerking, de 
harmonie en het goede moment. Ook moet je je rechter 
hersenhelft goed gebruiken en niet, zoals dat in onze 
maatschappij gestimuleerd wordt, alleen je linkerhelft. 
Want rechts zit het gevoel en intuïtie en links het  
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rekenwerk. Het prachtige van schaken is dat het je 
beide hersenhelften activeert, visualiseren doe je rechts. 
Bij schaken en wedstrijdleideren kun je je psychologisch 
ook uitleven. Zo stond ik in Dieren eens bij een geweldig 
tijdnoodduel. Wit had nog acht seconden voor zes 
zetten, zwart nog drie minuten. De zwartspeler stootte 
een pion om, die over het bord rolde terwijl de witte klok 
liep. Wit in paniek. Ik zette de boel recht en de witte klok 
weer op acht seconden. De witspeler ging uiteindelijk 
door de vlag. De witspeler en zijn jeugdleider vonden 
allebei dat ik wit twee minuten extra had moeten geven. 
Nee hoor, zwart had ook tijdnood en per ongeluk kan er 
wel eens iets omvallen (gebeurt dat nog een keer geef 
je wel twee minuten). “Ja maar zwart was onsportief en 
ik was er helemaal uit na dat incident”. Ineens had ik het 
helder op mijn netvlies: “Je was er niet uit vanwege dat 
incident, je was er uit omdat je oordeelde dat je 
tegenstander onsportief was”. De witspeler zag dat in en 
bevestigde dat. Een wijze les hieruit: “Oordeel maakt 
zwak”. 
Ik kan me als wedstrijdleider goed verplaatsen in de 
schaker achter het bord. Door de spanning laten 
mensen zich vaak te veel meeslepen. Ik heb daar als 
schakers ook nog wel eens last van. Jannes van der 
Wal begreep ik in elk geval niet. Een speler kwam mij 
vertellen, dat zijn tegenstander Jannes van der Wal Lg5 
had gespeeld en toen hij gezien had, dat hij een toren 
zou gaan verliezen, die loper gewoon weer terugzette 
(dat is toch vrij uniek en ‘not done’). Daarover 
aangesproken ontkende Jannes alles. In de buurt had 
ook niemand iets gezien. Dan ben je als arbiter 
machteloos. Maar even later kwam iemand, die in de 
buurt zat vertellen, dat misschien iemand met een rose 
t-shirt aan iets gezien had, want die stond te kijken toen 
het gebeurde. Vervolgens ging ik op zoek en sprak 
iedereen met een rose t-shirt aan. De betreffende 
persoon werd gevonden, ook al moest hij eerst 
overtuigd worden, dat je in zo’n geval wel hoort te 
getuigen. Dus terug naar het bord, een paar zetten 
terug, de tijd aanpassen en Jannes moest gewoon Lg5 
spelen. Hij ging gewoon door, verloor de toren en ging 
even later door de vlag. Wat ik niet begreep is dat hij 
niet bijvoorbeeld één uur na de wedstrijd of een dag 

later tegen zijn tegenstander of mij iets iets 
zei van “sorry, ik weet niet wat mij bezielde”. 
Hij heeft het er nooit meer over gehad. 
 
Veel bekende scheidsrechters hebben zich 
voor Guust ingezet. Dat was nodig, want hij 
had zijn papieren als referee nog niet toen 
hij toch al belangrijke wedstrijden leidde. 
Maar die werden toen spoedig binnen 
gehaald. 
Studeer je nog altijd veel?  
 Niet meer zo veel als vroeger. Maar 
als schaker blijf je altijd bezig. Dat is ook het 
plezier, dat je er in hebt. Ik heb altijd veel 
boeken gekocht en ook wel tijdschriften. 
Maar toch heb ik een andere verzameling 
dan anderen. Ik heb altijd veel boeken 
gekocht over esoterie.  
Verder heb ik razend veel interesse in 

meteorologie en sterrenkunde. Er zijn schitterde 
documentaires gemaakt (vooral door de BBC) over de 
aarde, ons zonnestelsel,de sterrenstelsels enz. De 
sterrenkunde is van zulke onbeschrijflijke schoonheid. 
Daar word ik zelfs stil van. 
 
Homs, Guust (2197) – Trzaska, Peter (2201) 
Place: Erkenschwick          Round: 6  Date: 2003-02-23 
Erkenschwick - RE Altstadt:4½-3½ 
 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Pf6 5.Pc3 g6 6.cxd5 
Lg7 7.Lc4 0–0 8.Pge2 Pbd7 9.d6 exd6 10.0–0 Pb6 
11.Lb3 Lg4 12.h3 Lxe2 13.Dxe2 De8 14.Df3 Dc6 15.d5 
Dc5 16.Le3 Db4 17.Lg5 Pfd7 18.Tfe1 Pe5 19.Dg3 
Tac8 20.Le7 Tfe8  

 
21.Txe5 Lxe5 22.Dxe5 Ik had gezien dat zwart geen 
gebruik kon maken van de penning van Le7, maar nu 
zag ik gelijk dat zwart Dxb3 kon spelen met 
kwaliteitswinst. 
Dc5 23.Dg5 h6 24.Dh4 g5 25.De4 25. Lxg5 wint ook 
25…Pd7 26.Te1 Pe5?? 27.Dxe5! Weer kan ik slaan op 
e5. Het verbaasde mij dat zwart niet gelijk opgaf. 
27…dxe5 28.Lxc5 Txc5 29.Pe4  
1-0   (1:38/1:32) 

(advertentie) 
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Na weer 2 spannende rondes is nu wel zeker ,dat ASV 4 
niet degradeert! Aan het begin van het seizoen leek , qua 
elo , ASV 4 één van de degradatiekandidaten en vanuit die 
onderhondpositie is er tot nu toe veel moois tot stand 
gebracht. 
Allereerst hadden we op 12 februari koploper Het Kasteel 
thuis op bezoek. Het werd een mooie wedstrijd, waarbij na 
korte remises van invaller Jan Knuiman ,Anne Paul en 
invaller Robert Naasz ASV 4 op achterstand kwam door 
verlies van Siert tegen ons oudlid Henk van Kortenhof. 
Koen vocht voor wat hij waard was tegen de sterke 
Wesley van Nie en bereikte een zeer goede remise 
waarna ”Turbo Tony” in gevechtstenue over de arme Jelle 
van Deemen heen walste. Wederom een sterke 
overwinning van onze gefocuste Tony! 
Hiermee steeg de spanning en toen Hans Quint, die één 
van de topscoorders van de Promotieklasse was, iets te fel 
op winst speelde tegen Paul Tulfer , won Paul een stuk en 
even later de partij!  4-3  voor ! 
 
Nu richtte alle aandacht zich op de partij van René:  
 
‘Het feest der gemiste kansen’ 
 
Twan Rutjes (1883) - René van Alfen (1837) 
OSBO Promotieklasse , Arnhem, 6e ronde, 12.02.2011 
[Annotaties René van Alfen] 
 
Na mijn gelukkige en onverdiende overwinning op Jan 
Willem van Willigen van De Toren in ronde 4, werd het 
eens tijd voor een goede overwinning. Mijn voorbereiding 
was goed. Nee, geen openingsvarianten bekeken, maar 
de CD ‘All this dancin’around van Triggerfinger luid 
gedraaid om in de juiste stemming te komen! 
 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Pc6 5. Pf3 Ld7 6. Ld3  De 
inleiding tot het Milner-Barry gambiet, waarin wit een pion 
offert voor een snelle ontwikkeling van zijn stukken.  
7. … cxd4 7. cxd4 Db6 8. 0–0 Pxd4 9. Pxd4 Dxd4 10. 
Pc3 Dxe5 10. … Dd6 wordt ook wel gespeeld, maar de 
tekstzet is de hoofdvariant die ik al vaker speelde met 
goed resultaat.  
11. Te1 Db8 12. Pxd5 Ld6 13. Dg4 Kf8 14. Ld2 h5 15. 
Dh3 Lc6 16. Pb4 Ld7?!   
16. … Le8 is beter, omdat wit eventueel terug kan met het 
paard naar d5 om de ontwikkeling van het paard op g8 te 
bemoeilijken. 17. Pd5 Pf6? 18. Pxf6 gxf6 19. Dh4! en 17. 
Pd5 Ph6 18. Pe3! zijn goed voor wit. 
17. Tac1 Pf6 18. Lc3N  In mijn database is nog een partij 
bekend met 18. Le4. 18. ... Pg4 19. g3 Th6?! Bedoeld om  
Pxh2, h4 en hxg3 voor te bereiden. Later in de partij 
bedenk ik me dat een paardoffer op h2 niet nodig is.  
20. Le4?!  Na 20. Ld2 Th8 21. Lc3 had ik een ander plan 
moeten bedenken. Misschien is 20. Le2 nog iets beter.  
20. … f5 21. Lh1? Hier was 21. Lf3 beter, al heeft zwart 
ook dan goed spel na 21. … h4, bijv. 22. gxh4 Dd8! 

ASV 4 degradeert niet! 
Anne Paul Taal, René van Alfen en Siert Huizinga 

Keurslager Putman 
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Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
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6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 

21. … Kf7?! Een onnodig voorbereidende zet. Direct 21. ... 
h4 was erg goed na bijv. 22. Dg2 a5 23. Dxb7 Dxb7 24. 
Lxb7 Ta7 25. Ted1 hxg3 26. hxg3 e5 en nu bijvoorbeeld 
27. Txd6 Txd6 28. Lf3 axb4 29. Lxb4 Ke7 en zwart blijft 
een stuk voor. 
22. Df1 a5 Maakt veld a7 vrij voor de dame.  
23. Pd3 h4  
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24. h3? Wit is verloren, maar de tekstzet laat een fraai 
slot toe. Helaas ben ik weer eens in tijdnood en maak 
het nog onnodig spannend. 
24. … hxg3! 25. f4  Na slaan op g4 gaat wit mat: 25. 
hxg4 Txh1+ 26. Kxh1 Dh8+ 27. Kg2 Lc6+ 28. f3 Dh2#, 
ongetwijfeld door Twan gemist toen hij 24. h3 speelde.  
25. ... Da7+ 26. Kg2 Pe3+ 27. Txe3 Dxe3 Dreigt 
dodelijk 28. … Lc6+. Ik wachtte rustig op Twans opgave, 
maar hij vond nog  
28. Le5 Mijn tijd tikte inmiddels gestaag verder en ik 
miste in het vervolg de ene na de andere knock out. In 
deze stelling had ik het met 28. … Txh3! direct uit 
kunnen maken. Op 29. Kxh3 volgt 29. … Th8+ 30. Kg2 
Th2#. 
28. … Lc6+?!  29. Txc6 bxc6 30. Lxd6 Td8 En ik win 
mijn stuk terug, dacht ik. Viel even tegen. 31. Pe5+ Kg8 
32. Pc4  Stuk weer gedekt, hmm!  
32. … De4+  Beter is 32. … Dd4 33. Kxg3 Txd6 34. 
Pxd6 Dxd6  
33. Kxg3 Dd4?! Hier was 33. … Tg6+ 34. Kh2 Dc2+ 35. 
Lg2 Txg2+ 36. Kxg2 Dxc4 uit geweest. Hoeveel kansen 
wil je hebben??  
34. Le5 Tg6+ 35. Kh2 Dd1? Na afloop van de partij 
vertelde Martijn Boele me direct dat ik mijn mijn dame 
had kunnen offeren met 35. … Dxc4. En inderdaad, na 
36. Dxc4 is 36. … Td2+ 37. Lg2 Tdxg2+ 38. Kh1 Tg1+ 
39. Kh2 T6g2 mat! 
36. Df2? Na 36. Dxd1 Txd1 37. h4 Th6 38. Lf3 Ta1 
heeft wit de mataanval overleefd en 3 lichte stukken 
tegen twee torens. Geen gemakkelijk eindspel.  
36. … Dd3? Nu was 36. … Td3 uit geweest, na bijv. 37. 
Lg2 Tdg3 38. Pe3 Dc1 38. Pe3 Dc1 (39. Pg4 Td3)  
37. Pe3? (37. b3!)  
37…a4? De tijdnoodfase moet pijn aan de ogen gedaan 
hebben van de omstanders. Mijn enige zorg was nu nog 
het halen van de tijdcontrole. De kans op een fraaie 
overwinning was inmiddels toch verkeken.  
38. Lxc6 Dd2 39. Dxd2 Txd2+ 40. Pg2 Kf7 Gehaald, 
met nog een paar seconden op mijn klok.  

41. Lc3? Tc2? Ook na de tijdcontrole blijven we slechte 
zetten produceren! Twan had met 41. a3 de zwarte 
opstoot naar a3 moeten verhinderen. Zwart had de partij 
dus met 41. … a3! meteen kunnen beslissen. 
42. Lf3? Tgxg2+ Nu wel, al was direct 42. … a3 hier 
beter na bijv. 43. bxa3 Txc3 44. Lh5 Kf6 45. Lxg6 Kxg6 
43. Lxg2 a3 44. bxa3 Ook tussendoor op g7 slaan helpt 
wit niet meer, het eindspel is simpel gewonnen voor 

zwart. 44. … Txc3 45. a4 Ta3 46. Lc6 Kf6 47. h4 e5 48. 
fxe5+ Kxe5 49. h5 Twan speelt tegen beter weten in 
nog even door.  
49. … Txa2+ 50. Kg3 Ta3+ 51. Kf2 Kf4 52. Ke2 Kg3 
53. Kf1 f4  en opgegeven, 0–1. 
 
Wat een prachtige overwinning had kunnen zijn werd 
tenslotte een foutenfestival. Gelukkig voor mij en het 
team maakte Twan de laatste. 
 
Hiermee werd een prachtige wedstrijd afgesloten met 
een niet verwachte 5-3 winst !! 
 
De tweede wedstrijd was op 12 maart in het zonnige 
Nijmegen , waar we tegen SMB 2 speelden. Zoals altijd 
op de Ganzenheuvellocatie wordt er om 12.00 uur 
gestart en was het met ook nog de UVS-teams gezellig 
druk en zagen we veel oude bekenden. 
We kwamen wat gelukkig op voorsprong, omdat één 
van de SMB spelers, Hans Eshuis, 
vlak voor de wedstrijd met zijn hoofd de punt van een 
keukenkastje vol had geraakt en zodoende op 
doktersadvies niet mocht spelen. Op zo’n korte termijn 
kon men geen invaller regelen en werd het 1e bord vrij 
gelaten .Koen had dus een vrije middag.  
Anne Paul , Paul Tulfer en Ruud ( tegen Désiré) 
kwamen vrij snel tot remises en zo kwam de strijd op de 
onderste 4 borden , waar we er goed voor stonden. Na 
enige uren kwam René met zwart tot een goede draw 
en stond het 3-2. Hierna werd het nog ongemeen 
spannend, omdat Murat de counter van zijn 
tegenstander had onderschat en moest opgeven 3-3. 
 
Siert had een heel spannende partij gekregen, nadat hij 
in tijdnood niet de snelste winstweg had kunnen vinden. 
 
Commentaar Siert: 
Siert Huizinga- Rolf van Geel 
SMB 2 - ASV 4, bord 7 
 
In onderstaande stelling was de stand in de wedstrijd 3 -
2 in ons voordeel. Echter spoedig werd het 3 -3 en 
moest dit minstens remise worden om de 2 
matchpunten mee naar Arnhem te nemen (Tony stond, 
zoals steeds dit seizoen, gewonnen en zou wel voor het 
vierde punt zorgen). 

Stelling na 25… Dc6. 
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Zwart kwam vanuit de opening duidelijk minder te staan. 
Maar na een gemiste kans op beslissend voordeel voor 
wit , was zwart nu "terug in de partij".  
 
