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Met de opkomst van Internet, blogs en meer 
van dat soort dingen wordt het voor de 
klassieke media zoals kranten en tijdschriften 
steeds moeilijker hun plaats in het 
medialandschap te handhaven. Waar ligt nog 
de meerwaarde van een verslag van een 
evenement wanneer dit live te volgen is 
geweest op Internet? Vandaag (terwijl ik dit 
stukje schrijf is het Koninginnedag) las ik bv een 
zuurpruimige tv-recentie in de Volkskrant over de 
uitzending van de Wedstrijden op Talpa van 
gisteravond. Waarom al die moeite doen voor zo’n 
uitzending terwijl iedereen toch al weet wie er kampioen 
van de eredivisie is geworden? Nou was het mij 
toevallig wel gelukt geheel ontwetend te blijven van de 
bizarre ontwikkelingen van die middag en ik heb dan 
ook genoten van de uitzending. Het bizarre slot van de 
voetbalcompetitie bracht wel pijnlijk de nog verse 
herinneringen naar boven van de gebeurtenissen van 2 
dagen daarvoor, toen het ASV team waarin ook uw 
redacteur meespeelt zichzelf, net als AZ, lelijk in de voet 
schoot en het kampioenschap liet glippen. Maar goed, 
meer daarover elders in dit blad. 
 
Ook bij ASV is bovenstaande actueel geworden. Er 
bestaan natuurlijk al twee clubbladen. En Passant is 
voor het actuele nieuws en met de komst van het 

weblog van ons vlaggeschip ASV 1 en in 
navolging daarvan de blogs van andere 
teams mag de vraag gesteld worden wat de 
toegevoegde waarde van een clubblad als 
ASV-Nieuws is en op welke wijze hier 
invulling aan dient te worden gegeven. Op 
de blogs zijn live partijen te volgen, soms 
worden er analyses geplaatst en vaak 

worden wedstrijden voorzien van commentaar. Wat blijft 
er dan nog over?  
 
Genoeg zou ik zeggen!!! Dat bewijst dit dikke nummer 
wel weer. Boordevol met die dingen waar ASV-Nieuws 
voor bedoeld is. Analyses, achtergrondverhalen,  
plaatjes voor bij het slapen gaan, schaak- en andere 
problemen, bijdrages over de belevenissen van ASV 1  
t/m 5 en nog veel meer.  
 
Namens de redactie veel leesplezier gewenst, 
 

 Robert Naasz 

Sportieve prestaties 
Vaak is het lastig om een keuze te maken waar deze 
rubriek nu mee moet beginnen. Deze keer echter niet, 
want natuurlijk openen met de twee behaalde titels. Het 
bestuur van ASV is diep onder de indruk van de 
prestaties van ASV 5 en ASV 3, die beiden zonder een 
punt te verspelen het kampioenschap binnenhaalden. 
ASV 5 zien we daardoor komend seizoen terug in de 
eerste klasse van de OSBO-competitie en ASV 3 zorgt 
voor een primeur in de historie van ASV. ASV is in het 
seizoen 2007-2008 namelijk met drie teams 
vertegenwoordigd in de KNSB-competitie. Het is 
natuurlijk niet alleen euforie van het sportieve front. Zo 
verknoeide ASV 4 in de slotwedstrijd de zo gewenste 
titel in de eerste klasse. Ons vierde moet nu tot 12 mei 
afwachten of via de achterdeur alsnog de 
promotieklasse  wordt bereikt. Als het Nijmeegse UVS 
zich weet te handhaven in de derde klasse KNSB, dan 
volgt voor ASV 4 versterkte promotie als beste nummer 
twee. Ook bij ASV 7 ging het mis. Pas in de laatste 
wedstrijd van het seizoen werd gewonnen. Komend 
seizoen moet ons zevende proberen een klasse lager 
het tweedeklasserschap te herwinnen. 
 

Buiten de versterkte promotie zijn er nog kansen op 
succes. Zo is ons tweede in een bordpuntengevecht 
gewikkeld met BAT Zevenaar. We wensen hen op 12 
mei veel succes tegen Heemstede. Ook zijn er drie 
ASV-teams in de kwartfinale van de OSBO-cup 
gekomen, zodat ook daar nog prijzen te winnen zijn. 
ASV 4 plaatste zich afgelopen donderdag ten koste van 
Ede 1 bij de laatste vier; iets dat Caissa Elburg al eerder 
deed. We wensen ASV 3 (tegen PION 2) en ASV 5 
(tegen Pallas) vanavond veel succes in hun 
bekeravontuur. 
 
Voorjaarstoernooi en slotronde 
In het Voorjaarstoernooi was oud-ASV-er Fitzgerald 
Krudde misschien wel de smaakmaker, maar de  
Israëlische grootmeester Zvulon Gofshtein ging met de 
hoofdprijs aan de haal. Het was weer een geweldige 
happening met zo’n 100 schakers. Volgens ASV-traditie 
was het toernooi live te volgen op internet en dat werd 
dan ook door veel schaakliefhebbers gedaan. Een 
hoogtepunt was ook de slotronde van de vierde klasse F 
in het Lorentz Ondernemerscentrum. Onze veteranen 
speelden in een prachtige ambiance hun slotronde. Ook 
daar heeft ASV zich weer van haar beste kant laten zien 
en niet in het laatst vanwege de winst van ASV 9. Ook  

Van het bestuur 

ASV-Nieuws verschijnt 
op: 

Sluitingdatum kopij: 

28 juni 2007 21 juni 2007 

Van de redactie 
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dit spektakel was weer live op internet en dat werd door 
velen gewaardeerd. 
 
Ledenwerving 
Het was echter niet alleen schaken in wedstrijden en 
toernooien dat de klok sloeg. Zo zijn we weer gestart 
met de straatschaaksessies om ASV en onze sport 
onder de aandacht van het winkelende publiek te 
brengen. 14 april was een voortvarende start en 
inmiddels hebben al enkele mensen de weg naar  ASV 
gevonden. Hopelijk vinden zij in ASV de schaakclub die 
bij hun past. We zullen in de periode mei-september 
veelvuldig de straat op gaan om zo te werken aan de 
gewenst groei.  
 
Jeugdschaak 
Ook aan het jeugdschaak wordt hard gewerkt. En niet 
alleen op alle donderdagen en vele zaterdagen door de 
jeugdleiding. Ook beleidsmatig zijn de eerste stappen 
gezet. Er ligt een opzet om te komen tot een organisatie 
waarbij ook de ouders van onze jeugd een belangrijke 
rol gaan spelen. De jeugdleiding zal zich hierover 
buigen en dan hopen we zo snel mogelijk met de ouders 
om de tafel te kunnen. Ook is André de Groot bezig om 
jeugd te interesseren voor deelname aan het jeugdkamp 
in Hengelo in combinatie met het spelen van het Open 
Nederlands jeugdkampioenschap. 
 
Komende activiteiten 
Een drukke periode ligt achter ons, maar rustiger zal het 
niet worden. Zo organiseert ASV op 1 en 2 juni het 
Vierkampentoernooi in het Lorentz 
Ondernemerscentrum als omlijsting van de OSBO-
cupfinale dat op 2 juni het toetje  van dit schaakfestijn is. 
Een week later (9 juni) zullen we in Wageningen voor de 
vierde maal de degens kruisen met onze 
schaakvrienden aldaar in een massakamp met 
ongeveer 25 senioren en 10 jeugdschakers. 
 
Externe competitie 2007-2008 
Hoewel de competitie nog niet helemaal ten einde is, 
zijn we intussen ook al weer gestart met de 
voorbereidingen op het volgende externe seizoen. Wij 
kiezen daarbij altijd als uitgangspunt dat iedereen die 
dat graag wil ook in een team moet kunnen spelen. Ook 
dit jaar is dat weer gelukt, waarbij we vooral een groep 
jeugdigen dankbaar zijn voor het meespelen in ASV 10. 
 Mei staat altijd in het teken van het inventariseren 
wie allemaal mee wil doen in de teams. Belangrijk 
daarbij is ook dat iedereen al aangeeft welke 
beperkingen er zijn. Zo hebben we al jaren enkele 
spelers die graag meedoen, maar vanwege andere 
verplichtingen bijvoorbeeld nooit op maandag kunnen. 
Van die informatie hebben we later profijt als we de 
teamindelingen gaan maken. Bovendien kunnen we alle 
verzamelde informatie ook doorspelen naar de 
teamleiders. Dat voorkomt misverstanden en onnodige 
telefoontjes en mailtjes. Met het aantal teams dat ASV 
heeft, is een goede organisatie en dus ook het 
beschikbaar hebben van informatie van groot belang. 
 Het maken van de teamindelingen gebeurt door 
Hedser Dijkstra, Anne Paul Taal en Erik Wille. Een klus 

die steeds ingewikkelder wordt, omdat het drietal 
probeert met zoveel mogelijk aspecten rekening te 
houden. Zaken als vervoer, beperkte beschikbaarheid 
van spelers, wie worden teamleiders, leeftijd, 
doorstroming van jeugd en andere soms individuele 
zaken moeten gekoppeld worden aan de ASV-ELOlijst 
die als leidraad dient. Het moge duidelijk zijn dat 
hiervoor veel overleg nodig is en soms ook wat 
inschikkelijkheid, maar die is gelukkig bij ASV groot. Het 
streven is erop gericht om voor 1 september die 
zaterdagteams rond te hebben. Ook moeten dan alle 
teams al weer zijn opgegeven met daarbij de speelweek 
waarin ze spelen en wie teamleider zullen zijn. In 
september wordt tenslotte de teamindeling voor de 
andere teams gemaakt en een bijeenkomst met de 
teamleiders belegd.  
 Bij het voor iedereen mogelijk maken van het 
spelen in een team horen ook tijdens het seizoen 
organisatorische aspecten. Wij willen bijvoorbeeld ons 
veteranenteam graag in competitie houden. Voor onze 
grotendeels 80-plussers wordt echter het ’s avonds laat 
nog terugrijden van een uitwedstrijd steeds 
bezwaarlijker. Het past bij ASV om dat probleem 
gezamenlijk op te lossen. Immers in de 4e klasse gaat 
het maar zelden om grote reisafstanden. Wij zijn ervan 
overtuigd dat we vrijwilligers kunnen vinden die bij 
toerbeurt dit team willen vervoeren. Datzelfde kan gaan 
spelen als ook komend jaar de jeugd weer gaat 
meedoen in de teams. Ook dan kan wel eens een extra 
chauffeur nodig zijn om de kinderen na hun partij weer 
naar huis te brengen, zodat ze niet hoeven te wachten 
tot de laatste partij uit is. Met zijn allen kunnen we ook 
van seizoen 2007-2008 weer een mooi schaakjaar voor 
ASV maken. Wij hopen in ieder geval dat de grote 
bereidheid om in de teams te spelen ook komend jaar 
gecontinueerd zal worden. 
 
OSBO-vergadering: 
André de Groot benoemd tot erelid 
Op de voorjaarsvergadering van de OSBO nam André 
de Groot na ruim 13 jaar afscheid als jeugdleider van 
onze regionale bond. Tot zijn verrassing werd hij bij die 
gelegenheid benoemd tot erelid van de OSBO. Wij 
feliciteren hem van harte met die benoeming. Een 
terechte waardering voor het vele werk dat hij in het 
belang van het oostelijke jeugdschaak heeft gedaan. 
Verder werd op de vergadering een forse 
contributieverhoging aanvaard. Deze verhoging kwam 
mede voort uit een verhoging van de KNSB-afdracht. 
Ook werd een herschreven competitiereglement door de 
vergadering geloodst. Uit de evaluatie van de deelname 
van de jeugdteams aan de OSBO-competitie is 
gekomen dat op voorstel van De Toren het experiment 
wordt uitgebreid naar de eerste en tweede klasse van 
de OSBO-competitie. 
 
Tenslotte 
U merkt het wel. ASV is op vele fronten actief en dat kan 
alleen met de inzet van onze leden. Het doet ons deugd 
dat maar zelden tevergeefs een beroep op u gedaan 
wordt. Dat is dan ook de grote kracht van onze club en 
daar onderscheiden we ons mee van vele andere clubs.  
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Het vijfde is bezig aan een uiterst succesvol seizoen: 
alle wedstrijden werden tot nu toe gewonnen! En dit had 
tot gevolg dat we al ruim voor het einde van de 
competitie kampioen waren. De slotronde was louter 
voor de statistieken. Het is nu mei en in de OSBO-cup 
doen we ook nog steeds mee! 

Het winnende team van ASV5 na de beslissende wedstrijd 
tegen Doetinchem  
 
Tony Hogerhorst 
 
Tony was de topscorer afgelopen jaar. Alleen tegen Ede 
wilde hij het onderste uit de kan halen, maar verder won 
hij nagenoeg alles. Tony speelde aan het zevende bord. 
 

Paul Schoenmakers 

 
Paul was de meest stabiele speler van het vijfde. Aan 
het eerste bord is hij het hele seizoen ongeslagen 
gebleven! 
 
Albert Marks 

 
De mooiste wedstrijd van Albert was de bekerwedstrijd 
tegen Wageningen waarin hij de winst naar zich toe trok 
na een prachtig torenoffer. Albert speelde aan het vierde 
bord dit seizoen. 

ASV 5: ongeslagen kampioen 
Eric Hartman 
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Henk Kuiphof 

In de derde ronde tegen (op dat moment) medekoploper 
Ede won Henk het beslissende punt. Henk speelde aan 
bord vijf. 
 
Theo van Amerongen 
 

 
Theo heeft beide wedstrijden voor de OSBO cup tot nu 
toe gewonnen en daardoor speelt ASV5 nog mee in de 
kwartfinale! Theo speelde aan bord zes. 
 
 
 

Rob van Belle 

 
Rob speelde aan bord acht en begon het seizoen met 
een belangrijke winstpartij tegen Kasteel. 
 
Nico Schoenmakers 

 
Nico speelde aan bord drie en geeft nooit op. In de 
eerste ronde tegen Kasteel won hij vanuit een totaal 
verloren stelling alsnog.  
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De eindstand in de tweede klasse D: 
 
          punten     bordpunten 
 

ASV 5    14  38 
Kasteel 2  11  30,5 
Ede 2    8  31 
PION 3    7  30 
BAT 3    7  27 
Velp    6  30 
Doetinchem 2  2  22 
Theothorne   1  15,5 

 
De wisselspelers 
 
En dan mogen we 
natuurlijk de bijdrage 
van de invallers niet 
vergeten. Abbes 
Dekker, Ko Kooman, 
Kees Verkooijen, 
Horst Eder en Jan 
Vermeer hebben bij 
elkaar tijdens 
invalbeurten 6 punten 
voor het vijfde in de 
wacht gesleept. Een 
invaller noem ik even 
in het bijzonder: Jan 
Vermeer. Voor de gebaktraktatie ter gelegenheid van 
het kampioenschap had ik twee dozen taart 
meegenomen, dat bleek veel te veel te zijn die avond en 

wat nu? Jan wist de oplossing: ik neem het mee naar 
huis, stop het in de koeling en trakteer volgende week 
dinsdag tijdens het daglichtschaak! Ik vond het een 
prima idee, temeer daar Jan belangrijke punten voor het 
vijfde heeft gescoord. Maar van de deelnemers van het 
daglichtschaak hoorde ik naderhand helemaal niets?! 
Wat bleek? Jan heeft alle gebak thuis zelf opgegeten!  
 
Tot slot 
 
Het is fantastisch om teamleider te zijn van zo’n 
succesvolle groep, ik had me geen mooier baantje 
kunnen wensen afgelopen jaar! We hadden alles mee, 
maar we speelden ook gewoon goed. En dan was er 
natuurlijk het grote enthousiasme: zo doen veel 
schakers uit ons team regelmatig mee aan grote 
meerdaagse toernooien (Zo speelden Albert, Henk, 
Tony en ik mee in Dieren – Nico deed mee in Wijk aan 
Zee en in Tjechie, Henk aan het Essent Toernooi, 
enzovoorts). Dat komt er gewoon uit in dit seizoen. De 
spelers van het vijfde zien de stap hogerop dan ook als 
een mooie uitdaging, ik geloof beslist niet dat we in de 
eerste klasse een eendagsvlieg zullen zijn! 
 
Alle spelers, invallers en toeschouwers bedank ik voor 
dit mooie schaakseizoen! 
 
Eric Hartman  (ik speelde aan bord twee dit seizoen) 

 
 
 
 
 

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

Ook opgemaakte salades voor uw feest of party 

Kwaliteit en service staat bij ons voorop! 

Steenstraat 80 - Arnhem 
Openingstijden:     

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

Uw Vakman in Vers 

(advertentie) 
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91 schakers verschenen zaterdag 17 maart achter de 
borden in het grand-café van het Lorentz 
Ondernemerscentrum. Dik 300 partijen werden 
gespeeld en op bijna elk van de 64 velden werd wel een 
uitglijder begaan. Daar waar veel rapidtoernooien – het 
Olympustoernooi uitgezonderd – in aantal deelnemers 
amper de vijftig haalt, blijft de animo voor het ASV-
toernooi traditiegetrouw groot. Zelfs in de drukke 
schaakmaand maart komen veel schakers graag naar 
Arnhem.  
 
En terecht, want ook nu was het gezellig en tot het laatst 
toe spannend. In de hoofdgroep was de vraag wie de 
Israëlische grootmeester Zvulon Gofshtein kon 
bijhouden of zelfs overvleugelen. Van de ASV-ers vielen 
slechts Peter Boel en Anthony Migchels op met een 
positieve score. De anderen bleven vooral in de 
middenmoot steken. Ook in de B-groep een weinig 
vooraanstaande rol voor de ASV-ers. Het ASV-hart ging 
echter wel sneller kloppen bij de strijd in de C-groep. In 
die groep excelleerde Frans Veerman. En dat is knap, 
want de laagste groep is vergeven van de jonge 
talenten. In de eerste vier ronden verspeelde de 
routinier van ASV 7 slechts een half punt aan Vaclav 
Ocelik. De Groningse jongeling kwam met licht 
materieel voordeel niet door de verdediging van Frans 
Veerman. In de vijfde ronde ging het in het 
pionneneindspel mis tegen Valentijn Phijffer, maar daar 
was Frans Veerman niet van onder de indruk. De ASV-
er maakte in de slotronden korte metten met de 
talenvolle jeugdigen Maurice van Eijk (De Cirkel) en 
Jermo Kooijmans (Koningswaal) en eindigde daardoor 
op de repectabele score van 5½ punt. Alleen vader Nick 
Kooijmans scoorde een half punt meer. Wat vooral leuk 
was aan het spel van Frans Veerman was het steeds 

weer kiezen van de aanval. En zoals gezegd niet zonder 
succes. De andere ASV-ers konden geen potten 
breken. Al moet gezegd worden dat Herman de Munnik 
nog wel goed startte met 2½ uit 3, maar drie 
opeenvolgende nederlagen wierpen hem terug. 
Jonathan van der Krogt was met vier punten de beste 
ASV-er na Frans Veerman. 
 
