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Dit nummer is er één van terugblikken. 
Terugblikken op het externe seizoen dat voor 
de meeste teams alweer voorbij is en 1 
kampioenschap (Gefeliciteerd ASV 9! Jammer 
dat er niks over deze zegetocht te lezen was 
in ASV Nieuws….) en geen degradaties heeft 
opgeleverd. Maar vooral natuurlijk 
terugblikken op vijf jaren ASV in wat door sommigen 
liefdevol “De Blokhut” werd genoemd. De sentimenten 
worden door Marco Braam mooi verwoord in zijn column 
op pagina 10. Mijn komst bij ASV viel bijna naadloos 
samen met de vorige verhuizing. Ik heb maar een 
handjevol partijen gespeeld in de Opbouw. De 
verhuizing bracht ASV letterlijk op steenworp afstand 
van ons huis. Nou ja, letterlijk, volgens Google Earth is 
het hemelsbreed 278,5 meter. Dan moet je aardig 
kunnen gooien. Hoe dan ook, zo luxe krijg ik het 

natuurlijk nooit meer. Wanneer ik 
donderdagavond om 19:40 bedacht dat ik 
toch wel zin had om te schaken hoefde ik 
geeneens te bellen. Schoenen aan, jas aan, 
de deur uit en nog kon ik mijn naam 
aankruizen voor kwart voor acht. 
 

Ach ja, de nieuwe locatie heeft ook z’n voordelen. En af 
en toe een stukje fietsen kan geen kwaad. En toch is het 
jammer…… 
 
Namens de redactie veel leesplezier toegewenst! 

 
Robert Naasz   

Deze ASV-Nieuws verschijnt op een bijzondere dag. We 
hebben op 7 mei 2009 immers onze eerste clubavond in 
het Activiteitencentrum Schreuder. Na het gedwongen 
vertrek uit De Opbouw aan de Velperweg vonden we in 
augustus 2004 onderdak bij Scoutingverenging St 
Christoforus Lichtdraagsters aan de Monnikensteeg. Vijf 
jaar heeft ASV daar een prima onderkomen gehad. In 
die periode is ASV erin geslaagd haar ledental te 
stabiliseren rond de 150 en groeide het aantal teams 
van negen naar elf. Op de 
laatste clubavond in het 
Scoutinggebouw hebben we de 
vrijwilligers van onze gastheer 
nog eens in het zonnetje gezet 
voor hun inspanningen. Onze 
dank voor vijf jaar steun is 
groot. 
 
Het was echter vooral vanwege 
de toegankelijkheid voor ASV 
tijd voor een volgende stap, die 
zich overigens bij toeval 
aandiende. Eind januari kende 
ASV vermoedelijk de drukste 
ledenvergadering ooit en kozen 
de zestig aanwezige leden 
voor een verhuizing naar het 
Activiteitencentrum Schreuder 
aan de Vlamoven 22-24 aan de 
rand van de wijk Presikhaaf 
(industrieterrein IJsseloord-1). 
Wij hebben u afgelopen week 
inmiddels schriftelijk 
geïnformeerd over alles wat 
met deze verhuizing 

samenhangt. Het voert te ver om alle mededelingen uit 
die brief hier te herhalen. De kern van het verhaal is dat 
we het ook hier samen moeten doen. De geweldige 
sfeer bij ASV maken we samen, maar ook het 
klaarzetten en opruimen van materiaal, meubilair, 
kopjes en glazen is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Als iedereen zijn bijdrage hieraan 
levert, dan gaan we een mooie tijd tegemoet. Het 
bestuur en verschillende vrijwilligers zullen er alles aan 

Van het bestuur 

Van de redactie 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

2 juli 2009 25 juni 2009 
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doen om het vanaf de eerste 
clubavond allemaal gladjes te laten 
verlopen in het nieuwe home van ASV. 
Accepteer echter dat er in de eerste 
weken wellicht nog wat kinderziektes 
boven komen drijven.  
 
Wij danken op deze plaats de leiding 
van het Activiteitencentrum voor de 
gastvrijheid die het ons eigenlijk al 
vanaf begin dit jaar biedt. Het bestuur 
van ASV ervaart de contacten met de 
leiding van Activiteitencentrum 
Schreuder steeds als heel plezierig en 
constructief. ASV heeft daarmee ook 
voor de komende schaakjaren weer 
een goede partner gevonden voor de 
huisvesting.  
 
De externe competitie is voor de 
meeste teams inmiddels afgelopen. 
Hoogtepunt van het seizoen is 
natuurlijk het kampioenschap van ASV 
9. De mannen van teamleider Bert 
Sigmond begonnen geweldig aan het 
seizoen, maar moesten in de laatste 
wedstrijden nog diep gaan om de titel veilig te stellen. 
Dat lukte enkele weken terug via een gelijkspel op de 
gemeenschappelijke slotronde. Proficiat en hopelijk lukt 
het om komend seizoen overeind te blijven in de 
sterkere derde klasse. Om dan maar bij de 
teamprestaties te blijven, constateren we dat de andere 
teams zich hebben gehandhaafd op het huidige niveau. 
ASV 2 en 5 hebben zich zelfs nog geruime tijd in de 
strijd om de titel gemengd. We mogen dus best 
tevreden zijn over het bijna afgelopen seizoen. En wie 
weet slagen we er in de nabije toekomst in om met 
enkele teams toch nog weer een stapje voorwaarts te 
doen. In de OSBO-cup heeft ASV twee teams bij de 
laatste acht. Beide teams spelen uitgerekend vanavond 
de kwartfinale. ASV 4 doet dat tegen Bennekom en ASV 
5 tegen de aanstaande OSBO-kampioen Meppel. De 
winnaars plaatsen zich voor de finaledag op 6 juni in het 
grand-café van het Lorentz Ondernemerscentrum. 
 
De zomerperiode gaan we weer gebruiken om de teams 
voor het nieuwe seizoen samen te stellen. De huidige 
teamleiders zullen bij hun teamgenoten navragen of 
iedereen ook komend seizoen weer mee doet. Op basis 
van die inventarisatie wordt dan eerst bepaald met 
hoeveel teams we komend seizoen extern gaan spelen 
en vervolgens gaan Anne Paul Taal en Erik Wille aan de 
slag met het samenstellen van de teams en het vragen 
van de teamleiders. In de eerste weken van september 
zullen dan de meeste teams bekend zijn. 
 
April was weer een drukke schaakmaand. Op 
Paaszaterdag organiseerde ASV het OSBO-
snelschaakkampioenschap. Daaraan namen in totaal 
een kleine 60 schakers deel, waaronder vele ASV-ers. 
Gerben Hendriks en Peter Boel wisten zich voor de 
hoofdgroep te kwalificeren, maar vielen daarin niet in de 

prijzen. Onze trainer Willy Hendriks werd derde wat 
overigens veel zegt over het hoge niveau van het 
toernooi. En op 21 april was het alweer feest in het 
grand-café van het Lorentz Ondernemerscentrum. ASV 
10 speelde daar de slotronde van de competitie. Met 
hulp van acht ASV-ers slaagden we erin om alle partijen 
live op internet te brengen en dat voorzien van een 
verslag dat de ontwikkelingen op de voet volgde. Weer 
een prachtig stukje reclame voor onze club. Dank 
daarvoor! 
 
Hoewel het eind van het seizoen in zicht is, is het nog 
geenszins gedaan met het schaken. Op 5 en 6 juni kunt 
u weer in het Lorentz terecht voor het ASV-
Vierkampentoernooi. Vrijdagavond één partij en 
zaterdag twee partijen onderbroken door een lunch. We 
delen de groepen van vier zo goed mogelijk op sterkte 
in en in alle groepen zijn twee prijzen in natura. Een 
week later zal ASV met zoveel mogelijk viertallen gaan 
snelschaken in Bennekom. Daar staat dan de strijd om 
de OSBO-titel voor teams in elke klasse op het spel. En 
helemaal aan het eind van het seizoen zullen we de 
massakamp tegen Wageningen spelen. De datum wordt 
zeer binnenkort vastgesteld. Op 2 juli is de laatste 
clubavond van dit seizoen met als vanouds het Fischer 
Random Chess. We zullen het nieuwe seizoen 
beginnen op 20 augustus met een vrije speelavond. En 
twee weken later begint dan de interne competitie weer. 
In het eerste weekend van september staat dan 
tenslotte het OSKA op het programma.  
 
Het bestuur van ASV wenst u een prachtig slot van dit 
schaakjaar en we hopen dat u zich snel thuis voelt in de 
nieuwe omgeving. 
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EXTERN         
Op dit eerste DIAGRAM staat een voor ASV feestelijke 
stand.  

Het is Robert Schuermans - Sander Berkhout uit de 
laatste wedstrijd van ons eerste. Zoals bekend werd de 
uitslag 4,5-3,5 en deze partij gaf de doorslag. Sander 
stond eerst slecht, misschien wel verloren. Maar hij 
kwam steeds beter te staan en nu laat hij zien, dat hij wit 
net voor is. Die was gebiologeerd door een matbeeld. 
Wellicht had hij beter  d7 gespeeld. Maar hij speelde 
1.Tf7 Sander vervolgde met d2. 2.Pf6 Daar gaat het om. 
Er dreigt Th7 mat en Te8 staat aangevallen. Maar zwart 
is eerder. 2..d1D+ 3.Kh2 Lf4+ 4.Kh3 Lf5+ en wit gaf het 
op. Helaas heb ik misschien fouten in de notatie 
gemaakt. Maar nadat ik dit ontdekte kon ik Sander niet 
bereiken. Maar de winstvoering ging in elk geval zoals 
hier getoond. 
Dit is een stand uit de partij van Gerben Hendriks met 
zwart tegen J. Engels uit de wedstrijd om de OSBO-cup 
tegen Elster Toren. DIAGRAM 2.  

Gerben tekent hier bij aan, dat we vooral niet moeten 
denken, dat hij een kwaliteit heeft geofferd om aanval te 
krijgen. Nee, hij heeft gewoon zitten knoeien en staat 
daardoor verloren. Toch moet wit nog oppassen, zoals 
zal blijken. Zijn beste winstkans ligt in 1.Lf1 gevolgd 
door 2.Te2. Zwart kan dan een pionnetje winnen met 

1…Lxg3, maar dat is nauwelijks van belang. Echter 
draaide wit de zetten om en stond prompt verloren. 
1.Te2? Dxh2+ 2.Kf1 Lxg3! 3.Tb2? Opnieuw een misser. 
Het had Tf2 moeten zijn. 3…Tf6+ 4.Tf2 Txf2  5.Dxf2  
Lxf2  6.Txf2 g3  7.Tc2 Lh3 Dit was te veel voor wit. Hij 
gaf teleurgesteld op. 
Theo Koeweiden is de laatste tijd in zijn element. Hij is 
topscoorder van het ASV-8 geworden. En als het niet 
goed gaat weet hij vaak de stand alsnog recht te 
trekken. Dat deed hij met wit ook tegen Compagnie in 
de wedstrijd tegen Velp-2. DIAGRAM 3. 

Hij had in de opening wat achteloos een kwaliteit 
verspeeld, maar ging er toen goed voor zitten. Zwart 
oogt nog steeds dreigend, maar staat al heel moeilijk. 
1.Pe6 Uiteraard, maar Theo had het al van verre 
voorbereid. …Kg8 2.Tg2 en toen wist zwart het niet 
meer. Jammer voor hem, want na ...c4 moet wit nog 
maar zien het vege lijf te redden. In plaats daarvan 
speelde hij Th3 en gaf het na Tb2 gelijk op.  
Van Guust Homs kreeg ik twee complete partijen (een 
onverdiend verlies tegen Vincent Rothuis, die in de 
volgende uitgave aan de beurt komt) en een partij, die 
hij won ondanks fouten. Maar de tegenstander maakte 
er nog meer. Uit die laatste pak ik eerst wat fragmenten.  
Het is een partij uit de KNSB-competitie (van Zevenaar) 
tegen Mark Irwin van LSG.   

Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren 
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Vanuit het DIAGRAM 4 beginnen we met een fout van 
wit en wel 32.Pe5. Guust antwoordde met 32…Txe5 
33.dxe5 Te8 Hier had Guust er de smoor in. Hij speelde 
Te8, omdat hij Td3 na een korte overweging niet zag 
zitten. Wit kruipt namelijk uit de penning. Maar nadat hij 
Te8 gespeeld had werd hem ineens duidelijk, dat wit 
niet uit de penning komt. De rubriek Plaatjes Kijken is 
bedoeld voor ASV-ers, die ’s avonds in bed nog 
eventjes wat standjes willen doornemen. Daarom zet ik 
er nooit varianten in, die langer zijn dan vijf zetten. Maar 
hier doe ik dat toch omdat ik de zettenreeks 
indrukwekkend vind (en leerzaam bovendien). 
Morgenochtend de stand maar even op het bord zetten. 
Na 33…Td3 zou het volgende op het bord hebben 
kunnen komen : 34.Kf2 Kg7 35.c4. Ld4 36.h4 Kf8 37.g4 
Ke7 38.h5 gxh5 39.gxh5 Kf8 40.h6 Kg8. 41.b5 axb5 
42.cxb5 cxb5  43.Tg1+ Kh7 44.Tg3 Tb3 45.Kxe2 Le3 
46.Txe3 Txb2 47.Kd1 Tb4 48.Th3 Td4+ 49.Ke2 Td5 
50.e6 fxe6  51.Th4 e5 en zwart wint.   
We gaan een stukje verder in de partij. DIAGRAM  5  

 
Guust heeft een pion gewonnen, maar toont aan, dat wit 
met Kg5 remise kan maken. Maar al op dat moment zag 
hij , dat hij zou winnen als wit verder zou gaan met 
40.h5? En dat gebeurde ook. Guust schrijft: Op dat 
moment kreeg ik een gelukzalig gevoel. Hij had ook al 
gezien, dat hij hiervoor een Saavedra-wending  nodig 
had. 40. h5 fxg4 41.Kxg4 gxh5  42.Kg5 Nu had wit het 
ook gezien. Na 42.Kxh5 volgt Kf6 43.Txe4 Kf5 en wit 
staat verloren. Hij kan kiezen uit torenverlies of mat. 
42...Te7 43. Kxh5 Doordat de koning verplicht was een 
driehoekje te maken heeft hij precies het tempo 
verloren, dat zwart nodig had. …Kf6 44.Te1 Ke5 45.Tf1 
e3 46.Kg4 Ke4 en wit gaf het op. Na dit alles vond 
Guust het een mooi moment om Donner te citeren: 
“schaken is een geluksspel”. 
Henk Kuiphof kreeg een flinke schrik te verwerken in de 
match tegen de Cirkel in de laatste ronde van de OSBO-
competitie. Hij speelde een mooie partij, won een pion 
en daarna (te snel) een tweede.  

