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Van de redactie 

In maart ontving de redactie een e-mail van 
Fred Reulink: 

“…..Jongstleden 10 maart was ik één van de 
drie 3e-team spelers waar geen tegenstander 
van was komen opdagen. Dat is heel vervelend 
maar gelukkig had ik mijn fototoestel bij me. En 
dus dacht ik: laat mij nu eens voor kopij zorgen voor 
ASV-Nieuws. Ik heb van alle spelende ASV-ers (29 man) 
een foto gemaakt. Het is dus mogelijk om in de volgende 
ASV-Nieuws van alle spelende ASV-ers van het eerste t/
m het vierde team van 10 maart 2012 een foto op te ne-
men.” 
 
De redactie heeft besloten ze allemaal te plaatsen. U 
kunt ze in het midden van dit blad vinden. En nu maar 
hopen dat het er na het drukken net zo mooi uitziet als nu 
op mijn scherm. Waar de redactie normaal gesproken blij 
is met het verdoezelende effect dat het drukproces heeft 

op de soms belabberde kwaliteit foto’s van on-
ze vaste fotograaf zou het zonde zijn wanneer 
de foto’s van onze freelancer er onder te lijden 
hebben. 
 
Verder hebben veel ASV-ers weer ontzettend 

hun best gedaan resulterend in fijne stukken. Een teaser-
tje: ASV dreigt probleemvereniging te worden! Meer op 
pagina 25! 
 
Namens de redactie veel lees- en kijkplezier 

    Robert Naasz 

Van het bestuur 

Het einde van het competitieseizoen nadert. Alle teams 
hebben nog één wedstrijd voor de boeg. En het blijft nog 
even spannend tot eind april. Op 21 april is immers de 
slotronde van de KNSB-competitie. En het is uniek om 
dan met ASV 1 en ASV 2 nog om de titel te mogen knok-
ken. Voor die tijd doen ASV 5, 7, 9 en 10 nog verwoede 
pogingen om aan degradatie te ontsnappen. De kans dat 
alle vier teams de dans ontspringen is niet groot, maar 
we gaan het wel proberen. Los van de afloop kan ASV 
terugzien op een prachtig extern seizoen. Er werd met 
plezier geschaakt, er werd hard geknokt voor de punten 
en de bereidheid om te spelen was groot. ASV heeft met 
13 teams weer op een prachtige manier haar visitekaartje 
afgegeven. 
 
Ook de jeugd doet van zich spreken. Het C-team plaatste 
zich opnieuw voor de meesterklasse. Een prestatie van 
formaat voor de jonge ploeg, die nu zonder de naar de B-
jeugd doorgestroomde Xadya van Bruxvoort aantrad. 
Ook de D-jeugd was dichtbij. Intussen hebben Xadya van 
Bruxvoort en Floris van Capelleveen gestreden in het 
Nederlands jeugdkampioenschap. Als deze ASV-Nieuws 
uitkomt heeft Xadya net in Amersfoort in de voorronden 
voor een plaats in het NK-meisjes B gestreden. Floris 
speelde in het Paasweekend in Waalwijk het NK bij de E-
jeugd. We hopen natuurlijk op successen in de nationale 
titelstrijd, waar later in het jaar ook Pieter Verhoef zich bij 
de D-jeugd met de nationale jeugdtop mag meten. In de 
voorbereiding op dit kwalificatietoernooi is Xadya bege-
leid door haar mentor Dirk Hoogland. Daarmee maken 
we meteen een bruggetje naar iets nieuws bij ASV. Sinds 
januari worden drie van onze sterkste jeugdleden bege-
leid door spelers van ASV 1. Otto Wilgenhof voorziet 
Bent Schleipfenbauer van wijze adviezen en Pieter Ver-
hoef leert de kneepjes van het vak van Richard van der 

Wel. Een prachtig initiatief om de jeugd verder te helpen. 
Ook  werd in het Paasweekend voor het eerst sinds jaren 
door ASV weer een jeugdtoernooi georganiseerd. Een 
goede zaak dat ASV ook bij de jeugd steeds meer aan 
de weg timmert. En de jeugdleiding verdient daarvoor alle 
lof. 
 
Het eerste ASV-toernooi van 2012 is ook al weer achter 
de rug. Het Voorjaarstoernooi was in deelnemersaantal 
iets kleiner. Met drie schaakmeesters was het echter erg 
sterk bezet en de sfeer was als altijd uitstekend. Een 
mooi stukje propaganda voor ASV. ASV laat echter niet 
alleen aan wedstrijdschakers haar gezicht zien. Nee, ook 
de afgelopen maanden is ASV weer erg actief geweest 
op het gebied van de ledenwerving. Zo stonden we weer 
twee keer in Bibliotheek Arnhem. Ook hebben we op ver-
zoek van Hans Böhm geholpen bij een conferentie van 
de gezamenlijke ROC’s van Nederland. Het thema was 
‘Samen naar de top’ en de TV-persoonlijkheid heeft ge-
holpen door Jan Vermeer, Ko Kooman, Hendrik van Bu-
ren en Ruud Wille ruim 70 mensen een workshop scha-
ken gegeven. Erg leuk dat ASV ook aan dergelijke activi-
teiten een steentje kan bijdragen. 
 
De kern van onze club is natuurlijk onze schaakavond op 
donderdag en de opkomst is daar onverminderd groot. 
Erg leuk is dat tussen jeugd, ouders en senioren ook 
steeds meer contact ontstaat. Dat met name ook de 
groep ouders van onze jeugd een warme band met ASV 
heeft, bleek maar weer eens op 17 februari met de 
schoonmaak- en uitzoekactie van ons materiaal. Alle ou-
ders van de spelers van ons jeugdteam ASV 11 staken 
de handen uit de mouwen. Fijn dat we ook op steun uit 
die hoek kunnen rekenen. 
 

ASV-Nieuws verschijnt 
op: 

Sluitingsdatum kopij 

31 mei 2012 24 mei 2012 

5 juli 2012 28 juni 2012 
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De externe competitie nadert als gezegd haar einde. Dat 
betekent echter zeker niet dat het seizoen er bijna op zit. 
Allereerst is op vrijdag 20 april de slotronde van de poule 
van ASV 11 en 13 in het Schreuder. Daar gaan we na-
tuurlijk weer een leuke avond van maken. Vervolgens is 
op 18 en 19 mei het ASV Vierkampentoernooi in het Lo-
rentz met op de zaterdag natuurlijk ook weer de finaledag 
van de strijd om de OSBO-cup. Dan is op 7, 8 en 9 juni 
de Oekraïnse grootmeester Viktor Moskalenko bij ASV te 
gast. Hij zal meespelen in het ASV-

snelschaakkampioenschap en ook zal hij training geven 
aan de jeugd en aan onze topspelers. Ter afsluiting zal 
Moskalenko nog een simultaan geven. En natuurlijk gaan 
we niet met zomerstop voordat we de massakamp tegen 
Wageningen hebben afgewerkt. Op zaterdag 23 juni 
komt Wageningen massaal naar Schreuder voor al weer 
de negende editie van deze tweestrijd. Kortom, er is nog 
volop activiteit bij ASV en dat eindigt dit seizoen pas op 
donderdag 5 juli. Wij wensen u dan ook nog veel schaak-
plezier de komende maanden. 

Pogingen 
Peter Boel 

Voor de beker mochten wij op 14 maart proberen ander-
maal te stunten tegen Stukkenjagers. Vorig jaar was het 
immers 0,5-3,5 voor ons geworden, en met een puntje 
minder wilden wij ook best genoegen nemen. 
Het heeft er heus wel in gezeten. Sander Berkhout stond 
lange tijd goed tegen Anne Haast, en op een gegeven 
moment zelfs gewonnen naar verluidt, en Dirk Hoogland 
had met zwart na de opening gewoon een klein plusje 
tegen Mart Nabuurs. Wouter van Rijn had het de hele 
partij moeilijk tegen Mark Haast. Ondergetekende kwam 
de opening levend door tegen de hopeloos uit vorm zijn-
de Herman Grooten, die aan bord 4 had plaatsgenomen. 
 
Boel - Grooten 
 
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.e3 b6 4.Ld3 Lb7 5.0–0 Pe4  
De volgende keer toch maar weer 5.Pbd2.  
6.Pbd2 f5 7.c4!? Ld6 8.Pe5!  
8.Db3 lijkt het beste alternatief hier.  
8...Lxe5 9.dxe5  

9...Dg5?!  
Dit is makkelijk te pareren. Bekend van een paar partijen 
(onder andere Smejkal-Böhm, van Böhm in zijn glorietijd) 
is 9…Pc5!, met een prettige stelling voor zwart. Hij stuurt 
aan op de lange rokade en aanval op de koningsvleugel.  
10.f4 Dg6 11.Pxe4 Lxe4  
Grooten dwingt ruil van mijn goede loper af. Het nadeel is 
dat zijn pion op e4 zwak wordt.  
12.Lxe4 fxe4  
 

 
Een cruciale stelling al. Wit moet voorkomen dat het 
zwarte paard voordelig in het spel komt, anders heeft hij 
inderdaad een slechte loper, zoals Sander me tijdens de 
partij toevoegde. Ik had na 5...Pe4 en 6...f5 al het idee 
dat ik positioneel overspeeld zou gaan worden. Een ge-
moedstoestand die ik iedereen kan aanraden, want je 
wordt er alerter van. Het is beter dan na tien zetten den-
ken dat je al gewonnen staat omdat die kneus tegenover 
je zo raar speelt. 
Zo simpel liggen de zaken echter ook niet in deze stel-
ling. Mijn loper staat wel op de kleur van mijn centrumpi-
onnen, net als de zwarte c8 loper in het Frans en in de 
Hollandse Stonewall. Maar als hij buiten de keten ge-
bracht kan worden, kan hij ook heel sterk worden. Viktor 
Moskalenko, de bekende grootmeester die in juni een 
paar dagen trainingen komt geven bij ons, heeft veel ge-
schreven over die loper, die zelfs kan uitgroeien tot een 
monster. Deze partij illustreert dat in zekere mate.  
13.Ld2!  
Rybka prefereert 13.b4 Pc6 14.La3 om de korte rokade 
te verhinderen. Zwart speelt dan het beste het paard om 
met 14...Pe7. Ik vond mijn loper op a3 op de lange duur 
niet zo prettig staan – liever op c3, want ik wilde eventu-
eel ook nog wel dingen proberen als a2-a4-a5 en f2-f4-f5. 
13...a5 14.b4!?  
Helemaal volgens plan, maar hier blijkt 14.c5! toch sterk. 
Ik verwierp die zet wegens 14...b5 15.Db3 c6, maar nu 
kan zwart op de damevleugel helemaal geen zet meer 
doen en krijgt wit een prettig overwicht door wat zwaar 
materiaal op de d-lijn neer te zetten.  
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14...0–0?  
Een fout met grote gevolgen. Ook na 14...axb4 15.Lxb4 
Pc6 16.Dd2 staat zwart niet prettig met zijn koning in het 
centrum. Grooten opteerde achteraf voor 14...Pc6, waar-
op ik 15.a3 van plan was, gevolgd door Lc3. Zelfs 
15.b5!? Pe7 16.Le1 Pf5 17.Lf2 komt in aanmerking, want 
daarna gaat de zwakte van e4 pijn doen; en als het zwart 
toch lukt kort te rokeren is er nog het plan Kh1 en g2-g4.  
15.bxa5!  
Met 15.b5 viel het paard op te sluiten, maar ik wilde die 
open lijn wel hebben.  
15...bxa5 16.Tb1 Ta7?!  
Dit is een vreselijke stelling voor zwart. Misschien was 
het toch beter het paard te spelen, met alle risico’s van 

dien, want nu wordt hij doodgedrukt.  
17.Lc3! Tc8   

18.Dd4!  
Nog erger was 18.Tb5, maar om de een of andere reden 
sprak de tekstzet me nog iets meer aan. 
18...c5  
Wat anders?  
19.Dd6 De8  
Tja.  
20.Tb5  
20.f5!? ziet er ook veelbelovend uit. Hoezo slechte loper?  
20...Ta6 21.Tb6?!  
Ook dit was gepland, maar beter was 21.Dd2! Pc6 
22.Td1 Ta7 23.Dc2 en de zwarte pionnen liggen voor het 
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oprapen.  
21...Txb6 22.Dxb6 a4!? 
Het werd misschien eens tijd voor 22...Pc6! 23.Dxc5?! 
De7. Het eindspel biedt goede keepkansen en als wit de 
dames niet ruilt, kunnen de zwarte stukken actief worden. 