Dan terug naar de strijd in de hoofdgroep. Deze groep 
telde veel ASV-ers en met Pieter de Jager en Fitzgerald 
Krudde ook twee schakers met een ASV-verleden. En 
het grappige is, dat het ook heel vertrouwd leek dat zij in 
het Lorentz aan het schaken waren. Beide spelers 
zouden eigenlijk gewoon weer de ASV-kleuren moeten 
verdedigen. Vanaf het begin vestigden zij ook de 
aandacht op zich. Pieter de Jager vanwege zijn zege op 
Ali Bitalzadeh. De talentvolle speler uit Kesteren 
meende Pieter de Jager wel even in een slecht eindspel 
te kunnen verslaan, omdat hij een minuut meer 
bedenktijd had. Het afgeslagen remiseaanbod kostte 
Bitzalzadeh de partij. Na die zege viel De Jager terug in 
de middenmoot. Dat gold niet voor Fitzgerald Krudde 
die elk potje tot op het bot uitvocht. En net als vroeger 
viel Fitzgerald Krudde niet alleen op door zijn goede 
schaak. Zijn ongekende snelheid en onverstoorbaarheid 
in tijdnood blijft een genot om naar te kijken. De derde 
ronde bracht ons zo’n spektakelstuk. Tegen Bart Dekker 
ging Fitzgerald Krudde tot het gaatje. De Helmonder 
werd duidelijk zenuwachtig van het immens hoge tempo 
in de laatste minut, dat hij huis en haard weggaf. Met 
ieder nog zo’n 40 seconden op de klok moest Krudde 
eerst nog dame halen en vervolgens de kale koning met 
dame en loper matzetten. Dat lijkt nog wel makkelijk, 
maar toen Dekker zijn koning van de ene hoek van het 
bord naar de andere ‘slingerde’, moest het tempo flink 

omhoog. Tijdens het 
gegooi en gesmijt werden 
een stuk of tien 
onreglementaire zetten 
gedaan, maar geen claim; 
nee, gewoon matzetten. 
En dat deed Fitzgerald. 
Prachtig om te zien hoe 
de vijandelijke koning in 
twee zetten van g7 op d3 
terecht kwam en hoe de 
beide monarchen 
zettenlang naast elkaar 
stonden zonder veld 
ertussen. 

Frans Veerman ASV-held in Voorjaarstoernooi 
Erik Wille 
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Het was niet het laatste kunststukje van onze oud-
kopman van ASV 1. Alleen tegen Bram van den Berg en 
Zvulon Gofshtein lukt het niet te winnen. Twee remises 
brachten onze publieksspeler op zes punten. Juist een 
half minder dan de Israëlische grootmeester. Gofshtein 
zorgde overigens een ronde na het tijdnoodspektakel 
van Krudde voor nieuw vermaak. Blijkbaar geïmponeerd 
door Winkelcentrum Presikhaaf was de Israëliër niet in 
de speelzaal bij de start van de vierde ronde (net na de 
pauze). Vanzelfsprekend ging de klok aan en iedereen 
wachtte met spanning af of en wanneer de koploper zou 
terugkeren. De ronde was intussen 19 minuten bezig 
toen de 53-jarige weinig sportief ogende Gofshtein over 
de parkeerplaats kwam aanrennen. In de ene hand een 
HEMAtasje en in de andere een van Albert Heijn. Na 
zich uitvoerig geëxcuseerd te hebben begon hij met nog 
6.45 op de klok in een razend tempo zijn zetten te doen. 
De tegenstander raakte hierdoor zo van de wijs, dat hij 
al kon opgeven toen Gofshtein nog 5.29 over had. 
Verder was het optreden van de latere toernooiwinnaar 
– met 6½ punt – niet opzienbarend. Zowel tegen Erik 
van den Dikkenberg als tegen Fitzgerald Krudde kwam 
hij flink onder druk en zeker tegen de Veenendaler Van 
den Dikkenberg was het verlies heel dichtbij. Achter 
Gofshtein en Krudde eindigde onze trainer Willy 

Hendriks met vijf punten op de derde plaats. Een start 
met twee remises verknoeide zijn toernooi.  
 
De B-groep was door de vele remises aan de top de 
spannendste groep. Helaas was er voor geen der ASV-
ers een prominente rol weggelegd. Regerend kampioen 
Tony Hogerhorst opende al slecht met een nul tegen het 
Torentalent Marcella Günther. Drie zeges op rij leken 
alles nog goed te maken, maar een nul tegen Velp-
routinier Eric de Winter maakte een eind aan zijn 
opmars. Gerben Hendriks startte slecht, maar zijn 
eindsprint van 3½ uit vier bracht hem nog in de subtop 
met 4½ punt. De groep werd gewonnen door Jan 
Hendrik Neuteboom van het bevriende Wageningen. 
 
In En Passant en op onze site heeft u alles al kunnen 
lezen over dit toernooi. Vandaar dat ik het hier bij enkele 
opmerkelijke momenten laat. Ik wil afsluiten met een 
dankwoord aan alle ASV-ers die een bijdrage leverden 
aan het slagen van dit eerste van drie ASV-toernooien 
in 2007. Het is altijd weer leuk om te zien, dat met bijna 
geen overleg het toernooi als vanzelfsprekend loopt. 
Alles keurig volgens het tijdschema, alles live te volgen 
op internet met verslagen, standen, foto’s en zelfs een 
filmpje. Prachtig dat dat bij onze club zo kan. 
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3 April 2007- Door een zware inzinking van Jan 
Vermeer moet hij de eerste plaats delen met Rob 
Cornips. Jan Vermeer behaalde deze middag geen 
enkele punt en bleef slechts samen met Rob op de 
eerste stek doordat deze de laatste ronde niet kon 
spelen. Dick Hajee was deze middag onverslaanbaar. 
Met drie punten nestelde hij zich de derde plaats. Hans 
Donker manifesteerde zich deze middag nadrukkelijk 
met een score van 2½ punt. Hij passeerde daarbij de 
afwezige Henk Kuiphof. Ook Paul Waenink behaalde 
twee punten. In de subtop voegden zich Rolf Hendriks 
en Herman Ulkeman. Albert Marks kon deze middag 
geen potten bakken. Hij verloor van Bob Hartogh Heijs. 
Bob won een kwaliteit en verzilverde die meedogenloos. 
Wim Zunnebeld behaalde tegen Albert een remise. De 
laatste ronde moest Albert verstek laten gaan. 
Onderaan behaalde Anton van der Aa zijn eerste zege. 
Nieuwkomer Jerry van 't Hull was de ongelukkige. 
 
De opkomst was ietwat aan de lage kant. Nieuw was 
Jerry van 't Hull. Ook Anton van der Aa was er weer en 
wordt waarschijnlijk een trouwe bezoeker.  
 
De volgende en tevens laatste ronde van dit seizoen 
wordt op dinsdag 15 mei gespeeld. 
 
 
 

Daglichtschaak: Rob Cornips komt sterk op 
Jan Vermeer 

Daglichtschaak Stand na ronde: 24   

  Naam Score ELO TPR Gesp. 
1. Cornips, Rob 16 1760 1794 23 
2. Vermeer, Jan 16 1719 1812 24 
3. Hajee, Dick 14 1705 1762 21 
4. Waenink, Paul 13 1999 2039 14 
5. Donker, Hans 13 1677 1686 23 
6. Kuiphof, Henk 11 1663 1836 14 
7. Horst, Henk ter 11 1573 1671 21 
8. Hendriks, Rolf 11 1632 1554 24 
9. Ulkeman, Herman 9 1612 1621 15 
10. Kooman, Ko 9 1564 1664 18 
11. Zandbergen, Jacob 9 1450 1473 21 
12. Eder, Horst 9 1512 1464 24 
13. Lubbers, Robbert 8,5 1443 1491 21 
14. Zunnebeld, Wim 8,5 1456 1479 24 
15. Niekerk, Theo van 7,5 1608 1624 13 
16. Hartogh Heijs, Bob 7,5 1445 1516 18 
17. Fritz 8 7 1800 1578 13 
18. Carpentier, Theo 7 1551 1500 18 
19. Kelderman, Henk 6 1443 1413 15 
20. Noordhuis, Piet 5,5 1608 1684 8 
21. Looyen, Jan 5 1651 1798 6 
22. Marks, Albert 4,5 1677 1645 8 
23. Duchene, Fred 4 1713 1528 9 
24. Sahin, Mehmet 3 1593 1570 6 
25. Houtman, Ton 1 1595 1557 3 
26. Schaafsma, Cor 1 1585 1407 3 
27. Aa, Anton van der 1 1561 1258 6 
28. Buesink, Marion 1 1530 1291 9 
29. Otten, Siebold 0 1591 1271 1 
30. Goorsenberg, Hans 0 1573 1254 3 
31. Bertels, Wil 0 1564 1139 3 
32. Gosseling, Jacques 0 1185 916 3 
33. Hull, Jerry van 't 0 1478 1195 3 

22e ronde     23e ronde     24e ronde     
Cornips, Rob Horst, Henk ter 1-0 Hajee, Dick Vermeer, Jan 1-0 Vermeer, Jan Donker, Hans 0-1 
Vermeer, Jan Waenink, Paul 0-1 Waenink, Paul Horst, Henk ter 1-0 Horst, Henk ter Hendriks, Rolf 1-0 
Hajee, Dick Lubbers, Robbert 1-0 Donker, Hans Cornips, Rob rem Kooman, Ko Hajee, Dick 0-1 
Hendriks, Rolf Ulkeman, Herman 1-0 Hendriks, Rolf Lubbers, Robbert 1-0 Zandbergen, Jacob Hartogh Heijs, Bob 1-0 
Kooman, Ko Donker, Hans 0-1 Ulkeman, Herman Eder, Horst 1-0 Lubbers, Robbert Ulkeman, Herman 0-1 
Eder, Horst Zandbergen, Jacob 0-1 Zandbergen, Jacob Kooman, Ko 0-1 Aa, Anton van der Eder, Horst 0-1 
Zunnebeld, Wim Fritz 8 0-1 Zunnebeld, Wim Marks, Albert rem Hull, Jerry van 't  Zunnebeld, Wim 0-1 
Hartogh Heijs, Bob Marks, Albert 1-0 Fritz 8 Hull, Jerry van 't 1-0       
Hull, Jerry van 't Aa, Anton van der 0-1 Aa, Anton van der Hartogh Heijs, Bob 0-1       
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In de vorige rubriek hebben we het gehad over 
tempoproblemen en dat willen we nu weer doen. Toch 
met een groot verschil: de vorige rubriek ging over 
tweezetten en vandaag gaat het over meerzetten. 
Voor de goede orde herhaal ik nog maar eens: we 
kennen tweezetten, driezetten en meerzetten. Die 
laatste groep begint dus bij vier. Degenen, die mij iets 
beter kennen weten, dat daar  mijn grote liefde ligt. De 
combinatie van meerzet en tempoprobleem geeft een 
leuk resultaat. Het leidt tot opgaven, die meer dan alle 
andere zijn te beredeneren. Vorige maand hebben wij 
zelfs een zevenzet op het wekelijkse bord gezet, ook 
al was dat met een stukje van de oplossing. 
We beginnen met een ouwetje en wel uit 1862. Het is 
een zeszet van onze landgenoot Gerard de Boer. Ik 
ben het probleem al op diverse plekken tegen 
gekomen. Het wordt beschouwd als een van de eerste 
puntgave uitwerkingen van het meerzettig 
tempoprobleem. In het vorig artikel schreef ik, dat 
tempoproblemen vaak zijn te herkennen doordat zwart 
niet veel zetmogelijkheden heeft. Dat is ook hier het 
geval.  
 

 
Zwart kan kiezen tussen Kb5 en Kd5. Nog een andere 
tip: draai het bord eens om. Veel  vierzetten zijn 
eigenlijk mat in één als zwart maar aan zet was. Dan 
moet de koning een driehoekje draaien of moet wit 
anderszins een tempo kwijtraken om precies dezelfde 
stand op het bord te krijgen, maar dan met zwart aan 
zet. Dat speelt ook hier. Met zwart aan zet zal men 
snel het mat vinden.  1…Kd5 2.Lg6 Kc6 3.Lh5 en 
afhankelijk van het zwarte antwoord zet wit mat op f3 
of op e8. Dit werkt ook als de zwarte koning de andere 
kant opgaat. 1…Kb5 2.Ld1 Kc6 3.Lh5 met dezelfde 
stand. We weten nu wat ons doel is: een tempo 
afgeven. Het vaakst gebeurt dat via het bekende 
driehoekje van de koning. Hier moet dat met de loper 
gebeuren. De sleutelzet is 1.Lg6. De rest zal duidelijk 
zijn: 1…Kd5 2.Lb1 Kc6 3.Lc2 en we hebben ons doel  

Probleemrubriek: tempomeerzetten 
Hendrik van Buren 

al bereikt. Wit heeft een tempo afgegeven. We hebben 
dezelfde stand bereikt, maar nu met zwart aan zet. We 
weten inmiddels hoe de oplossing verder gaat.  
Het tweede probleem is van de Fransman Mongredien 
en is uit 1925. Dit keer gaat het er echter om, dat 
zwarte stukken op het verkeerde been zijn gezet.  

Arnhem: 
Steenstraat 86, tel. 026-4459156 

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

(advertentie) 
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In het diagram ziet u, dat Le8 de zet 1.Dh5 mat 
verhindert. U ziet ook, dat Da8 de zet 1.Dxd5 mat 
onmogelijk maakt. Maar er is nog een veld waar we 
direct mat kunnen zetten en wel c2. Welke stukken 
kunnen c2 dekken? Da8 en Le8. Precies dezelfde twee 
stukken. Kunnen twee stukken drie velden afdekken? 
Natuurlijk en soms nog wel meer ook. Maar niet altijd. 
Kijk maar. 1.Dg2 De dame moet d4 blijven dekken. Dus 
alleen de loper kan het werk doen. 1…La4 2.Dh2, valt 
de velden c2 en h5 tegelijk aan. De dame is verlost van 
de dekking van d5 en moet dus naar e8 want de loper 
moet c2 blijven dekken. 2…De8 3.Dh1 Wit heeft zijn 
kringetje gedraaid en heeft zijn oude stelling weer terug. 
Hij valt nu h5 en d5 aan. De dame kan niet beide velden 
afdekken en dus moet de loper weer te hulp komen met 
…Lc6 4.Dg2 Inmiddels staan dame en loper elkaar in de 
weg en vallen c2 en d5 niet meer tegelijk te dekken. Op 
de volgende zet geeft wit mat. 
Het derde probleem, dat we laten zien is uit latere tijden. 
Goed is te zien wat er een voortgang is gemaakt in die 
tijd. Het stamt uit 1967 en is van de Rus Popandopulo. 
Wit geeft mat in tien zetten. 
 

Ik zal weer even helpen bij het bekijken van het 
diagram. Waar gaat het om? De zwarte toren is 
gebonden aan de dekking van b7. Als hij die moet 
loslaten volgt Pxb7 mat. Maar er is nog zo’n kritiek veld 
en wel b3. Dat wordt weliswaar door een eigen stuk 
bezet, maar na K ~ volgt 2.Pb3 mat. Dat gaan we 
proberen 1.Kc4 Th4+ De kwetsbaarheid van de toren is 
al duidelijk. Hij moet b7 dekken, maar ook zorgen, dat 
de witte koning op b3 blijft. Als dat maar goed gaat. 
2.g2-g4 Txg4+ 3.Kb3 Tg7 De koning is terug; de toren 
moet ook terug naar de dekking van b7. 4.Kb2 Dit kan 
nu omdat de toren de diagonaal van Lh8 onderbreekt. 
4…Tg4 Dwingt de koning terug naar b3 5.Pf6 Lxf6+ 
6.Kb3 Tg7 7.Kc4 Tg4+ 8.f4 Txf4+ 9.Kb3 De koning komt 
voor de vierde keer  terug op “zijn” veld; de taak is 
volbracht. De toren kan niet meer terug naar de 
zevende rij en dus volgt 10.Pxb7 mat. 
Ik hoop duidelijk gemaakt te hebben, dat er in de eerste 
plaats gezocht moet worden naar het aanknopingspunt. 
Daar moet een strategie aan opgehangen worden. Dan 
is de oplossing soms niet moeilijk meer. Het verbaasde 
me, dat er geen oplossingen binnenkwamen op de 
zevenzet, die op het bord hing (ook geen foute). Toch 
heeft ASV goede oplossers. Was het het vooropgezette 

idee, dat een zevenzet te moeilijk is? Ik denk, dat na de 
tips uit dit artikel het wellicht gelukt zou zijn.   
Zoals bekend is het vierde diagram altijd voor eigen 
knutselarij. Het is een zeszet van de Duitser Zakman, 
die in 1913 in de Münchener Zeitung stond. 
 

Ik help nog even een beetje. Met zwart aan zet is dit 
direct uit. Zwart kan alleen met Pb7 spelen en dan volgt 
Pd6 mat. Wit moet dus een tempo zien kwijt te raken (of 
te winnen). Maar met een paard kan je geen driehoekje 
maken. Toch lukt het wit om zwart hier aan zet te 
brengen, ook al is de stand dan net niet meer precies 
dezelfde. 
 
Naschrift van de redactie:  
 
In de vorige aflevering van de probleemrubriek in ASV-
Nieuws (maart 2007) is het vierde diagram per abuis niet 
opgenomen. Voor de probleemoplossers hieronder 
alsnog het diagram. Voor de goede orde, het gaat hier 
om een tweezet:  
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Voorwoord van de redactie: Een ernstig 
voorval binnen onze geliefde vereniging 
heeft ons doen besluiten de deskundige 
hulp van de psychotisch zeer 
geschoolde weledelgeleerde heer drs. 
Psychopat in te roepen. Brengt zijn sofa 
weer redding? Is er nog hoop voor het 
ASV-lid dat hij met spoed zal 
behandelen? Onze verslaggever in 

tijdelijke dienst, S. Door, doet verslag van zijn verslag. 
Geachte heer Door, gaat Uw gang. 
 
