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Uw redacteur zal de inleidende woorden 
deze keer beperkt houden. Het weer is veel 
te mooi om nog langer in de studeerkamer te 
blijven. Ik ga lekker in de tuin zitten met een 
koud drankje!  
 
Namens de redactie veel leesplezier. 
 

Robert Naasz 

De laatste fase van het seizoen is aangebroken. De 
clubavonden lopen nog door tot en met 26 juni. Tot die 
tijd spelen we nog een aantal interne ronden en 
daarnaast organiseren we op 5 juni het ASV-
snelschaakkampioenschap en we sluiten 26 juni af met 
een Fischer Randomavond. In deze laatste weken zal 
ook de strijd om de ASV-beker beslecht worden. Met 
drie spelers van ASV 1 en één uit ASV 2 hebben we 
waarschijnlijk de sterkst bezette halve finale ooit. 
Afgelopen maand eindigde ook het daglichtschaak al 
voor dit seizoen. De deelname was dit seizoen wat 
minder dan voorgaande jaren. Jan Vermeer heeft 
daarom besloten de formule wat aan te passen. 
Waarschijnlijk wordt komend seizoen in twee groepen 
gespeeld. Als de huidige formule u niet zo aansprak, 
maar u wel interesse heeft in deze schaakmiddagen, 
schiet Jan Vermeer dan even aan en maak uw voorkeur 
duidelijk. Wellicht kan Jan Vermeer met uw wensen 
rekening houden. Ook de trainingen lopen binnenkort af. 
Gezien het grote succes hiervan zullen we zeker op 
dezelfde voet doorgaan. Trainingscoördinator Nico 
Schoenmakers is het huidige seizoen al aan het 
evalueren en vervolgens zal hij de organisatie voor 
2008-2009 ter hand nemen. Voor wensen op 
trainingsgebied kunt u Nico Schoenmakers ook 
benaderen. Hij zal beoordelen wat de mogelijkheden 
zijn om daaraan invulling te geven. Een woord van dank 
aan Jan en Nico voor hun inspanningen in dit seizoen is 
zeker weer op zijn plaats. 
 
Afgelopen maand zijn door alle teams de slotronden van 
de competitie gespeeld. ASV was zelf gastheer van de 
vierde klasse F, waarin ASV 10 speelde. Deze slotronde 
werd zoals ook voorgaand jaar weer een groot 
schaakfeest. Dankzij de inzet van een grote groep ASV-
ers konden alle partijen live op onze website gevolgd 
worden. In een buitengewoon sfeervolle ambiance werd 
Mook 2 kampioen, maar promoveerden onze vrienden 
van De Toren 8 ook naar de derde klasse. Extra leuk 
aan deze slotronde is de deelname van De Sleutelzet, 
die gewoonlijk alleen thuiswedstrijden spelen. “We 
komen volgend jaar graag weer”, was de teneur aan het 

slot van de avond. “Wij doen het graag”, kunnen we dan 
slechts zeggen. 
 
Zoals al aangekondigd leverde de laatste 
competitieronde het kampioenschap van ASV 7 op. 
Grote klasse, dat dit team in één jaar onder de 
bezielende leiding van Henk Kuiphof de degradatie uit 
de tweede klasse ongedaan wist te maken. ASV 1 en 8 
werden tweede in hun poule en verder mogen we 
tevreden zijn met de gemakkelijke wijze waarop ASV 3, 
4 en 5 na een promotie klassebehoud afdwongen. De 
andere teams speelden met wisselend succes en in 
ieder geval steeds met veel plezier. Wij zijn blij dat het 
eerste seizoen met elf teams redelijk gladjes is 
verlopen. Het externe seizoen is nu vrijwel klaar. Alleen 
de strijd om de OSBO-cup loopt nog tot de finaledag op 
31 mei bij ASV. ASV 4 speelt op de avond dat dit blad 
verschijnt de kwartfinale van de OSBO-cup tegen WDC 
in Duiven. Winst betekent voor het tweede 
opeenvolgende jaar plaatsing voor de finaledag. Even 
afwachten nog. Zeker is wel dat we in het grand-café 
van het Lorentz Ondernemerscentrum OSBO-kampioen 
Wageningen 2 en promotieklasser Bennekom te gast 
hebben. De vierde halvefinalist komt uit het duel tussen 
promotieklasser PSV/DoDo en tweedeklasse-kampioen 
De Toren 3. 
 
Vooruitblikkend op deze finaledag is het bruggetje naar 
het volgende ASV-evenement ook gauw gemaakt. Op 
vrijdag 30 en zaterdag 31 mei organiseren we rond de  

Van het bestuur 

Van de redactie 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

26 juni 2008 19 juni 2008 
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finaledag het Vierkampentoernooi. Gezellig drie partijen 
in een groepje van vier spelen met op zaterdag een 
gezamenlijke lunch en prijzen in natura voor de eerste 
twee uit iedere groep. Daar mag u niet ontbreken! 
Aanmelden kan bij Ruud Wille. 
Na dit evenement sluiten we af met de massakamp 
tegen Wageningen op 14 juni aanstaande. We zullen 
ditmaal in het Lorentz aantreden met 25 senioren en 10 
jeugdspelers. Laat het even aan Erik Wille weten als u 
mee wil doen. 
 
De enorme inspanningen van onze jeugdleiding begint 
zijn vruchten af te werpen. Ons E-team met spelers tot 
en met tien jaar miste op een haar na plaatsing voor het 
Nederlands kampioenschap voor teams. Doordat echter 
een team zich terugtrok, kregen onze talenten alsnog 
een uitnodiging voor deze happening. Het 
kampioenschap is inmiddels op 10 mei in Naaldwijk 
gespeeld. Volgende keer kunt u lezen hoe deze 
titelstrijd verliep. Ander positief nieuws van de 
jeugdafdeling is, dat een aantal spelers gaat meedoen 
aan het Open Nederlands jeugdkampioenschap in 
Enschede. Samen met onze jeugdleider André de Groot 
zullen ze deelnemen aan het gezamenlijke jeugdkamp 
van De Toren en de Apeldoornse jeugd. Het 
wedstrijdschaak onder de jeugd zit toch in de lift. Zo 
deden zes schakertjes mee aan het YSCO-toernooi in 
Nijmegen en twee weken later zelfs 12 in Wijchen. Wilt 
u ook tot deze succesvolle groep jeugdleiders behoren? 
Dat kan! Zoek daarvoor even contact met Frank 
Schleipfenbauer. 
 
Uiteraard kijken we ook al weer vooruit naar het nieuwe 
seizoen. Zo zullen we binnenkort gaan inventariseren 
wie komend jaar weer mee willen spelen in de teams. 

Na deze inventarisatie zullen Hedser Dijkstra, Anne 
Paul Taal en Erik Wille zich weer gaan buigen over de 
samenstellingen van de teams, wie de teamleiders 
worden en dergelijke. We verwachten dat eind augustus 
de zaterdagteams zijn samengesteld en begin 
september de overige teams. Als iedereen even 
enthousiast reageert als dit seizoen, dan zullen we er 
zonder twijfel in slagen om ook komend seizoen met elf 
teams mee te doen. 
 
Bestuurlijk zijn we op dit moment heel druk met 
clubkoers, zoals we in ons beleidsplan al aankondigden. 
Samen met Jordi Doornebosch van de Gelderse 
Sportfederatie zijn we een zg. sterkte-zwakteanalyse 
van ASV aan het maken. Van daaruit zullen we onze 
ambities beter vorm kunnen geven. Bij dit proces wordt 
het bestuur gesteund door Léon van Tol, Jonathan van 
der Krogt, Marco Braam en Anne Paul Taal. Deze input 
van buiten het bestuur geeft ons nieuwe ideeën en 
vooral ook veel inspiratie. In de laatste ASV-Nieuws 
zullen we u informeren over de uitkomst van deze fase 
van de samenwerking met de gemeente Arnhem en de 
GSF. 
 
Voor we deze aflevering afsluiten willen we natuurlijk 
nog even terugkijken op het OSBO-
snelschaakkampioenschap voor clubviertallen. Opnieuw 
was ASV hofleverancier in aantal teams. Daarnaast 
prolongeerde ASV 1 de titel na een spannende dubbele 
barrage met onze Wageningse vrienden. De tweede 
barrage werd dankzij zeges van Sander Berkhout en 
Remco de Leeuw in winst omgezet. Proficiat! 
 
Wij wensen u nog veel schaakplezier in de laatste zes 
weken van dit schaakseizoen. 

Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren 

Grandioos. Ja, maar dat is niet leuk voor Willem. Zoiets 
hoor ik nogal eens. En snappen doe ik het niet. Als Miep 
iets moois op het bord uitvoert, waarvan Truus het 
slachtoffer is, kan het toch niet vervelend voor Truus zijn 
als anderen dat ook mogen zien. Het wordt wat anders 
als Truus ongelofelijk zit te knoeien. Maar dan is het nog 
maar zelden de moeite waard om dat te laten zien. 
Kortom. Bij een rondje langs de velden zie ik elke week 
weer zulke aardige dingen. Maar velen willen dat voor 
zich houden. Natuurlijk loop ik zelf te noteren. Maar dat 
gaat niet zo vaak, omdat ik nu eenmaal een speler ben, 
die veel achter het bord zit.  
 
DIAGRAM 1 noteerde ik zelf. Die kan ik ook makkelijk 
als voorbeeld nemen, want zowel Fokke als Siert staan 
hier regelmatig en hebben er zelfs geen moeite mee om 
te laten zien, hoe ze verloren hebben. Hier zijn ze op 
weg naar remise. Maar wat mooi. 
 
 
 

 
1. De8 Pf8 De dame kon uiteraard niet geslagen 
worden. Dan gaat zwart mat. 2.Lxf8 Le6  Loopt dit nog 
wel goed af voor wit. Prima zelfs. 3.De7 Txf8 4.Dxb7  
Daar ging het allemaal om. Wit heeft een pion 
gewonnen en zijn eigen inferieure pionnenstelling is 
geen loden last meer.               
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DIAGRAM 2  Koen Maassen v.d. Brink – Anne-Paul 
Taal.  Tijdnood gaat het duel tekenen: nog tien minuten 
voor wit – drie minuten voor zwart. Koen hakte door. 
Terecht. 1.g4 Le5+ 2.d4xe5?  “Hij kan dat nooit 
doorgerekend hebben.” Maar volgens Anne-Paul had hij 
in een flits de winstgang gezien. Dat lijkt maar goed ook. 
Als Koen echt op de klok had gespeeld zou hij vast Kg2 
geantwoord hebben. Er hangen nog steeds twee 
stukken, maar er dreigt ook h5 en daarna kan Le5 
straffeloos geslagen worden. Maar Anne-Paul zal er wel 
geen risicoanalyse op los gelaten hebben. Zoiets kost 
tijd. Nu ging het verder razendsnel. 2…Dg1+ 3.Kh3 
Lxg4+ 4.fxg4 Te3+ en wit verliest een doos vol stukken.    
 
 
 
 

   
Paul de Freytas en Martin Weijsenfeld speelden een 
zinderende pot, een zeldzaam genoegen voor de 
kijkers. Paul heeft door alle avonturen heen nu een 
betere stand gekregen en gaat dat bewijzen. 1.Pd4  Het 
mat loert op e8 en dus is slaan een risico. Mij leek het 
gevaar bij niet slaan groter. Ik zat ernaast. Het is een 
keurig offer, dat wit altijd de winst brengt, zowel bij slaan 
als bij niet slaan. 1…Dg6  Zo hou je ten minste het 
paard van e6 weg. 2. Pe6  Lxe6 3.dxe6 c6 4.Lb6+ Kc8 
5. Tb1 Df5 6.Lxc6  het slotakkoord …g5 7.Ld7+ Kb8 
8.e7  1-0. Paul zal best wel lekker geslapen hebben.  
DIAGRAM 4. In het interview vertelde Abbes Dekker, 
dat hij al zijn oude partijen had weggegooid. Maar daar 
zal hij wel mee stoppen. Op dit moment produceert hij 
het ene na het andere juweeltje met een superscherpe 
speelstijl.  

't Zuivelhoekje  
Voor de lekkerste kaas en wijn  

Steenstraat 72  
 6828 CN Arnhem  
  tel: 026-4431656 

    
www.zuivelhoekje.nl  

(advertentie) 

Hier zien we een stand uit zijn partij tegen Dick Hajee. 
Ik gebruik er twee diagrammen voor. Ik vind de eerste 
namelijk zeer leerzaam.  
Wat moet wit hier spelen? Abbes kiest hier voor h5, 
geheel getrouw aan zijn aanpak van de laatste tijd. Dat 
is niet goed roept de computer. Zwart kan nu in het 
voordeel komen via …Lxh6 2.Dxh6 g5!! De h-lijn heeft 
wit niets meer te bieden en de dame lijkt een beetje 
verdwaald. Maar Dick reageerde met een zet op de 
damevleugel en na hxg bood de h-lijn plots alles, wat 
een schaker maar leuk vindt. In DIAGRAM 5 zijn we 
negen zetten verder en Abbes gaat zijn werk afmaken.  
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1.Pf5  Dat paard kan uiteraard niet genomen worden 
wegens Tg1. Maar veel maakt het al niet meer uit. Ook 
Th8 wint achter elkaar. 1…Kf7 2.Th7+ Kf6 3.Tg1 en dat 
kost de dame. Het smaakt naar meer en dus zien we in 
DIAGRAM 5 opnieuw Abbes.  

 
Hier tegen Martin Weijsenfeld. Martin was in de opening 
uitgegleden en zal niet vaak al na 14 zetten zo slecht 
staan. Fritz heeft het er maar moeilijk mee. Hij kan 
slecht kiezen tussen h5, c4 en cxd. Elke keer wijzigt hij 
zijn mening omdat de andere zet nòg beter is en dat 
blijft hij geruime tijd doen. Abbes kiest voor 1…cxd4. 
2.Pb1 (a3 is beter.) 2…Db6  3.Kh1 Pc5 4.De2 Lxd2 5. 
Pxd2 Dxb2 6. Pf3 d3 7.Df2 Pe4 8.De3 dxc2 Er volgden 
nog negen zetten, maar dat deze stand niet te houden is 
zal iedereen wel geloven.    
 