Wit heeft echter nog druk op de damevleugel en dreigt 
pion b7 te veroveren. 
26.Tab1 Dxb6 27.Txb6 [27.cxb6 Lf5 28.Tbc1 Txd1+ 
29.Txd1 Pb8 30.Pg5 h6 31.g4 Lc2 32.Td2 Lb1 33.Tb2± 
Ld3 34.Lxd3 e4 35.Td2 exd3 36.Pf3 f5 37.gxf5 Txf5 
38.Ph4 Tf6 39.Pg2]  
27… La4 [27...Lc6 28.Txd8 Txd8 29.Txc6 bxc6 30.Lxa6 
Ta8 31.Le2 Txa3 32.g3² ]  
28.Txd8 Txd8 29.h3 Wit is beducht voor de onderste rij 
en maakt uit voorzorg een gaatje. Helaas, direct slaan 
op b7 is veel beter. [29.Txb7! Lc6 30.Tb6 Pb8 31.Pd2 
Tc8 32.Lb5 f5 33.Lc4+ Kf8 34.Pb3 La4 35.Tb7+-]  
29... Pc7 30.Txb7 Pd5 

31.Lb5? Hier wordt in feite het voordeel weggegeven. 
Wit had de druk op f7 moeten opvoeren! [31.Lc4! Lc6 
32.Ta7 e4 33.Pg5 Ta8 34.Txa8+ Lxa8 35.Ld2 f5 36.a4+-
]  
31… Lxb5 32.Txb5 Pxe3 33.fxe3 f6 34.c6 Tc8 35.Tc5 
Lf8 36.Tc3 Kf7 37.Pd2 Ke6 38.e4 f5 39.Kf2 f4? Zwart 
geeft een mogelijke remise uit handen. Hij hoopte op 
een pionnenstorm maar zo ver komt het niet, het duurt 
te lang. [39...fxe4! 40.Pxe4 Kd5 41.Ke3 Txc6 42.Txc6 

Kxc6 43.a4=] 
40.Ke2 g5 41.a4 Lb4 42.Tc2 h5 43.Pb3 g4 44.hxg4 
hxg4 45.Tc4 Le7 46.Pa5 Wit moet het oprukken van de 
pionnen goed voorbereiden om ze niet te verliezen..  
46… Ld8 47.Pb7 Lb6 48.a5 La7 49.Tc1 Th8  

50.c7! Tc8 Gedwongen. Maar hoe nu verder? De 
zwarte koning dreigt erbij te komen waarna c7 verloren 
gaat. 
51.Pd8+ In combinatie met de volgende zet goed 
gespeeld! Het eindspel is nu verloren voor zwart 
51... Kd7 52.Pc6!! Ld4? Dit maakt het nog eenvoudiger 
voor wit. [52...Le3 verliest eveneens: 53.Tc2 Kd6 
54.Pb4 Lc5 55.Pd5+-]  
53.Pxd4 exd4 54.Kd3 f3 55.gxf3 gxf3 56.Kxd4 1-0     
 
Zwart hield het voor gezien: 4 - 3 voorsprong en de 
partij van Tony stond duidelijk gewonnen, dus de 
matchpunten waren binnen, alweer. 
 
Na deze nuttige winstpartij , was Tony in een flitsend 
tijdnoodduel met Peter Schat in het voordeel gekomen 
en rondde hij zijn voordeel zeer geconcentreerd af en 
bracht daarmee de stand op 5-3! 
 
Een prachtig seizoen tot nu toe mannen!!! 

Squeezing Zeist 
Pascal Losekoot 

Op zaterdag 12 februari jongstleden trokken bij 
benadering twaalfhonderd schakers uit heel Koninkrijk 
Nederland ten strijde voor de clubcompetitie van de 
Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Arbeiders, 
doctoren, schrijvers, studenten, houtbewerkers, 
gepensioneerden, scholieren, veteranen, kortom, uit alle 
lagen der bevolking werd de reis naar het schaakduel 
aangevangen. 
 
Deze schakers trokken naar diverse locaties, verspreid 
over het ganze land, waaronder ook het Lorentz 
Ondernemerscentrum te Arnhem, alwaar vier 
wedstrijden gespeeld zouden gaan worden. De 
wedstrijd die wij in dit relaas in ogenschouw gaan 
nemen, is die tussen het tweede team van de Arnhemse 

Schaakvereeniging, en het eerste team van Schaakclub 
Zeist. 
 
Het duel werd uiteraard punctueel gestart, waarbij opviel 
dat alle spelers elkaar op sportieve wijze een prettige 
partij wensten, hoewel de aandachtige observant later 
op de middag toch enkele opstootjes kon bespeuren. 
Aangezien dit niet de wedstrijd van ons verhaal betrof, 
en de schrijver er het fijne niet van weet, zullen we hier 
niet op ingaan.  
 
Het wedstrijdverloop wordt op globaal chronologische 
wijze weergegeven.  
Fred Reulink nam in een spannende partij – zijn 
tegenstander had met de dame op b7 geslagen en zou  
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ook op a8 de zwarte toren winnen – naar zijn eigen 
zeggen een verkeerde beslissing, die het verschil was 
tussen een goede of een verloren stelling. 
 
Bij Frank Schleipfenbauer was een wildwest duel 
ontstaan, dat plotseling bijzonder gunstig leek voor de 
ASV’er. Zijn tegenstander was - om mat te voorkomen – 
gedwongen zijn toren voor een paard te geven, waarna 
onze speler een klein materieel voordeel had. Het 
vermoeden bestaat dat enkele mogelijkheden gemist 
werden; hoe dan ook, het duel eindigde in een 
gelijkspel. 
 
John Sloots had een fijne drukstelling, waarbij zijn 
lopers imposant richting de vijandige koning keken. 
Langzaam maar zeker squeezde John zijn tegenstander 
richting een mindere stelling met steeds minder tijd. Het 
punt werd uiteindelijk gescoord door het vallen van de 
vlag, maar ook de stelling – met een pion meer - was 
nog steeds beter. 
 
Candidate Master Sjoerd van Roosmalen won op 
opmerkelijke wijze. Al lange tijd stond zijn zwarte paard 
op e4 - een sterk veld - maar het had weinig te doen en 
kon nergens heen. Zijn tegenstander meende echter 
een koningsaanval op te kunnen zetten, sloeg het paard 
plotsklaps met een toren van het bord, en opende de 
aanval. Sterk verdedigingswerk van onze derde 
bordspeler leverde het volle punt op.  
 
Pascal Losekoot speelde tegen de voorzitter van de 
Sticht-Gooise Schaakbond. Pascal opende op typische, 
ietwat suïcidale wijze de stelling - wat aanvankelijk erg 
sterk was – maar kon even later niet het juiste vervolg 
vinden. Pionverlies dreigde maar door het scheppen van 
complicaties wist hij zijn tegenstander zand in de ogen 
te strooien, waarna deze verkeerd afwikkelde. Het 
eindspel dat overbleef was bijzonder gunstig voor 
Pascal, loperpaar èn een betere pionnenstructuur, die 
daar weinig moeite mee had.  
 
Inmiddels was de stand in het duel 3,5-1,5 en ook de 
overgebleven stellingen waren in het voordeel van de 
thuisvereeniging.  
Koert van Bemmel speelde de Aljechin opening, waarbij 
hij door ruimtegebrek enkele creatieve paardzetten 
moest doen om wits acties op te vangen. Hierna 
ontstond een gelijke  
stand waarin wit nog een pionoffer probeerde, maar de 
vrede kon weldra getekend worden.  
 
Theo Jurrius kwam prettig uit de opening, maar was zelf 
niet zo tevreden over sommige van zijn zetten. De 
schrijver van dit epos - die naast hem zat - meende 
echter dat Theo, die het voordeel van het loperpaar 
mocht genieten, stukje bij beetje vooruitgang maakte, 
door met de pionnen en de koning ruimte in te nemen. 
Zoals altijd in dit soort duels ontstaat op een gegeven 
moment dan toch een situatie, waarbij tactiek de 
overhand gaat voeren. Dit was het moment waarop 
onze clubgenoot een kwaliteit veroverde. De stelling 
was echter nog niet overduidelijk, en Theo besloot het 

tweede matchpunt binnen te halen door remise voor te 
stellen, wat zijn tegenstander met de gebruikelijke 
hoffelijkheid aannam.  
 
Aan bord acht had Vincent de Jong plaatsgenomen. 
Deze oud-speler van het tweede, net als Koert 
tegenwoordig gevestigd in het westen van het land, had 
zich “door Erik Wille de toezegging weten te ontlokken 
enkele partijen mee te spelen”. Zijn spel had hij door 
internetschaak op het voor ASV 2 vereiste peil 
gehouden en hij was daardoor overtuigend door de 
schaaktechnische keuring gekomen. Hij was veruit het 
langste bezig - “Ik speel twee keer per jaar, dan moet je 
er goed gebruik van maken” – met het uitmelken van 
een toreneindspel (twee versus één pion), dat bij juist 
spel remise zou moeten zijn. Toen zijn tegenstander 
aantoonde “Philidor” te kennen, kon het laatste halfje 
genoteerd worden.  
 
Met deze overtuigende 5-3 overwinning bevindt ASV 2 
zich in een situatie, waarbij er nog maar weinig op het 
spel lijkt te staan. Degradatie of promotie zijn 
onwaarschijnlijk, maar de derde plaats op de ranglijst 
zal met hand en tand bewaakt moeten worden en ook 
het duel tegen PION, één van de twee koplopers, biedt 
de gewenste sportieve uitdaging. 
 
Pascal Losekoot – Gerard Hamers 
ASV 2 – Zeist 1, 13 februari 2011 
 
In de Engelse opening breekt zwart al vroegtijdig door 
met ...e5-e4. Zwart reageert niet juist op de tegenaanval 
met Pa4, en dreigt een pion te verliezen. In een 
gecompliceerde stelling mist wit kansen om beter te 
komen te staan en wikkelt af naar een min of meer 
verloren stelling. Zwarts centraliseert vervolgens zijn 
stukken en speelt relatief makkelijk richting winst. 
 
De openingszetten: 
1.c4 e5 2.Pc3 Pf6 3.g3 d5 4.cxd5 Pxd5 5.Lg2 Pb6 
6.Pf3 Pc6 7.d3 Le7 8.0–0 0–0 9.Le3 Le6 10.a3 f5 11. 
Pa4 

Wit heeft zojuist 11. Pa4?! gespeeld, met het idee om 
naar c5 te gaan. Ik besluit gebruik te maken van het feit 
dat het paard uit het centrum weg is met 11.e4 (!) 
 
Even later… 
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na 14...Pd5 
 
Het witte paard is sterk op c5 geland; zwart heeft een 
probleem want e4 en b7 dreigen verloren te gaan. Met 
14…Pd5 probeert zwart de nodige complicaties te 
scheppen. Het beste is nu 15.Pxb7 (gewoon een pion 
pakken), en na 15…Dc8 16.Pc5 Pxe3 staat zwart 
minder. 
Wit speelde echter – ook niet slecht – 15.xe4 Pxe3, 
maar ging toen de fout in door 16.Dxd8 te spelen (ruilen 
leidt zoals wel vaker ook hier tot verlies van controle van 
de open lijn). 16…Taxd8 17.xe3 Lg5, en nu volgt na 
Pc2 Td2, hetgeen zonder de ruil op d8 geen probleem 
was geweest. 18.Pd3 Lxe3+ 19.Kh1 b6 20.exf5 Pd4 

na 20...Pd4! 
Ineens staat zwart heel goed. De zwarte stukken staan 
veel actiever dan de witte. Het c5-paard heeft amper 
velden en zwart kan al met Pxe2 de pion terugwinnen. 
Wit speelde 21.Pe6?! Pxe6 22.xe6 Lxe6 met een 
verloren stelling. 
 
Wat later… 

 
na 24.b3 
 
Het laatste fragment. Speel ik Lxf4 of Lf7? Uiteraard is 
(opnieuw) Lf7 het beste, want na 24…Lxf4 25.xc4 zijn er 
ongelijke lopers en is er niet meer dan remise uit te 
halen. De partij ging verder met 24…Lf7 25.Pd3 Tfe8 
26.Lf3 c5 27.Tfd1 Td4 gevolgd door verdubbeling, Lg6 
en zwart won. 
 

ASV 5 en de terugkeer van het rondje 4½ 
Erik Wille 

Het is weer tijd voor de ‘continuing story’ van ASV 5. Ik 
ben er de afgelopen weken in de aanloop naar onze 
vijfde competitiewedstrijd wel achtergekomen dat de 
verhaaltjes gelezen worden. Ook is het enthousiasme 
over de verhalen bij de ene lezer groter dan bij de 
ander. Van sommige teamgenoten kreeg ik in de weken 
tussen de verschijning van de laatste ASV-Nieuws en 
de wedstrijd tegen VSG in Ermelo venijnige teksten 
gemaild.  
 
Dat begon al in de uitnodiging van mijn teamleider. 
Daarin stond een opmerkelijke passage over het vertrek 
in: 

Vertrekpunt 
Ik stel voor dat Nico vertrekt van af ons eigen clublokaal 
aan de Vlamoven met Abbes Dekker,Ruud Verhoef en 
Martin Weijsenfeld. 
Zelf vertrek ik vanaf de Opbouw met Albert Marks en 
Rob van Belle. Erik Wille wordt om 19.45 uur opgepikt 
bij het Pannenkoekenhuis in Staverden. 
 
Nu heb ik vroeger bij aardrijkskunde nooit zo goed 
opgelet in de topografielessen; dus eerst maar eens een 
atlas erbij gepakt. Maar u kent dat spel op TV (Lingo) 
misschien wel? Staverden staat niet op de kaart….. 
Internet helpt me verder.  
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De wikipedia helpt me verder: “Staverden is een plaats 
in de Veluwse gemeente Ermelo, in de Nederlandse 
provincie Gelderland. Het heeft 40 inwoners”, zo lees ik. 
Meteen schiet door mijn hoofd dat het bericht van Barth 
Plomp wel eens een dubbele bodem kan hebben. 
Immers, welke ondernemer begint een 
pannenkoekenhuis in een dorp met 40 inwoners? En 
mijn gedachte klopt. Staverden heeft helemaal geen 
pannenkoekenhuis! Ik besluit dan ook me niets aan te 
trekken van deze verwarring zaaiende uitnodiging en 
gewoon bij De Opbouw te verschijnen. Mede op basis 
van een mailtje van teamgenoot Nico Schoenmakers 
aan onze captain had ik er wel vertrouwen in dat ik bij 
Barth in de auto kon kruipen:  
 
Ik ben trouwens wel blij, dat die Wille, ja die ene, met 
jou meerijdt... of ligt ie misschien nog in de struiken 
langs de A50... Neen, leuke stukjes in ASV-Nieuws. 
Erik, ga vooral zo door! 
 
De opwinding die mijn artikelen kennelijk met zich 
meebrengen, maakt me extra scherp deze avond. Ik 
besluit dan ook elke opmerking of subtiel detail in me op 
te nemen om zo opnieuw een inhoudelijk verantwoord 
artikel te kunnen schrijven.  
 
Als altijd reis ik samen met Rob van Belle naar De 
Opbouw. Een busrit gevolgd door een korte wandeling 
brengt ons steevast goed voorbereid aan de start. Deze 
keer regende het echter en ik was al blij met de 
gedachte dat ook Albert Marks bij De Opbouw zou 
verschijnen. Albert is immers net als Rob en ik 
traditiegetrouw vroeg en dan konden we mooi weer met 
zijn drieën onder het parapluutje van Albert, zoals we 
dat tijdens onze eerste uitwedstrijd in Apeldoorn in de 
stromende regen geoefend hebben. Bij het vertrekpunt 
aangekomen, was Albert er echter nog niet en ook de 
bolide van Barth was nog niet voorgereden. Het was het 
begin van een tiental minuten wachttijd die in de regen 
wel een uur leek te duren. Het had er alle schijn van dat 
Barth en Albert deze strategie vooraf afgestemd 
hadden. Ik was mijn klimavontuur bij de OSBO-
cupwedstrijd in Velp nog niet vergeten. Ook toen was er 
duidelijk een vooropgezet plan bij het duo ‘list en 
bedrog’, ik bedoel het duo Albert en Barth. 
 
Barth verscheen met zijn auto zelfs nog eerder op de 
Velperweg dan Albert en vrolijk gooide onze captain het 
portier van zijn auto open. “Is Albert er nog niet”, klonk 
het veel te kalm. Geen spoor van paniek, terwijl toch 
een van de spelers te laat was. Niet veel later kwam 
Albert aanlopen onder zijn paraplu. Hij wel!  
 