Psychologisch was 22...a4 best lastig. Hoe goed staat wit 
hier eigenlijk nog? Had ik niet ergens een pionnetje moe-
ten pakken?  
23.Td1!  
Houdt de druk op de ketel. Ook sterk was 23.Db1! Dg6 
24.Db7 Tf8 25.Tb1 met de dreiging 26.Dc7. Zwart staat  
dan bijna pat, bv. 25...Dg4 26.Dxe4 De2 27.Tb2 Dd1+ 
28.Kf2 en 29.Tb1.  
23...Dh5 24.Td2 Dh4?!  
Nog iets meer tegenspel bood 24...Pc6 25.Dxc5 Tb8 
26.h3 Tb1+.  
25.g3 Dh5 26.Db7! 

Nu is het uit. De belangrijke e4-pion gaat eraf, en zwart 
heeft daar geen enkele compensatie voor.  
26...Td8 27.La5!  
Een sterke tussenzet. De loper treedt buiten de keten. 
We hadden hier allebei nog iets meer dan een kwartier, 
maar vanaf nu begon de tijd aan de overkant danig te 
slinken.  
27...Tf8 28.Dxe4  
Ook 28.Lb6 wint. Wit heeft vanaf hier steeds vele wegen 
die naar Rome leiden.  
28...De8 29.Lc7 Tf7 30.Da8! Tf8 31.Dxa4 Pc6 32.Db5 
Dg6 33.Dxc5 Ta8 34.Dd6 Txa2 35.Dxd7!  

De witte koning staat veiliger dan de zwarte.  
35...Db1+ 36.Td1 Dg6  

37.Dxc6  
Inmiddels waren mijn teamgenoten klaar - helaas toch 
drie nullen. Zij zagen natuurlijk alledrie de matvariant 
37.Dc8+ Kf7 38.Td7+ Pe7 39.Txe7+ Kxe7 40.Ld6+ Kf7 
41.Df8#. Maar de tekstzet wint ook simpel.  
37...h5 38.Tf1 h4 39.f5 Dh5 40.Dxe6+ Kh8 41.f6 hxg3  
Too late.  
42.fxg7+ Kxg7 43.Df6+ Kh7 44.Df7+  
In plaats van mat in 12 met 44.De7+.  
44...Dxf7 45.Txf7+ Kg6 46.e6 gxh2+ 47.Lxh2  
En opgegeven. 
 
In de achtste ronde hadden wij de eer om De Toren-VSV 
II uit de tweede klasse te keilen.  
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Zelf waren we nog in de race voor de titel, dus we moes-
ten wel winnen. Een aantal partijen kreeg al snel een 
voor ASV gunstig verloop. 
 
Van Tol - Lentjes 

Het leek hier, bij een enigszins teleurstellende 3-3 tus-
senstand, even dat Leon zich in tijdnood liet bezwende-
len met 35...Txh2+, dus meende ik dat het tijd werd voor 
een harde winstpoging. Leon bleek toch alles gezien te 
hebben en ontsnapte gewoon aan het eeuwig schaak 
met 36.Kg1 Tg2+ (ik had in de gauwigheid gemist dat 
veld g4 gedekt was) 37.Kxg2 Dh3+ 38.Kf2 Dh2+ 39.Kf3 
Dh3+ 40.Kf2 Dh2+ 41.Ke3 Dd2+ 42.Kf3 Df4+ 43.Kg2 en 
na dit elegante driehoekje was het snel afgelopen. 
 
Toen moest ondergetekende dus niet verliezen na zijn 

forceerpoging, maar het risico in de stelling lag veel meer 
bij Steven Glasbeek dan bij mij. Bovendien hadden we 
achteraf gezien ook bij 4-4 in hetzelfde schuitje gezeten: 
er moet in de laatste ronde gewoon van Vianen gewon-
nen worden. 
 
Glasbeek - Boel  

23...f5!  
Ziet er gewaagd uit, maar het is de beste zet in deze stel-
ling.  
24.Te3?!  
24.exf5 Txf5 25.De3 is nog gelijk. Ik wilde vooral 24.Pd5? 
uitlokken. Na 24...fxe4! 25.Pxe7+ Kf7! moet wit offeren: 
26.Txe4 Lxe4 27.Dxe4 Tce8 28.Te1 Kg7 29.Te2 De5! 
met goede winstkansen, omdat wit na dameruil de pion 
op e5 niet mag pakken.  
24...f4!  
Pak wat je pakken kan.  
25.Tf3 De5!  
Dekt f4 en e7, en met een Röntgenstraal ook a1.  
26.Pd5 Ta8  
Zwart heeft nu een klein ietsje.  
27.Dc3  

Nu zijn alle eindspelvoordeeltjes minimaal, maar ik had 
iets anders gezien:  
27...Dxe4!! 28.Te1 Lxd5 29.Txe4  
Niet goed is 29.cxd5 Tfc8!.  
29...Lxe4 30.Th3 Ta2  
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Dit was de stelling die ik voor ogen had bij het dameoffer. 
Zwart dreigt met ...Tfa8 snel een gevaarlijke aanval te 
krijgen en de witte toren staat afgrijselijk slecht.  
31.f3  
Zijn enige kans was 31.Th4! e5 32.h3 Tfa8! 33.c5 Tc2 
34.De1 d5 en nu 35.f3 Lxf3! 36.Dxe5 (36.gxf3? Tca2!) 
36...Txg2+ 37.Kf1 Te2 38.Df6 (de dame moet op de lan-
ge diagonaal blijven, maar niet 38.Dc3? Th2!! 39.Txf4 
Taa2 40.Tf8+ Kxf8 41.Df6+ Kg8 en zwart wint!) 38...Tf8 
39.Dd6 Ta8 en er lijkt voor beide kanten niet meer dan 
remise in te zitten.  
31...Lf5?  
Het blijkt al uit na het geniale 31...Tfa8!! 32.fxe4 Ta1+ 
33.Kf2 T8a2+ 34.Kf3 Tf1+ 35.Kg4 Txg2+ 36.Kh4 Tfg1, 
maar dat gaat een beetje ver...  
32.Th4  
Niet 32.g4? omdat nu 32...Tfa8! heel eenvoudig wint.  
32...e5!? 

Houdt de dame van d4 en de toren gevangen.  
33.g3?  
Wit kon nog remise houden met 33.h3!. Als zwart nu voor 
mat op de onderste rij gaat met 33...Tfa8? is het mis na 
34.Db4! en wit komt eerst. Zwart moet dus 33...Tf7 spe-
len, waarna het volgens Rybka gelijk staat.  
33...Tfa8! 34.gxf4 Tc2 35.De1  
 
(zie volgende diagram) 
 
 

35...Taa2!?  
35...Tb2 was wel zo eenvoudig, maar in de meeste vari-
anten komt het op hetzelfde neer. Mijn tegenstander had 
nog maar een paar minuten en ik wilde hem in de gele-
genheid stellen fouten te maken.  
36.fxe5 Te2!? 37.Dxe2  
Of 37.Df1 dxe5 38.c5 Teb2 en in het eindspel na 39.Te4 
Lxe4 40.fxe4 wordt wit kaalgeplukt.  
37...Txe2 38.exd6 Te3! 39.b4 Txf3 40.Td4 Ld7  
 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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De veertig zetten zijn gehaald (zelf had ik ook niet zoveel 
tijd meer) en zwart moet het nog even nauwkeurig spelen 
om de witte damevleugelpionnen in bedwang te houden.  
41.Te4 Td3 42.c5 Tf3 43.Kg2 Tf7  
Niet op zijn krachtigst gespeeld, maar er is nu geen enkel 
risico meer. Leon had inmiddels gewonnen.  
44.Kg3 g5 45.Te5 h6 46.Te3 Kg7 47.Te1 Kg6 48.Te3 h5 
49.h4 gxh4+! 50.Kg2  
Na 50.Kxh4 eet zwart de b-pion op: 50...Tf4+ 51.Kg3 Tx-

b4 52.Te7 en nu kan zwart 52...Lc6 spelen en na d6-d7 
de toren op de d-lijn zetten, maar nog harder is 52...h4+.  
50...h3+ 51.Kg1 Kg5 52.Te4 Lc6 53.Te5+ Kg4 54.Te6 
54...Tf1+! 

Een leuke 
slotzet. Wit gaf op wegens 55.Kxf1 h2 56.Tg6+ en nu 
wint alles, maar het sterkste is 56...Kf3! 57.Tg1 Lb5+. 

Verloren en toch gewonnen 
Kees van Keulen 

Afgelopen zomer hebben we samen naar 
Winterberg en terug gefietst. Als we dan 
zaten te avond-eten, losten we schaak-
puzzeltjes op. Het vermoeden begon me 
toen al te bekruipen, dat hij inmiddels 
toch wel sneller in het vinden van de op-
lossing is dan ik ben. ’s Avonds, op een 
terrasje, kwam dan het schaakbord op 
tafel. Het waren allemaal vluggertjes zon-
der klok. De ene blunder volgde op de 
andere. De stukken vlogen over de tafel, 
maar die van mij belandden toch wel ver-
dacht vaak naast het bord. 

En nu fietsen we iedere donderdagavond - in een 
voor mij nauwelijks bij te houden tempo - naar de 
schaakclub. Altijd racen we dan we een paar 
clubleden voorbij. Iedere week bekijkt hij de 
stand: “Zou ik hem al gepasseerd hebben? Zou ik 
al een hogere rating hebben?” Ook op de schaak-
club zijn er die deze tweestrijd volgen. Langza-
merhand (beter gezegd: Razendsnel) komt hij 
dichterbij. In de teamwedstrijden tegen andere 
clubs weet de teamleider al dat hij hem op een 
hoger bord dan het mijne moet zetten; geeft het 
hoogste rendement. 

Vorige week was het weer zover: ik verloor, hij 
won. De volgende dag keek hij al op de site: “Ze 
zijn wel laat met het bijwerken van de ranglijsten, 
zeg!” Maar de dag daarop stond het dan zwart op 
wit: hij staat hoger in de rangschikking. Hij glom. 

Er is een mijlpaal bereikt. Hij heeft van mij 
het schaken geleerd, maar nu heeft hij mij 
gepasseerd. En ik, ik heb er alles aan 
gedaan dat moment zo lang mogelijk uit 
te stellen. Ik ben tot het gaatje gegaan, 
maar heb verloren. En nu het zover is: “Ik 
heb ervan genoten. Ik ben trots op hem.” 

Kortom, Frank, Hans en Ruud, laat je 
zoon of dochter dus nooit van je winnen. 
Des te groter zal je vreugde zijn als je 
straks klop krijgt. 
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De kunst van het opgeven 
Er is niets verschrikkelijker voor een schaker dan een 
partij opgeven. Je begint hoopvol aan de eerste zetten en 
de mogelijkheden lachen je toe. Net als de eerste stap-
pen van een puber in de gangen van de middelbare 
school waar blond en boeken zich op prettige wijze afwis-
selen. Soms moet je opgeven na een blunder (met die 
acute steek van schrik, pijn, paniek, gevolgd door een 
zich razendsnel verspreidend gevoel van zelfhaat en zelf-
verachting), en soms door langzaam van het bord ge-
schoven  te worden, en dat het op een bepaald moment 
echt niet meer verder kan. Toch is het tegelijkertijd een 
interessant fenomeen omdat je het op zoveel manieren 
kunt doen. In de dikke van Dale staat als derde vertaling 
van opgeven: “hopeloos verklaren; niet meer kunnen; 
niet meer meedoen: de moed ~; ik geef het op” die eerste 
is mooi zeg, hopeloos verklaren. Want dat is wat we 
doen, we verliezen de hoop op een goede afloop en we 
geven het op. Ikzelf bijvoorbeeld heb het zo vaak moeten 
doen de afgelopen tijd dat ik toe ben aan een soort verfij-
ning van het opgeven. Daar waar voetballers als hoogste 
goed in hun leven nadenken over hoe infantiel mogelijk 
zij een doelpunt kunnen vieren rest de schaker slechts 
creativiteit in het beëindigen van de martelgang. Want we 
zijn immers te beschaafd en te calvinistisch om het punt 
uitbundig te vieren met ons T-shirt over ons hoofd zonder 
dat we daar geel voor krijgen, al zal de omgeving in mijn 
geval ongetwijfeld wit wegtrekken. Het is interessant om 
te kijken hoe de verschillende schakers opgeven. Zo ken 
ik er een paar die op montere, kokette,  ‘ach het is toch 
maar een spelletje’-achtige wijze kunnen opgeven. Ande-
ren die grommen wat en zetten de stukken terug. Ande-
ren vertellen wat ze eigenlijk hadden moeten doen en 
dan had de zaak er geheel anders voorgestaan. Nog an-
deren kwakken hun koning om en lopen weg. En ook 
maak ik mee dat er sportief de hand geschud wordt met 
de mededeling gefeliciteerd goed gespeeld. Dat laatste 
maak ik niet vaak mee. Waarschijnlijk komt dit omdat ik 
een beetje besmuikt zelfingenomen zit te kijken als ik aan 
de winnende hand ben, en dat ik mijn best doe om dat 
niet te laten zien omdat ik dat niet zo leuk vind voor mijn 
tegenstander. Het zelfingenomenheidstrillinkje wordt ech-
ter wel degelijk gevoeld, ook al zit ik met een uitgestreken 
gezicht naar mijn stukken te kijken.  