We schuiven naar de externe competitie en komen dan 
bij de partij Nico Bosman – Abbes Dekker uit de 
wedstrijd tegen Veenendaal 2.  
 
DIAGRAM 6 laat zien, dat Abbes weer zijn inspiratie 
geput heeft uit de kreet “Aanvalluhhh”. Maar dit is een 
poging om verder te springen dan de polsstok lang is. 
Hij speelt hier eigenlijk met twee stukken minder en de 
koning kan elk moment een zorgenkindje worden. Wit 
gaat volgens het boekje te werk. Bij zo’n voorsprong in 
ontwikkeling moet je de stelling openen.  
 
 
 
 

 
1.e3-e4 gxf3 2.exf5 Df7 3. Txe8+ Dxe8 4.Lxh6 Kan dat 
zomaar? Pg4 5. Dd2 Pxf2? 6. Dg5 Ja hoor, het kon 
zomaar. Er volgt nu mat in twee. In DIAGRAM 7 gaan 
we nog even terug naar de laatste wedstrijd van ons 
eerste tegen Fischer Z.  

 
Sander Berkhout speelde met zwart tegen B. van Dijk. 
In het diagram is het zware werk al achter de rug. Maar 
Sander wikkelt hier op een leerzame wijze af naar de 
winst. 1….Te1 2.Tdxd2 Lxd2 3.Kxd2 Tg1 4.Ta4 Txg3 
5.Txb4 Ta3  en wit gaf het op. Hij is kansloos tegen de 
twee verbonden vrijpionnen. Ruud Wille deed mee aan 
het bevrijdingstournooi in Wageningen. Hoewel dat 
eigenlijk een feestelijke gebeurtenis moet zijn was Ruud 
niet lachend thuis gekomen. DIAGRAM 8. 
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In deze stand had hij opgegeven. Hij gaat altijd een stuk 
verliezen in dit eindspel. Een attente voorbijganger wees 
hem er echter op, dat de stand dood remise is. Zwart 
moet 1….Pf5 spelen. Daarmee dreigt hij pion g7 te 
slaan. Daar kan wit zich maar op een manier aan 
onttrekken en wel 2.g7-g8D. Dan volgt uiteraard 2. Ph6+ 
en zwart ruilt zijn paard af. Maar dan staat hij toch nog 
steeds een stuk achter? Ja, Maar met de koning op b8 
heeft zwart een vesting. Het zal altijd in pat eindigen. 
Ook dat was leerzaam, maar vast niet leuk. (Red: maar 
wat gebeurt er als wit tot paard promoveert ipv tot 
dame?? Dat mag de lezer zelf uitzoeken.)  
Nog even iets van herkenning. In het DIAGRAM 9 speel/
knoei ikzelf met zwart tegen Molendijk van OPC.  

 
Het zijn verschrikkelijke momenten. Je komt thuis en je 
speelt alles nog eens na en dan “Mijn hemel” Dat was 

nog erg netjes uitgedrukt. Zwart kan zomaar een stuk 
winnen. Niet gezien. Hoe krijg ik het voor elkaar? En 
dan ben je even droef als Ruud in Wageningen.  Maar 
die had dan ten minste nog een stand, waarbij iets uit te 
leggen valt. Dan maar iets leukers tot besluit. Theo. Met 
ASV 2 tegen Caissa 2 speelde hij rustig. Zo rustig, dat je 
je afvroeg of er niet een dubbelganger zat. Ook de 
waardering van Fritz liep van 0,2 tot 0,4. Wel in het 
voordeel van Theo. Maar wat is nou 0,4? Maar ineens 
stond hij vol verbazing te kijken. “Ik win een loper.” En 
ineens was hij weer de Jurrius, die we kennen. Theo, 
wat speelde je vandaag bedeesd. “Ja, eigenlijk had ik 
niet zo’n zin om te schaken.” Dat wordt dus het laatste 
diagram.  

1…Df4+ 2.Kf2? g4 en wit (Floris Schoute) hield het voor 
gezien 

BELANGRIJKE 
MEDEDELING!!!!! 

 
Onze wedstrijdleider Hedser Dijkstra 

is de rest van het seizoen op 
donderdag niet aan het begin van de 
clubavond aanwezig. De indeling zal 
in die weken verzorgd worden door 

André de Groot. 
  

Voor het telefonisch aanmelden geldt 
in die weken ook een ander mobiel 

nummer: 
 

06 – 12 96 50 38 

Hendrik: altijd op zoek naar plaatjes 
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Het is vrijdagavond 17:30 en ik ben net klaar met 
werken. Ik pak mijn weekendtas en fiets naar mijn 
ouders toe om vanaf daar met de auto de weg naar 
Zwolle te vervolgen. Het is rustig op de snelweg en mijn 
ingeplande stop bij de Mac komt dan ook niet in gevaar. 
Snel wat burgers en friet naar binnen werken en dan 
doorscheuren naar het Windesheim College. Al rijdend 
schieten er allerlei gedachten door mijn hoofd. 1.pf3, 
agressiever spelen, ongetwijfeld weer een Wolga-
gambietje en ik ben op papier ook nog 1 van de zwakste 
schakers in de A-groep. 
Eenmaal aangekomen bij het Windesheim worden die 
gedachten snel verdrongen door een grotere zorg: waar 
moet ik in hemelsnaam wezen?? Ik heb mijn auto voor 
de hoofdingang geparkeerd maar al snel word mij 
duidelijk dat ik daar niet moet zijn. Ik loop een beetje 
verdwaald over de stoep als ik aan de overkant vd straat 
een bekend gezicht zie lopen: Erik vd Doel. één van 
Nederlands betere broodschakers die het inleggeld van 
de overige deelnemers op komt halen. Denkend aan de 
deelnemerslijst vraag ik me af waarom de organisatie 
hem niet meteen het prijzengeld mee naar huis geeft. 
Zijn twee naaste concurrenten hebben 180 ratingpunten 
minder(+-2580 om 2400), dus dat winnen zal wel niet 
zo’n probleem voor hem worden. Ik loop achter hem en 
zijn entourage aan en na een aantal steile trappen 
getrotseerd te hebben komen we aan bij de speelzaal. 
Ik betaal mijn €35 inschrijfgeld( geen wonder dat de 1e 
prijs €1250,-!! Is) en loop een beetje rond op zoek naar 
bekenden. Ik spreek een aantal jongens uit de 
Groningse schaakscene en ik signaleer ook een 
schaker van De Toren. 
 De tijd vliegt voorbij en het is tijd voor de 1e ronde, met 
zwart tegen J. Schuil(1970). Sneller dan verwacht heb ik 
weer een Wolga op het bord en zoals wel vaker de 
laatste tijd een zijvariantje. Nadat ik de laatste tijd al 
verrast was door 4. F3 en 4. Dc2(wat overigens valt toe 
te schrijven aan het feit dat ik te lui ben om de theorie te 
bestuderen), was het nu tijd voor 4. Pd2. Dit schijnt de 
laatste mode te zijn, en ik herinner mij de talloze 
nederlagen en frustraties die deze zet mij de laatste 
weken op internet had bezorgd. ik speel de opening 
lekker agressief wat in combinatie met een misrekening 
uitmondt in een totaal kansloze stelling. Ik probeer te 
boel nog een tijd te rekken maar als op een gegeven 
moment mijn toren gevangen wordt op de A-lijn houd ik 
het voor gezien. 
 Ik rij naar oma toe en vraag me onderweg af waarom ik 
boeken vol actuele openingstheorie koop als ik toch te 
lui ben om het te bestuderen. Ik besluit de partij maar 
snel te vergeten en te gaan slapen. Helaas zijn de 30 
jaar oude logeerbedden van mijn oma niet berekend op 
de huidige lengte van ons Nederlanders,  en zo gaat dat 
slapen(met mijn voeten buiten het bed!) een stuk minder 
plezierig dan gewenst. 
De volgende dag kom ik aan in de speelzaal en daar tref 

ik Marco. ff een koffie met een sigaretje doen en dan 
snel weer achter het bord voor de 2e ronde. 
 
F. van Bavel(1937) – Koen(1793) 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0–0 Pxe4. Dit 
is de inleiding tot het Open-Spaans. Ik speel dit bijna 
altijd omdat ik het fijner vind spelen dan de gesloten 
Spaanse systemen. De komende zetten zijn allemaal 
theorie waar ik verder weinig aan toe te voegen heb. 
6.d4 b5 7.Lb3 d5 8.dxe5 Le6 9.c3 Lc5 10.Lc2 0–0 
11.Pbd2 (diagram) 

 
11…Pxf2. Ik besluit er een kleine kwaliteit tegenaan te 
gooien. Dit deed ik de 1e partij ook al, maar in 
tegenstelling tot die partij is dit wel een bekende variant 
die zeer gevaarlijk kan zijn voor wit mocht diegene niet 
weten hoe te reageren. Zo zag ik tijdens mijn invalbeurt 
bij ASV2 tegen Zukertort Amstelveen 3 dat een 
speelster van Zukertort 2 binnen de kortste keren totaal 
verloren stond in deze variant (heel snel 0-1).  
12.Txf2 f6 13.exf6 Dxf6 14.Pf1. Mijn tegenstander 
speelt dit wel heel snel!?! Ik zit hier toch niet tegen een 
kenner te spelen ?!!   
14…Lxf2+ 15. Kxf2 Pe5 16. Kg1 Tad8 (16... Pxf3+ 17. 
Dxf3 Dxf3 18. gxf3 Txf3. Volgens mijn tegenstander, die 
deze variant ook zelf met zwart speelt(!) de beste 
mogelijkheid met zwart. Fritz geeft aan dat zwart beter 
staat maar ik had niet zo’n zin in dit eindspel)  
17. Le3 Lg4 18. Ld4 Lxf3 19. Lxe5 Dxe5 (19... Lxd1 
20. Lxf6 Lxc2 21. Lxd8 Txd8. In dit eindspel had ik zeker 
wel zin gehad, ware het niet dat ik het helemaal gemist 
heb. Zwart staat duidelijk beter volgens Fritz )  
20.gxf3 Td6 21. Dd3 Tg6+ 22. Kh1 Dh5 23. Pe3. 
 
(zie diagram)  
 
 
 

Windesheim 2008 
Koen Maassen van den Brink 



10 

 Mei 2008 ASV-Nieuws 

 
Mijn tegenstander dacht voor deze zet wel 10 minuten 
na en toen hij dit speelde kon ik mijn ogen niet geloven. 
Toen ik na 15 seconden toch maar besloot om 
23...Dxf3+ te spelen gaf mijn tegenstander 
gedesillusioneerd op. Een duidelijk geval van 
schaakblindheid.   
Ondanks het feit dat deze overwinning meer het werk 
was van mijn tegenstander dan van mij, was het toch 
een prima opsteker en ik had zin in de volgende ronde. 
Omdat ik vrij snel klaar was doodde ik de tijd met het 
drinken van koffie en het roken van de nodige 
sigaretten. Ondertussen de partij van Marco en andere 
bekenden een beetje volgen en wachten op de 
volgende ronde.  
In de volgende ronde speel ik tegen R. Hendriks(2106). 
Ik open voor de eerste keer met 1. Pf3 en kom vrij 
beroerd uit de opening. Mijn pionnenstructuur is 
aanmerkelijk slechter dan de zijne en ik verwacht dan 
ook in een 2T+D eindspel snel opgerold te worden. Ik 
krijg het echter voor mekaar om de boel lang te rekken 
door niet te rokeren en mijn torens via mijn(half) open b- 
en h-lijn te activeren. In wederzijdse tijdnood ruil ik mijn 
torens en kom vervolgens in een voor mij zeer dubieuze 
stelling terecht. Ik geef een paar keer schaak en tot mijn 
verbazing gaat mijn tegenstander hierop in en ontstaat 
er remise door zettenherhaling. Met accuraat spel had 
mijn tegenstander ongetwijfeld gewonnen maar net 
zoals ik had hij waarschijnlijk honger; het was immers al 
18:00 uur. Zo stond ik na 3 ronden op 50% en was ik 
best tevreden. 
In de 4e ronde word ik vrij kansloos verslagen door W. 
van der Velde(1999).  Ik open weer met 1.Pf3 en kom in 
een Konings-Indier terecht. Ik kies voor de meer 
positionele aanpak met g3, Lg2 en d3. Ik speel de 
opening vrij goed maar het wordt snel duidelijk dat mijn 
tegenstander er meer van begrijpt dan ik. Mijn opmars 
op de damevleugel wordt makkelijk afgestopt en 
vervolgens komt er een storm van zwarte stukken op 
mijn koning af. Ik weet de dreigingen een tijd te pareren 
door al mijn stukken rond mijn eigen koning te parkeren 
hetgeen echter niet mag baten. Mijn tegenstander ruilt 
wat belangrijke verdedigers en voert zijn laatste 
inactieve stukken aan. Ik kan het allemaal niet meer 
bolwerken en laat me maar matzetten.  
In de 5e rond wacht het jeugdtalent P. Obels(1765). Op 
rating moet ik hem kunnen hebben maar met die 
jeugdspelers weet je het maar nooit. Het wordt een 

schotse partij waarbij ik mij met zwart aardig uit de 
opening weet te redden. Achteraf bleek dat ik de theorie 
een tiental zetten had gevolgd maar vervolgens de 
verkeerde kant op rokeerde. Ik ruil de dames om de 
stelling te simplificeren en vervolgens maakt mijn 
tegenstander een kleine fout waardoor ik met mijn beide 
torens dreig binnen te komen op de 2e rij.  
 