(zie volgende diagram) 

 

 

 

 
In de diagramstand 6 speelde tegenstander Van 
Swieten namelijk 1…Df5  Plotseling lijkt er geen redden 
meer aan want na 2.Td1 zou Dc2 volgen. Henk verzonk 
in diep gepeins.  Uiteindelijk vond hij toch de redding. 
2.Td1 Dc2 Dus toch. 3.Tf1 Dreigt mat, dus de loper kan 
nog niet genomen worden. 3…Txf1+ 4.Kxf1 en nu blijkt 
de loper nog steeds onkwetsbaar wegens Dc8+. Zwart 
heeft geen andere uitweg dan met de dame terug te 
gaan naar f5. Na alle commotie werd hier tot remise 
besloten. 
In dezelfde wedstrijd was er een memorabel moment op 
mijn eigen bord. DIAGRAM 7. 

Ik kwam gewonnen te staan tegen v.d. Wetering. Maar 
zoals de laatste tijd vaker gebeurt begon ik te knoeien 
en zwart wikkelde af naar een pluspion in een 
paardeindspel. Dat is gewonnen. Voor mij was de 
strategie helder. Poog met de koning de vijandelijke 
pionnen te benaderen terwijl je dreigt het paard tegen 
de vrijpion te offeren. Maar zwart speelde het heel 
secuur. Er kwamen steeds meer kijkers van de Cirkel 
om het bord staan tot de diagramstand. Hier speelde 
zwart 1…Pf3. Iedereen liep weg. De partij was uit. Ook 
mijn tegenstander wist niet beter. Hij was zelfs verrast, 
dat ik nog 2.Pg6 speelde. Eindelijk is de dreiging van 
het pionoffer weg. Hij speelde zonder verder nadenken 
g3-g2. Maar er volgde 3.Pf4 en nu moet de pion verder  
…g2-g1D 4.Ph3+ Kf1 5.Kxg1 Dit werd uiteraard spoedig 
remise. Een reeks clubgenoten zei later: “Gewonnen 
zeker”. En op het antwoord “Nee, remise” volgde de 
vraag hoe dat kon. “Het was toch uit.” Die constatering 
was overigens juist. Zwart hoefde na mijn Pg6 alleen 
maar Ke3 te spelen en ik zou opgegeven hebben.  
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Sterker nog, Fritz wijst erop dat het terugslaan met de 
koning pas de beslissende fout was. Na 5.Pxg1 kan wit 
net op tijd de pion op b4 dekken en alsnog winnen. 
Blijdschap is voor schakers heel gevaarlijk. 
 
INTERN 
De bekerfinale ging dit jaar tussen Hedser Dijkstra met 
wit en Albert Marks. Het werd een spelletje erop of 
eronder doordat Albert te hard aanviel, waar dat 
eigenlijk niet kon. DIAGRAM  8.  

 
Hedser heeft  hier net 1.Td7 gespeeld. Er is al geen 
keus meer: …Tf4-h4 Heeft zwart nog iets? Nee, niets 
2.Dg3+ Kh8 en nu tastte wit hardhandig door  3.Dxe5+ 
Txe5  4.Txe7 Zo, twee pionnen voor in een 
toreneindspel. Dat hoort niet lang goed te gaan en dat 
ging het dan ook niet. 
Nee, dan zal Albert meer pret gehad hebben in de halve 
finale. Die speelde hij ook met zwart tegen Marco 
Braam. Het is een lange en leuke combinatie, die hem 
het volle punt bezorgde. DIAGRAM 9 

1…Dg3  Dreigt Dh2X. Wit heeft geen keus. 2.Lxg3 
hxg3+ 3.Lh3 Txh3+ 4.Kg2 Th2+ 5.Kf3 Txd2 De buit is 
binnen. Maar ook het uitmaken van de partij lukt snel. 
6.Tac1 Tdf2 7.Kg4 f5 8.Kh5 want gxf6 e.p. gaat niet 
wegens mat in twee. 8…Tg8 9.g6 Lf4 en wit gaf het op. 
Volgens Theo van Amerongen (wit) zit het bijzondere 
niet in de stelling, maar in het feit, dat hij tegen Guust 
Homs speelt en niet minder staat. DIAGRAM 10.  

(zie volgende diagram) 

 
Het ging verder met. 26,Te7 bxc5 27.Txd7 cxd4 
28.Pxd4 Pc4 29.Txc7 Pxa3 30.Txa7 Wit staat hier een 
fractie beter. Maar volgens Theo te weinig om te kunnen 
winnen. Hij schrok zelfs van een variant, die hem alsnog 
verlies zou opleveren. 30. …Pc4 31.Pe6 Te8 32.Pxg7 
Te1+ 33.Kg2 d4 34.Td7 d3 Tja en dan ben je wel blij 
met het resultaat, dat je inmiddels behaald hebt tegen 
iemand met bijna 500 ratingpunten meer. Omdat het 
een bekerpartij was betekende het overspelen en dan 
met zwart. Maar dat neem je dan op de koop toe. 
En nog een bekerpartij. Nu Tony Hogerhorst – Theo van 
Amerongen. Theo wist snel hoe hij dit ging spelen. De 
koning gaat de pion stoppen en het paard gaat de witte 
pionnen te lijf. Het klopte precies. DIAGRAM   

1. …Kc8 2.Kc6 Pe6 3.Kd5 Pg7 4.Ke5 Pf5 5.Kf6 Ph4 
6.Kxg5 Pxg2 7.Kg4 g5 8. Kf3 Ph4 en dit is helemaal uit. 
Zowel Tony Hogerhorst als Tsje Wing Au spelen ook bij 
de Toren. DIAGRAM 12.  
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Voor de wedstrijd van ASV 5 tegen PION 2 was ik extra 
gemotiveerd. Twee seizoenen geleden verspeelde ASV 
4 in de slotronde het kampioenschap aan PION 2 in het 
onderlinge duel. Zelf leverde ik een substantiele bijdrage 
aan dit debacle door mijn partij te verkl&ten (zie ASV 
Nieuws mei 2007). Er was dus iets recht te zetten. En 
geheel toevallig mocht ik, net als twee jaar geleden, 
aantreden tegen Michel Auwens. Toen ik voorafgaande 
aan de partij refereerde aan voorgaande kon Michel zich 
daar grappig genoeg niks van herinneren. Hetgeen wel 
weer bewijst dat de bittere nasmaak van de nederlaag 
veel sterker is dan de zoete smaak der overwinning.  
 
Auwens,M (1835) - Naasz,R (1820) 
OSBO 1e klasse  (6), 19.03.2009 

11.g4?? Een afgrijzelijke zet natuurlijk...... 11...Pxe3 
12.fxe3 fxe5 13.dxe5 Lh4+ Zeer verleidelijk, zo'n 
schaakje, maar mogelijk niet de beste zet in deze 
stelling. 14.Ke2?! [14.Kd2 is taaier.] 14...Pxe5! 
15.Lxh7+ Dit creert een vluchtveld voor de koning op d3 
waarna het paard op e5 wel geslagen kan worden. 
[15.Pxe5? Tf2+ 16.Ke1 Txh2+ 17.Kf1 Txh1+ is gelijk uit] 
15...Kxh7 16.Pxe5 Tf2+ 17.Kd3 Dd6! Valt het paard 
aan en dreigt Da6+ 18.g5 Aardig gevonden. Deze zet 
had ik niet meegenomen in mijn overwegingen. Maar 
gelukkig is er niks aan de hand. 18...Dxe5 [18...Da6+! 
19.Kd4 Tf4+!! 20.exf4 Lf2# is een prachtige variant waar 
Otto Wilgenhof mij na de partij op wees.] 19.Dh5+ Kg8 
20.Dxh4 [Op 20.De8+ volgt eenvoudig 20...Tf8] 
20...Df5+! Daarom was het slaan op e5 goed: dit 
schaakje is dodelijk. 21.e4 Df3+ 22.Kd4 e5+ 
Thematisch ☺. Die pionnen moeten weg om de stukken 
alle ruimte te geven om de witte monarch mat te zetten. 
23.Kxd5 [23.Kxe5 loopt natuurlijk ook fout af.] 23...Td2+ 
24.Kc5 [Op 24.Kxe5 had ik 24...Lg4 gepland. Er is geen 
remedie tegen Te8.] 24...De3+ 25.Kb4 a5+ 26.Kc4 
Dd4+ 0–1 
 
De wedstrijd ging na harde strijd verloren met 3½-4½ 
waarmee ASV 5 definitief geen rol meer zou spelen in 
de strijd om de bovenste plaatsen in de 1e klasse B. Hoe 
de laatste ronde van het 5e is verlopen kunt u lezen in 
het verslag van Martijn Boele op pagina 29.  

Daar speelden zij een fantastische partij, die ik voor het 
gemak toch maar onder het hoofdje “Intern” heb gezet. 
Tsje Wing had beter gestaan, maar werd door een actie 
van Tony verrast. Staat hij nog steeds beter met zijn 
twee verbonden vrijpionnen of is het zwarte matnet 
doorslaggevend? In laaiende tijdnood moesten zij er 
een antwoord op geven. Hoe het precies gegaan is weet 
ik niet. Maar wit zag kans alle zwarte stukken van het 
bord te meppen en ging toen door de vlag. Remise dus. 
Maar zowel bij de Toren als bij ASV heeft een groep 
geïnteresseerden naar de stand zitten kijken. Wit staat 
gewonnen na 1.Tf8+ Kg4 2.Txf4 Kxf4 3. b7 en op Kg3 
volgt 4.b8D met schaak en uit. De zwarte koning moet 
dus niet naar g3, maar naar f3. Maar ook dan volgt 
4.b8D en na Pg4 maakt Db3 het uit. Maar dat is nog niet 
de mooiste variant. Dat is 1.Tf8+ Kg4 2.Txf4 Kg3 De 
zwarte koning laat de loper aan zijn lot over en dreigt 
mat met h2. Maar wit komt met een onwaarschijnlijk 
antwoord en wel 3.Th4. Zwart moet die toren er wel 
afmeppen, maar verspeelt daarmee een tempo. 3…
Kxh4 4.b7 Kg3 5.b8D en weer is het wit, die het laatst 
lacht. Een studiecomponist zou zich er niet voor hoeven 
te schamen. 
Als er iemand pret heeft in schaken dan is het Theo 
Jurrius. Hij loopt meestal met een brede smile door het 

clublokaal omdat hij weer eens iemand van het bord 
getimmerd heeft. Dat zijn lang niet altijd serieuze 
partijen. Maar dat lijkt niet uit te maken de pret blijft 
dezelfde. En de meeste van die partijtjes zijn leuk om 
naar te kijken. In DIAGRAM 13 heeft hij met Koen 
Maassen v.d. Brink gestoeid. 

Alles draait om veld f7. 1.Tf6 Zwart moet een tempo 
opofferen en is een dekking van f7 kwijt.  …Th8 2. Lxd5 
Pxe5 3.Taf1 Lg4 het maakt niet meer uit. Wit is eerder. 
4. Txf7  zwart geeft op. 

Wraak?! 
Robert Naasz 
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Nostalgie. 
 
Lang heb ik niet gespeeld in het oude clubgebouw. 
Twee seizoenen om precies te zijn. Natuurlijk komen we 
in een ideale ruimte te spelen straks, waar alle schakers 
van ASV gemakkelijk toegang hebben, waar voldoende 
licht is en waar de drankjes verantwoord gekoeld zijn 
ook bij exotische temperaturen. Alles is nieuw, de Arbo- 
dienst zou breeduit grijnzen als hij de tafels en stoelen 
zag in dit verantwoorde gebouw. Het is een goede 
keuze geweest, dat leidt geen twijfel. Het lijkt ook wel 
een beetje op professionalisering in een bedrijf. Bij de 
oprichting deed iedereen alles, niets deed het, niets was 
te vinden, en alles was een oude zooi. Totdat het bedrijf 
winst gaat maken en het toe is aan de zogenaamde 
professionaliseringsslag. Alles gelikt, alles verantwoord, 
duidelijkheid over taken protocollen enz, en zelfs de 
vluchtwegen in het gebouw zijn ergens opgehangen. 
Over het algemeen is het fijn om daar in te werken, je 
krijgt voldoende zuurstof, alles is lekker licht, alles 
duidelijk, de koffie smaakt top en de waterkoeler spint 
tevreden. De baas is stukken beter gekleed, geen 
zweetplekken meer in de stof in de buurt van de 
okselstreek, en zelfs de asbakken buiten zijn op de 
juiste hoogte gemonteerd. 
Maar toch… 
Als ik naar het clubgebouw reed, en ik draaide de hoek 
om naar de bult dan sloop een lichte maar onrustige 
spanning in mijn lichaam. Zoeken naar een plekje voor 
de bolide, en hoe vroeg ik ook kwam de beste plekken 
waren altijd al bezet. Een verloren roker die mij buiten 
verwelkomde, en dan de deur waarvan ik tot op de dag 
van vandaag niet kan onthouden of hij nou naar binnen 
of naar buiten sluit. En na een paar keer proberen was 
ik binnen. In het halfduister was het zaak om een paar 
vroege plassers te ontwijken, en dan de trappen op naar 
het heilige der heilige, de grote zaal op de tweede 
verdieping. Een waarderende blik van de wedstrijdleider 
en zijn compaan was altijd mijn deel, en vol goede moed 
kruiste ik mijn naam aan. Wanneer ik de vermetele 
moed had om En Passant te vergeten als ik richting de 
bar liep werd ik vriendelijk doch doortastend aan mijn 
mouw getrokken met het vriendelijke verzoek om wat 
respectvoller om te gaan met het wekelijkse nieuws van 
ASV. Na een smoesje te hebben gemompeld werd ik 
toegelaten tot de gezelligste ruimte van het gebouw 
waar alle schaakvrienden zich verzamelden. Een paar  