Zoals ik al vermoedde, lukte het mij een zitplaats in 
Barth zijn auto te veroveren. Opvallend was de stilte in 
de auto. Iedereen leek zich stil te houden om te 
voorkomen in het wedstrijdverslag geciteerd te worden. 
Barth had bovendien de temperatuur flink opgestookt, 
zodat iedereen wat suf voor zich uit zat te staren. Omdat 
er toch niets gebeurde, stortte ik me op mijn 
teamleidersrol van ASV 10. Veenendaal 4 wilde graag 
twee partijen vooruitspelen en bovendien moest ik nog 

een zesde speler regelen. Achterin de auto was de klus 
met een paar telefoontjes geklaard en in de tussentijd 
waren we in Ermelo aangekomen. Het viel me meteen 
op dat de Kerstverlichting brandde in de tuin van de 
overburen. Dat is in februari toch rijkelijk vroeg …….  
 
In de leuke speelzaal van VSG aangekomen, besloot ik 
mijn teamgenoten van een kopje koffie te voorzien. 
Misschien dat ze dan wat loslippiger zouden worden. Ik 
kreeg steeds sterker het vermoeden, dat er na de 
uitnodiging voor de wedstrijd nog een tweede mailtje 
gestuurd was alleen aan mijn zeven teamgenoten om 
hen te waarschuwen voor “het gevaar” Erik Wille. 
 
Tsja, als er dan voor de wedstrijd niets gebeurt, dan 
moet het verhaal uit de wedstrijd komen. Als dat zo blijft 
de rest van het seizoen, dan moet ik straks nog over 
schaken gaan schrijven. Om dat dan maar vast te 
oefenen, doe ik het verslag van de wedstrijd dan maar 
even in een paar plaatjes van mijn partij, omdat die partij 
symbolisch was voor het hele duel. 

Ik ben hier met zwart volledig overspeeld door mijn 
tegenstander Theo Janssen. Mijn wat onnozele ruil op 
g5 heeft wit de f-lijn gegeven en ik kan slechts blijven 
staan. Het is een weergave van de gesteldheid van ASV 
5 rond tien uur. Twee nederlagen van Abbes Dekker en 
Nico Schoenmakers zijn aanstaande en de plusremise 
van Albert Marks levert ondanks de plus ook maar 
gewoon een half punt op. Barth Plomp heeft 
aantoonbaar voordeel. En dat geldt ook voor Ruud 
Verhoef. Martin Weijsenfeld en ik staan slecht of 
misschien nog wel erger, zoals de diagram toont. 



21 

 April 2011 ASV-Nieuws 
Het is inmiddels elf uur. Mijn tegenstander heeft zich 
vrijwillig teruggetrokken en is zelfs de b-pion 
kwijtgeraakt. In deze stelling sla ik een remiseaanbod af 
en neem de pion op c3. Txf7 heeft dan geen effect, 
omdat na Dxd4 de dame op f2 gepend staat en een 
voor mij gunstige afwikkeling volgt. 
 
Echter niet alleen op mijn bord is iets veranderd. Abbes 
en Nico hebben intussen verloren, maar Barth en Ruud 
wonnen beiden knap. En net als op mijn bord beginnen 
de kansen ook bij Rob van Belle te groeien. Alleen bij 
Martin gaat het echt mis. De tijd tikt door en om tien 
voor twaalf is er veel veranderd. 

Het eindspel bij mij telt inmiddels vier pionnen meer. 
Iedereen staat om mijn bord heen en ik begrijp dat het 
intussen 3½-3½ is. Martin bleef kansloos, maar Rob van 
Belle zag zijn tegenstander net als de mijne fout op fout 
stapelen en zo zorgde Rob voor een belangrijk punt. Bij 
mij sloeg de paniek toe. Een paar zetten terug heb ik 
eindeloos zitten rekenen op matgrappen in combinatie 
met mijn oprukkende e-pion. Maar ik kan het mat maar 
niet vinden en ik begrijp al jaren de bedoeling van 

eindspelen niet. Zijn koning komt naar voren en ineens 
zie ik weer een niet bestaand matnet. Het kost me de 
vrije e-pion en bovendien weet Theo Janssen een 
vrijpion op g6 te krijgen. De paniek is zo groot geworden 
aan mijn kant dat ik na een ruil niet meer weet welke 
zetten ik moet opschrijven. Ik heb nog enkele tientallen 
seconden meer dan vijf minuten. Creatief als ik ben, 
besluit ik mijn klok te laten lopen tot 4.59, zodat ik niet 
meer hoef te noteren. Het lijkt me dat dat eigenlijk niet 
mag, maar het leek met het meest efficiënt niet meer 
wetende wat er gebeurd was. Gek genoeg valt op dat 
moment de spanning van me af en win ik nog juist op 
tijd voordat ik dat op stelling doe. 
 
Toch nog een heerlijk rondje 4½ en ik mocht ook nog de 
beslissende maken vanuit een wel heel slechte stelling. 
Het enthousiasme van het team is groot. Maar ja, geluk 
is eindig en het zal dus ook wel een keer misgaan. 
Zeker is wel dat we tot en met de slotronde om promotie 
spelen en dat is al heel leuk. Met VDS en Denk en Zet 
direct achter ons is de kans op handhaving echter ook 
nog niet verkeken. In deze ASV-Nieuws zal ook het 
verslag van de topper tegen Denk en Zet staan. Dat 
verslag geeft mogelijk antwoord op alle vragen over 
ASV 5 en de weg omhoog.  
 
Rest voor nu nog de weg terug. Zoals de hele avond 
waren we door een wegomlegging ook op de terugweg 
niet helemaal koersvast. En de TomTom van Barth 
anticipeerde ook niet echt handig op de voor alle 
richtingen veranderde rijbanen. Even dreigde een rit 
naar het westen, maar nog juist wist Barth via enkele 
binnenwegen weer op koers te komen. Rond half twee 
kwam ik nog vol van adrenaline van de tijdnoodfase 
thuis. Het was een mooie avond geweest en zelfs toen 
de wekker om zes uur mij nadrukkelijk wees op mijn 
niet-schaakverplichtingen kreeg ik mijn ‘smile’ niet van 
mijn gezicht. 

Het einde van het Lets en de Chinees 
Theo Jurrius, Fred Reulink & John Sloots 

De wedstrijd begon aangenaam met een treinreis 
waarbij langzaam iedereen zich aan sloot in de trein van 
Arnhem naar Amsterdam. Behalve Koert die we pas bij 
de speelzaal zouden aan treffen. Maar goed ook anders 
had hij ook de discussie meegekregen over hun eerste 
bord speler Willem Moene die weer mocht speler na een 
schorsing van enkele seizoen wegens het gebruik van 
pocket-Fritz tijdens een schaakpartij. Het blijft toch iets 
vreemds hebben, net als bij dopingzondaars in de 
wielersport die weer hun rentree maken blijf je deze 
mensen altijd met argusogen volgen. Je gaat toch 
onbedoeld over wat achter zoeken. Gelukkig wist koert 
dit dus niet en kon lekker onbevangen spelen en had 
zijn nederlaag vooral te danken aan te weinig 
bedenktijd. 
Maar na afloop van de gewonnen wedstrijd was toch het 
meest dramatisch. Het begon al met de fout om aan de 
jongens van Oosten Toren te vragen waar je kon eten. 

Vraag bij een schaakclub waar je kunt eten en ze sturen 
je altijd naar de chinees (deze keer omdat het enige 
restaurant op loopafstand zou zijn). Het bleek de 
grootste blunder van de dag te worden. Toen we om 7 
uur bij de chinees aan kwamen was het restaurant leeg 
en ook toen hadden me onraad moeten ruiken. Een 
restaurant dat op zaterdagavond om 7 uur leeg kan 
nooit goed zijn! En wat heet. De voorgerechten waren 
lauw en waarschijnlijk opgewarmd uit een grote 
voorraad. En toen er net voor het hoofdgerecht nog een 
ander schaakteam binnenkwam wist de bediende vrouw 
het ook allemaal niet meer. Het hoofdgerecht was ook 
niet te eten en zonder ook maar nog een keer drinken te 
hebben gehad zijn we heel snel vertrokken op zoek naar 
de Mac bij station Amstel. Als het aan mij ligt komen we 
dan na een wedstrijd ook nooit meer bij de chinees, niet 
voor niets gaat ieder jaar 7% van de Chinese 
restauranten failliet. En als het meezit hebben ze  
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volgend jaar bij de Oosten Toren ook geen chinees 
meer. 
 
Wedstrijdverloop Oosten Toren 1 Amsterdam – ASV 2 
Arnhem 
 
Fred Reulink: 
Na een uur spelen mocht ik zelf het eerste punt 
aantekenen. In een onregelmatige opening na 1.a3 
speelde ik op de 7e zet mijn dame naar b3. Mijn 
tegenstander vond dat een slechte zet. Op de 12e zet 
speelde hij zijn loper ongedekt naar b7 in de penning 
(pion op b6) van mijn Db3. Een simpele blunder dus. Ik 
sloeg zijn pion op c5 met mijn paard en op de 16e zet 
gaf hij op. Het kostte nog veel meer hout. 1-0.  
 
Hierna had ik alle tijd om van een spannende wedstrijd 
te genieten. Want spannend werd het. Een eerste 
inventarisatie langs de borden leverde nog wel een 
redelijk beeld. Gelijk tot een tikkeltje beter. Maar al snel 
kantelde dat beeld. Sjoerd schatte ik als onduidelijk in, 
Theo als gelijk, Frank als beter. Koert, John, Albert en 
Pascal stonden duidelijk minder. Een 4,5-3,5 verlies 
leek in het verschiet te liggen. 
 
Het eerste tegen punt werd tegen onze invaller 
gescoord. Albert speelde met zwart de opening iets te 
tam en talmde te lang met de tegenstoot d5 in het 
centrum. Daardoor kreeg zijn tegenstander de kans de 
koningsvleugel vast te leggen. Albert hield het nog heel 
lang uit maar uiteindelijk was er geen verdediging meer. 
1-1.  
 
Vervolgens was Koert aan de beurt. Koert speelde 
tegen Willem Moene (2237 elo en bekend van het 
pocket-Fritz incident). Na een Franse opening waarin 
Koert erg veel tijd investeerde, leek hij er nog wel aardig 
uit te komen. Maar uiteindelijk was de zwarte aanval op 
de damevleugel toch te sterk. Toch kreeg Koert in de 
slotfase nog een kans toen zijn tegenstander een fout 
maakte, maar beide spelers kwamen daar pas tijdens 
de analyse achter. 1-2.  
 
Gelukkig deed Frank wat ik van hem verwachtte. Frank 
speelde op geheel eigen wijze een Konigs-Indiër. Met 
witte pionnen op e4 en c4 was het plan voor zwart 
eenvoudig: gebruik maken van de zwakte op d4. Met 
alle geduld werden beide paarden daarheen 
gedirigeerd, ondersteund door de loper op g7 op de 
lange diagonaal. Wit kon eigenlijk niet veel meer doen 
dan afwachten. Uiteindelijk viel de beslissing op de 
lange diagonaal met een afruil van stukken waarbij 
Frank meer overhield dan zijn tegenstander. Kort 
daarna capituleerde zijn tegenstander. 2-2. 
 
Theo speelde zijn bekende Lettisch gambiet maar 
speelde meer tegen zichzelf dan tegen zijn 
tegenstander. In de wandelgang vroeg ik hem wat ie 
van de stelling vond. “Slecht! Heb je a3 gezien? Kost 
een stuk.” Ik ging kijken, zag wat hij bedoelde maar zijn 
tegenstander dacht alleen maar heel lang na en speelde 
uiteindelijk iets anders. Achteraf bleek dat Theo een 

tussenzet had en dan helemaal geen stuk verloor. Dit 
moment was wel de ommekeer. Zijn tegenstander had 
inmiddels veel tijd gebruikt en Theo ruilde de dames en 
bleef gewoon goede zetten spelen waardoor zijn 
tegenstander gedwongen was tijd te blijven gebruiken. 
Theo won één pion, won nog een pion en na de 
tijdcontrole stond hij dus twee gezonde vrijpionnen voor. 
3-2. 
 
Met Sjoerd ging het niet naar wens. Hij wilde eens Pd2 
in plaats van Pc3 uitproberen in een of andere d4-
opening waarvan hijzelf ook geen naam wist. Hij 
verkreeg daarmee een vrijpion op c4 tegenover een vrije 
a2 pion van zijn tegenstander. Mooi, zo’n vrijpion maar 
ook kwetsbaar. Sjoerd voelde zich daar niet happy bij en 
bood remise aan. Zijn tegenstander weigerde. 
Uiteindelijk werden de beide pionnen toch geruild en 
toen zijn tegenstander ook nog zijn loperpaar opgaf en 
er een eindspel overbleef van beide een zwartvelderige 
loper en vier pionnen werd tot remise besloten. 3,5-2,5. 
 
En nu komen de redders aan bod. John speelde een 
Siciliaan met e6. Hij verbruikte redelijk veel tijd en bood 
na 22 zetten remise aan. Zijn tegenstander ging er eens 
voor zitten en sloeg het aanbod af. Hij veroverde een 
pion en John moest alle zeilen bijzetten. Op een 
gegeven moment bedacht John dat hij de pion van wit 
op g2 moest zien te winnen. Dat mocht een andere pion 
kosten maar deze was belangrijk. En dat lukte. Het werd 
nog een spannend eindspel waarbij John een pion naar 
h2 bracht en een naar a2. Misschien heeft hij toen zelfs 
wel gewonnen gestaan. Het werd remise en dat was 
niet meer ingecalculeerd. 4-2. 
 
Blijft over: Pascal. Zoals gewoonlijk is hij weer als 
laatste klaar. Pascal speelde een Svesjnikov. Hij 
meende dat hij goed uit de opening kwam maar had een 
verdedigingszet overzien. Hij kwam vervolgens verloren 
te staan. In de tijdnoodfase wist Pascal echter de 
stelling te redden. Hij mistte (denk ik) een eeuwig 
schaak en dat bleek goed uit te pakken. Na de 
tijdnoodfase bleek Pascal de betere vrijpion te hebben 
in een toreneindspel. En dat kun je Pascal wel 
toevertrouwen. 5-3! 
 
Theo Gosman – Theo Jurrius 
Theo Jurrius: Na 7 zetten was ik er dus echt klaar mee, 
dit was de laatste keer dat ik Lets heb gespeeld in een 
serieuze partij. Ten eerste te  danken  aan een handvol 
ASV’ers die al jaren geen 1.e4 en 2.Pf3 tegen mij 
spelen hoewel dit een gewone repertoire is zodat ik 
amper nog een fatsoenlijk potje kan spelen met deze 
opening, ten tweede omdat het gewoon echt slecht is. 
Dit was het tweede potje, ook tegen Zoetermeer vond 
mijn tegenstander de zet Pe3 waarin wit in de 
hoofdvariant Pe3 speelt, de zet die ik jaren geleden al 
gevonden had voor wit als de weerlegging. Laten we 
eens gaan kijken 
 
1.e4 e5 2.Pf3 f5 3.Pxe5 Df6 4.d4  
de variant met 4…Pc4 wordt vaak gegeven als 
winnende tegen het Lets wat ook zo is maar deze  



23 

 April 2011 ASV-Nieuws 
variant is veel moeilijker en kan wit veel sneller de fout 
in gaan. 
4…d6 5.Pc4 fxe4 6.Pc3 Dg6 7.Pe3  
de hoofdvariant gaat eigenlijk verder met 7.f3 exf3 
8.Dxf3 Pf6 en nu 9.Pe3! 