P. Obels(1765) – Koen(1793) 

 
Stelling na 20…Td2 (diagram). 
21. Pxc4?( Dit lijkt mij een redelijk grote fout. Ik kan nu 
zomaar met 2 torens binnen komen op de 2e rij en een 
zooi pionnen snoepen. Beter was 21. f4 c5 22. Tc2 Txc2 
23.Pxc2 met een onduidelijke stelling)  
21…Pxc4 22. bxc4 Tfxf2 23. Lxc6 Txh2 24.Ld5+ Kg7 
25. Tf1 c6. (Dit leek mij de meest simpele oplossing om 
tot een gewonnen eindspel te komen. Een andere 
mogelijkheid was 25... Txa2 26. c5 Txa1 27. Txa1 Th5 
28. Lf3 Tf5 29. Txa6 Txf3 30. Txa7 Tf7)  
26. Tf7+ Kh6 27. Txa7 cxd5 28. Txa6 Tdg2+ 29. Kf1 
Tc2 30.Kg1 Thg2+ 31. Kh1 dxc4 32. Tc6 Txg3 33. a4 
c3 34. a5 Td2 35. a6 c2 36. Txc2 Txc2 37. a7 Tc8?!? 
(Dit wint natuurlijk ook maar veel makkelijker was 37... 
Tc4 38. Kh2 Tg5 39. Ta3 Th4+ 40. Th3 Txh3+ 41. Kxh3 
Ta5)  
38. a8=D Txa8 39. Txa8 De rest is techniek ofzo ☺  
39...Tf3 40. Ta5 Tf5 41. Ta7 g5 42. Kg2 Kg6 43. Kg3 
h5 44. Ta8 Tf7 45. Tg8+ Kf5 46. Th8 h4+ 47. Kg2 Kg4 
48. Ta8 h3+ 49. Kh2 Tf2+ 50. Kg1 Kg3 51. Tg8 
(diagram)  
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(probeert er nog een laatste truc in te vlechten 51... 
g4?? 52. Txg4+ Kxg4 53. Kxf2 h2 54. Kg2 h1=D+ 55. 
Kxh1 1/2-1/2)  h2+ 0-1 
In de laatste ronde speel ik met wit tegen O. Sadallah
(2061). De partij begint rustig maar binnen de kortste 
keren staat het bord in brand. Als de kruitdampen zijn 
opgetrokken heb ik T+L+2P+5p tegen 2T+L+P+3p voor 
mijn tegenstander. Volgens Fritz sta ik in het begin beter 
maar in dit eindspel ga ik al snel de mist in. Mijn 
tegenstander ruilt zijn loper tegen de mijne en hiermee 
stort mijn stelling helemaal in. Mijn paarden werken niet 

samen en mijn tegenstander komt met zijn torens 
gevaarlijk dicht bij mijn koning. Ik verlies 2 pionnen en 
krijg het niet voor mekaar om zijn koning te vangen in 
een soort van ‘eeuwig-schaak-net’. Ik besluit mijzelf niet 
verder te pijnigen en staak de strijd.  
Al met al was het een geslaagd toernooi. 25 
ratingpunten gewonnen ondanks mijn geëxperimenteer 
in de opening tegen op papier een stuk sterkere 
tegenstanders. De komende tijd weer in de boekjes 
duiken en kijken of het in Maastricht (9-12 mei) nog 
beter kan. 

De laatste loodjes... 
Daan Holtackers 

Dit gezegde ging zeker op voor ASV2 in de laatste 
rondes. Na het verlies tegen (toen nog kandidaat-)
promovendus De Toren stond er niets meer op het spel 
en konden we vrijuit spelen, maar dat betekende nog 
niet dat we het daarmee makkelijker kregen. Hetzelfde 
gold namelijk ook voor onze tegenstanders, die ook 
niets meer te winnen of te verliezen hadden. 
 
In de achtste ronde speelden we uit tegen UVS. Het 
was van tevoren al duidelijk dat het een lastige middag 
zou worden, aangezien de Nijmegenaren op papier, na 
De Toren, het sterkste team in de poule waren. Daar 
kwam bij dat we twee vaste krachten moesten missen in 
deze wedstrijd. De wedstrijd vond niet plaats in het 
reguliere speellokaal van UVS, maar in wijkgebouw De 
Klokketoren, waar SMB in het verleden op de clubavond 
speelde. Het thuisvoordeel van UVS was daarmee 
minder groot; sterker nog, als er iemand thuisvoordeel 
had, dan was het wel ondergetekende… Maar 
uiteindelijk gaf het ratingoverwicht van UVS toch de 
doorslag. Koert wist als enige zijn partij na een 
spectaculaire slagenwisseling te winnen, terwijl daar 
drie verliespartijen tegenover stonden. In de 
analyseruimte was er een komisch moment. Sjoerd had 
in een aardige partij remise behaald met een eeuwig-

(aftrek)schaakmechanisme, dat ontstaan was na een 
dameoffer. Erik Wille, die aanwezig was aangezien het 
vierde ook tegen een team van UVS speelde, gaf echter 
aan dat dit mechanisme ook gebruikt kon worden om 
het geofferde materiaal met rente terug te winnen… 
Lastig te zien, maar wel een fraaie variant! 
 
In deze ronde werd ook de strijd om het kampioenschap 
beslist. De Toren rekende af met hun enig overgebleven 
concurrent Alteveer en hadden ondertussen voldoende 
bordpunten verzameld om een ronde voor het einde al 
zeker te zijn van de eerste plaats. 
 
In de laatste wedstrijd bleek Caïssa 2 ook te sterk. Zelf 
kon ik die dag niet aanwezig zijn, maar uit het 
wedstrijdverslag van Frank, die dag weer in zijn oude rol 
als teamleider, bleek de overwinning van de 
Amsterdammers geheel terecht (zie een van de En 
Passants. Red: en de volgende pagina van dit ASV-
Nieuws!). Het seizoen eindigde zo enigszins in mineur, 
maar dat betekent niet dat het tweede een slecht jaar 
beleefd heeft. In de eerste helft draaiden we goed mee 
in de kop; de stand van de competitie in de winterstop 
gaf goed weer hoe de strijd gestreden werd… 

(advertentie) 
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Na een goede seizoensstart van ons 2e (8 
matchpunten uit 5 wedstrijden) werd het seizoen in de 
2008 bar slecht afgesloten. 
Hadden we nog het geluk dat competitieleider in de 6e 
ronde ASV2 aan een matchpunt hielp, (een 4-4 
gelijkspel na een reglementair winstpunt in verband 
met een opstellingsfout) daarna was de koek geheel 
op (of de pijp geheel leeg).  
Met een verlies de laatste ronde tegen Caissa 2 (3-5) 
heeft ASV 2 de laatste 3 wedstrijden van het seizoen 
verloren en komt daarmee in de eindstand op een, 
toch teleurstellende, 6e plaats uit. 
Wanneer we even kort naar de wedstrijd zelf kijken (en 
een uitgebreid verslag is te lezen in ons weekblad En 
Passant nr.17) heeft er eerlijk gezegd ook nooit meer 
ingezeten dan hooguit een 4-4. Daan was helaas op 
vakantie en Fred doneerde zijn punten in ASV1. 
Gelukkig konden we op Jan en Remco als invallers 
rekenen. Bert en Remco verloren vrij gelijkmatig, 
Sjoerd kon er ondanks een kleine visuele plus niet 
doorheen komen, Koert kreeg een kans en won een 
kwaliteit maar verzandde na enkele 
onnauwkeurigheden in een eeuwig schaak. Theo was 
het eerste  lichtpuntje. Hij bood weliswaar remise aan 
maar werd door de weigering zodanig getergd dat hij 
er voor ging en won. Jan was het volgende lichtpunt. 
Hij speelde een partij uit een stuk en won in de 
opening eerst 2 pionnen om die ten slotte in het 
eindspel om te zetten in een punt. Ikzelf was weer de 
zwarte plek in het vizier en bereikte na veel gerommel 
een plusje in het eindspel om vervolgens mat te gaan. 
(Heel dom, zie het partijfragment). Daarmee had ik 
ook meteen het verlies van Vincent op mijn geweten. 
Deze wilde ondanks een pion minder en 
remisekansen winnen voor het teamresultaat. Helaas 
was het een schot in eigen oog…. 
Heren, bedankt voor jullie inzet, helaas was het 
resultaat dit jaar iets minder, maar het volgende 
seizoen moet het er toch maar van komen, gewoon 
eens alles winnen……. 
Nog even als leermoment voor het volgende jaar een 
partijfragment; Hoe je een iets betere stelling dus niet 
uit moet spelen! 
Ik hoop maar dat het de witspeler deze keer een 
seizoen lang bij blijft…. 
 
N.N. - Oldenhuis  
KNSB 3C Arnhem, 19.04.2008 
Stelling na de 30e zet van zwart (zie diagram 
rechtsboven) 
 
Eindelijk heeft wit na een moeizaam middenspel een 
nagenoeg gelijkstaand eindspel bereikt. Zie hier hoe 
hij het “uitmaakt” 

ASV 2 eindigt seizoen slecht 
Frank Schleipfenbauer 

 
31.b6= cxb6 32.Dxb6 Dd2 33.Te7?? Wit had hier 
alleen gekeken naar 33… Dd1+ 34.Kh2 Dd6+ (de 
enige) 35.Dxd6 Txd6 36.Txf7. Maar er is natuurlijk een 
betere zet. Helaas voor wit is die zet heeel veeeel 
beter voor zwart. [veel beter voor wit is natuurlijk 
33.Tb1 Td7 34.Db4= met een prettige stelling om in 
tijdnood van de tegenstander naar de 40e zet te 
spelen].  
Vakantieopgave: Zwart speelt en maakt het wel goed 
uit. Veel plezier er mee….. 

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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Alle schakers zijn bijzonder. Vandaag interviewen wij er 
een, die zo mogelijk nog meer bijzonder is dan anderen.  
Zekria komt uit Afghanistan en is een van onze 
allochtone leden.                                                                                               
 Zekria, hoe oud was je toen je leerde schaken? Ik 
moet vijftien jaar geweest zijn. Ik kan dat herleiden 
omdat ik nog weet in welke klas ik toen zat. Ik heb het 
geleerd bij een familie, waar iedereen schaak speelde. 
Dagelijks speelden zij tegen elkaar. De ASV-ers kennen 
ook een lid van die familie en wel Ayyoubi. Van hem heb 
ik veel geleerd. Wij woonden op het platteland; zij in een 
grotere plaats. Dat maakte de kans, dat zij schaak 
speelden al groter. Maar vervolgens ging ik ook naar de 
stad. Voor mijn studie ging ik naar een technicum. De 
studenten woonden en sliepen met zes tot acht man op 
een kamer. In mijn groep speelde iedereen schaak.. Het 
was wel anders dan wij hier plegen te doen. Er was 
geen kampioen-schap. Je speelde ook nooit fanatiek.  
Er werd wel eens een zet teruggenomen en dat soort 
dingen. Er wordt op die manier  veel geschaakt in 
Afghanistan. Op alle studentenzalen was een 
schaakbord. Maar ook daarbuiten. Je kunt in elk café 
om een schaakbord vragen. Overal hebben ze het. 
Maar schaakclubs met een competitie zijn er niet buiten 
Kaboel. Alleen in die stad is een soort schaakleven, dat 
een beetje lijkt op het onze. Overigens heb ik later ook 
nog een paar jaar in Moskou gestudeerd. Daar was het 
schaken net als thuis. Ook daar zaten we met meerdere 
studenten bij elkaar en ook daar werd steeds weer 
geschaakt – vaak tot diep in de nacht.  
 Maar in Afghanistan werd schaken toch door de 
Taliban verboden. Toch heeft dat niet zoveel invloed 
gehad. Dat verbod werd door velen genegeerd. En dat 
kon ook. Er werd niet streng op gecontroleerd. Kennelijk 
was het ook binnen de Taliban maar voor een kleine 
groep van belang. Het verbod gold ook alleen maar het 
spelen in cafés. Toch heeft het wel invloed gehad. Ik 
heb het idee, dat er nu toch minder wordt geschaakt dan 
25 jaar geleden.                                                                                                                        
 Maar ook op schaakgebied was het dus een 
enorm verschil toen je in Nederland kwam. Dat viel wel 
mee. We gaan graag met een groep bekenden naar 
buiten. Het schaakbord  gaat altijd mee. Dan spelen er 
steeds twee tegen elkaar. Wie wint blijft zitten. De 
verliezer schuift op voor een ander. Vaak wordt het ook 
een massale consultatiepartij. Achter elke speler staat 
een hele groep, die voorstellen doet. De aanvoerder zit 
achter het bord en die neemt uiteindelijk de beslissing, 
wat er gespeeld wordt. Als er een aanleiding bedacht is 
komen we bij elkaar. Dat is bv. bij verjaardagen van 
kinderen. Wij vieren verjaardagen tot het 18e jaar. 
Daarna niet meer. Bij zulke gelegenheden komt de 
groep altijd bijeen. En er zitten verwoede schakers 
tussen. Je zou bijna zeggen, dat ze verslaafd zijn aan 
schaken. In die groep speelt iedereen.  