 
 
aanwezigen zaten rustig te lezen op de tot de draad 
versleten banken, een aantal zat al te vluggeren, 
regelmatig de  knop van de verkeerde klok indrukkend 
vanwege het tekort aan ruimte. De koffie ging rond en 
de bar was druk bezet. Het gonsde van sociale 
belangstelling. Iedereen was blij om weer een avond 
door te brengen in de slecht geventileerde ruimtes van 
het clubhuis. Na koffie gehaald te hebben, dat mij 
overigens vaak werd aangeboden door goede 
schaakvrienden die het blijkbaar niet erg vonden dat ik 
wat extra ruimte innam en zelfs blij waren om mij weer 
te zien, was het volgende station de nooduitgang naast 
het gebouw waar de rokers als haringen in een ton 
zaten opgesloten en waar het de vraag was hoe we 
gingen voorkomen dat iemand weer van die afgrond zou 
lazeren. De stem van de voorzitter schalde door de 
ruimtes om te melden dat de indeling er was, en hoopte 
zo iedereen te verleiden om in een grote kring om hem 
heen te staan om te luisteren naar al het moois dat 
binnen ASV speelde. Omdat de langzame printer tijdens 
de speech slechts twee a-4tjes kon uitspuwen 
verdrongen alle leden zich rond de oude tafel waar de 
papiertjes werden bedekt met vingers waardoor je lang 
moest wachten voordat je wist wie je tegenstander was. 
Vervolgens ging de groep uiteen en zocht een plek in de 
drie ruimtes. Hiërarchie was er nooit, iedereen zat door 
elkaar heen. De eerste 10 minuten kon je nog niet 
spelen omdat de klokken altijd kwijt waren, maar onze 
secretaris kwam altijd snel aanhollen met het benodigde 
materiaal. Het was er steenkoud of bloedheet, het stonk 
er naar mannenzweet halverwege de avond, de deuren 
maakte een hels kabaal, de wachttijden voor de bar 
waren zenuwslopend, iedereen liep rood aan van de 
koolmonoxide, en we hebben het allemaal steeds weer 
overleefd. Na een afmattende pot schaak strompelden 
we naar boven om ons te goed te doen aan een trappist 
waar geen schuim meer op bleef staan vanwege de 
ijskristallen die het bier afdekten. Het werd altijd laat, je 
kon je kont niet keren, het was vaak eigenlijk niet meer 
verantwoord om naar huis te rijden, en het was vooral 
ontzettend gezellig. Bedankt oud clubhuis, bewaar voor 
ons de verhalen, de partijen, de emoties, de 
ontgoocheling, en de kameraadschap die we met elkaar 
hebben gedeeld. 

Marco Braam 

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

hoogtij viert, de warme analyse van de geest. 
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Van Rijn,W (2179) - Lahaye,R (2379) 
28.03.2009 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Lg5 
Pbd7 7.f4 h6 8.Lh4 Db6 9.Dd2 Dxb2 10.Tb1 Da3 
11.Lxf6 Pxf6 12.e5 Pg4 13.h3 [13.Tb3 Da5 (13...Dc5 
14.Pa4 Dc7 15.Pb6 Tb8 16.Da5 +2,50) 14.exd6 exd6 
15.Lc4 =]  
13...dxe5 14.Pdb5 Dc5 [14...Da5 Fritz]  

 
15.Pd5 [15.hxg4 Lxg4 Wit iets beter]  
15...axb5 16.Lxb5+ Kd8 17.Pb6+ Kc7 18.Pxa8+ Kb8 
19.hxg4 exf4 Fritz geeft hier 19...e6 aan  

 
20.Th3 [20.Ld7 !! wint eigenlijk direct! Dat je zulke 
zetten niet ziet....; 20.Ld7 Kxa8 (20...Lxd7 21.Dxd7+-) 
21.Tb5 Dc4 22.Tb4+-]  
20...e5 21.Tc3 Dg1+ 22.Lf1 Le7 23.Pb6? –0,81 [23.Dd5 
+1,60 23...Td8?? (23...Lh4+ 24.g3 Lxg3+ 25.Kd2 +2,05) 
24.Txc8++-]  
 
(zie volgende diagram) 
 
 
 
 

23...Lh4+ 24.g3 Lxg3+ 25.Txg3 Dxg3+ 26.Kd1 Lxg4+ 
27.Kc1 Da3+ 28.Tb2 Le6 [28...De3 29.Dxe3 fxe3 30.c4 
h5 –0,77. Dit eindspel lijkt me gewonnen voor zwart, 
maar Rick prefereerde de dames op het bord te houden 
en onderschatte de witte aanval.]  
29.Kb1 Dc5 30.Tb5 Dd4 31.Da5 Dd1+ 32.Kb2  

 
32…Dd4+ Zwart kan hier al het beste eeuwig schaak 
houden. [32...Dxf1 33.Da8+ Kc7 34.Tc5+ Kd6 35.Da3!! 
Zwart kan niet voorkomen dat wit op de volgende zet 
een aftrekschaakje heeft. Wit staat in alle varianten iets 
beter. 35...Lh3 +0,56 (35...Ke7?? 36.Pd5+!! Lxd5 
37.Tc6+! en mat na een paar zetten!) 36.Tc8+ Ke6 
37.Db3+ Kf6 38.Pd5+ Kg6 39.Txh8 f3 +0,55]  
33.Ka3 De3+ 34.Kb2 Dd4+ 35.Ka3 Da1 Ik vond remise 
wel prima gezien de overige borden. Ik dacht laat Rick 
maar forceren, volgens mij is hij dan degene die verliest 
en remise zou moeten houden.  
36.Lc4 Zwart dreigde nu wel de loper te slaan omdat wit 
in de vorige variant nu niet Da3 heeft omdat de koning 
er staat).  
36...Dc1+ 37.Tb2 De3+ 38.c3 [38.Tb3 Dc1+ 39.Ka4 +- 
+6,00. Ik was bang voor Dxc2 met dreiging van a2, 
maar Fritz ziet geen probleem daarmee. Ik zat in 
tijdnood en had het liever even rustig willen bekijken.]  
38...Lxc4 39.Pd7+ Ik wilde even de 40 zetten halen en 
daarna kijken of ik terug kan slaan op c4 wat ik van te  

Partij uit de wedstrijd Spijkenisse - ASV 1 
Wouter van Rijn 
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voren wel gepland had. Ik zag echter dat dat niet kan 
vanwege ....Da7 en zwart kan dames ruilen. Hoewel 
Fritz een klein plusje voor wit aangeeft na slaan op e5 in 
die variant, kun je begrijpen dat ik het niet aandurf om 
met een paard tegen 4 koningsvleugelpionnen te 
spelen.....  
39...Kc8 40.Pb6+ Kb8 41.Pd7+ Kc8 42.Pb6+ (zie 
diagram hiernaast). En meer dan remise zit er dus niet 
in. Ik moet hier genoegen nemen met remise, hoewel ik 
daar van te voren wel tevreden mee zou zijn. Wel 
enkele goede voortzettingen gemist, maar zwart had 
kunnen winnen met 28...De3. ½–½ 

Moskou 1812 
Henk Kuiphof 

Wat was er met Moskou in 1812? Was er toen soms 
een belangrijk schaaktoernooi? Om eerlijk te zijn: het 
zou kunnen maar ik weet het niet. Wat jullie allemaal 
wel zullen weten is dat er in 1812 een hevige veldslag in 
Moskou plaats vond. Daaraan herinnert ook de 
ouverture 1812 van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, een zeer 
bekend heroïsch muziekstuk. De geschiedenis leert ons 
dat Frankrijk een handelsoorlog tegen Engeland wilde 
beginnen, maar daar hadden ze de Russen voor nodig. 
De Russen hadden echter stevige handelsbetrekkingen 
met Engeland en wilden die niet opgeven. Als reactie op 
het verzoek van de Fransen verklaarden de Russen 
geen bondgenoot van Frankrijk meer te willen zijn. Dat 
kon Napoleon niet verkroppen en trok ten strijde tegen 
de Russen met een enorme legermacht. Echter, het 
Russische leger ging niet vechten, maar trok zich terug. 
Zij pasten de tactiek van de verschroeide aarde toe en 
staken de houten huizen in Moskou in brand. Tsaar 
Alexander I weigerde echter te capituleren wat door 
Napoleon werd opgevat als een belediging. Ook 
haalden de Russen het voedsel weg en viel de winter in, 
zodat de Franse soldaten verzwakten en ook nog 
beschutting ontbeerden. De Fransen leden zware 
verliezen en begonnen zich terug te trekken. 
Beroemd is de slag bij de rivier de Berezina. 
Waarom dit verhaal in ons mooie schaakblad. Welnu, 
het kwam tot mij tijdens de Lutherse schaakdag die in 
maart j.l. in kasteel Hoekelum werd gehouden. Het is 
een aanloopje naar onderstaand diagram.  

Het is een stand die werd gecomponeerd in 1839 door 
een zekere Petrov, voorzitter van de schaakvereniging 
in St. Petersburg. De oplossing van het schaakprobleem 
stelt de terugtocht van Napoleon vanuit Moskou voor. 
De witte stukken staan voor de Russen en de zwarte 
voor de Fransen. De witte koning, tsaar Alexander I, 
heeft zich teruggetrokken op veld h2 en hij wordt 
bewaakt door zijn opperbevelhebber op h1. Napoleon, 
de zwarte koning, staat midden in het gebied van de 
Russen, op b1.  
Wit begint hier en geeft mat op de zesde zet, 
voorstellende de strijd bij de Berezina. De Russen 
hadden toen al de Fransen kunnen vernietigen, maar 
lieten dat na. Ze verdreven de Fransen tot in Frankrijk 
en dat kunnen wij hier ook. Als wij de matzet op zet zes 
even vergeten kan de zwarte koning worden verdreven 
naar h8 (Parijs), alwaar hij wordt matgezet op de 
veertiende zet. 
Een kleine hint. Napoleon meende geen raadsheren 
nodig te hebben, want hij wist het allemaal beter. Maar 
hij werd wel door enkele kozakken naar huis verdreven. 
De oplossing vind je op pagina 15. 

- Frans - 
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Met de laatste speelavond in het Scoutinggebouw is 
ronde 26 van de interne competitie gespeeld. Wat dit 
seizoen nog rest in ons nieuwe clublokaal in het 
Activiteitencentrum Schreuder zijn zes interne ronden 
en op 4 juni het ASV-snelschaakkampioenschap. De 
laatste clubavond is op 2 juli en die wordt 
traditiegetrouw ingevuld met Fischer Random Chess. 
Tot zover het resterende programma en dan is het tijd 
om terug te kijken op de afgelopen twee maanden en 
misschien wat voorspellingen te doen over de afloop 
van de clubkampioenschappen. 
 
Maar we beginnen natuurlijk met het noemen van de 
eerste twee kampioenen: Hedser Dijkstra en Léon van 
Tol.  De eerste kampioen van dit seizoen is een oude 
bekende. Hedser Dijkstra veroverde (en heroverde) de 
beker in de bekergroep. Na zijn zege in seizoen 2006-
2007 en de verloren finale in 2008-2009 was Hedser 
Dijkstra in de finale van dit seizoen te sterk voor Albert 
Marks. Bevrijd van het werk van competitieleider is 
Hedser Dijkstra dit seizoen voor iedereen een geduchte 
tegenstander. In de beker mag hij nu in de kroongroep 
aantreden tegen Wouter van Rijn. Een mooie loting, 
want beide spelers zijn in hun groep van de interne 
competitie ook nog verwikkeld in de strijd om de titel. 
Guust Homs wist zich inmiddels via een zege op 
Jochem Woestenburg voor de halve finale te plaatsen. 
Remco Gerlich en Sjoerd van Roosmalen speelden hun 
kwartfinale remise en moeten dus op herhaling. Martijn 
Boele en Otto Wilgenhof gaan strijden om de vierde 
halve finaleplaats. Kortom: dat belooft een spannend 
slot van de bekercompetite te worden. 
De tweede kampioen is dus Léon van Tol, die op 
overtuigende wijze de rapidcompetitie op zijn naam 

schreef. Met een score van 14½ uit 16 was Léon van 
Tol ongenaakbaar. Hij bleef nummer twee Guust Homs 
2½ punt voor. In de top vijf eindigden verder namen die 
daar verwacht mogen worden. De opvallendste namen 
in de top tien zijn die van Martin Weijsenfeld en Marco 
Braam, die beiden uitstekend scoorden. Knap waren 
ook de prestaties van Ko Kooman, Jan Vermeer en Tjé 
Wing Au die met acht punten in de subtop eindigden. 
 