(de weerlegging die ik jaren geleden al gevonden had 
en is iets beter dan de partij variant.)  wat neer zou 
komen op zetten verwisseling, in deze variant wordt met 
zwart nog wel 7…Le7 gespeeld maar dat gambiet is ook 
niet echt serieus te noemen. 
7…Pf6 8.Le2?!  
Hier had wit nog de kans om verder te gaan met 8.f3! 
exf3 (8…d5! Is in deze variant nog de enige zet die het 
een beetje bij elkaar houd voor zwart en die zet is in de 
eigenlijke hoofdvariant niet mogelijk) 9.Dxf3 en wit staat 
hier fantastisch. Leuke stelling om eens te analyseren 
(helaas heb ik mijn analyse niet meer maar ik had deze 
stelling naar winst voor wit geanalyseerd) bijvoorbeeld 
9…Pc6 10.Ld3! Df7 11.Lc4! Dg6 en je wint weer een zet 
met wit. 12.Ped5 met groot voordeel voor wit. En de 
witte stelling speelt ook gewoon veel makkelijker.  
Na 8.Le2 gaat het niet zo hard meer maar de witte 
stelling speelt gewoon veel makkelijker hoewel mijn 
tegenstander nu veel tijd gaat verbruiken omdat hij voor 
hem op onbekend terrein zit, dat is dan wel weer mijn 
voordeel. Zo behaalde ik tegen Zoetermeer ook een 
remise omdat mijn tegenstander in een zeer goede 
stelling geen tijd meer zwart en in een remise 
afwikkeling liep. 
8…c6 9.f3  
Nu is f3 minde erg omdat ik veld d5 onder controle heb. 
9…exf3 10.Lxf3 Le7 11.De2  
Beetje apart zetje, wit wil graag lang rocheren wat ook 
goed maar kort rocheren en vervolgens d5 spelen lijkt 
me het beste plan. Nu krijg ik de tijd om wat stukken te 
ontwikkelen. 
11…0–0 12.Ld2 Pa6 13.0–0–0 Pc7  
Ik had absoluut geen zin om naar  13…Le6 14.Lxc6 
Dxa6 te kijken. Mijn tegenstander was hier al lang aan 
het nadenken en het leek me het beste voorlopig niets 
te doen en hem het denk werk te laten doen. 
14.g4  
De h-pion leek me gevaarlijker. 
14…d5 15.Pf5 Lb4 
Hier vroeg Frank dus wat ik na 16.a3 ging spelen, 
immers na 16…Lxc3 17.Pe7+ gaat de dame gaat 
verloren, shit! Gaat weer lekker vandaag dacht ik. Terug 

achter het bord had mijn tegenstander wat ander 
gepeeld en terecht want na 16.a3 komt 16…Te8! Met 
aanval op de witte dame en dekt ook veld e7 en dan 
heb ik niet zoveel problemen meer. 
16.Thg1  
Vreemde toren zet, want ik ga niet op f5 slaan zodat de 
g-lijn dan open komt, Fritz wel,  maar ja, die rekent ook 
wat sneller. 
17…Ld7 17.Ph4 Df7 18.Tdf1 De7!!   

Niet de beste zet vind Fritz maar wel de beste zet op dit 
moment in de stelling. Wit had hier al minder dan een 
half uur bedenk tijd. Na dameruil heb ik het ergste wel 
gehad en dat wil wit eigenlijk niet met zo’n veel 
belovende stelling, maar waar heen met de dame? Na 
bijvoorbeeld 19.Dg2 of Dd3 blijft het paard op h4 
ongedekt zodat 19…Pe4 lastig wordt en dekken met 
19.Df2 is ook geen optie met de penning op de f-lijn dus 
weer een aantal kostbare mintuten verder gaat wit toch 
voor dameruil, de andere varianten kan hij gewoon niet 
meer uitrekenen met zo weinig tijd. 
19.Dxe7 Lxe7  
Nog even bij Fred gecheckt wat te doen bij een remise 
aanbod ivm met de rest van de stelling. Doorspelen! en 
hoe, normaal zit ik aan de witte kant van de stelling als 
ik te ver ben gegaan en nu mag ik het eens aan de 
andere kant proberen. 
20.g5  
Verleidelijk, maar deze gaat straks zwak worden, ik sta 
dan wel gedrongen maar ik heb geen zwaktes en het 
mooiste is nog dat ik veel meer tijd maar dat ik dat bijna 
niet nodig heb omdat ik elke keer maar hoef te kiezen 
uit 1 of 2 zetten. 
20….Pfe8 21.Te1 Ld6 22.Te2 g6 23.Lg4? 
Die loper wil ik wel graag ruilen! Blijft hij lekker zitten 
met dat ramp ding op d2. 
23…Lxg4 24.Txg4 Pg7  
Alle tijd om eens rustig mijn paarden erbij te halen en wit 
had nu allang geen tijd meer om te zien dat de pion g5 
dekking nodig heeft. 
25.Pd1 Tae8  
Zo, een paar torens eraf en de andere op het bord 
houden die op g4 doet daar ook niets, het paard op h4 
ook niet en de rest van wits stukken eigenlijk ook niet. 
26.Txe8 Pcxe8 27.Tg2 Pe6 28.c3 P8g7  
Misschien was direct een paard naar f4 hier beter, maar 
het leek me beter al mijn stukken erbij te halen ik had al 
gezien dat wit een pion moet gaan geven. 
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29.Kc2 Pf4 30.Tf2 Pge6 

Zo lekker, 10 zetten geleden stonden ze nog op c7 en 
e8 en nu huppelen ze als echte paarden achter elkaar 
aan. 
31.Pf3 Ph3  
Nu even de pion op h2 ophalen en dan die op g5 moest 
daarvoor nog wel even de zet Lf4 zien. 
32.Te2 Txf3 33.Txe6 Lxh2 34.Te8+ Tf8 35.Te7 Tf7 
36.Te8+ Kg7 37.Pe3 Pxg5 38.Pg4 Lf4! 
Maakt aan alle wit illusies een einde, grappig was nog 
38….Pe4? 39.Lh6 mat! 
 39.Lxf4 Txf4 40.Pe5 h5!  
Wit heeft de tijdscontrole gehaald ten koste van 2 
pionnen, nu is het niet zo moeilijk meer. 
41.Te7+ Kh6 42.Te8  
42.Txb7 was niet erg want dan loopt de h-pion ineens 
heel hard. 
42…Pe4 43.Tg8 Tf6 44.Pd7 Tf2+! 45.Kb3 Pf6! 0-1 
Grappige dubbele aanval tot slot. Want 46.Tf8 Kg7 en 
dan kunnen het witte paard en toren nooit meer 
bewegen en loopt de h-pion door.  
 
John Sloots: 
D. van den Bergh   –  J. Sloots  

Stelling na 55. b4-b5 

Zwart stond na de tijdcontrole slecht tot verloren, maar 
heeft inmiddels dankzij zo actief mogelijk spel de pion 
achterstand goed weten te maken. 
Wit dreigt nu misbruik te gaan maken van zijn 
gecentraliseerde positie. 
Zwart gaat daarom voor zijn kans om het maximale uit 
de stelling te halen. 
55... g4! 56. hxg4 h3 57. Tc4 h2 58. Tc1 Tc3 59. Th1 
Tc2 60. Kd5 

Zwart maakt van de gelegenheid gebruik om nog een 
randpion dichter bij de achterlijn te brengen:    
60… a4  
Onze silicone vrienden vinden inmiddels dat zwart veel 
beter staat. 
61. c6 bxc6+ 62. bxc6 Kd8 63. Pf4 Td2+? 
Dit geeft wit de kans om met Kc4 mijn tweede vrijpion 
lastig te vallen; het waardeoordeel van silicon valt dan 
ook even terug naar een gelijke stelling.  
64. Ke4? a3 65. g5 Lxg5  
Dit leek mij een hele mooie praktische oplossing met 
nog ca. 5 minuten voor de rest van de partij. Silicon 
geeft aan dat het subtiele 65… a2 66. Kf5 Ld6! 67. g6 
Lxf4 68. exf4 Tg2 69. Ta1 Kc7 70. Kf6 Tg1 71. Txa2 
h1D de partij had gewonnen  
66. Pe6+ Kc8 67. Pxg5 a2 68. Pe6!  
Dit had ik gemist; de matdreiging achter de paaltjes en 
daardoor vooral het feit dat het witte paard hiermee 
dichter bij de a2 pion kan komen  redt de partij voor wit!  
Bijv. 68… Tg2 (dreigt Tg1) 69. Tf1 Tf2 70. Td1 Td2 71. 
Tf1 etc. remise)  
68… Td6 69. Pd4  
Met gelijk spel  
69…Th6 70. Pb3 Kc7 71. Kd5 Th5+ 72. Kc4 Kxc6 73. 
Kc3 Kd5 74. Kb2   
en wit stelde remise voor vanwege bijvoorbeeld 74… 
Ke4 75. Pd2+ Kxe3 76. Pf1+ Kf2 77. Txh2+    ½-½ 
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De eerste kampioen is bekend. In de bekergroep is 
Marco Braam de gevierde man. De bekergroep was erg 
spannend dit seizoen. Met name Tom Bentvelzen 
speelde nogal eens remise en zo speelde Tom het 
meest in de bekerstrijd. Elke keer was de speler van 
ASV 7 zich in het tweede of zelfs derde gevecht de man 
met de langste adem. In de finale ging Marco Braam 
een dergelijke conditieslag uit de weg. Weliswaar is 
Marco al weer enige tijd in training voor de Vierdaagse, 
maar hij had haarfijn door dat het tegen Tom Bentvelzen 
niet op barragepartijen moest aankomen. Na zeges op 
Ton van Eck en Jos Aarntzen ging ook Tom Bentvelzen 
in de finale onderuit tegen de ontketende Marco Braam. 
Tom liet met de uitschakelijk van Theo Koeweiden en 
Henk Kuiphof ook zien op de weg terug te zijn na een 
wat mindere schaakperiode. Marco, proficiat en veel 
succes in de Kroongroep. En bij de laatste acht heeft 
Marco inmiddels remise gespeeld tegen Theo van 
Amerongen, die ook al volop aan het wandelen is, maar 
dan in Spanje. Dat duel kan dus wel eens een zeeslang 
worden. In de kwartfinale van de Kroongroep zijn echter 
prachtige duels te verwachten. Zo treedt Guust Homs 
aan tegen de winnaar van Otto Wilgenhof tegen René 
van Alfen. En ook Léon van Tol tegen Jan Knuiman kan 
een spektakelstuk worden. 
Jan Knuiman schakelde 
immers in de achtste finale 
Richard van der Wel uit. De 
eerste halve finalist is echter 
al bekend. Koen Maassen 
van den Brink versloeg in de 
kwartfinale Fred Reulink, die 
eerder nog Dirk Hoogland 
uitschakelde. Daarmee komt 
er opnieuw een vroegtijdig 
einde aan het 
bekeravondtuur voor Fred 
Reulink. Fred, Volgend 
seizoen opnieuw; net zo lang 
tot je de beker gewonnen 
hebt. 
 
Dan maken we de overstap 
naar de strijd om het 
clubkampioenschap in de 
drie verschillende groepen. 
In de standen staat iedereen 
die tenminste 15 partijen 
gespeeld heeft. Dat aantal 
maakt het mogelijk om nog 
op 25 partijen uit te komen 
en dat is nodig om in de 
eindstand te komen. 
 
 
 

Groep A 
In de afgelopen twee maanden is het stuivertje wisselen 
aan de kop van groep A. Wouter van Rijn heeft met 
minuscuul verschil de leiding overgenomen va Otto 
Wilgenhof, maar Wouter zal wel vrijwel wekelijks 
moeten spelen om de titel te kunnen halen. Prachtig om 
te zien dat de top zes bestaat uit (oud-)spelers van ASV 
1. Het verschil tussen koploper Wouter van Rijn en 
nummer vier Peter Boel is slechts 19 punten. Dat belooft 
zinderende slotmaanden van de competitie. Dirk 
Hoogland leverde met een magere serie van 2 uit 7 zijn 
tweede plaats in. Peter Boel daarentegen scoorde in zijn 
laatste negen partijen maar liefst 6½ punt en klom 
daardoor enkele plaatsen. De serie van Peter is 
trouwens imponeren, want in zijn laatste vijf partijen 
moesten achtereenvolgens Martin Weijsenfeld, Otto 
Wilgenhof, Gerben Hendriks, Remco Gerlich en Tony 
Hogerhorst eraan geloven. Niet in de stand, maar nog 
een speler in vorm is Paul Schoenmakers. Na vijf weken 
‘down under’ volgden na een remise met Martin 
Weijsenfeld zeges op René van Alfen. Dirk Hoogland en 
Otto Wilgenhof. 

Interne competitie 
Erik Wille 

Groep A   Totaal Intern Extern 

Nr Naam TPR score aan-
tal score aan-

tal score aan-
tal 

1 Wouter van Rijn 2226 9 15 6 7 3 8 
2 Otto Wilgenhof 2223 13,5 23 9,5 13 4 10 
3 Leon van Tol 2221 12 19 6,5 10 5,5 9 
4 Peter Boel 2207 18,5 27 14 18 4,5 9 
5 Dirk Hoogland 2177 11,5 20 6,5 12 5 8 
6 Guust Homs 2121 10 17 4 8 6 9 

7 Martin Weijsenfeld 2039 18,5 28 12 19 6,5 9 

8 Jan Knuiman 2010 10,5 19 7,5 12 3 7 
9 Martijn Boele 2004 9,5 16 3 7 6,5 9 
10 Wouter Abrahamse 1985 11,5 20 9,5 15 2 5 
11 Jochem Woestenburg 1958 8,5 17 3 9 5,5 8 
12 Koen Maassen vd Brink 1955 13,5 26 9,5 18 4 8 
13 Anne Paul Taal 1941 7,5 17 3,5 9 4 8 
14 Remco Gerlich 1934 9,5 20 3,5 11 6 9 
15 Tony Hogerhorst 1928 17 30 11 23 6 7 
16 Erik Wille 1901 8,5 20 3,5 10 5 10 
17 Gerben Hendriks 1898 6,5 15 2,5 7 4 8 
18 René van Alfen 1889 9 17 5,5 11 3,5 6 
19 Ruud Verhoef 1837 10,5 21 4,5 12 6 9 
20 Siert Huizinga 1832 12 24 8,5 17 3,5 7 
21 Ruud Wille 1817 11 27 6 18 5 9 
22 Rob van Belle 1734 10 22 6,5 16 3,5 6 
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Groep B 
Albert Marks handhaafde zich 
aan de top, maar het gaat 
steeds moeizamer. In zijn 
laatste negen partijen kwam de 
koploper niet verder dan 2½ 
punt. Dat moet de 
achtervolgers hoop geven. Het 
verschil tussen nummer 1 en 4 
is in deze groep wat groter – 46 
punten – maar alleszins 
overbrugbaar. Naaste belager 
Theo van Amerongen zal nog 
flink aan de bak moeten om de 
eindstand te halen, maar 
Désiré Fassaert en Robert 
Naasz zullen zeker tot het 
laatst vechten voor de titel. 
Laatstgenoemde spreekt die 
ambitie ook openlijk uit. Dat 
spreekt voor hem, maar het zal 
ook de tegenstanders 
prikkelen. Désiré Fassaert lijkt 
echter het best in vorm en zou 
daardoor wel eens over de 
langste adem kunnen 
beschikken. In de laatste acht 
partijen scoorde Désiré 5½ 
punt. Vooral zijn zege tegen Albert Marks was natuurlijk 
van groot belang in de achtervolging, maar ook de winst  
op Ruud Verhoef was knap. Marco Braam is door zijn 
bekersuccessen ook nog in de top vijf van de ranglijst.  
 
Groep C 
Ook in deze groep is het waanzinnig spannend. Ton van 
Eck is terug aan de top, maar het verschil met de directe 
achtervolger, Jan Zuidema, is 
maar tien punten. Dankzij een 
score van 5 uit 7 maakte Jan 
Zuidema een sprong vanaf de 
9e plaats. Ook in ASV 13 doet 
Jan het uitstekend en dat helpt 
natuurlijk mee. Horst Eder 
sprong in het kielzog van Jan 
Zuidema van plaats 10 naar 3. 
Twee zeges in teamwedstrijden 
en winst op Jan Zuidema waren 
daarbij belangrijk. Ook hier 
overigens slechts 50 punten 
verschil tussen nummer 1 en 4. 
Daarmee is regerend kampioen 
Lion de Kok (nu vierde, maar 
twee maanden terug nog 
twaalfde) ook nog steeds 
kanshebber. Ik kan me niet 
herinneren dat ooit iemand in 
deze groep twee jaar op rij won. 
Een mooie uitdaging! Intussen 
handhaaft Herman de Munnik 
zich keurig bij de beste vijf. Voor 
hem is het wel zaak om nu 
wekelijks te komen spelen. 