 Ook de vrouwen? Nee, die niet. Kun je je 
indenken, dat die ook gaan spelen? Niet in de breedte. 
Maar een van de nichtjes speelt al. De volwassen 
vrouwen zullen het waarschijnlijk niet gaan doen. Maar 
ze zullen wel altijd vragen wie er gewonnen heeft. 
Schaak speelt gewoon een belangrijke rol bij Afghaanse 
groepen in Nederland.. Ik hoop, dat ik een aantal van 
hen naar ASV kan brengen. Eén is er al op de club 
geweest. Hij speelde tegen Frans Veerman en won 
overtuigend. Maar de afstand  is te groot voor hem. Hij 
ziet erg slecht en zou elke keer gehaald en gebracht 
moeten worden. Maar hij is de meest fanatieke speler 
en de gangmaker van de groep. Als hij lid geworden zou 
zijn, waren er waarschijnlijk al meer  ASV-er geworden. 
Ik zit nog altijd te verzinnen hoe ik een keer een match 
kan organiseren tussen een groep ASV-ers en dat 
clubje.                                                                                               
 Hoe ben je ertoe gekomen om lid te worden van 
een vereniging? Ayyoubi heeft me ertoe aangezet. Maar 
plannen had ik toch al. Er is geen gemakkelijker 
toegang tot een maatschappij dan via een vereniging. 
En als dat kan via iets dat je ook nog leuk vindt…. Op 
een van de inburgeringscursussen liep ik tegen Gonzalo 
op. We hebben toen ook samen afgesproken naar een 
club te gaan. Maar er waren  nog wel hindernissen. Zo 
had ik nog nooit een partij genoteerd. Ik heb voor ik de 
eerste keer ging steeds geoefend. Die eerste partij was 
voor mij bijzonder. Ik moest tegen Herman de Munnik 
spelen. Communicatie was niet goed mogelijk. Ik sprak 
nog geen Nederlands. Ik kende zelfs het woord remise 
niet. Toen er een remisevoorstel kwam begreep ik dat 
niet. Het kostte enige moeite om me uit te leggen wat er 
bedoeld werd. Ook van tijd had ik geen besef. Ik had 
nog nooit een schaakklok gezien. Onder elkaar 
speelden we soms vlug soms langzaam. Vlug ging het 
als de groep wat groter was zodat er een of twee man 
meer een potje konden spelen. Ik heb ook moeten leren 
rustig te spelen. Ook dit seizoen heb ik nog een partij 
verloren vanuit goede stand, gewoon omdat ik ging 
zitten vluggeren, met nog 1.20 uur op de klok. Maar ik 
ben nog steeds blij, dat ik lid geworden ben van ASV. Je 
speelt in een team en met je teamleden ga je regelmatig 
op pad. Je leert elkaar goed kennen. Zij hebben me 
enorm geholpen. Ik heb nu veel meer zelfvertrouwen 
dan ik anders gehad zou hebben. Begin volgend jaar 
hoop ik mijn studie af te ronden en een baan te vinden. 
Dan hoop ik ook vaker op de club te kunnen komen.                      
 We beëindigen een interview altijd met een 
partijfragment. Heb je iets leuks? Nee, ik heb steeds op 
losse briefjes genoteerd en dat raakt dan zoek. Alleen 
van het heel recente kan ik iets laten zien. Zekria heeft 
zeker iets moois laten zien, maar dat stond al in een 
vorig nummer. Verder bleek hij nog twee partijen te 
hebben, maar daar zaten geen fragmenten in, waarmee 
je een ASV-er blij kan maken. De lezer houdt dus nog 
iets tegoed. 

Clublid 
Hendrik van Buren en Zekria Amani 
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Na de 6-2 zeperd tegen Apeldoorn 2 en het knullige 
gelijkspel met Hardenberg (met een sullige hoofdrol 
voor ondergetekende) was 'het seizoen voor ASV 
afgelopen', zoals dat dan heet met een cliché.  
NOT! 
Allereerst stond de prestigestrijd tegen Dr. Max Euwe 
op het programma. Die ploeg komen we volgend 
seizoen weer tegen en zal dan een van onze grootste 
concurrenten zijn voor de titel. In Enschede moest dus 
even een punt gezet worden. 
De entourage was er helemaal naar. In de oergezellige 
kantine ontbeten we met een broodje haring met ui en 
Radio Wolvega schalde er uit de boxen. Nog een potje 
biljarten en dan ertegenaan.  
Richard had ons vooraf wel gewaarschuwd voor de 
arbiter, weer zo eentje wiens naam beter met de mantel 
der liefde bedekt kan worden. In het kleine en gehorige 
speelzaaltje zat de bedaagde man uiterst genoeglijk 
luid te babbelen met oude kennissen. Toen de partijen 
wat verder gevorderd waren begonnen bij de 
functionaris – die mogelijk ook een harinkje had 
verorberd – de darmen zich op niet mis te verstane 
wijze in het strijdperk te mengen en zond hij een aantal 
ferme scheten de doodstille ruimte in. 
Ik, die het dichtst bij zat, grijnsde mijn tegenstander 
maar wat aan. Als ik slecht had gestaan had ik me een 

Radio Wolvega calling 
Peter Boel 

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

ongeluk geërgerd natuurlijk, maar dat was niet het 
geval.  
 
Boel-Michiel Snuverink 
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.d3 d5?!  
Dat is al de tweede keer dat mijn tegenstander meteen 
3...d5 speelt in plaats van eerst het solidere 3...c6.  
4.exd5 Pxd5 5.Pf3 Pc6 6.0–0  
Het alternatief is 6.h3, maar dat is erg langzaam. Hier 
besloot ik mijn pionnenstelling te laten verminken voor 
een actief spel. Een hele beslissing!  
6...Lg4 7.Pc3!? Pxc3 8.bxc3 Df6 9.Tb1! 

Dat is het idee. Op 9...Lxf3 ruil ik nu ook de dames en 
heb ik fraai spel met mijn torens en lopers. De dubbele 
f-pion is vaak op te lossen met Te1 en f3-f4.  
9...Pa5!? 10.Ld5  
Nu heeft de witte opzet helemaal geen bezwaren meer.  
10...0–0–0 11.c4! c6  

Ik zat hier lang te broeden op een onmiddellijke 
beslissing met 12.De1, maar kwam er niet uit: 12...cxd5 
13.Dxa5 (wel veelbelovend is 13.Lg5!, een zet die er in 
vele varianten in zit maar tot nu toe nog niet mogelijk 
was wegens de tussenruil op f3: 13...Da6 14.Lxd8 Kxd8 
15.Pg5 Lh5 16.Dxe5. Tijdens de partij heb ik daar niet 
naar gekeken) 13...Lxf3 14.Dxa7 dxc4 15.gxf3 Dxf3 en 
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nu is het wit die op zijn tellen moet passen. 
12.Le4! Pxc4 13.De1 Lxf3 14.Lxf3 Pb6 15.Da5 Kb8 
16.Le3  
Een lekkere aanvalsstelling. Het aantrekkelijkst is nu 
een kwaloffer op b6, met mataanval. Op zwarts reactie 
had ik niet gerekend.  
16...Pc8?! 

17.Txb7+  
Dank! Mijn sportieve tegenstander gaat nu helemaal 
door tot het mat. 17.Lxc6!? was ook goed, maar het 
torenoffer is leuker, beter en ook niet zo moeilijk. Ik 
hoefde er in ieder geval niet lang over na te denken, en 
een goed getimede scheet van links gaf me het 
beslissende duwtje: Afmaken! Nu!  
17...Kxb7 18.Tb1+ Ka8  
Of 18...Pb6 19.Lxb6 axb6 20.Dxb6+ Kc8 21.Db7 mat.  
19.Dc7 Pb6 20.Lxc6+ Dxc6 21.Dxc6+ Kb8 22.Lxb6 
axb6 23.Txb6+ Ka7 24.Db7 mat.  
 
Na een gezellige post-mortem met melige Radio 
Wolvega-deuntjes keerde ik terug in het speelzaaltje, 
waar bij een 3½–2½ stand Eelco de Vries en John 
Sloots voor de matchwinst zaten te zwoegen. Toch 
maar even die wedstrijdleider gevraagd een beetje te 
dimmen met zijn gezwam. En het hielp! John boog in 
opperste concentratie zijn slechte eindspel om in een 
vol winstpunt en toen maakte het niet meer uit dat Eelco 
het niet kon bolwerken tegen (mede-)topscorer Tim 
Lammens. 
Een mooie 4½–3½ overwinning dus op deze sterke 
tegenstander. Hopelijk herhaalt het scenario zich echter 
niet: vorig jaar versloegen we in de voorlaatste ronde 
Homburg Apeldoorn 2 en dit jaar kregen we klop van 
hen en promoveerden zij. 
 
In de laatste ronde alweer zo'n sportieve tegenstander. 
Wij waren dan wel kansloos voor de titel, maar om de 
een of andere reden tot op het bot gemotiveerd en 
doordat alles naar onze kant viel werd het een flinke 
7½–½ zege.  
Twee vlekjes deze dag: Remco stond als eerste 
gewonnen, maar liet zijn tegenstander ontsnappen en 
verloor nog bijna. Tweede vlekje: in 3B won Almelo met 
nog hogere cijfers: 8–0 tegen Hardenberg II.  
 
Weber-Boel 
1.Pf3 g6 2.e4 Lg7  

Even zitten denken aan 2...e5!? 3.Pxe5 De7, maar niet 
zo lang. 
3.d4 d6 4.Pc3 Pd7 5.Lc4 e6!?  
Passief maar flexibel.  
6.Lg5 Pe7 7.Dd2 h6 8.Le3 Pb6 9.Ld3 Pc6!? 10.0–0–
0?!  
9.0–0 leek mij iets vervelender. Vroeg of laat moet zwart 
dan toch met het tweesnijdende ...g6-g5 komen, en dus 
kan hij beter aansturen op lange rokade, met alle risico’s 
van dien.  
10…De7  
Streeft ook hier naar lange rokade, maar nu komen er 
ook ideeën in als ...Pa5 b3 Da3+.  
11.h3 Ld7 12.g4?!  
Hier wordt de witte stelling niet beter van.  
12...0–0–0 13.Pe2 a5!  
Neemt het initiatief.  
14.c3  
14.a3 is een alternatief.  
14...a4 15.b4!? d5!  
15...axb3 16.axb3 Pa5? 17.Da2 is niets.  
16.exd5 exd5  
Beheersing van de witte velden. Nu heeft zwart vaak de 
mogelijkheid ...Pa7 en ...Lb5 gevolgd door een invasie 
met de paarden. Toch kwam ook 16...Pxd5? in 
aanmerking.  
17.Lf4 g5 18.Lh2!?  

18...Df6?  
Gebaseerd op een misrekening. Ik zat lang te broeden 
op 18...h5 maar verwierp dat wegens 19.Pxg5 
(19.Dxg5?? Lh6) 19...f6 20.Df4. Casper Blaauw kwam in 
de post-mortem echter met het briljante 20...Pa8!!. Dat 
had ik wel gezien, maar niet dat het witte paard niet 
meer terug kan wegens het dodelijke 21...Lh6! Wit heeft 
nog net 21.Ph7! Txh7 22.Lxh7 Dxe2 en ‘er valt 
misschien nog iets te rommelen omdat de zwarte 
stukken passief staan’, zegt Rybka, maar ik geloof er 
niets van. Een zet eerder is 20.Ph7! overigens nog iets 
beter, maar zwart maakt de dienst uit hier.  
19.Pe5! Pc4!?  
Ik had vooruitberekend dat 19...Dxf2 20.Tdf1 Dg2 kon, 
maar minder prettig is 20.Lg3!. Zwart moet dan 20...Df6 
spelen, waarna hij in grote problemen komt: 21.Thf1 
De6 22.Pxf7 enz. Daarom in groeiende tijdnood van 
mijn tegenstrever maar de complicerende tekstzet.  
20.Lxc4?  
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Beter 20.Pxc4! dxc4 21.Lxc4 en nu moet zwart mogelijk 
op avontuur met 21…Dxf2!? (21...Le6!?, met aardig spel 
voor de pion, is het alternatief) 22.Tdf1 Dg2 23.Lxf7?! 
Thf8 en er gaat wat af bij wit.  
20...dxc4 21.Pxd7  
Na 21.Pxc4!? Le6 (21...Dxf2?! 22.b5!) 22.Pe3 Df3 heeft 
zwart aardige compensatie, maar toch had wit dat 
moeten proberen.  
21...Txd7 22.Pg3 Df3 23.Pf5!?  
23.De3=.  
23...Lf6 24.De3 Dd5 25.f3?!  

25...Pe7!  
Nog steeds geen comfort voor wit! De tijd begon nu echt 
te dringen. Hij had nog drie minuten, ik een 
comfortabele 12. Ruilen gaat niet omdat zwart de e-lijn 
pakt, en bij algemene afruil hangt pion f3.  
26.Pg3 Db5! 27.Ph5?  
Overziet het tussenzetje, waarna dit paard ronduit slecht 
staat. Beter was 27.Pe4!.  
27...Pd5 28.Dd2 Le7  
Dreigt ineens vreselijke dingen op b4.  
29.a3 Thd8!  

Het plan is 29...c5 30.dxc5 Pxb4, maar dat kan nu nog 
niet omdat wit op d7 kan slaan.  
30.The1  

 
30...c5! 31.Txe7  
Wanhoop. Maar wit staat al heel bedenkelijk. 31.bxc5 
Db3 32.Db2 Pxc3! is afschuwelijk. 
31...Txe7 32.dxc5 Te3! 33.Dxd5 Txc3+ 34.Kb2 Txd5 
35.Txd5 Txf3 36.Le5 Dc6 37.Td6 Tb3+ 38.Ka2 Dg2+ 
39.Ka1 Txa3+  
Overziet mat in 3, maar dat doet er niet meer toe.  
40.Kb1 Td3 41.Pf6 Df1+  
Zwart verliest nu nog meer materiaal en gaf dus op. 
Doordat Max Euwe in de slotronde gelijkspeelde leverde 
dit zelfs nog een tweede plaats op, en bijna de beste 
tweede plaats van de hele tweede klasse. Een prima 
seizoen dus, dat onlangs werd afgesloten met de 
OSBO-snelschaaktitel voor clubteams. Ondanks allerlei 
vuige trucs van Wageningse zijde bleven wij hen in het 
vierde onderlinge duel de baas. Op 14 juni gaan we dit 
sloopwerk voltooien in de massakamp! 

