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Van de redactie 

Sommige van u hebben het misschien al 
gehoord in de wandelgangen: dit is mijn 
laatste seizoen als eindredacteur van ASV-
Nieuws. Ik heb het jaren met veel plezier 
gedaan maar het wordt tijd het stokje door 
te geven. Na dit nummer zijn er voor mij 
dus nog twee nummers te gaan. Ik ben 
graag bereid mijn opvolger(s) de fijne 
kneepjes bij te brengen en dat gaat het 
beste door gewoon een keer mee te kijken. 
Zoals mijn illustere voorganger Ignace Rood tegen me 
zei toen hij het stokje aan mij doorgaf: ‘Het is niet heel 
moeilijk maar het kost wel veel tijd’. Ook dat laatste valt 
trouwens wel mee, na een tijdje word je steeds handiger 
met de programma’s. En het is dankbaar werk; al die 
ASV-ers die op de dag dat het nummer verschijnt direct 
zitten te lezen. Dus denk er eens over na en mocht u 
meer willen weten over wat het nou precies betekent om 
eindredacteur van ASV Nieuws te zijn, laat het me weten!  

Maar goed, veel te vroeg nog voor een 
afscheid. Geef me die laatste twee num-
mers in elk geval nog flink wat werk!  

Veel leesplezier met dit nummer,  

 

Robert 

Van het bestuur 

Twee maanden geleden verscheen het vorige nummer 
van ASV-Nieuws. Op die eerste donderdag van februari 
was er de Algemene Ledenvergadering. In een goed half 
uur werd de agenda afgewerkt met als hoogtepunt de 
bekendmaking van de ASV-er van het jaar 2013. Theo 
Koeweiden kreeg deze eretitel voor zijn jarenlange inzet 
voor het jeugdschaak binnen ASV, maar ook daarbuiten 
bij het Arnhemse schoolschaak. ASV kan niet zonder 
zulke krachten. Proficiat Theo! Verder bleek iedereen 
tevreden over het reilen en zeilen bij ASV. 
 
De afgelopen twee maanden werd er vooral veel ge-
schaakt. De teams kwamen veel in actie en intussen 
staan we aan de  vooravond van de slotronden voor ASV 
5 tot en met 13. ASV 10 heeft heel hard gevochten voor 
lijfsbehoud, maar dat mocht niet baten. Komend seizoen 
zal het tiende een klasse lager moeten gaan spelen. Bij 
ASV 6 staat het water aan de lippen en de kans op hand-
having in de eerste klasse is niet heel groot meer. Er zijn 
nog een paar teams niet helemaal veilig, maar daar heb-
ben we goede hoop op een voorspoedige afloop. Is het 
dan alleen kommer en kwel met de teams? Nee, zeker 
niet! Allereerst kunnen we vol trots melden dat ASV 1 
zich moeiteloos gehandhaafd heeft in de eerste klasse. 
Winst in de stadsderby met De Toren/VSV bracht ons 
vlaggenschip  al na zes ronde in veilige haven. Zeker zo 
knap zijn de prestaties van ASV 7. Het team van captain 
Hedser Dijkstra heeft de koppositie nog steeds in handen 
en bij een eventuele promotie houdt ASV twee teams in 
de eerste klasse OSBO. Belangrijk is dat ASV dit sei-
zoen, wel met wat meer arbeid dan in andere seizoenen, 
op een goede manier met 13 teams heeft kunnen spelen.  
 
Inmiddels is ook het eerste ASV-toernooi van 2014 ach-
ter de rug. Met bijna 80 deelnemers was het toernooi klei-

ner dan vorig jaar. Dat zal vooral zijn oorzaak vinden in 
de veel te volle schaakkalender in deze periode. Nu de 
KNSB in maart/april  structureel drie competitieronden in 
zes zaterdagen lijkt te plannen, zal er de komende jaren 
nog harder gewerkt moeten worden om ons toernooi ten-
minste op dit deelnemersaantal te houden. Een ding is 
zeker; het Voorjaarstoernooi blijft in maart op de agenda 
staan! En daar is ook alle reden toe. Met schaakmeester 
Robert Ris als winnaar in een sterk deelnemersveld met 
onder meer grootmeester Ruud Janssen en een viertal 
meesters hebben we weer aangetoond dat ASV mooie 
toernooien kan organiseren. Niet alleen voor de toppers, 
maar voor schakers op ieder niveau. En dat als altijd in 
een goede sfeer, mede dankzij de goede zorgen van het 
personeel van De Maes Gastvrij. 
 
Hoewel het competitieseizoen op zijn einde loopt wordt 
het nog lang niet rustig. De maand april staat als vanouds 
in het teken van de gemeenschappelijke slotronden. ASV 
organiseert op vrijdag 4 april in Activiteitencentrum 
Schreuder de slotronde voor ASV 12. 12 april is de laat-
ste thuiswedstrijd van de zaterdagteams in het Lorentz 
en op …… april staan we weer met een demo in het Ro-
zet. Paaszaterdag 19 april ontvangen we vervolgens in 
Schreuder zo’n 80 kinderen voor het Open Arnhems 
Jeugdkampioenschap. Kortom: volop activiteit! In het vo-
rige nummer van ASV-Nieuws hebben we een kalender 
van activiteiten opgenomen. Daar kan 31 mei voor het 
individueel snelschaakkampioenschap in Apeldoorn en 
14 juni voor het OSBO-snelschaakkampioenschap voor 
clubteams in Bennekom aan toegevoegd worden. Verder 
zal tijdens het ONK in Dieren gestreden worden om de 
Open OSBO-snelschaaktitel. 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingsdatum kopij 

22 mei 2014 15 mei 2014 

10 juli 2014 3 juli 2014 
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Dan iets heel anders. De eerste verkiezingen van 2014 
zijn weer geweest. Negen ASV-ers hebben stemmen 
geteld en dat brengt ASV 270 euro op. Wij zijn de ASV-
ers die zich hiervoor ingezet hebben zeer erkentelijk. Op 
22 mei zijn er Europese verkiezingen. Ook dan kunnen 
we weer helpen met tellen tegen een vergoeding. Echter 
het is op donderdag, dus dat kost dan wel een club-
avond. Wij hopen dat toch een aantal ASV-ers willen tel-
len. Graag aanmelden bij Ruud Wille. Ook de boekenver-
koop loopt nog gestaag door. Als je specifieke wensen 
hebt, schroom die niet te melden. Wellicht kunnen we je 
helpen. We hebben nog altijd vrij veel boeken in voor-
raad. Overigens ontvangen we ook nog altijd graag 
schaakboeken, die je nooit meer inkijkt en wel kwijt wil. 
Neem ook daarvoor even contact op met Ruud Wille. De 
opbrengst van de verkopen komen uiteraard volledig ten 
goede aan ASV. 
 
Tenslotte willen wij jullie wijzen op ons eerstvolgende 
toernooi. Wij hopen op 30 en 31 mei op een grote deel-
name van ASV-ers aan het ASV Vierkampentoernooi. Wij 
sluiten af met iedereen in deze drukke schaakmaanden 
weer veel schaakplezier te wensen. 
 

 

Tandartsprak
jk Souren 

Voor de beste aandacht  

en zorg voor uw gebit!! 

De la Reijstraat 11 

6814 HD Arnhem 

Tel. 026-4455824 

www.tandartsprak
jksouren.nl 

Onbedoelde bluf 
Peter Boel 

Na de laatste ronde van het Voorjaarstoernooi liep ik nog 
een tijdje te broeden op mijn stelling tegen Fred Slinger-
land, na de nederlaag. Het leek of ik een gevaarlijke aan-
val had, maar waarschijnlijk had Slingerland alles ge-
woon goed gezien, hoewel het er bloedlink uitzag. 

“Laat toch gaan,” sprak de 
passerende Marco Braam 
therapeutisch. Maar ik vind 
het altijd goed om nog eens 
goed naar een stelling te kij-
ken als je hebt verloren. Als je 
het maar niet op een gefrus-
treerde manier doet. 

Met gewonnen partijen is dat 
anders. Je denkt dat je iets 
moois op het bord getoverd 
hebt, maar bij nadere analyse 
klopt er geen snars van. Vele 
van de mooie aanvalszetten 
die je hebt gedaan blijken or-
dinaire bluf te zijn. Zonder dat 
je dat zelf wist. 

 

 

Peter Boel-Midas Ratsma (KNSB 6e ronde) 

1.d4 Pf6 2.Pf3 c5 3.c3 e6 4.Lg5 d5 5.e3 Pbd7 6.Pbd2  
Ld6 7.Ld3 b6 8.0–0 Lb7   

(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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9.e4!  
Het enige, als wit iets wil. En dan moet je het ook snel 
doen, als zwart nog niet gerokeerd heeft. 
9...cxd4  
Adequate reactie. 
10.cxd4!  
Wit accepteert een isolani-stelling en hoopt een soort 
standaard-aanval te krijgen (zie Sokolov’s Winning Chess 
Middlegames). 10.Pxd4 beviel me niet, bijvoorbeeld 
10...Dc7 (niet 10...Pc5? 11.Lb5+; maar tijdens de partij 
leek 10...Db8!? me nog wat subtieler, om Pb5 te ont-
krachten) 11.exd5 Lxh2+ 12.Kh1 Lxd5 13.f4 Lg3 en met 
zijn h-pion lijkt zwart er wel uit te kunnen komen, maar wit 
kan nog 14.La6!? proberen. Het idee is c3–c4, loperruil 
op b7 en lopervangst op g3, maar zwart heeft nog 

14...Tb8 15.Pb5 Dc6 16.De2 0–0 en nu bijvoorbeeld 
17.c4 Le4 18.Pc3 Lg6 19.De3 Ph5 20.Pde4 f6 21.Pxg3 
Pxg3+ 22.Dxg3 fxg5 23.Lb5 Dc7 24.Lxd7 Dxd7 25.fxg5 
De7 en zwart staat een tikje beter. 
10...dxe4 11.Pxe4 Le7   

Zwart staat behoorlijk stevig en het is lastig een aanvals-
plan te bedenken. Maar hier zag ik een aardige pointe. 