S. Door: Hartelijk dank, mijnheer de Geachte 
Hoofdredacteur. Welnu, ahum: 
Geachte leden van de Arnhemsche Schaakvereeniging. 
Er is een tijd geweest dat men zich massaal overgaf aan 
een van de meest hoogstaande vormen van 
ontspanning, te weten het edele schaakspel. Hele 
volksstammen spoedden zich naar tal van 
uitspanningen en speellocaties teneinde de krachten te 
meten met medestanders en er werd naar hartelust 
gecombineerd en meesterlijk gespeeld. Ook op 
wereldniveau speelde ons land een hoogstaande rol. 
Tal van roemruchte namen boezemden de 
tegenstanders ontzag in. Zelfs het 
wereldkampioenschap werd behaald. Doch de tijden 
veranderden. De trek naar wat lager staand vermaak 
kwam op gang. Ik noem U bijvoorbeeld spelsoorten 
waar een bolvormig voorwerp van groot belang is en 
waar ook de ledematen van de spelers zich op steeds 
grotere aandacht konden verheugen en vaak gekneusd 
en gebroken uit de steeds lager staande en 
gewelddadiger strijd te voorschijn kwamen. Dit alles 
speelde zich af onder het mom van verbroedering en 
ontwikkelen van sociale vaardigheden en meer van 
dergelijke niet ter zake doende argumenten. Wanneer ik 
u vertel dat een en ander nog gecamoufleerd werd door  
misleidende naamgeving van organiserende 
organisaties, ik noem u bijvoorbeeld de naam “Vitesse”, 
waar bijvoorbeeld  “Verwoesting” of “Verkwisting” – dit 
laatste omdat de put kennelijk niet over een bodem 
beschikt - de lading veel beter zou dekken, dan zult u 
zich ongetwijfeld afvragen: Waar gaat dit heen? Hoe 
moet dit verder? 
Een neerwaartse spiraal van landelijke neergang van 
het schaakleven leek te zijn ingezet. Overal in den lande 
liep het ledenaantal van schaakverenigingen terug.  
 
Overal?  
Neen. 
 
Er was ergens een plek in ons land waar de schakende 
elite zich heldhaftig staande wist te houden tegen het 
oprukkende verval van waarden en normen, alsmede 

van mores en zeden. 
Het zal inmiddels niemand verbazen 
dat deze heldhaftige plek ergens in de 
plaats Arnhem gelegen was, en met 
name vormgegeven werd door… de 
Arnhemsche Schaakvereeniging. 
Dit ging natuurlijk niet vanzelf. Toegegeven, de 
stimulerende en inspirerende inbreng van het 
onvermoeibare en dynamische bestuur van deze 
Vereeniging heeft ongetwijfeld een zeer belangrijke rol 
gespeeld in de bloei van genoemde Vereeniging. Maar 
insiders weten dat er ook achter de schermen een 
uiterst belangrijk proces gaande was. Het was hier dat 
de leden van genoemde Vereeniging gesteund en 
geoefend en getraind en gehard en gestaald werden om 
de zware psychisch belasting van topschaak aan te 
kunnen. Het was hier, dat de toenmalige medewerker 
drs. Psychopat, nu alweer 6 jaar geleden, zijn 
onmisbare inbreng inbracht in onze geliefde 
Vereeniging. De feiten liegen er niet om. Waar eens 
onze geliefde Vereeniging aankwakkelde met slecht 7 
teams, waarvan het merendeel een voortdurend 
gevecht tegen degradatie leverde, is sinds het optreden 
van deze psychochoide zeergeleerde heer het ledental 
van ASV met sprongen omhoog gegaan en het aantal 
teams zelf naar 10 (tien) gestegen. De 
kampioenschappen vielen als rijpe appelen van de 
boom. Ik noem U bijvoorbeeld het kampioenschap van 
het (eens zo) Roemruchte Zevende. Driewerf hulde voor 
het psycho-brein drs. Psychopat! De Arnhemsche 
Schaakvereeniging groeide en bloeide. Zijn hulp leek 
niet meer nodig. Zelfs het meest behandelde lid van de 
Vereeniging, een zeker Heerschap, leek van de 
ondergang gered en de Drs. verliet de vereniging. 
Maar nu is Drs. Psychopat weer even terug, vanwege 
het ernstige voorval en ik wil hem nu graag aan het 
woord laten. Zeergeleerde, ga uw gang: 
 
Drs. Psychopat: Het werd tijd, mijnheer de verslaggever, 
Vroeger was u al langdradig met uw inleidingen maar dit 
spant de kroon. 
Ik wilde u een passende inleiding geven, een grote 
inleiding voor een groot geleerde. 
En ook een erg lange. 
Inderdaad, maar die is nu voorbij. Vertelt U, wat heeft u 
er toe gebracht om ons bij te staan? 
Ik werd benaderd door het bestuur voor bijstand voor 
een van uw leden die nu in een angstwekkende 
neerwaartse spiraal terecht gekomen is. Deze 
bijstandsbenodigde verliest aan de lopende band en 
nog wel op gruwelijke alsook afgrijselijke manier. 
Ahhh, juist ja, dan vermoed ik al wie dat is. 
Ik vrees, mijn waarde verslaggever, dat uw vermoeden 
juist is. Het is namelijk…. 

Er is hulp!  
De kolom van Drs. Psychopat 

In samenwerking met onze verslaggever Saangi Door  
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…een zeker heerschap, de heer van Dijk, T!! 
U ziet dat zeer scherp. Het is inderdaad genoemd 
heerschap.  
Hoe zielig! Dat kon niet missen! En hij leek net op weg 
naar hogere regionen! 
Inderdaad. Vrij triest. Maar toen moest hij aantreden 
tegen zijn Angstgegner, niemand meer dan de heer 
Rood, I. 
En dat liep helemaal verkeerd af! 
Buitengewoon verkeerd. Vooraf liet Heerschap van Dijk 
nog in een vlaag van arrogantie en eigenwaan de 
ranglijst zien waarop hij door de een of andere volstrekt 
onbegrijpelijke oorzaak warempel bóven de heer Rood 
stond. 
Bóven?! Hoe kan dat nou?! Onbegrijpelijk! 
Zeer onbegrijpelijk. Hij lachte er nog tevreden bij ook. 
Buitengewoon bijzonder onbegrijpelijk. 
Hoogmoed kwam wel bijzonder hard voor de val, mag 
ik zeggen. 
Zeer hard! 
Buitengewoon hard. En dat terwijl de heer Rood zich 
zeer sociaal opstelde door aan te kondigen 1. e4 te 
spelen, en daarmee zijn opponent in de gelegenheid 
stelde de door hem zo felbegeerde z.g. Franse 
Opening te spelen. 
Weer dat Franse geschuif?! Leert hij het dan nooit!? 
Ik vrees van niet, ondanks de vele sessies mijn sofa. In 
ieder geval, de heer Rood hield zijn woord gestand en 
speelde inderdaad 1. e2-e4. Welnu, hieronder volgt de 
gespeelde partij, voorzien van mijn uiterst deskundig 
commentaar. 
Deskundig?! Maar U kon toch helemaal niet schaken?! 
Dat denkt u, waarde heer verslaggever. Ik heb echter  

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

tijdens mijn jaar bij de Vereeniging het nodige 
opgestoken. 
Tjonge! Haha! Zullen wij even een partijtje?! 
Niet nu, mijn beste. Eerst De Partij, voorzien van mijn… 
…uiterst deskundige commentaar! Jaja, nou, ik ben 
benieuwd! 
 
Geachte leden, hier volgt het verslag van de onlangs 
gespeelde wedstrijd. Zet U schrap, verzoek ik U. 
 
12 april 2007, Ignace Rood – Tijs van Dijk, interne 
competitie. 
 
1.e2-e4  e7-e6  
Hier verscheen een vergenoegde glimlach op het 
gelaat van de zwartspeler. “Eindelijk weer eens Frans!” 
moet hij gedacht hebben. Hoe triest. Als hij geweten 
zou hebben hoe het verder ging… 
Ja…! Erg triest! Giechel!! 
2.Pg1–f3  d7-d5  
3.e4xd5  e6xd5 
Een grote streep door de rekening. In plaats van de 
favoriete doorschuifvariant die Zwart graag speelt pakt 
de heer Rood het zeer slim aan en slaat gelijk aan het 
ruilen. Psychologisch erg knap. 
Nou… knap… hij durfde gewoon dat geschuif niet aan! 
Bang zeker!! 
Had ik om Uw commentaar gevraagd…? 
Nee! Maar ik geef het toch! 
Ahum. Juist ja. Welnu, we gaan maar verder:  
4.d2-d4  Pg8-f6  
5.Lf1–d3  Lf8-d6  
Het is uiterst leerzaam om te zien hoe dit spiegelen van 
zetten goed lijkt te gaan maar ontaardt in een 
gruwzame ondergang. 
Ik vind het wel grappig! Ik heb laatst een boekje 
gelezen over verschillen in het schaakspel! Imbalances, 
noemde die knakker van een schrijver het! Nou, geen 
Imbalance te zien! Dan gaat het toch niet slecht?! 
Ahum. Juist ja. We gaan maar weer verder. 
6.0–0  0–0  
7.Lc1–g5  Lc8-g4  
8.Pb1–d2  Pb8-d7  
9.c2-c3  c7-c6  
10.Dd1–c2  Dd8-c7  
11.Tf1–e1  Tf8-e8 
 
Stelling na zet 11: 
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Bewonderswaardig te zien hoe Wit kalm blijft, niets 
overhaast en zijn tegenstander in de waan laat dat alles 
goed gaat. 
Niks bewonderenswaardig! Hij weet het gewoon niet 
meer!! Gebrek aan creativiteit!! 
Ahum. Juist ja. We gaan maar weer verder. 
12.h2-h3  Lg4-h5  
13.Ta1–c1  Te8xe1+  
14.Tc1xe1  Ta8-e8?? 
Deze overhaaste poging om het spiegelen weer vol te 
houden heeft aanstonds geleid tot een misser van 
formaat. Zeer triestwekkend.  
Triestwekkend? 
Dat zei ik, mijn waarde, zeer triestwekkend. 
Dat woord ken ik niet?! 
Ik ook niet, maar de ontstane situatie gebiedt dat ik ter 
plekke een woord creëer om de ellende correct en 
adequaat en juist en precies en nauwkeurig weer te 
geven. 
Ongelooflijk! U verzint nieuwe woorden waar ik bij zit! Ik 
heb U onderschat, zeer geleerde! 
Inderdaad. Maar we gaan weer verder om te zien in 
welk een afschrikwekkende bergafwaartse neergang de 
zwartspeler terecht zal komen. 
Een triestwekkende neergang!! 
Inderdaad. Juist ja. We gaan maar weer verder. 
15.Te1xe8+ Pf6xe8  
16.Ld3xh7+ Kg8-f8 
 
Stelling na zet 16: 

Op simpele wijze een pion gewonnen en de 
Koningsstelling geruïneerd. Krachtdadig gespeeld. 
Hmmmm. Gewoon mazzel! 
Ahum. Juist ja. We gaan maar weer verder. 
17.Lh7-d3 
Wacht eens! g2-g4 is hier toch veel sterker?!  
Oja? Ik bedoel, ziet u dat wel scherp, mijn waarde heer 
verslaggever? 
Reken maar! Wat is dat voor een slap zetje, Lh7-d3! 
Slap!! Ik zou g2-g4 doen! Hakken!! 
Ahum. Nou ja. We gaan maar weer verder. 
 17. … f7-f6  
Het vrijwillig afstaan van veld g6. 
Hè?! Het lijkt net of U inzicht toont in het edele 
schaakgebeuren?! 
Ik HEB inzicht, mijn beste. 
Hmmm… zalwel… potje schaken…?! 

Nu even niet. We gaan weer verder. 
18.Lg5-e3  g7-g5 
Deze kamikazeaanval zal Zwart niet meer helpen. 
Ik denk het ook niet! Hahahaha!! Mooi!!! 
19.Ld3-g6  Pe8-g7  
20.Lg6xh5  Pg7xh5  
21.Dc2-f5  Kf8-g7 
22.Pf3xg5 
Weer krachtdadig gespeeld door Wit. Een natuurtalent, 
zo te zien. 
Nee, gewoon weer een blunder van Zwart! Niks 
natuurtalent!! 
 
Stelling na zet 22 van Wit: 

 
22. …  Ld6-h2+  
23.Kg1–f1  Ph5-g3+  
24.f2xg3  f6xg5  
25.Df5xg5+ Kg7-f7 
Het einde nadert. De zwarte loper is ingesloten en zal 
spoedig sneuvelen. Geweldig gespeeld van Wit. 
Zoohoo! U ziet warempel dat de loper nergens meer 
naar toe kan?! Tjonge! Goed zeg!! 
Zoals ik al zei, geweldig gespeeld van Wit. 
Geweldig?! Van zo’n zwarte vaatdoek wint iedereen!! 
Zelfs U! 
Zou het? Ik bedoel, zeer zeker. Een eitje, mag ik wel 
zeggen. 
Maar dan wel zachtgekookt!! 
Jaja. Juist ja. 
26.Dg5-f4+ 
En Zwart gaf geheel ontluisterd, ontgoocheld, gebroken, 
gekraakt, verpletterd en geknakt op. Hulde voor Wit, 
mag ik wel zeggen. 
Hmmm. Hulde?? Zo kan ik het ook! 
En ik ook. 
 
Wel, beste lezers, dit was het weer! 
Hartelijk dank, zeergeleerde heer Drs. 
Psychopat voor Uw commentaar! En 
veel sterkte gewenst met de 
behandeling van dit Heerschap!! 
Dank U, waarde heer verslaggever. Dat 
wordt afzien, kan ik U nu al verzekeren. 
Ja, dat wordt moeilijk voor het Heerschap! 
Nee, voor mij, bedoelde ik. Een goedendag. 
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Dinsdagavond 24 april toog uw 
redacteur naar het Lorentz om voor 
ons enige echte clubblad verslag te 
doen van de gezamenlijke slotronde in 
OSBO klasse 4F. Bij aankomst zo rond 
half acht bleek het al een drukte van 
belang. De spelers van ASV-9, ook wel 
bekend als het veteranenteam, waren 
druk bezig met hun voorbereiding. 
Sommigen door zich warm te spelen, 
een andere door zich in afzondering 
geestelijk voor te bereiden op de 
komende strijd. Teamchef Kelderman 
overzag het geheel met tevredenheid 
(zie foto). 
 
Elders zag men ASV-ers druk bezig 
met kabels, laptops en andersoortige 
elektronische apparatuur. Het gehele 
evenement zou live via de website van 
de vereniging te volgen zijn! Weer een 
andere ASV-er was uit hoofde van zijn functie als 
wedstrijdleider druk bezig met het invullen van allerlei 
belangwekkende formulieren. Na de gebruikelijke 
toespraken door de voorzitter, OSBO bestuurslid Huub 
Blom en de wedstrijdleider, begon de wedstrijd even na 
achten.  
 
Wat stond er op het spel? Voor ASV-9 was het hoogst 
haalbare een keurige plaats in de middenmoot. Hiervoor 
moest wel eerst gewonnen worden van het 3e van 
Dodewaard. Dit lukte uiteindelijk met de kleinst 
mogelijke overwinning: 3½-2½. Het beslissende halfje 
werd binnen gehaald door Hartogh-Heijs. Zijn 
tegenstander probeerde het nog een paar zetten in een 
eindspel met ongelijke lopers maar remise bleek 
onvermijdelijk.  
 
De strijd om het kampioenschap in 4F was spannend. 
PION 5 stond voor het ingaan van de laatste ronde 
bovenaan maar de Toren 7 zat op het vinkentouw met 
evenveel matchpunten en twee bordpunten minder. De 
Toren 7 speelde deze avond echter tegen hekkensluiter 
De Sleutelzet 2 en een grote overwinning lag in 
verschiet. Helemaal toen het team van de Sleutelzet 2 
door vervoersproblemen maar met 3 man op kwam 
dagen. Uw redacteur heeft zich laten vertellen dat dit 
reglementair niet helemaal in de haak is want een team 
zou minimaal met de helft plus 1 van het zestal moeten 
aantreden. Maar goed, de wedstrijd werd toch gespeeld 
en al vrij snel werd duidelijk dat een 6-0 uitslag eraan 
zat te komen.  
 
Inmiddels was uw redacteur door de mensen van de 
moderne media gecharterd om ook wat hand en span 
diensten te verrichten. Deze bestonden voornamelijk uit 

het noteren van zetten, de trap op rennen om deze door 
te geven aan de webmaster die ze vervolgens in de 
computer inbracht om ze zo op het wereldwijde web te 
plaatsen. Een van de partijen die uw redacteur volgde 
was uit de wedstrijd van de Toren 7 tegen De Sleutelzet 
2. 
 
R. v Witteveen - H v.d. Woude, Toren 7 - Sleutelzet 2, 
bord 3 OSBO finale 2007 klasse 4F (7), 24.04.2007 
 
Wit staat de hele partij al overwegend maar maakt het 
nu efficiënt en mooi af:  

 
 27.Txe5! Dxe5 28.Dxg4+ Kf7 29.Td7+ Ke8 30.Dg7 
De6 31.Txa7 Td8 32.Dh8+ 1–0  
 
En hiermee werd het 6-0 voor de mannen van de Toren.  

Slotronde ASV-9: een multimedia evenement! 
Van uw redacteur ter plaatse 
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Op het grote scorebord dat nauwkeurig werd bijgehouden 
door de wedstrijdleider was te zien dat op dat moment in 
de wedstrijd PION 5 – Mook 2 nog geen uitslag was 
gevallen!  