Eindstand aan kop: 

In de strijd om de clubkampioenschappen in de drie 
groepen is het ongemeen spannend. Alleen in groep A 
lijkt de strijd gestreden. In de groepen B en C zijn de 
verschillen aan kop zeer klein. Voor veel spelers is er 
eerst de strijd met de 25-partijengrens. Met minder 
partijen kom je niet in de eindstand en kun je dus ook 
geen kampioen worden. De enige remedie daartegen is 
spelen. En aangezien wij graag een vol nieuw clublokaal 
zien, kan ik alleen maar zeggen: DOEN!  
Dan naar de standen: 

Interne competitie 
Erik Wille 

Pl naam Score 

1 Leon van Tol 14½ 
2 Guust Homs 12 
3 Wouter van Rijn 11½ 
4 Otto Wilgenhof 10½ 
5 John Sloots 9½ 
6 Martin Weijsenfeld 9½ 
7 Richard van der Wel 9 
8 Theo Jurrius 9 
9 Koen Maasen van den Brink 9 
10 Marco Braam 9 

Plts Speler TPR TOT INTERN EXTCUP 
1. Guust Homs 2274 15½-22 11 -15 4½- 7 
2. Wouter van Rijn 2147 10½-19 6 -10 4½- 9 
3. Sjoerd van Roosmalen 2140 12½-21 8½-14 4 - 7 
4. Remco Gerlich 2130 14½-19 10 -12 4½- 7 
5. Leon van Tol 2115 10½-19 8 -11 2½- 8 
6. Gerben Hendriks 2113 15½-24 8½-14 7 -10 
7. Jochem Woestenburg 2096 12 -21 6½-13 5½- 8 
8. Theo Jurrius 2069 12½-22 7 -14 5½- 8 
9. Martijn Boele 1994 15½-23 6 -11 9½-12 
10. Siert Huizinga 1940 14½-28 12 -22 2½- 6 
11. Paul de Freytas 1939 16 -31 13 -24 3 - 7 
12. Koen Maassen van den Brink 1909 11 -21 6 -14 5 - 7 
13. Martin Weijsenfeld 1903 15 -31 9½-22 5½- 9 
14. Anne Paul Taal 1903 8½-18 3½- 9 5 - 9 
15. Ruud Wille 1874 16 -32 12½-24 3½- 8 
16. Tony Hogerhorst 1851 16 -31 8½-20 7½-11 
17. Desire Fassaert 1836 10 -23 7 -15 3 - 8 

Groep A 
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Guust Homs heeft inmiddels een gat geslagen van zo’n 
130 punten. Daarmee is Wouter van Rijn sinds maart 
wel iets dichterbij gekomen, maar het ligt niet in de lijn 
der verwachting dat hij dat verschil nog gaat 
goedmaken. Knap is de prestatie van Remco Gerlich. 
De kersverse vader speelt zowel in ASV 5 als in de 

interne competitie ijzersterk. Vooral zijn interne score is 
imponerend. Te meer daar ook al enkele spelers uit het 
eerste team tegenover Remco Gerlich zaten. Natuurlijk 
mogen ook de hoge klasseringen van Gerben Hendriks, 
Jochem Woestenburg en Martijn Boele er zijn. De strijd 
om plaats twee lijkt groter dan die om de titel 

Plts Speler TPR TOT INTERN EXTCUP 
1. Robert Naasz 1845 10½-19 3½- 6 7 -13 
2. Hedser Dijkstra 1830 12½-19 9½-15 3 - 4 
3. Albert Marks 1797 12½-21 6½-12 6 - 9 
4. Rob van Belle 1753 13 -27 8½-18 4½- 9 
5. Ruud Verhoef 1745 8½-21 4 -12 4½- 9 
6. Harold Boom 1739 11½-21 8½-15 3 - 6 
7. Marco Braam 1722 11½-23 8 -14 3½- 9 
8. Tje Wing Au 1693 12½-24 8½-17 4 - 7 
9. Jan Vermeer 1682 15½-28 10½-19 5 - 9 
10. Dick Hajee 1674 10 -27 7 -20 3 - 7 
11. Theo Koeweiden 1659 14 -25 9 -17 5 - 8 
12. Henk Kuiphof 1658 10 -19 7 -13 3 - 6 
13. Frits Wiggerts 1651 9 -22 7 -17 2 - 5 
14. Jan Groen 1647 10½-21 6 -15 4½- 6 
15. Hendrik van Buren 1635 15½-29 10 -18 5½-11 
16. Frans Veerman 1574 15 -28 11 -19 4 - 9 
17. Horst Eder 1557 11½-23 5½-12 6 -11 
18. Walter Manschot 1497 9 -24 6 -18 3 - 6 

Groep B 

In deze groep is de strijd ongemeen spannend, te meer 
daar de nummers één en twee zich geen verzuim meer 
kunnen permitteren. Daarom is het ook voor de 
achtervolgers zaak te blijven winnen, want mochten 
Robert Naasz en Hedser Dijkstra de 25 partijen niet 
halen dan komen vele spelers weer in aanmerking voor 
de hoofdprijs. Vooralsnog slaat Robert Naasz keihard 
toe. In de vorige ASV-Nieuws was hij al uit de stand 
geschrapt in de verwachting dat hij niet aan het vereiste 
aantal partijen kon komen, maar twee invalbeurten in 
ASV 4 deden de kansen keren. Robert Naasz liet dat na 

de verschijning van de laatste ASV-Nieuws ook fijntjes 
aan de scribent dezes weten. En zie hier op plaats 1! De 
gewezen leiders Albert Marks en Ruud Verhoef vielen 
wat terug en de grootste concurrent van Robert Naasz 
is nu Hedser Dijkstra. Wellicht gooien voor hem 
zeilwedstrijden roet in het eten en dan komt Albert 
Marks weer in beeld. Of geeft onze hoofdredacteur van 
dit blad zijn koppositie niet meer uit handen? Ik ben in 
dat geval benieuwd hoe hij de foto van de clubkampioen 
van groep B maakt….. 

Plts Speler TPR TOT INTERN EXTCUP 
1. Ko Kooman 1522 15½-29 10 -21 5½- 8 
2. Ton van Eck 1514 12 -24 10½-17 1½- 7 
3. Herman de Munnik 1504 13 -22 8 -15 5 - 7 
4. Wim Zunnebeld 1481 9 -20 8½-17 ½- 3 
5. Liedewij van Eijk 1468 15½-23 15½-22 0 - 1 
6. Ernst Singendonk 1463 14 -22 14 -22 0 - 0 
7. Wilfred Ariens 1429 12 -25 12 -25 0 - 0 
8. Henk Kelderman 1394 13½-24 8 -17 5½- 7 
9. Bob Sanders 1393 16 -28 13½-23 2½- 5 
10. Lion de Kok 1378 11½-25 9½-20 2 - 5 
11. Bob Hartogh Heys 1346 9 -21 6½-15 2½- 6 
12. Jan Sanders 1319 12½-25 10½-17 2 - 8 
13. Hein van Vlerken 1272 12½-28 8½-21 4 - 7 
14. Phillip Stibbe 1157 9 -25 9 -25 0 - 0 
15. Jelmer Visser 1077 5 -20 5 -20 0 - 0 
16. Wim Peters 1039 5 -24 3½-17 1½- 7 

Groep C 
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Liedewij van Eijk lijkt de prijs voor de snelste ELO-stijger 
van dit seizoen niet meer uit handen te geven. De winst 
van 307 punten is dan ook fenomenaal. Vermoedelijk 
werd deze winst nooit eerder gehaald binnen één 
seizoen. Dat de naam van Remco Gerlich ook hier hoog 
staat, zal maar weinigen verbazen. Hij is aan een 
geweldig seizoen bezig. Maar oh, wat is het prachtig dat 
Hein van Vlerken derde staat. De veteraan is duidelijk 
aan zijn tweede jeugd bezig. Hein van Vlerken heeft de 
pech twee zo sterke spelende ASV-ers voor te moeten 
laten gaan, want niet vaak zal hij zo dichtbij deze prijs 
geweest zijn. De helft van de top 15 bestaat overigens 
uit spelers uit groep C. ASV wordt dus in de breedte 
steeds sterker.  
 
Volledigheidshalve wijs ik jullie nog maar eens op het 
aankruisen. Nog elke clubavond komt het voor dat 
spelers vergeten te melden dat ze ingedeeld willen 
worden. En nu heeft Martin Weijsenfeld in korte tijd laten 
zien een uitstekende wedstrijdleider te zijn, maar 
helderziend is hij nog steeds niet, dus zet bij 
binnenkomst in het Activiteitencentrum Schreuder 
(direct links op de balie) meteen een vinkje voor uw 
naam en dan kan er niets meer misgaan. En voor hen 
die het nog niet wisten: 
 
Indien u het niet redt om voor 19:45 uur zichzelf aan te 
kruisen, dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij 
Martin Weijsenfeld met:  

06 – 1261 8253  

Tot 19:30 uur kunt u de voice-mail inspreken en daarna 
krijgt u onze nieuwe wedstrijdleider aan de lijn. Als u na 
19:50 uur belt, kunnen we u geen tegenstander 
garanderen, maar proberen kan altijd. In plaats van 
telefoneren kan ook een SMS–bericht worden verstuurd 
met uw naam erin. 
 
TENSLOTTE 
U heeft van het bestuur een brief ontvangen over de 
verhuizing naar het nieuwe clublokaal. Ik herhaal hier 
nog maar even de passages over de interne competitie: 
 
We zullen de Industriezaal (naast de kantine) als 
speelzaal gaan gebruiken. Dit sluit ons inziens het beste 
aan op de wensen van de leden. Het heeft tevens als 
voordeel dat de kantine ook als kantine gebruikt kan 
worden. Natuurlijk zullen we op drukke avonden ook van 
de kantine gebruik maken om te spelen. En ook zullen 
we spelers die daar de voorkeur aan geven niet 
verbieden in de kantine te spelen. Het zal daar echter 
minder stil zijn. 
 
De spanning in de interne competitie is nog groot. Het 
nieuwe clublokaal zal u hopelijk stimuleren tot veel 
mooie partijen en we hopen dan ook in de laatste weken 
op een grote opkomst. We moeten dit seizoen eigenlijk 
nog een keer de zestig spelers halen. Laat dat de 
uitdaging zijn voor de laatste competitiemaanden. 

Groep C is met afstand de spannendste groep. De 
kampioen van twee seizoenen terug was in maart al 
koploper en nu is Ko Kooman dat nog steeds. Maar het 
verschil met de achtervolgers Ton van Eck en Herman 
de Munnik is heel klein. Ik durf er geen zinnig woord 

over te schrijven wie er met de titel vandoor zal gaan, 
maar ik zal zeker de borden van de kanshebbers de 
komende maanden in de gaten houden. Knap zijn ook 
de prestaties van Wim Zunnebeld, Liedewij van Eijk en 
Ernst Singendonk. 

Plts Speler Gr ELO INTERN EXTCUP STIJ TPR 
1. Liedewij van Eijk C 1407 15½-22 0 - 1 307 1468 
2. Remco Gerlich A 2061 10 -12 4½- 7 183 2130 
3. Hein van Vlerken C 1265 8½-21 4 - 7 158 1272 
4. Martijn Boele A 1966 6 -11 9½-12 142 1994 
5. Gerben Hendriks A 2092 8½-14 7 -10 125 2113 
6. Jochem Woestenburg A 2065 6½-13 5½- 8 111 2096 
7. Ko Kooman C 1520 10 -21 5½- 8 109 1522 
8. Jonathan van der Krogt C 1511 6 -11 4 - 5 98 1567 
9. Erwin Velders C 1632 2 - 3 2½- 3 96 1882 
10. Ernst Singendonk C 1440 14 -22 0 - 0 95 1463 
11. Theo Koeweiden B 1647 9 -17 5 - 8 92 1659 
12. Pieter van der Zwan B 1725 5 - 8 3½- 6 75 1782 
13. Harold Boom B 1720 8½-15 3 - 6 68 1739 
14. Theo van Amerongen B 1854 4 - 7 3½- 5 65 1918 
15. Bob Sanders C 1390 13½-23 2½- 5 60 1393 

Stijgers 

Oplossing van Moskou 1812: 
 

1.Pd2+ Ka2 2.Pc3+ Ka3 3.Pdb1+ Kb4 4.Pa2+ Kb5 5.Pa3+ Ka6 6.Da8 mat. Als wij doorgaan volgt: 6.Pb4+ 
Ka7 7.Pb5+ Kb8 8.Pa6+ Kc8 9.Pa7+ Kd7 10.Pb8+ Ke7 11.Pc8+ Kf8 12.Pd7+ Kg8 13.Pe7+ Kh8 14.Kg2 mat. 
Is het niet van een wonderlijke schoonheid? Ooit zo’n fraaie oplossing gezien? 
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Het is eigenlijk jammer, dat schakers niet geacht 
worden te praten onder de partij. Dat betekent uren 
zwijgen, terwijl je heel vaak tegenover iemand zit, die 
wat te vertellen heeft. De laatste drie maal “clublid” is 
me dat weer extra opgevallen. Schakers zijn goede en 
makkelijke praters en kunnen over alles hun zegje 
doen. Dat was nadrukkelijk het geval met Leon van Tol; 
het was niet minder bij Nestor Kelderman en nu 
tegenover Siert Huizinga zittend bekroop me weer dat 
gevoel van “vertel verder”. 
 
Hoe heb je schaken geleerd? Siert heeft het net als 
velen van zijn vader geleerd. Daar heeft hij ook de 
eerste spelletjes mee gespeeld. Dat was niet met 
broers (of vriendjes). Die waren vooral in klassieke 
muziek geïnteresseerd. Siert vindt dat ook nu nog 
opmerkelijk. Kinderen zijn niet zo makkelijk in klassiek 
te interesseren. Maar bij de hele familie was het de 
hoofdinteresse. Siert zelf was vooral geïnteresseerd in 
spelen en puzzelen. Het deed er weinig toe of dat 
binnen of buiten was, of het ging om Monopoly of 
verstoppertje. Tafeltennis en atletiek waren favorieten.  
En als hij al met muziek bezig was, was het popmuziek. 
Maar schaken hoorde zeker in het rijtje favorieten thuis. 
Het schaakspel, waarmee hij met zijn vader speelde 
was bijzonder. Het was een stuk Arnhemse historie.  

Clublid 
Hendrik van Buren en Siert Huizinga 

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

Toen het gezin weer terug kwam nadat ze in 1944 
Arnhem hadden moeten verlaten, vonden zij bij 
thuiskomst een geruïneerde woning. Die was half 
leeggestolen en veel was er vernield. De piano stond 
op het balkon. Waarschijnlijk was het niet gelukt die 
over het hek heen te tillen. Maar wonderlijk genoeg 
hadden de Duitsers niet alleen gestolen, maar ook wat 
gebracht. Dat was een schaakspel. Er miste weliswaar 
een pion, maar dat was in het gebruik niet 
onoverkomelijk. Er was altijd wel iets, dat als pion 
dienst kon doen. Op die manier is het spel nog lang 
gebruikt. Pas op de middelbare school ging Siert ook 
met anderen spelen. Dat was op het Christelijk 
Lyceum. Het had een behoorlijk niveau. Er was een 
groepje, dat zich met schaken bezig hield met namen, 
die veel ASV-ers nog altijd aanspreken: Kees Versteeg, 
Jan van Woerden, Harm Steenhuis. Het team kwam 
heel ver in de schoolcompetitie. Na de schooltijd (1962) 
is hij lid geworden van ASV. Maar dat duurde slechts 
een half jaar, want er werd naar Heerenveen verhuisd.  
 