12.Pxf6+  

Het andere idee was 12.Lxf6? waarna terugslaan met de 
loper niet kan wegens 13.Pd6+, maar zwart kan rustig 
12...Pxf6! 13.Lb5+ Kf8 spelen, en na 14.Pc3 g6 staat hij 
prima met zijn loperpaar. 
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Zwart heeft zijn zaakjes goed voor elkaar, zo te zien: op 
f3 slaan is sowieso al vervelend. Maar er is nog één klei-
nigheidje: zijn koning. 
14.Pe5!  
Dat was de witte pointe. 
14...Pxe5?!  
Midas (what's in a name?) ging gulzig en zonder veel 
nadenken in op het pionoffer. Achteraf blijkt hier 
14...Dg5! gewoon OK voor zwart te zijn: 15.g3 Pxe5 
16.dxe5 0–0 17.De2 Tac8=. Ik dacht dat het na 18.Tad1 
Tfd8 19.Le4 wel goed voor wit zou zijn, maar dat valt te-
gen. f2–f4 is te verzwakkend, dat is het voornaamste pro-
bleem. 
15.dxe5 Dxe5 16.Da4+ Ke7 17.Tfe1 

Zo speel je dat in een echte partij. Wie durft hier op b2 te 
nemen? 
17...Da5?!  
Geeft wit gelijk. Maar na 17...Dxb2 is het helemaal niet zo 
duidelijk:  
18.Dh4+. Nu is het na 18...f6?? 19.Dg3 of 19.Dc4 is niet 
te redden voor zwart. Maar lastig is het paradoxale 
18...Kf8!. Typisch een HAL-zet. Geen menselijke speler 
zal zo zijn toren opsluiten, maar probeer er maar eens 
doorheen te komen. 19.Tac1 Df6 20.Db4+ Kg8 21.Tc7 
Ld5 22.Le4!? is interessant; het bezit van de zevende rij 
geeft wit een blijvend initiatief, ook na loperruil, en de a-
pion lijkt alvast ten dode opgeschreven. 
Een mogelijk iets handigere manier om deze situatie te 
bereiken is 18.Tab1! En nu: 

A)  na 18...Df6?? 19.Da3+ gaat het snel mat;  
B) 18...Dd2 19.Da3+ Kf6 20.Tbd1 is ook geen lolletje; 
C) 18...Dc3 19.Tbc1! Dxd3 20.Tc7+ Kf8 21.Txb7 met 
goede compensatie voor wit. 
Maar ook hier was 17...Dg5! een belangrijk alternatief. 
Zelfs 18.Le4!? komt hier in aanmerking: 18...Lxe4 
19.Dxe4 Thd8 20.Tac1 (20.Dxh7 Td2 21.Tac1 Tad8 is 
eerder voordelig voor zwart) 20...Dd2 21.Tc2, nog steeds 
met compensatie) Mijn plan was echter 18.Db4+ Dc5 
19.Dh4+ g5 20.Dh6, bijvoorbeeld 20...Tac8 21.h4 g4 
22.Tac1 Dd4 23.Dg5+ Df6 24.Dxg4 Dxb2. HAL schat dit 
in als gelijk, maar het lijkt me een stuk makkelijker spelen 
voor wit. 
18.Dh4+ g5 19.Dg3!?  
Sterker was 19.Dh6 Tac8 20.Tad1 met een lichte plus. 
19...Tad8?  
19...Tac8! 20.b4 Dxb4 21.Dxg5+ Kf8! en wit kan op aller-
lei manieren remise bereiken, maar meer zit er blijkbaar 
niet in. Maar in een praktische partij doe je met zwart al-
les om zo'n stelling te vermijden. 
20.b4!  
Nu heel gevaarlijk. 
20...Dxb4  
Onvoldoende is 20...Txd3 21.Dxd3 Dxb4 22.Dg3! Df4 
23.Da3+±. 
21.Dxg5+ Kd7 22.Tac1! Ld5  

Nu is het ook lastig voor wit. Hoe zet je de aanval voort? 
23.De5?!  
Er waren twee manieren om beslissend voordeel te be-
reiken vanwege de pointe Lb5+, maar allebei waren ze 
niet zo makkelijk te vinden:  
A) 23.a3! Da5 (23...Da4 24.Txe6!) 24.Df4 Ke8 en nu het 
geniale 25.Tc7! Dxe1+ 26.Lf1 Td7 27.Da4 en wit wint, zie 
27...Lc6 28.Dxc6 Dd1 29.Tc8+ enz.;  
B) 23.Te4!? Db2 (23...Lxe4 24.Lb5+ Lc6 25.Lxc6+ Kd6 
26.Lf3 en hier moet je maar net even zien dat zwart geen 
goede verdediging heeft...) 24.Te2 Db4 25.a3 Da4 
26.Txe6!+–. 
23...Tc8?  
Nu is het ineens uit. Achteraf zei Midas dat hij 23...Thg8! 
had moeten spelen, maar hij dacht dat de tekstzet ook 
wel kon omdat hij wits antwoord overzien had. Na 
23...Thg8 komt 24.Tc7+ (of ook 24.Le4!? Dd6 25.Dh5 
Ke7 26.Tcd1 Kf8 27.Dxh7) 24...Ke8 25.g3 en nu wordt de 
druk vrijwel onhoudbaar: 25...Dd6 26.Dc3 (zelfs 26.Dxd6 
Txd6 27.Txa7 h5 28.Tc1 Kf8 29.Tcc7 e5 levert nog wat  
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voordeel op) 26...h5 27.Txa7 en wit heeft zijn pion terug 
met behoud van aanval. 
24.La6!  
Ik dacht nog lang over 24.Tb1 Dd6 25.Lb5+, maar dat is 
slechts remise na 25...Ke7 26.Dg5+ Kf8 27.Dh6+. 

24...Dg4 25.Lb5+! Ke7 26.Dxd5  
Hier zat ik me als een Edgar Allan Poe te verbijten: “Na 
26...Txc1 moet ik NIET automatisch terugslaan! NIET op 
c1 slaan!” Ik ging op mijn handen zitten maar was er nog 
steeds niet helemaal gerust op... gelukkig hielp mijn te-
genstander me door meteen op te geven. 
 
In het Voorjaarstoernooi zelf speelde ik in de vijfde ronde 
nog zo’n soort partij. Kort na de opening vond ik al dat ik 
een droomstelling had, met zwart nog wel tegen een be-
paald geen zwakke speler. 
 
Stefan Bekker-Peter Boel, Voorjaarstoernooi Arnhem 
2014 
 
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.f4 g6 4.Pf3 e6!? 5.a4?!  
Na zwarts lichtelijk premature vierde was 5.d4 het ade-
quate antwoord: 5...cxd4 6.Pxd4 en nu 6...d5!? (6...a6 
7.Le3 d5) 7.Le3 Lg7 8.Le2 (8.Lb5 Pge7 9.exd5 exd5 
10.Dd2 0–0=; 8.e5 f6!?) 8...Pge7 9.0–0 0–0=; of direct 
5...d5!? 6.exd5 exd5 7.Lb5 Pf6 8.Pe5 Db6 9.Le3 c4 10.0
–0 Le7 11.b3! met enig voordeel voor wit. 
5...d5 6.e5 Pge7  
Zwart staat al lekker! 
7.g3 Lg7 8.Lg2 0–0 9.d4 cxd4 10.Pb5 

10...f6!  
Met 10...Da5+ (HAL) kon zwart zijn pluspion behouden, 
maar de tekstzet is scherper. 
11.exf6 Lxf6 12.Pbxd4 Pxd4 13.Pxd4 e5!  
Koning in het midden - openen dat centrum! 
Met 13...Db6 14.c3 Lxd4 15.Dxd4 (15.cxd4 Pf5) 
15...Dxd4 16.cxd4 Pf5 kon zwart zelfs een pion winnen, 
maar daar krijgt wit veel activiteit voor. 
14.fxe5 Lxe5 15.Pf3   

15...Db6! 16.a5 Dc5 17.De2 Lg4!?  
Opnieuw de scherpste en in mijn ogen meest natuurlijke 
zet, omdat hij snel ontwikkelt. HAL prefereert 17...Pc6!? 
of 17...Lg7!?. 
18.Dxe5 Lxf3?!  
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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Ik was - onterecht - niet helemaal tevreden met 18...Pc6! 
19.Le3 Db4+! (19...Pxe5 20.Lxc5 Pxf3+ 21.Lxf3 Txf3 
schatte ik wel optimistisch in, maar het is OK voor wit) 
20.Dc3 Dxc3+ 21.bxc3 Lxf3 en dit geeft zwart nog wat 
voordeel. 
19.Lh6?  
Met 19.De6+ Kg7 20.De5+ kon wit remise houden – dat 
wilde Stefan natuurlijk niet. 
Maar na 19.Le3! Db4+ 20.Ld2 heeft zwart geen krachtig 
vervolg; bv. 20...Dg4 21.0–0 Pc6 22.Lxf3 Pxe5 23.Lxg4 
Pxg4 24.Txf8+ Txf8 25.Lf4 en wit staat weer een tikje 
beter. 
19...Tf7 20.Lxf3? Pc6! 