Groep B Intern Extern 

Nr Naam TPR score Aan-
tal score Aan-

tal 
scor

e 
Aan-
tal 

1 Albert Marks 1863 13,5 25 10,5 17 3 8 
2 Theo van Amerongen 1834 10,5 17 5,5 11 5 6 
3 Désiré Fassaert 1822 10 21 7 14 3 7 
4 Robert Naasz 1817 11 20 6 11 5 9 
5 Marco Braam 1796 15 23 9 15 6 8 
6 Jan Vermeer 1788 16,5 29 12,5 22 4 7 
7 Abbes Dekker 1731 6,5 16 4,5 10 2 6 
8 Henk Kuiphof 1730 14,5 23 11,5 19 3 4 
9 Dick Hajee 1693 12,5 25 11 20 1,5 5 
10 Hendrik van Buren 1690 13,5 22 8,5 15 5 7 
11 Tjé Wing Au 1679 8 18 8 18 0 0 
12 Tom Bentvelzen 1669 13,5 22 11,5 17 2 5 
13 Hedser Dijkstra 1641 7,5 21 4,5 13 3 8 
14 Jos Aarntzen 1641 10,5 18 5 12 5,5 6 
15 Jan Groen 1615 6 16 4,5 11 1,5 5 
16 Frits Wiggerts 1613 7 15 5 10 2 5 
17 Frans Veerman 1578 13 25 8 17 5 8 
18 Theo Koeweiden 1523 9 20 5,5 14 3,5 6 

  Totaal 

Groep C Intern Extern 

Nr Naam TPR score Aan-
tal score Aan-

tal score Aan-
tal 

1 Ton van Eck 1597 13 24 9,5 16 3,5 8 
2 Jan Zuidema 1587 12 18 8,5 13 3,5 5 
3 Horst Eder 1556 15 26 10 17 5 9 
4 Lion de Kok 1547 10,5 19 7,5 13 3 6 
5 Herman de Munnik 1513 9 16 4 7 5 9 
6 Rob Rietbergen 1512 8 16 5 10 3 6 
7 Bob Sanders 1503 15 23 11 17 4 6 
8 Ko Kooman 1417 15,5 29 9,5 20 6 9 
9 Jelle Noordhuis 1389 15 26 10,5 19 4,5 7 
10 Hans Meijer 1357 7,5 20 6,5 16 1 4 
11 Pim Rijmer 1307 10 18 10 17 0 1 
12 Henk Kelderman 1293 14,5 25 11,5 19 3 6 
13 Bob Hartogh Heys 1292 7,5 17 3,5 11 4 6 
14 Hein van Vlerken 1281 15 27 11,5 21 3,5 6 
15 Arif Dundar 1229 7 17 5 12 2 5 
16 Gerard Viets 1105 7 17 7 17 0 0 
17 Jelmer Visser 1097 9 25 8 21 1 4 

  Totaal 
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Heeft ASV 9 de zegen? 
Horst Eder 

Stijgers 
In de groepsstanden zijn de jeugdspelers 
weggevallen, omdat ze nog te weinig mee kunnen 
spelen. School is immers nog altijd belangrijker. Maar 
in de lijst van snelstijgende spelers komen we onze 
talenten wel tegen. Bent Schleipfenbauer heeft de 
koppositie overgenomen van Martin Weijsenfeld. Bent 
scoort met 9 uit 11 fenomenaal en de sprong van 179 
punten is nog maar het begin. Dat is geen gewaagde 
voorspelling. Ook Xadya van Bruxvoort, onze trots in 
het NK meisjes C, maakte met +100 een flinke 
sprong. Nieuwkomer Kees van Keulen heeft duidelijk 
zijn draai gevonden. In deze ranglijst is hij de beste 
van de niet-jeugdspelers en wie weet kan Kees het 
Bent nog moeilijk maken. Martin Weijsenfeld leverde 
iets van zijn stijging in, maar doet het nog steeds erg 
goed. 
 
Ik zal de ranglijst van grootste dalers niet publiceren. 
Er is daar een flinke tweestrijd gaande tussen Theo 
Jurrius en Hedser Dijkstra, waarbij laatstegenoemde 
juist een punt meer inleverde. Ook Ruud Wille, Ko 
Kooman en Remco Gerlich zijn ‘puntengevers’. 
 
Over de rapidcompetitie zal een van de komende weken 
ongetwijfeld gepubliceerd worden in En Passant. 
Daarom hier nu kort. Na 16 ronden gaat Otto Wilgenhof 
met een punt voorsprong op Guust Homs aan de 
leiding. Ook John Sloots, Peter Boel en Wouter van Rijn 
zijn nog volop in de race voor een hoge klassering. Er 
zijn nog vier ronden te gaan. 

We gaan nu de periode in dat de zon het hopelijk gaat 
winnen. Ik hoop alleen dat de zon het niet wint van ASV 
en dat iedereen vaak naar de clubavond komt. De 
spanning in alle groepen is zo groot dat je eigenlijk niet 
mag overslaan. Blijf dus komen en wie weet zit er nog 
een prijs in aan het eind van het seizoen. 

Grootste stijgers     Totaal   

Nr Naam Gr ELO score Aan-
tal Stij 

1 Bent 
Schleipfenbauer C 1197 9 11 179 

2 Kees van Keulen C 1118 6,5 10 118 
3 Martin Weijsenfeld A 1985 18,5 28 114 
4 Xadya van Bruxvoort C 1356 6 8 100 
5 Jan Zuidema C 1507 12 18 79 
6 Hein van Vlerken C 1266 15 27 71 
7 Paul Schoenmakers A 2003 8,5 13 68 
8 Tony Hogerhorst A 1905 17 30 67 
9 Bob Sanders C 1479 15 23 67 
10 Pascal Losekoot A 2055 6 7 67 
11 Jan Vermeer B 1765 16,5 29 65 
12 Henk Kuiphof B 1698 14,5 23 65 
13 Liedewij van Eijk C 1558 7 13 57 
14 Tom Bentvelzen B 1650 13,5 22 56 
15 Marco Braam B 1763 15 23 52 

De competitie in klasse 4C draait uit op een gevecht 
tussen de schaaksteden Apeldoorn en Arnhem. Zutphen 
en Putten mochten niet meer dan een bijrol vervullen. 
 
De stand voor de laatste ronde ziet er als volgt uit:  
 
1. De Schaakmat 4j  10 27 
2. ASV 9  9 22½  
3. Schaakstad 7  9 22 
4. ASV 12  7 23½ 
 
In de gezamenlijke slotronde in Voorst speelt ASV 9 
tegen Schaakstad 7, terwijl ASV 12 kan proberen om 
ons nog kampioen te gaan maken door Schaakmaat 
beentje te lichten. Ik weet zeker dat ze hun beste been 
voor gaan zetten. Al met al, een filmscenario zal niet 
spannender kunnen zijn. 
Wij hebben in ieder geval in ronde 5 en 6 voor gezorgd 
door de zwakkere teams in ons poule duidelijk terug te 
wijzen dat ASV kan uitkijken naar deze enerverende 
slotdag. 
 
Partijgedeelte: 
Eder, Horst (1490)- van den Anker, Juan (1464) 

de Toren 11 - ASV 9, OSBO 4C, bord 1, 2011.02.14  
 
1.d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 c5 {het Blumenfeld Gambit.}  4. 
Pc3 (4. d5) 4... g6 ( 4... cxd4 5. Pxd4) (4... d5) 5. g3 (5. 
d5) 5... Lg7 (5... d5) 6. Lg2 O-O 7. O-O Pc6 (beter is 
7... cxd4) 8. dxc5 De7?! 9. Lf4 e5 (9... Dxc5 10. Ld6 
Dxc4 11. Lxf8 Lxf8 12. Tc1) 10. Le3 Td8 11. Pd5 Pxd5 
12. cxd5 Pb4 13. a3 Pa6 14. d6 De6 (14... De8) 15. 
Pg5 Df5 
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Een goed voorbeeld hoe minieme stellingsverschillen 
grote gevolgen kunnen hebben. (15... Df6 16. Ld5 Tf8 
17. Pe4 Df5 18. f3)  
16. Lh3 nu ga ik de Koningin opsluiten en winnen!  
19…Df6 17. Pe4 Df4 18. gxf4 exf4 19. Ld4 en 
opgegeven!  
1-0 
 
Eder, Horst (1490) - Dolman, Wilma (1220) 
ASV 9 - Voorst 4j OSBO 4C, 2011.03.25 
 
1. d4 d5 2. Pf3 Pf6 3. c4 Lf5 4. Pc3 e6 5. Db3! b6 
(normaal is 5... Pc6 (6. Dxb7!? Pb4! =/-) {beter is} 6. 
cxd5 exd5 7. Lg5 Pa5 8. Da4+ c6 9. Lxf6 gxf6 10. e3 
Db6 11. O-O-O O-O-O) 6. g3 Ld6 7. Lg5 O-O? (7... c6 
=) 8. cxd5 h6 (8... exd5 =/+) 9. Lxf6 Dxf6 10. Lg2 +/= 
c6 ?? (10... exd5 +/-) 

11. e4 (wint een stuk) 11… Lg4 12. e5! Lxe5 ( 12... Lxf3 
13. exf6 Lxg2 14. Tg1 Lxd5) 13. Pxe5 $1 Lf5 14. dxc6 
De7 15. c7 Pa6 16. Lxa8 Txa8 17. Da3 Dxa3 18. bxa3 
Pxc7 19. O-O Td8 20. Pc6 Td7 21. Tac1 a6 22. f4 Kf8 
23. Tfe1 Td6 24. Pe4 Td7 25. Pe5 Te7 26. Pd6 g6 27. 
g4! (27. Pc8! wint ook een stuk) 27... f6 28. Pxf5  

 
Slotstelling. Zwart geeft op. Het kan nog gxf5 ( of 28... 
fxe5 29. Pxe7 Kxe7 30. Pxc7+) 29. Pg6+ Kf7 30. Pxe7 
volgen 1-0 

Hoeveel bekende problemisten zijn er? Daar kan je een 
hartige discussie op loslaten, afhankelijk van de inhoud 
van het woord “bekend”. Het is natuurlijk best leuk om 
boven zo’n artikel een naam te schrijven van wie 
weinigen ooit gehoord hebben. Misschien zelfs wel 
helemaal niemand. Problemen lijken ook “uit” te zijn. 
Wie een tijdschrift van honderd jaar geleden in handen 
neemt zal verbaasd zijn over de pagina’s vol problemen. 
Maar niet alleen in tijdschriften: als ik het toernooiboek 
Teplitz Schönau uit 1922 neem vind ik in dit boek 200 
pagina’s toegevoegd met probleemstellingen, bijna 
evenveel bladzijden als aan het toernooi gewijd zijn. 
Hoe zou het komen, dat dit vroeger zeer populaire 
onderdeel van het schaken zo volledig uit de gratie is 
geraakt. En het is toch logisch, dat als we niet meer 
bezig zijn met problemen we ook de makers ervan niet 
meer kennen. 
Als we nog net als vroeger naar problemen zouden 
kijken, dan zouden we Kofman gekend hebben, want hij 
was geen kleine jongen. Hij heeft ongeveer 400 
problemen gepubliceerd, daarmee haalde hij iets meer 
dan 150 prijzen binnen. Hieronder zaten 42 eerste 
prijzen. Wonderlijk is, dat hij voor een van zijn 
allereerste problemen al een eerste prijs kreeg. Dit was 
een tweezet. Maar Kofman was thuis op alle gebieden. 

Het meeste maakte hij driezetten, maar ook meerzetten, 
zelfmats, opgaven met als omschrijving “wit neemt zijn 
laatste zet terug en geeft dan mat in drie” , zelfs zijn een 
aantal studies van hem bekend. Kofman werd geboren 
in 1909. Hij overleed in 1988. Zijn eerste problemen 
componeerde hij in 1925. In de jaartallen zit niets 
onduidelijks; dat kan van de nationaliteit niet gezegd 
worden. Hij werd geboren in het zuiden van Bessarabië. 
In die gebieden veranderden staten en staatsgrenzen 
nogal eens. Ik kan niet achterhalen of hij ooit ook 
Roemeen is geweest. Maar alles wat er over hem 
geschreven is komt uit Sovjet bronnen. Dat betekent, 
dat in alle mij bekende publicaties hij Sovjetburger wordt 
genoemd. Zelf deed hij dat uiteraard ook. 
Kofman was een bekende in de literatuur. Jarenlang 
leidde hij de probleemrubriek in Shachmaty, maar hij 
heeft ook verschillende boeken gepubliceerd, 
waaronder een paar bijzondere. Althans vind ik het heel 
bijzonder, dat iemand, die internationaal meester in 
probleemschaak is en die internationaal scheidsrechter 
voor probleemtoernooien was (en daar werden alleen 
de allersterksten voor uitgenodigd) een boek gaat 
schrijven over studies. Ook zijn boek over Samuel  Loyd 
is niet alledaags: een Rus, die over een Amerikaan gaat 
schrijven.  

Probleemrubriek: Rafael Kofman 
Hendrik van Buren 
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Dat kon alleen als die laatste erg bijzonder was.  
Kortom: Kofman was best een bijzondere schaker. Als 
gebruikelijk in deze rubriek duiken we een klein beetje in 
zijn werk.  Het eerste probleem is uiteraard een tweezet. 
Het is uit 1933 en werd gepubliceerd in “die Schwalbe”. 
Kofman won er een eerste prijs mee. Dat is de reden 
waarom ik hier voor dit probleem koos. 

Het geeft goed weer hoe smaken kunnen verschillen. 
Bedenk, dat er per concours altijd maar één eerste prijs 
is. Meestal is dat dan ook echt iets bijzonders. Op dit 
thema zal ik spoedig nog eens terugkomen. Ik zie 
namelijk, dat ik zelf nog altijd als schaker naar zo’n 
probleem kijk en niet als problemist. Dan vind ik dit 
zeker geen knap probleem. De sleutelzet is Th8 en dat 
vind ik zo platvloers, dat ik dit donderdags niet eens op 
het bord zou hangen. Dit is een sleutelzet, die iedereen 
toch wel binnen de minuut gevonden zal hebben. 
Vergelijk dat eens met het tweede probleem, een 
driezet.  

Hiervan is de sleutelzet Ta6-a4 met als voornaamste 
dreiging 2. Dxf4+ Kxf4 3.Ld6# Dit probleem uit 1984 
heeft klasse. Ook een ervaren oplosser zal tijd nodig 
hebben om dit tot een goed einde te brengen. Het derde 
probleem is een vierzet, maar een van een zeldzame 
klasse.  

 
Zet in elk geval dit probleem op het bord en geniet ervan 
met het gevaar, dat je veel vaker naar problemen gaat 
kijken, of in elk geval zoals ik zelf verkikkerd raakt op 
meerzetten.  
 
Hier iets meer commentaar. 1. Lb2 lijkt een goede start, 
maar zwart kan dit weerleggen met zowel …h6 als Lh6. 
Maar na 1.Td3 ontstaat ook zetdwang en nu niet zo 
makkelijk te weerleggen. Zwart moet …h6 spelen. Dit 
lost ook gelijk het probleem …Lh6 op. 2.Lb2 en weer is 
er zetdwang ontstaan. Op …Lg7 volgt gewoon 3.Lxg7. 
Maar 2…Le7 kan natuurlijk. 3.Lc3+ bxc 4.La3#. Als 
zwart 3…Kd6 gespeeld zou hebben geeft 4.Tc6 mat. 
Natuurlijk zijn er nog andere varianten …b3 2. Lc3 b2 3. 
Lxb3 Kb4 4. La3# Of ook: 1…Lh6 2.Le5 Lf8 3.Td4 Pxd4 
4. exd  En er zit nog meer in, maar hoe op 1…Le7 te 
reageren vindt iedereen nu best zelf. 