Ben je lid geweest van veel verenigingen? Ja, 
verschillende. Ik ben nogal eens verhuisd. Bij 
Heerenveen heb ik leuk gespeeld. Ik zat er al direct in 
het eerste team, maar dat was vrij sterk. Een nieuwe 
verhuizing bracht me in Nijmegen. Daar ben ik lid 
geworden van SMB. Ik heb daar zo’n tien jaar gespeeld 
en zat er negen jaar in het bestuur, waarvan jaren als 
voorzitter. Ik herinner me de grote rivaliteit, die er was 
met ASV. Vooral met Dick Hajee heb ik vaak verschil 
van mening gehad. Na Nijmegen kwam Wijchen. Daar 
werd ik lid van Het Kasteel. Aan Wijchen hebben we de 
leukste herinneringen. We woonden in een erg leuke 
buurt en het Kasteel was een goede club. We hebben 
dan ook echt moeite gehad om te verhuizen toen dat 
weer nodig was. Dit keer werd het Zwolle. Van de 
schaakclub daar ben ik ook weer jaren voorzitter 
geweest. Siert is sportinstructeur en Den Haag wilde 
hem nogal eens ergens anders hebben. De laatste 
verhuizing was weer naar Arnhem. Hier hebben we 
gekozen voor Velp en wonen er ook wel naar ons zin. 
 
Met jouw sportachtergrond: Is schaken sport of kunst? 
Siert twijfelt niet. Het is sport. Als het sport is, moet er 
dan dopingcontrole zijn? Siert vindt het onzin. Dat is 
bovenal omdat hij niet gelooft, dat er stoffen zijn, die 
stimulerende werking hebben op denkprocessen. 
Eerder zal doping remmend werken. Maar die hele 
discussie is natuurlijk ontstaan omdat de schaakwereld 
ook op zoek is naar subsidie en gemeentes willen niet 
verder gaan dan een kleine bijdrage voor de jeugd. Ik 
herinner me nog goed, dat we in Wijchen subsidie 
aanvroegen. Maar de gemeente stelde overduidelijk, 
dat schaken geen sport was en dat subsidie dus niet 
kon.  
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Is het element sport terug te vinden in jouw speelstijl? 
Tal was mijn voorbeeld. Ik vind het prachtig. Hij heeft 
combinaties op het bord gezet, die iedereen fantastisch 
vond, maar waarbij soms een maand later werd ontdekt, 
dat het niet klopte. Hij had zich kwetsbaar opgesteld en 
dat maakt het zo mooi. Je hebt boksers, die vooral met 
hun verdediging bezig zijn. Je hebt er ook, die risico 
nemen met als doel zelf in elk geval een flinke tik uit te 
kunnen delen. Zo schaakt ook Carlsen. Wat Petrosjan 
deed vind ik best knap, maar ik ben er geen adept van. 
Siert is ook bereid om tot het uiterste te gaan om 
kansen te krijgen. Zo weet hij zelf, dat hij te lang 
doorgaat, ook als hem remise aangeboden wordt. Zo 
heeft hij al menige nederlaag opgelopen.  
 
Maar het idee, dat schaken sport is en dat je het als 
sport moet bedrijven staat bij hem op de voorgrond. Bij 
elke aflevering van “Clublid” vragen wij een fragmentje. 
Van Siert kreeg ik een verliespartij. Dat heeft nog nooit 
iemand gedaan en dat zal ook niet zo snel nog eens 
gebeuren. Maar Siert had een spijkerhard argument: het 
geeft zo goed mijn speelstijl aan.  
Heb je veel literatuur?  Het blijkt niet veel te zijn. Ik wilde 
nog wel eens een openingenboek gebruiken. Maar dat 
doet hij nog nauwelijks omdat hij die meestal niet 
systematisch genoeg vindt. Daarbij maakt hij een 
uitzondering voor Paul v.d. Sterren. Voorbereiding doet 
hij tegenwoordig liever met de computer. De database 
doorlopen en vragen, die dat oplevert aan het 
programma voorleggen. Vooral vindt hij het leerzaam 
om te zien hoe een 2400er een 2100-speler van het 
bord zet. Ook op toernooien mag hij graag kijken. In elk 
geval als er partijen rechtstreeks te volgen zijn op 
Internet is hij erbij.  
 
Heb je een uitgebreid repertoire? Ja, met zwart. Ik open 
altijd met e4. Ik krijg alles tegen en kan dus ook zelf 
alles met zwart spelen. Ik heb ook geen plannen naar 
d4 te switchen. 
 
Het laatste punt: verwacht je veel van het nieuwe 
clublokaal? Qua gebouw een vooruitgang. Maar Siert 
heeft toch een bedenking en die betreft de jeugd. Hij is 
al jaren een van de jeugdleiders van ASV. Senioren 
trekken gemakkelijk naar een ander punt in de stad, 
maar jeugd niet. Die zijn afhankelijk van ouders. Zijn die 
bereid de kinderen naar een veraf gelegen gebouw te 
brengen? Het zou voorlopig tot een terugloop in de 
jeugdleden kunnen leiden. Ik denk, dat de jeugd ook 
beter af is met een school. Dan kun je ze in 
verschillende lokalen onderbrengen. Er is een groot 
verschil tussen veertienjarigen en zevenjarigen. 
Eigenlijk zou er bij de jeugd ook een andere avond 
passen. Daar is de vrijdagavond ideaal. Maar dan kom 
je weer op andere problemen. Als je met de hele club 
naar de vrijdag gaat verlies je weer senioren. Dus dat 
moet je zeker niet doen. Bovendien verplicht je dan de 
begeleiding om elke week twee avonden achter elkaar 
naar schaken te gaan als je de senioren op de 
donderdagavond houdt en de jeugdafdeling naar de 
vrijdag brengt. Dus moet je dan de senioren naar een 
andere avond brengen. Ook dat lijkt me geen 

aanbeveling. Ineens komt de oud-voorzitter weer naar 
boven. “Laten we hier maar niet te veel over praten.”   
 
Wij kregen van Siert een uniek fragment tegen de toen 
(1986) 14-jarige Stan van Gisbergen. Het was een partij 
uit de onderlinge competitie van Het Kasteel. Het is 
zonde om de opening weg te laten. Daarom zonder 
commentaar ook de eerste zestien zetten. Siert heeft 
wit. 
 
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. f4 
e6 7. Ld3 Le7 8. Le3 Pbd7 9. Pb3 Dc7 10. O-O  O-O 11. 
g4 Td8 12. g5 Pe8 13. Dg4 b5 14. Tf3 Lb7 15.Th3 Pf8 
16. f5  DIAGRAM 1 

16…b4 17.fxe6  een gedurfde zet, want is die aanval 
een stuk waard?  …dxc3. 18.exf7 + Kxf7  19.Tf1+ Kg8 
DIAGRAM 2   
 
 

CAMPING IDYLL 
ZUID HONGARIJE  

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

 
Deze pittoreske camping  ligt aan de rand van een 

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

Oude boomgaard met grasbodem. Apart deel met 
boerderijdieren. 

Prima sanitair. Wandel- en fietsmogelijkheden. 
Nederlandse eigenaars 

verzorgen interessante kennismaking met de streek 
en Pécs. 

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

(advertentie) 
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Deze stelling zouden we donderdags op het bord 
kunnen hangen met het bijschrift “wit speelt en wint.” Ik 
zou het overigens niet als clubopgave durven 
ophangen, omdat hij te moeilijk is. 20. Txf8+ Lxf8  Na 
Kxf8 is het snel uit. 21.Txh7 Die toren kan niet geslagen 
worden wegens mat. Zie: ….Kxh7 22.g6+ Kg8 23..De6+ 
Kh8 24.Dh3+Kg8 25. Dh7#. Ook …cxb2 gaat niet 
wegens 22. g6 b1D 23.Pc1 Dxc1 24. Lxc1 Dc5+ 25.Kf1 
De5 26. Th8+ en hoe dit tot mat leidt hebben we 
hiervoor al gezien. Mooi is ook: 21…Pf6 22. gxf6 Kxh7 
23.e5 en Fritz roept, dat het nu mat in tien is. Hij komt 
tegelijk tot de conclusie, dat alleen …g7-g6 zwart voor 
het directe mat afschermt. Maar dan volgt 22.Txc7. 
Achter het bord vind je dit alleen als je heel vaak 
geïnterviewd wordt. Maar Siert wist natuurlijk heel goed, 

dat je in zo’n stand je stukken moet activeren, desnoods 
door te offeren. Anders ga je er aan. 
20.e5 voldoet aan die eis. 20…g6. 21.Lxg6  hxg6  niet 
het beste. Ook voor zwart geldt, dat in zo’n stelling 
materiaalwinst niet de hoogste wijsheid is. …Ld5 was 
beter. 22.Dh4 Lf6 een prachtige vondst, maar niet de 
reddende zet. DIAGRAM 3 

23.Txf6?  Jammer, jammer.  Na 23.gxf6 had Siert 
alsnog de geschiedenis-boekjes in gekund. Maar weer 
geldt: vindt het maar eens. Er dreigt 24.f7+, dus zwart 
moet wel Kf7 spelen. Dan volgt 25.e6+ Kxe6 26.Pd4+ 
en nu geeft Fritz mat in zestien aan. 23…Pxf6 24.Dh8+ 
Kf7 25.Dxf6+ Ke8  En Siert gaf het op. Ik zie de partij als 
een sieraad voor ASV-Nieuws. 

Caïssa 2 - ASV 2 
Daan Holtackers 

De aanloop naar De Wedstrijd die cruciaal zou zijn voor 
het verdere verloop van de competitie was misschien 
nog wel spannender dan De Wedstrijd zelf. De NS bleek 
op die dag werkzaamheden te hebben gepland tussen 
Utrecht en Amsterdam en dan weet je het maar nooit. 
Na de nodige voorbereidingen - ruim op tijd vertrokken, 
teamleider van de tegenstanders op de hoogte gebracht 
- bleek de reis soepeltjes te verlopen en kwamen we 
(dat wil zeggen, het deel van het team dat met de trein 
vanuit het oosten des lands vertrok) ruimschoots op tijd 
aan. Ook de andere teamleden arriveerden vervolgens 
een voor een in de gezellige kantine van de speellocatie 
van Caïssa en hadden we nog tijd genoeg om onder het 
genot van een kopje koffie ons mentaal voor te bereiden 
op De Wedstrijd. Met de spanning zat het wel goed: 
nadat een teamlid (ik zal geen naam noemen) vroeg 
hoe het met de zenuwen was, stootte hij zelf gelijk een 
bekertje met plastic koffielepeltjes omver. Om één uur 
ging De Wedstrijd van start en het was vooraf al 
duidelijk dat we het moeilijk zouden krijgen: onze 
tegenstanders hadden tot nog toe al hun wedstrijden 
nog met 5 of 5½ punten weten te winnen. 
 
Na twee uur spelen zag het er nog aardig uit, maar een 
uur later zag het er ineens somber uit en na de 
tijdcontrole al was duidelijk dat De Wedstrijd voor ons 
niet meer dan een wedstrijd, die je wel eens hebt als het 

niet wil lukken, was. Voor een bord-voor-bord verslag 
verwijs ik naar En Passant; samengevat kwam het erop 
neer dat we op het topbord en de drie staartborden 
tekort kwamen en dat alleen Fred een vol punt wist te 
pakken. Jammer voor de resterende twee rondes, 
waarin het bij een ander resultaat nog spannend had 
kunnen worden, maar een welverdiende overwinning 
voor onze tegenstanders, die de promotie nu haast niet 
meer kunen mislopen. Nadat we de speelzaal verlaten 
hadden, was het nog even zoeken om een aardig 
restaurant te vinden, maar gelukkig lukte dat, zodat we 
de dag toch nog goed konden afsluiten na een 
teleurstellende (anti)climax. Zoals wel meer 
tegenstanders dit jaar besmet bleken te zijn door 
Theofobie, vertoonden ook de Amsterdammers 
symptomen van dit virus, getuige de uitslag zoals te 
lezen viel in hun verslag: 
 
 
Caïssa 2        2027 - ASV 2             2030 5½-2½ 
 
1.Albert Riemens  2106-Koert van Bemmel  2066 1-0 
2.Hajo Jolles     2143-Frank Schleipfenb.2030 ½-½ 
3.Dennis Breuker  1958-Fred Reulink      2059 0-1 
4.Tom Spits       1977-John Sloots       2057 ½-½ 
5.Martin Bottema  2053-Theo Jurrius      2033 ½-½ 
6.Avni Sula       1961-Pascal Losekoot   2017 1-0 
7.Pieter Melford  2029-Vincent de Jong   1984 1-0 
8.Martijn Miedema 1990-Theo Jurrius      1990 1-0 
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Fred Reulink - Dennis Breuker 

Stelling na 17. Pcxd4 
 
De stelling is erg ingewikkeld. Zwarts beste optie is 17. 
..., Lg6 18. Tfe1, Tfe8 met een gelijke, maar nog steeds 
erg gecompliceerde stand. 
17. ..., Lxd4?! 18. Pxd4, Lxd3? 
Na 18. ..., Ld7 19. Pb3, b6 houdt zwart de schade 
beperkt, maar nu gaat het helemaal mis. 
19. Lxd3 
Een aardig alternatief is 19. c5!?, Dxc5 20. Lxd3 en wit 
wint, maar de tekstzet geeft ook winnend voordeel. 
19. ..., c5? 

Nu gaat het erg hard. Na 19. ..., Pxd3 20. Dxd3, c5 21. 
Db3, cxd4 22. 22. La3 zou zwart echter ook verloren 
hebben gestaan. 
20. Pf5!, Pe4 21. Dxb4 
Nog sterker is 21. De3!, zoals Fred later vertelde. Na 21. 
..., Dxd3 (21. ..., Pxd3 22. Pxd6, Txd6 23. Lxg7 is 
natuurlijk hopeloos) volgt namelijk direct 22. Dh6! en 
mat volgt. 
21. ..., Dxd3 22. Db6, Pd2 
Dit was zwarts bedoeling: Pf5 en Tf1 hangen, waardoor 
zwart nog wat rommelkansen hoopte te krijgen. Wit 
kwam echter met een ontnuchterend antwoord. 