 
21.Dxd5?  
Dit kan natuurlijk niet. Wit moest zich neerleggen bij het 
mindere eindspel na 21.Le3 Db4+ 22.Dc3 Dxc3+ 23.bxc3 
Txf3. 
21...Te8+ 22.Kd1 Td8 23.Dxd8+ Pxd8 24.Tf1  
En hier had ik direct kunnen winnen met 24...Txf3 
25.Txf3 Dh5, maar ik zag wat beren op de weg met dame 
tegen twee torens ondanks het pluspaard. In de partij 
zette ik mijn paard op b4 en won eveneens zonder veel 
problemen. Dit was zo’n partij waarin ik vanaf pakweg zet 
13 het idee had dat ik verpletterend ging winnen. Dat dat 
achteraf niet over de hele linie zo was is niet erg - zolang 
je tegenstander het ook maar gelooft! 

(Advertentie) 
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Interne competitie 
Erik Wille 

5 september 2009 was een memorabele schaakavond. 
ASV was nog maar een paar maanden verhuisd naar ons 
huidige clublokaal. Maar liefst 60 schakers speelden in 
de interne competitie. Het was het begin van een sei-
zoen, waarin Wouter van Rijn clubkampioen werd en Pe-
ter Boel de beker won. 30 interne partijen op de club-
avond; dat zijn tijden die moeten herleven. Qua gemid-
delde opkomst over het hele seizoen was seizoen 2011-
2012 nog net iets beter met wekelijks bijna 42 spelers 
achter de borden. Geheel in tegenspraak met wat we 
willen, zien we de laatste weken een flinke daling in de 
opkomst. Nog maar 39 spelers spelen hun potje schaak. 
Daar moeten we iets aan doen. Op het moment dat ik dit 
schrijf zijn er nog elf ronden te gaan. Laten we die elf we-
ken massaal komen schaken. 
 
Nu naar het schaken zelf. De rangen en standen en de 
vraag die in deze maand opspeelt is, wie haalt de 25 par-
tijen? Het antwoord op die vraag bepaalt het verhaal van 

deze competitie. Onderstaand overzicht is de stand na 24 
ronden, waarbij alleen spelers met 12 of meer partijen 
achter hun naam in de stand zijn opgenomen. 
 
Groep A 
Hier is niets veranderd. Bob  Beeke zal niet meer te ach-
terhalen zijn, maar hij zal vrijwel elke ronde moeten spe-
len om aan de 25 partijen te komen. Frank Schleipfen-
bauer zit met hetzelfde probleem, hetgeen betekent dat 
Peter Boel de grote favoriet voor de titel is. Of zijn titel 
nog in gevaar komt hangt meer samen met de opkomst 
van zijn concurrenten, dan met de resultaten. Jan 
Knuiman staat ruim 200 punten achter en lijkt tweede te 
gaan worden.  Aan de spelers uit de top tien dus de op-
roep om de competitie tot het laatst spannend te houden 
en dat kan alleen door wekelijks te spelen. De spelers 
van de zaterdagteams krijgen er nog drie externe uitsla-
gen bij en daar zit wellicht de “Escape to Victory”. 

Groep B 
Koploper Rob Huberts zag zijn voorsprong van 78 punten 
weer slinken. Pieter Verhoef zit op het vinkentouw en lijkt 
nog een gooi naar de titel te gaan doen. De speler uit 
onze talentengroep zit ook nog in de bekerfinale en lijkt 
dit seizoen dus van plan prijzen te gaan winnen. De top 
drie onderging geen wijzigingen in de afgelopen weken. 
De meest opvallende speler in de afgelopen twee maan-
den was Jacques Boonstra die 4 uit 5 scoorde. Het lijkt er  

 
echter op dat hij te laat op stoom is gekomen. Ook Jac-
ques zit nog in de beker en dat kan hem wellicht nog ver-
der laten stijgen. 

Totaal  Intern  Extern   

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Bob Beeke 2411 12 14 8,5 9 3,5 5 2289 

2 Frank Schleipfenbauer 2206 9,5 15 5,5 9 4 6 2146 

3 Peter Boel 2200 15,5 24 10 18 5,5 6 2173 

4 Otto Wilgenhof 2153 6,5 14 5 8 1,5 6 2192 

5 Dirk Hoogland 2141 8 16 6 10 2 6 2153 

6 Fred Reulink 2035 6,5 13 2,5 7 4 6 1999 

7 Jan Knuiman 1994 12 24 9,5 19 2,5 5 2008 

8 Gerben Hendriks 1983 8,5 17 4,5 10 4 7 1949 

9 Martin Weijsenfeld 1952 14 23 8 14 6 9 1903 

10 Barth Plomp 1930 8 15 1,5 5 6,5 10 1944 

11 Ruud Wille 1928 14 28 11 22 3 6 1918 

12 Siert Huizinga 1915 13 22 10,5 17 2,5 5 1861 

13 Paul Schoenmakers 1877 5 12 2,5 6 2,5 6 1893 

14 Désiré Fassaert 1852 11,5 25 8 18 3,5 7 1857 

15 Paul van der Lee 1842 9,5 19 4 8 5,5 11 1817 

16 Tony Hogerhorst 1803 12,5 26 9,5 20 3 6 1819 

17 Ruud Verhoef 1796 5 15 2,5 7 2,5 8 1816 

18 René van Alfen 1789 5 12 2 4 3 8 1856 

19 Theo van Amerongen 1762 6 15 4 9 2 6 1830 

20 Ivo van der Gouw 1718 4 12 2 6 2 6 1792 

Groep A 
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Groep C  
In groep C hebben we wisseling van de wacht. Walter 
Wong heeft nog steeds met afstand de hoogste TPR, 
maar hij kan de 25 partijen niet meer halen. Hierdoor 
kreeg Oscar Mercan de koppositie in de schoot gewor-
pen en die lijkt hij niet meer te gaan afstaan. Knap zijn 
ook de klasseringen van Lion de Kok en Ko Kooman, die 

dit seizoen heel stabiel scoren. Het is een beetje de com-
petitie van de nieuwkomers, want behalve Oscar Mercan 
zijn ook Henk Schunck en Remco Menger nieuw, respec-
tievelijk terug bij ASV. De topper van de voorbije weken 
was Hans Meijer, die net als Jacques Boonstra in groep 
B 4 uit 5 scoorde. Hans steeg daardoor van plaats 15 
naar 8. 

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

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

(Advertentie) 

Totaal  Intern  Extern   

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Rob Huberts 1955 11,5 19 8 12 3,5 7 1885 

2 Pieter Verhoef 1917 15 22 10,5 15 4,5 7 1880 

3 Robert Naasz 1821 10 17 7,5 10 2,5 7 1782 

4 Jacques Boonstra 1817 12,5 23 8,5 14 4 9 1807 

5 Jan Groen 1808 9 18 4,5 12 4,5 6 1778 

6 Harold Boom 1768 8 14 4,5 8 3,5 6 1693 

7 Bent Schleipfenbauer 1751 9 18 3 7 6 11 1769 

8 Tom Bentvelzen 1749 7,5 15 5 10 2,5 5 1743 

9 Albert Marks 1730 6 13 4,5 8 1,5 5 1750 

10 Rob van Belle 1717 12,5 25 8,5 17 4 8 1681 

11 Hedser Dijkstra 1692 9,5 18 6,5 13 3 5 1691 

12 Jan Vermeer 1650 12 25 7 17 5 8 1695 

13 Hub Kusters 1647 12,5 24 11 18 1,5 6 1644 

14 Theo Koeweiden 1619 7,5 15 3,5 9 4 6 1615 

15 Bob Kooij 1605 8 18 5 13 3 5 1589 

16 Xadya van Bruxvoort 1598 6 16 1 3 5 13 1675 

17 Horst Eder 1571 9 20 7 14 2 6 1559 

18 Hans Corbeel 1519 6,5 17 3 8 3,5 9 1570 

19 Hendrik van Buren 1498 8,5 21 7 16 1,5 5 1514 

Groep B 
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Bekercompetitie  
De strijd om de beker is wat achterop geraakt op het tijd-
schema, maar inmiddels zijn de laatste vier in de beker-
groep bekend en ook de laatste acht in de Kroongroep. 
In de Kroongroep werd het topduel tussen Otto Wilgen-
hof en Peter Boel door laatstgenoemde gewonnen. Ver-
der waren er eigenlijk geen verrassingen of het moest de 
winst van Martin Weijsenfeld op Koen Maassen van den 
Brink zijn. Gelukkig kun je met loten niet op een punten-
deling uitkomen, want anders waren Désiré Fassaert en 
Anne Paul  Taal waarschijnlijk nog weken bezig geweest 
om een winnaar te krijgen. Twee keer remise, snelscha-
ken 1-1 en na loting won Anne Paul Taal. In 
de Bekergroep won Robert Naasz het topduel 
van Albert Marks en liet Nico Schoenmakers 
zich in een klein uur verrassen door Pieter 
Verhoef. Jacques Boonstra klopte Tijs van 
Dijk en Hub Kusters drong als laatste door tot 
halve finale. In die halve finale klopte Pieter 
Verhoef Robert Naasz en zo bereikte Pieter 
voor het eerst in zijn carrière de bekerfinale. 
De andere halve finale zal binnenkort ge-
speeld worden. Voor de bekerwinnaar is een 
plaats bij de laatste acht in de Kroongroep de 
beloning en er wacht een partij tegen Frank 
Schleipfenbauer. Er wacht een mooie kwartfi-
nale: 
Richard van der Wel – Peter Boel 
Anne Paul Taal – Bob Beeke 
Winnaar Bekergroep – Frank Schleipfenbauer 
Jan Knuiman – Martin Weijsenfeld 