 
Als altijd is er een vierde diagram. Hier gaat het om een 
driezet en hij is bestemd om de eigen tandjes in te 
zetten. Hij is niet idioot moeilijk, maar makkelijk zijn 
driezetten nu eenmaal niet. 
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Lang voor het duel rolt traditiegetrouw een bericht van 
Barth Plomp op mijn ouwe trouwe laptop binnen met de 
vraag of ik van de partij ben tegen Denk en Zet. 
Natuurlijk ben ik erbij in het duel dat geheel onverwacht 
ineens om de titel (en om de derde plaats) gaat. Per 
omgaande antwoord ik, dat ik graag mee doe. Snelheid 
is geboden, want ik word het hele seizoen al kritisch 
gevolgd door Barth. De onvolprezen captain van het 
vijfde volgt vooral mijn schriftelijke uitspattingen op de 
voet. Het kost me dan ook met name bij uitwedstrijden 
steeds meer moeite om nog mee te kunnen rijden. Nu 
was dat tegen Denk en Zet geen probleem, want we 
speelden thuis.  
 
Toch ben ik wat terughoudend met mijn verhaal over 
onze zesde wedstrijd. We spelen de slotronde immers in 
Zwolle en dat is een eind lopen…….. Ik moet dus 
voorzichtig zijn met mijn commentaren. Zeker als het 
over onze captain gaat, maar natuurlijk moet ik ook 
omzichtig omspringen met mijn teamgenoten met een 
rijbewijs. Terwijl ik dit schrijf, realiseer ik me dat ik 
waarschijnlijk de enige ben zonder rijbewijs. Waar moet 
dit verhaal dan nog over gaan. Ik ga geen verhaal 
schrijven over mezelf. Te meer daar ik in hoog tempo 
opgevouwen werd en als een van de eersten klaar was.  
 
Na lang piekeren kom ik toch weer bij onze eminente 
teamleider uit. Na de uitnodiging voor het duel hoorde ik 
niets meer. Radiostilte leek afgekondigd. In 
voetbalkringen zou het verdacht veel geleken hebben 
op een besloten training. Geen toegang voor pers en 
publiek En kennelijk ook niet voor mij, want ik had er 
geen uitnodiging voor ontvangen. Dan rolt om de 
wedstrijddag om 15.49 uur ineens een bericht van ons 
opperhoofd de laptop binnen. Ik lees het bericht en raak 
volledig in verwarring. 
 
Barth opent met de zin: “Tot mijn schrik heb ik door 
toedoen van Nico ontdekt dat ik vergeten ben de 
opstelling rond te sturen.”  Is onze captain ervan 
geschrokken, dat hij vergeten is een opstelling door te 
geven? Of is hij nu juist geschrokken van het feit dat 
Nico dat ontdekt heeft? Een ding is duidelijk: een paar 
uur voor de wedstrijd is onze captain nogal schrikkerig. 
Dat is geen goed voorteken. Vervolgens schrijft Barth: 
“Ik wilde met dezelfde opstelling als tegen VSG spelen.”  
Heel goed Barth, ‘ never chang a winning team’. 
Vervolgens geeft Barth de opstelling en tot mijn 
verbijstering is de volgorde van de eerste vier borden 
anders dan tegen VSG. Ik lees Barth zijn afsluiting “Mijn 
excuus voor het verstoren van de voorbereiding”  nog 
en blijf volkomen ontredderd achter. Spelen we nu in 
dezelfde opstelling en heb ik voor het eerst in bijna 30 
jaar wit of klopt de gegeven opstelling en speel ik als 
vertrouwd met de zwarte stukken. Ik besluit mijn 
voorbereiding niet te laten verstoren en bereid me 

helemaal niet voor. Beter met wit en met zwart 
onvoorbereid dan de ergernis van het voorbereid zijn op 
de verkeerde kleur. 
 
Ik besluit vroeg op weg te gaan naar het 
Activiteitencentrum Schreuder. De tijd dat ik nog om 
kampioenschappen mocht spelen, ligt ver achter me. 
Het is dus best een bijzondere dag. De busrit verloopt 
niet geheel zonder hindernissen. Terwijl ik rustig 
achterin de bus zit, krijgt de chauffeur het aan de stok 
met een vrij grote passagier en zijn zo mogelijk nog 
grotere vrouw. Na een felle woordenwisseling besluit de 
chauffeur met zijn geldbakkie onder de arm in het 
bushokje te gaan zitten. De boze passagier volgt hem 
met in het kielzog zijn vrouw met dubbeldeks 
kinderwagen. En niet veel later ben ik de enige die nog 
in de bus zit. Een complete volksoploop is ontstaan en 
ook vanuit de aangrenzende wijk komt er publiek. Op 
het moment dat de chauffeur met zijn telefoon dreigt 
een foto van de opstandige reisgenoot te maken, rent 
deze er vandoor. Met zijn postuur ziet het er koddig uit. 
Sommige mensen moeten niet willen rennen, schiet 
door mijn hoofd. Ik overweeg ook uit te stappen en 
verder te gaan lopen, maar ja, bij uitwedstrijden loop ik 
al genoeg. Als ik nou ook bij thuiswedstrijden moet gaan 
lopen....... Na enige tijd keert de rust weer en rijden we 
zonder de overlastveroorzaker, zijn vrouw en kinderen 
verder.  
 
Bij de start van de wedstrijd tegen de Hattemers blijk ik 
de goede keuze gemaakt te hebben voor de 
voorbereiding. Ik had geen wit, dus daar hoefde ik me 
niet op voor te bereiden. Ik speelde met zwart tegen een 
veel te sterke tegenstander, dus ook het voorbereiden 
op zwart had waarschijnlijk niet veel opgeleverd. 
Gelukkig heb ik fantastische teamgenoten en toen ik 
verloor, stonden we nog steeds gelijk. Martin 
Weijsenfeld had snel gewonnen en Abbes Dekker had 
het punt gedeeld nadat hij een kansrijk eindspel had 
laten vervlakken. Niet erg, want we zaten rond 23 uur op 
het schema van een rondje 4½. Tot bijna middernacht 
ging het goed. En uitgerekend in de tijdspanne, waarin 
we dit seizoen zoveel punten extra maakten, ging het 
mis.  
 
Hoewel de afloop niet goed was, was het 
tijdnoodspektakel vermakelijk om te zien. Rob van Belle 
had intussen remise gespeeld en een man of twintig 
schoof heen en weer langs de borden. Tot ieders 
verbazing kreeg Nico Schoenmakers in slechte positie 
remise aangeboden. In de wetenschap dat Barth Plomp 
zijn tegenstander met een stukoffer (ja, u leest het goed) 
had overbluft en Albert Marks met zeer vasthoudend 
verdedigend werk inmiddels een eindspel met twee 
pluspionnen had, was de winst nagenoeg zeker. Het 
enthousiasme van het publiek was groot.  

ASV 5 Denkt te lang en Zet te langzaam 
Erik Wille 
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ASV 5 zou gaan winnen. Velen namen er vast een 
drankje op. De tijd van Albert begon ineens snel terug te 
lopen en hij boekte in het eindspel geen enkele 
voortgang. Sterker nog, hij raakte zijn vrijpion kwijt en 
ineens stortte vanuit het niets zijn stelling in. Ook bij 
Ruud Verhoef ging het fout en alleen onze onvolprezen 
captain bleef overeind. Wel een rondje 4½, maar voor 
de verkeerde........ 
 
De teleurstelling was natuurlijk groot, maar tegelijk 
hadden we genoten met zijn allen. De twee beste 

ploegen uit de competitie hebben vier uur lang een 
geweldig spektakel laten zien. Denk en Zet zal komend 
seizoen in de promotieklasse terecht gaan komen en 
waarschijnlijk zal VDS uit Beekbergen hen volgen als 
beste nummer twee, maar dat weten we 14 mei pas als 
de KNSB-competitie afgelopen is. Maar eerst nog de 
slotronde. Gezellig met alle teams samen spelen in 
Zwolle. Ik hoop dat ik op tijd ben, want na deze ASV-
Nieuws zal ik in Heerde wel uit de auto gezet 
worden ..... 

In het weekend van 4 maart togen Koen, Jochem en 
Marco naar Leiden voor het Leids weekendtoernooi. We 
hadden de zaken goed voor elkaar, we mochten net als 
toen we in Den Haag speelden bij mijn broer 
bivakkeren, en hoefden slechts 18 km af te leggen vanaf 
Scheveningen naar de Leidse speelruimte op de 
Noachstraat. Op zaterdag hadden we een traditionele 
bye om fijn op stap te gaan, het bier was koud en het 
gezelschap bijzonder onderhoudend. Toch is het 
interessant om te zien dat we iets meer bezig waren met 
het schaken dan met het feesten. De ochtendronden 
begonnen ook al om 9 uur dus er was ook niet zo heel 
veel ruimte om beestachtige kroegentochten te houden.  
Waarschijnlijk worden we allemaal een dagje ouder, we 
hebben namelijk wel bijzonder verfijnd gegeten in de 
Scheveningse steakclub waar we 80 eurootjes voor een 
stukje vlees mochten betalen. Het ging overigens wel 
over een gemasseerd anguskoetje dat zo trots was op 
haar malse dijen dat ze zich vrijwillig te neder heeft 
gelegd, maar dit is de vrij vertaalde versie van wat de 
ober ons te vertellen had hierover. Dan denkt u 
misschien dat daar toch ook wel een fantastisch 
garnituur bij moest zijn van handgerooide aardappels en 
met gouden snoeimes gesneden prei en sperciebonen, 
maar niets is minder waar. Voor aardappeltjes, patatjes, 
groentetjes, sausjes moest allemaal apart betaald 
worden. Maar we hielden ons vast aan de gedachte dat 
je maar een keer leeft en dat je dat maar beter goed 
kunt doen. Eerlijk is eerlijk, het was een goed stukje 
vlees, dat precies op 1340 graden was gegrild, heel 
kort. Alleen was het jammer dat de helft van het stukje 
vlees bestond uit bot, wat dan toch een beetje 
teleurstellend afsteekt bij de beloofde 400 gram 
angussteak. Maar goed, de mens wil opgelicht worden, 
en bovenal hadden we een bijzonder gezellige avond, 
waarin alles besproken werd waar het om gaat in het 
leven. Vrouwen. 
 
Terug naar het schaken. Tony kwamen we uiteraard ook 
tegen in Leiden en hij speelde een uitstekend toernooi. 
In de b-groep draaide hij eigenlijk steeds bovenaan 
mee. Hij eindigde op de 8e plaats met 4,5 punt, en 
sleepte de ratingprijs in de wacht. Tony is goed bezig! 
Thea was er ook (vrouw van Tony), en zij zorgde voor 

de mentale support. Hoe moeilijk het ook werd af en toe, 
Thea had altijd een bemoedigend woord. Dank Thea! 
 
Koen speelde alle wedstrijden remise, en dat is erg 
knap. Hij kwam nogal eens een 2200 plusser tegen 
namelijk. Met 3 uit 6 haalde hij een tpr van 2106. Koen 
vertelde mij dat hij niet zoveel zin had om al die remises 
uitgebreid te bespreken in dit stuk, waarvoor natuurlijk 
respect. Jochem deed het ook prima, 3 uit 6, tpr van 
2100. geen klagen. Ondergetekende speelde een 
redelijk toernooi, tpr van 1735, beetje grijze 
middenmoot, met 3 uit 6. Maar een zeer leuk toernooi, 
gezellig, leuke omgeving, we verheugen ons alweer op 
Maastricht. 
 
Hierna nog even twee partijen van mij. De eerste staat 
in het teken van de gemiste kansen, en de tweede van 
het meedogenloos van het bord geschoven worden 
vanwege onderschattingen van de dreigingen. Veel 
leedvermaak toegewenst. 
 
Adri Timmermans (1780) - Marco Braam (1704) 
Leiden 1e ronde, 02.04.2011 
 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 dxe4 4.fxe4 Pf6 5.Pc3 Lg4 6.Pf3 
het is een beetje een merkwaardige opening, 
zenuwachtig, maar das normaal voor zo'n eerste ronde 
natuurlijk.  
6...Lxf3 beetje flauw om zo te ruilen met een 
opportunistisch idee om gx uit te lokken. uiteindelijk zal 
dit voor zwart ook helemaal niet goed uitpakken. als wit 
lang rokeert (en dat doet hij) dan heeft hij een prachtige 
g-lijn.  
7.gxf3 e6 8.Le3 Le7 9.Dd2 a5 op zich een aardig idee, 
zwart probeert de druk wat op te voeren op de 
damevleugel, hierdoor moet wit onderzoeken of de 
lange rokade veilig genoeg is. uiteindelijk zou de 
opmars van deze pion de overwinning in moeten luiden, 
als ik het gezien had tenminste.  
10.Ld3 a4 11.Tg1 g6 12.a3 Pa6 13.De2 Pc7 14.0–0–0 
toch maar rokeren, lijkt ook wel te kunnen  
14...b5 15.Lg5 Ph5 16.Dg2 f6 17.Le3 b4 18.axb4 Lxb4 

Leids weekendtoernooi 
Marco Braam 
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zwart krijgt nu toch wat aanknopingspunten op de 
damevleugel  
19.Pa2 De7 20.c3 La5 lang getwijfeld of Ld6 beter was. 
ik denk het wel achteraf  
21.Lc4 Lb6 22.Df2 Kf7 ? merkwaardige zet, het is 
begrijpelijk dat ik mijn torens vrij wil spelen, maar dit is 
niet de manier, wit pakt het meteen aan  
23.f4 dreigt f5 met vervelende penning, maar weer terug 
dus. zwart staat hier duidelijk niet goed, alle stukken 
staan zeer matig, en wit zou optimaal gebruik kunnen 
maken van zijn sterke lopers  
23...Ke8 24.Tge1 Tf8 25.d5 Lxe3+ 26.Txe3 Dc5  
aardig gedaan, eindelijk ontstaat er weer wat pit in de 
stelling van zwart, en het loperpaar van wit is uit elkaar 
gevallen  
27.Lf1 e5 28.fxe5 fxe5 allemaal in voordeel van zwart  
29.Dd2 Td8 30.Pb4 Td6 31.Pxc6 balen, wit komt toch 
weer stevig in het zadel te zitten, maar zwart heeft een 
plan  
31...Tdf6 32.Ld3 Tf2 33.Te2 Txe2 34.Dxe2 Tf2 het 
koord omspant de witte stelling, en ineens is de a-pion 
weer gevaarlijk  
35.De1 Pf4 ?? koekoek, wat dacht je van a3? dan is 
alles over, en geeft fritz mij een hartelijke +6.0  
36.Lf1 a3 37.Td2    

goeiemorgen, wat dacht je van a2? kan wit meteen 
opgeven. mozes kriebel, hoe kan ik dat niet gezien 
hebben. het had een vliegende start betekent in het 
toernooi  
37...Txd2 zucht  
38.Kxd2 axb2 39.Kc2 Pb5 40.Lxb5 Dxb5 41.Pxe5 Pg2 
42.Db1 Pe3+ 43.Kd2 Pf1+ 44.Ke1 Pxh2 45.Pd3 Dc4 
46.Dxb2 Dxe4+ 47.De2 Pf3+ 48.Kd1 Dxe2+ 49.Kxe2 

Pg5 50.Ke3 Kd7 51.Kf4 Pf7 52.c4 Kd6 53.Ke4 en 
besloten toch remise. echt jammer dat ik een logische 
winst niet had gezien.  ½–½ 
 
De volgende partij doe ik maar zonder commentaar. Ik 
wil proberen met wat minder zelfverachting en 
verkettering door het leven te gaan. Misschien is de 
redactie bereid om hier en daar een diagrammetje te 
plaatsen, dat vertelt het verhaal vrij duidelijk. 
 