Ik weet niet hoe het u vergaat maar ik houd er van als 
tegenstanders vroeg opgeven. Na een kwaliteitsverliesje 
ofzo, of een essentiële pion ingeleverd te hebben. Daar-

mee zeggen ze tegen me dat ze denken dat ik zo goed 
schaak dat ik dit nooit meer uit handen geef. Dat is stre-
lend. Weet u wat helemaal niet strelend is? Als mensen 
doorgaan met spelen ondanks dat ik nog een uur heb en 
twee dames en een toren tegen een loper. Dit maakte ik 
afgelopen voorjaarstoernooi nog mee. Dat is eigenlijk 
een beetje beledigend, maar vooral missen deze mensen 
de edele kunst van het opgeven. Er schuilt heldendom in 
goed opgeven, fier, met opgeheven hooft de tegenstan-
der in de ogen kijken en duidelijk gearticuleerd uitspreken 
dat je hem feliciteert met de overwinning. Ik kan dat 
soms, echt waar, maar dan moet ik mij echt goed voorbe-
reiden op het moment waarop ik de stelling hopeloos ver-
klaar, en ik moet die persoon ook echt mogen. Er moet 
een gunfactor zijn, een hele hoge. . Ik bekijk alles nog 
eens goed, moet concluderen dat het allemaal echt geen 
zin meer heeft en begin al achter het bord aan de rouw-
verwerking. Een soort in mijzelf gekeerdheid ontstaat om 
mij te wapenen tegen de onverholen blijdschap van mijn 
tegenstander, en de teksten die daar exponent van zijn.  

Iedereen heeft zijn coping- strategieën, zo heet dat in de 
psychologie. Persoonlijke coping- strategien ontwikkel je 
om naderende pijn en onheil te kunnen hanteren. Dat is 
handig. En in deze kenniseconomie moet je je dus wape-
nen tegen mentaal onheil, zeker als je schaakt en je dus 
mentaal ook nog eens extra kwetsbaar bent. Gelukkig 
hoeven we geen slimme coping-strategieën meer te ont-
wikkelen tegen wolven en beren al twijfel ik af en toe wel 
eens als ik aan de andere kant van het bord kijk. Zeker 
bij het Haags weekendtoernooi. Zo zag ik eens een flink 
behaarde beer van een kilootje of 170 op een te krappe 
stoel zitten aan een schaakbord met een naveltruitje (en 
dat was toen niet in de mode) met de tekst daarop: ik ben 
zo geil als een beâh. Waarschijnlijk zal hij dat ook wel 
lang blijven. Maar goed, we dwalen af. Iedereen heeft 
zijn coping-strategien, en opgeven bij het schaken op 
een manier dat je minste schade oploopt is er een van. 
Je moet jezelf wapenen tegen de blijdschap van je tegen-
stander, en de complementaire vernederingsgevoelens 
die dat met zich meebrengt. Als we geen coping-
strategien hebben trekken we namelijk op dat moment 
onze tegenstander over de tafel en stoppen schaakstuk-
ken in neus, mond oor en andere gaten die ik hier niet 
durf te benoemen. Dat is namelijk normaal gedrag als je 
verliest. Je wilt je tegenstander vernietigen. Maar omdat 
dit niet mag en de sancties ernstig zijn moeten we wat 
anders bedenken.  
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Bijvoorbeeld ach het is maar een spelletje, of nou ja ge-
lukkig hoef ik mijn geld er niet mee te verdienen, of nou ja 
dan kan ik nu tenminste aan het bier zijn allemaal coping-
strategien om niet je tegenstander over de tafel te trek-
ken ter genoegdoening van wat hij je aangedaan heeft. 
Overigens doen we dit de hele dag in iedere gemiddelde 
kantoorbaan maar dat terzijde. Wat ons te doen staat is 
rust vinden in de opgave, acceptatie en balans, zonder 
verlies geen winst en andere open deuren, maar wel 
waar. Fier, met opgeheven hoofd opgeven, en duidelijk 
verstaanbaar de ander gelukwensen. Ik reken op u de 

komende donderdagen. Laten we een volgende stap zet-
ten in de evolutie van de mens, en stoppen met het on-
verstaanbare holbewonersgeluid als we verliezen. Laten 
we ons gedragen als intelligente erudiete schakers, 
vaandeldragers van de kenniseconomie en als het finale 
vangnet van een samenleving dat de weg kwijt is en 
steeds vaker terugvalt op primaire barbaarse uitingsvor-
men gericht op instandhouding van het recht op Mac Do-
nalds. Morituri te salutant! 

Marco 

Ruud, de Nachtmerrie van Bennekom 
Anne Paul Taal 

Amersfoort 2 - ASV 2 
Oftewel een vallende bijlen en appel werp wedstrijd leidt in de 6e ronde via Keulen 
en Idols tot een dramatische katinhetbakkie c.q ietwat sukkelige 4.5 winst. 

Toen ASV 4 afgelopen februari met de basisacht de 
Commanderij in Bennekom binnenkwam heerste daar 
een gespannen stemming. De vroegere ontspannen jovi-
aliteit was er niet; er was sprake van een uiterst gecon-
centreerd en gemotiveerd Bennekom team. Nu zit daar 
natuurlijk een verhaal achter , want waarom was de 
spanning te snijden? 

Bennekom had in de afgelopen 2 seizoenen in Arnhem 3 
keer van ASV verloren en wilde dit hoe dan ook goedma-
ken. Duidelijk was ook dat de Bennekommers 1 persoon 
in het bijzonder verantwoordelijk achten voor de 3 neder-
lagen en dat was de enige ASV-er, die in alle drie wed-
strijden had meegespeeld en alle drie keer had gewon-
nen. 

In Bennekom heet deze ASV-er Bruut. 

Het blijkt om Ruud Wille te gaan. 

Spelers, die in de afgelopen seizoenen van hem hebben 
verloren, zoals Teunis Bunt, trekken nog bleek weg als 
ze hem zien. Teunis kon al wel weer meespelen tegen 
een ASV team, maar wel ver weg van (B)Ruud. 

Martijn Pauw, die ook al in een glad gewonnen stelling, 
de aalgladde Ruud zag ontsnappen, speelde pas weer 
mee met Bennekom toen ze tegen ons hadden gespeeld, 
je weet maar nooit!  

Martin Markering, die ook al van Ruud verloor, maar niet 
zo erg als de twee eerder genoemde Bennekommers, 
bleek nog het meest relaxed en zat zelfs naast Noel Bo-
vens, de speler die dit seizoen het lot trof tegen (B)Ruud 
te mogen. 

De wedstrijd begon en met een tevreden grijns op zijn 
gezicht zag de Bennekomse teamcaptain Rini Kreeft hoe 
Noel  steeds beter kwam te staan. 

Aan het eerste bord was Sander niet echt geïnspireerd. 
Na een onnauwkeurigheid in de opening en gelijk nog 
een erna, besloot hij biertjes voor zijn geld te kopen en 
het bijltje neer-gooien naar John te gooien die aan het 
tweede bord zat. 

Deze moest na een goed gelopen Ben-Oni door de zure 
appel heen bijten en in betere stelling remise nemen.  

Deze appel viel niet ver van de boom, Koert speelde op 
drie een puike partij. Rap werd aangetoond dat het Scan-
dinavisch feitelijk pionverlies betekent zeker wanneer de 
tegenstander het buskruit niet heeft uitgevonden. Toch 
was het pas in het eindspel dat hij het in Keulen hoorde 
donderen en de pijp aan Maarten gaf.  

Sjoerds opponent zat er bij alsof hij met een bier en wok-
kels naar Idols zat te kijken, wat overigens geen waarde-
oordeel inhoud. Op het strakke openingsspel wat hij 
kreeg voorgeschoteld bleef hij het antwoord schuldig. 
Ingemaakt met boter en suiker. 

Martijn knoopte eerst zijn tegenstander en vervolgens 
zichzelf vakkundig op. Drama! Met hoofdletter D! Vloeken 
in de kerk! Zonder kapotje!  

Pascal speelde maar weer eens een hele goede partij. 
Kat in het bakkie. In tijdnood elke zet een dieper of twee 
of drie en zo doe je dat.  

Ik wou schrijven: “Koen is een sukkel” maar dat is niet 
aardig dus dat doe ik niet. Alhoewel ik zeker weet dat hij 
wat betreft zijn partij wel met me eens is. Ik denk zelfs dat 
hij zichzelf een ongelooflijke s...(afgebroken door de red.) 
vindt. 

Last but not least onze onvolprezen teamleider Frank . 
Een moeilijk middagje verdedigen leverde hem een waar-
schijnlijk gewonnen stelling op, gezien de stand was re-
mise voldoende. En zo was het weer een veelgeroemd 
rondje vierenhalf. 

De Opper-bijltjes-neer-gooier S.B. 
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Ruud speelde 22  b4  en na   Dc3 ( diagram)  stonden er 
alweer heel wat kibitzers te kijken. 

 

De Bennekommers waren nog vol zelfvertrouwen. Einde-
lijk wraak.  

Maar na 23 Ld2  zag je beginnende twijfel. Noel  ruilde 
Txe1  en Ruud sloeg terug  24  Dxe1 Noel pakte de pion 
op f3 aarzelde even en zette toen zijn Dame op f3 ( dia-
gram) 

 

Na Ruuds 25 Lg2 ging er een golf van afgrijzen door de 
Bennekomse gelederen, doffe blikken, holle ogen kortom 
walging. 

Plichtmatig deed Noel nog wat zetten, maar zijn missie 
was mislukt en weer was het die op het oog uiterst sym-
pathieke, joviale (B)Ruud gelukt. Direct na Noels opgave 
liepen er vier Bennekommers op de ontgoochelde team-
leider Rini af en vroegen hem: Kreeft , wie gaat hem nu 
eindelijk eens verslaan???  

ASV 5 op het tandvlees naar de finish 
Erik Wille 

Berouw komt altijd na de zonde. Mijn moeder zei het me 
zo vaak. Inmiddels ben ik zelf opa en kennelijk heb ik nog 
altijd niet veel van haar wijze lessen opgestoken. Vlak 
voor de zo gehate deadline van ASV-Nieuws begin ik 
aan de avonturen van ASV 5. De 5e ronde is dan al zeker 
zes weken geleden gespeeld. Ik kan mijn aantekeningen 
al lang niet meer lezen. De krabbels die ik nog wel kan 
ontcijferen, vind ik al lang niet meer zo leuk als ik ze vond 
toen ik ze haast onleesbaar opschreef. Voortaan maar 
direct na de wedstrijd een verhaal maken. 
 
Voor de wedstrijd leden we al een groot verlies. René 
van Alfen schreef ons namelijk even wat afstand te willen 
nemen van het actieve schaken. Jammer, maar een keu-
ze die we moeten respecteren. Onze eminente captain 
Barth Plomp toverde echter Paul Schoenmakers als in-
valler uit de hoge hoed en dat stelde ons gerust. Bij Wo-
danseck is Paul al jaren een betrouwbare stofzuiger op 
het middenveld en zelfs als keeper kan hij uit de voeten. 
Met de vele “tegentreffers” die ASV 5 kreeg dit seizoen 
dus een welkome aanvulling.  
 
We speelden deze ronde tegen SMB 2, nog niet zo lang 
geleden een gevreesde KNSB-ploeg. Van die ploeg is 
weinig meer over en er waren dus ook zeker mogelijkhe-
den om ons schamele puntentotaal wat op te krikken. De 
rit naar Nijmegen ging voorspoedig. Barth Plomp had dit 
keer de juffrouw op zijn dashboard geïnstrueerd niet bij 
herhaling te roepen “ga terug”. SMB bleek over een 

prachtig nieuw clublokaal te beschikken. Toen ik het 
meubilair zag, kon ik een grijns moeilijk onderdrukken. 
De stoelen bleken zwart met een gele zitting te zijn. On-
getwijfeld bedacht door een briljante Arnhemse binnen-
huisarchitect. Ik voelde mij dan ook zeer welkom. Boven-
dien speelde ook ASV 9 tegen een SMB-team, dus er 
was sprake van een Arnhemse invasie. En ASV 9 speelt 
altijd prachtige wedstrijden.  
 