Rapidcompetitie 
In de rapidcompetitie heeft Léon van Tol de koppositie 
gegrepen. Tony Hogerhorst, Peter Boel en Wouter Abra-
hamse werden op de derde rapidavond verslagen. Léon 
van Tol heeft nu 9 punten. Op een punt achterstand vol-
gen Wouter van Rijn, Peter Boel en John Sloots. Ook 
Tony Hogerhorst doet het met 7½ punt uitstekend. 
 
Stijgen en dalen 
We publiceren deze aflevering maar weer eens de spe-
lers met de grootste ELO-stijging, maar ook de stand van 
hun “sponsors”. 

Totaal  Intern  Extern   

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Oscar Mercan 1658 12,5 23 10 17 2,5 6 1629 

2 Lion de Kok 1545 9 19 5,5 12 3,5 7 1539 

3 Ko Kooman 1503 12,5 25 8,5 19 4 6 1475 

4 Henk Schunck 1482 9 18 7,5 15 1,5 3 1518 

5 Kazem Mollahosseini 1447 14,5 28 11,5 21 3 7 1442 

6 Remco Menger 1396 6,5 15 5 9 1,5 6 1407 

7 Kees van Keulen 1395 14,5 27 11 20 3,5 7 1387 

8 Hans Meijer 1352 10,5 21 9,5 18 1 3 1384 

9 Jan Zuidema 1337 8,5 18 7 14 1,5 4 1394 

10 Pim Rijmer 1332 9,5 17 9,5 17 0  0 1306 

11 Thijs Stomphorst 1323 6 13 3 7 3 6 1305 

12 Jelle Noordhuis 1322 8,5 19 7 12 1,5 7 1321 

13 Peter van Deursen 1308 7 15 5 9 2 6 1326 

14 Jan Sanders 1272 11,5 19 10,5 18 1 1 1272 

15 Danny Hageman 1222 5,5 17 4 12 1,5 5 1325 

16 Henk Kelderman 1148 11,5 25 10,5 23 1 2 1167 

17 Hein van Vlerken 1144 14 27 13 21 1 6 1140 

18 Bob Hartogh Heys 1107 7 19 7 19 0  0 1180 

19 Phillip Stibbe 1058 6 16 6 16 0  0 1094 

20 Werner Gubbels 1034 4,5 15 4,5 15 0  0 1106 

21 Jan Diekema 1020 5 14 4 8 1 6 1127 

22 Jelmer Visser 1016 8 21 7 19 1 2 1001 

Groep C 
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Walter Wong is met zijn score van 9½ uit 11 nog altijd 
ongenaakbaar en het gaat met nummer twee, Pieter Ver-
hoef, is ruim 40 punten. Daarmee is de race nog niet ge-
lopen. Mooi om te zien is dat we in dit klassement met 
Pieter Verhoef, Tom Verberk, Tom Katoen en Wisse Wit-
mans vier jonge schakers zien. Dat is positief voor de 
ontwikkeling van ASV. 

De volgende spelers hebben nog elf ronden om voor enig 
herstel te zorgen. Het is in ieder geval goed om te zien 
dat niemand met desastreuze verliezen geconfronteerd 
wordt. Het verlies is bescheiden en dus ook weer makke-
lijk goed te maken. Laat dat het doel voor de komende 
weken zijn. 

Probleemrubriek: meerzetten 
Hendrik van Buren 

De meeste ASV-ers weten het al: Ik vind meer-zetten de 
meest opwindende problemen. Elk jaar breng ik een ru-
briek met meerzetten in de hoop, dat de belangstelling 
overslaat. Het valt niet mee om tegenwoordig een com-
ponist te vinden, die zijn werk voornamelijk aan meer-
zetten wijdt. Het componeren ervan schijnt moeilijk te 
zijn, maar er ligt nog een zee aan mogelijkheden. Het zijn 
nog zeldzame uitzon-deringen, maar het schijnt steeds 
vaker voor te komen, dat twee componisten hetzelfde 
probleem componeren. Dan staat het toch onomstotelijk 
vast, dat ze elkaar niet kennen. Het komt het vaakst voor 
als gedetailleerd een thema wordt opgegeven voor een 
compositiewedstrijd. Het is zeker geen dagelijks gebeu-
ren, maar het komt voor. Componisten kunnen dan gaan 

uitwijken naar schaakstukken, die niet bestaan of regels, 
die alleen componisten kennen. Ik noem maar iets: een 
nachtruiter of patrouilleschaak. Maar je kunt ook de keu-
ze maken voor een type problemen waar slechts weini-
gen mee bezig zijn. Al een paar keer las ik van compo-
nisten, die voorspelden, dat de meerzet steeds meer 
aanhang zal krijgen en uiteindelijk het populairste type 
probleem zal zijn. Vorig jaar vulde ik de rubriek met vier-
zetten; eerverleden jaar liet ik meerzetten zien, die ikzelf 
bijzonder vond. Dit jaar wil ik één componist voor het 
voetlicht halen. Dat is de Rus Popandopulo. Hij werd ge-
boren op 1 mei 1920 in het stadje Holm tussen Moskou 
en St. Petersburg. Hij was een technicus, doctor in de 
technische wetenschappen.  

Tot zover alle rangen en standen. En bedenk: Stijgen kan 
alleen maar door te winnen. En winnen kan alleen als je 

speelt. Dus: tot donderdag! 

TOTAAL  INTERN EXTERN  

nr naam Grp ELO score aantal score aantal score aantal stijging 

1 Walter Wong C 1631 9,5 11 7 7 2,5 4 131 

2 Pieter Verhoef B 1880 15 22 10,5 15 4,5 7 90 

3 Rob Huberts B 1885 11,5 19 8 12 3,5 7 89 

4 Bob Beeke A 2289 12 14 8,5 9 3,5 5 87 

5 Oscar Mercan C 1629 12,5 23 10 17 2,5 6 80 

6 Tom Verberk C 1431 5,5 9 0   5,5 9 77 

7 Tom Katoen C 1322 5,5 6 4,5 5 1 1 72 

8 Frank Schleipfenbauer A 2146 9,5 15 5,5 9 4 6 70 

9 Wisse Witmans C 1081 4,5 10 0   4,5 10 68 

10 Harold Boom B 1693 8 14 4,5 8 3,5 6 61 

Stijgers 

TOTAAL  INTERN EXTERN  

nr naam Grp ELO score aantal score aantal score aantal stijging 

1 Hendrik van Buren B 1514 8,5 21 7 16 1,5 5 -64 

2 Léon van Tol A 2157 1,5 7 0 1 1,5 6 -65 

3 Tamara Liscaljet C 1234 2,5 8 0,5 5 2 3 -66 

4 Michael Mogendorff C 1473 1,5 9 1 5 0,5 4 -73 

5 Jan Vermeer B 1695 12 25 7 17 5 8 -75 

6 Xadya van Bruxvoort B 1675 6 16 1 3 5 13 -75 

7 Guido Burger C 912 0 10 0 10 0  0 -79 

8 Bob Hartogh Heys C 1180 7 19 7 19 0  0 -83 

9 Nedzat Sulejmani C 1353 4 12 2 7 2 5 -84 

10 Danny Hageman C 1325 5,5 17 4 12 1,5 5 -91 

Dalers 
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Hij schreef zo’n 150 wetenschappelijke werken vooral 
over legeringen, verschillende studies over lassen en 
thermische problematiek bij metaalverbindingen. Met 
schaakproblemen was hij al vroeg bezig. In 1937 compo-
neerde hij zijn eerste gepubliceerde probleem. Het was 
een tweezet. In totaal produceerde hij er iets meer dan 
300, voor het overgrote deel meerzetten. Voor zijn pro-
blemen was hij vaak succesvol. Hij won meer dan 160 
prijzen. Ook schreef hij ongeveer 15 artikelen over het 
componeren van problemen. Overigens was Pop-
andopulo een veelzijdig man. In Rusland is hij ook be-
kend als liedjescomponist; niet alleen de muziek, maar 
ook de teksten. Laten we eens wat dingen van hem bekij-
ken. Eerst een opgave, waar jullie zelf mee mogen wor-
stelen. Het is een mat in zeven. Volgens de componist is 
dit zijn meest populaire probleem. Hij won er geen prijs 
mee, zelfs geen eervolle vermelding, maar steeds weer 
kwamen schakers hem vertellen, dat ze kans hadden 
gezien de oplossing te vinden of om te vertellen hoe leuk 
hij was. De oplossing heb ik verderop gezet.   