23. Dh6!, gxh6 24. Pxh6# 1 - 0 

Probleemrubriek: tempoproblemen 
Hendrik van Buren 

“Het bord” blijft elke week weer  een beetje verbazen. 
Een partijstand blijkt altijd wat meer aanhangers te 
vinden dan een probleem. Kennelijk ziet men het een 
beetje als een afgang er “in te tuinen” bij een probleem. 
Componisten stoppen er uiteraard valletjes in, 
verleidingen in vaktaal. Zetten, die heel goed de 
oplossing zouden kunnen zijn; maar dat niet zijn. Je 
weet nooit of je wel de goede oplossing hebt ingestuurd. 
Met een partijstand kan zoiets niet of nauwelijks 
gebeuren. Daar vind je gewoon de oplossing en daarbij 
ben je ook zeker, dat dat de goede oplossing is. 
Opmerkelijk vind ik ook, wie er meedoen. Het plezier, 
waarmee de oudere garde op de standen werpt: Van 
Vlerken, Kelderman. Is bij hun nog te zien, dat de 
problematiek vroeger een veel belangrijker rol speelde. 
Het KNSB-blad heeft alleen af en toe nog iets over 
problemen. Dat is wel eens anders geweest. Begin 
vorige eeuw waren er altijd een aantal pagina’s mee 
gevuld. Maar de jonge garde groeit niet meer met 
problemen op. Ergens is dat toch jammer. We hebben 
wel eens discussies gehad over de vraag of schaken 
sport of kunst was, Bij problemen is het duidelijk, dat het 
meer kunst is dan sport. Het betekent ook, dat een 
goede schaker vaak een redelijke oplosser is. Het 
gemak, waarmee ik Wouter van Rijn problemen zie 
kraken maakt duidelijk, dat hij er veel gevoel voor moet 
hebben. Er is elk jaar een Nederlands kampioenschap 

problemen oplossen. Daar heb ik overigens nog nooit 
een topschaker als winnaar uit de bus zien komen. De 
combinatie van beide is toch moeilijk te vinden. Zelf ken 
ik maar één topschaker, die ook een titel heeft in de 
problematiek. Dat is de Joegoslaaf Vukcevic.  
Maar het is duidelijk: bij ASV struikelen meer leden over 
een probleem dan over een partijstand. En dan doen we 
nog ons best het niet al te moeilijk te maken. Er hangt, 
als het een probleem is, altijd een tweezet. Nooit eens 
een driezet. Die zijn vaak moeilijk. Maar we hebben ook 
nog nooit een tempozet opgehangen. Bij een normaal 
probleem gaat het erom een sleutelzet te vinden, die 
mat dreigt. Om dat te verhinderen speelt zwart een 
aantal zetten. Maar bij elke zet gaat hij toch steeds weer 
mat, maar wel op een andere manier dan de dreiging 
inhield. Bij een tempoprobleem is er geen dreiging. De 
zet van zwart maakt het mat pas mogelijk. Dat is vaak 
moeilijker te vinden. En dat is dan weer een goede 
reden om ze niet als opgave voor te leggen. Maar als 
we ze niet op de clubavond presenteren is er natuurlijk 
reden om er wel een keer in het clubblad aandacht aan 
te besteden. Een eerste vraag: is een tempoprobleem te 
herkennen? Het antwoord luidt ontkennend. Als we 
weten, dat een probleem op een tempozet berust zijn er 
direct al een aantal sleutelzetten, die afvallen. Een 
componist zal zijn best doen om een niet duidelijk te 
laten uitkomen dat het om een tempoprobleem gaat.  
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Maar is het dan toch ergens aan te zien? Een beetje. Als 
er weinig zwarte stukken op het bord staan is er enige 
kans, dat het om tempo gaat. Immers op elke zwarte zet 
moet er een mat mogelijk worden. Het duidelijkst werkt 
misschien een voorbeeld. DIAGRAM 1.  

We zien een tweezet van de Australiër Saunders. Met 
negen zwarte stukken op het bord wekt het in geen geval 
de indruk van een tempoprobleem. Goed gedaan, ook al 
moeten we wel bedenken, dat vier van deze stukken geen 
zet kunnen doen. Als we zouden weten, dat dit een 
tempoprobleem is wordt de oplossing ineens een stuk 
makkelijker. Dan valt op, dat veld c3 geen dekking heeft. 
Na een zwarte zet als …Pc6 heeft de zwarte koning dan 
ineens een vluchtveld. De sleutelzet zal dus wel veld c3 
moeten afpakken. Kijk er maar eens naar en kom samen 
met mij tot de conclusie, dat er dan eigenlijk maar één zet 
echt in aanmerking komt en wel Pg3-e4. Dat blijkt 
inderdaad de sleutelzet te zijn. Ik vind het prachtig. Die 
regen aan matzetten, die erin gestopt is. Loop ze maar 
eens allemaal af. 

DIAGRAM 2 is een tweezet, die ik als kind eens opgelost 
heb en waarvoor altijd een warm plekje is blijven bestaan. 
Hier is minder moeite gedaan om te verhullen, dat het om 
een tempoprobleem gaat. Zwart kan namelijk nauwelijks 
zetten. Na b5 volgt Da7 en na c3 levert Lf2 mat op. Pion 
e5 staat gepend en zetten met de loper zijn niet mogelijk 
wegens mat op g1. De zwarte koning kan naar twee 
velden en op beide volgt Dxe5 mat. Er is overigens een 
nog kortere redenering mogelijk en wel de vraag stellen: 
”Waarom staat pion h7 op het bord? In een probleem 
mogen namelijk alleen maar stukken op het bord staan,  

Keurslager Putman 
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die een functie hebben. Het antwoord luidt: om na Kg5 …
h6+ te kunnen spelen. Maar als die moeite genomen wordt 
om een tempo uit het spel te halen zal het toch echt wel 
om een tempoprobleem gaan. Nu hoeven we alleen nog 
maar te kijken waarmee de sleutelzet gedaan zal worden. 
Alles moet blijven staan, waar het staat. We mogen alleen 
aan La7 komen. Maar die blokkeert overal lijnen of creëert 
mogelijkheden waar de zwarte koning alsnog heen kan 
(c6, d5, e4 en f3). De oplossing moet dus wel La8-h1 zijn. 
Het probleem is van de Engelsman King-Parks en stamt uit 
1918.  

Ook het volgende probleem op DIAGRAM 3 is wat 
gemakkelijker als tempoprobleem te herkennen.  
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Laat de redeneringen er maar op los. Hier komen we 
erop uit, dat alleen een zet met de dame alle 
gereedliggende matbeelden niet kapot maakt. Als we 
dat eenmaal weten vinden we verrassend snel dat de 
sleutelzet 1.Dd5 moet zijn. Het probleem is van de 
Zweed Andersson en dateert uit 1949. 
Tot slot weer een opgave. Eigenlijk is daar niet veel lol 
aan als al bekend is dat het om een tempopro-bleem 
gaat. Daarom heb ik maar gekozen voor een opgave, 
waarin zwart, als hij aan zet zet zou zijn wel degelijk wat 
kan zetten. De sleutelzet bevat echter geen matdreiging. 
Dus het blijft een tempoprobleem. De componist is 
Lobusow , die er in 1981 een eerste prijs mee won.  

Acht boeren uit Lübeck 
Koert van Bemmel 

Na de ‘kampioenswedstrijd’ in ronde 7 van concurrent 
Caïssa 2 te hebben verloren, mochten we het in ronde 8 
proberen tegen Paul Keres 3. Er leek niets meer op het 
spel te staan (dachten we …), dus we gingen vrij 
ontspannen de strijd aan. Hoe verliep de wedstrijd? Als 
voorproefje een reactie achteraf van één van mijn zeer 
gewaarde teamgenoten: “Het is bijna net als met die 
boer uit Lübeck die op één dag een koe, zijn vrouw en 
een partij schaak verloor.“ Ik zal nu verslag doen van 8 
boeren uit Lübeck en ze één voor één de revue laten 
passeren. 
 
De middag begon hoopvol voor de boeren. Na één uur 
spelen zag ik een overwinning al gloren. De 
tegenstander van boer Sjoerd was op de fiets gekomen 
uit Utrecht, had ergens een afslag gemist en was 
dolende door landelijk Gelderland. Het reglementaire 
punt telde ik al. Verder had boer Theo veel actievere 
stukken na het spelen van het Albins tegengambiet. Ik 
dacht dat de stukken van zijn tegenstander zo kreupel 
stonden dat een overwinning wel snel moest volgen. Dat 
is al 2-0 en de stelling van boer Koert was ook plezierig.  
 
Na dit uur ging het echter alleen maar bergafwaarts. De 
tegenstander van Sjoerd had de weg naar Arnhem toch 
gevonden en had nog 1 uur en 2 minuten op de klok. 
Omdat het al wel na 2 uur was, had Sjoerd volgens de 
wedstrijdleider toch de winst kunnen claimen. Maar 
Sjoerd, net voor de tweede maal vader geworden (!), 
wilde natuurlijk liever ervoor spelen, en al spoedig 
barstte op dat bord een tactische strijd los. Theo had 
intussen niet de beste voortzetting gevonden, waarna 
zijn tegenstander via een handige manoeuvre uit de 
problemen kwam. Sterker nog, het was Theo die met 
een pion minder op zijn tellen moest passen in het 
eindspel van toren en ongelijke lopers. Maar na torenruil 
was remise een feit. Zelf was ik in een afwikkeling 
terecht gekomen waarvan ik dacht dat ik er een pion 
mee zou winnen. Dat was ook zo, maar pas thuis zag ik 
hoe. In plaats van als een dammer ogenblikkelijk de 
pion te pakken, had ik even moeten wachten met het 
slaan van de pion. Dan had ik een kansrijk eindspel met 

pion meer gekregen. Nu kon mijn tegenstander de pion 
terugwinnen en was de tweede remise van de dag snel 
een feit. Deze magere fase met twee remises was een 
voorbode van meer ellende voor de boeren. 
 
Boer Fred mocht op bord 1 laten zien niet voor niks 
topscoorder te zijn. De opening ging redelijk. Met g5 liet 
Fred wel enkele gaten toe in zijn zwarte stelling. Maar 
daar had tegenspel tegenover gestaan als hij maar snel 
f6 had gespeeld. Nu liet Fred een fraaie manoeuvre toe 
van zijn tegenstander, die zijn paard van c3, via e2 en 
g3 omspeelde naar gat h5. De hieruit volgende 
dreigingen kon Fred niet meer pareren. De eerste 
nederlaag van Fred sinds 25 maart 2006! Bij boer 
Pascal was het ook al misgegaan. Zijn tegenstander 
kende met zwart de variant uit het Siciliaans goed. 
Pascal had op een gegeven moment tijdelijk een pion 
moeten offeren om die later met gelijk spel terug te 
kunnen winnen. In plaats daarvan offerde Pascal op een 
andere manier een pion, maar de compensatie via het 
loperpaar was gering. Zijn tegenstander speelde het 
echter niet helemaal correct en liet nog een dubbelpion 
toe, maar daarna ging het voor Pascal toch fout. De 
aanvalskansen die hij creëerde bleken niet door te 
slaan, waarna zijn tegenstander het aan de andere kant 
wel goed afmaakte. Deze nederlaag was net een feit, 
toen de volgende nederlaag zich alweer aandiende. 
Boer John had met wit na de opening controle over veld 
d5, en zwarts pionnen op b4, c5 en d6 konden op den 
duur ook zwak worden. John had met Tb3 gevolgd door 
a3, zich kunnen verlossen van zijn zwakke pion op a2. 
In plaats daarvan liet John toe dat zwart met zijn paard 
op c3 binnenkwam. Even later had zijn tegenstander 
een verrassing in huis: een fraaie combinatie waarin hij 
twee lichte stukken gaf voor een toren en pion. De 
zwarte vrije b-pion was het offer meer dan waard en al 
spoedig streed John een verloren strijd. Dan de partij 
van boer Daan. Daan kende met wit de theorie niet in 
een Siciliaan en speelde te snel f4. Daan moest snel 
een pion geven, maar daarvoor kreeg hij wel kansen. 
Om nog meer aanval te krijgen offerde Daan een 
tweede pion. Er volgde een interessante fase waarbij  
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Daan na een mindere zet van zwart goede 
rommelkansen had gekregen als hij Pb3 had gedaan 
(zie eerste fragment). In de partij verzandde Daans 
aanval echter, en kon ook hier een nederlaag 
opgetekend worden. Na vier boerennederlagen op rij 
was de tussenstand inmiddels 1-5!! Om te schamen.  
 
De eer werd nog gered door Sjoerd. Na diens 
fietsavonturen, zorgde Sjoerds tegenstander ook voor 
avontuur op het bord door het Blackmar-Diemer-
gambiet te spelen. Hij ‘bedankte’ Sjoerd dus voor het 
niet claimen van de partij, door meteen een pion te 
geven. Sjoerd was onterecht huiverig een tweede pion 
te pakken. In plaats daarvan liet hij een interessant 
stukoffer toe, waarna hij lange tijd in de tang zat. Nadat 
Sjoerd het stuk terug had gegeven, begon zijn 
tegenstander wat foutjes te maken. Dit resulteerde in 
een grootscheepse afruil waarin Sjoerd een pion meer 
overhield. In een eindspel met toren en loper tegen 
toren en paard werd dit vakkundig in winst omgezet. 
Rest nog de partij van boer Frank. In een Weens bal 
werden snel dames geruild, maar Frank hield met wit 
lange tijd kansen (zie de analyse verderop). Nadat het 
voordeel voor Frank weg was, bood de tegenstander 
remise aan. Frank dacht in het teambelang te moeten 
doorspelen (in werkelijkheid was de situatie op dat 
moment al hopeloos) en offerde daarom een pion. 
Waarvoor was niet geheel duidelijk. Gelukkig kon Frank 
via zijn binnengekomen torens nog eeuwig schaak 
houden. Daarmee was de einduitslag 2,5-5,5 op het 
bord gekomen.  
 