Al snel was ik dan ook afgeleid. Ik liep meer langs de 
borden van de vechtmachine van Ko, dan dat ik op mijn 
eigen spel lette. Zo had Koen van Keulen een prachtige 
opening op het bord tegen de sterkste SMB-er. Cor van 
der Jagt begon een prachtige aanval en Ko Kooman 
kreeg een messcherpe aanval tegen zich. Echt genieten! 
Toen ik na mijn zoveelste rondje langs ASV 9 achter mijn 
bord terugkeerde, bleken intussen zoveel stukken geruild 
dat mij het plezier in mijn eigen partij al lang vergaan 
was. Ik bood maar snel remise aan, zodat ik terug kon 
naar de verwikkelingen bij het negende. Ik had echter 
buiten ons opperhoofd gerekend. “Ben jij klaar”, klonk het 
zo dreigend dat ik niet eens had durven ontkennen. “Ja, 
remise”, stamelde ik. “Dan ben jij nu teamleider!” Daar 
ging mijn avondje negende. Nu moest ik wel de partijen 
van ASV 5 in de gaten houden. Ik kreeg het al snel druk, 
want ook Martin Weijsenfeld wilde remise aanbieden. Ik 
kon geen reden bedenken, waarom Martin dat niet zou 
moeten doen, dus kon ik hem positief adviseren. Vervol-
gens kreeg Barth een remiseaanbod.  
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Barth hoorde zijn tegenstander niet en ik besloot me dus 
maar met de partij te bemoeien. Ik schoot zijn tegenstan-
der aan en maakte hem duidelijk dat zijn remiseaanbod 
niet overgekomen was. De SMB-er deed een tweede 
geslaagde poging, maar zonder enig overleg weigerde 
Barth. Het werd meteen een stuk onduidelijker wat mijn 
rol als teamleider nu was. Barth kwam echter met een 
simpele verklaring: “ Iemand moet toch de punten ma-
ken”. Zelfvertrouwen is toch een groot goed. Ik besloot in 
mijn calculatie Barth dan ook maar voor een heel punt te 
tellen. Dat moest ook wel, want de winst was nog ver 
weg. Marco Braam was namelijk intussen compleet op-
gevouwen door zijn tegenstander en ik vertrouwde ook 
de stelling van Ruud Verhoef niet. Sneller dan bedoeld 
kreeg ik mijn gelijk. Na de remise van Martin verloor Mar-
co namelijk. Nu hoort het opvangen van teamgenoten 
ook tot de taken van de teamleider. Ik beurde Marco dus 
nog wat op met de opbeurende woorden “deze tegen-
stander was op papier wel heel veel zwakker dan jij”.  
Marco kreeg na mijn woorden weer die fanatieke fonke-
ling in zijn ogen en reageerde zijn frustratie op mij af. 
Toch zou mijn geestelijke bijstand zijn resultaat hebben. 
Deze schoktherapie duurt echter even voor het werkt. 
Maar dat is Marco zijn vakgebied, dus de verhandelingen 
daarover zullen zeker terugkomen in zijn column. Intus-
sen had Jacques Boonstra de gelijkmaker geproduceerd. 
En ook Barth was aan de winnende hand. Daar stond 
tegenover dat er bij Paul wat ongelukken gebeurd waren. 
3-3 dus en vliegende tijdnood op twee borden. Albert 
Marks leek te winnen en misschien kon Ruud remise 
houden. Winst gloorde. Als elke wedstrijd ging er vervol-
gens van alles mis. Albert moest in remise berusten en 
Ruud gaf een stuk weg. Gelukkig wist hij met zijn vrijpion 

voldoende gevaar te stichten dat remise haalbaar bleek. 
4-4. Het degradatiegevaar was nog niet geweken en ei-
genlijk moesten de laatste twee wedstrijden gewonnen 
worden om niet naar de tweede klasse af te dalen. 
 
In de zesde ronde wachtte degradatiekandidaat Het Kas-
teel 2. De Wijchenaren kwamen naar ons clublokaal en 
de opdracht was heel overzichtelijk. Alleen winst was 
genoeg. Nog niet eerder dit seizoen was onze captain zo 
duidelijk geweest. Met ditmaal Robert Naasz als invaller 
voor René van Alfen hadden we weer een mooi team. 
Marco Braam leefde ook helemaal op nu hij weer met zijn 
maatje van ASV 6 kon samenspelen. Er kon dus niet veel 
misgaan. Bij mij wel overigens, want op de 7e zet gaf ik 
een cruciale pion weg en ik kon eigenlijk meteen de stuk-
ken in het doosje doen. Ik spartelde nog wat na en zo 
was Ruud Verhoef sneller met het eerste punt. Stukwinst 
hielp ons aan een voorsprong. Dat Albert Marks hierna 
op de damevleugel verongelukte, werd onmiddellijk ge-
compenseerd door supersub Robert. Een pionoffer 
bracht hem prachtig spel en al snel was de 2-1 daar. Ik 
zorgde moeiteloos voor de gelijkmaker, waarna de wed-
strijd vervolgens voor ons was. Barth Plomp verschalkte 
zijn opponent als altijd in het eindspel en ook Marco 
sloeg in de aanval toe. Heerlijk die opleving van Marco. 
Had mijn therapie gewerkt of was het gewoon het warme 
bad van het weer samenspelen met Robert Naasz. Voer 
voor psychologen… In tijdnood zorgde Jacques Boonstra 
voor het winnende punt. Dat het hierna bij Martin Weij-
senfeld nog misging, mocht de pret niet drukken. De eer-
ste van de twee hindernissen is genomen en handhaving 
lijkt nu mogelijk. Op het tandvlees naar de finish, dat wel.  

Clublid 
Liedewij van Eijk & Ton van Eck 

Er is stiekem altijd een kleine rivaliteit geweest tussen 
Liedewij en de schrijver van deze rubriek. Wij zijn onge-
veer tegelijkertijd begonnen met schaken, hebben alle 
twee in de beginjaren een flinke progressie meegemaakt, 
en het was steeds de vraag bij wie van ons tweeën de 
progressie echt zou doorbreken. Uiteindelijk is vorig jaar 
de beslissing in de C-poule positief uitgevallen voor de 
oudere, doch vitale schrijver. De veel jongere en veel 
talentvollere speelster had net het aantal verplichte partij-
en van 24 niet gehaald. Of er bij beiden sprake was van 
enige vooruitgang is nog maar de vraag. 

Hoe het ook zij, het werd tijd Liedewij weer eens te spre-
ken. Dit seizoen is ze nauwelijks op de club geweest, en 
als ze er al was, dan was het om Theo aan te moedigen. 
Toch, typ Liedewij in op Google en tik er het woordje 
“schaken” achter, en sta versteld van het aantal hits ach-
ter haar naam. Schaken en Liedewij hebben zich het af-
gelopen jaar echter nauwelijks achter het bord verenigd, 
maar des te meer in de open lucht, op het veld, en om-
ringd door honden.  

Schaakhond 
Voor haar opleiding, ze zit op de Kunstacademie, heeft 
zij als thema voor haar afstudeeropdracht: “Schaakhond” 

gekozen. In een jaar tijd hoopte ze 32 honden zover te 
trainen dat ze in staat waren op commando een schaak-
partij te spelen. De honden hoefden de zetten niet zelf te 
verzinnen. Het “Mat van Legal” zou uitgevoerd gaan wor-
den. “Zeven zetten, dat moet te doen zijn, en het is ook 
wel een leuke en enigszins verassende mat,” zo moti-
veert ze haar keuze. Wim T. Schippers, met zijn beroem-
de hondentoneelstuk, zou onmiddellijk in de vergetelheid 
raken als dit haar zou lukken.  
Het was echter lastiger dan ze had verwacht: “Je hebt 
niet alleen te maken met eigenwijze honden die niet altijd 
doen wat je van ze vraagt, maar ook nog met de baasjes. 
Die zijn voor zover mogelijk nog minder aan te sturen.” 
Via diverse internetfora heeft Liedewij getracht een flink 
aantal honden bij elkaar te krijgen ( 16 witte, en 16 zwar-
te was aanvankelijk de bedoeling). Uiteindelijk heeft ze 
met wat minder genoegen moeten nemen en is het plan 
om een heuse partij na te spelen veranderd in een wat 
luchtiger en speelser variant.  
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Samen met een hondencoach oefent ze nu looplijnen en 
patronen met de honden. Het is overduidelijk een kunst-
project waarbij het van groot belang is het een en ander 
ook mooi visueel vast te leggen. Op haar website: 
www.schaakhond.nl staan diverse filmpjes en foto’s die 
ze het afgelopen jaar heeft gemaakt.  

 
Blinde vlek 
“Ik ben meer met honden bezig geweest dan met scha-
ken,” erkent ze. “Ik ben weinig aan spelen voor ASV toe-
gekomen, misschien gaat dat volgend seizoen verande-
ren. Het ligt niet aan de sfeer en aan de mensen, ik kom 
er nog steeds graag, maar het houdt me even minder 
bezig. Daarnaast,” en nu kijkt ze me even aarzelend aan, 
met een blik van, zal-ik-het-wel-of-niet-zeggen, “ heb ik 
een blinde vlek. Echt waar hoor!” Ik knik, ik heb zoveel 
blinde vlekken, bedenk ik me, maar dan komt het: “Als ik 
aan het schaken ben dan zie ik soms een gedeelte van 
het bord niet, mijn linker toren is dan buiten mijn gezichts-
veld, en heel soms het paard daarnaast ook.” Ik vraag of 
ik deze bekentenis mag opschrijven, dat mag! “Het kost 
me dan twee keer zoveel moeite om me te concentreren 
om toch alles te kunnen overzien, tot hoofdpijn en zelfs 
migraine-aanvallen aan toe.”  Ik probeer een partij die ik 
ooit tegen haar heb gespeeld voor de 
geest te halen. Het was een Lets gambiet 
waarbij Liedewij mij zonder aarzeling 
door liet slaan tot aan haar linker toren 
aan toe. Toen Theo Jurrius een kijkje bij 
het bord kwam nemen en tevreden naar 
haar knikte, wist ik genoeg,  
ik had te ver doorgeslagen.  
 
Liedewij lijkt er verder niet onder haar 
blinde vlek gebukt te gaan gelukkig, maar 
dat het soms enigszins het schaakplezier 
bederft, kan ik me voorstellen.  
 
 
 

Het Mat van Legal   

1.  e2-e4  e7-e5 
2.  Pf1-f3  d7-d6 
3.  Lf1-c4  Lc8-g4 
4.  Pb1-c3  g7-g6 
5.  Pc3 x e5  Lg5 x d1 neemt de dame! 
6.  Lc4 x f7 † Ke8-e7 
7.    Pf3-d5 Mat†† 

“De lijnen zijn duidelijk zichtbaar, het doel is nu om de honden in patronen te laten denken” 
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Daan Holtackers is de held van het  
ASV Voorjaarstoernooi 

Erik Wille 

Zaterdag 24 maart was het weer zover. Het eerste ASV-
toernooi van 2012 stond op de agenda. Een week later 
dan gebruikelijk, want de derde zaterdag van de maand 
is zo’n beetje de start van het voorjaar en dus willen we 
dan ook graag ons Voorjaarstoernooi organiseren. De 
vierde zaterdag van maart was het echter een zonnige 
dag en zo werd ons rapidtoernooi meteen de aftrap van 
de lente. 
 
Het deelnemersaantal wisselt jaarlijks. Gemiddeld komen 
er zo’n 80 schakers naar het voorjaarstoernooi. Dit jaar 
was het wat minder. Doordat dit jaar slechts 70 schakers 
de weg naar Lorentz wisten te vinden, konden alle groe-
pen beneden spelen en zo hadden we toch een zaal vol 
schakers. Positief was dat ondanks het relatief lage prij-
zengeld maar liefst drie schaakmeesters meespeelden. 
Willy Hendriks en Stefan Kuipers zijn met grote regel-
maat op onze toernooien. Nieuw was bijna-grootmeester 
Maarten Solleveld.  