 

Dit probleem – een vierzet uit 1977 – heb ik gekozen om 
te laten zien, dat je bij meerzetten echt moet gaan zitten 
schaken. Hij won er een eerste prijs mee. De sleutelzet is 
1.Tf3 Dit dreigt dus mat in één met Th3. Zwart heeft maar 
één verweer …g1P. 2. Tf6+ exf6 en nu is het mat in twee 
zetten niet meer te ontgaan. Maar probeer het eens te 
vinden. 3.Kh8 en 4.g8P#. Let op, dat wit maar niet met 
Kh8 kan beginnen. Zowel …Le5 als …g1D zetten hem 

dan de voet dwars. Als ik zo iets moois zie dan word ik 
helemaal blij.  

Ook deze zeszet is aardig. Wit hoeft alleen maar zijn lo-
per op de lijn a8 – h1 te brengen en het is mat. Dat moet 
toch niet zo moeilijk zijn. Maar dat valt een beetje tegen. 
Le2 en Lf1 lopen mis op resp. Pe5 en h3. Nee, het gaat 
afkomen van 1. Lc4. e5 uiteraard 2.Lf1 nu zou Le2 stran-
den op …e4! 3. Le2 en het gaat verder in twee varianten 
3…e4 4.Lf3 exf 5.Pxf5 gevolgd door 6.Pg3 en mat of …
g4 4.Pxf5 Pf~  5.Lf3 gxf 6. Pg3# . Popandopulo zegt er 
zelf van, dat de opgave makkelijk lijkt, maar dat hij weet, 
dat de goede zetten niet zo simpel te vinden zijn.  Nog 
maar even terug naar de eerste opgave. Ook hier heeft 
men met een tempoprobleem te maken. De sleutelzet is 
1.La7 en hoe simpel is het dan? …h5? 2. Kb6  Kd4 3. 
Kb5# Uit? Maar zo gek is zwart natuurlijk niet. Na 1. La7 
zal hij niet h5 spelen, maar h6!. Dan lukt de aangehaalde 
wending niet. Dus moet wit eerst een tempo winnen. 
Daar gaan we weer. 1. La7 h6. 2. Lf2 h5 3. Lxh4  Kd4 4. 
Lg2+ Kc4 5. La7 daar staat hij dan weer, maar nu klopt 
het …h4 6. Kb6 Kd4 7. Kb5#  

Een vijfzet uit 1940, waarvan Popandopulo zegt, dat die 
een grote rol in zijn leven als componist speelde. Het is 
een zogenaamde Pickaninny, een probleem, waarbij een 
pion vier verschillende zetten doet met als gevolg vier 
verschillende matcombinaties. Dat kan uiteraard alleen 
als die pion nog op zijn startveld staat. Op dat moment 
twijfelde hij nog aan zijn kunnen in de problematiek en 
vroeg verschillende gezaghebbende problemisten of dit  
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probleem wel recht had op een eigen bestaan. Er zaten 
immers ideeën in, die ook al door anderen op het bord 
waren gezet (maar nooit in deze vorm). Maar integen-
deel: hij kreeg veel lof en besloot toen zijn pad te vervol-
gen. Loop de vier varianten maar eens door en geniet. 
De sleutelzet is: 1. Te1-a1 en dan komen de vier varian-

ten.  A….f7xe6 2. Lb1 Pe2 3. Lc2+ Pg1 4. Ld1 P~ 5. LxP 
#  B. …f7xg6 2. Td5 …P~ 3. Td4+ Pg2 4. Te4  P~  
5.TxP#  C….f6+ 2.  kf5 fxe 3. Txc4  e4 4. Txe4 P~  5.TxP  
D….f5 2. Lh5  f4 3. Ld1 f3 4. Dxf3 Pxf3 5. Lxf3#  

Geweldig hè? 

ASV 5 mikt op het eindspel 
Erik Wille 

Afgelopen seizoen verrichtte ASV 5 een goede daad 
door in de laatste minuut kampioen te worden. Dat kam-
pioenschap maakte de degradatie van ASV 4 ongedaan. 
Hierdoor kon een aantal spelers op zaterdag blijven spe-
len en misschien nog wel belangrijker zo kregen drie 
jeugdspelers de mogelijkheid door te stromen naar de 
promotieklasse. En dat is goed voor de club. 
 
Dit jaar ging ASV 5 sterk veranderd van start met voorna-
melijk spelers die niet vast op zaterdag willen of kunnen 
spelen. De uitdaging was dus opnieuw kampioen te wor-
den met in het achterhoofd misschien wel de toevoeging 
“als dat nodig is”. ASV 4 speelt echter dit seizoen uitste-
kend en hulp van het vijfde is normaalgesproken niet no-
dig. Dat is maar goed ook. ASV 5 is aan een heel wissel-
vallig seizoen bezig en het toont zich bepaald geen red-
dingsboei voor het vierde. 
 
Na de spectaculaire wedstrijd tegen De Elster Toren 
volgde het thuisduel met het altijd taaie PION 2. Al jaren 
zijn de Groesbekers te zwak voor de promotieklasse, 
maar in de eerste klasse eindigen ze vaak hoog. Ook 
deze keer was het een taai duel. De ploegen ontliepen 
elkaar weinig en het was dan ook geen toeval dat alle 
partijen pas in het laatste kwartier van het duel tot een 
beslissing kwamen. In dat kwartier zag Erik Wille een 
matige partij in een verdiende nul eindigen en waren er 
goede winstpartijen van Siert Huizinga en Martin Weij-
senfeld. Verder was het halfjes harken geblazen. Jochem 
Woestenburg had nog wel een plusremise, maar Coen 
Mekers haalde met een kwaliteit minder remise en René 
van Alfen en Tony Hogerhorst hielden remise door zet-
herhaling. Het mooiste eindspel was dat van Barth: 
Plomp. Aan dat eindspel ging het een en ander vooraf. 
We beginnen maar eens na de eerste schermutselingen: 

De Groesbeker heeft net 25. Pg5 gespeeld. Interessant is 
hier. 25. … Txc1 26. Txc1 Lxd4 27. Dxh7+ Kf8 28. b4 
Pc3 29. Lf3 Lg7 en zwart staat wat beter. Barth koos ech-
ter voor 25. … Lxg5 26. Dxg5 Dd6 27. De5 Txc1  28. 
Txc1 Pf4 Wellicht is 28. …  Dxe5 29. Dxe5 Pf4 net iets 
beter. 29. Lf1 Nu wint Barth Plomp de pion op d4. Wit 
had het mooie 29. Tc8! moeten spelen. Barth kan dan 
niet tussendoor dames ruilen, omdat wit op d8 slaat met 
schaak. Het beste is dan 29. … Pxe2+ 30. Kf1 Dd7 31. 
Txd8+ Dxd8 32. Kxe2 met gelijk spel. We slaan nu even 
een stukje over en springen naar de stelling na 35 zetten. 

In deze stelling blunderen beide spelers. 36. Tc7 Pd5 De 
witte toren mag niet weg van de onderste rij, want in 
plaats van het gespeelde Pd5 had Barth met 36. … Td1 
37. Lg2 Tg1 een stuk kunnen winnen. We maken weer 
even een sprongetje en komen nu in het verre eindspel 
aan.  
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Barth heeft nog altijd de buitgemaakte pion meer en 
speelde hier  50. … b4 Beter was 50. … Kf6 51. Ke3 Ke5 
52. axb5 axb5. Het ging als volgt verder: 51. a5 Pc6 52. 
La4 Pxa5 53. c6 Pc4 54. c7 Pb6 55. Ld7 b3 56. Le6 b 2 
57. La2 f4 58. Lb1 a5 59. La2 Kf5 60. Lb1+ Ke5 61. La2 
a4 62. Lb1 a3 63. La2 Kd6 64. Kxf4 Kxc7 65. Ke3 

Nu is het zaak om even op te letten, want 65. … Pd5 wint 
hier direct. Barth speelt echter 65. … Kc6  en krijgt daar-
na nog een hoop strafwerk 66. Kd3 Kb5 67. Kc3 Ka4 68. 
Lb3+ Ka5 69. La2 Ka4 70. Lb3+ Kb5 71. La2 Kc5 72. 
Kb3 Kd4 73. Kxa3 Kc3 74. Lb1 Pd5 75. Lh7 Pb4 76. 
Lb1 Pc2+ 77. Ka2 Pe1 78. Ka3 Pf3 79. Ka2 Pd2 80. Lh 7 
Nc4 81. Lb1 Kd2 82. Lh7 Kc1 83. Lg6 Pe3 84. Kb3 Pd5  
85. Lh7 Pf4 86. Lf5 Pe6 87. Lh7 Pd4+  

Dit is een zuur moment voor de PION-speler. 88. Kc3 is 
nu remise. Met een minuut op de klok wordt echter in één 
zet een avond hard werken nutteloze arbeid:  88. Ka2 
Pc2 0-1 en daarmee was de 5-3 zege een feit. Geen 
rondje 4½ deze keer. 
 