Interne competitie 
Erik Wille 

Opnieuw is er goed nieuws. De tweede kampioen van 
dit seizoen is bekend. Sjoerd van Roosmalen heeft de 
rapidcompetitie met een punt voorsprong op Martin 
Weijsenfeld op zijn naam geschreven. Met nog vier 
speelronden te gaan, ging laatstgenoemde nog aan de 
leiding. Op de slotavond ontbrak echter de grote vorm 
die nodig is om een ASV-titel te winnen. Sjoerd van 
Roosmalen had die wel en won. Proficiat! Achter de top 

twee viel natuurlijk de uitstekende derde plaats van Jan 
Vermeer op. De routinier hield onder meer John Sloots, 
Jan Knuiman en de ook al goed presterende Koen 
Maassen van den Brink op achterstand. De volledige 
eindstand verschijnt in En Passant. 
 
Eenmaal begonnen met de nevencompetities blijven we 
daar dan maar even. Het snelschaakkampioenschap 
van onze club zal gespeeld worden op 5 juni a.s. We 
hopen op een grote deelname en natuurlijk zouden we 
het ook geweldig vinden als veel van onze topspelers 
zouden meedoen. Voor hen die vijf minutenpartijen te 
snel vinden zullen we een passend alternatief proberen 
te bieden. 
 
Dan de bekerstrijd. We waren gebleven bij de 
kwartfinales van de Kroongroep. Bekergroepwinnaar 
Ruud Verhoef sneuvelde daarin tegen Léon van Tol, die 
ooit de ASV-beker al eens won. Frank Schleipfenbauer 

BELANGRIJKE MEDEDELING 

Onze wedstrijdleider Hedser Dijkstra is de rest van 
het seizoen op donderdag niet aan het begin van 
de clubavond aanwezig. De indeling zal in die 
weken verzorgd worden door André de Groot. 
  
Voor het telefonisch aanmelden geldt in die weken 
ook een ander mobiel nummer: 

06 – 12 96 50 38 
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won als huidige vice-voorzitter van een van zijn 
voorgangers, Anne Paul Taal. De derde halvefinalist 
werd Otto Wilgenhof. Desiré Fassaert delfde het 
onderspit tegen de vaste kracht uit ASV 1. De vierde 
kwartfinale is nog niet gespeeld en gaat tussen de 
barkeepers Theo Jurrius en Richard van der Wel. De 
winnaar van dat treffen zal het moeten opnemen tegen 
Frank Schleipfenbauer, terwijl uit de andere halve finale 
Otto Wilgenhof al als winnaar te voorschijn kwam. Het 
zal een tijd geleden zijn, dat alleen spelers van ASV 1 
en 2 in de halve finale kwamen. Een mooie finale wacht 
ons dus. 
 

En dan de strijd om de drie kampioenschappen. Deze 
keer beginnen we eens met de C-groep. In die groep 
zag Walter Manschot zijn voorsprong iets slinken. Maar 
de routinier heeft nog altijd 52 punten ruimte tot de 
nummer twee. Dat is niet meer Ton van Eck, die mede 
door een nederlaag in het onderlinge treffen nu Theo 
Koeweiden moet laten voorgaan. Theo Koeweiden zal 
nog dichterbij komen, omdat de laatste teamwedstrijden 
nog niet zijn ingevoerd. En aangezien Theo Koeweiden 
daarin won voor ASV 9 zal de afstand met koploper 
Walter Manschot nog kleiner worden. 
 
Stand C-groep na 28 ronden: 

Plts Speler TPR TOT Tot% TPRI INT Int% TPRE EXTCUP Ext% 
1 Walter Manschot 1572 14 -24 58,30 1572 14 -24 58,30 0 0 - 0 0,00 
2 Theo Koeweiden 1520 13 -23 56,50 1527 10½-18 58,30 1497 2½- 5 50,00 
3 Ton van Eck 1472 16½-29 56,90 1462 13 -23 56,50 1511 3½- 6 58,30 
4 Herman de Munnik 1444 13½-26 51,90 1412 10 -20 50,00 1552 3½- 6 58,30 
5 Jan Zuidema 1438 12 -24 50,00 1440 10 -20 50,00 1429 2 - 4 50,00 
6 Wim Zunnebeld 1434 11 -23 47,80 1484 9½-17 55,90 1292 1½- 6 25,00 
7 Lion de Kok 1422 11½-21 54,80 1449 9½-16 59,40 1339 2 - 5 40,00 
8 Ko Kooman 1418 12 -27 44,40 1381 9 -22 40,90 1583 3 - 5 60,00 
9 Jonathan vd Krogt 1411 10½-23 45,70 1420 8½-18 47,20 1380 2 - 5 40,00 
10 Wilfred Ariens 1391 9½-23 41,30 1391 9½-23 41,30 0 0 - 0 0,00 
11 Bob Hartogh Heys 1391 12½-22 56,80 1414 11 -17 64,70 1312 1½- 5 30,00 
12 Ernst Singendonk 1374 10 -22 45,50 1374 10 -22 45,50 0 0 - 0 0,00 
13 Henk Kelderman 1342 14 -27 51,90 1284 10 -21 47,60 1543 4 - 6 66,70 
14 Jan Sanders 1324 13½-24 56,30 1328 12 -20 60,00 1303 1½- 4 37,50 
15 Phillip Stibbe 1119 10 -26 38,50 1119 10 -26 38,50 0 0 - 0 0,00 
16 Hein van Vlerken 1036 6 -28 21,40 987 4 -23 17,40 1260 2 - 5 40,00 

Als je de scores in deze stand bekijkt, dan zien we ook 
onmiddellijk dat nog verschillende spelers enkele 
partijen nodig hebben voor het cruciale aantal van 25 
gespeelde partijen. Maak ze vol, je bent nu zo dichtbij 
en er zijn nog vijf interne ronden! In de stand doet 
ondanks zijn kleine stapje terug Ton van Eck het in zijn 
eerste jaar natuurlijk nog steeds uitstekend. En ook de 
klasseringen van Herman de Munnik en Jan Zuidema 
zijn prima. Kijken we naar de percentages dan vallen 
Bob Hartogh Heijs en Jan Sanders met behoorlijke 
scores op. Niet in de ranglijst staat Ger van Pelt met een 
bijna 80%-score. Hij speelde door zijn entree bij de club 
in de tweede helft van het seizoen zeven partijen en dat 

deed Ger van Pelt zeer succesvol. Ook Mark Egging en 
Etiënne Torregrosa scoren met ruim 60% uitstekend. 
 
In de B-groep is de spanning om te snijden. Koen 
Maassen van den Brink heeft nog steeds de leiding in 
handen, maar het verschil van 22 punten met Jacques 
Boonstra is zeker nog te overbruggen. Jacques 
Boonstra achterhaalde dus Rob van Belle, die een 
minder succesvolle reeks zal moeten ombuigen. Maar 
ook Rob van Belle is nog niet uitgeschakeld met ruim 40 
punten achterstand.  
 
Stand B-groep na 28 ronden: 

Plts Speler TPR TOT Tot% TPRI INT Int% TPRE EXTCUP Ext% 
1 Koen Maassen vd B. 1858 15 -27 55,60 1848 9½-17 55,90 1875 5½-10 55,00 
2 Jacques Boonstra 1836 14 -23 60,90 1835 8½-15 56,70 1837 5½- 8 68,80 
3 Rob van Belle 1816 12½-24 52,10 1800 11 -22 50,00 1983 1½- 2 75,00 
4 Ruud Verhoef 1799 12½-22 56,80 1902 9 -14 64,30 1618 3½- 8 43,80 
5 Hedser Dijkstra 1769 14 -27 51,90 1772 10½-21 50,00 1761 3½- 6 58,30 
6 Marco Braam 1757 13 -23 56,50 1789 8½-16 53,10 1684 4½- 7 64,30 
7 Dick Hajee 1753 14½-25 58,00 1709 9 -18 50,00 1867 5½- 7 78,60 
8 Frits Wiggerts 1740 9 -20 45,00 1763 7½-16 46,90 1652 1½- 4 37,50 
9 Henk Kuiphof 1704 12½-20 62,50 1676 8 -14 57,10 1769 4½- 6 75,00 
10 Hendrik van Buren 1649 14 -25 56,00 1652 11 -19 57,90 1636 3 - 6 50,00 
11 Horst Eder 1601 12½-22 56,80 1640 11½-17 67,60 1469 1 - 5 20,00 
12 Frans Veerman 1544 15 -29 51,70 1539 11 -22 50,00 1560 4 - 7 57,10 
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Opvallend in deze ranglijst is dat alleen Jacques 
Boonstra en Henk Kuiphof hun score boven de 60% 
wisten te houden. Beide spelers danken dat mede door 
hun prima externe presteren. Dat laatste geldt ook voor 
Dick Hajee. Niet helemaal toevallig speelden deze 
kanjers allen in kampioensteam ASV 7. 
 
De strijd om het clubkampioenschap in de A-groep is 
zeker zo spannend als in de andere groepen.  Er is een 
enorme tweestrijd gaande tussen koploper Richard van 
der Wel en achtervolger Frank Schleipfenbauer. Slechts 
zeven punten scheidt het duo, waarbij aangetekend 
moet worden dat Richard van der Wel nog een 

winstpartij in ASV 1 tegoed heeft, terwijl Frank 
Schleipfenbauer in ASV 2 verloor. Daarnaast speelt 
meer nog dan in de andere groepen de strijd om het 
aantal partijen. Richard moet er nog drie en Frank nog 
vier. Het wordt allemaal nog pikanter als de koploper in 
de beker wint van Theo Jurrius. Dan volgt immers in de 
halve finale van de beker het onderlinge duel tussen de 
kemphanen. Hoe dit gaat aflopen, durf ik niet te 
voorspellen. Wel zeker is, dat Sjoerd van Roosmalen op 
de loer ligt. Als enige in de top vijf haalde onze 
rapidkampioen immers de 25 partijen al. 
 
Stand A-groep na 28 ronden: 

De topklasseringen van Richard van der Wel en Frank 
Schleipfenbauer zijn gelet op de scoringspercentages 
niet toevallig. Beide spelers zijn aan een uitstekend 
seizoen bezig. Achter de top vier die geheel uit spelers 
van ASV 1 en 2 bestaat, volgen zes spelers uit ASV 3 
en 4. Jochem Woestenburg en Kees Verkooyen kunnen 
ook terugzien op een prima seizoen. 
 
Tot het eind van het seizoen wachten ons dus nog vijf 
interne competitieronden. Nooit eerder was de spanning 

in alle drie groepen zo groot. Beleef het mee en speel 
die vijf ronden. U kunt dan ook meteen zien welke 
speler van ASV 11 de strijd om de grootste ELO-sprong 
in het seizoen gaat winnen. De tussenstand in dat 
klassement vindt u in de laatste tabel.  
 
Tot zover deze aflevering. In het laatste nummer van het 
seizoen zal de totale ELO-lijst per eind juni gepubliceerd 
worden en natuurlijk alle rangen en standen.  

Plts Speler TPR TOT Tot% TPRI INTERN Int% TPRE EXTCUP Ext% 
1 Richard van der Wel 2179 14 -21 66,70 2215 8 -11 72,70 2140 6 -10 60,00 
2 Frank Schleipfenbauer 2172 14 -20 70,00 2292 10 -12 83,30 1993 4 - 8 50,00 
3 Sjoerd van Roosmalen 2106 14½-26 55,80 2105 11 -19 57,90 2107 3½- 7 50,00 
4 John Sloots 2062 11½-21 54,80 2045 7½-14 53,60 2096 4 - 7 57,10 
5 Gonzalo Tangarife 2059 11½-23 50,00 1964 6 -15 40,00 2238 5½- 8 68,80 
6 Fokke Jonkman 2049 12 -22 54,50 2089 8 -14 57,10 1980 4 - 8 50,00 
7 Gerben Hendriks 2009 14 -26 53,80 2044 8½-16 53,10 1953 5½-10 55,00 
8 Paul de Freytas 1996 19 -33 57,60 1956 13 -25 52,00 2122 6 - 8 75,00 
9 Siert Huizinga 1993 18 -31 58,10 2069 13 -21 61,90 1832 5 -10 50,00 
10 Jan Knuiman 1978 13 -23 56,50 2017 10 -16 62,50 1889 3 - 7 42,90 
11 Jochem Woestenburg 1973 11 -20 55,00 1940 6 -12 50,00 2022 5 - 8 62,50 
12 Kees Verkooyen 1910 11 -20 55,00 1904 9½-18 52,80 1960 1½- 2 75,00 
13 Anne Paul Taal 1896 10 -21 47,60 1984 6 -11 54,50 1799 4 -10 40,00 
14 Martin Weijsenfeld 1883 16½-32 51,60 1885 13 -25 52,00 1878 3½- 7 50,00 
15 Ruud Wille 1876 17 -36 47,20 1910 14½-28 51,80 1760 2½- 8 31,30 
16 Robert Naasz 1823 10½-23 45,70 1792 5½-15 36,70 1881 5 - 8 62,50 
17 Tony Hogerhorst 1820 11½-27 42,60 1802 8 -20 40,00 1873 3½- 7 50,00 
18 Theo van Amerongen 1810 12½-24 52,10 1868 8½-15 56,70 1713 4 - 9 44,40 
19 Jan Vermeer 1711 11 -30 36,70 1646 6 -21 28,60 1863 5 - 9 55,60 

Plts Speler STIJ   Plts Speler STIJ 
1 Ton van Eck 206   11 Richard van der Wel 90 
2 Lion de Kok 155   12 Ger van Pelt 87 
3 Bob Hartogh Heys 125   13 Henk Kelderman 77 
4 Jacques Boonstra 113   14 Rob van Belle 72 
5 Siert Huizinga 111   15 Wouter van Rijn 70 
6 Jan Sanders 107   16 Erika Belle 70 
7 Jan Knuiman 102   17 Jos Lamboo 68 
8 Koen Maassen vd Brink 101   18 Frank Schleipfenbauer 58 
9 Mark Egging 96   19 John Bijlsma 52 
10 Etienne Torregrosa 96   20 Eelco de Vries 49 
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Het was een mooie zaterdagnacht, ergens in februari, toen 
ik Richard van der Wel onverwacht tegen het lijf liep. Hij 
vroeg om een vuurtje en of ik nog in Arnhem vertoefde. Ik 
beantwoordde zijn vuurtje en vraag bevestigend. We 
maakten complimentjes over uiterlijkheden en, naar 
aanleiding van mijn opmerking dat ik schaken stiekem 
miste, nodigde hij mij uit eens bij de Arnhemse 
Schaakvereniging langs te komen. Hij vroeg waar ik 
inmiddels woonde, en ik vertelde hem van mijn verhuizing 
naar de Roosendaalsestraat sinds mij het samenwonen 
minder goed afging dan in eerste instantie gedacht. De 
onderhandelingen werden gesloten: ik woonde dichtbij 
genoeg om de afstand te kunnen lopen. 
Daar, rond tweeën in de winternacht, beloofde ik hem 
langs te komen op de ASV. 
 