De nederlaag was extra pijnlijk toen achteraf bleek dat 
de wedstrijd er nog wel degelijk toe deed. Koploper 
Caïssa 2, die tot dan toe alles gewonnen hadden, had 
met maar liefst 6-2 klop gekregen. Bij een overwinning 
van ons was de laatste ronde nog zeer spannend 
geworden. Dat toont maar weer aan dat je tot het einde 
moet knokken! Ik had dat nog wel willen zien: Caïssa 
was vast met knikkende knieën de laatste ronde 
ingegaan. In het verslag van Caïssa was al te lezen dat 
ze na afloop radeloos waren. Om onze uitslag te weten 
hadden ze zelfs Daan al vroeg geprobeerd te bellen. 
Maar goed, door onze nederlaag werd Caïssa ondanks 
hun eigen nederlaag kampioen. Het hoorde bij het 
weekend: verliezen, maar toch kampioen worden. AZ 
volgde hun voorbeeld. Bovenin is het nu dus beslist in 
onze poule. Onderin is het echter nog zeer spannend. 
Er zijn nog liefst vijf ploegen die kunnen degraderen 
waarbij in de laatste ronde twee onderlinge confrontaties 
op het programma staan. Zelf mogen we in de laatste 
ronde tegen Het Kasteel proberen onze reputatie van 
eeuwige tweede alsnog eer aan te doen.  
 
En ik had dus de eer verslag te doen van deze eerloze 
wedstrijd. Ik vroeg enkele medeboeren om input, en 
kreeg de volgende reacties: “Het enige wat ik kan 
vermelden is dat ik niets vereeuwigd wil hebben over 
mijn partij.” “Het is bijna net als met die boer uit Lübeck 
die op één dag een koe, zijn vrouw en een partij schaak 
verloor”. “Partij is niet bepaald foutloos van beide kanten 
dus ik laat hem maar achterwege”. Mijn eigen miskleun 

zie ik ook niet graag vereeuwigd. Gelukkig zijn er ook 
boeren die zich niet schamen. Daan, Frank, bedankt 
voor jullie partijen inclusief analyse!  
 
Eerst een fragment uit de partij van Daan. Na Daans 14. 
f5 deed zwart het niet optimaal en had Daan via Pb3 
gevolgd door Lc5 toch nog kansen kunnen krijgen. De 
varianten zijn soms bijzonder fraai. Daan speelde 
helaas de loper naar g5. Verder ook de gehele partij van 
Frank die een niet verkeerd openingsnieuwtje bleek te 
spelen. 
 
Holtackers,Daan  - van Veenendaal,Elmer 
KNSB 3C 2008-2009 Arnhem (8) 
[Fritz 9 (30s)] 

Stelling na 14. f5 
 
14...Pf6 [14...0-0! 15.Df3 d5 16.fxe6 Pc6!-+ (16...fxe6 
17.Dg4∓) ] 15.Lg5 [15.Pb3! Pc6 16.Lc5 Dc4 (16...0-0-
0?! 17.Lb6 Tde8 18.Dd6 Kb7 (18...Pd5 19.Lf2 Pf6 
20.Pc5 (20.Lb6=) 20...exf5 21.Pxa6 Da5 22.Pc5 Txe1+ 
(22...h5 23.Pxd7! Dc7 24.Pb6+ Kb7 25.Dd3 Pg4 26.Pd5! 
Dxh2+ 27.Kf1 Dh1+ 28.Lg1 Ph2+ 29.Kf2 Pg4+ 30.Kg3! 
(30.Kf1 Ph2+=) 30...f4+ 31.Kxf4 g5+ 32.Kxg5 Te5+ 
(32...Pa7 33.Tab1+−) 33.Kf4 Tf5+ 34.Dxf5 Pce5 
35.Txe5 Pxe5 36.Kxe5 Te8+ 37.Kd6 Te6+ 38.Kc5+−) 
23.Txe1 Td8 24.a4 bxa4 25.Tb1 Da8 26.Dd3²) 19.Lf2 
(19.Pc5+? Ka8 (19...Kxb6?? 20.Pa4+! bxa4 21.Teb1++−
) 20.fxe6 fxe6 21.a4 b4∓) 19...Ka8 20.Pc5 exf5 (20...Tc8 
21.Tad1 exf5 22.Ld4 Dxc2 23.Lxf6 gxf6 24.Pxd7 Kb7 
25.a4!²) 21.Pxa6 Txe1+ 22.Txe1 Pe4 23.Dxd7 Pxf2 
24.Pc7+ Kb8 25.Pa6+ Ka8=) 17.Df3© bijv. 17...Tc8 
18.Dg3 Dg4 19.Dd6 Pe4 20.Txe4! Dxe4 21.Td1 Td8™ 
22.Pa5 De5™ 23.Dxc6! dxc6 (23...Dxh2+ 24.Kxh2 dxc6 
25.Ld6=) 24.Txd8+ Kxd8 25.Pxc6+ Ke8 26.Pxe5 exf5³] 
15...Pc6 
 
Schleipfenbauer,F - Hageman,G 
KNSB 3C 2008-2009 Arnhem (8) 
[Fritz 10 (20s)] 
1.e4 e5 2.Pc3 Pc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Pge2 Pf6 6.0–
0 0–0 7.d4 d6 8.dxe5 dxe5 9.Dxd8 Txd8 [9...Pxd8 
10.f4 exf4 11.gxf4 Pe6 12.f5 Pc5 13.e5 Pg4 14.h3 Pxe5 
15.f6 Lxf6 16.Txf6 Lf5 17.Pd4 Pcd7 18.Txf5 gxf5 19.Lh6 
Tfe8 20.Pd5 Tac8 21.Pxf5 Pg6 22.Lg5 Kf8 23.Lh6+ Kg8 
24.h4 Timman,J (2445)−Hartoch,R (2400)/Amsterdam 
1972/MCL/1-0 (50)] 10.Lg5 Pb4 [10...Lg4 11.h3 Lxe2  
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12.Pxe2 h6 13.Le3 Pd4 ½-½ Clemens,C (2295)−
Ljuboschitz,A (2188)/Essen 2005/CBM 108 ext]  

11.a3N [11.f4 Te8 12.Pb5 Pa6 13.f5 gxf5 14.exf5 h6 
15.Le3 Pg4 16.Ld2 Lf8 17.h3 Pf6 18.Tae1 c6 19.Pbc3 
Pc7 20.g4 Pfd5 21.Pg3 f6 22.Td1 Kf7 23.Pce4 b5 
24.La5 Pa6 25.Pc3 Lc5+ Dek,L−De Wit,T (2201)/
Vlissingen 2004/CBM 101 ext/1-0 (45)] 11…Pa6 12.Pd5 
Td6 13.Tfd1 Pxd5 14.exd5 Lg4 15.Kf1 f6 [15...Lf5 
16.Tac1²] 16.Le3± Tad8 17.c4 b6 [17...f5 18.h3 Lh5 
19.c5² (19.Lxa7?! b6 20.b4 e4=) ] 18.Tdc1 [18.h3 Lc8±] 

18...T6d7 19.Pc3 [19.f3 Lf5 20.g4 Ld3±] 19...f5 20.h3 f4 
[20...Lh5 21.b4²]  

21.gxf4 [21.hxg4!? fxe3 22.fxe3±] exf4² 22.Lxf4 Lf5 
23.Lg5 Ld3+ [23...Tb8!?=] 24.Kg1± Tf8 25.Lf1 Pc5 
26.Le3 Lxf1 27.Txf1 Pd3 28.Pb5 Pxb2 29.Tac1 a6 
30.Pd4 Lxd4 31.Lxd4 Pd3 32.Tc2 Pf4 33.Kh2 
[33.Le3³] 33...Te8 [¹33...b5!?³] 34.Le3² Ph5 35.c5 
[35.Td1!?²] Txd5 36.cxb6 cxb6 37.Lxb6 Td3 38.Le3 
Txa3 39.Td1 Pg7 40.Td7 Pf5 41.Tcc7 h5 42.Tc6 Pxe3 
43.Txg6+ Kh8 44.Th6+ Kg8 45.Tg6+ ½–½ 

Het was vrijdagavond voor de competitieronde tegen 
Meppel, de telefoon lag onder handbereik; vier teams uit 
is altijd link, gelukkig hebben we een zeer gemotiveerde 
Tony als stand-by. Hij wil dolgraag spelen, want Meppel 
uit is prachtig! 
We zitten weer als vanouds in de bovenzaal met uitkijk 
op de zeer drukke markt, teamleider  
Roel Donker heet ons welkom en zet ons op onze 
plaatsen. 
Precies zoals we hoopten nemen de mannen van 
Meppel achter de borden plaats. 
De gezichten van onze tegenstanders staan grimmig, 
immers vele jaren ging het op weg naar de KNSB 
ergens mis en de concentratie is dus optimaal. 
Precies om 13.00 uur gaan de klokken aan en start de 
match. 
Na een uur loop ik even langs de borden en zie dat 
onze mannen zich zeer goed opstellen. 
Alleen aan mijn bord sta ik onder zware druk tegen 
Fokke. 
Erik speelt weer zijn vertrouwde opening en bijna 
geruisloos behaalt hij voordeel, ook Gerben staat tegen 
de zeer sterke Richard prachtig. 
Bij Martin en Paul Tulfer lijkt er niet veel aan de hand, 
maar Paul Schoenmakers zit met een smile van oor tot 
oor aan zijn bord. Zijn tegenstander heeft net een pion 
cadeau gedaan en dan heeft Paul al bijna gewonnen ! 
Murat komt wat minder uit de opening en moet gaan 
keepen, Robert offert een pion voor complicaties en zit 
ontspannen achter zijn bord. De 1e indruk is dus zeer 

positief!! 
Wat speelt die Fokke toch goed! Dit gaat niet goed even 
snel een zet en dan maar weer even langs de borden. 
Nou, nou die Erik! Vanuit de opening in één keer door 
naar mat!! 1-0 Geweldig!! 
Even blijf ik staan genieten en zie Paul Tulfer naar een 
paard grijpen en familieschaak ! 
Over en uit. 2-0 Wat gebeurt er, wat gebeurt er …….? 
Murat heeft zijn mindere stelling omgetoverd in een 
betere en raast met een vrije a-pion 
naar voren, en Robert wat zit die te doen ?  Allerlei 
matdreigingen en … Martin staat ook al gewonnen!  Het 
kan niet op ! 
Snel terug naar mijn bord, maar Fokke blijft stug goede 
zetten doen en ik word er niet goed van. Nog maar even 
kijken om wat moed op te vatten. 
Nee maar, Murat wint !!   3-0 !   
Paul Schoenmakers laat zijn subtiele eindspeltechniek 
zien en wint onberispelijk !  4-0  !! 
Wat een dag !!  Wat een weelde! 
Martin, Robert en Gerben staan beter, maar moeten nog 
flink knokken, alle drie hebben ze tijdachterstand. 
Terug aan mijn bord zie ik Fokke Td2 doen, maar dat 
kan toch niet ??? 
Mijn Tc8 blijkt mat achter de paaltjes!? Dit is erg 
onverdiend, maar toch een punt .  5-0 
Martin staat prachtig, maar wil te mooi winnen en dat 
kost tijd en die heeft hij niet zoveel meer, heel sneu gaat 
hij op zijn 39e zet door zijn tijd en Meppel heeft een punt 
5-1. 

ASV 4: Een droom werd geen werkelijkheid 
Anne Paul Taal 
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Gerben speelt in de tijdnood als een duivel en behaalt in 
gewonnen stand de 40. 
Berendsen is zo teleurgesteld, dat hij onmiddellijk 
opgeeft. 6-1. 
En dan nog Robert hij speelt zo ontspannen alsof hij 
altijd tegen 1990 spelers speelt. 
Net wil hij ……….. Tring … Tring … Tring 
Wat nu ?  Ik spring op …. 
Mijn telefoon , ik zit thuis en het is vrijdagavond  half elf ! 
Het is Jochem, niets aan de hand, maar voor de goede 
orde wie heb je nog als stand-by vraagt hij. 
Na het gesprek afgerond te hebben ga ik weer zitten. 
Hoe zal het morgen gaan ????? 
 
Laat ik het kort houden, het bovenstaande is in de 
uitslagen een spiegelbeeld van de zure werkelijkheid , 
dus …….  
We staan 6-1 achter en hoe het met Robert afliep vertelt 
hij nu zelf . 
 
Naasz,R (1820) - vd Berg,R (1990) 
OSBO Promotieklasse (7), 28.03.2009 
 
Zie diagram hieronder. Na een volledig mislukte opening 
ben ik met wit na 14 zetten in deze stelling terecht 
gekomen waarin kwalverlies niet te voorkomen is. Heb 
ik daarvoor 3 kwartier in de file gestaan? Bah! Na 21 
minuten nadenken cq inwendig schelden op mezelf 
speelde ik: 

 
15.g4?! Misschien kan ik met deze rare zet nog wat 
verwarring stichten? Dat blijkt aardig te lukken. Op de 
volgende zettenreeks van zwart valt veel aan te merken.   
15...Lg6?!  
Gewoon  15...Lxg4 16.Pe5 Lf5 en zwart moet winnen.  
16.Pe5 Pc5? 16...Pxf2 is veel beter.  
17.Df3 Lxb1 18.Dxf7+ Kh8 19.Lxc5 Lxa2  
Dit leek me gevaarlijk. De loper staat (voorlopig) 
buitenspel en de witte aanval kan gevaarlijk worden, 
zoals blijkt. Ik sta nu een kwaliteit en een pion achter 
maar heb volledige compensatie door de activiteit van 
mijn stukken. Hier had ik 4 zetten geleden alleen maar 
van kunnen dromen!  
20.Te1 Tb8 21.Te3  
 
(zie volgende diagram) 
 

Er dreigt nu Pg6 gevolgd door Th3 mat.  
21...Dh4  
Op  21...Df6 had ik  22.Dd7 gepland: dreigt Pf7+  
22.Kg2?–+  
Brengt opnieuw Th3 in de stelling maar helaas faalt 
deze zet op een tactisch grapje. 22.Pg6+ hxg6 
23.Txe8+ Txe8 24.Dxe8+ Kh7 leek me niet goed 
genoeg voor winst. De zwarte koning staat veiliger dan 
de witte. Fritz vindt de stelling in evenwicht.  
22...Txe5! 23.dxe5  
Niet 23.Txe5?? Dxg4+ 24.Kf1 Tb1+ 25.Te1 Lc4#. In 
deze stelling aangekomen zag ik ineens 23...d4! Ik 
dacht nog een redding te zien in  24.Dxc7 maar na  
24...Ld5+ kan ik inpakken. Rienk zag het niet en 
speelde snel:  
23...Dxg4+? 24.Tg3 De4+ 25.Kh3! 
Deze zet had ik bij het spelen van Kg2 al gezien maar 
Rienk had hem duidelijk gemist. "koning h3, koning 
h3...." fluisterde hij zachtjes. Nu sta ik gewonnen.   
25...Tg8 (zie diagram).  
25...Dxe5? 26.Ld4+-  

26.Ld4?? Een hele slechte zet. Nog erger is dat ik de 
geforceerde variant 26.Lf8 Dxe5 27.Lxg7+ Dxg7 
(27...Txg7?? 28.Df8+) 28.Txg7 Txg7 wel had gezien. Nu 
bv  29.De8+ Tg8 30.Dxc6 en wit moet winnen. Ik dacht 
echter dat Ld4 ook eenvoudig zou winnen.......  
26...Lc4!= Helemaal gemist. Nu is mijn koning ineens 
ook weer in gevaar. Zelf had ik zitten kijken naar  
26...c5! 27.e6 cxd4 maar dat blijkt ook niet goed. Wit 
moet volgens Fritz nu remise nemen met  28.Txg7 en 
eeuwig schaak. 26. Ld4 is dus inderdaad heel erg 
slecht.  
27.Tg4 Lf1+ 28.Kh4 Dd3 29.Tg3 De4+ 30.Tg4 Dd3  
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29.Tg3 De4+ 30.Tg4 Dd3 31.Tg3 Dd2  
Gaat zetherhaling uit de weg.  
32.Le3 Dxc3 33.e6 De5? (In de analyse wees Meppels 
eerste bordspeler hier op  33...c5! 34.Lh6 Df6+ 35.Dxf6 
gxf6 en nu is  36.e7? niet goed vanwege  36...Lb5! 