Na deze 5-3 winst bleek dat koploper Rokade tegen Zut-
phen op 4-4 was blijven steken. En daarmee bleken ze 
ook nog rijkelijk beloond na een 4-1 achterstand. Het gat 
met de koploper was daardoor  teruggebracht tot één 
punt. In de wetenschap dat Rokade het lastige De Elster 
Toren zou treffen, had voor ASV 5 het duel met SMB 2 
maar een doel. Winst was geboden en verder bleven we 
afhankelijk van Rokade. Ook SMB 2 is voor ASV 5 al ja-
renlang een lastige tegenstander. Op papier was ASV 5 

een klasse beter, maar dat moet je op het bord zijn en 
dat was weer allerminst zo. In het onderkomen van SMB 
heeft men er alles aan gedaan om Arnhemmer zich thuis 
te laten voelen. Zo speelden we gezeten op geelzwarte 
stoelen. Het geeft je het gevoel dat je geen slechte zet 
kan doen. Helaas was dat slechts een gevoel, want in 
werkelijkheid ging er veel mis. Ditmaal was er een fraaie 
winst van Jochem Woestenburg, opnieuw een eindspel-
zege van Barth Plomp en een onnodige nederlaag van 
Tony Hogerhorst, die uitstekend uit de opening kwam.  
Vijf remises completeerden de score die zo op het welbe-
kende “rondje 4½” uitkwam. Daarmee hadden we de 
meeste kansen niet benut. Een 2-6 zege zou zeker niet 
geflatteerd geweest zijn. Helaas missen we dit seizoen 
de afmakers. In het duel met SMB kwamen er twee eind-
spelen op het bord. Allereerst Barth Plomp met zwart die 
zijn tegenstander meteen ziet blunderen. 

Barth heeft in deze gelijke stand waarschijnlijk de betere 
papieren als hij de kans krijgt naar een pionneneindspel 
af te wikkelen. Barth kan dan namelijk vrijpionnen cre-
ëren op de a-lijn en de f-lijn.  De SMB-er had in deze stel-
ling echter een vorm van schaakblindheid. 1. c3???  
Geeft pardoes een pion weg. 1. … Txd3 2. Te3? Toren-
ruil is het laatste wat wit in deze stelling moet willen al is 
de situatie al redelijk hopeloos na de blunder. 2. … Txe3 
3. Kxe3 Ke3 4. g3 g5  5. Kf3 f5 6. g4 fxg4+  0-1 
Zelf probeerde ik ook een eindspel te spelen, maar dat 
kan ik beter aan anderen overlaten. Onderstaande stel-
ling staat op het bord een zet of twintig nadat ik met zwart 
een eind-
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Hier speel ik weer eens een aardige zet:  1. … Le5+ De 
verleiding is hier 2. Kh3 Th2+ 3. Kg4 en f5+ mat. Of 2. 
Kg4 f5+ 3. Kh3 Th2+ mat. Wit was echter niet zo dom als 
ik daarvoor een paar keer was: 2. f4 Te3+ 3. Kf2 Lxf4  en 
met hangen en wurgen hield ik dit remise. 
 
Twee dagen later kwam er rond middernacht een smsje 
uit Elst. De boodschap was kort en krachtig. De Elster 
Toren had de laatste kans om mee te doen in de race om 
de titel verspeeld. Impliciet werden daarmee onze glazen 

ingegooid. ASV 5 blijft een punt achter op de ploeg uit 
Lichtenvoorde. Om nog kampioen te kunnen worden, 
moet ASV 6 in de slotronde van Rokade winnen en dan 
moet ASV 5 zelf ook nog winnen van het sterke Zutphen. 
Objectief gezien heeft het vijfde nog twee kansen op de 
titel: ‘geen kans en lauw kans’. Mocht het toch nog luk-
ken, dan heeft ASV 6 ASV 5 en misschien ook wel zich-
zelf gered. En als dat gebeurt, dan gebeurt dat ongetwij-
feld in de laatste minuut in het eindspel ….., maar niet in 
mijn eindspel. 

Met wisselend succes ben ik dit seizoen ingevallen in 
ASV 5 en 6. Het voorzag in een behoefte, want ik ben 
gek op de saamhorigheid en spanning van teamwedstrij-
den. Maar , oh, die bedenktijd. Het is uitkijken, want 10 
seconden per zet erbij in tijdnood is zeer stress-
verhogend. Verdeling van de bedenktijd vraagt extra aan-
dacht. 
 
Tegen SMB 2 liep de wedstrijd met ASV 6 op rolletjes. 
Aan het eind viel het ene na het andere punt onze kant 
op. Zo ook in mijn partij aan bord 5 tegen Hans van Leeu-
wen. Hij had de partij goed opgezet, en ook het midden-
spel hield hij het voordeel vast en had zeker niet hoeven 
te verliezen. Echter, hevige tijdnood leidde tot  een voor-
barige aanvalszet, waarna ik met zwart kort maar krach-
tig kon toeslaan. 
 
En met name die laatste combinatie is de moeite waard. 
 
Hier volgt de partij na de 14de  zet van zwart: 
 
Leeuwen van, Hans (SMB 2 en oud ASV-lid) – Huizin-
ga, Siert (ASV 6 en oud SMB-lid) 
ASV 6 - SMB 2, bord 5, 20.02.2014 

Wit heeft de opening sterk gespeeld. Het is voor zwart 
afwachten tot voorbarige aanvalszetten worden gedaan. 
15.e5� Pfd7 16.Pe4 Beter zijn de zetten a4 of d x e6, 
waarmee wit een licht overwicht behoudt. 16...f5? Niet 
goed. [16...dxe5! had gespeeld moeten worden. 17.fxe5 

Pxe5 18.Pg5 Lxg5 19.Lxe5� geeft zwart licht voordeel.] 
17.exd6 Lxd6 18.Pxd6 Dxd6± 19.Tad1 De7 20.Tfe1 Pc5 
21.Pxc5 Dxc5+ 22.Lf2 Dc7 23.Dd2 Dc6 Diagram  

Lf1 is beter dan de manoeuvre met de zwarte loper die 
volgt.24.Ld4 Td8 25.Lc3 Pd7 26.Df2 Het witte voordeel 
is aan het vervlakken. 26...Pc5 27.Dg3 g6 � 28.h4 Kiest 
de aanval 28...Pxd3? Diagram  

 

Beter is Pe4! 29.Txd3� Met c x d3 had wit voordeel be-
houden. 29...Txd3 30.cxd3 Td8 31.h5 Met deze zet geeft 
wit alle voordeel uit handen [31.Te2 Dc5+ 32.Kh2 Kf7 
33.h5 De7 34.Lb4 Df6 35.La5 Td7 36.Lc3 Dd8 37.De3±]  

Invallen in ASV 5 en ASV 6 
Siert Huizinga 
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31...Txd3 32.Dg5 Db6+ 33.Kf1= [33.Kh2 Dd8 34.Dxd8+ 
Txd8 en het is ongeveer gelijk] 33...Dc6 wit kan eenvou-
dig gelijk spel houden bijv. met Kg1 maar laat zich verlei-
den tot een voorbarige aanvalszet! 34.hxg6?? h6! Wit 
heeft het onheil te laat in de gaten. De dame kan nergens 
heen. Hij moet nl. g2 blijven dekken. 35.Txe6 Het enige 
35...Dxe6 36.Dxh6 Diagram  

En nu is er maar één weg naar winst en die moet je wel 
vinden, anders gaat zwart zelf de bietenberg op! Per slot 
van rekening heeft wit maar één tempo nodig. Maar het is 
gedwongen uit. Gelukkig dat ik dat in tijdnood zag, an-
ders was D x e6 niet goed geweest 36...Lxg2+ !! 37.Kf2 
Ook Kg1 helpt niet. Daarop volgt De3+ met mat in drie. 
37...Tf3+ 38.Kxg2 De2+ En wit gaf op 0–1 

 

Zoals gebruikelijk vinden er altijd 2 oplostoernooien 
plaats in het laatste weekend van het Tata Steel-
toernooi. Dit jaar voor de vijfde keer de ARVES 
(Alexander Rueb Vereniging voor SchaakEindspelStudie)  
Chess and Studies day en het 10e ISC (International Sol-
ving Contest).  
 
Het ARVES-toernooi, waarin alleen eindspelstudies moe-
ten worden opgelost, wordt vanaf het begin al gehouden 
in Wijk aan Zee en kent achtereenvolgens de winnaars 
Twan Burg, John Nunn, David Klein en nog een keer 
John Nunn.  
 
Het ISC bestaat al wat lan-
ger, maar wordt pas voor de 
3e(?) keer in Wijk aan Zee 
gehouden. Zoals Ruud Wille 
al eerder berichtte in En 
Passant wordt dit ISC gelijk-
tijdig op verschillende plek-
ken in de wereld gehouden. 
Van de totaal 290 deelne-
mers in de A-groep waren er 
slechts 8 in Wijk aan Zee. 
De B-groep telde 198 deel-
nemers en 4 daarvan waren 
er bij in Wijk aan Zee. Aan 
dit toernooi zijn er vele we-
reldtoppers  zoals Piotr 
Murdzia, Kacper Piorun en 
John Nunn aanwezig. 
De laatste twee jaar heb ik 
alleen meegedaan aan het 

ARVES-toernooi. Niet omdat ik het ISC niet leuk vind, 
maar omdat ik het toch wel een beetje teveel van het 
goede vond om 2 dagen achter elkaar  vroeg op te staan 
en zo’n 135 km te rijden om op de plaats van bestem-
ming te komen. Daarnaast is het wel lekker om een vrije 
zondag te hebben. Dit jaar besloot ik tóch om aan beide 
toernooien mee te doen. Vanwege het uitgedunde bud-
get van het Tata Steel-toernooi moest er uitgeweken wor-
den naar een andere locatie. Vorig jaar werd het nog ge-
houden in hotel Zeeduin, dit jaar had voorzitter Hans Ui-
tenbroek een andere locatie weten te vinden, namelijk 
‘De Rel’.  