Groep A 
De ASV-toernooien staan erom bekend dat favorieten 
niet zo maar winnen. En ook in de editie van 2012 kregen 
de titelhouders het niet cadeau. Zo moest titelverdediger 
Stefan Kuipers in de tweede ronde al in remise berusten 
tegen Mees van Osch. Mees, die onlangs verrassend het 
weekendtoernooi van Zwolle won, wist met een vrijpion 
zo gevaarlijk te worden, dat de Apeldoorner niet op winst 
kon spelen. Na twee ronden zagen we ook twee ASV-ers 
bovenaan. Daan Holtackers klopte Jeroen Franssen van 
eersteklasser Wageningen en Pascal Losekoot kwam ten 
koste van de sterke Apeldoorner Freddie van den Elburg 
op 2 uit 2. Voor Daan was deze zege het begin van mis-
schien wel het beste toernooi uit zijn carrière. De beide 
ASV-er moesten in de derde ronde buigen voor de top-
pers. En daarna klopte Daan Holtackers Pascal Lose-
koot, zodat Daan de troef van ASV werd. Een rol die hem 
op het lijf geschreven was. In de slotronden van het toer-
nooi was hij zelfs beslissend voor de afloop. Het hoogte-
punt was de zege van Daan op Stefan Kuipers, die daar-

door zijn titel niet kon prolongeren. Met Stefan Kuipers 
haakte ook Willy Hendriks af in de titelstrijd. Noud Lentjes 
klopte zijn leraar en voorbeeld in de slotronde. Alleen 
Maarten Solleveld maakte geen fout. De speler van SO 
Rotterdam leverde tegen Kuipers en Hendriks een halfje 
in, maar maakte geen fouten tegen de sterke subtoppers. 
Met 6 uit 7 was de zege dan ook overtuigend. Daan Hol-
tackers werd tweede met 5 punten en een TPR van 
2328. Een unieke prestatie, die hopelijk het begin van 
een lange succesvolle periode inluidt. Van de vele ande-
re ASV-ers waren vooral John Sloots, die in de slotronde 
moest buigen voor Solleveld, Anna Paul Taal en Pascal 
Losekoot goed op dreef. 
 
Groep B 
Deze groep werd gedomineerd door Michiel Jansen uit 
Voorst. Er zijn kennelijk voorzitters die ook achter het 
schaakbord kunnen presteren. Michiel Jansen speelde 
vrijwel het hele toernooi aan het topbord. Twee keer 

schoven ASV-ers bij hem aan. Maar zowel Al-
bert Marks als Nico Schoenmakers moesten het 
afleggen tegen de excellerende preses van de 
Voorster SC. Uiteindelijk hield Jansen zijn ach-
tervolgers op anderhalf punt achterstand. Nico 
Schoenmakers was een van die spelers die tot 
5 punten kwamen. Marco Braam begon drama-
tisch en kreeg zelfs een gratis punt. Nadat hij 
van clubgenoten voldoende prikkelende opmer-
kingen gekregen had, gingen de mouwen om-
hoog en werden er drie zeges geboekt. Opmer-
kelijk was de off-day van Jan Vermeer, ooit win-
naar van een van de ASV-toernooien, die nu 
laatste werd.  
 
Groep C 
Ook deze groep kreeg geen ASV-er als win-

naar. Esther Wolbers uit Apeldoorn, die al jaren geen 
schaakstuk meer aangeraakt had, was ongenaakbaar. 
Met 6½ punt werden de achtervolgers op grote afstand 
gehouden. Onder hen geen ASV-ers. Toch vielen de 
ASV-ers wel op. Frans Veerman zat in ronde 2 nog aan 
het topbord en Dick Vliek was na vier ronden zelfs alleen 
koploper met de maximale score. Daarna ging bij Dick 
echter het licht uit en kwam er nog maar een halfje bij.  
Door die terugval viel Dick buiten de prijzen. De eer van 
de beste ASV-er in deze groep viel hem wel ten deel, al 
scoorden Alain van der Velden en Theo Koeweiden ook 
4½ punt. Ook Pieter Verhoef streed steeds met de bes-
ten mee. Een nederlaag in de laatste ronde wierp Pieter 
echter terug in de middenmoot. 
 
Alles bij elkaar kunnen we weer terugzien op een prach-
tig toernooi. Het ging er heet aan toe in de strijd om de 
punten. En het was ook heet in het Lorentz. Wat dat be-
treft waren de speelomstandigheden zoals het toernooi 
verliep. 
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4,5 PUNTEN  
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Probleemrubriek: zelfmats 
Hendrik van Buren 

In het nummer van afgelopen december vulde ik deze 
rubriek met helpmats. Wouter van Rijn had net laten we-
ten, dat hij aan het Nederlands kampioenschap pro-
bleemoplossen had meegedaan. Er was dus in elk geval 
interesse;  maar meer dan ik toen vermoedde. Ik eindig-
de dat artikel  met een opgave, waarbij ik schreef 
“probeer hem maar niet op te lossen. Dat lukt je toch 
niet.” Dat was dus niet waar. Wouter zag, waar de clou 
zat en vond na enig zoeken de oplossing. Nu vind ik dat 
vrij normaal, nadat ik gezien heb, wat hij zelf produceer-
de: een aantal mooie, maar ook erg moeilijke helpmats. 
Maar de verbazing was nog niet geweken of Martijn Boe-
le kwam me vertellen, dat hij een helpmat had gecompo-
neerd. En weer was het topkwaliteit. Zijn probleem loopt 
op een thema, dat ik nog nooit eerder had gezien in een 
helpmat: de omzetting van zwarte paarden in witte paar-
den. Beiden zouden volgens mij zo in een internationaal 
concours kunnen stappen.  ASV lijkt wel een probleem-
vereniging te gaan worden. Voor mij betekende het, dat 
ik de laatste tijd meer gepraat heb over heterodoxe pro-
blemen dan ik pleeg te doen. Daar kwam ook uit, dat ik 
nu besef, dat het goed is om nog een keer uit te leggen, 
waar het om gaat. Bij een helpmat werkt zwart actief mee 
aan zijn eigen ondergang. Zowel wit als zwart hebben 
maar één doel en dat is, dat zwart mat gezet wordt. Na-
tuurlijk is dit niet helemaal in lijn met de normale schaak-
regels, maar reuze leuk als je eens anders met schaak-
stukken bezig wil zijn. Bij een zelfmat wil wit, dat zwart 
hem matzet. Ook niet helemaal in lijn met de normale 
regels. Maar ook dit uitgangspunt leidt soms tot mooie 
producten. Let op het belangrijke verschil tussen de 
twee. Bij een helpmat willen beide zijden hetzelfde. Bij 
een zelfmat is dat niet het geval. Zwart wil wit helemaal 
niet mat zetten, maar wit dwingt hem om dat te doen. Dit 
is niet gemakkelijk uit te leggen. Een voorbeeldje moet 
het werk doen. Ik kies daarvoor een recht-toe-recht-aan 
zelfmat van de Rus Kricheli.  

 

Ik durf het een makkelijke te noemen; zwart heeft nauwe-
lijks zetten. Zwart kan niet met de toren spelen, want dan 
geeft hij gelijk mat en dat wil hij niet. Maar wit kan hem 

wel dwingen. 1. e5-e6 Zwart kan kiezen uit b4-b3 en c4x-
d3. In het eerste geval speelt wit Da7-a5+; in het tweede 
Da7-c5 +. Als zwart de dame niet wegslaat staat hij mat. 
Dus is hij nu gedwongen met Tg5 te spelen. Alleen daar-
mee kan de dame van het bord worden genomen. Maar 
op hetzelfde moment geeft zwart mat ook al wilde hij dat 
niet. 
 
Ik zei al, dat ik het een eenvoudig voorbeeld vind. Het 
tweede diagram (ook een tweezet) is duidelijk ingewikkel-
der.  

Zwart heeft hier meer zetten ter beschikking. Een sleutel-
zet haal je er niet zo maar uit. Zeker niet als je geen erva-
ring hebt met dit soort problemen. Die is: Da5-a6. Nu 
dreigt er  2, De2+ , waarop zwart verplicht is tot …Pxe2 
en dan is het mat. De zwarte taak bestaat dus vooral uit 
het verhinderen van die damezet. Dat kan met Pc4, maar 
dan heeft wit Dc6 ter beschikking. En nu kan alleen Pd5 
het mat pareren en prompt staat wit mat. Zo gaat het ook 
na …Ld3 2.Dxd3+ en …Pbd5 2. Dg6+. Dit probleem van 
de Hongaar Benedek heeft al meer varianten dan die van 
Kricheli. Maar ook op dat vlak kan een zelfmat rijk zijn. 

Kijk maar eens naar dit probleem van Leonid Kubbel.  
(Ja, weer hij).  
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Hij koos als thema de dubbele Pickaniny. Die komen we 
ook in de normale problematiek tegen. Wat is een Picka-
niny? Kijk eens naar de pionnen e6, f7 en g6. Zwart kan 
vier zetten spelen: fxe, fxg, f6 en f5. Op al deze zetten 
moet een antwoord gereed liggen. In dit probleem is de 
sleutelzet 1.Pc6 en kijk eens hoe mooi. Er ligt gelijk een 
tweede Pickaniny. Wit moet acht antwoorden in de ach-
terzak hebben. Die antwoorden moeten er steeds toe 
leiden, dat zwart gedwongen is met Pg1 te spelen. Dan 
staat wit gelijk mat. In dit geval wordt dat steeds bereikt 
met zetdwang. Kijk maar eens: …bxa 2. Pa5 of…b5 
2.Pc4 of …b6 2.Lxc6 dit slaan kan natuurlijk niet met de 
dame, want dan komt f7 uit de penning. …bxc 2. Lc5 en 
vooral niet 2.Txc6 want dan kan zwart Kf8 spelen. De 
linker pickaniny is mooi opgelost. Nu de rechter nog.  
Daar gaan we weer: …fxe 2.Pe5 of …f5 2. Lf4 of…f6 
2.Ld4 of fxg 2. Lg5  en in alle acht de gevallen is zwart 
gedwongen met Pg1 te spelen en zet hij wit dus mat. For-
midabel knutselwerk. 
 

Een andere mogelijkheid om meer varianten te bewerk-
stelligen is uiteraard promotie. Je hoeft geen dame te 
vragen; het mag ook toren, loper of paard zijn. In 1938 in 
het Tijdschrift van de KNSB – zoals toen het bondsblad 
heette- werd de eerste prijs voor heterodoxe problemen 
gewonnen door een driezet zelfmat van Hassebroek. Hij 
gebruikte de promotie en deed dat prachtig.  
 
Zwart staat vrijwel klem. Hij kan a2-a1 en g2-g1 spelen. 
Na …g1 loopt de zaak keurig. Zie: 2.Pe4+ Lxe4 3. Dc7+ 
Pxc7 # Voor dit mat is het nodig, dat zwart ook veld f5 
afdekt anders kan de witte koning weglopen. Loopt het 
ook zo mooi na a2-a1. Nee, dan is er geen zelfmat te  
 
vinden. Maar die zet kunnen we natuurlijk onmogelijk 
maken met 1. Td1-a1. Dan heeft zwart echter weer d2-
d1. We gaan het weer proberen: Als zwart dame haalt 
lukt het. 1. Ta1 d1D 2. Pd3+ Die moet geslagen worden 
anders staat zwart mat. Dus …Dxd3 en nu gebruiken we 
de eerste variant weer. 3.Dc7+ en Pxc7# En ook nu 
wordt veld f5 gedekt. Maar zoals gezegd: zwart hoeft 
geen dame te nemen. ….d1T 2. Txd5+ Txd5 3. Dc7+ 
Pxc7 of …d1L 2.Tc1 Lc2 3. Dc7+ Pxc7# of …c1P 2. Le3 
Pxe3 3.Dc7+ Pxc7#.  Let er op, dat in alle varianten 
steeds veld f5 afgedekt moet worden. Je vraagt je wel 
eens af hoe veel tijd nodig is voordat alles klopt. Dat is 
precies de reden, waarom het helpmat volgens 
Goldschmeding niet populair geworden is. Er zijn enorme 
constructiemoeilijkheden. En als componisten ze amper 
kunnen maken hebben wij niet veel om op te lossen. Vol-
gende keer dus maar weer iets over de alledaagse prob-
lematiek.     

De eerste kampioen van dit seizoen is bekend. Hedser 
Dijkstra versloeg in de bekergroep in de finale Bob Kooij. 
De dit seizoen bij ASV teruggekeerde Bob Kooij leek lan-
ge tijd hard op weg naar de winst. Een blunder kostte 
hem echter de winst. Geluk voor Hedser Dijkstra, zo zou 
je kunnen denken. Maar ja, het is intussen al de derde 
keer dat Hedser de beker wint. Dat is geen geluk meer! 
Hedser Dijkstra is daarmee tevens een van de acht spe-
lers in de kwartfinale van de Kroongroep. Daarin stuit 
onze cupfighter op Dirk Hoogland. Het is met Guust 
Homs-Jan Knuiman nog een van de twee te spelen partij-
en. Jochem Woestenburg plaatste zich ten koste van 
Siert Huizinga voor de halve finale en Wouter  van Rijn 
volgde dat voorbeeld. Wouter Abrahamse werd op de 
weg naar eeuwige roem de voet dwars gezet. 
 