 
Voor PION 5 was duidelijk wat er moest gebeuren: een 
grote overwinning. Een nerveus uurtje brak aan waarbij de 
beste kansen dan weer bij Mook en dan weer bij de PION 
lagen. Uiteindelijk zegevierde PION 5 met 4-2. Dit 
betekende dus dat het team de Toren 7 en PION 5 op 
exact hetzelfde aantal match- en bordpunten waren 
geëindigd! Aangezien de beste nr 2 uit deze poule 
sowieso zou promoveren was dat geen punt van discussie 
meer maar: wie was er nu kampioen? Of waren beide 
soms kampioen? Of niemand? Al snel werd duidelijk dat er 
volgens de reglementen een heuse beslissingswedstrijd 
gespeeld zou moeten worden. Sommige aanwezigen 
vonden dit maar onzin. Laat toch zitten zo’n wedstrijd! 
Allebei gepromoveerd, wat maakt het nog uit. Dit stuitte 
echter op sterke bezwaren bij weer anderen. Wat nou 
onbeslist? Net alsof AZ, Ajax en PSV straks ook zeggen: 
alledrie gelijk, ook leuk! De discussie ging nog lange tijd 
door. Uiteindelijk is er besloten een beslissingswedstrijd te 
spelen om het kampioenschap. Tijd en plaats zijn uw 
redacteur op dit moment niet bekend.   
 
Uit een gesprek met de webmaster bleek dat de ‘live-
uitzending’ goed bekeken was. Het aantal unieke 
bezoekers lag hoog en ook de vele reacties gaven aan dat 
er veel gekeken werd. Vooral de thuisblijvers van de 
betrokken verenigingen volgden de verrichtingen van hun 
teams op de voet. Onder de aanwezige ASV-ers gingen al 
stemmen op om in het vervolg ook de interne live op het 
internet te laten zien. 
Maar dan moeten er wel 
een paar van die mooie 
elektronische 
schaakborden worden 
aangeschaft! Meneer de 
peningmeester, mag ik 
even?!  

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
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026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 
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In het vroegere Oosduitsland ligt ten oosten van het 
Harzgebergte een klein dorp met zo’n 1200 inwoners, 
genaamd Ströbeck. Het dorp is zeer oud en heeft een 
bijzondere onovertroffen schaakgeschiedenis. Op de 
autokaart die ik van Duitsland heb staat Schachdorf 
Ströbeck zelfs genoemd. Hoe zit dat eigenlijk? 
Volgens overlevering had de bisschop van het nabij 
gelegen Halberstadt een voorname krijgsgevangene, 
graaf Guncelin, laten opsluiten (wij kunnen ons dat niet 
voorstellen van een bisschop) in de oude toren van 
Ströbeck. Boeren uit de omgeving moesten de graaf 
bewaken. Om de verveling te verdrijven heeft de graaf 
schaakfiguren uit hout gesneden en een schaakbord 
gemaakt. Hij heeft daarna de boeren het schaken 
geleerd en weldra was het schaakspel algemeen 
bekend in Ströbeck. In een tijd dat het schaakspel 
voornamelijk door de adel beoefend werd, schaakten de 
boeren van Ströbeck. De toren werd later getooid met 
de naam Schachturm.  
Voorname gasten werden bij hun begroeting 
uitgenodigd voor een partij schaak. Bij de huldiging van 
een nieuwe vorst schonken de Ströbeckers hem een 
schaakbord met zilveren schaakstukken. 
In de 17e eeuw was het gewoonte dat de bruidegom zijn 
bruid door een schaakpartij kon verkrijgen. Hij moest 
tegen een uitgekozen speler –vaak de 
dorpsburgemeester- schaken. De toeschouwers 
mochten gedurende de wedstrijd geen woord zeggen. 
Slechts als zij dachten dat hun speler een fout ging 
maken, mochten zij roepen “Vadder mit Rat”, wat zoiets 
betekent als ”Vriend, speel met overleg”. Verloor de 
bruidegom de partij, dan moest hij een bepaald bedrag 
in de gemeentekas storten. 
Er werden vroeger verschillende soorten schaak in 
Ströbeck gespeeld. De overgang van het langzame 
middeleeuwse schaak naar het snellere schaak in de 
15e en 16e eeuw (met een actievere dame, rochade 
enz.) heeft Ströbeck maar ten dele meegemaakt. 
Hieronder een diagram van de beginstelling van de z.g. 
Ströbecker Partie. 
 

Enkele opvallende kenmerken van de Ströbecker partie 
zijn: 
• een wit veld in de linkerbenedenhoek ofwel het 

bord een kwartslag gedraaid 
• de kant van wit en zwart omgedraaid 
• geen rochade 
• een tot dame gepromoveerde pion moest eerst in 

drie sprongen terug naar het uitgangsveld voor hij 
als dame kon zetten 

• een soort geavanceerde beginstelling met drie 
pionnen en de dame in vooruitgeschoven positie 

• de pionnen gingen vanuit de beginstelling slechts 
één veld vooruit.  

 
Ook werd in Ströbeck het koerierschaak beoefend op 
een bord met 12 x 8 velden met 2 x 24 stukken (zie 
onderstaand diagram). 

 
Naast de ons bekende stukken kende het koerierschaak 
drie andere stukken, de koerier (C), de maan (M) en de 
Schleich (S). Het veld links onderaan is wit. De toren en 
het paard bewegen als onze toren en paard. De loper 
(ook wel olifant genoemd) beweegt als een olifant in het 
middeleeuwse schaak, 2 velden diagonaal en kan over 
een stuk springen. De koerier beweegt als onze loper. 
De maan (ook wel raadsheer genoemd) beweegt als 
onze koning, maar mag instaan. Verlies van de maan 
leidt niet tot verlies van de partij. De koning beweegt als 
onze koning. De dame beweegt als een dame in het 
middeleeuwse schaak: één veld diagonaal. De Schleich 
(gouverneur) beweegt als onze toren, echter slechts één 
veld per zet. 
Er zijn 12 pionnen en deze kunnen vanuit de 
beginstelling slechts één veld worden vooruitgezet. Er is 
geen rochade. De partij eindigt in winst door mat, pat of 
door isolement van de vijandelijke koning. 
De Ströbecker Partie en het koerierschaak werden tot 
laat in de 19e eeuw in Ströbeck gespeeld.  

Schachdorf Ströbeck 
Henk Kuiphof 
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Tegenwoordig wordt in Ströbeck alleen nog ons 
“orthodoxe”schaak gespeeld. 
Een andere eeuwenoude traditie in Ströbeck is het 
levend schaak. Voor het eerst is dit gespeeld in 1688. 
De levendschaakfiguren hadden boerendrachten zoals 
die in de 17e en 18e eeuw in die streek gebruikelijk 
waren. Levendschaakpartijen werden voornamelijk 
gespeeld bij het bezoek van belangrijke gasten. In 1908 
werden voor het eerst kostuums van de Halberstadtse 
Schouwburg geleend, toen men bij het schaakcongres 
de eerste levendschaakpartij in de zaal speelde. Voor 
dit doel was in het Gasthaus zum Schachspiel de 
parketvloer vernieuwd en een groot schaakbord 
ingelegd. Rondom dit bord waren stoelen voor de 
toeschouwers in drie rijen opgesteld. 
In 1982 werd op het plein “Platz zum Schachspiel” een 
groot schaakbord aangelegd ten behoeve van het 
levend schaak. Tijdens optredens staan rondom dit 
grote bord tafels en banken voor het publiek. 
In mei 1989 werd het jubileum “300 Jahre Lebend 
Schach in Ströbeck” met allerlei festiviteiten gevierd. 
Uiteraard wordt er in Ströbeck ook op de scholen 
geschaakt. Vanaf 1823 is schaken op de school van 
Ströbeck een verplicht vak. Het eindcijfer voor schaken 
is samengesteld uit de resultaten van het 
klassekampioenschap rapid-schaak, een 
snelschaaktoernooi, oefeningen aan het 
demonstratiebord en het maken van opgaven. Wat 
opvalt op foto’s van leerlingen uit 1930 is het grote 
aantal meisjes dat aan schaken deelnam. 
Uiteraard is er in Ströbeck een schaakvereniging de 
“Ströbecker Schachverein”. Deze is in 1883 opgericht 
en daarmee acht jaar ouder dan ASV. De regionale 
schaakbond (de Harzer Schachbund) hield in 1885 zijn 
congres in Ströbeck. Bij die gelegenheid was het dorp 
rijk versierd met vlaggen, guirlandes en meibomen. Er 
werden diverse schaaktoernooien gespeeld, waaronder 

ook een toernooi koerierschaak. 
Na de eerste wereldoorlog ontstond er in Duitsland een 
gigantische inflatie. Vele Duitse plaatsen lieten daarom 
eigen noodgeldbankbiljetten drukken met kleurige 
afbeeldingen. Ströbeck gaf in 1921 noodgeld met 
schaakafbeeldingen uit. 
Het was in vroeger tijden vrij gemakkelijk de 
schaaktraditie in Ströbeck in stand te houden. Toen de 
Berlijnse muur viel en de DDR zou gaan verdwijnen was 
men in Ströbeck bevreesd dat de schaaktraditie verloren 
zou gaan. Daarom nam de schaakvereniging in 
enigszins gewijzigde vorm deel aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van mei 1990. Omdat zij de 
meeste stemmen kreeg mocht de schaakpartij de 
burgemeester leveren. (Stel je voor: in Arnhem zou 
deze burgemeester ongetwijfeld de naam Wille hebben 
gehad). Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen 
kreeg de schaakpartij nog eens drie zetels in de 
gemeenteraad. Per referendum besloten de Ströbeckers 
in 1990 hun dorp voortaan officieel “Schachdorf 
Ströbeck” te noemen. 
Tijdens de viering van 100 jaar Ströbeck was er een 
groot aantal activiteiten. De Deutsche Schachbund 
congresseerde in het Gasthof zum Schachspiel, in de 
school werd het meitoernooi met viertallen gespeeld en 
op de Platz zum Schachspiel trad de Lebend Schach-
groep op met een schaakpartij en met dansjes. 
De algemene impressie op dit moment is dat Ströbeck 
een fraai, landelijk dorp met gastvrije bewoners is, die 
trots zijn op hun dorp en zijn schaakgeschiedenis. Het 
dorp is een bezoek meer dan waard, maar dan wel in 
het laatste weekeinde van mei, wanneer er allerlei 
schaakactiviteiten plaats vinden. 
 
N.B. Dit verhaal is ontleend aan een lezing die werd 
gegeven door heer K. Bodleander van BSV op de 
Lutherse schaakdag 2007 in kasteel Hoekelum. 

Clublid 
Hendrik van Buren en Hedser Dijkstra 

Voorwoord van de redactie: De rubriek "Niet in de krant" 
wordt met ingang van dit nummer vervangen door de 
rubriek CLUBLID. Het verschil is klein. De meeste 
geïnterviewden hadden het moeilijk met het invullen van 
de vraag om een bijzondere partij te geven. Dat mocht 
ook een partij zijn uit het kampioenschap van 
Venezuela, om maar iets te noemen. We hebben 
daarom het verzoek gewijzigd en vragen nu om een 
fragment uit een partij, die zij zelf ooit gespeeld hebben. 
We hopen, dat het betreffende clublid zo nog iets meer 
in de schijnwerper komt te staan. 
 
Onder de ASV-ers zijn er belangrijke omdat zij veel voor 
de vereniging doen en andere, die minder doen. Hedser 
Dijkstra hoort zeker bij de eerste groep. Hij gaf ASV 
gezicht door een website te maken, die tot de beste 
schaakclubsite van Nederland werd gekozen. Dat was 
toen een poll, waarbij iedereen zijn oordeel mocht 

inzenden. Net als andere zaken (de beste schaakrubriek 
in kranten b.v.) is dat nooit meer herhaald. Jammer, 
want het zou veel verenigingen ertoe kunnen aanzetten 
om te trachten een volgend maal bij de prijswinnaars te 
horen en zo iets te maken, dat respect afdwingt. 
Nu er nooit meer een nieuwe verkiezing is geweest ben 
jij dus nog altijd de winnaar. Voel  je je dat ook nog?  
Dat heb ik me maar ten dele ooit gevoeld. Een site heeft 
twee kanten. De site zelf met alle technische kanten, die 
daar aan zitten. Dat is puur faciliterend. Daarnaast heb 
je de inhoud. Bij ons doet Erik Wille daar veel aan. Hij 
stelt de uitgangspunten op. Voor hem is belangrijk, dat 
er net zo veel aandacht komt voor de vierde klasse als 
voor het kampioenschap. Ik maak dat technisch 
mogelijk. Maar op dit moment voel ik me zeker geen 
kampioen meer. Ik kijk natuurlijk veel naar andere sites 
en ik vind, dat ASV zeker niet meer de beste heeft. Ik 
zou graag een aantal dingen veranderen. Maar dat is 



21 

 mei 2007 ASV-Nieuws 

bijna niet te doen. Je moet gewoon een hele nieuwe site 
bouwen en dan moet je precies weten wat je wil. Een 
nieuwe site moet langzaam rijpen in je hoofd. Mijn 
grootste probleem is echter tijd. Het zal me wel minder 
tijd kosten dan onze huidige site toen ik nog veel dingen 
moest ontdekken. Ik heb namelijk geen IT-opleiding  
gehad. Ook dit keer  zal er door veranderingen in de 
techniek veel tijd voor nodig zijn en dat zit er nu niet in. 
Wat zou je dan willen verbeteren?   
Ik wil hem toegankelijker maken. Ieder lid moet de 
mogelijkheid hebben zelf dingen op de site te zetten: 
verslagjes of een partij. Dat vereist ook de nodige 
discussie omdat dan de vraag opkomt wat waar moet 
komen. In de verkiezing van het beste clubblad (ook 
nooit meer herhaald) kreeg ASV een speciale 
vermelding omdat we de enige vereniging van het land 
zijn met een tijdschrift en een wekelijks bulletin. Met de 
site mee heb je dan drie mogelijkheden om nieuws over 
de vereniging naar buiten te brengen. ASV zorgt 
geweldig voor zijn leden. Maar er moet wel een afspraak 
komen wat waar komt te staan. Zowel En Passant als 
ASV-Nieuws kosten veel tijd om te maken. Daar moeten 
geen dubbelingen in zitten. De huidige site profiteert 
overigens van vooral En Passant. We zijn niet alleen 
altijd actueel, maar we hebben ook een belangrijk stuk 
geschiedenis. Op de site vind je alle nummers van En 
Passant vanaf 8 december 1996.  
Maar er is toch recentelijk het nodige in de site gewijzigd 
er zijn verschillende blogs toegevoegd.   
Ja dat klopt bijvoorbeeld in de blog van ASV1  kan het 
team zelf verslagen plaatsen. Ook is het mogelijk om 
directe  reportages te maken zoals recentelijk bij de 
gezamenlijk slotronde van de 4e klasse OSBO, zelfs met 
live partijen en verslagen. Dit is vooral de visie van het 
bestuur en zoals Erik het dan zegt : Wij bij ASV vinden 
iedereen belangrijk. Het maakt niet uit  of je iets voor de 
4e klasse OSBO of iets landelijks organiseert,  bij ASV 
telt iedereen. 
Ik kan me indenken, dat het aantal mensen, dat inlogt 
de laatste tijd flink  gestegen is.  
Het aantal bezoekers neemt inderdaad toe. (Kennelijk 
maakt de vraag toch iets bij Hedser wakker. Enthousiast 
vertelt hij over de cijfers. Over de honderden Duitsers, 
Australiërs en Zweden, die de site bezoeken. Over de 
systemen om dat te meten en hoe dat recentelijk 
gewijzigd is. En over het feit, dat wanneer  je drie keer 
inlogt op een wedstrijd, je toch maar een keer geteld 
wordt. Maar dat we toch niet alles weten, want de telling 
houdt  alleen maar bij wie via ASV-schaken binnenkomt 
en niet wie dat via de blog doet. Hij legt ook uit, dat er 
linksonder op de site een diagrammetje zit, waaronder 
al dit soort informatie zit en dat iedereen dat op kan 
roepen. Het topbezoek was er vorig jaar met het ASV 
weekendtoernooi. Overigens had  de site in ruim tien 
jaar 140.000 bezoekers.)   
Hedser, je doet ook de wekelijkse indeling. Geeft dat 
wel eens ontevreden klanten?  
Ja, maar dat valt hard mee.  ASV heeft gewoon geen 
uitgesproken zeurpieten. Ik vind ook, dat we een prima 
systeem hebben. Je wordt altijd ingedeeld tegen iemand 
van ongeveer gelijke kracht. Dat is iemand, die nooit 
meer dan 25 plaatsen boven of onder je staat. Tegen 

dezelfde speler mag je na de elfde ronde nog een keer 
uitkomen en na de 22e ronde nog een derde keer. Meer 
dan drie keer gebeurt niet. Voor iemand midden in de 
lijst komt zelfs drie keer spelen maar zelden voor. Aan 
de top van de lijst zijn er ook geen problemen omdat die 
spelers vaker niet opkomen. Het probleem schuilt in de 
staart van de lijst. Daar kan het gebeuren, dat je moet 
puzzelen om een acceptabele indeling te krijgen. Men 
lijkt ook tevreden met het systeem. Kort geleden hebben 
we nog een toevoeging gemaakt met de indeling in drie 
groepen spelers: A, B en C. Je kunt nu ook winnaar van 
de B-groep worden. Het is leuk om te zien hoe daar op 
gereageerd werd. Er zijn spelers, die er helemaal voor 
gaan om winnaar van die groep te worden. 
Daartegenover stond Dick Hajee. Hij wist niet eens, dat 
hij winnaar ging worden van die groep. Het spelen van 
een leuke partij is voor hem kennelijk het belangrijkst. Er 
is veel gekeken naar de indeling bij andere clubs. Keizer 
wordt nog steeds veel gebruikt. Maar dat heeft een 
duidelijk nadeel. Je moet je aan- of afmelden. Bij ons 
komt wie er zin heeft en hij wordt ingedeeld. Zelfs is er 
de mogelijkheid om even te bellen, dat je wat later komt. 
En dan word  je ook ingedeeld. Andere clubs zijn 
redelijk tevreden met het Boon-systeem. Hierbij krijg je 
punten voor spelen maar ook voor afbellen. Spelen, ook 
bij verlies, geeft wel meer punten dan niet-spelen.  
Zit je veel op internet?  
Ja. Ik heb twee dochters, tieners. Die zitten heel veel op 
internet. Het is in de familie gekropen. Ruzie over wie 
waarop  kan inloggen is er niet. We hebben vier 
computers staan. Het is bij mij overigens niet alleen 
internet. Ik heb ook een mooie verzameling boeken. 
Vroeger ben ik daarmee zelf heel veel bezig geweest. Ik 
heb schaken pas laat geleerd. Ik was 18 toen ik de 
regels leerde. Echt les heb ik nooit gehad. Veel 
naspelen uit de literatuur was de mogelijkheid om toch 
het nodige op te steken en sterker te gaan spelen. 
Vroeger had ik ook bijzondere boeken. (Dan volgt het 
verhaal, dat zijn vader  een boekhandel had, die door 
zijn broers is overgenomen. Daar zat ook een 
antiquariaat bij. Bij de inkoop kwamen daar wel goede 
schaakboeken tussenuit. Die mocht ik uiteraard altijd 
bekijken; maar daarna moesten ze wel terug naar de 
winkel. Het was nu eenmaal de broodwinning van de 
familie. Zo had ik een origineel van Philidor. Ik vind het 
nog altijd jammer, dat ik die toen niet kon houden.  Maar 
later heb ik mijn verzameling toch mooi kunnen 
uitbouwen. Maar in de computer heb ik een andere 
leuke verzameling. Ik heb er alle partijen inzitten, die ik 
ooit heb gespeeld. Ik ben er alleen een paar 
kwijtgeraakt met een computercrash. 
Plotseling zegt Hedser, dat hij zijn dochter beloofd had 
haar weg te brengen en dat hij dus moet ophangen. 
Jammer. Inmiddels weet ik zeker, dat je met Hedser 
uren kunt praten over schaken en dat je dan nog altijd 
geboeid naar hem  luistert. 
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Hedser koos een fragment uit een partij uit 2001 tegen 
Kruizinga, een enthousiasteling, die ASV inmiddels 
heeft verlaten.  