Oploswedstrijden Wijk aan Zee 2014 
Wouter van Rijn 
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“De Rel is ontstaan 
door een stel enthou-
siaste dorpsbewoners 
die zich niet neer kon-
den leggen bij het 
besluit om de biblio-
theek in Wijk aan Zee 
te sluiten. Fanatiek 
wiepen zij zich op de 
actie 'Het beste buurt-
plan' van de NCRV 
en wonnen daarmee 
een mooi geldbedrag. 
Er ontstond een sa-
menwerking met Cul-
tureel Village en zo is 
De Rel tot stand ge-
komen.De Rel is voor 
elke inwoner van Wijk 
aan Zee en vrienden. 
Er worden activiteiten 
georganiseerd voor 
jong tot en met oud 
en op elk gebied”. 

Dit kleine buurthuis, zo’n beetje aan de overkant van De 
Moriaan (daar waar het echte Tata-toernooi plaatsvindt) 
wordt gerund door een gastvrij stelletje en ze waren zo 
vriendelijk om een paar fanatieke schakers onder te bren-
gen. Ondanks het geringe aantal deelnemers was het 
toch aardig improviseren en moesten de winnaar van 
2012 (David Klein, rechts op de foto) en Piet Peelen in 
een ander lokaal een plekje zien te vinden.  

Deze eindspelstudiedag werd op zaterdag gehouden en 
ik ging er samen met Joost Michielsen naar toe. Joost is 
hier behoorlijk bedreven in en elk jaar draait hij dan ook 
bovenin mee. Ik mag van mezelf zeggen dat ik het ook 
altijd naar behoren doe. Elk jaar leer ik steeds weer bij en 
gaat het iets beter. Vorig jaar nog een 7e plek in een sterk 
veld van meer dan 20 deelnemers. Niet alleen door de 
hoge klassering, maar ook de aansluiting qua aantal pun-

ten met de absolute top gaven mij het vertrouwen om een 
keer echt te kunnen stunten. Dit jaar werd dit vertrouwen 
versterkt door een 5e plaats, op slechts 6 punten van de 
winnaar Joost Michielsen! Ook was ik trots op het feit dat 
ik als enige een moeilijke studie van Jan Timman wist op 
te lossen. Helaas mag ik geen voorbeelden tonen van 
deze studies omdat de componisten nog meedingen naar 
prijzen in de compositiewereld. Het probleem dat ik wist 
op te lossen heb ik enkele schakers bij ons op de club al 
voorgelegd en zij hadden er een behoorlijke kluif aan. Na 
lang zwoegen wist Léon hem toch op te lossen. Mis-
schien is dit vak ook iets voor hem, want hij wist al eens 
eerder een studie blind op te lossen! Op de foto hierbo-
ven zie je bijna de beginstelling van de betreffende studie 
op het bord bij David Klein (voor diegene die zich ook 
aan die studie willen wagen zal ik nog even vermelden 

dat er nog enige stukken moeten 
worden verplaatst; de loper die 
nu op g3 staat moet naar h4 
moet en de toren die op a6 staat 
heeft daar zojuist een pionnetje 
meegepakt en moet terug naar 
a8). Dat deze studiedag moeilijk 
bleek was wel te zien aan het 
lage aantal punten dat gescoord 
werd. Vorig jaar had de winnaar 
(John Nunn) nog 43 van de 45 te 
behalen punten, nu had de win-
naar er 29. Vorig jaar had ik er 
33, nu 23. 

Achter Joost eindigden David 
Klein en Piet Peelen met 25 pun-
ten. Vierde werd Twan Burg met 
23 punten, maar omdat hij zijn 
antwoorden eerder had ingele-
verd, eindigde hij boven mij. 
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Op zondag volgde dus het ISC. Ook deze editie bleek 
een stuk zwaarder dan vorig jaar te zijn. Tenminste, als ik 
de andere deelnemers mocht geloven. Met mijn score 
van 17,5 punten van de maximale 60 had ik wel zo’n ver-
moeden dat het moeilijk was. Vorig jaar was ik er niet bij, 
maar omdat deze problemen (i.t.t. de toernooien van de 
ARVES) na afloop wél altijd gepubliceerd worden had ik 
deze later thuis kunnen maken. Dit is weer een reden dat 
ik de voorgaande twee jaren wel met ARVES heb mee-
gedaan maar niet met de ISC. Toen ik die score opzocht 
bleek ik 19 punten te hebben gescoord, niet echt veel 
beter dus.  

Cruciaal voor mij is dat ik de tweezetters in korte tijd goed 
moet kunnen oplossen om er voor de overige problemen 
nog wat van te kunnen maken. Gelukkig hadden we voor 
dit toernooi 2 uur per ronde i.p.v. 1,5 uur zoals bij het 
Henk Hagedoorn oplostoernooi. Toch was ik te lang be-
zig met het oplossen van de tweezetters, hetgeen mij 
enorm frustreerde. De eerste tweezetter kostte mij zo’n 
20 minuten en ik had ‘m nog eens fout ook…..Dit laatste 
wilde ik per sé voorkomen. De driezetter was een lastige 
en ik schreef de sleutelzet op met een dreiging en een 
paar varianten. Ik kon echter op 1 zwarte tegenzet geen 
weerlegging vinden. Als me dat vroeger overkwam kraste 
ik de sleutelzet door en zocht ik naar een andere oplos-
sing. Uiteindelijk kwam ik dan op helemaal niets uit en 
bleek mijn sleutelzet toch goed te zijn, alleen zag ik iets 
over het hoofd. Resultaat: 0 punten. Daar heb ik dus van 
geleerd; hoewel ik 1 weerlegging vond liet ik mijn sleutel-
zet + varianten nu staan en hoopte ik maar dat ik na 
zwarts tegenzet een mat in 2 over het hoofd gezien had. 
In dat geval zou ik er tenminste nog een paar punten aan 
overhouden. Helaas was dit deze keer niet het geval en 
had ik gewoon de verkeerde sleutel. Resultaat: 0 punten. 
Het mat in 5 sloeg ik over en ging direct naar de studie. Ik 
dacht de studie vrij snel gevonden te hebben en schreef 
de oplossing in feite blind op. Advies: niet doen, gewoon 
het bord erbij pakken en de zetten alsnog nagaan (deed 
ik de dag ervoor bij 1 studie ook niet, ik schreef per onge-
luk twee keer achter elkaar de zet Kf2 op. Gelukkig kon ik 
na overleg met o.a. arbiter Luc Palmans toch nog de vol-
le 5 punten krijgen). Bij deze studie dacht ik voor wit een 
winst te zien, maar dat bleek een onreglementaire zet te 
zijn. Er stonden namelijk eerst nog 2 stukken tussen de 
witte koning en de zwarte dame, maar ik speelde ze in 1 
zet allebei er tussenuit en dat mag nou eenmaal niet. 
Resultaat: 1 punt. Het helpmat in 5 zetten met 2 oplossin-
gen was te lastig voor mij. Ik zocht heel lang tevergeefs 
naar een mat aan de rand van het bord, maar zwart 
moest twee keer op het midden van het bord tussen ei-
gen stukken worden matgezet. Het zelfmat in 3 zetten 
wist ik op te lossen, maar liet ik 1 variant achterwege: Dit 
leverde me 4 punten op. Ik keek nog even naar het mat 
in 5. Deze leek me vrij moeilijk. Na een tijdje ging ik toch 
weer terug naar het mat in 3, omdat ik dacht dat ik daar 
nog wel een oplossing zou kunnen vinden in de resteren-
de tijd. Niet dus, zodat ik de eerste sessie afsloot met 
een schamele 5 punten. 

 

Ook in de tweede sessie kostte me de tweezetter weer 
zo’n 20 minuten. Gelukkig had ik ‘m deze keer goed. Bij 

de driezetter zag ik geen weerlegging tegen mijn sleutel-
zet. Toch had ik het gevoel dat deze oplossing niet juist 
was, maar ik zag gewoon geen weerlegging. Er waren 3 
redenen dat mijn gevoel zei dat mijn antwoord niet klopte: 
de sleutelzet dreigde mat in 1 (meestal is dit een dreiging 
van mat in 2 zetten), de varianten waren schaars en niet 
fraai en tenslotte waren er dan overbodige stukken op 
het bord die totaal geen functie hadden. Mijn gevoel gaf 
me gelijk; ik heb gewoon een (achteraf simpele) weerleg-
ging gevonden die zwart een vluchtveld gaf. In deze ron-
de was de meerzetter weer moeilijk. Ik heb er ook niet 
veel aandacht aan besteed en ik denk maar goed ook. 
De sleutelzet had ik niet zo snel gevonden denk ik. Mis-
schien een kwestie van de vorm van de dag? Was het 
toch gewoon moeilijk? Ik denk een beetje van allebei. De 
studie was een aardige, maar je moest het even nauw-
keurig spelen. Gelukkig deed ik dat en haalde hier de 
volle 5 punten. Dan bleven er nog twee puzzels over; het 
korte helpmat en het lange zelfmat. Die laatste doe ik 
eigenlijk nooit (tenzij ik tijd genoeg heb) en probeer me 
gewoon te concentreren op de andere problemen. Ik had 
het idee dat ik het helpmat in 3 zetten met 2 oplossingen 
wel zou moeten kunnen vinden. Gelukkig vond ik een 
paar minuten voor tijd tenminste nog 1 oplossing. Vaak 
zie ik dan ook meteen het idee van de tweede oplossing. 
Helaas had ik er net iets te weinig tijd voor. Hoewel ik 
later bij de oplossingen zag dat die andere variant er in-
derdaad op leek kon ik het antwoord niet meer vinden. 
2,5 punten voor de helpmat. Dat bracht mijn score van de 
tweede sessie op 12,5 punten en dus 17,5 punten in to-
taal. In de eindranking was dat goed voor een 111-115e 
plaats van de 290 oplossers!  