In de strijd om de clubkampioenschappen zijn intussen 
25 partijen gespeeld. En in alle drie de groepen is het 
ongelofelijk spannend. Een unieke situatie, want meestal 
is de strijd in tenminste een van de groepen voortijdig 

beslist. We gaan dan ook maar snel naar de rangen en 
standen. 
 
Groep A 
Opmerkelijk in deze groep is dat de stand sinds de vorige 
ASV-Nieuws op de eerste zeven plaatsen ongewijzigd is. 
De verschillen zijn echter wel kleiner geworden. Vooral 
Dirk Hoogland deed met zeges op Paul Schoenmakers, 
Jan Knuiman, Jochem Woestenburg en Peter Boel goe-
de zaken. Vooralsnog lijkt de strijd om de titel te gaan 
tussen Guust Homs, Dirk Hoogland en Henk Karssen. 
Laatstgenoemde kent een uitstekend eerste seizoen bij 
ASV. Achter de toppers vallen vooral de klasseringen van 
Jochem Woestenburg en Remco Gerlich positief op.  

 

Interne competitie 
Erik Wille 
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Groep B 
Albert Marks is zijn koppositie kwijtgeraakt aan Jan 
Groen. De zege van Jan Groen op Albert Marks kreeg 
een goed vervolg, terwijl Albert Marks juist de draad een 
beetje kwijt is. Maar schrijf de regerend kampioen niet te 
vroeg af. De strijd om de titel is echter geenszins een 

tweestrijd, maar een gevecht van drie personen. Tom 
Bentvelzen is namelijk ook aangeschoven. Zijn winstpar-
tijen tegen Jan Vermeer en Dick Hajee hielpen hem ho-
gerop. Jan Vermeer lijkt mede door die nederlaag uitge-
schakeld, maar met onze vechtschaker weet je het nooit. 
De top drie is dus gewaarschuwd. 

TOTAAL  INTERN  EXTERN 

Nr  Naam  TPR  ELO  score  aantal  score  aantal 
sco-
re 

aan-
tal 

1  Guust Homs  2241  2213  12  19  6,5  9  5,5  10 
2  Dirk Hoogland  2233  2194  14  22  10,5  13  3,5  9 
3  Henk Karssen  2206  2177  20  31  14  21  6  10 
4  Wouter van Rijn  2150  2183  8,5  17  4,5  8  4  9 
5  Otto Wilgenhof  2131  2125  10,5  21  7  11  3,5  10 
6  Jochem Woestenburg  2098  2057  10  17  7  12  3  5 
7  Remco Gerlich  2096  2022  9,5  16  4,5  8  5  8 
8  Peter Boel  2057  2113  13  25  8  16  5  9 
9  Wouter Abrahamse  2049  2000  11,5  21  8,5  14  3  7 
10  Frank Schleipfenbauer  2003  2051  8,5  20  6  14  2,5  6 
11  Jan Knuiman  1980  1986  15  28  11,5  21  3,5  7 
12  Anne Paul Taal  1970  1936  8  14  3  5  5  9 
13  Koen Maassen van den Brink  1955  1982  9,5  21  4  13  5,5  8 
14  Martin Weijsenfeld  1936  1932  10  22  6  15  4  7 
15  Ruud Wille  1933  1939  19  33  13,5  23  5,5  10 
16  Désiré Fassaert  1905  1883  14  25  10  17  4  8 
17  Siert Huizinga  1878  1850  15  29  9,5  20  5,5  9 
18  Theo van Amerongen  1832  1835  9,5  17  5  11  4,5  6 
19  Tony Hogerhorst  1815  1837  15  33  12  25  3  8 
20  Rob Huberts  1795  1805  10  21  8  16  2  5 
21  Ruud Verhoef  1695  1746  6,5  19  3,5  12  3  7 

Groep A 

TOTAAL  INTERN  EXTERN 

Nr  Naam  TPR  ELO  score  aantal  score  aantal 
sco-
re 

aan-
tal 

1  Jan Groen  1816  1803  13  22  11  17  2  5 
2  Albert Marks  1765  1767  9  20  5  12  4  8 
3  Tom Bentvelzen  1764  1707  11,5  18  9,5  13  2  5 
4  Jan Vermeer  1736  1746  14  28  9  18  5  10 
5  Theo Koeweiden  1697  1627  9  16  5,5  10  3,5  6 
6  Harold Boom  1647  1677  7  15  3  9  4  6 
7  Hedser Dijkstra  1646  1665  13,5  24  11,5  18  2  6 
8  Hendrik van Buren  1644  1660  12  25  9,5  17  2,5  8 
9  Bob Kooij  1642  1636  10  20  9,5  18  0,5  2 
10  Abbes Dekker  1620  1688  6  16  3  9  3  7 
11  Dick Hajee  1619  1681  6,5  16  4,5  13  2  3 
12  Frits Wiggerts  1615  1626  6  14  4,5  10  1,5  4 
13  Rob van Belle  1607  1673  10  25  7,5  19  2,5  6 
14  Hans Corbeel  1592  1637  6  14  4,5  9  1,5  5 
15  Ton van Eck  1585  1584  9  18  6  12  3  6 
16  Jos Aarntzen  1561  1580  7,5  17  5,5  12  2  5 
17  Henk Kuiphof  1532  1596  8  19  4,5  13  3,5  6 
18  Frans Veerman  1382  1467  6  17  3  9  3  8 

Groep B 
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Groep C 
André de Groot is nog steeds koploper in deze groep, 
maar het verschil met nummer 2 Bent Schleipfenbauer is 
angstig klein geworden. De conditie van onze jeugdleider 
lijkt niet toereikend. Twee nederlagen in de teams en een 

nul tegen Hans Derendorp deden de voorsprong slinken. 
Behalve Bent Schleipfenbauer zitten ook Ko Kooman, 
Xadya van Bruxvoort en Horst Eder de koploper op de 
hielen. De titel zal misschien wel pas op de laatste com-
petitieavond verdeeld worden. 

Het is goed te zien dat in alle groepen nog zoveel spe-
lers het eindklassement (tenminste 25 partijen ge-
speeld) kunnen halen. We hopen dat iedereen deze 
clubtrouw volhoudt ook als de zon op donderdagavond 
begint te schijnen. 
 
Rapidcompetitie 
De vierde speelavond heeft de stand op zijn kop ge-
zet. Ruud Wille is de nieuwe koploper. Hij was op de-
ze avond onnavolgbaar en klopte achtereenvolgens 
Wouter Abrahamse, Tony Hogerhorst, Henk Karssen 
en Wouter van Rijn. Ruud Wille heeft nu een half punt 
voorsprong op Jan Knuiman en Bob Beeke. Daar weer 
een half punt achter staan Sander Berkhout, Guust 
Homs en Wouter van Rijn. Een spannende slotavond 
wacht ons. 
 
En dan als altijd de afsluiting van deze aflevering de 
stand van de ELO-stijgers: 

TOTAAL  INTERN  EXTERN 
Nr  Naam  TPR  ELO  score  aantal  score  aantal  score  aantal 
1  André de Groot  1555  1462  14,5  22  9,5  15  5  7 
2  Bent Schleipfenbauer  1542  1521  10  20  6,5  14  3,5  6 
3  Ko Kooman  1536  1512  14  26  10  20  4  6 
4  Xadya van Bruxvoort  1512  1498  6,5  14  4,5  8  2  6 
5  Horst Eder  1509  1523  9,5  22  7  15  2,5  7 
6  Hans Derendorp  1494  1463  12,5  21  10,5  17  2  4 
7  Bob Sanders  1486  1449  11  21  7,5  14  3,5  7 
8  Lion de Kok  1481  1515  10,5  22  8  16  2,5  6 
9  Clemens Wijman  1391  1420  13  26  11,5  22  1,5  4 
10  Hans Meijer  1383  1365  9,5  19  8  15  1,5  4 
11  Koen van Keulen  1377  1271  12,5  20  10  15  2,5  5 
12  Jan Zuidema  1370  1407  13  25  10,5  20  2,5  5 
13  Jan Diekema  1317  1197  10  16  6  11  4  5 
14  Jelle Noordhuis  1317  1366  5  14  4  10  1  4 
15  Danny Hageman  1296  1263  11  20  11  18  0  2 
16  Bob Hartogh Heys  1290  1283  12  22  10,5  18  1,5  4 
17  Kees van Keulen  1273  1254  11  25  8,5  17  2,5  8 
18  Gerard Viets  1258  1203  10,5  18  10,5  18  0  0 
19  Jan Sanders  1236  1226  11  23  10  18  1  5 
20  Pim Rijmer  1199  1256  6,5  18  6,5  17  0  1 
21  Henk Kelderman  1169  1199  8,5  23  7  18  1,5  5 
22  René de Goey  1159  1103  9  19  9  18  0  1 
23  Phillip Stibbe  1104  1112  6,5  17  6,5  17  0  0 
24  Hein van Vlerken  1086  1115  9,5  29  7,5  23  2  6 
25  Jelmer Visser  965  1027  5  23  5  21  0  2 

Groep C 

            TOTAAL    

Nr  Naam 
Gr
p  ELO 

sco-
re 

aan
tal 

Stij-
ging 

1  Koen van Keulen  C  1271  12,5  20  133 
2  Henk Karssen  A  2177  20  31  112 
3  André de Groot  C  1462  14,5  22  101 
4  René de Goey  C  1103  9  19  83 
5  Tom Bentvelzen  B  1707  11,5  18  78 
6  Herman de Munnik  C  1533  9,5  13  72 
7  Pieter Verhoef  C  1372  7  11  72 
8  Jan Diekema  C  1197  10  16  69 
9  Dirk Hoogland  A  2194  14  22  59 
10  Wouter Abrahamse  A  2000  11,5  21  58 
11  Jan Groen  B  1803  13  22  58 
12  Alain van der Velden  C  1057  3  6  57 
13  Theo Koeweiden  B  1627  9  16  55 
14  Désiré Fassaert  A  1883  14  25  52 
15  Remco Gerlich  A  2022  9,5  16  50 
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Hier raakte André de Groot dus wel zijn eerste plaats 
kwijt. Daar waar vader Kees van Keulen afgelopen sei-
zoen de snelste stijger was, treedt nu zoon Koen van 
Keulen in zijn voetsporen. De sprong die Henk Karssen 
maakt is ook erg knap. Ook in deze ranglijst is de strijd 
nog lang niet gestreden.   

Nog tien ronden te gaan. Er kan dus nog van alles veran-
deren in de standen. Veel spelen is het devies. Dus tot 
donderdag! 
   

De Jeugdhoek: de jongste jeugd begint goed 
Tijs van Dijk 

24 maart was er een leuk jeugdtoernooi, 
gehouden door onze zuiderburen. De opkomst 
was groot met 112 spelertjes, al waren het er 
verleden jaar nog meer met 146. 

We konden meteen flink werven voor ons eigen 
jeugdtoernooi van 7 april a.s. dat ASV voor het 
eerst aan de Vlamoven organiseert. Op de 

achtergrond zie je de Toren-bar met ervoor 
onze speler Teun die het nieuwste 
schaakconcept aan het spelen is: 
Raindropchess wat je naast de gewone 
schaakstukken met kaarten speelt. 

Tussendoor was er veel jolijt en team-
geest bij onze spelertjes. 
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Ook was er een huisschakerstoernooi waarin 
dit jaar wederom een ASV-ouder 
(midden) meedeed. 

De resultaten van de ASV-kids waren 
wisselend. Em was als eerste ge-
plaatst... maar eindigde niet zomaar als 
eerste. Zij scoorde 9 uit 9! Een onge-
kend grootse prestatie. 

Niet iedereen had geluk: Mikel speelde 
in een zeer moeilijke groep en moest 
tegen 2x zo goede tegenstanders spe-
len. Hij heeft Daan Holtackers als men-
tor maar dit was toch wat te veel van 
het goede en hij kwam tot 1 punt. 
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Een jaar of tien geleden stonden onze jeugdleden Murat 
Duman en Kasper Uithof, toen beiden een jaar of 15, aan 
de wieg van de strijd om de open Arnhemse jeugd-
schaaktitels. In die dagen werd gespeeld in de hal van 
het gemeentehuis. Na een paar jaar stopte dit evene-
ment echter en ASV had op zaterdag geen accommoda-
tie om een jeugdtoernooi te organiseren. Met Ruud Ver-
hoef als trekker heeft de jeugdleiding dit toernooi echter 
op Paaszaterdag weer nieuw leven ingeblazen. 
 