De volgende donderdag wandelde ik door een koude 
miezerregen naar de Monnikensteeg, want belofte maakt 
immers nog altijd schuld. Door de plezante ontvangst 
raakte het weer al snel in de vergetelheid. In de loop der 
weken zou ik kennis maken met het organisatietalent van 
de organisatie, de taalkennis van Marco, het 
enthousiasme van Koen, de openheid van Bob, de energie 
van Ton en de goedgemutstheid van eerder genoemde 
Richard. Ook de hereniging met John en Frans, die ook bij 
De Toren schaakten, alwaar ik vijf jaar geleden stopte, 
waren goed. 
Vóór dit alles mocht ik met zwart aantreden tegen Theo 
van Amerongen en kreeg een terecht nul op het rekest. 
Hiervoor allen dank: ik wandel bijna elke donderdag met 
plezier naar de ASV. 
 
Nu dit alles gezegd is, weet u nog steeds nauwelijks iets 
over mij. Aangezien dit gevraagd werd, zal ik niet langer 
schromen. De meeste tijd besteed ik aan mijn werk. Ik heb 
een eigen bedrijf. Binnen dit bedrijf bouwen wij websites 
en 3d-designs. Een aantal websites heb ik in eigen 
beheer. Dit zijn er ongeveer dertig en deze lopen uiteen 
van een liedtekstensite tot een reissite. Hiernaast bouwen 
wij websites en 3d-designs voor externe partijen. 
Inmiddels ben ik een jaar of zeven zelfstandig 
ondernemer, waarbij ik de eerste jaren een baan had. 
 
Daarnaast heb ik een aantal hobby's en passies.  
Schrijven is daar één van. Ik schrijf gedichten waarvan een 
gedeelte gepubliceerd wordt en is in diverse (internet-)
tijdschriften. Regelmatig draag ik op aanvraag mijn werk 
voor op festivals en poezie-avonden. Buiten de poezie heb 
ik een tiental toneelstukken geschreven die zijn uitgegeven 
in Nederland en België. De komende jaren hoop ik deze 
hobby naar een meer professioneel niveau uit te bouwen. 
Naast het schrijven vind ik het leuk om theater en muziek 
te maken, vaak in combinatie met elkaar. Ik treed af en toe 
op met mijn liedjes en cabaretprogrammaatje. 

Even voorstellen 
Martijn Boele 

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
 

Steenstaat 90 
6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 

Voorts sport ik relatief veel: ik tennis graag, beoefen karate 
en ben scheidsrechter veldvoetbal. Uiteraard behoort 
schaken ook in dit rijtje, dat ik qua inspanning welzeker als 
een sport zie, maar qua beleving als een passie. Als ik tijd 
over heb probeer ik te lezen of met vrienden onder het 
genot van een onbepaald gerstenat een kaartje te leggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu u mij enigszins kent hoop ik u ook wat beter te leren 
kennen. 
Gelieve u niet allen tegelijk aan mij voor te stellen.  
De ASV is een grote club en mijn geheugen maar beperkt. 
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In 1978-1979 bestond de vierde klasse OSBO-
competitie nog niet. Ook De Toren was er nog niet en 
Mook was nog geen tien jaar oud. ASV 5 speelde dat 
seizoen derde klasse OSBO. In dat team acteerden 
onder meer Huisman, Boerboom, Salomé, Landman, 
Veerman, Kerckhaert (nu burgemeester van Hengelo), 
maar ook Verbost en Kelderman. Het was toen 
natuurlijk nog niet bewust een seniorenteam. Bovendien 
praten we over dertig jaar geleden en toen waren onze 
veteranen van nu nog maar net of zelfs niet eens 
zestigers. Als ik me niet vergis, ging onze nestor Henk 
Kelderman in die tijd zo’n beetje met de VUT. VUT? Ja, 
dat bestond toen nog. Dat was een regeling, waarbij 
oudere werknemers een aantal jaren voor de 
pensioengerechtigde leeftijd konden stoppen met 
werken. ASV 5 werd dat seizoen kampioen in een 
competitie met onder meer GOVA 4 en Wageningen 5. 
Het team lijkt een voorbode geweest voor het huidige 
veteranenteam.  
 
Inmiddels leven we aan het eind van seizoen 2007-
2008. Boerboom (aan het eind van genoemd seizoen), 
Salomé en Huisman (nog maar kortgeleden) zijn ons 
inmiddels ontvallen. Maar het team van ASV 5 uit 1979 
leeft voort in ASV 10 nu. Hoewel het nooit onderzocht is, 
moet het wel het oudste competitieteam in Nederland 
zijn. En daar mogen we met zijn allen trots op zijn. Trots 
ook op die hondstrouwe spelers van dat team. Alleen al 
om die reden spant ASV zich de laatste jaren in om de 
slotronde van dat team te mogen organiseren, zodat we 
dit illustere gezelschap een bijzondere avond kunnen 
bieden. En het werd een bijzondere avond op dinsdag 

15 april. Twee zaken sprongen onmiddellijk in het 
oog. Alle teams waren voltallig naar het Lorentz 
gekomen en voor het tweede jaar op rij was het 
team van De Sleutelzet daarbij. Tot onze grote 
vreugde, want de gehandicapte schakers van Het 
Dorp spelen in principe alleen thuiswedstrijden. 
Daarmee waren alle ingrediënten voor een mooie 
avond aanwezig. 
 
Schaken in de vierde klasse is altijd enorm leuk. 
De afloop van de partijen is vaak onvoorspelbaar 
en de spanning daardoor vele malen groter dan op 
topniveau. Zo ook deze dinsdag. Mook 2 en De 
Toren 8 streden nog om de titel en bij verlies van 
Mook 2 zou de ploeg van preses Peter Hamers 
wel eens met de titel kunnen gaan lopen. En even 
leek dat scenario werkelijkheid te worden. 
Koploper Mook 2 kwam tegen SMB 8 onverwacht 
in de problemen. Onder meer doordat een van de 
Mookspelers zich mat liet zetten. Maar ook 
achtervolger De Toren 8 had de handen vol aan 
onze oude rotten. ASV 10 was er in eigen huis 
eens goed voor gaan zitten. Teamleider Henk 
Kelderman gaf met een remise het goede 

voorbeeld. Bob Hartogh Heijs versloeg ons oud-lid Kees 
Spruijt en Jan Sanders bracht Arie Schouten aan de 
rand van de afgrond. Helaas vond Jan Sanders de winst 
niet, net zo min als Hein van Vlerken zijn twee lopers te 
gelde kon maken in het eindspel. 2-4 voor De Toren 8 
bracht hen als beste nummer twee naar de derde 
klasse. En ook Mook 2 kwam met de schrik vrij. 3-3 
tegen SMB 8 bracht hen het kampioenschap. 

Slotronde 4e klasse F 
Erik Wille 
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Onderwel was de sfeer uitstekend en genoot iedereen 
van de speelomstandigheden en de bitterballen. En 
natuurlijk van de spannende partijen. De Sleutelzet 
vocht tot bijna middernacht tegen Ede 3. Henk van der 
Woude knokte voor zijn maximale score, maar in het 
eindspel ging hij voor het eerst dit seizoen onderuit. De 
prijs voor de topscorer ging echter alsnog naar Het 
Dorp. ASV-voorzitter Erik Wille huldigde met volle 
overtuiging Rob van der Hoeff voor zijn maximale score. 
De speler van De Sleutelzet speelde het perfect mee en 
vertrok geen spier toen hij zijn flesje wijn aannam. Toen 
onze voorzitter enkele dagen later weer wakker was en 
hij ontdekte dat Hein van der Linden met zes uit zes 
topscorer was, is er alsnog een flesje naar Mook 
gegaan. Zo vond de grootste fout van de avond in ieder 
geval niet op het bord plaats. 
 
Het was een ware schaakhappening en graag zijn we 
ook volgend seizoen weer gastheer van onze veteranen 
en De Sleutelzet. 
 
Dit schaakfeest konden we zo organiseren doordat 
wedstrijdleider Barth Plomp, internetploeg Hedser 
Dijkstra en André de Groot, ASV-Nieuwsfotograaf 
Robert Naasz, En Passantverslaggever Ruud Wille en 
de bordenjongens Léon van Tol, Theo Jurrius, Koen 
Maassen van den Brink en Eric Hartman paraat waren 
om te helpen. Zoals altijd was iedereen gedreven om 
voor dit bijzondere team een mooi slotfeest mogelijk te 
maken. Dat dat gelukt is, blijkt uit onderstaande reacties 
van diverse gastteams: 
 

Organisator ASV maakte ‘t mogelijk het 
evenement thuis in uw luie leunstoel ‘live’ te 
kunnen volgen.ASV had het tot in de puntjes 
geregeld. Klasse! 

 

Qua organisatie kunnen waarschijnlijk alle 
OSBO-verenigingen een voorbeeld nemen aan 
de organiserende vereniging ASV. De speelzaal 
was perfect, voldoende bewegingsruimte, de 
schaal met bitterballen ging regelmatig door de 
zaal, er werd kwistig met consumptiebonnen 
gestrooid en evenals vorig jaar waren alle 
partijen live op internet te volgen. 

  
Alle partijen van slotronde staan op de website 
van ASV, een zeer goede service van de 
voortreffelijke gastheren 

 
Ik vond het een heel geslaagde avond, jullie 
organiseren dat ook prima! 

 
Deze complimenten komen langs deze weg alsnog 
terecht bij de vrijwilligers die deze avond mogelijk 
maakten. Bedankt daarvoor! En graag tot volgend jaar 
in het Lorentz. 

ASV 4: Slotronde! 
Anne Paul Taal 

Op 19 April was de gemeenschappelijke slotronde in 
Bennekom. Jan Knuiman was aan het 2e uitgeleend en 
Bijan zat in Londen. Pascal en Jochem waren de 
vervangers. In 1e instantie zou ik Pascal van station Ede 
– Wageningen  ophalen maar enkele dagen voor de 
slotronde kreeg ik een mailtje , waarin Pascal meldde 
tegenwoordig geautoriseerd te zijn. 
 
Rustig reed ik door Wageningen richting Bennekom en 
passeerde de solo fietsende Kees Stap, daarna Erwin 
Oorebeek en net voor de Commanderij Jeroen 
Franssen. Daar Wageningen 2 onze tegenstander was 
en ook nog kampioenskandidaat had ik een beetje 
verwacht, dat de Wageningers gemeenschappelijk na 
een stevige peptalk in de Vredehorst naar Bennekom 
zouden zijn opgerukt. Maar nee, geheel ontspannen 
peddelend kwamen zij aan, onderschatting ? of 
zelfvertrouwen! 

Eenmaal binnen bleek het weer een geweldige reunie 
en zag ik al gauw, dat Huub de zaken weer voortreffelijk 
voor elkaar had. De 3 kanshebbers voor de 2 
promotieplaatsen speelden allen in dezelfde zaal, zodat 
een ieder elkaar goed in het zicht had. Verder werd via 
schermen de stand actueel in beeld gebracht. 
 
Toen de wedstrijden net waren begonnen, ging zoals 
gebruikelijk in het schaken iedereen een consumptie 
halen en dit bracht bij de pittige dame aan de bar de 
nodige stress, die zij er ook spontaan meteen uitgooide. 
Daar wij geheel ontspannen tegen de inmiddels 
gespannen Wageningers met onze tafels bijna aan de 
bar zaten konden we e.e.a. erg goed volgen. Toen één 
van onze tegenstanders de dame tot de orde probeerde 
te roepen, was bij haar de maat vol en dreigde ze de 
Commanderij te verlaten. De erg rustige Rini Kreeft 
kwam erbij en toen enkele mensen de dame achter de 
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bar gingen helpen was rust weergekeerd.  
 
Zutphen liep ondanks een blunder van Etienne 
Goudriaan vrij snel over PION 2 heen en dreigde zich 
ten koste van Schaakstad 4 te handhaven, daar 
Schaakstad tegen Het Kasteel op achterstand was 
gezet. Meppel, die aan een gelijkspel tegen Bennekom 
genoeg zou hebben voor promotie stond niet lekker. 
Wageningen startte zeer geconcentreerd en na de 
remise Stap-Taal bleef het nog in evenwicht. Voor de 
tijdnoodfase was duidelijk, dat Wageningen ging winnen 
en dat de kansen op winst voor Het Kasteel reeël 

waren. Meppel stond steeds moeilijker. De spanning 
nam toe en voor Wageningen 2 was na de grote winst 
op ASV 4 duidelijk, dat ze waren gepromoveerd! 
 
Maar wie ging als nr.2 mee? Toch outsider Het 
Kasteel?? Of de al jaren favoriete mannen van 
Meppel?? Uiteindelijk won Het Kasteel en degradeerden 
de mannen van Robert Verkruissen dus. 
Daar Meppel verloor, promoveerde Het Kasteel ! 
 
Het was weer een spannende competitie, met een 
verwachte en een verrassende promovendus! 