De keuze is gebaseerd op het zeer levendige karakter 
van de partij. “Je krijgt niet zo vaak de kans om een 
dameoffer te plegen” zei Hedser.  
 
Vooral als het goed blijkt te zijn, terwijl Fritz hier de 
dame terugtrekt naar g3.  1.hxg6  Is dit hxg6 ?! of hxg6! 
…hxg5 2. Txh8  Pe7 Dat is niet de goede reactie. Die 
luidt …Pxg6 3. Txg8+ Pf8  3 g6-g7 Kf7 4 g7xf8D Txf8  
5.Pxg5+ Kg7 6. Th7 Kg8 Txe7  Wit staat straal 
gewonnen. Het was een offer, dat rente gaf. Hedser 
verbeterde zijn stelling nog verder. Fritz zit op een 
gegeven moment boven 8,0. Dan zal het je nog jaren 
achtervolgen als je in zo’n partij een nare uitglijder 
maakt, waarna de partij nog remise wordt.  

Fitzgerald 
Peter Boel 

We beginnen deze keer met een grappig fragment uit 
het ASV-Voorjaarstoernooi, waar ondergetekende door 
de dekselse ex-ASV'er Fitzgerald Krudde hardhandig 
van het podium werd gekegeld. Mijn tegenstander had 
een paar ronden eerder in de uitvluggerfase een 
gewonnen stelling tegen diezelfde Krudde op 
hartverscheurende wijze vergooid. In deze tot nu toe erg 
aardige partij had ik een stuk veroverd, maar met een 
'krachtige' actie zwart een vrije a-pion gegeven en een 
en ander is nu uitgemond in een pionnenrace die gillend 
uit de hand is gelopen.  
 
Boel - Bart Dekker 
Voorjaarstoernooi ASV, 17.03.2007 
[Boel,Peter] 
 

 
Ik was hier in de veronderstelling dat ik verloren stond, 
en met nog iets meer dan een minuut voor beiden te 
gaan vond ik de fraaie schwindel: 1.Lc5? [Het juiste 
idee, maar de verkeerde uitvoering! 1.Pe6!! a2 (ook 
1...Tc6 2.Tf1 h5 3.Lc1! Lxc1 4.Tf8+ Kh7 5.c8D Txc8 
6.Txc8 Lb2 7.Pc5 a2 8.Pb3 loopt verkeerd af voor zwart; 

en 1...Txc7 2.Pxc7 a5 3.Td1 a2 had ik wel gezien, maar 
om de een of andere reden was ik vergeten dat ik hier 
de toren nog had en dus dacht ik dat dit verloren was!) 
2.Tf1 (of 2.Ta1! ) 2...a1D 3.Txa1 Lxa1 4.Lc5 wint voor 
wit met hetzelfde motief, maar dan omgekeerd.] 
1...Txc5 2.Pe6 Tc2 3.Tf1 Diagram  
 

 
 
Dreigt even iets op f8. 3...Lg7?? [Tijdens de partij zat ik 
al te sidderen voor 3...h5! en dat wint inderdaad. Wit 
komt nog een eindje met 4.Tf2 Tc1+ 5.Kg2 a2 6.Txb2 
a1D 7.Tb8+ Kf7 8.c8D maar met 8...Tg1+ loopt hij mat.] 
4.Pxg7?! [Het is begrijpelijk dat ik afwikkel naar een 
eindspel met een grote remisemarge, maar objectief 
beter was waarschijnlijk 4.Tf2! Tc1+ 5.Kg2 h5 6.Tf1 met 
meteen remise. Aan de andere kant zou zwart daar 
geen 'techniek' voor nodig gehad hebben...] 4...Kxg7 
5.Ta1 Txc7 6.Txa3 Wit heeft het ergste gehad, maar 
hiermee eindigt het verhaal niet. Nu hadden we beiden 
nog een minuut, en u raadt het al: twee minuten later 
was het 1–0. Wits e-pion geeft hem gevaarlijk 
tegenspel. Met iets meer tijd bood ik ergens remise aan, 
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toen zette Dekker zijn toren half op c6 en half op b6, 
waarop ik zijn klok indrukte met de vraag 'Waar staat-
ie?' Niet onbelangrijk als je koning op c4 staat en je niet 
weet of je uit een schaak moet gaan of niet. Dekker riep 
iets van 'Hou nou op!' en drukte mijn klok weer in, 
waarop ik in mijn eigen tijd nog eens vroeg waar die 
toren stond en hij hem op het juiste veld zette. Daarop 
volgde het betere mepwerk, Dekker gaf zijn a-pion weg 
en mijn e-pion bezorgde me in de laatste seconden de 
overwinning.Kent u dat? 
 
Ondanks het pak slaag van Fitzgerald eindigde ik met 4 
uit 7 als hoogste ASV'er (schande!), dus eiste ik na 
afloop van dit toernooi onmiddellijk het eerste bord op in 
de volgende KNSB-wedstrijd. Onze uiterst beminnelijke 
en inschikkelijke teamleider Richard stemde hierin toe 
na een week beraad. Volkomen terecht natuurlijk, want 
zie wat er gebeurde in Haren. 
 
Peter Boel - Bert vd Leest [B52] 
KNSB (7), 2007 
[Boel,Peter] 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Lb5+ Ld7 4.Lxd7+ Dxd7 5.c4 Pc6 
[Bekend is dat de pionroof 5...Dg4!? 6.0–0 Dxe4 7.d4 
cxd4 8.Te1 Dg6 9.Pxd4± riskant is.] 6.0–0 Pf6 7.Pc3 g6 
8.d3!? [8.d4] 8...Lg7 9.h3 0–0= 10.Lg5 h6!? 11.Le3 
Tfc8!? 12.Dd2 Kh7 13.Ph2!? e6 Diagram  
 

 
14.Pg4!? [Ik zag af van 14.f4!? wegens 14...d5! , maar 
dat is niet zo duidelijk na A) 15.cxd5 exd5 16.exd5 Pxd5 
17.Lxc5 (17.Pxd5 Dxd5 18.Pf3 Te8µ) 17...Pxc3 18.bxc3 
Pe7µ; B) 15.e5 d4 16.exf6 dxe3 17.Dxe3 Lxf6µ; C) 
15.Pa4! 15...dxe4 (15...b6 16.e5 d4 17.Lf2÷) 16.Pxc5 
De7 17.Pxe4 Pxe4 18.dxe4 Db4 19.e5 Dxc4=] 
14...Pg8!? [14...Pxg4 15.hxg4 Te8 16.f3÷ leek me niet 
onaantrekkelijk. Van der Leest bouwt heel rustig aan 
een initiatief.] 15.f4!? f5 16.Ph2 Pge7 17.Pf3 Pd4 
18.Tae1 Pec6 19.a3!? [19.Lxd4 Pxd4 20.exf5 Pxf5 
21.Pe4 Tc6!= Wit begeeft zich op een hellend vlak.] 
19...Tab8 20.b4 cxb4 21.axb4 b5! 22.Pxd4!? [22.exf5 
Pxf5!? 23.Pxb5 a6 24.Pc3 Txb4 is al wat beter voor 
zwart] 22...Pxd4 23.exf5 gxf5?! [Beter 23...exf5! 24.Pd5 
(24.Df2!) 24...bxc4 25.Df2 Tb5! (deze laatste zet had ik 
overzien) A) 26.Pc3? Pf3+; B) 26.Lxd4 Txd5 27.Lxg7 
Kxg7 28.Dh4 Tc7 29.dxc4 Td4 30.c5 dxc5 (30...Txb4 
31.c6 Df7 32.Dd8 Tb6³) 31.bxc5 Tc4 32.Tf3 T4xc5 

33.Tfe3 Tc1 34.Kh2 Txe1 35.Dxe1 en wit kan zich 
misschien naar remise rommelen; C) 26.Pe7!? 
26...Dxe7 27.Lxd4 Df7 28.Lxg7 Dxg7 29.dxc4 Txc4µ] 
24.Df2! [Nog het beste. Het is al goed mis na 24.c5? 
dxc5 25.bxc5 Txc5 26.Pe2 Tc2–+; of 24.Pxb5? Pxb5 
25.cxb5 Lc3!µ] 24...Pf3+ 25.Dxf3! Lxc3 26.Tc1 Lxb4 
27.cxb5! [27.Ld4 Lc5 (27...bxc4 28.dxc4 a5!?) 28.Lxc5 
Txc5 29.cxb5 Tbxb5 30.d4 Txc1 31.Txc1 Db7µ] 
27...Txc1 [27...Lc3 28.Tb1 Txb5 29.Txb5 Dxb5 
30.Lxa7³] 28.Txc1 Txb5 29.Da8! Een gevaarlijke uitval, 
met de tijdnood nakende. 29...Lc5 30.d4! Lb6 31.Tc8 
Dg7 Diagram  

 
32.Tb8! Lxd4! [Hier had ik iets fraais gezien: 32...Tb1+?
33.Kh2 Tb2 Diagram  

 
34.Tb7!! Txg2+ 35.Kh1 en ondanks de inval op g2 staat 
zwart verloren!Ik kan me niet aan de indruk onttrekken 
dat ik in deze fase ben geholpen door een boek met 
aanvalsfragmenten dat ik aan het beoordelen was voor 
New In Chess. Daarin stond het volgende fragment: 
 
Stein - Smyslov 
Moskou, 1972 
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Stein won hier met 1.Dxc6 Txc6 2.Th8! Txh8 3.Lxc6 en 
zwart is hulpeloos. Mij leek, de vrijdag voor de partij 
Boel-Van der Leest, echter dat het directe 1.Th8! nog 
eleganter en sterker was, omdat 1...Dxg2+ 2.Dxg2 Txh8 
3.Da8+ en 4.Dxh8 wint. Dit wordt bevestigd door 
Rybka.Ook hier laat wit op g2 inslaan om vervolgens te 
winnen. 
 
In plaats van de tekstzet had zwart nog een andere 
verdediging die remisekansen bood: 32...Tb3! 33.Tb7 
Txe3 34.Txg7+ Kxg7 35.d5!² Txh3+ 36.Kf1 Th1+ 
37.Ke2²] 33.Txb5 Lxe3+ 34.Kf1 Lb6 35.Df3 Da1+ 
36.Ke2 Da2+ 37.Kd1 d5!? [Remise was nog 37...Da1+ 
38.Kc2 Da4+ 39.Tb3 Ld4 40.g4 Kg6!=] 38.g4 Da4+ [En 
hier ging 38...Kg6! 39.gxf5+ Kxf5= nog voor zwart.] 
39.Tb3 Dd4+ 40.Td3 Da4+ 41.Ke1 Db4+ 42.Kf1 
Db1+?! 43.Td1 De4?! 44.Dxe4 fxe4 45.f5 Diagram  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45...d4? [Nu is het eindspel echt verloren. Het normale 
45...exf5 46.Txd5 (46.gxf5 d4 47.Te1 e3 48.Ke2 Kg7 
49.Tg1+ Kf6 50.Tg6+ Kxf5 51.Txh6 Ke4 52.Th4+ Ke5 
53.Th8 Ke4 54.Te8+ Kf4 55.h4 Kg4 56.Te4+ Kh5 
57.Kd3 a5!? lijkt niet te winnen voor wit) 46...fxg4 
(46...f4? 47.Te5 e3 48.Tf5+-) 47.hxg4 Kg6 48.Ke2 Kf6 
49.Th5 Kg6 50.Te5 Lc7 51.Txe4 h5 is remise] 46.fxe6 
Kg6 47.Te1!± e3 48.Ke2 Kf6 49.Tf1+!? [Alles volgens 
plan, maar iets handiger was 49.Tc1 Kxe6 50.Tc6+ Kd5 
51.Txh6+-] 49...Kxe6 50.Kd3! [50.Tf5 Ld8 51.Th5 Lg5 
52.h4 Lf4 53.Kd3 leek me minder duidelijk, maar ook 
hierna kan wit de a-pion ophalen.] 50...La5 51.Tf5 Lc7 
52.Tc5! [Of 52.Th5 Lf4 53.h4 Ke7 54.Ta5] 52...Lf4 
53.Ta5 Lg5?! 54.Kxd4! Ld8 [54...e2 55.Te5+] 55.Te5+ 
Kf6 [55...Kd6 56.Td5+] 56.Tf5+ Kg6 57.Kxe3 Lb6+ 
58.Ke4 Ld8 59.Td5 Lb6 60.h4 Lf2 61.Td6+ Kg7 62.h5 
a5 63.Tg6+ Kh7 64.Ta6 Le1 65.Ta7+ Kg8 66.Td7! Lh4 
67.Kf5 Kf8 68.Kg6 1–0. Dat was mijn eerste partij aan 
het motivatiebord 1. Bij Sander was het, tegen De 
Eenhoorn, al eerder gelukt, maar helaas werkte 
hetzelfde trucje niet tegen Unitas 2 (Sander verloor). Er 
lijkt hier echter wel sprake te zijn van een 
morphogenetisch veld, want in de 8e ronde werd mijn 
broer Marcel aan bord 1 gezet bij Homburg Apeldoorn II, 
onze tegenstander in de laatste ronde. En ook hij won 
tegen De Eenhoorn.  
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De strijd om de titels in het clubkampioenschap nadert 
haar slot. De 30e ronde van de interne competitie is 
gespeeld en ook de teamwedstrijden naderen het einde 
van het seizoen. Nog een viertal competitieronden met 
ook nog de bekerstrijd, een snelschaakavond, de 
beslissende rapidavond en een vrije avond met Fischer-
randomchess en dan is het al weer zomerstop. Zo snel 
gaan die dingen.  
In ASV-Nieuws van 28 juni zullen we weer de complete 
eindstanden en alle klassementen aan u presenteren. 
Deze keer weer een tussenstand. We tekenen daarbij 
meteen aan, dat de laatste externe partijen nog niet in 
deze stand is verwerkt. 
 
We beginnen ditmaal met de spelers die hun ASV-ELO 
flink zagen stijgen. Paul Schoenmakers hield in dat 
klassement de koppositie vast. De strijd is echter nog 
niet gestreden, want Tijs van Dijk hijgt onze ex-
penningmeester in de nek. Ook Tony Hogerhorst is met 
Gerben Hendriks en Jan Zuidema nog een grote 
kanshebber. De enorme groei van Murat Duman, een 
exponent van onze jeugdopleiding en dit jaar topscorer 
van ons succesvolle vierde team, doet ons deugd. Murat 
heeft het hem gegeven vertrouwen ten volle 
waargemaakt. Daarvoor verdient hij een pluim. En een 
pluim aan een speler uit eigen opleiding is meteen een 
pluim aan hen die hem hebben opgeleid.  
 
Stijgers: 
 
Plts Speler    Gr. ELO Stijging 
1. Paul Schoenmakers A 1959 132 
2. Tijs van Dijk    B 1749 121 
3. Tony Hogerhorst  B 1901 111 
4. Gerben Hendriks  A 2019 109 
5. Jan Zuidema  C 1432 107 
6. Robert Verkruissen  A 1999  99 
7. Erik Wille   A 1956  98 
8. Murat Duman  B 1756  93 
9. Bert Buisman  A 2096  85 
10. Jonathan vd Krogt   C 1394  84 
 
De spelers die veel inleverden, zijn gelukkig 
spelers die de clubavond frequent bezoeken. Dat 
is een teken van hun vechtlust. Ze leggen zich 
niet neer bij hun verlies en knokken terug. Die 
instelling staat borg voor succes in de toekomst. 
Ongetwijfeld staan een aantal van deze spelers 
komend seizoen in het overzicht van de stijgers. 
Voor Marco Braam is het verlies wellicht wat 
vertekend. Marco speelde immers direct na zijn 
rentree achter het bord meteen ook veel externe 
partijen. Het vertrouwen in de nieuwe ASV-er 
was meteen heel hoog, waardoor hij veelvuldig 
tegen nullen aan de topborden van diverse 
teams aanliep. Zijn klassering in deze “top tien” 

zal na dit seizoen ongetwijfeld nooit meer voorkomen. 
Ook de andere negen spelers moeten blijven spelen. 
Aan een slechte serie komt namelijk altijd een einde. En 
vaak sneller dan verwacht. 
 