Richard Kroes (1804) - Marco Braam (1704) [A00] 
Leiden ronde 3, 02.04.2011 
1.Pc3 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Pf6 5.Lg5 Lc5 
6.e3 Pxd4 7.exd4 Le7 8.Ld3 0–0 9.0–0 d5 10.Te1 Le6 
11.Dd2 c6 12.f4 Dd7 13.Df2 Dc7 14.Dh4 h6  

 
15.Lxh6 Pe4 16.Lg5 f6 17.Pxe4 fxg5 18.Pxg5 Lxg5 
19.Dh7+ Kf7 20.Dg6+ Ke7 21.Txe6+ Kd7 22.fxg5 Df4  

 
23.Dxg7+ Tf7 24.De5 Df2+ 25.Kh1 Taf8 26.Tf6 Txf6 
27.gxf6 Txf6 28.h3 Dh4 29.Te1 a6 30.De8+ Kc7 
31.Te7+ Kb6 32.Dd8+ 1–0 
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Het leek "een jaar zonder" te worden: geen 
promotiekansen maar ook geen degradatienood na een 
mooie uitzege op kampioenskandidaat UVS 3 en een 
opvolgende zege op het andere team uit Nijmegen, 
SMB 4. Maar de vorige ronde leden we een catastrofaal 

verlies tegen de puntloze hekkensluiter en de 
voorlaatste ronde faalden in het bijzonder de 
jeugdleiders van ASV 7 in het duel met de broekies en 
rokkies van De Toren 4: 

ASV 7 opeens in nood 
Tijs van Dijk 

De praktisch sterkste opstelling verscheen 25 maart 
achter de borden: alleen topscorer Henk Kuiphof 
ontbrak  

De Toren-spelers hebben een lage rating maar dat 
vertekent het beeld want zoals deze Yassine 
Mouhdad (geboren 1999) heeft een elo van 1522 
maar geeft zeer sterk, en dit seizoen ongeslagen, 
partij aan bord 2.  

Terwijl wij doorploeteren kraait ASV 9, dat ons 
vergezelt op de vrijdagse Schreuder-avond, intussen 
al zolangzamerhand victorie en zou van de Voorster 
jeugd met 5-1 winnen.  

Aan spanning geen gebrek: Jan blunderde een stuk 
weg maar wist de partij te rekken tot aan het 
eindspel. Toen kwam hij nog slim tot eeuwig schaak! 
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De avond wordt lang en we sukkelen door: Hendrik's 
hoofd is zwaar en kan Theo zijn ogen nog wel open 
houden? Tom is klaarwakker en wint de kwaliteit en de 
partij! Tijs overziet na een leuke pion te zijn 
voorgekomen een gemeen jaagzetje en moet een 
loper en de partij geven... slaap! 1,5-1,5 

Het lijkt al te gaan om bord 2 na Fritz zijn keurige 
winst op bord 6 en Jan Groen's remiseaanbod uit 
tactische overwegingen. 

 Theo is erg in gedachten verzonken als Hendrik bij zijn 
opponent geen zwak punt vindt zodat de vrede werd 
getekend. Dat gaat toch niet verkeerd? 

Xadya solliciteert met een solide winst vakkundig naar 
een plekje in ASV 7, het plekje van ons Tijsje wellicht 
die zich laat opbrengen door een jeugdspeler? Het 
grappige van de avond was dat ASV 7 aan bord 2 en 8 
tegenspelers speelde die Xadya al met succes 
bestreden had in ASV C, het team dat promoveerde 
naar de KNSB (zie elders dit ASV-Nieuws). 

Intussen al een praktisch lege zaal waarin 
jeugdleider Theo vecht tegen twee verbonden 
vrijpionnen en... Klaas Vaak? 
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Nee, niets van dit alles: Theo blijkt fris en fruitig maar... 
kon het toch niet bolwerken tegen de speelster of haar 
zus (zie foto links) die Xadya nog versloeg de week 
ervoor. En Xadya pakte vlak daarvoor ook al een 
wildcard voor het NK individueel waarin ze oa. deze 
Torendames gaat tegenkomen! 

Als laatste partij nog, zoals voorspeld, die van Dick. Hij 
stond verloren maar na een fout van Yassine kon Dick 
het initiatief weer geheel in eigen handen nemen.  

Terwijl Theo zijn partij nog eens mooi voor En Passant 
uitschrijft... 

...en Bent die deze avond voor ASV 9 zegevierde, 
alsmede Yassine’s vader toekijken... 

... moet Dick bij deze stand en de clubstand van 3,5-3,5 
tenminste 1 matchpunt binnenhalen voor het lijfsbehoud 
van ASV 7. 

Vanuit ander perspectief ziet het er ook moeilijk uit: 
een pionnetje minder... maar wel flink tijd meer! 
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Eigenlijk behoeft de bibliotheek geen nadere introductie. 
Toch vinden wij het aan het begin van de schaakmaand 
in de bibliotheek aan de Koningstraat in het hartje 
centrum van Arnhem belangrijk dat de bibliotheek eens 
wat nader op de voorgrond treedt. Want de bibliotheek 
staat de hele maand april in het teken van schaken 
zodat ASV en De Toren zich fraai in de picture kunnen 
spelen van de vele schaakliefhebbers die niet bij een 
club spelen maar het schaken toch graag beoefenen. 
Een mooier podium kun je als vereniging eigenlijk niet 
wensen. Onze dank daarvoor aan de directie van de 
bibliotheek is dan ook groot. Ook is het natuurlijk een 
mooie samenwerking tussen beide Arnhemse clubs. 

Eigenlijk speelde vorig jaar al het idee om eens wat 
meer aandacht aan het schaken te besteden in de 
bibliotheek. Het was toen immers 75 jaar geleden dat 
Max Euwe wereldkampioen was geworden. Het kon 
toen echter niet meer in de activiteiten van de 
bibliotheek worden opgenomen. Het idee is aan het eind 
van 2010 weer opgepakt en dat heeft tot een leuk 
programma geleid waar ASV en De Toren deze maand 
april veel aandacht hopen te krijgen zodat zij daarmee 
weer de nodige nieuwe leden mogen verwelkomen. 
Afgelopen zaterdag werd de schaakmaand officieel 
geopend door wethouder Gerrie Elfrink, die onder meer 
Sport in zijn portefeuille heeft, met een  

Even voorstellen: de bibliotheek 
Ruud Wille 

De gehele zaal is intussen naar bord 2 uitgestroomd. In een zeer spannend slot kwam Dick knap de kwaliteit 
voor en kon bijvoorbeeld hier met Dh2+ wel dames 
ruilen maar Dick deed zijn uiterste best zijn 
tegenstander mat te zetten. 

Echter, het was Dick die hier pardoes met Dg2 mat-in-
1 werd gezet! 

Al het natafelen ten spijt zal ASV 7 de laatste match 
tegen PION 3, de opéén na onderste op de ranglijst, 
niet mogen verliezen om niet te degraderen. 
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Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

aanschuifsimultaan door niemand minder dan IM Hans 
Böhm.  
 
Nicole Zeilmaker, onze contactpersoon bij de bibliotheek 
vertelt u hierna meer over het schaken in de 
Beleefbibliotheek. 
 
“ASV schaakt al langere tijd een aantal keren per jaar in 
de bibliotheek. Dit gebeurt in het kader van de 
Beleefbibliotheek. Wat is die beleefbibliotheek nu 
eigenlijk? Het woord zegt het al een beetje: we willen 
graag dat er in de bibliotheek niet alleen veel informatie 
te vinden is, en materialen te leen, maar we willen ook 
dat er veel te beleven is. En het mooist is het, als die 
beleving leidt tot nog meer gebruik van de 
bibliotheekcollecties. Om dat te stimuleren is het 
volgende bedacht: de bibliotheek biedt haar klanten 
aansprekende activiteiten - een van de pijlers van de 
beleefbibliotheek -  die aansluiten bij de collecties. Een 
andere belangrijke pijler is het digitale infopakket. Dat is 
een multimediaal informatiepakket, toegesneden op een 
bepaald onderwerp: lees-, kijk-, doe- en luistertips, full-
text artikelen, links naar relevante websites. Er zijn er 
inmiddels zo’n vijfhonderd, over zeer uiteenlopende 
onderwerpen, allen aanklikbaar via de website van de 

bibliotheek (www.bibliotheekarnhem.nl). Het geheel is 
verdeeld in vier belangstellingssferen: Culturele sfeer, 
Zakelijke sfeer, Binnensfeer en Buitensfeer. De 
schaakactiviteiten van ASV vallen onder de Buitensfeer. 
Dat klinkt vreemd, maar een van de thema’s van de 
Buitensfeer is Sport en Spel, en daar hoort het schaken 
natuurlijk wel bij thuis! 
 
ASV is in de loop van de jaren een prettige en 
betrouwbare samenwerkingspartner gebleken, waar de 
bibliotheek graag haar deuren voor open zet. De goede 
contacten tussen bibliotheek en ASV hebben zelfs 
geleid tot het organiseren van een heuse schaakmaand 
in de bibliotheek. Hierbij is ook sv De Toren uit Arnhem-
Zuid betrokken. De Toren schaakt normaal gesproken in 
de bibliotheekvestiging Kronenburg, maar komt voor de 
schaakmaand tijdelijk naar Bibliotheek Centrum. Wie het 
leuk vindt om eens buiten clubverband te schaken is 
dus de hele maand april van harte welkom in de 
centrale vestiging van Bibliotheek Arnhem. Zie voor 
meer informatie en het programma  de 
activiteitenkalender op de website van de bibliotheek”. 
 
Nicole Zeilmaker 
Bibliotheek Arnhem 

ronde 16 gespeeld op 01-03-2011 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Rob Cornips Horst Eder 1-0 
Walter Manschot Jan Vermeer 1-0 
Hans Donker Henk Kuiphof rem 
Tje-Wing Au Dick Hajee 0-1 
Gerrit Jansen Robbert Lubbers 0-1 
Martijn Boele Fritz 8 0-1 
ronde 17 gespeeld op 01-03-2011 
Jan Vermeer Rob Cornips 0-1 
Horst Eder Martijn Boele 0-1 
Henk Kuiphof Gerrit Jansen 1-0 
Robbert Lubbers Tje-Wing Au 0-1 
Walter Manschot Dick Hajee 1-0 
Fritz 8 Hans Donker 1-0 
ronde 18 gespeeld op 01-03-2011 
Rob Cornips Martijn Boele 0-1 
Jan Vermeer Hans Donker 1-0 
Robbert Lubbers Dick Hajee 0-1 
Gerrit Jansen Horst Eder 0-1 
Tje-Wing Au Henk Kuiphof 0-1 

ronde 19 gespeeld op 29-03-2011 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Walter Manschot Rob Cornips 0-1 
Hans Donker Horst Eder 1-0 
Ko Kooman Robbert Lubbers 0-1 
Albert Marks Gerrit Jansen 1-0 
Dick Hajee Frits Wiggerts 0-1 
Fritz 8 Jan Vermeer 1-0 
ronde 20 gespeeld op 29-03-2011 
Hans Donker Rob Cornips 0-1 
Jan Vermeer Walter Manschot 0-1 
Horst Eder Frits Wiggerts 1-0 
Robbert Lubbers Gerrit Jansen 1-0 
Albert Marks Fritz 8 0-1 
Dick Hajee Ko Kooman 0-1 
ronde 21 gespeeld op 29-03-2011 
Rob Cornips Jan Vermeer 0-1 
Walter Manschot Hans Donker 1-0 
Horst Eder Fritz 8 0-1 
Ko Kooman Frits Wiggerts 1-0 
Dick Hajee Gerrit Jansen 1-0 
Robbert Lubbers Albert Marks 0-1 
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Te groot voor het servet, te klein voor het tafellaken. 
Kent u die uitdrukking? Hij gaat zeker op voor het zesde 
en de sterke poule 2B waarin we spelen. Een ronde 
voor het einde staat ASV 6 op een vijfde plaats en zal 
daar ook blijven staan, ongeacht de uitslagen in de 
slotronde. De zwakke broeders zijn allemaal vakkundig 
afgemaakt en tegen de veel sterkere teams hebben we 
het niet kunnen bolwerken. Een van deze (veel te) 
sterke teams is kampioenskandidaat Pallas 2, onze 
tegenstander in de 5e ronde. Over deze wedstrijd kan en 
wil ik heel kort zijn: kansloos verloren, 1-7. De enige die 
zich mocht beklagen over de uitslag was Umit, die een 
goede partij speelde maar in de tijdnood van de 
tegenstander zichzelf fopte en alsnog verloor.  

Ik had voorafgaande aan de wedstrijd bedacht op deze 
plaats een vilein stukje te schrijven over de eerste 
bordspeler van het Deventer team die zich met zijn 
2100+ rating op een blog had beklaagd over de eerdere 
tegenstanders die een 1500 speler tegenover hem 
hadden gezet. Daarvoor kwam hij toch niet helemaal uit 
Deventer rijden, zo kon hij geen ratingpunten winnen, 
daar was toch voor niemand wat aan…..etc. Mijn tip: als 
je niet tegen 1500 spelers wil spelen moet je niet in de 
2e klasse OSBO gaan spelen! Maar de speler in kwestie 
was er niet bij die avond en de overige spelers van 
Pallas waar allemaal heel aardig dus daar schrijf ik maar 
niks over.  
 
De voorlaatste ronde speelden we in en tegen Ede.  

 
 
 
 
 
Fragment W. Manschot - J. Vermeer (ronde 16): 
 
In de stelling hiernaast laat Jan Vermeer zich argeloos 
mat zetten:  1.Tdxd3 Txd3 2. Te4 mat. 
 
 

Eindstand Competitie 2010/2011 
Nr Voornaam Naam Score WP SB Rating Gesp. W-Z TPR Subgrp 
1 Rob Cornips 13,5 226 146 1826 20 0 1822 A* 
2 Jan Vermeer 12 244,5 132,5 1784 21 1 1778 A 
3 Fritz 8 9,5 270 181,5 1928 10 0 2055 A 
4 Walter Manschot 9,5 217,5 103 1624 17 1 1707 A 
5 Hans Donker 8,5 238 105,25 1668 18 -2 1693 A 
6 Horst Eder 8 217,5 80 1594 18 0 1629 B* 
7 Dick Hajee 8 207 60,25 1620 21 1 1530 A 
8 Frits Wiggerts 7,5 221,5 120 1737 12 0 1746 A 
9 Ko Kooman 7,5 214 87,25 1599 18 2 1617 B 
10 Martijn Boele 7 252 150 1953 9 -1 1921 A 
11 Albert Marks 6,5 222 106,75 1746 11 1 1709 A 
12 Henk Kuiphof 6,5 217,5 113 1646 9 1 1707 A 
13 Robbert Lubbers 5,5 177 34,75 1450 18 2 1358 B 
14 Tje-Wing Au 4 224,5 117,75 1735 6 0 1641 A 
15 Piet Noordhuis 2 236 126,75 1624 2 -2 1834 A 
16 Gerrit Jansen 2 198 17,75 1053 20 -2 1090 B 
17 Hans Derendorp 1,5 210 100,5 1433 3 -1 1397 A 
18 Wijnand de Boer 0 202 81 1493 3 -1 1421 B 
19 Ganesh, J.C. Wagemans 0 194,5 90,25 1185 2 0 902 B 

ASV 6: te groot voor het servet…. 
Robert Naasz 
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Ede 2 valt min of meer in dezelfde categorie als ons 
zesde maar werd door ingewijden toch beschouwd als 
een klein brillenpoetsdoekje waar het zesde een forse 
zakdoek is. Het was dus zaak om te winnen. Mijn ideale 
voorbereiding van zo’n externe avond bestaat uit iets 
eerder van het werk naar huis gaan (niet gelukt) en dan 
rustig eten (niet gelukt) om geheel onthaast me naar de 
speellocatie te laten vervoeren (ook niet gelukt). Even 
na 8-en kwam ik dus binnen in de mooie locatie van 
Ede. Rehoboth, klinkt mij als een eng figuur uit een 
fantasty boek, maar zal ongetwijfeld iets Bijbels zijn 
(blijkt te kloppen, ref: Genesis). De externe wedstrijd 
werd gespeeld in een mooi afgescheiden gedeelte en 
de Edenaren hadden naambordjes gedrukt die keurig 
naast de borden stonden opgesteld. Je waande je bijna 
een professional!  
 