Als enige van de elf ASV-teams is het ASV 7 gelukt om 
dit jaar het kampioenschap binnen te halen. 
Hoe ging dat nu in zijn werk? Al aan het begin van het 
seizoen bleek dat ASV 7 met een gemiddelde rating van 
1742 op papier veruit het sterkst van de OSBO derde 
klasse F was. Er was dus alle reden om als doelstelling 
het kampioenschap van deze groep te koesteren. 
Direct al in de eerste ronde ging het voortreffelijk. In een 
thuiswedstrijd werd het team van PION 4 met 5-1 naar 
huis gestuurd, waarbij aangetekend moet worden dat de 
tegenstander met slechts vijf man kwam opdagen. 
Vervolgens maakten we onze opwachting in Elst tegen 
het team van Elst 2. Dat team had de eerste ronde ook 
met 5-1 gewonnen en leek dus een gevaarlijke 
concurrent. Het viel mee, want aan het eind van de 
avond stond er een winst van 1½ - 4½ voor ASV 7 op 
het formulier. In de derde ronde kwam het eerste team 
van Dodewaard op bezoek en dit team had ook al twee 
maal gewonnen. Het zou wel eens een harde strijd 
kunnen worden. Dat werd het ook maar met enig geluk 
wonnen we met 4-2. 
Daarna moesten we met stadgenoot De Toren 6 in de 
slag. Er was wat geharrewar over het vooruitspelen van 
een partij, maar dat werd opgelost. Verdiend wonnen we 
deze uitwedstrijd met 1½ - 4½ en wie zou ons nog van 
het kampioenschap kunnen afhouden? Bennekom 4 
kwam op bezoek en uiterst eenvoudig behaalden we de 
grootste overwinning van het seizoen met 5½ - ½. In de 
volgende uitwedstrijd tegen het jeugdteam van De Cirkel 
zouden we het kampioenschap binnen kunnen halen als 
we zouden winnen. Geheel onverwacht hadden we 
grote moeite met dit team en toen de kruitdampen 
waren opgetrokken stond er 3-3 op het formulier. 
Eigenlijk viel dat toen nog niet eens tegen. Dan moest 
het maar in de laatste ronde gebeuren, want we stonden 
2 matchpunten en 6 bordpunten voor op de nummer 
twee. We speelden tegen het niet al te sterke OPC in de 
gezamenlijke ronde bij de Cirkel. We waren blijkbaar 
behoorlijk van slag want aan het eind van de avond 
hadden we met 2½ - 3½ verloren. We waren weliswaar 
onbedreigd kampioen maar van een glorieus 
kampioenschap was geen sprake. 
Hoe waren de scores van de teamleden? Welnu, eerste 

bordspeler Saifudin Ayyoubi scoorde 2 uit 2, maar was 
dus vijfmaal afwezig. Dick Hajee speelde 6 van de 7 
ronden en scoorde daarin zeer verdienstelijk 4½ punt. 
Jacques Boonstra deed alle ronden mee en kwam tot 
een totaal van 5½ punt. Hij werd daarmee topscorer van 
het team en gaat tevens de fel begeerde pen winnen. 
Deze eer leek lang weggelegd voor Tijs van Dijk, maar 
door verlies in de laatste 2 ronden bleef hij op 5 uit 7 
steken. Captain Henk Kuiphof behaalde met 4 uit 6 een 
redelijke score. Nogal ongelukkig was Tom Bentvelzen 
die uiteindelijk 3 punten uit 6 partijen behaalde. 
En dan de invallers. Tje-wing Au kwam in 2 invalbeurten 
tot 2 punten. Marco Braam en Hendrik van Buren 
kwamen elk in 2 beurten tot 1 punt. Harm Steenhuis 
kwam tot 1 uit 1 en Ignace Rood voegde ½ uit 1 toe. 
Volgend seizoen mag het team, dat dan uitgebreid 
wordt met twee teamleden, proberen het hoofd boven 
water te houden in de 2e klasse. 

Het kampioenschap van ASV 7 
Henk Kuiphof 

 
ASV-Vierkampentoernooi 

 
Op 30 en 31 mei wordt in het grand-café van het 

Lorentz Ondernemerscentrum het  
ASV-Vierkampentoernooi gehouden. 

 
Speeltijden: 

30 mei: 19.30 – 23.30 uur 1e ronde 
31 mei: 10.00 – 14.00 uur 2e ronde 

            14.00 – 15.00 uur gezamenlijke lunch 
            15.00 – 19.00 uur 3e ronde 

 
Prijzen in natura; inschrijfgeld (inclusief lunch op 

zaterdag) € 12,50 
 

Aanmelden bij Ruud Wille: r.wille@planet.nl of 
telefonisch 026 – 3 615 003 (na 19.00 uur) 

 
Tegelijk met dit toernooi wordt op 31 mei de finaledag 
van de OSBO-cup in het Lorentz gespeeld. Voor meer 

info: www.asv-schaken.nl  

(advertentie) 
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Remise is best een leuk onderwerp, met uitzondering 
van de grootmeesterremise. Er zijn mooie 
patcombinaties en ook om eeuwig schaak te bereiken 
zie je vaak prachtige vondsten. De positionele remise 
komt echter niet zo vaak in de schijnwerper. Kasparjan 
heeft er een heel boekje aan gewijd dus er is materiaal 
genoeg. Altijd als ik naar een studie kijk, die erop 
gebaseerd is heb ik het gevoel, dat het leerzaam is. De 
vraag is steeds of je ideeën opdoet, die je achter het 
bord zou kunnen gebruiken. Het gaat meestal om 
broodnuchtere zettenreeksen. Er zijn ook mensen, die 
er een soort hobby van hebben gemaakt. Als 
partijschaker lukt dat natuurlijk niet; maar een componist 
kan het die kant opsturen. “Dan ga je het dus over 
Kasparjan hebben?” Nee, dit gaat over een 
onbekendere componist en wel de Zweed Alexander 
Hildebrand  (1921). Hij was zeker geen nul op 
studiegebied. De eerste drie keer, dat er in Zweden een 
kampioenschap voor studies werd georganiseerd won 
hij de titel. Hij was – wat bij studiecomponisten vaak het 
geval is – ook een sterke bordspeler. In 1943 maakte hij 
zijn eerste studie; in 1946 zijn eerste studie over 
positionele remise. Die is hier in het eerste diagram te 
vinden. Het thema liet hem niet meer los. Nog enige 
tientallen jaren bleef hij er studies over maken. Hierbij 
had hij een bijzondere insteek. Zo verweet hij 
Kasparjan, dat die te weinig oog had voor de rol van de 
koning. In het eindspel is dat nu eenmaal het 
belangrijkste stuk. Dat zou dus ook in studies zo moeten 
zijn. Ik heb als gebruikelijk vier voorbeelden. Over de 
laatste zeg ik niet veel. Zoals bekend moeten daar de 
eigen tandjes in worden gezet. Ik heb daar de bewuste 
studie voor gekozen omdat de computers, die ik 
probeerde direct de goede weg insloegen. 
 

 
No1.  1.Kb6 (een logisch begin omdat nu Ld5# dreigt). 
…La4 2.Ld5+ Lc6 3.Lxc6 ! dxc6 4.dxc4 c5 5. d3 La7+ 
6.Kc7 Lb8+ 7.Kb6 enz. Een tweede variant is echter 
duidelijk leuker.  Als zwart niet …La4 speelt maar gelijk 
…La7+ Dan volgt: 2.Kc7 La4 3.Ld5+ Lc6 4.Lxc6 dxc6 

5.Kxc6 cxd3 6.Kxd6 Le3 7.Kd5 en de koning is loper en 
pion te snel af.                             

 
No.2  lijkt mij moeilijk te vinden. Je moet het idee van 
verre zien.  
1.a8D  Kxa8 2.Kc7 Lxb6+ 3.Kxb6  b1D 4.Tg2 Dh7 5.Kb6  
Db1 enz.                                                                                   

 
No.3  1.Tf6  Pd4 2.Txd6 Pf5+ 3.Ke4 Pxd6+ 4.Kxe5 Pf7+ 
5.Kf5 (Kf6 zou wit in zetdwang brengen.) …Pxh6+ 6.Kf6 
Pg8 7.Kf7 Ph6+ 8.Kf6  en opnieuw is het remise. 

Probleemrubriek: positionele remise 
Hendrik van Buren 



24 

 Mei 2008 ASV-Nieuws 

Het werd een spannende finale deze middag. De 
computer werkte mee en deelde juist in de laatste ronde 
de nummers één en twee tegen elkaar in. Dat waren 
Dick Hajee en Rob Cornips. Dick zou genoeg aan 
remise hebben om kampioen te worden. Het had er alle 
schijn van dat Dick dat varkentje wel zou wassen, maar 
met het vorderen van de partij liet hij, ook tot Rob zijn 
verbazing, Dick de partij uit zijn handen glippen en werd 
Dick dus tweede. Jan Vermeer had al in een eerder 
tegen Rob zijn partij verloren en kon dus zijn eventuele 
aspiraties opgeven. Ondanks dat Hans Donker wegens 
ziekte verhinderd was heeft hij zonder zijn vierde plaats 
kunnen behouden. Rolf Hendriks behaalde twee punten, 
alleen Fritz versloeg Rolf. Fritz zegevierde trouwens 
vanmiddag ook tegen Bob Hartogh Heijs en Albert 
Marks. Albert was deze middag geheel uit vorm. Hij 
behaalde geen punten. Hoewel Horst Eder deze middag 
slechts een schamele remise behaalde eindigde hij toch 
in de subtop. Een van de trouwste Daglichtschakers zijn 
Robbert Lubbers en Henk ter Horst. Zij eindigden in de 
middenmoot. De aanwezigheid van Fritz was ook deze 

middag nuttig. Hij zorgde ervoor dat er toch tien man 
aanwezig waren. 
Na afloop volgde de prijsuitreiking. Altijd toch wel aardig 
als je met wat leuks naar huis gaat. Dit seizoen werd het 
Daglichtschaak minder bezocht dan de voorgaande 
jaren. Dat heeft allerlei oorzaken. Ziektes, maar ook 
geluiden als zou er te veel sterke schakers meedoen. 
Tenminste twee schakers hebben dit als reden 
opgegeven om niet meer te komen. Misschien is ook het 
tempo van 25 minuten een reden. Daarom wil ik u 
vragen aan mij op te geven op u er voor voelt 2 partijen 
met ieder drie kwartier bedenktijd die middag te spelen. 
We houden dan twee competities. Eén voor de 25 min-
competitie en één van 45 min-competitie. Twee 
schakers hebben er zich al voor opgegeven, maar er 
moeten er tenminste zes worden. Meld u het mij als u 
interesse hebt? 
Volgend seizoen begint het Daglichtschaak dus weer de 
eerste dinsdag van oktober, de 7e! We hebben er nu al 
zin in! 

Rob Cornips kampioen Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

Ranglijst Eindstand Daglichtschaak seizoen 07/08 
Nr Naam Score WP SB Rating Gesp. TPR 
1 Rob Cornips 15 250 176 1809 20 1867 
2 Dick Hajee 15 230 155 1756 21 1822 
3 Jan Vermeer 13,5 243 131 1740 21 1769 
4 Hans Donker 9,5 238 130 1705 15 1760 
5 Rolf Hendriks 9,5 231 114 1647 17 1677 
6 Fritz 8 9 268 176 1843 10 1955 
7 Horst Eder 8,5 236 75,5 1540 21 1572 
8 Robbert Lubbers 6,5 220 70,5 1470 18 1519 
9 Albert Marks 6 225 108 1657 12 1627 
10 Piet Noordhuis 5,5 218 110 1613 10 1617 
11 Ko Kooman 4,5 239 131 1595 6 1782 
12 Henk Kuiphof 4,5 233 107 1668 9 1687 
13 Henk ter Horst 4 204 56,5 1521 15 1433 
14 Theo van Niekerk 3 237 129 1626 4 1814 
15 Hendrik van Buren 2,5 222 102 1602 6 1617 
16 Anton van der Aa 2,5 183 44,5 1493 13 1356 
17 Jerry van 't Hul 2 185 53 1538 11 1352 
18 Bob Hartogh Heijs 2 177 61,5 1424 9 1337 
19 Ton Houtman 1,5 217 108 1598 3 1364 
20 Jan Looyen 1 216 102 1675 3 1531 
21 Bas van Riel 1 214 96,5 1779 3 1519 
22 Frank van Netten 0,5 213 91,8 1592 3 1492 
23 Herman Ulkeman 0 207 100 1598 1 1131 
24 Marion Buesink 0 201 90,3 1513 2 1200 

Daglichtschaak 01 april  2008  
 ronde 19 seizoen 07/08 
Witspeler Zwartspeler  
Dick Hajee Rolf Hendriks 1-0 
Rob Cornips Albert Marks 1-0 
Jan Vermeer Robbert Lubbers 1-0 
Ko Kooman Horst Eder rem 
Bob Hartogh Heijs Fritz 8 0-1 
   
 ronde 20 seizoen 07/08 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Horst Eder Dick Hajee 0-1 
Rob Cornips Jan Vermeer 1-0 
Fritz 8 Rolf Hendriks 1-0 
Albert Marks Ko Kooman 0-1 
Robbert Lubbers Bob Hartogh Heijs 1-0 
   
 ronde 21 seizoen 07/08 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Dick Hajee Rob Cornips 0-1 
Jan Vermeer Horst Eder 1-0 
Rolf Hendriks Robbert Lubbers 1-0 
Fritz 8 Albert Marks 1-0 
Bob Hartogh Heijs Ko Kooman 0-1 
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Enkele dagen voor de slotronde werd iedereen door 
teamleider Eric Hartman per e-mail keurig op de hoogte 
gebracht van tijdstip en locatie voor de gezamenlijke 
slotronde in de 1e klasse A. Het spektakel zou plaats 
vinden in Arnhem Zuid, in het Olympus College. Groot 
was dan ook mijn verbazing toen ik vrijdagavond om 10 
over 7 bij Eric in de auto stapte en hij me vroeg: “Weet jij 
waar we moeten zijn?”. Eeeh, nee dus. “Ik ging er een 
beetje van uit dat jij dat wel wist….was het niet iets met 
Zee ofzo?” “Klinkt wel bekend.” Dat maar eens 
ingegeven in de boordcomputer waarmee veel auto’s 
tegenwoordig zijn uitgerust. Z…..E…..E……. De 
computer kwam met de suggestie:Zeelandsingel. Eric 
en ik keken elkaar aan. Zou best kunnen, dachten we. 
Vol goede moed vertrokken we, onderweg wat 
filosoferend over de mogelijk afloop van de slotronde. 
Even recapitulerend: ASV 5 stond op de 4e plaats maar 
een punt achter op de twee koplopers Veenendaal 2 en 
SMB 3. Bij verlies van SMB 3 zou winst op het 1e van 
Ede genoeg zijn voor een tweede plaats en  promotie. 
 