Dalers: 
 
Plts. Speler   Gr. ELO Daling 
110. Marco Braam  A 1722 - 88 
111. Theo Koeweiden  B 1469 - 89 
112. Henk Kuiphof  B 1652 - 94 
113. Henk Kelderman  C 1274 - 95 
114. Wilfred Ariëns  B 1502 - 96 
115. Jacob Zandbergen  C 1364 -102 
116. John Bijlsma  C 1362 -104 
117. Wim Zunnebeld  C 1435 -107 
118. Gerrit Verbost  C 1184 -155 
119. Ingrid Rietmeijer  C 839 -161 
 
Bekercompetitie 
Hedser Dijkstra is de eerste kampioen van dit seizoen. 
Onze competitieleider versloeg in de finale van de 
bekergroep Ignace Rood. Daarmee wist Ignace Rood 
zijn triomf in seizoen 2002-2003 niet te herhalen. Voor 
Hedser Dijkstra is er behalve de hoofdprijs ook een 
plaats in de kwartfinale van de Kroongroep.  
Medebestuurslid Frank Schleipfenbauer is daarin zijn 
tegenstander. Ruud Wille is het derde bestuurslid dat 
zich bij de laatste acht plaatste. Onze secretaris stuit 
daarin op Fred Reulink, die weer als in zijn beste dagen 
aan het schaken is. In de beker heeft Fred een zeer 
eenvoudige strategie. In de eerste partij speelt hij 
steevast na hevige strijd remise, waarna de vaste stand-
in van ASV 2 de uitgeputte tegenstander in het tweede 
duel klopt. Theo Jurrius klopte reuzendoder   

Interne Competitie 
Erik Wille 
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Henny Haggeman, terwijl Richard van der Wel aan 
zestien zetten genoeg had om Robert Verkruissen mat te 
zetten. Richard van der Wel stuit nu op de stugge Paul 
de Freytas, die na een barrage Siert Huizinga klopte. 
Theo Jurrius zal de handen vol krijgen aan Barth Plomp, 
die bekerhouder Fokke Jonkman uit de strijd knikkerde. 
De komende weken moeten de beslissingen vallen, 
waarna ongetwijfeld ook spannende halve finales volgen.  
 
De strijd om het clubkampioenschap lijkt in twee van de 
drie groepen beslist. Alleen in de A-groep is de spanning 
groot. Bert Buisman zal op 12 mei normaalgesproken 
zijn 25e partij spelen en dan is hij de te achterhalen 
koploper. Theo Jurrius lijkt de enige die daar nog serieus 
kans op heeft. Zijn achterstand is door zijn winstpartij in 
ASV 2 inmiddels minder dan het verschil van 35 punten 
in onderstaande stand. Van onze hoofdmacht vinden we 
alleen John Sloots in de top vijf. Het is duidelijk dat de 
goede prestaties van ASV 2 en 3 ook in deze stand 
doorwerken. Gerben Hendriks is aan een revival bezig. 
Het hele seizoen al is Gerben een bijna niet te kloppen 
tegenstander, die ook in het vierde team een belangrijke 
schakel is.  
 
Groep A: 
Plts Speler   TPR TOTAAL Perc 
1. Bert Buisman  2110 16½-24 68,80 
2. Theo Jurrius   2075 13   -21 61,90 
3. Barth Plomp   2049 11½-18 63,90 
4. Gonzalo Tangarife  2041 14½-26 55,80 
5. John Sloots   2034 12   -22 54,50 
6. Gerben Hendriks  2030 16½-26 63,50 
7. Fokke Jonkman  2000 17   -32 53,10 
8. Paul Schoenmakers 1996 13½-21 64,30 
9. Paul de Freytas  1993 19½-33 59,10 
10. Anne Paul Taal  1980 13   -21 61,90 
11. Martin Weijsenfeld  1967 16   -30 53,30 
12. Siert Huizinga  1931 14   -25 56,00 
13. Eric Hartman  1911 13   -23 56,50 
14. Ruud Wille   1909 15½-31 50,00 
15. Robert Naasz  1838 12   -23 52,20 
 
In de B-groep heeft Tony Hogerhorst de koppositie van 
Abbes Dekker overgenomen, mede omdat Abbes de 25 
partijen niet gaat halen. Het gat met de achtervolgers is 
inmiddels zo’n 100 punten. We moeten niet te vroeg 
juichen, maar Tony Hogerhorst zal deze voorsprong toch 
niet meer prijsgeven. Overigens mogen ook Jan Vermeer 
en Theo van Amerongen terugkijken op een prima 
seizoen. Frans Veerman is maar liefst tien plaatsen 
geklommen in de stand en zijn zege in de slotronde van 
ASV 7 tegen een speler met een ELO van 
promotieklasseniveau zal onze routinier nog verder 
omhoog helpen. 
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Specialiteiten: Wild en Gevogelte 

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

 
- Diverse wild en gevogelte gerechten 

- Truffels - Ganzenvet - Preiselberen compotes 
- Diverse sauzen 

- Diverse vleesschotels 
- Gourmetschotels 

- Diverse scharrel-salades 
- Gerookte en afgebakken visprodukten 

- Visschotels 

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

www.ronvanhal.nl  -  info@ronvanhal.nl 

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

Groep B: 
Plts Speler   TPR TOTAAL Perc 
1. Tony Hogerhorst  1901 19½-32 60,90 
2. Jan Vermeer  1809 14½-27 53,70 
3. Theo van Amerongen 1809 12   -22 54,50 
4. Hedser Dijkstra  1787 16   -28 57,10 
5. Dick Hajee   1749 11   -24 45,80 
6. Rob van Belle  1736 16½-29 56,90 
7. Ignace Rood  1732 12   -23 52,20 
8. Jacques Boonstra  1704 14½-26 55,80 
9. Henk Kuiphof  1642 12   -26 46,20 
10. Hendrik van Buren  1620 12   -27 44,40 
11. Frans Veerman  1548   9   -20 45,00 
12. Horst Eder   1504 10   -24 41,70 
13. Wilfred Ariens  1489 12½-25 50,00 
14. Theo Koeweiden  1444  8½ -21 40,50 
 
In de C-groep is Ko Kooman niet te stoppen. Het verschil 
met Jan Zuidema en Wim Zunnebeld is dik over de 100 
punten. Jan Zuidema boekte een enorme winst en steeg 
van plaats zes naar twee. Jacob Zandbergen bewandelde 
de omgekeerde weg. Herman de Munnik zakte ook licht, 
maar hij is dit seizoen een stabiele topper in deze groep 
geweest. Jonathan van der Krogt en Lion de Kok lijken de 
weg ingeslagen te hebben om komend seizoen een 
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vooraanstaande rol te spelen. Beiden spelen steeds 
beter en zij zitten dan ook nog lang niet aan de limiet 
van hun kunnen. Mooi te zien dat de vijf oudste spelers 
uit het veteranenteam ook dit seizoen zulke trouwe 
spelers zijn. 
 
Groep C: 
Plts Speler   TPR TOTAAL Perc 
1. Ko Kooman  1570 16½-32 51,60 
2. Jan Zuidema  1443 18½-26 71,20 
3. Wim Zunnebeld 1421 13   -25 52,00 
4. Herman de Munnik 1411 10   -25 40,00 
5. Jonathan vd Krogt 1408 13½-24 56,30 
6. Jacob Zandbergen 1362 13   -29 44,80 
7. Henk Kelderman 1270 14   -28 50,00 
8. Bob Hartogh Heys 1265 11   -26 42,30 
9. Lion de Kok  1263 14½-29 50,00 
10. Hein van Vlerken 1198 10½-25 42,00 
11. Gerrit Verbost 1140   6½-21 31,00 
12. Phillip Stibbe  1098   9½-25 38,00 
 
 

In bovenstaande ranglijsten van groep A, B en C staan 
alleen de spelers die de vereiste 25 partijen nog kunnen 
halen. 
 
Rapidcompetitie 
Op 24 mei wordt de slotavond van de rapidcompetitie 
gespeeld. De koppositie is nog in handen van Remco de 
Leeuw. Richard van der Wel en Gerben Hendriks volgen 
echter op slechts een half punt achterstand, terwijl Theo 
Jurrius en Anne Paul Taal  nog voor de hoofdprijs 
kunnen gaan. Zorg dus dat u erbij bent op de donderdag 
na Hemelvaartsdag. 
 
Tenslotte wordt op 7 juni het snelschaakkampioenschap 
van ASV gespeeld. Op één avond worden vele 
vluggertjes gespeeld, waarna zo rond middernacht de 
nieuwe clubkampioen snelschaken bekend is. Wordt het 
opnieuw Otto Wilgenhof? 
 
In de laatste ASV-Nieuws van dit seizoen leest u 
daarover en over de afloop van alle andere competities 
alles. 

Even voorstellen 
Jochem Woestenburg 

Beste clubleden, 
 
Ik zal mij even voorstellen. 
Mijn naam is Jochem Woestenburg, ik ben 30 jaar oud 
en ik woon sinds vier jaar in Arnhem. In het dagelijks 
leven ben ik stafjurist bij de rechtbank in Arnhem, bij de 
sector bestuursrecht. Mijn voornaamste taak is het 
bestuderen van dossiers en het schrijven van uitspraken 
in complexe geschillen tussen de overheid en burgers of 
bedrijven. Het kan om werkelijk van alles gaan: 
uitkeringen, subsidies, vergunningen, 
verkeersmaatregelen en dergelijke. Ik ben een soort 
sparringpartner van rechters, zeg maar, en ik hoop zelf 
ook nog eens rechter te worden.  

 
De reden waarom ik de laatste 
tijd niet zo veel op de clubavond 
ben verschenen, is omdat ik 
naast schaken nog een andere 
hobby heb: cello spelen. Sinds 
mijn vijftiende speel ik dat 
instrument intensief, met name 
klassieke muziek in 
symfonieorkesten en 
strijkkwartetten. Tijdens het 
spelen ga je zo in de muziek op 
dat je alles om je heen vergeet. 
Hoe anders is schaken! Ik 
spreek voor mezelf, maar bij 
schaken komt er van alles in 
mijn hoofd op dat mij ernstig kan 
afleiden. 
 

Binnenkort ga ik op een korte tournee naar Frankrijk 
maar daarna zal ik weer veelvuldig van de partij zijn!  
 
Maar nu over het schaken zelf… Ik weet niet meer 
precies wanneer ik het heb geleerd, maar toen ik op 
mijn dertiende naar Hoorn verhuisde, kon ik bij een club 
gaan spelen, thans NSI De Eenhoorn (bekend bij ons 
eerste team). Een tijd lang was ik zo fanatiek bezig met 
schaken dat ik het zelfs heb gepresteerd om een jaar op 
school te blijven zitten. Tijdens mijn rechtenstudie kwam 
langzamerhand de klad er in en vanaf 1999 heb ik 
jarenlang geen stuk aangeraakt. Na een aantal jaren 
een beetje op internet te hebben geschaakt, begon ik 
steeds meer zin te krijgen om weer eens ‘live’ partijen te 
gaan spelen. Vandaar dat ik bij ASV terecht ben 
gekomen. 
 
Mijn beste partij speelde ik meteen bij mijn debuut bij 
ASV in februari tegen Robert Verkruissen, maar daarna 
is mijn spelpeil wat gedaald… Na zoveel jaren niet 
schaken valt het nog lang niet mee op weer een beetje 
op niveau te komen! Een aantal goede stellingen liet ik 
in remise verzanden. Wel kan ik in vergelijking 
met vroeger aanmerkelijk beter tegen 
teleurstellende prestaties, dus dat is dan weer 
een aangename verrassing… In ieder geval heb ik weer 
veel plezier in schaken en dat is toch het belangrijkste!  
 
ASV is een open, gezellige vereniging, waar ik graag 
kom en nog veel vaker hoop te komen! 
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Op zaterdag 21 april werden we kampioen van de 
OSBO door met 5.5 - 2.5 te winnen van SMB 3. Door 
de 2 vooruitgespeelde wedstrijden begonnen we 
zaterdag al met een voorsprong van 1.5 - 0.5. Dit 
kwam door een overwinning van invaller Fred Reulink 
en een knappe remise van Ivo van der Gouw. Na 3 
vroege remises van Gonzalo Tangerife, Ruud Wille en 
Paul de Freytas werd het spannend: Nog 1.5 bordpunt 
nodig voor het kampioenschap! Daarna kwam Bijan 
Zahmat steeds beter te staan en won uiteindelijk zijn 
partij: Nog een 0.5 bordpunt nodig! Barth Plomp had 
een gelijke stelling, maar zijn tegenstander nam geen 
remise voordat het resultaat van mijn partij bekend 
was. Hierin won ik met een paar paardzetten de 
kwaliteit. Nadat ik in tijdnood 2x stukwinst over het 
hoofd zag, was de mataanval na de 40e zet voldoende 
voor de overwinning! Hierna werd de partij van Barth 
snel remise. 
  
Doordat dit de 8e overwinning op rij was, zijn we al 
kampioen met nog 1 ronde te gaan! 
  
Uiteraard proberen we ook de OSBO-cup te veroveren, 
al zal dit niet gemakkelijk zijn. 

ASV 3 Kampioen van de OSBO! 
Martin Weijsenfeld 

 

 

 

 

 

 

(advertentie) 

 Boers 
 Onderhoud en  

 Service 
 

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

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

 
Tel: 06-28967509 

Mail: info@boersonderhoud.nl 
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INTERN 
 
In elke partij zit wel een plaatje. Zeker in die van Dick 
Hajee. Altijd is hij op zoek naar avontuur. Misschien is 
het wel een goede aanpak omdat hij in dolle stellingen 
beter uit de voeten komt dan bijna alle tegenstanders. 
Hier zien we hem in de slag tegen Ignace Rood.  

 
DIAGRAM 1 
 
Dick heeft met wit iets te snel een doorbraak in het 
centrum op touw gezet. Zwart is hier aan zet. 1…
Te8xe3 Keurig gedaan. Terugslaan gaat niet. Zie 
2.f2xe3  Ld6-h2+ 3. Kg1-h1 Ph5-g3+ 4. Kh1xh2  
Pg3xf1++ 5. Kh2  g1 6. Pf1xe3 en zwart houdt de betere 
stelling over. Wit speelde nu 2.Le2xh5  Zwart heeft toch 
de betere stand, ook al is dat minimaal. We weten 
allemaal, dat twee stukken bijna altijd meer presteren 
dan een toren. Ongeveer blindelings kan je hier dus …
Te3xc3 spelen, gevolgd door g6xh5. Dat weet Ignace 
ook. Hij zal zijn familie dan ook nauwelijks hebben 
kunnen uitleggen waarom hij toch …Te3-e5 speelde. Er 
volgde 3 d5xc6  Dc7xc6? 4. Lh5-f3 en wit staat al 
duidelijk beter. Goed, nog een paar zetjes dan. …Dc6-
c7 5. Dc2-d3 En het is eigenlijk al gebeurd. Na ….Lf8 
won wit geen stuk, maar wel de zevende lijn. Een paar 
zetten later kon er een één bij Dick bijgeschreven 
worden. 

 
Martin Weisenfeld speelde met zwart tegen Theodoor 
Keizer, die een paar keer op de club was.  
 

 
DIAGRAM 2    
 
De laatste  schijnt zich hier niet bewust te zijn van het 
gevaar, dat hem bedreigt. Hij speelde althans 1.Dc2-f2. 
Martin sloeg gelijk toe. …La6xb5 2. Lc4xb5 Pd4xb5  en 
nu zag Theodoor het ook. Er volgen  penningen, die  
dodelijk zijn. Hij gaf het gelijk op zonder te wachten op 
3. Pxb5  Dxb5 4  axb5  Txa1+ 5. Ke2  Txh1 enz.  In de 
diagramstand staat het na Db1 of Dc1 ongeveer gelijk.  
 
Jaques Boonstra  (wit) en Henk Kuiphof kwamen ook tot 
een boeiend fragment. Henk heeft net zijn dame naar d4 
gespeeld.  Wit heeft de keuze tussen twee 
voortzettingen, die hem beide een minimaal betere 
stand  konden bezorgen: Dxd4 en Lg2. Jaques dacht 
echter meer te zien (zie diagram 3 op de volgende 
pagina). 

 Promotieklasse   Mp Bp  1   2  3   4  5  6   7   8  9   10 
1.  ASV 3          16 41½ x   4½ 4½  .  5½ 5   5½  5½ 4½  6½ Kampioen OSBO 
2.  Meppel         13 39  3½  x  5½  4  5  5   4½  5  .   6½ 
3.  Bennekom       12 39½ 3½  2½ x   4½ 4½ 6½  .   6½ 5   6½ 
4.  Schaakstad 4   10 35  .   4  3½  x  4  5½  3   5  4½  5½ 
5.  Wageningen 2   9  34  2½  3  3½  4  x  .   4½  5½ 5   6 
6.  UVS 2          6  28½ 3   3  1½  2½ .  x   5   3½ 5½  4½ 
7.  SMB 3          5  30½ 2½  3½ .   5  3½ 3   x   3  4   6 
8.  Het Kasteel    5  26  2½  3  1½  3  2½ 4½  5   x  4   . 
9.  PSV/Dodo       4  28½ 3½  .  3   3½ 3  2½  4   4  x   5 
10. SMB 4          0  17½ 1½  1½ 1½  2½ 2  3½  2   .  3   x   Degradatie 

Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren 
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DIAGRAM  3 
 
Hij speelde 1.b5  Er volgde …Pe4 en wonderlijk genoeg 
staat wit gelijk op verlies.  Voor wie het niet gelooft:  
2.Txe4  Dxe4 3.Lg2 De2 4.Kg1  Pd4  5. Dxd4 Dxd2.  
Tarrasch leerde al, dat het niet meevalt om een 
gewonnen staande stand ook te winnen. Jaques liet na 
de partij zien, hoe dat simpel had gekund. Maar dat was 
al weer enige zetten verderop. 
 
Heel spannend was de partij tussen Gonzalo Tangarife 
en Gerben Hendriks.  

 
DIAGRAM 4 
 
Gonzalo speelde zeer geconcentreerd en bereikte de 
diagramstand. Fritz  geeft wit hier bijna 3,0. Als vervolg 
moet wit dan kiezen voor Ta7+ en Df2. Gonzalo speelde 
echter een andere zet, die ook strikt logisch lijkt en wel 
1.Da4+ Betrekt de dame direct in de aanval …Ke6 
2.Txd8 Txd8 Wat is schaken toch moeilijk. Wit heeft 
twee zetten gedaan, die logisch lijken en Fritz heeft de 
waarde van zijn stelling teruggebracht van +2,8 naar -
2,3 terwijl er geen stuk is weggegeven. Een zeldzaam 
dynamische stelling. Van hieruit liep het vanzelf voor 
Gerben. Hoewel het eigenlijk geen plaatjes kijken meer 
is geef ik toch even de rest van de partij: 3.g4 d3+ 4.Kg2 
d2 5.Ld5 Kd6 6.Da7 Pxc4 (Pxg4 zou nog sterker zijn 
geweest) 7.Lxc4 Dxc4 8.Dxb6+ Dc6 9.Td5 Kxd5 
10.Txd8 Kc4 11.Kf2 Dd5 0–1 
 

Dit is een fragment uit de bekerwedstrijd tussen Robert 
Naasz (met wit) en Frank Schleipfenbauer. Een typische 
bekerpartij met veel strijd. Door de wat slappe opening 
van Frank wist Robert de druk op te voeren en een 
verrassing leek in de maak. In de diagramstelling is de 
kritieke stelling bereikt.  