Mijn eigen partij wel al snel heel scherp en ik kwam vrij 
snel gewonnen te staan. Zoals wel vaker begonnen 
daar de problemen:   
 
Naasz,R (1764) - Thuijls,H (1734) 
Extern OSBO 2e klasse (6), 17.03.2011 

En hier speelde ik dus 18.Lxa7? Laat ik proberen uit te 
leggen hoe ik er toe kwam deze zet te spelen. "O, je 
ging dus voor het pionnetje?" moest ik na afloop van de 
partij meerdere malen aanhoren maar daar ging het me 
helemaal niet om. Alsof ik op pionnetjes speel, kom op 
zeg! Een belediging! Ok, dit is wat er ongeveer in mijn 
hoofd omging nadat Hans Da5-b4 had gespeeld. Ik 
dacht onmiddellijk aan 18.Lxd7+! Txd7 en dan dames 
ruilen. Alleen dan is a7 gedekt en sta ik dus maar 1 
pionnetje voor. Dat vond ik niet genoeg. Al vrij snel zat 
ik te kijken naar de voortzetting 19.Dc8+ Td8 20.Dxe6+ 
maar ik vond dit niet overtuigend genoeg......na 20...Le7 
(20...Kf8? 21.Tad1!) 21.Tfd1 staat wit natuurlijk gewoon 
gewonnen. Hans Rigter kwam na afloop van de partij 
vragen of  18.Lg5! hier niet onmiddellijk had gewonnen. 
Dat niet helemaal maar het is zeker ook goed genoeg 
voor winst. Eigenlijk gek dat ik hier niet opgekomen ben 
nadat ik wel had vastgesteld met het aanvallen van de 
toren op d8, wat ik wilde doen via b6, de zwarte stelling 
in elkaar zou storten. 18...Le7 (De Rekenmachine gooit 
meteen de handdoek in de ring met 18...0–0 19.Lxd8 
Txd8 en wit wacht nog een niet al te lastige technische 
klus om het punt binnen te halen.) 19.Tad1! en nu kan 
19...Lxg5 niet vanwege 20.Lxd7+ met damewinst. Maar 

goed, toen ik 18. Lxd7 onterecht had verworpen besloot 
ik plotseling, zonder al te veel nadenken, voor het slaan 
van de pion op a7. Iets wat mij wel vaker overkomt (en 
niet alleen mij): heel lang nadenken over 1 zet en dan 
zonder nadenken een andere zet spelen. Veel meer dan 
dat de mogelijkheid van slaan op d7 er wel in zou blijven 
zitten ging er niet door mij hoofd. 
18...0–0² He? Nu win ik toch het paard op d7? Nee dus, 
want Lxd7 is geen schaak en dus hangt de dame op b7. 
Maar goed, ik sta twee (verbonden vrij) pionnen voor, 
gewonnen dus (dacht ik).  
19.Lc6?! 19.La6 is nauwkeuriger.  
19...Dxb7? Even was ik bang dat zwart een switch naar 
de koningsvleugel kon maken met bv 19...Dd2! en dat 
blijkt zo te zijn. Dg5+ kon ik eruit halen met 20.Le3 
Zwart heeft dan echter 20...De2 en eeuwig schaak is 
onvermijdelijk. Op 19...Da5 volgt ook 20.Le3 Dh5  
20.Lxb7 Pe5!? Deze sterke zet (dat dacht ik tenminste) 
was een onaangename verrassing. Nu dreigt Td7 met 
stukwinst en Pf3+ met minimaal 1 pion. Hier begon ik 
het somber in te zien. Ik had in de voorgaande fase al 
ontzettend veel tijd verbruikt en voelde de partij door 
mijn vingers glippen. 
21.Le3? Beter is 21.f4 of 21.Tfd1  
21...Pf3+? En hier is 21...Pg4 beter.  
22.Kg2 Tb8 23.La6 Txb2 24.a4?! 24.Tfb1  
24...Pxh2 25.Tfd1 Le5 26.Tab1 Ta2? Hier had zwart 
zijn laatste kans om het zwarte paard uit zijn benauwde 
positie te bevrijden moeten grijpen met 26...Pg4   
27.Lc4!+- Txa4 28.Lxe6+ Kh8  

29.f4? Dit wint een stuk maar ten koste van mijn laatste 
twee pionnen. Dat had ik gezien maar met remise was 
ik wel tevreden. Hier laat ik echter nogmaals de winst 
glippen. Maar zo makkelijk was dat nu ook weer niet te 
zien. Het paard kan geen kant op. De loper moet dus 
wel verwijderd worden maar op een wat subtielere 
manier. Daarbij kan wit gebruik maken van de zwakke 
onderste rij van zwart. 29.Lc5! Tfa8 30.Ld6 Lxd6 
31.Txd6 Tf8 32.Kxh2 Txe4 en nu heeft wit ook het paard 
gewonnen maar er is nog een wit pionnetje gespaard 
gebleven hetgeen de winst mogelijk maakt.  
29...Txe4!= 30.fxe5 Txe3 31.Kxh2 Txe5 32.Lh3 ½–½ 
 
Hans Rigter kwam me vragen hoe het nu remise had 
kunnen worden. Een gedurfde vraag aangezien hij zelf 
binnen 10 zetten remise had gemaakt. Marco bleek 
inmiddels al te hebben gewonnen. Hedser daarentegen  
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De opening van de schaakmaand in de Bibliotheek is 
met een aanschuifsimultaan met Hans Böhm spetterend 
van start gegaan. Hans Böhm speelde uiteindelijk op 12 
borden tegen 26 schakers en deed dat in een 
geanimeerde sfeer. De TV-persoonlijkheid toonde zich 
een echte professional en zorgde dat iedereen op een 
plezierige manier aan zijn trekken kwam. 
 
Directeur Ria Oudega van Bibliotheek Arnhem, 
die overigens zelf de hele middag bleef om de 
verrichtingen van de schakers gade te slaan, 
prees ASV en De Toren met de wijze hoe beide 
clubs de samenwerking met de beleefbiblotheek 
invullen. Ook Sportwethouder Gerrie Elfrink was 
enthousiast in zijn openingswoord. “Als 
wethouder van Sport ben ik ook wethouder van 
Schaken. Arnhem is er trots op dat het met ASV 
en De Toren twee zo actieve 
schaakverenigingen heeft”. Gerrie Elfrink schoof 
vervolgens aan bij de simultaan. Na een ruim uur 
kreeg Hans Böhm een mataanval en daar had 
Elfrink geen verweer tegen. De wethouder was 
echter niet als eerste klaar. Die twijfelachtige eer 
was aan de bijna 90-jarige voormalig topman 
van de AKZO, Tiede Herrema. “Ik rokeerde de 
verkeerde kant op en toen ging het snel mis”, 

vertelde Herrema met een lach op het gezicht. Zijn 
plaats werd ingenomen door Martijn Leisink. De 
wethouder van Financiën toonde zich een degelijk 
schaker. In het eindspel werd de vader van twee 
jeugdspelers van De Toren echter uitgeteld. Hans Böhm 
beloonde echter net als alle deelnemers het goede spel 
met een cadeautje. 

had verloren en bood daarvoor later op de avond terecht 
zijn excuses aan. Umit speelde een degelijke remise. 
Dan Liedewij. De speelstijl is moeilijk te benoemen maar 
heel herkenbaar. Ook deze keer speelde de strijd zich 
weer af over het gehele bord. Niks geen centrum, 
damevleugel en koningsvleugel, strijd over het hele 
front. En ook nu wist haar tegenstander zich geen raad. 
Winst voor Liedewij. Teamkapitein Theo kwam slecht te 
staan. Maar inmiddels is er niemand van het zesde die 
zich daarover zorgen maakt. Theo heeft sinds 
mensenheugenis geen partij meer verloren en dat ging 
ook deze keer niet gebeuren: 

Theo (zwart) heeft het ergste inmiddels achter de rug en 
kreeg hier remise aangeboden. Met de standen op de 
andere borden in het achterhoofd besloot hij hier niet op 

in te gaan. En zwart staat ook gewoon beter.  
Theo: “Mijn tegenstander had minder dan 10 minuten en 
ik nog een vol uur tijd en ik schatte mijn stand hoger in 
wegens de witte loper en de open koningsstelling. Er 
volgde: 
1...Pg6 2.De3 Dg4+ 3.Kh1 Df5 bind de toren aan f2 
4.Lc1die moet ook een keer mee gaan doen  
4…Pf4 5.De5 probeert voor de tweede keer dames te 
ruilen. Wit had inmiddels nog 2 minuten  
5…Dd3 en het is uit! Als wit Dxf4 had gespeeld dan was 
ook Dd3 gevolgd met damewinst maar dan was de 
winstweg moeilijker. 
6.De1 Df3+ 7.Kg1 Dg2# 0–1” 
 
Inmiddels waren we de 4½ gepasseerd en zaten de 
matchpunten in de tas. Traditiegetrouw was Jacques als 
laatste nog bezig. Hij stond verloren maar in 
wederzijdse tijdnood wist hij heel handig allerlei gemene 
dreigingen in de stelling te weven en zo zijn 
tegenstander te verschalken. Eindstand: 5½-2½. 
 
Rest nog de laatste wedstrijd tegen het hele sterke 
Veenendaal 2 die om het kampioenschap gaan strijden 
met Pallas 2. Met het ingaan van de laatste ronde heeft 
Pallas de kleinst mogelijke voorsprong van een half 
bordpuntje op Veenendaal. ASV 6 speelt dus nog een 
belangrijke rol in deze ontknoping. Helaas zal ik er zelf 
niet bij zijn. Hopelijk kunt u toch iets lezen over de 
afloop in het volgende nummer van dit blad.. 
Teamgenoten, veel succes…met spekjes…. 

Schaakmaand in Bibliotheek Arnhem spetterend van start 
Erik Wille 
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Lang bleef Hans Böhm winnen, waarbij de 
schaakmeester steevast na de partij even vertelde waar 
het beter gekund had of anders gemoeten had. Dat 
deed Hans trouwens ook tijdens de partij. En zo gaf hij 
ook regelmatig een speler een extra rondje bedenktijd. 
Hans had er zichtbaar schik in. “Dit is een zware partij”, 
mompelde hij als hij weer bij het bord van Jan Vermeer 
kwam. Het was echter Rik Roelofs van De Toren en niet 
veel later diens vader Eric Roelofs die de simultaan 
versloegen. “In beide partijen gaf ik een stuk weg, maar 
die jongen is wel een goede speler”, had Böhm een 
compliment Rik. Tegen vijven zaten er nog zes partijen. 
Ruud Wille, Marcella Günther en Jan Vermeer kregen 
van de meester een remise. Frans Veerman en Max 
Timmers moesten zich toen gewonnen geven in de 
arbitrage. Vooral voor Frans was dat jammer, want 
hoewel hij een technisch verloren stelling had, was het 
nog mogelijk langdurig te verdedigen. Voor Jan Vermeer 
was de remise niet meer dan verdiend. Als enige speler 
zat hij van begin tot eind aan het bord. Uiteindelijk 
bereikte onze captain van ASV 7 
een eindspel met ongelijke lopers, 
waarin voor remise gevochten kon 
worden. Een mooi moment met 
Hans Böhm was de uitleg die hij 
Hendrik van Buren gaf na de partij. 
“Ik moest steeds uitkijken, want je 
kon al je pionnen offeren en dan 
liep de a-pion door”. Razendsnel 
toverde Hans Böhm de variant op 
het bord en iedereen smulde van 
de analyse. Hans scoorde 
uiteindelijk 22½ punt in de 26 
partijen. Buiten de genoemde ASV-
ers waren ook Xadya van Bruxvoort 
en Daan Holtackers van de partij. 
Kortom: een prachtige dag, die het 

binnen zijn op een mooie zonnige dag ruim vergoedde.  
Dank aan alle spelers en het vele publiek, onder wie ook 
de Nederlandse subtopper Ruud Janssen. Deze 
activiteit verdient herhaling. 
 
Red: De redactie heeft de hand weten te leggen op de 
partij die Jan Vermeer tegen Hans Bohm speelde. Zie 
hieronder: 
 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.Pge2 dxe4 5.a3 Lxc3+ 
6.Pxc3 Pf6 7.Lg5 0–0 8.Pxe4 Pbd7 9.Ld3 h6 10.Lh4 
g5 11.Lg3 Kg7 12.h4 g4 13.h5 Pxe4 14.Lxe4 f5 
15.Ld3 Pf6 16.Dd2 Th8 17.0–0–0 c6 18.f3 Th7 19.Tdf1 
Ld7 20.c3 Dg8 21.Df4 Pd5 22.Dd2 b5 23.c4 bxc4 
24.Lxc4 Pb6 25.Lb3 Kf8 26.Kb1 a5 27.Te1 a4 28.La2 
Pd5 29.Te2 Ta7 30.The1 Tb7 31.Ld6+ Kf7 32.Ka1 Tb5 
33.Te5 Kf6 34.Dd1 gxf3 35.gxf3 Tg7 36.Dxa4 Tg2 
37.Lb4 Dc8 38.T5e2 Txe2 39.Txe2 c5 40.Lxd5 exd5 
41.dxc5 Txc5 42.Db3 Tc1+ 43.Ka2 Le6 
 

Helaas bleek de notatie vanaf dit punt niet meer te 
ontcijferen. Uiteindelijk werd het remise in een ongelijk 
loper eindspel. Jan Vermeer wist nog te melden dat 
Hans hem complimenteerde met zijn 
doorzettingsvermogen (en niet met zijn sublieme spel…) 
 
 

Torens verdubbelen 
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Hoelang schaak je al bij asv ? 
•  ik schaak vanaf mijn 6e/7e ( ?). ik ben toen met 
mijn sportwijsboekje de school uit gerend omdat ik zo 
graag op schaken wou. dus dat is alweer een tijdje. 
 
Wwat vind je leuk aan schaken? 
•  elke keer weer een nieuwe puzzel. ook laat ik 
me meestal helemaal meeslepen in het spel. 
 
Vvan wie heb je allemaal les gehad? 
•  oef, van herman (? de vader van guus 
brandeburg dacht ik), theo van amerongen, roland, 
siert huizinga, daan holtackers, pascal loosekoor, 
vincent vleeming. 
 
Steunen je ouders je ook? 
•  jaa, alleen kunnen ze beide niet echt schaken. 
bij mijn vader komt het iniedergeval niet verder dan 
de rokade. 
 
Wat zijn je schaak hoogtepunten? 
• ik mag dit jaar naar het NK-C en met mijn team 
mogen we daar ook heen! verder gingen de 
afgelopen 2 pjk's ook goed =) 
 
Vertel eens iets over de slotronde van de C-jeugd 
competitie? 
•  spannend! we stonden 2-0 achter, en we 
hadden minstens 2-2 nodig. tom won, heel knap! en 
uiteindelijk won ik ook, alleen door de tijd. zij had 
0;00 secondes en ik 0.01 seconde. en nu zijn we 
door! 
 
Ga je je nog voorbereiden voor het NK? 
•  zeker, ik heb de tip gekregen op vooral veel partijen 
te verzamelen van mijn tegenstanders en verder blijf ik 
gewoon lekker trainen en spelen 
 
Speel je veel toernooien? 
•  jaa best wel. vooral de grote toernooien. 
 
Heb je nog andere hobby’s? 
•  tekenen/schilderen, fotograferen, zingen, lekker 
creatief. ook deed ik aan paardrijden, maar helaas gaat 
dat niet meer door een blessure.. 
 
Op welke school zit je? 
• ik zit op het candea college te duiven. nu zit ik in 3 
technasium (vwo met heel veel techniek =) ) 
 
Heb je nog schaak doelen die je wil bereiken? 
• nog een keer naar het nk, haha. nee ik denk dat als 
ik door groei, ik nog veel leuke schaakmomenten kan 

meemaken! 
 
Grote schaakvoorbeeld? 
• magnus carlsen =) 

Interview met Xadya 
Theo Koeweiden 
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