Omdat ik dus van de eindspelstudiedag geen problemen 
mag laten zien, laat ik van dit toernooi de 2 studies zien 
en nog enkele andere problemen. Dit waren naar mijn 
idee ook de leukste opgaven. 

 

Wit speelt en wint 

1) 
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ASV Voorjaarstoernooi 
Erik Wille 

Wit speelt en wint 

 

Wit speelt en geeft mat in 3 zetten  

 

Wit speelt en geeft mat in 5 zetten 

 

Helpmat in 3 zetten; twee oplossingen. Zwart begint! 

Oplossingen op pagina 22. 

2) 

3) 

4) 

 

Het is vrijdagmiddag even voor drie uur. Ik ben met Ko 
Kooman, Remco Menger en Clemens Wijman in het Lo-
rentz om de zaal klaar te zetten. Het lijkt erop dat we een 
van de kleinste rapidtoernooien uit de historie van ASV 
gaan organiseren. Net in de 60 deelnemers past niet bij 
ASV, maar ja, met al die competitiezaterdagen in maart 
en april bewijst de KNSB ons geen dienst. Uiterst efficiënt 
gaan we te werk en binnen een half uur staan de tafels 
op hun plek en kunnen er 64 man schaken. Tussen vrij-
dag half vier en vrijdagavond laat slaat de mail bij Ruud 
echter op hol en ineens staan er 80 deelnemers op de 
lijst. Dat is een aantal dat we gewend zijn.  
 
Zaterdag loopt echter ook raar. Ik ben dankzij Milou, die 
ons weer van drankjes en eten gaat voorzien, al vroeg in 
het Lorentz en uiteraard begin ik met het bijplaatsen van 
tafels, stoelen en borden. De inschrijving loopt vlot en 
even na tienen zit iedereen te schaken. Dat zijn de scha-

kers van ons gewend en het op tijd beginnen willen we 
ook in ere houden. Om groep B ook een even aantal 
schakers te geven, speelt wedstrijdleider Huub Blom ge-
woon mee. Dat moet ook kunnen. Bij ASV-toernooien 
heeft de wedstrijdleider in het algemeen weinig te doen. 
En daar was dit toernooi geen uitzondering op. 
 
Groep A telde naast grootmeester Ruud Janssen ook 
nog vier meesters. Daarnaast waren enkele gevaarlijke 
subtoppers in Arnhem neergestreken. En zo kwam op-
nieuw uit dat favorieten het in onze toernooien moeilijk 
hebben. Zo verloor Ruud Janssen in de tweede ronde al. 
De captain van De Toren misrekende zich in gewonnen 
positie tegen Rob Schoorl. En schaakmeester Sander 
van Eijk van onze Wageningse vrienden ging een ronde 
later ook al onderuit tegen reuzendoder Schoorl, die ove-
rigens over wind mee niet te klagen had, toen David Mie-
dema een ronde later een stuk weggaf. De enige speler  
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Groep B was dit jaar de strijd tussen routine en jeugd. En 
dat werd een enerverende strijd die uiteindelijk (op condi-
tie??) gewonnen werd door de jeugd. Sebastiaan Dijks-
man begin met drie zeges, maar werd daarna drie keer 
op remise gehouden. Dat gaf onder meer Pieter Verhoef 
en Désiré Fassaert de gelegenheid aan te sluiten. Na vijf 
ronden stond genoemd drietal met Geert van Hoorn van 
De Toren op de gedeelde eerste plaats. Doordat de on-
derlinge partijen in remise eindigden, veranderde daar 
niets aan in ronde 6. De slotronde moest dus uitkomst 
bieden. En toen sloeg de jeugd toe. Pieter Verhoef klopte 
zijn teamgenoot Désiré Fassaert. Sebastiaan Dijksman 
was te sterk voor Niels Matser en Geert van Hoorn klopte 
zijn geroutineerde clubgenoot Gerrit Janssen, waardoor 
dit jonge drietal op een gedeelde eerste plaats eindigde. 
De Enschedese Nadia Bloemendaal verhinderde een 
hoge klassering van Nico Schoenmakers en werd vierde. 
Het was erg leuk om onze oud-ASV-ers Ignace Rood en 
Marco Braam weer eens achter het bord te zien in een 
ASV-toernooi. Dat is toch weer een vertrouwd beeld.  

Groep C werd een mooie tweestrijd tussen Henk Hamer 
en Quirine Naber met een hoop figuranten die uiteindelijk 
om plaats drie streden. De speelster van De Toren ver-
loeg Henk Hamer in de vierde ronde, waardoor zij zonder 
puntverlies alleen aan kop kwam. Doordat Quirine nog 
twee remises toestond, onder meer tegen Hub Kusters, 
kon de Doetinchemmer Hamer weer naast haar komen 
op de eerste plaats. Met zes punten sloeg het duo een 
gat van een vol punt op een achtervolgende groep. Lu-
cas de Jong was een van de spelers die op vijf punten 
eindigde. Het is al knap om als blinde jongen te kunnen 
schaken, maar als het dan ook nog snel moet, is het ex-
tra moeilijk. Lucas wist snelheid en goede zetten echter 
uitstekend te combineren. De ASV-ers Hub Kusters en 
Kazem Mollahosseini eindigde ook op vijf punten. 
 
Even na half vijf kwam er een einde aan een mooie 
schaakdag. Nu is het wachten tot 30 en 31 mei, als we 
ons Vierkampentoernooi organiseren. Noteer de data 
vast, zodat je deze leuke happening niet mist. 

Oplossingen Wouter van Rijn (pag 21): 
1) 1. g7 a1D 2. gxh8L Dxh8 3. Pg7 Ke7 4. Ka8 Kf8 5. Pe 6+ Ke7+ 6. b8D Dxh7 7. Dc7+ Ke8 8. Dd8+ Kf7 9. Pg5+  
1-0 2. gxh8D? De5+ 3. Dxe5 pat; 4. Ka7? Kxf8 5. Pe6+ Ke7 6. b8D Dxh7 7. Dc7+ Ke8 8. Dxh7 pat. 
2) 1. b7 Tf7 2. Pg5 Txb7 3. Txb7 c3 4. Pe4 c2 5. Pc3+ Ka1 6. Pe2 a2 7. Kb6 Kb2 8. Ka5+ Ka3 9. Pc1 1-0 
3) 1. Dg6! (∆ 2. Pc5 ∆ 3. Dxe6#) 

1…exd6 2. Kg3 
1…Lc4 2. Kg1 
1…Ld4 2. Kf1 
1…Lxe5 2. Td4+ 

4) 1. Lh7 h4 2. Th5 h3 3. Lh6 Kxe5 4. g6+ Kxe4 5. g7# 
5) 1. Dh5 g6 2. Dxe5+ Kxe5 3. Td3 Ld5# 
     1. Te2 Lxf3 2. Txe5 Le2+ 3. Dd3 Kxe5# 

ronde 18 seizoen 13/14 
Nr Voornaam Naam pnt Rat par grp TPR 

1 Rob Cornips 13 1815 18 AA 1788 

2 Jaap Glazenburg 13 1665 18 A 1788 

3 Jan Vermeer 12 1752 18 A 1753 

4 Ko Kooman 9,5 1628 15 BA 1698 

5 Hub Kusters 9,5 1704 15 A 1703 

6 Horst Eder 8,5 1583 18 A 1603 

7 Hans Donker 8 1709 12 B 1759 

8 Henk Schunk 7,5 1551 18 A 1477 

9 Kazem Mollahosseini 6,5 1406 18 B 1410 

10 Robbert Lubbers 6,5 1446 15 A 1469 

11 Walter Manschot 6,5 1578 15 A 1502 

12 Ben Bergen 4,5 1353 15 B 1320 

13 Bertus Teunissen van Manen 4 1343 9 B 1278 

14 Meindert Rudolphi 3,5 1218 7 B 1320 

15 Gerrit Jansen 2,5 1024 15 B 1076 

16 Fritz 8 2,5 1338 10 A 1140 

17 Albert Marks 2 1820 3 A 1754 

18 André Meijer 1,5 1297 3 B 1263 

19 Bob Sanders 1 1453 2 B 1531 

Stand daglichtschaak na  

ronde 18: 





(adverten	e) 