Ons clublokaal in Activiteitencentrum Schreuder is im-
mers een prachtige locatie voor jeugdschaak. Rond elf 
uur stroomden de kinderen met ouders en jeugdleiders 
ons clublokaal binnen. En een uur later was iedereen in 
gepaste rust aan het schaken. De jongste groep speelt in 
de kantine en doet dat zonder klok. Pas als de partij te 
lang duurt, wordt er een klok naast het bord gezet. Een 
simpele en doeltreffende oplossing. Het is prachtig te 
zien met hoeveel overgave er door de kinderen gestre-
den wordt. Een klein meisje zit op de knieën op de stoel 
anders kan ze niet bij de stukken. En toen een pion de 
overkant bereikt had, wist ze zich met de voeten op de 
stoel leunend op de ellebogen net lang genoeg te maken 
om een dame op het bord te zetten. Het is prachtig om te 
zien. Ook is zichtbaar dat de kinderen elkaar met grote 
regelmaat treffen op toernooien. Jeugd van verschillende 
clubs blijkt bevriend geraakt en heeft samen het grootste 
plezier. 
 
Bij de andere drie groepen wordt wel met klok gespeeld. 
Alle spelers hebben 20 minuten bedenktijd. In de groe-
pen B en C spelen ze alsof hun leven ervan afhangt. Ra-
zendsnel worden de zetten van de opponent beantwoord. 
Doordat beide spelers steevast heel snel spelen, zijn 
slechte zetten soms toch goed. Lopend langs de borden 
maak je de vermakelijkste taferelen mee. Een van de 
spelers rokeert lang, maar eindigt daarbij met zijn koning 
op b1. De tegenstander was echter behulpzaam en legde 

de lange rokade geduldig nog een keer uit. Blij kijkend 
wordt de koning op c1 gezet (weer wat geleerd) en direct 
daarna slaat de 5 seconden terug nog zo behulpzame 
tegenstander triomfantelijk de na de rokade ongedekte 
pion op a2 eraf. Het zijn zo maar beelden die wat langer 
bijblijven. 
 
In groep A wordt de tijd wel gebruikt. Daar worden ook 
echt tijdnoodduels uitgevochten. En dat is altijd leuk om 
te zien. Cameraman Michael Engelhardt filmt de A-groep 
en hij zal van de tijdnoodfase ongetwijfeld mooie frag-
menten in zijn films opgenomen hebben. Alles is te zien 
in het jeugdgedeelte van de site van ASV. 
 
Na een lange schaakdag was het tijd voor de prijsuitrei-
king. En zoals dat bij jeugdtoernooien vaak gaat, was er 
voor vrijwel iedereen prijs. Ook was er nog een oplos-
wedstrijd met prijsjes voor elke leeftijdscategorie. Voor 
voorzitter Erik Wille was deze prijsuitreiking een geheel 
nieuwe ervaring. Toen hij de microfoon in de hand nam, 
werd hij onmiddellijk omringd door een veertigtal kinde-
ren. Toen hij weer bevrijd was, konden alsnog de prijs-
winnaars gehuldigd worden en op de foto gezet worden. 
Ruim na vijven ging iedereen huiswaarts. De jeugd weer 
wat schaakervaring rijker en een leuke middag verder. 
Complimenten voor de vrijwilligers van ASV, die deze 
dag zo geruisloos lieten verlopen. 
 
Tenslotte 
In de vier groepen speelden maar liefst 12 ASV-ers mee. 
Zekerde helft van de ASV-ers eindigde ook bij de eerste 
acht, goed voor een prijs. Een teken dat onze jeugdafde-
ling in kwaliteit nog steeds groei doormaakt.  

Open Arnhems jeugdkampioenschap 
Erik Wille 

Onze jongste jeugd kwam wel zeer in de 
buurt van Em's prestatie: Dominick, die ver-
leden maand 6 geworden is, was fenome-
naal door gedeeld eerste te eindigen met 8 
uit 9! 
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Xadya van Bruxvoort plaatst zich voor NK 
Erik Wille 

Xadya van Bruxvoort heeft Paaszaterdag in Amersfoort 
met acht meisjes om vier plaatsen in het Nederlands 
kampioenschap in de categorie meisjes B gestreden. Er 
werd gespeeld in twee groepen van vier, waarvan de eer-
ste twee speelsters zich kwalificeerden. Xadya startte 
uitstekend door met zwart te winnen van de op papier 
sterkste speelster, Frederieke Klopstra. Na nog een remi-
se wachtte in de slotpartij Maureen Naber van De Toren. 
Remise was genoeg om zich te plaatsen, maar Xadya 
wilde en kreeg meer. 

Xadya speelt met wit en heeft net 1. f5xg6 gespeeld. 
Hierna gaat Maureen Naber in de fout. 1. … Df6 2. gxf7 
Kxf7 een tweede blunder op rij. Xadya slaat meteen toe. 
3. Dg3 Tg8 4. Dxd6 Dxf1+  5. Txf1+ Ke8 6. Dxc6 Lxd4+ 
7. cxd4 Tgg4 8. Dc8+ Ke7 9. Lb4+ Ke6 10. Dc6+ mat 1-0 
 
Xadya speelt zo voor het tweede jaar op rij in het Neder-
lands kampioenschap! 
 
Overigens speelde Floris van Capelleveen in hetzelfde 
weekend in Brabant om de Nederlandse titel bij de E-
jeugd. Floris leerde vooral veel en scoorde 2½ punt. Xa-
dya speelt begin mei haar NK en met Hemelvaartsdag 
speelt Pieter Verhoef het NK voor de D-jeugd. ASV zit 
met haar jeugd duidelijk in de lift. 

 

Waterlanders en vreugdetranen bij ASV 2 
Frank Schleipfenbauer 

Hoewel ASV 2 voor het ingaan van de 8e ronde 2 match-
punten voorstond op de nummer 2, Regiohakkers en 
zelfs 3 matchpunten op nummer 3, Zukertort Amstelveen 
3, wisten we dat het deze ronde, tegen Zukertort Amstel-
veen moeilijk ging worden om te winnen. 

We wilden echter een te spannende 9e ronde ten koste 
van alles voorkomen en de opdracht was dan toch de 
winst en anders minimaal gelijk spel te pakken bij Zuker-
tort Amstelveen. 

Want in alle rekensommetjes gingen we er natuurlijk van 
uit dat de Regiohakkers, ondanks onze mooiste dromen, 
gingen winnen van Messemaker 1847, de tegenvallende 
elotopper uit onze klasse. En bij verlies van ons team zou 
het team van de Regiohakkers ons bijlopen op match-
punten en zelfs inhalen op hordpunten. Kortom… 

Hoe anders zou het allemaal lopen. 

Wij speelden een moeilijke wedstrijd waar de uitslag con-
tinu rondom de 4-4 hing en de tegenstander geen krimp 
gaf . 

Sander en Koert hielden de hele tijd het evenwicht, John 
en ik stonden moeilijk. 

Pascal stond goed en Martijn onduidelijk. Vincent en 

Koen hadden het iets, maar dan ook echt, iets, betere 
van het spel. 

Toen viel rond de tijdnoodcontrole de beslissing.  

John speelde als eerst een remise door een remisevoor-
stel, toen Koen een remise door zetherhaling, daarna 
Koert ook een remise in een stelling waar niets meer te 
proberen was, Sander blundert in een gelijkstaand eind-
spel, Pascal ziet zijn stelling verzanden in remise en ik 
verlies een chaotische partij de grip, een paar pionnen en 
uiteindelijk een stuk.  

4-2 voor Amstelveen. Huiver en vrees.  

Maar Martijn en top-invaller Vincent zijn nog bezig 4-4, 
kan nog wel??!? 

Martijn wint uiteindelijk zijn partij en dan moet onze top-
invaller, Vincent, in een vrijwel gelijke stelling forceren om 
nog 4-4 te bereiken.  

Want, dat is nog steeds de veronderstelling, minder staat 
gelijk aan geen promotiekansen meer.  Deze poging faalt 
uiteindelijk en ook hij verliest. 

5-3 voor Amstelveen. En een domper voor ons. 

Seizoen weg, hoon zal ons deel zijn.  
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Geen spannende 9e ronde meer. Regiohakkers zal ons 
voorbij stormen. Er zijn tranen van verdriet en schaamte. 
De schandpaal wacht ons… 

ASV 2, de grootste losers heel ASV, van ASV 1 tot en 
met ASV 13! 

De wonden likkend en steun zoekend bij elkaar verlaat 
de groep gewonde en aangeslagen strijders het lokaal 
van de tegenstander en strompelt door kille en natte Am-
stelveen. 

De groep valt onder weg uit elkaar, enkelen besluiten 
zonder voedselopname huiswaarts te gaan, de resteren-
de groep gaan in het stalen ros van de “most wanted” 
ASV-er op zoek naar een gelegenheid de honger en 
dorst te stillen.  

De groep dwaalt door Amstelveen, zelfs een duidelijke 
routebeschrijving naar de herberg, de Kostverloren hof, 
kan men niet meer opvolgen.  

En terwijl de, niet bij naam te noemen bestuurder van het 
ros, in den vreemde, rillend en snikkend, voor de 2e maal 
de weg vraagt, ditmaal bij een lokale groentehandelaar 
genaamd “Dirk”, …. klinkt er opeens een enorm gejuich 
op uit zijn stalen ros.  

De moderne versie van de zingende draad meldt 
“Messemaker 1847 wint van Regiohakkers!” Tranen van 
opperste vreugde denderen over de gezichten van de 
strijders…euh ASV-ers!  

We leven nog en hebben het kampioenschap in eigen 
hand! De zon schijnt weer in het mooie Amstelveen, we 
durven weer naar huis, maar eerst nog naar Yu Woah! 

ASV 2 staat nog steeds 1 matchpunt voor op de achter-
volgers, nu dus Zukertort Amstelveen 3, en 2 matchpun-
ten op de Regiohakkers. 

Wordt het gelukkig toch nog, heel even heel erg, span-
nend in de laatste ronde 21 april tegen LSG 4! 

Klop, Tjomme - Schleipfenbauer, Frank  
 
Stelling na 16 Lb5; 

Na een pionoffer in de opening is een interessante stel-
ling ontstaan. Omdat ik alleen kijk naar het afmaken van 
mijn ontwikkeling komen alleen de zetten Pa6 en Pc6 in 

me op. Niet slim dus. Achteraf was de conclusie dat 16... 
, d5 een betere optie was om daarmee de stelling te ope-
nen met kansen voor de pion.  
16... Pc6 17. Pge2² Pe5 
[17... Pb4!? 18. Pd1 Tfd8]  
18. Pf4 Dc7 19. Thd1 g5 20. Pd3« g4??  
Kost net geen pion maar leidt wel tot een verloren stel-
ling. Alternatieven zijn er echter ook niet veel. 
21. Pxe5 g3 22. Kg1 dxe5 23. Lxd7 Pxd7 24. Pe2(?)  
[veel beter is natuurlijk 24. Pb5!? Dd8« en de zwarte 
stukken zijn tot volledige passiviteit gedoemd.]  
24... Tfb8 25. b3 Tb7 26. Dc4 Dc6 27. Pxg3 Tab8 28. 
Td3 Tb4 29. Dc2 c4 30. bxc4 Txc4  
[of 30... Pc5 31. Tdd1 Pb3«]  
31. Dd1 Pc5 32. Td6 Dc7 33. Kh2  

 
En in deze stelling flitste even 33... Td4 door mijn hoofd, 
in de tijdnood besliste ik echter anders. Maar Td4 is mis-
schien wel de beste praktische oplossing. Na 34. Lxd4, 
exd4 komt Le5 in de stelling met een nare penning.  
 
33... Pb3 34. Tb1 Pd4 35. Txb8 Dxb8 36. Td7 De8 37. 
Tb7 Kh8 38. Db1 Dxa4 39. Ph5 Tc2 40. Db6 Nu is het 
echt afgelopen. 

 
40... Pxf3 41. Kg3 De8 42. Tb8 Tc8 43. Txc8 Dxc8 44. 
Kxf3 [1-0]  
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ASV 4 veilig na winst op de Toren 2 
Anne Paul Taal 

Zoals elk jaar is het altijd weer leuk om te kijken bij wed-
strijden tussen ASV 4 en De Toren 2. 

Ook nu was er weer uitgebreid gepuzzeld van te voren 
met de opstelling. Wie zet Jeroen waar? 

Vorig jaar had ik Paul en Barth verrassend op bord 1 en 
2 gezet en nu wilde ik bij deze belangrijke wedstrijd niet 
en spelen en teamleider zijn. Martin was nu de verrassing 
op bord 1 , maar hierover straks meer . 