Ruim op tijd kwamen we aan bij de Zeelandsingel. 
Nadat we deze helemaal doorgereden hadden en geen 
Olympus College hadden gezien begonnen we ons wat 
zorgen te maken. Zaten we misschien verkeerd? Toch 
maar eens vragen aan een toevallige passant. Deze 
keek ons een beetje meewarig aan. Het Olympus 
College kende hij wel, maar dat was een heel eind uit de 
buurt, ergens bij Kronenburg. Goed, na enkele 
omzwervingen, telefoontjes met het thuisfront en lastig 
vallen van nog wat voorbijgangers kwamen we eindelijk, 
een kwartier te laat, aan bij het Olympus College. Bij de 
hoofdingang stonden heel veel auto’s. Nadat we met 
moeite een parkeerplaats hadden gevonden liepen we 
gehaast naar binnen. Wel erg druk maar deze mensen 
zagen er niet uit als schakers. In de grote zaal was een 
zangkoor bezig met de voorbereiding van een 
voorstelling…….  S#$%! Snel weer terug naar auto en 
een rondje om het complex gereden. Toen we de 
Zeegsingel opreden waren we eindelijk op onze 
bestemming aangekomen, ruim 20 minuten te laat. Niet 
bepaald een relaxte start, niet voor ons en niet voor de 
rest van het team….. 
 
Kort na onze aankomst had de anders zo solide Theo 
verloren, in 10 zetten. Het zou een lastige avond 
worden. Zelf lukte het me niet iets te bereiken tegen 
mijn weinig ambitieuze tegenstander, remise dus. 
Hetzelfde resultaat behaalde Nico Schoenmakers, die 
inviel voor Remco. Eric won een stuk maar wist door 
tijdgebrek(!) niet te winnen. Abbes kwam zwaar in de 
problemen en verloor. De nooit versagende Tony 
speelde een goede partij: 
 
 
 

Hogerhorst,T (1738) - Meijer,S (1833)  
Extern OSBO 1e klasse (7), 11.04.2008 
[Naasz,Robert] 

 
Tony heeft de Edenaar in deze stelling al aardig in de 
problemen gewerkt. Zwart heeft problemen met de 
ontwikkeling. De dame staat de loper in de weg en staat 
ook nog op de tocht met de witte toren op e1. Tony 
maakt hier handig gebruik van. 14.Pg5! Valt f7 aan wat 
een probleem gaat worden na het weghalen van Le3 op 
de volgende zet. Zwart zit echter zo opgevouwen dat hij 
er weinig tegen kan doen. 14...h6 15.Ld2 Dxe1 Zwart 
heeft geen keus. 16.Lxe1 hxg5 Wit heeft nu de dame 
tegen T+P en dus een flink voordeel in deze stelling met 
goede aanvalskansen. 17.h3 Ph5 18.Ld2 f6 19.a3 Ld6 
20.b4 a6? Een verdere verzwakking. Beter lijkt [20...Pf4 
21.Lxf4 (21.Df1) 21...Lxf4+ 22.Kb2 Pb6+=; of 20...Pb6 
21.b5 Pc4 22.bxc6 bxc6+=] 21.Pa4+- b5?! De zwarte 
damevleugel wordt een gatenkaas. 22.Pc5 Pxc5 
23.bxc5 Lf4 24.Kb2 Lxd2 25.Dxd2 Te7 26.Da5  
 

 
Ze kwam binnen zonder kloppen. Zwart gaf op. Een 
mooie bekroning van een sterk seizoen voor Tony. 
 
 

Vijfde plaats voor ASV 5 
Robert Naasz 



26 

 Mei 2008 ASV-Nieuws 

In seizoen 2000-2001 was ASV 7, bestaande uit onze 
veteranen, het laagste team van ASV. Het seizoen 
daarop zijn we gestart met een extra team, waarin 
steeds ook nieuwe leden meteen konden aanschuiven. 
André de Groot werd captain van het laatste team en 
dat is hij tot op de dag van vandaag gebleven. Onze 
jeugdman maakte echter in zeven seizoen een flinke 
carrière door, want inmiddels is hij captain van ASV 11. 
Van het eerste “laagste team-nieuwe stijl” speelt naast 
André ook Horst Eder nog steeds bij ASV in het achtste. 
Murat Duman is inmiddels opgerukt naar ASV 4 en 
andere spelers spelen of elders of zijn intussen gestopt. 
In het seizoen erop speelde het veteranenteam als ASV 
8 en speelden een aantal oud-laagsteteamspelers in 
ASV 7, dat meteen ook kampioen werd in de vierde 
klasse en zoals we weten inmiddels is doorgedrongen 
naar de tweede klasse. Tijd voor een nieuw “laagste 
team”. ASV 9 zag het levenslicht en ditmaal vond André 
de Groot onder meer Hans Meijer en Jan Zuidema aan 
zijn zijde. Door het terugtrekken van twee tegenstanders 
werd het een mager seizoen, maar toch waren weer 
enkele spelers gegrepen door het competitieschaak. En 
daardoor was het meteen al mogelijk om ASV 10 op te 
geven voor de competitie. In dat team zagen we onder 
meer Zekria Amani en Bob Sanders debuteren. Verder 
speelden in dit team spelers als Jans Askes, Teun van 
der Leer en René Lemein. Dit drietal is vanwege 
tijdgebrek intussen gestopt, maar dat had geen 
consequenties voor het voortbestaan van het “laagste 
team”. ASV 10 bleef overeind en ditmaal met 
jeugdspelers, waarvan Umit Duman nog steeds speelt. 
Ook Theo Koeweiden, Ko Kooman, Jonathan van der 
Krogt en Lion de Kok maakten hun opwachting als vaste 
speler of invaller. Die instroom leidde bij het begin van 
dit seizoen tot ASV 11. En dat team speelde dit seizoen 
als het “laagste team-nieuwe stijl”.  
 
ASV 11 was zonder twijfel het meest professioneel 
georganiseerde team bij ASV. Naast coach André de 
Groot mocht ik opereren als een soort technisch 
manager, bondscoach, assistent-ploegleider of wat u 
wilt. Uit een steeds breder wordende selectie koos ik 
steevast zes spelers. Na die zorgvuldige selectie was 

het aan André om de wedstrijd succesvol te laten 
verlopen. André zorgde dus voor het tijdig wisselen van 
slechte lopers in sterke paarden of het ruilen der dames. 
Die tweehoofdige leiding prikkelde de spelers tot een 
strijdbaar zestal. De mooiste wedstrijd van het seizoen 
was zonder twijfel het eerste duel tegen Doetinchem 3. 
De Achterhoekers waren net als ASV 11 nieuw in de 
competitie. Aan de topborden was Doetinchem 3 veel 
sterker, maar aan de staart ontspon zich een spannend 
gevecht waarbij ASV 11 steeds de sterkere was. Het 
nieuwe team van ASV opende zo met een 4-2 zege. 
Bijzonder was zonder twijfel de tweede wedstrijd, waarin 
vier spelers bij ASV 11 in competitieverband 
debuteerden in Doesburg. Een enerverend gevecht 
tegen Doesborgh 2 eindigde in een kleine nederlaag. 
Tegen Pallas 5 en Kameleon 2 ging ASV 11 met 4-2 
onderuit. Ook in deze wedstrijden waren er 
mogelijkheden op betere resultaten. De uitwedstrijd bij 
de latere kampioen De Toren 9 eindigde in een debacle. 
In vrijwel alle partijen maakten de ASV-ers grote fouten. 
Alleen Jan Sanders zorgde voor een half punt. Rheden 
1 moest de wraak voor deze grote nederlaag 
ondergaan. Sterk spel zorgde voor de tweede 4-2 zege 
voor ASV 11. De veelal nieuwe spelers waren inmiddels 
gewend aan het competitieschaak en in tegenstelling tot 
het duel tegen De Toren 9 werden nu geen grote fouten 
gemaakt. De slotronde bij De Toren tegen Theothorne 2 
was boeiend. Het leverde geen punten op, maar wel 
een leuke schaakavond. En daar was dit team nu juist 
voor op pad in dit seizoen. Het enthousiasme onder de 
spelers van ASV 11 was dit seizoen groot. De 
wedstrijden waren boeiend en vooral met wisselende 
kansen. Zoals dat in de vierde klasse meestal gaat. Dat 
ASV 11 een succesnummer was, viel af te lezen aan de 
saamhorigheid binnen het team en dat terwijl de 
samenstelling regelmatig anders was. Kortom: het 
“laagste team-nieuwe stijl” van ASV moet blijven 
bestaan. Een aantal spelers van het huidige ASV 11 zal 
ook komend jaar in dit team spelen. Of dat team dan 
nog ASV 11 heet? Ach, dat zien we wel. We weten wel 
zeker dat het een gezellig team wordt. En dat het team 
gaat strijden voor ieder punt. En dat onder leiding van 
ploegleider André de Groot, de Peter Post van ASV. 

ASV 11 geniet van het competitieschaak 
Erik Wille 

Bij de stand 2½-3½ voor Ede werd duidelijk dat een 
tweede plaats er niet meer in zat omdat SMB op weg 
was naar een comfortabele overwinning. Maar een 
eervolle derde plaats was nog steeds mogelijk bij een 
gelijkspel.  
 
Hans stond inmiddels een kwaliteit voor en Jochem 
stond de hele partij al goed maar had nog maar weinig 
tijd. Hans won en sloot daarmee een slecht begonnen 
seizoen sterk af met twee achtereenvolgende 
overwinningen. Helaas kon Jochem het met nog enkele 
seconden op de klok niet meer bolwerken. Al met al een 

onnodig nederlaag die resulteerde in een vijfde plaats in 
de eindstand. Door een overwinning op de Toren 2 werd 
Veenendaal 2 de terechte kampioen.  
 
Toch heeft ASV 5 als promovendus een goed seizoen 
gedraaid waarin het zich keurig gehandhaafd en zelfs 
tot het einde kans heeft gehad op meer. Langs deze 
weg wil ik al mijn teamgenoten en de (vele) invallers 
bedanken voor een mooi seizoen! Volgend jaar gaan we 
er weer voor! 
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Snelschaken is toch een vak apart. Er zijn schakers die 
relatief beter gaan schaken als ze minder tijd hebben. 
Aan de andere kant heb je spelers die normaal wel 
aardig kunnen schaken maar die met maar 5 minuten 
op de klok veranderen in zielige schuivers. Helaas 
behoor ik zelf tot die laatste categorie. Je kunt er ook 
anders tegenaan kijken: gelukkig kan ik nog een beetje 
schaken als ik veel tijd heb! Met 3 uit 20 was ik met 
afstand de slechtste van de vele aanwezige ASV-ers. 
Volgens de ASV huisfilosoof Marco Braam ben ik teveel 
gepreoccupeerd met mijn kennis of zoiets….  om goed 
te kunnen snelschaken moet je op je intuïtie kunnen 
terugvallen.  
 
Maar wat maakt het ook uit? Het was zaterdag 26 april 
weer een groot schaakfeest in Elst met een gezelschap 
van schakers van alle speelsterkten. Het weer was 
prachtig, de sfeer was goed en het bier vloeide al vroeg 
en rijkelijk. Er waren deze keer beduidend meer 
verenigingen present dan het jaar daarvoor. Laten we 
hopen dat deze ontwikkeling zich de komende jaren 
voortzet. Met wat meer promotie vooraf en een ver van 
te voren vastgestelde plaats op de (overvolle) 
schaakkalender moet dat zeker kunnen. De grootste 
afvaardiging kwam natuurlijk toch weer van ASV, dat 
met zes teams op kwam draven. ASV 1 was kandidaat 
voor de titel, met de cracks Wouter van Rijn, Remco de 

Leeuw, Sander Berkhout en Peter Boel in de opstelling. 
Grote concurrent was Wageningen 1.  
 
Wie denkt dat ASV 1 het makkelijk had tegen de overige 
ASV-teams vergist zich. Het leek zelfs wel of de andere 
ASV-ers er even extra voor ging zitten tegen hun sterke 
clubgenoten. Ik heb de score niet bijgehouden maar 
mijn vermoeden is dat Wageningen beter scoorde tegen 
de ASV-ers dan ASV 1. Na een hele dag schaken 
eindigden beide teams in punten exact gelijk en was 
een beslissingswedstrijd noodzakelijk. De eerste 
eindigde weer in 2-2, net als de twee onderlinge 
wedstrijden eerder. In de herkansing won ASV dan 
eindelijk. Remco was de enige die beide 
beslissingsvluggertjes won. Sander nam in het tweede 
duel gedecideerd wraak voor zijn lullige reglementaire 
nederlaag in de eerste partij. 
 
Maar nog was de strijd niet gestreden. Tijdens de 
prijsuitreiking wilde Huub Blom de 1e prijs om 
onduidelijke redenen alsnog uitreiken aan Wageningen! 
Onder voorzichtig boegeroep van de aanwezige ASV-
ers nam Erik van den Dikkenberg de prijs zonder gene 
in ontvangst. Dat werd onze voorzitter te gortig. Hij 
greep in en de beker ging alsnog naar ons eerste. Zo 
eindigde de dag in een gezellige chaos die wel past bij 
dit evenement.   

ASV 1 snelschaakkampioen van de OSBO 
Robert Naasz 

ASV - Wageningen: de beslissingsvluggertjes 
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