 
DIAGRAM 5 
 
1. Pxh6+ Lxh6 2. Txf6! Het beste. Wat moet zwart 
doen? 2…Dxf6! Uiteraard vindt Frank de enige 
acceptabele verdediging. Alle andere zetten verliezen 
snel: 2...Txd4 3. Dxf7+ Kh8 4. Txh6+ Lh7 5. Dxh7#; 
2...Lg7 3. Dxf7+ Kh7 4. Th6+! Kxh6 5. Dxg7+ Kh5 6. 
Dh7#; 2...Th4 3. Dxf7+ Kh8 4. Txh6#; 2...Df8 3. Txh6. 3. 
Lxf6 Th4. De crisis is voorbij. Wit staat nog steeds beter 
maar zoals dat vaak gaat in dit soort stellingen kreeg de 
sterkere speler (en dat is Frank) de overhand en won.  
 
Een andere fantastische bekerpartij was die tussen 
Barth Plomp met Zwart en Fokke Jonkman. Dit is de 
ideale bedliteratuur. Wij houden het dus maar niet bij 
een plaatje.  
 

DIAGRAM 6 
 
In DIAGRAM 6 lijkt het alsof Fokke zwaar in de 
problemen is. Het tegendeel is waar. 1. Txd4 Txd4 2. 
Pd5 prachtig, ook al vindt Fritz, dat a3 nog sterker is. 
Zwart kan er alleen nog maar uit komen door de dame 
te geven. 2…Txc1 3. Pxb4 Txf1+ 4.Kg2 Tdd1 Er is een 
totaal ander beeld ontstaan.  
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DIAGRAM 7.  
 
Hier koos Fokke voor het opmerkelijke 5. Da3 in plaats 
van het normalere Dc3 of De5. Had wit een klein plus, 
nu hij zelf zijn dame buiten spel heeft gezet is dat een 
klein min geworden. 5…Tg1 6. Kh3?  Dit had Kf2 
moeten zijn. De witte koning werkt zich zelf in een 
matnet. Ondertussen dreigt er natuurlijk nog steeds een 
mat achter de paaltjes voor de zwarte koning. Barth lost 
dat op de meest rigoureuze manier op. …Lxe4 7.fxe4 
Pxe4 8.Da8+ Kh7 9.Dxb7.  Met excuses, maar toch 
DIAGRAM 8  

 
DIAGRAM 8 
 
…Pf2+  Nu blijkt, dat Barth scherp heeft gerekend. Wit 
zal de dame moeten inleveren om nog uit het mat te 
komen. 10. Kh4 Th1 11.Dxh1 Txh1 Brengt de witte 
vrijpion nog enig gevaar? Nee, de witte koning blijft 
achtervolgd door mat. 12.g4 Tg1 Dreigt Txg4 mat 13.h3 
g5+ 14.Kh5  en nu is het altijd mat in twee. …Pe4 15.a4 
Pf6# 
 
Tot slot Theo Jurrius. Hem ben ik speciaal dank 
verschuldigd. Niet alleen heeft hij zelf regelmatig 
bezienswaardigheden op het bord, maar komt me ook 
nogal eens influisteren, dat ik bij Karel of Truus moet 
gaan kijken. Kortom ik verdenk hem ervan, dat hij deze 
rubriek ook met veel plezier zelf zou maken. Het is 
natuurlijk niet zo, dat ik het artikel kan indelen in Intern, 
Extern en Theo, maar vandaag krijgt hij zelfs twee 
standen. En dan moet u ook beslist naar onze site ASV-

schaken gaan, want daar staat ook een beauty van 
hem. Maar die is minder geschikt voor Plaatjes Kijken, 
omdat je gewoon de hele partij moet zien. Hij gaf mij dit 
keer twee fragmenten uit ons rapid-kampioenschap. Bij 
mijn weten hebben we wel eens rapid fragmenten 
gehad, maar nooit uit de eigen competitie. 
Een eerste fragment is uit Jurrius – Gerben Hendriks.  
 

DIAGRAM 9 
 
1.Pf5+ Een offer op gevoel. Het is wel rapid. …gxf5 
2.Txf5 Db2 3.e5 Pd5 4.Txf7+  Deze zet had Theo al wel 
gezien toen hij het paard offerde. …Kxf7 De koning 
heeft niets beters. 5.Tf1+ P7-f6   
 

DIAGRAM 10 
 
6.Txf6  Pxf6 7. Dxf6  Kg8 Theo vond, dat hij geluk heeft 
gehad, dat Gerben de dame naar b2 speelde. Nu kan 
de koning namelijk niet naar e8 want dan is het na 
8.Dxh8 Kd7 9.e6+ gelijk uit wegens het aftrekschaak. 
8.Dxd8+ Kg7 9.Df6 Kg8 10.Lf5 h5 11.Le6+ Kh7 12.Pf4 
en het mat is niet meer af te wenden. 
 
Maar Theo wil ook zijn gewone aardse kanten laten 
zien. Daarom nog een fragment uit de rapidpartij, die hij 
na de net vertoonde speelde.  
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DIAGRAM 11 
 
Zwart (Martin Weijsenfeld)  heeft juist Kf7 gespeeld en 
onder het mom van “altijd actief blijven” speelde Theo 1. 
Te1 en kreeg toen het vreselijke …Ta1+ om de oren. 
 
EXTERN 
 
De wedstrijd van ons derde tegen SMB-4 was feestelijk.  
Maar misschien is Ruud Wille toch met een nare smaak 
in de mond weer naar huis gegaan. Hij liet na om de 
onsterfelijkheid te bereiken door een mat in zeven te 
produceren, dat vervolgens in alle nieuw uit te geven 
leerboeken terecht gekomen zou zijn.  

DIAGRAM 12 
 
In DIAGRAM 12  speelde hij Pxf6+ om de aanval op zijn 
dame af te slaan. Zijn tegenstander Walter Boër  zou 
echter geen enkel weerwoord gehad hebben tegen 
1.Pxh6+ Zwart kan alleen maar Kh8 spelen en dan loopt 
hij op een frisse manier mat. 2.Pf7 Kg8 3.Dh8+ Kxf7 4. 
Txg7+ Ke8 5. Lg6+ Kd8 6.Dxf8+ Pe8 7. Dxe8 mat. 
Misschien zijn we dit handwerk een beetje verleerd. 
Vroeger was er bij toernooien vaak een extra prijs voor 
mat in het grootste aantal aangekondigde zetten. Ik kan 
me niet herinneren dat bij recente toernooien nog een 
keer meegemaakt te hebben. Direct na de partij waren 
er overigens teamgenoten, die onmiddellijk de 
combinatie lieten zien. Ook zij zullen niet onsterfelijk 
worden omdat ik hier niet opschrijf, wie dat waren. 
 

ASV-5 werd kampioen in de wedstrijd tegen 
Doetinchem-2. Het werd een feestelijke wedstrijd. In 
teamcaptain Eric Hartman willen wij graag het vijfde in 
het zonnetje zetten. Zijn partij had nauwelijks 
hoogtepunten. Door goed op te letten won hij een pion 
en later nog een. Moet je daar nu DIAGRAM 13 van 
maken?? Doe ik toch, want het is ook wel een leerzaam 
plaatje.  

 
DIAGRAM 13 
 
Twee pionnen voor, maar wel ongelijke lopers. Zwart 
heeft nog een minimaal kansje. Wat moet hij hier 
spelen? Te8 is mogelijk om de toren wat actiever te 
laten zijn. Zelf zou ik voor Tb7 kiezen. Wat zwart doet is 
de ergste theoretische fout, die je dan kunt maken: hij 
geeft de zevende lijn weg. 1…Lc8-b7 en het is 
opmerkelijk zo snel als het dan uit is. 2.Td7 Tg8 3.Le5  
1-0  
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Het mooie van de OSBOcup wedstrijden is het feit , dat 
je vlak voordat de wedstrijd begint loot voor de 
kleurverdeling. Dit houdt in, dat je altijd moet gokken 
met je opstelling. Bij ons team is het bekend ,dat Erik 
graag met zwart speelt en Gerben en ik wit niet 
vervelend vinden. 
 
Nu even een terugblik :  
1e ronde speelden we tegen Rokade Lichtenvoorde , 
Erik speelde op 1 , AP op 2 en Gerben op 4  Loting : 
Erik wit op 1 
 
2e ronde speelden we tegen PSV Dodo , 
Erik op 2 , AP op 3  en Gerben 4         Loting : Erik  wit 
op  2 
 
3e ronde speelden we tegen EDE , 
AP op 1, Erik op 2  en Gerben op 4     Loting:  Erik wit 
op 2 
 
Kortom Gerben speelde 2 keer met zijn favoriete kleur 
en Erik en ik géén keer. 
 
Tegen titelverdediger PSV Dodo in de 2e ronde gingen 
we na een 0-1 tussenstand dan ook langs afgronden en 
met een lepe truc van Erik in een mindere stand ,een 
bekeken overwinning van Gerben en veel geluk bij AP 
gingen we met de hakken over de sloot met 3-1 door. 
 

In de kwartfinale stond EDE op het programma. In de 
competitie speelden ook al een spannende wedstrijd 
tegen hen en eindigde het op de eerste 4 borden  in een 
2-2  stand. Hoe nu weer op te stellen ? Wie nemen ze 
mee ?  Van Ingen, Roseboom,Meijer en Klaassen? Of 
speelt teamleider Bas West mee? Onze conclusie was 
het team: Van Ingen , Roseboom,Klaassen en West. 
Hier was onze opstelling ook op gemaakt. Bij 
binnenkomst bleek dat Roseboom er niet , maar Meijer 
er wel bij was. 
 
En ja hoor de loting om de kleur verliep zoals hierboven 
gemeld en zo zaten  Erik en ik met verwisselde kleuren 
en Gerben met dezelfde kleur te spelen tegen dezelfde 
tegenstander als ook al in de OSBO competitie en werd 
het weer erg spannend. 
 
Jan speelde tegen Bas West een wildwest partij en won 
gladjes na stukwinst. Cor van Ingen en Sjoerd Meijer 
voelden zich niet lekker in hun stelling en namen onze 
remise-aanbiedingen aan, zodat Klaassen met minder 
tijd in een mindere stelling moest knokken voor 2-2 . 
Toen alles minder werd voor hem bood Gerben remise 
aan en nam Klaassen dit aan. ASV 4 had de OSBOcup 
finaledag op 2 juni bereikt !! 
 
Mannen van ASV 3 en ASV 5 veel succes donderdag 
10 mei!! 

ASV 4 bereikt OSBOcup finaledag 
Anne Paul Taal 

OSBOcup avonturen 
Erik Wille 

Afgelopen donderdag plaatste ASV 4 zich bij de laatste 
vier van de OSBO-cup. Dat Erik Wille wel eens partijen 
speelt met een hoge amusementswaarde (=met veel 
fouten, maar dan vriendelijker geformuleerd), dat wisten 
we. Maar door in plaats van drie nullen op te lopen 2½ 
punt te scoren, werd het vierde toch flink geholpen met 
dank aan de opponenten: 
 
ASV 4 stuitte in de eerste ronde op Rokade 1. Erik Wille 
kon het duel met A. Luimes in de opening al beslissen, 
maar bij de keuze tussen simpel spelen of een matweg 
zoeken ontspoorde Erik weer eens. In de 
diagramstelling is Erik met wit aan zet, nadat zwart net 
Dc4 gespeeld heeft. Nu laat Erik eerst een grote kans 
liggen: 25. Txa6, Dxa6 26. Df5 en de winst ligt voor het 
grijpen.  
 
Dat was een paar zetten later weer zo, maar dan voor 
de Rokadespeler: 25. Lxf6, exf6 26. Th1?? (26. Txa6 
was natuurlijk nog steeds geboden) en nu verzuimt  

 
zwart te winnen met 26. …, Pe5! Zwart miste deze kans 
en deed daarna weinig goede zetten meer, zodat het 
volle punt toch nog naar ASV 4 ging. 
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In de tweede ronde wachtte bekerhouder PSV/DoDo. 
Een ploeg die bovendien een klasse hoger speelt. Erik 
trof ditmaal, opnieuw met wit, Olger van Dijk. 
 

Erik heeft 18. …, f5 net beantwoord met 19. 0-0 (Sinds 
Gerben Hendriks me heeft uitgelegd dat 0-0 of 0-0-0 
ook een reglementaire zet is, doe ik dat wat vaker, maar 
zoals blijkt nooit te vroeg. Tegen Rokade kwam mijn 0-
0-0 zelfs pas op zet 30). Zwart staat natuurlijk uitstekend 
en als Olger van Dijk met 19. … Dg4 de druk erop 
houdt, heeft zwart uitstekend spel.  
 
Olger van Dijk vervolgde echter met 19. …, fxe4  20. 
Dxe4+ Lf5  21. Txf5 en Erik blijft een stuk voor, 
vanwege de penning. Immers na terugslaan op f5 heeft 
Erik aan het eind van de variant weer Ld3 om de 
penning te herstellen. Opnieuw wind mee dus! 
 
In de kwartfinale kreeg Erik tegen Ede een oude 
bekende tegenover zich. In de reguliere competitie was 
Cor van Ingen hem al te slim af geweest en nu Erik met 

de witte stukken speelde, had de routinier van Ede 
helemaal de avond van zijn leven. 

 
Cor van Ingen heeft in deze stelling een gambietpion 
vastgehouden en daarbij ook nog eens de 
ontwikkelingsvoorsprong. Bovendien is de koning in 
gevaar. Ineens denk ik aan Gerbens wijze raad.  
14. 0-0 Toch nog een “veilig heenkomen” gevonden. Na 
14. …, Lxe4 laat ik gelet op mijn behoorlijke tijdvoordeel 
15. Pxe4 van een remisevoorstel vergezeld gaan. Na 
lang aarzelen gaat zwart verder met 15. …, Tg8 “Ik wil 
je volgende zet zien”, wijst Cor van Ingen mijn 
vredesvoorstel terecht af. Mogelijk is nu de vreemd 
aandoende zet 16. Dg4 de beste, maar link blijft het. Ik 
besluit tot 16. Dh5 om na 16. …, Dd5 17. Dxd5, cxd5 
18. Pg3, e6 19. Tf2, f5 zelf een remiseaanbod te 
krijgen. Ik aarzelde vanzelfsprekend niet. De Edespeler 
had echter een dik half uur meer verbruikt en dat zal ten 
grondslag gelegen hebben aan het vredesvoorstel. Al 
win je op die manier natuurlijk geen bekerduels. 

Commentaar teamleider ASV 2: Ik weet 
het niet meer!!! 

Frank Schleipfenbauer en Vincent de Jong 
Met een ongelofelijke 7e en 8e ronde achter de rug moet 
ik bekennen; ik weet echt niet hoe het dit jaar af gaat 
lopen in deze poule! 
 
Na de nipte, respectievelijke glansrijke overwinningen in 
de 5e en 6e ronde op achtereenvolgens Tal DCG2 en 
VAS 3 stonden we na de 6e ronde op een gedeelde 1e 
plaats samen met BAT Zevenaar en Doetinchem, allen 
9 matchpunten. 
1.5 bordpunt achter op Zevenaar, 1.5 bordpunt voor op 
Doetinchem en in de 7e ronde een wedstrijd gepland 
tegen de nummer laatst; Euwe 2 met nog 0 
matchpunten. Wat  kan er dan nog misgaan???? 
 
U weet het antwoord natuurlijk al: ALLES!  
 
Maar ik zal meteen bekennen dat ik onze tegenstander 

in de 7e ronde daarmee tekort doe. Ze hadden dan wel 0 
matchpunten maar waren de hoogste ratinghouder en  
hadden dit seizoen alles nipt tegen.  Kortom na de 7e 
ronde stonden we niet meer 1e. Lees het verslag van de 
reporter tegen wil en dank, Vincent, en huiver!!! 
 
7e ronde KNSB poule 3C ; Euwe 2 – ASV 2 
Verslag : Vincent de Jong 
 
In de zevende ronde speelde ASV 2 uit tegen de 
hekkensluiter, Euwe 3 uit Amsterdam. Op rating 
beschikt Euwe over de sterkste ploeg, maar dit seizoen 
wilde niets lukken, met zes nederlagen op rij tot gevolg. 
Zou Professor Elo voor de zevende keer op rij ongelijk 
hebben? 
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15.00u  
Mijn slechtste partij in 20 jaar externe kompetitie brengt 
ASV na anderhalf uur spelen direct op achterstand. Op 
zet 8, na een kwartier nadenken, rokeer ik niets 
vermoedend maar verlies direct een vol stuk. Ik speel 
een paar zetten door voor de rouwverwerking en om uit 
de boekjes met openingsminiaturen te blijven maar na 
12 zetten is de walging compleet. Ik hoop niet dat mijn 
toekomstige (klein)kinderen hier later mee gepest gaan 
worden. 
 
Na een zeer zware werkweek niet uitgerust achter het 
bord gaan zitten is niet slim maar om vervolgens met 
Zwart een scherp gambiet te spelen in plaats van iets 
rustigs is meer dan oerstom. Ook mijn timing kon niet 
beroerder, want was is nu een beter begin voor een 
tegenstander die gedemoraliseerd aan de wedstrijd 
begint? 
 
Wellicht had ik toch beter maar de doping genomen die 
Theo vertelde te kunnen regelen voor mij (iets met witte 
pillen waar je wakker en lekker agressief van wordt) je 
bent tenslotte in Amsterdam of niet. 
 
16.00u 
Na een uurtje uitgehuild te hebben bij mijn tegenstander 
en Fritz die op een laptop was meegereisd, vraagt Frank 
mij het wedstrijdverslag te schrijven. Een rondje langs 
de borden leert dat er veel spannende stellingen op het 
bord staan, waarbij beide spelers op de aanval spelen. 
Per saldo is alles in evenwicht waarbij Daan last heeft 
van twee doorgebroken vijandelijke verbonden centrum 
vrijpionnen. Koert heeft een miniem voordeeltje door 
een iets betere pionnenstructuur en een wat betere 
loper. Sjoerd staat een pion achter maar heeft hiervoor 
een loperpaar en wat open lijnen om een koningsaanval 
te beginnen, lang niet slecht. Verder op zie ik Frank een 
pionnenstorm los laten op de vijandelijke koning maar 
omdat deze goed beschermd is, zie ik de winst nog niet 
binnen bereik. Bij Fokke die zijn lievelingsopening met 
zwart speelt, hebben beide spelers tegenovergesteld 
gerocheerd, het wordt heel spannend, maar wit lijkt 
eerder in te kunnen breken over de h-lijn dan zwart over 
de c-lijn, als dat maar goed gaat. Kees heeft 
positievoordeel met een hoop stukken die actief staan, 
de tegenstander is zeker niet kansloos, maar blundert 
vervolgens een stuk weg zodat ASV terugkomt in de 
wedstrijd (1-1). Bij Theo gaat het ook hard tegen hard, 
het is niet goed te zien wie er beter staat. Een kleine 
nederlaag maar ook een kleine overwinning is mogelijk. 
 