Al in het begin van de wedstrijd kwam Murat naar mij toe 
en vroeg of hij het remise aanbod van Fred Beumer na 
15. Pfxg5 ( zie diagram) moest aannemen. 

De stelling zag er erg gevaarlijk uit  en verder was er op 
de borden nog niets aan de hand. Ik vroeg wat hij wilde 
en Murat wilde doorspelen. Ik vond het riskant, maar liet 
hem de keus. 

Commentaar: Murat 

15…Pxe4 16.Txe4 hxg5 17.Tg4 Lf4  

 

Wel nu, naar mijn mening forceerde hij ietwat ondoor-
dacht. Met 17. ... Lf4, wellicht een lelijke maar volgens mij 
de enige en meest gunstige oplossing, had ik het idee 

dat de kansen in de wedstrijd gekanteld waren.  
18.Lxg5 Lxg5 19.h4 Pf6 20.Txg5+ Kf8 21.Dc3 Dd6 
22.Te1 Tad8 23.d5 exd5 24.Txe8+ Txe8 25.cxd5 cxd5 
26.h5 d4 27.Dd2 Pe4 28.Lxe4 Txe4 29.f3 Th4 30.Kf2 d3 
 

 
In plaats van 30. Kf2 zou 30. g3 veel interessanter zijn 
geweest, want: 30. g3 Txh5, 31. Txh5 Dxf3, 32. Dg2 
Dxf3, 33. Th8 Ke7, 34. Dg5 f6 35. Van alles is mogelijk, 
maar als het goed is alles tegen te houden.   
31.Dc3 Dd4+ 32.Dxd4 Txd4 33.Ke1 d2+ 34.Kd1 f6 Dit 
met de gedachte om 34. ... La6 te spelen en daarna 35. 
... Le2. Een voorbereidende zet moet dan eerst zijn: f6.   
35.Tg3 La6 Wit geeft op. Eindconclusie: ik moet toch 
echt eens wat aan mijn openingen gaan doen!!  
 
Met de overwinning van Murat kwamen we op 2-1 voor-
sprong na korte remises van Gerben en Ruud. Ivo hield 
het niet droog tegen Mathieu Roskam en tekende voor 2-
2. Toen kwam de tijdnoodfase en aan bord 1 stond Mar-
tin geweldig tegen Jan Puyman. Jan raakte in ernstige 
tijdnood en na Martins  36  Db7 (zie diagram)  zag hij het 
niet meer en viel zijn vlag. 

Weer voor: 3-2. 
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In de tijdnoodfase ging het mis bij Siert, de hele middag 
had hij de betere stelling, maar Ben bleef overeind. Het 
overschakelen naar minder dan winst was teveel  voor 
Siert. Hij bleef de winstweg zoeken ten koste van veel tijd 
en toen was het ineens verloren 3-3.  

Désiré had in de tijdnoodfase zijn iets mindere stelling 
bekwaam gekeept en wat na de 40e overbleef leek potre-
mise. Thomas bleef nog een tijdje proberen, maar zag 
daar uiteindelijk het nutteloze van in 3.5 – 3.5.  

Paul Tulfer heeft tot nu toe een seizoen, waarbij hij goe-
de stellingen opbouwt en daarna gaat het vaak mis. Maar 
tegen De Toren 2 was hij de hele middag in the lead. Jan 
Willem spartelde en draaide maar Paul hield vast en wist 
na vele uren spelen het eindspel keurig te winnen en hij 
behaalde zo een uiterst belangrijk wedstrijdpunt en de 2 
matchpunten voor ASV 4.  

Hiermee is ASV 4 veilig en kan spanningsloos aan de 
slotronde in Voorst worden gestart. 

Reeks 
Robert Naasz 

Marco schrijft in zijn column elders in dit blad over de 
kunst van het opgeven. Zelf speel ik de laatste tijd erg 
weinig. Voordeel daarvan is dat je ook weinig verliest. 
Opgeven heb ik al een tijdje niet hoeven te doen (13 ok-
tober 2011 was de laatste keer om precies te zijn). Nu 
maken mijn schaarse tegenstanders het me ook niet zo 
heel moeilijk. 
Met ASV 6 had ik tegen Wageningen 4 een makkelijke 
avond aan bord 2: 

Wit heeft hier al een veel betere stelling, maar ruimte, 
actieve stukken, en zwart begaat nu een kapitale blun-
der. 
15...Dh5?? 16.Pg5 Le6 Op 16...e6 komt de dame in de 
problemen 17.Le2 Dh6 (17...Dh4 18.g3) 18.Pxe6]  
17.Pxe6 fxe6 18.Dxe6+ Kh8 19.Dxe7 Td7 20.De6 d5 
21.Le2 1-0 
 
Het gebraden kippetje vloog zo mijn mond in, ik hoefde 
hem alleen maar open te houden. Zo verlopen bijna al 
mijn partijen de laatste tijd. 
 
Dit is een stelling uit het bedrijfsschaak. Ik sta met zwart 
verloren maar mijn tegenstander raakt de draad kwijt.  
 
(zie volgende diagram) 
 
 
 
 

24.Th7? Beter 24.Tdh1 Da1+ 25.Kc2 Txf2+ 26.Kd3 Td2+ 
27.Kxd2 Dxb2+ 28.Kd1 Db1+ 29.Ke2 Db2+ 30.Dd2 Dx-
d2+ 31.Kxd2 Lxh6 32.Txh6 Kg7 en wit wint]  
24...Da1+= 25.Kc2 Txf2+ 26.Td2 Txd2+  
 

27.Kxd2??  
Nog steeds is 27.Dxd2 genoeg voor remise] 27...Dxb2+ 
nu is het uit. De rest is niet zo interessant meer. 
 
De volgende ronde van het bedrijfsschaak werd het me 
minder moeilijk gemaakt: 
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Hier speelde ik 12.Te1  
Kort na dit moment vroeg Jochem me of Lxh7! mogelijk 
was geweest. Uiteraard had ik er naar gekeken maar het 
leek me niet goed vanwege 12.Lxh7+ Kxh7 13.Pg5+ Kg6 
(makkelijk gaat het na 13...Kg8 bv 14.Dh5 Te8 15.Dxf7+ 
Kh8 16.Pxe6) en nu gaat 14.Dg4 niet vanwege 14...Pxe5 
maar nu rustig de pion op e4 dekken met 14.Te1 is heel 
sterk. 
12...h6 maar nu is het te laat voor het offer.  
13.Pd4 a6 14.Dg4 Kh8 15.Dh5 Pg8  

16.Pxe6! fxe6 17.Dg6 Pgf6 17...Tf5 leek me het beste 
en dat blijkt ook zo te zijn. 18.Dxe6 Txe5 19.Txe5 Pxe5 
20.Dxe5 en wit staat gewonnen.   
18.exf6 Pxf6 19.Txe6 Pe4 20.Lxh6 gxh6 21.Dxh6+ Kg8 
22.Tg6+ Kf7 23.Dg7+ Ke8 24.Te6+ 1-0 
 
Ook bij een invalbeurt in vijfde bleef het beeld hetzelfde. 
Met Dd1-b3 had ik een pion geofferd. Ik dacht genoeg 
compensatie te hebben in de vorm van mijn actievere 
stukken. En ik was moe, mezelf een beetje druk op leg-
gen door wat te offeren leek me een goede manier om de 
concentratie vast te houden: 
 
(zie volgende diagram)  
 
 
 
 
 

 
13...Pxd4 14.Pxd4 Dxd4 15.Le3 De5 15...Dh4 is denk ik 
sterker.  
16.Tfd1 Volgens Fritzie heb ik compensatie maar ook 
niet veel meer.  
16...Db8?! Zo'n zet uitvoeren kan alleen maar slecht voe-
len. Zwart zag spoken, ik voelde hier dat ik ging winnen. 
En vanaf hier valt op alle zetten van mijn tegenstander 
wel iets aan te merken.  
17.Lf3 e5 18.Pd5  

18…Pxd5? [18...Le6]  
19.Lxd5 e4 20.Lc5 [20.Lxf7+]  
20...Df4 [20...Lg4]  
21.Lxf8 Lxf8 22.De3 Df6 23.Dxe4 Dxb2? 24.De8 Le6 
25.Dxa8 Lxd5 26.Tc8 Db4 27.Txf8+ Kg7 28.Tg8+ Kh6 
29.Df8+ 1-0 
 
Door dit alles op te schrijven beheks ik natuurlijk mijn 
ongeslagen reeks. Hopelijk lukt het me ondanks het ge-
brek aan oefening de eerstvolgende keer dat het nodig is 
in alle waardigheid op te geven ☺.  
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Uitslagen en eindstand Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

 ronde 19 gespeeld op 06-03-2012 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Jan Vermeer Fritz 8 rem 
Rob Cornips Ko Kooman 1-0 
Hans Donker Bob Sanders 1-0 
Jacob Ruiding Jan Kisjes 0-1 
Ben Bergen Robbert Lubbers 1-0 
Bertus T. v Manen Hanny Peters 1-0 
ronde 20 
Jan Vermeer Rob Cornips 1-0 
Ko Kooman Hans Donker 1-0 
Fritz 8 Jan Kisjes 0-1 
Bob Sanders Robbert Lubbers 1-0 
Hanny Peters Ben Bergen 0-1 
Bertus T. v Manen Jacob Ruiding 1-0 
ronde 21 
Hans Donker Jan Vermeer 0-1 
Jan Kisjes Ko Kooman 1-0 
Ben Bergen Rob Cornips 0-1 
Bob Sanders Bertus T. v Manen 1-0 
Robbert Lubbers Hanny Peters 1-0 

ronde 22 gespeeld op 03-04-2012 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Walter Manschot Jan Vermeer 0-1 
Ko Kooman Bob Sanders rem 
Hans Donker Rob Cornips rem 
Hanny Peters Horst Eder 0-1 
Robbert Lubbers Bertus T. v Manen 1-0 
ronde 23 
Jan Vermeer Bob Sanders 1-0 
Ko Kooman Horst Eder 0-1 
Rob Cornips Robbert Lubbers 0-1 
Bertus T. v Manen Hans Donker 0-1 
Walter Manschot Hanny Peters 1-0 
ronde 24 
Jan Vermeer Ko Kooman 1-0 
Horst Eder Rob Cornips 0-1 
Robbert Lubbers Hans Donker 0-1 
Bertus T. v Manen Walter Manschot 0-1 
Bob Sanders Hanny Peters 1-0 

Eindstand na ronde 24 seizoen 2011/12 
Nr Voornaam Naam Score Rating Gesp. TPR Subgrp 
1 Jan Vermeer 18,5 1839 24 1877 A* 
2 Ko Kooman 12,5 1619 24 1668 B* 
3 Rob Cornips 10,5 1785 18 1716 A 
4 Hans Donker 10,5 1620 24 1546 A 
5 Fritz 8 8 1881 13 1781 A 
6 Jan Kisjes 8 1315 12 1649 B 
7 Horst Eder 8 1570 21 1527 B 
8 Walter Manschot 8 1586 18 1525 A 
9 Bob Sanders 7,5 1373 15 1533 B 
10 Robbert Lubbers 7,5 1452 18 1467 B 
11 Albert Marks 7 1748 11 1745 A 
12 Noud Vromans 6,5 1647 9 1739 B 
13 Henk Kuiphof 5 1680 6 1865 A 
14 Ben Bergen 4 1408 9 1427 B 
15 Bertus Teunissen v Manen 2,5 1361 9 1219 B 
16 Piet Noordhuis 2 1639 2 1894 A 
17 Dick Hajee 2 1590 5 1391 A 
18 Gerrit Aalbersberg 1 1552 6 1290 B 
19 Jacob Ruiding 0 995 2 902 B 
20 Tjeerd Doevendans 0 1387 3 1198 B 
21 Hanny Peters 0 993 6 945 B 
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Iedere maandagmiddag m.u.v. 26 maart en 28 mei 2012, zijn  schakers van 45 jaar en ouder, 

welkom in SWOA steunpunt de Petersborg, Slochterenweg 40, Arnhem‐Zuid(Vredenburg) om 

een goede partij schaak te spelen. Tijd: 13.15 uur tot +/‐ 16.00 uur. Het is niet noodzakelijk om 

met de klok te spelen, maar voor de liefhebbers van vluggertjes, zijn er schaakklokken aanwe‐

zig. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt tegen gereduceerde seniorenprijs, consumpties 

bestellen aan het buffet. 

Voor inlichtingen: SWOA schaakvrijwilligers G.H.C. Viets, Alblasserdamstraat 18 6843 NJ Arn‐
hem‐Z(Elderveld)026‐3810753, e‐mail: viets206@planet.nl en J. Legierse, 0316‐265830, e‐mail: 
johnlegierse@planet.nl 