17.30u 
Fokke kan het in tijdnood niet langer bolwerken en 
verliest. Bij Theo is het nog steeds erg spannend en 
onduidelijk. Sjoerd heeft een toren gewonnen, maar zijn 
koning word nu het halve bord over gejaagd. Hij lijkt te 
gaan winnen, maar een ongeluk zit altijd in een klein 
hoekje. Daan heeft nog steeds een heel klein plusje. De 
verbonden vrijpionnen worden Daan al snel te veel 
zodat ASV 3-1 achterkomt. De stelling van Frank gaat er 
gelukkig steeds kansrijker uitzien. Sjoerd brengt zijn 
koning in veiligheid en wint eenvoudig in een 

tegenaanval. (3-2). Met nog een heksenketel bij Theo 
op het bord, een gelijkstaand paardeindspel bij Koert, 
maar een sterke aanval voor Frank begin ik voorzichtig 
optimistisch te worden.  De tovenaarskunsten van Theo 
zorgen voor een doorslaande mataanval op het punt dat 
de tegenstander mat in 1 dreigt te geven (3-3)!! Met 
Frank die beter staat, en Koert zeker remise , is de winst 
binnen hand bereik, wie had dat gedacht na het 
dramatische eerste begin?! Mijn hart begint steeds 
sneller te kloppen, en ik bedenk hoeveel rondjes ik die 
avond moet gaan geven aan Kees, Sjoerd, Theo, Koert 
en Frank om mijn schuldgevoel af te kopen en ze 
hartelijk te bedanken voor de punten. De tegenstander 
van Frank weet echter onder de grootste druk uit te 
komen door een toren te offeren voor een sterke pion en 
paard. 
 
Een tijdnoodfase breekt aan, waarbij Frank een 
geniepige dubbele dameaanval over het hoofd ziet. 
Arggggg. Dit kost een stuk zodat hij nu moet vechten 
voor remise met een kleine kwaliteit achter. Een serie 
schaakjes volgen om de tijdcontrole te halen… 
omstanders zien dat Frank ergens een stuk terug had 
kunnen winnen… helaas gemist door Frank in zware 
tijdnood.  De tegenstander van Koert biedt remise aan, 
Koert laat zijn klok lopen om de dramatische omkeer bij 
Frank te aanschouwen… 
 
18.00 
Frank doet flink zijn best om nog remise te forceren, 
maar nadat de dames geruild zijn resteert er een 
hopeloos eindspel. Met een grote achterstand op de 
klok, besluit Koert alles of niets te spelen in een 
gelijkstaand eindspel, met een helaas een voorspelbaar 
gevolg. Uitslag 5-3. 
 
Vincent. 
 
Kortom een huiveringwekkende vertoning van de 
gedeelde nummer 1 tegen de ongedeelde nummer 
laatst!  
Waar hebben we dit vaker gezien?  
Na zo’n deceptie kan het natuurlijk nooit meer goed 
komen en ik vreesde dan ook voor ASV2.  
Nee, eigenlijk vreesde ik niet meer, ik voelde gewoon 
niets meer en verlangde naar het nieuwe seizoen. 
 
Dan spelen we de 8e ronde dus tegen, jawel hoor, de 
nummer 2 van de poule Caissa 2. En zoals ik al zei, ik 
geloofde er niet meer in.  We moesten winnen terwijl 
BAT nog een keertje moest verliezen om ons  zo in de 
strijd te houden. 
 
De stand voor de 8e ronde in de 3e klasse C; 
 
1.BAT Zevenaar  11 mp  33.5 bp 
2.Caissa  2   10 mp  29.5 bp 
3. ASV 2 en Doetinchem  9 mp  30 resp. 28.5 bp 
 
Oftewel; Standje hopeloos voor ASV 2! 
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Over de wedstrijd zelf kan ik kort zijn. Ik heb er weinig 
van meegekregen. Ik was te druk met mijn eigen 
vormcrisis. En terwijl ik verstrengelt was in een gevecht 
met mezelf (en de tegenstander natuurlijk) gebeurde er 
vanalles om me heen.  
 En toen ik daarna het slagveld overzag bleek; wij 
hadden gewonnen met 5-3! (Red: voor de persoonlijke 
resultaten, zie EP 17) 
 
Heren, mijn dank is oneindig groot voor dit mooie 
resultaat, helaas zijn jullie mooie creaties op het bord 
volledig uit mijn getergde geheugen gewist zodat ik 
geen verslag kan doen van al het moois. Vergeef mij 
nog een laatste maal. 
 
En BAT Zevenaar? Een stemmetje fluisterde; die 
hebben verloren…die hebben verloren! 
 
En het gebeurde gewoon! Wij wonnen, BAT Zevenaar 
verloor van PION Groesbeek (Bedankt!) met 3-5 en we 
waren terug in de strijd om de promotie! 
Omdat ook Doetinchem verloor  van de Heemsteedse 
SC met 3-5 is de stand aan de “kop” dus nu zoals 
hieronder weergegeven. 
 
Met als programma voor de 9e ronde de volgende 
wedstrijden: 
 

Euwe 2                  - Tal/DCG 2     - 
Caissa 2                - VAS 3         - 
Heemsteedse SC         - ASV 2         - 
PION Groesbeek          - Doetinchem    - 
Zukertort Amstelveen 3  - BAT Zevenaar  - 
 
Een spannende paring waarbij nog vanalles mogelijk is. 
Wie het weet mag het zeggen.  
Wordt BAT Zevenaar of ASV 2 kampioen?  
Of wordt het de tegenstander van BAT Zevenaar, 
Zukertort Amstelveen?  
Of stel BAT Zevenaar en Zukertort spelen gelijk, ASV 2 
verliest en PION Groesbeek wint met 5.5-2.5 van 
Doetinchem wordt het dan Pion Groesbeek?  
Of gebeurt het echt onmogelijke en wint Caissa 2 met 8-
0 en heeft het overal de wind mee door een gelijkspel 
van BAT en verlies van ASV en PION Groesbeek? Dan 
staan Caissa 2 en BAT Zevenaar gelijk en wordt Caissa 
2 kampioen door het onderlinge resultaat met BAT 
Zevenaar! Maar dit lijkt wel erg ver gezocht…..maar zeg 
nooit; nooit. 
 
Kortom theoretisch zijn er dus nog 5 kanshebbers.  
Aan ons de taak om het op maximaal 2 te houden, en 
nog liever…1! 
 
Frank Schleipfenbauer. 

Klasse 3C                  Mp Bp  1   2  3  4  5   6   7   8  9   10 
1.  BAT Zevenaar           11 36½ x   5  .  3  2½  4   5   5½ 5½  6 
2.  ASV 2                  11 35  3   x  4½ 5  5   4   .   6  3   4½ 
3.  Zukertort Amstelveen 3 10 37  .   3½ x  4½ 3½  3½  5   6  5½  5½ 
4.  PION Groesbeek         10 35  5   3  3½ x  5   .   4½  3½ 5   5½ 
5.  Caissa 2               10 32½ 5½  3  4½ 3  x   5   4½  .  4½  2½ 
6.  Doetinchem             9  31½ 4   4  4½ .  3   x   3   4½ 4½  4 
7.  Heemsteedse SC         6  30½ 3   .  3  3½ 3½  5   x   2  5   5½ 
8.  VAS 3                  6  30  2½  2  2  4½ .   3½  6   x  3½  6 
9.  Euwe 2                 4  27½ 2½  5  2½ 3  3½  3½  3   4½ x   . 
10. Tal/DCG 2              3  24½ 2   3½ 2½ 2½ 5½  4   2½  2  .   x 
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In de wedstrijd van de waarheid tegen P.I.O.N 2 is ASV 
4 er dan toch niet in geslaagd om direct te promoveren. 
Misschien ook een beetje misleid door de naam van de 
tegenstander ( P.unten I.s O.ns  N.evendoel) gingen we 
er voor zo’n belangrijke wedstrijd te rustig in. 
 
Het hele seizoen liepen we een matchpunt achter op 
PION 2 , totdat zij zich in de voorlaatste ronde verslikten 
in Wageningen 3. We hadden ons eigenlijk al het hele 
seizoen geprepareerd op een alles of niets match en 
ineens  was  4-4 genoeg voor het kampioenschap. 
 
Geheel in beslag genomen door de 4-4 begonnen we te 
rustig en werden er 4 remises gescoord ; immers Murat 
en Jan stonden beter en Robert en Anne Paul stonden 
minimaal gelijk. 
 
Zelfs toen Murat blunderde was er nog niets aan de 
hand. Murat won alsnog en de zaak leek beklonken , 
echter Jan sneuvelde in een heel tactische partij tegen 
een felle Wim Gielen. 
Robert “vergat” een pion (!) te winnen en in plaats 
daarvan deed hij een stuk in aanbieding, bij mij kwam 
nu de opdracht te winnen in een remisestand . 
 
De dood of de gladiolen leverde dit keer geen bloemen 
op. 
 
Wel felicitaties voor een prima prestatie van PION 2! 
 
Voor promotie zijn we nu afhankelijk van het niet 
degraderen op 12 mei van UVS in de 3e klasse KNSB. 
 
Anne Paul Taal  
 
Partijenblok ASV 4: 
 
Jasper Bons – Erik Wille (PION 2-ASV 4, bord 1) 
 

 
 

Na de 12e zet van wit heeft Erik Wille op bord 1 in het 
treffen om de titel het initiatief in de schoot geworpen 
gekregen. Wie Erik een beetje kent, weet dat na 12. 0-0 
van wit de hersenen zich meteen gaan buigen over 
zetten als Pf3+ gevolgd door Lxh3 of andersom. In deze 
stelling levert dat nog geen rendement op. Bijvoorbeeld 
12. … Lxh3 13, gxh3 Pf3+  14. Kg2 Ph4+ 15. Kh1 Dd7  
16. Pg1 en zwart komt niet verder. Elke zet opnieuw 
wordt deze mogelijkheid echter onder de loupe 
genomen. 
 
In de partij volgen nu de zetten: 12. … De7  13. Pbd4 
Pe4  14. Kh1, Dh4  15. Lxe4, dxe4  16. Lf4 

 
Hier vervolgde Erik met 16. …, Pd3 
 
Maar zie hier 16. …, Lxh3  17. gxh3 Dxh3+ en mat volgt, 
bijvoorbeeld 18. Kg1 Pf3+ 19. Pxf3 exf3 en op de 
volgende zet Dg2+ mat  of  18. Lh2, Pg4 en mat op h2 is 
niet te voorkomen. Hoe is het mogelijk. Zettenlang zit ik 
het door te rekenen en uitgerekend nu het kan, kijk ik er 
niet naar. 
 
Vanzelfsprekend moet wit na 16. …, Lxh3 niet 
terugslaan en vervolgen met 17. Lg3, maar na 17. … 
Dh6 18. Lf4, Dh5 19. Lxe5, Lg4+  20. Lh2, Lxd4 21. Pf4, 
Lxd1  22. Pxh5, Lxh5 23. cxd4, Tad8 heeft zwart een 
gezonde pluspion. En een eventuele winst in deze partij 
had een hoop leed kunnen voorkomen. 
 
In het vervolg liet Erik het duel steeds verder vervlakken 
en na grootscheepse ruil restte een potremise 
dubbeltoreneindspel. Jammer! 
 
Erik Wille 

ASV 4:     Net niet!!   …….of toch nog?? 
Anne Paul Taal en Erik Wille 
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Waar ik al bang voor was is gebeurd. Het is 
zondagmiddag, even voor vier uur, en er zijn nog twee 
maagdelijk witte pagina’s te vullen in deze editie van 
ASV-Nieuws. Zoals mijn zeer geachte voorganger al wel 
eens heeft uitgelegd is het vanuit technisch oogpunt een 
absolute noodzaak dat ASV-Nieuws uit een veelvoud 
van 4 pagina’s bestaat. Momenteel zitten we op 37 
pagina’s boordevol analyses en lezenswaardige 
achtergrondverhalen. Tel daar nog de achterflap bij op 
en er blijven nog twee pagina’s over om te vullen. Ver 
voordat het zover was, was me al duidelijk waar dit stuk 
over zou gaan. De vraag was alleen of het er in zou 
komen. Het is dus toch zover gekomen. Tijd voor een 
stukje zelfreflectie. 
 
Ik wil u mee terugnemen naar de gebeurtenissen van 
vrijdagavond 27 april. Jawel, de avond dat ASV 4 het 
kampioenschap verspeelde. Zoals u al op verschillende 
plaatsen heeft kunnen lezen, ook elders in dit blad, was 
mijn aandeel in deze nederlaag aanzienlijk. Schaken is 
natuurlijk bij uitstek een individuele sport. Als je een 
partij verliest is dat je eigen schuld. Je tegenstander 
speelde misschien te goed of je speelde zelf te slecht 
maar je kunt niemand anders de schuld geven van je 
eigen falen. Dit is wat mij betreft een van de mooie 
kanten van schaken: je hebt de volledige controle over 
je eigen lot. Voordeel daarbij is dat er niets op het spel 
staat. Anders dan in het “echte leven” kun je tijdens een 
partij schaken wel eens een bizarre gok wagen. Wat is 
het ergste dat er kan gebeuren? Dat je een keer een 
partij verliest. So what?!  
 
Maar hoe anders is het bij een teamwedstrijd? Het blijft 
een merkwaardig iets, met een ‘team’ schaken tegen 
een ander ‘team’. Waar je je normaal gesproken bij een 
partijtje schaak volledig op je eigen stelling concentreert 
zit je bij een teamwedstrijd ineens ook naar zeven 
andere borden te kijken. Hoe staat Piet? Klaas staat wat 
minder! Dit levert soms rare situaties op en de spanning 
loopt een stuk hoger op dan bij een normaal potje in de 
interne. Zo ook deze avond. Meestal probeer ik in een 
teamwedstrijd niet te kijken naar hoe de anderen staan. 
Gewoon zelf spelen, gaan voor je kansen, en pas 
helemaal aan het eind kun je eens kijken hoe de vlag 
erbij hangt. Deze avond lukte dat echter wat minder. Op 
den duur was de stand 3-3. Anne Paul speelde nog. En 
ik…………. Kort daarvoor was ik getuige geweest van 
de bizarre gebeurtenissen op het bord van Murat. Toen 
hij zijn dame had weggegeven keek hij me intens 
droevig aan en drukte me op het hart dat ik moest 
winnen. Een paar minuten later had hij zelf gewonnen! 
 
In onderstaande commentaar op mijn partij van die 
avond zal ik proberen aan te geven hoe ik tot mijn 
‘grafzet’ van de avond ben gekomen. En hoe ik later wel 
degelijk een mooie kans op een schwindle liet liggen….  

Naasz - Auwens 
ASV 4 - PION 2, OSBO 1e klasse, 27.04.2007 

 
31…  c5-c4? He, dat lijkt me niet goed. Win ik nu 
niet gewoon die pion op c4? Slaan dus.  
 
32.Td1xd4  Dd6xd4+ En gewoon slaan op c4 en ik heb 
een pionnetje meer. Oh nee, ik sta schaak! Neeeeee!!!! 
Wat een blunder! Nou ja, niet te lang over nadenken, 
misschien kan ik me er nog uit schwindelen.....  
 
33.Kg1–h1??? Aaaarghhhhhhh! Moet ik hier nog 
vertellen dat ik onmiddellijk na deze zet wel zag dat Le3 
nog steeds gewoon die pion wint? Dit is duidelijk een 
gevolg van de oplopende spanning. 
 
33...  c4xb3  
34.Lg5-e3 Beter nooit dan laat....... Okay, moed houden 
nu. Als Murat terug kan komen van dameverlies dan is 
alles mogelijk deze avond.  
 
34...  Dd4-d7  
35.a4-a5  Dd7-c6  
36.Le3-b6  Dc6-c2  
37.De2-b5  Pf6-h5  
38.Ph2-g4  Ph5-f4?  

Een stukje: zelfreflectie 
Robert Naasz 
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Zou het dan toch nog? Vanwege de tijdnood had ik 
geen tijd om het uit te rekenen maar de combinatie D + 
P leek me hier nog aardig wat onrust te kunnen gaan 
stoken. En remise zou hier naar alle waarschijnlijkheid 
nog steeds genoeg zijn voor de titel.....  
 
39.Db5-e8+  Lg7-f8  
40.Pg4-h6+  Kg8-g7  

 
41.De8xf7+? en pas hiermee gooi ik definitief mijn 
glazen in. De zwarte koning blijkt dwars door de witte 
linies te kunnen lopen om zichzelf in veiligheid te 
brengen waarna het mat gaat op g2. Met 41.De8xe5+!! 
had ik de bordjes hier weer kunnen verhangen! Ik had 
deze mogelijkheid wel gezien maar het leek me niet 
beter dan slaan op f7. Maar na slaan op e5 loopt slaan 
op h6 helemaal fout voor zwart vanwege de zwakte op 
de zwarte velden: 41...Kg7xh6 42.De5xf4+ Kh6-g7 

43.Lb6-d4+ Kg7-g8 44.Df4-f6 Dc2-d1+ 45.Kh1–h2 
Dd1xd4 46.Df6xd4+- Zwart moet dus 41...f6 spelen en 
na Dxf4 resteert een complexe stelling waarin alles 
mogelijk is, zeker in tijdnood.  
 
41…  Kg7xh6  
42.Df7xf8+  Kh6-h5  
43.g2-g4+  Kh5-h4  
44.Lb6-d8+  Kh4-g3  
 

 
0–1 
 
En hoewel ik mezelf hier inwendig helemaal heb stijf 
gevloekt waren mijn teamgenoten verbazingwekkend 
begripvol…...ik heb geen onvertogen woord over hun 
lippen horen komen, waarvoor mijn dank!  
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