34.Lh6!+- g6  
In tegenstelling tot in de variant met 33...c5 hiervoor is  
34...Df6+ nu niet goed omdat zwart niet middels Lb5 het 
promotieveld e8 kan beheersen:  35.Dxf6 gxf6 36.e7! 
Te8 37.Tg7 en zwart kan niks doen tegen de dreiging 
Tf7 gevolgd door Tf8+ 
35.e7?? Ok, we waren beide in tijdnood, maar dit is toch 
te erg. Enige verklaring die ik achteraf voor deze 
blunder kan verzinnen is dat ik zwart met mijn vorige zet 
min of meer dwing tot g6 en dus helemaal niet zie dat 
daar een dreiginkje aan vast zit... De enige goed zet, nl 
35.Lg5, wint fluitend.........  
35...Dh5#  
 
0–1 

Veteranen ASV 10 spelen hoofdrol in slotronde 
Erik Wille 

p dinsdag 21 april organiseerde ASV voor het derde jaar 
op rij de slotronde van de 4e klasse-poule, waarin onze 
veteranen aantreden. En zo’n slotronde blijft toch altijd 
een feest om te organiseren. En dat het bekend staat 
als een leuke avond bleek wel uit de grote publieke 
belangstelling voor de drie wedstrijden. Er was zeker 
zoveel publiek als we gewend zijn te hebben bij de 
wedstrijden van onze hogere teams. Een teken dat ASV 
leeft van hoog tot lager niveau en in dit geval ook nog 
eens van hoge tot lage leeftijd.  
 
ASV 10 trad deze keer noodgedwongen in een vrij jonge 
samenstelling aan. Het zestal was deze keer gemiddeld 
nog geen 78 jaar. De jeugdige invallers Wim Peters en 
Bob Sanders haalden het gemiddelde namelijk met drie 
jaar omlaag. Op de slotronde moesten we het door het 
overlijden van een van de leden van De Sleutelzet 
helaas doen zonder de wedstrijd De Sleutelzet-
Kameleon 2. Er was juist op de avond van de slotronde 
een afscheidsbijeenkomst in Het Dorp. Begrijpelijk dus, 
dat die wedstrijd uitgesteld werd, maar we hopen dat De 
Sleutelzet komend seizoen weer van de partij is in het 
grand-café van het Lorentz Ondernemerscentrum. 
 
Ondanks dat maar drie wedstrijden gespeeld werden, 
was het gezellig druk en vooral spannend in het Lorentz. 
Het vele publiek vergaapte zich vooral aan de tweestrijd 
tussen Rheden en Doetinchem 3 om de titel. Koploper 
Rheden zou bij winst op middenmoter Zevenaar 4 
kampioen zijn, maar als dat niet zou lukken kon 
Doetinchem 3 langszij komen. Daarbij troffen de 
Achterhoekers het niet uitgerekend op de routine van 
ASV 10 te stuiten. Doetinchem 3 begon echter sterk. De 
nog ongeslagen Philip Schyns fopte namelijk Bob 
Sanders toen deze dacht een geofferd stuk terug te 
winnen: 

 
Bob heeft vroeg in de partij een stuk geofferd op g4 en 
hoopt later via de penning van het paard op f3 het stuk 
terug te winnen. Bob’s laatste zet Pd4 lijkt dat doel 
dichterbij te brengen. De Doetinchemmer vond echter 
de directe winstweg: 1. Pe5+! Zo komt het tot een 
stukkenruil en is de penning definitief opgeheven. Niet 
veel later moest Bob Sanders zijn koning omleggen. 
ASV 10 bleef echter niet lang op achterstand. Wim 
Peters, die dit seizoen voor het eerst in de teams van 
ASV speelt, boekte namelijk zijn eerste zege van dit 
seizoen. Al vroeg in de partij gaf opponent Jan Bakker 
twee stukken weg. Wim Peters sloeg meteen toe. 
 
Terwijl de schermutseling bij ASV 10 al tot een 1-1 
tussenstand geleid hadden, was er bij Rheden ook 
tekening in de strijd aan het komen. Kopman Frans 
Horstink bereikte al snel een positioneel gewonnen 
stand en zijn vader Theo overleefde een aanval en 
stond een stuk voor. Op de andere borden was er 
weinig aan de hand. De Rhedenaren leken dus op weg 
naar de titel. Er kan echter een hoop misgaan op een 
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schaakavond en dat was zeker ook op deze avond zo. 
Ik realiseer me dat ik de wedstrijd tussen De Toren 10 
en WDC 3 nog helemaal niet genoemd heb, maar dat 
was ook slechts een gevecht in de middenmoot, dat 
uiteindelijk in 3-3 eindigde. 
 
Bob Hartogh Heijs had intussen Henk Hamer flink aan 
het schrikken gemaakt. Bij de overgang naar een 
toreneindspel won onze routinier zo maar een pion en in 
een toreneindspel met vijf tegen vier pionnen waren er 
kansen voor de ASV-er. De actieve toernooispeler Henk 
Hamer werd ook zichtbaar nerveus, zeker omdat 
Rheden op dat moment ook de eerste steekjes liet 
vallen.  
 
In onderstaande stelling wikkelde John Putters met 
zwart namens Rheden niet heel handig af tegen Nico 
Döll van Zevenaar 4: 

Putters speelde direct 1. … a1D. Na 2. Lxa1, Txa1 3. 
Txd5 had Nico Döll van Zevenaar 4 ineens een 
toreneindspel met een pluspion dat hem uiteindelijk de 
winst bracht. Op twee momenten had de Rhedenaar het 
beter kunnen doen. Zo lijkt 1. …. Le4 en de vrijpion op 
a2 gaat een stuk opleveren een hele verbetering. Maar 
ook na de directe promotie was er een mogelijkheid om 
niet in een eindspel met een pion minder te komen. 
Immers, na 2. Lxa1 kan zwart eerst Lxg2 spelen en dan 
pas op a1 slaan. 
 
Bob Hartogh Heijs slaagde er onderwijl niet in het 
toreneindspel met pluspion tot winst te voeren. Na 73 
zetten stonden er nog slechts twee koningen op het 
bord. Remise dus. Maar Henk Kelderman deed nu hele 
aardige dingen tegen Micha van Doren. 

De Doetinchemmer speelde in deze stelling 1. Lc3, 
waarna Henk Kelderman er als de kippen bij was met 
het slimme schijnoffer 1. … Txg2 2. Kxg2 Lxb1. Onze 
nestor kwam zo in een eindspel met een pluspion, 
waarin hij al gauw een stuk cadeau kreeg. ASV 10 
leidde en Rheden had na eerst toch nog weer even 
uitzicht gehad te hebben op de winst nu nog maximaal 
een gelijkspel in handen. En Doetinchem moest beide 
partijen winnen om nog kansen te hebben op de titel.  
 
Dit was nog maar het begin van een razend spannend 
laatste uur. Rheden verloor beide slotpartijen en 
daarmee zelfs de wedstrijd. Doetinchem 3 was echter 
ook in verliesgevaar, waardoor Kameleon 2 ineens 
kampioenkansen kreeg in de inhaalwedstrijd tegen De 
Sleutelzet. Cruciaal was echter het treffen van Jan 
Sanders tegen Wim Lenderink.  

 
In deze stelling staat Jan Sanders met zwart een pion 
achter, maar waarschijnlijk heeft hij het betere van het 
spel. Hier moet Jan Sanders verder met 1. … Db3. Na 
dameruil is de vrije b-pion immers niet meer te stoppen. 
Als Wim Lenderink echter noodgedwongen moet kiezen 
voor 2. Da1 dan heeft Jan Sanders na 2. … Dc2 
waarschijnlijk ook prettig spel. Jan Sanders koos echter 
niet voor die optie, maar speelde 1. … Dc6. Na dameruil 
ontstond vervolgens een interessant eindspel, waar ik 
geen oordeel over durf te geven. Eindspelen zijn nu 
eenmaal niet mijn specialiteit (wat wel, zult u zich 
afvragen ….). 

In deze stelling is Jan Sanders aan zet. Ik laat graag 
aan de Barth Plomps van ASV over hoe dit verder moet  
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en wie beter staat. Wie pakt de handschoen op voor een 
leuke analyse in de komende ASV-Nieuws? 
 
Het duel eindigde dramatisch. Jan Sanders kon het in 
gierende tijdnood allemaal niet snel genoeg vinden en 
ging na 63 zetten door zijn vlag. Niet veel later, het was 
namelijk bijna middernacht, was Hein van Vlerken 
hetzelfde lot beschoren. Weliswaar in verloren stelling 
ging ook Hein van Vlerken na een dappere strijd door 
zijn vlag. Doetinchem 3 kon de champagne ontkurken, 

want de titel was binnen. Maar onze strijders van ASV 
10 speelden de hoofdrol op deze avond. Was u er dit 
jaar niet bij, dan heeft u wat gemist. Tenzij u natuurlijk 
weer thuis achter de computer alles live meebeleefde. 
Want ook dat kon, dankzij Wouter van Rijn, Léon van 
Tol, Koen Maassen van den Brink, Theo Jurrius, André 
de Groot en Marco Braam. Dank voor jullie 
inspanningen. Het was weer een geweldig stukje ASV-
promotie.  

Rob Cornips kampioen Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

Eindstand Daglichtschaak 06 apr 2009  
Ranglijst Competitie 2008/9 na ronde 21 seizoen 08/09 
Pos Voornaam Naam Score Perc. Prt 
1 Rob Cornips 16 76 21 
2 Jan Vermeer 14,5 69 21 
3 Albert Marks 11,5 68 17 
4 Dick Hajee 10,5 58 18 
5 Hans Donker 10 67 15 
6 Rolf Hendriks 9,5 50 17 
7 Robbert Lubbers 9,5 45 21 
8 Horst Eder 7,5 50 15 
9 Wim Zunnebeld 7,5 38 20 
10 Fritz 8 6 86 6 
11 Piet Noordhuis 4 80 5 
12 Henk Kuiphof 4 67 6 
13 Ko Kooman 3,5 50 7 
14 René de Goeij 3,5 19 18 
15 Bob Hartogh Heijs 2 67 3 
16 Jerry van 't Hul 1,5 30 5 
17 Nout Vromans 1 33 3 
18 Gerrit Jansen 0 0 18 
19 Anton van der Aa 0 0 6 

Uitslagen Competitie 2008/9 ronde 19  
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Jan Vermeer Rob Cornips 0-1 
Rolf Hendriks Albert Marks 0-1 
Dick Hajee Hans Donker 0-1 
Robbert Lubbers Wim Zunnebeld 0-1 
Henk Kuiphof Horst Eder 0-1 
Gerrit Jansen Fritz 8 0-1 
René de Goeij Piet Noordhuis 0-1 

ronde 20 
Albert Marks Rob Cornips 0-1 
Jan Vermeer Dick Hajee 1-0 
Hans Donker Rolf Hendriks 1-0 
Horst Eder Robbert Lubbers 0-1 
Wim Zunnebeld Piet Noordhuis 0-1 
Fritz 8 Henk Kuiphof 1-0 
René de Goeij Gerrit Jansen 1-0 

ronde 21 
Rob Cornips Hans Donker rem 
Albert Marks Jan Vermeer 1-0 
Dick Hajee Rolf Hendriks 1-0 
Piet Noordhuis Robbert Lubbers 0-1 
Fritz 8 Horst Eder 1-0 
Wim Zunnebeld René de Goeij 1-0 
Gerrit Jansen Henk Kuiphof 0-1 

In een directe confrontatie, versloeg Rob Cornips al in 
de eerste ronde Jan Vermeer en was al bijna kampioen. 
In de opening verloor Jan een centrumpion en dat was 
voldoende voor de winst. Wim Zunnebeld werd 
kampioen in de B-groep.  
 
In het verdere verloop verloor Jan in de laatste ronde 
ook nog van Albert Marks die daarmee de derde plaats 
pakte. Ook Dick Hajee scoorde deze middag slechts 
één punt, maar bleef daarmee nog net vierde. Hans 
Donker kwam met 2,5 punt sterk opzetten en klom twee 
plaatsen in rangschikking. Robbert Lubbers viel op door 
twee goede zeges. 
 
In de B-groep  gaf Wim Zunnebeld met zijn twee zeges 

glans aan zijn kampioenschap . Ook René de Goeij 
snoepte zijn puntje mee en werd daarmee tweede. Ons 
zeer trouwe Daglichtschaker Gerrit Jansen had de eer 
de rode lantaarn te dragen.  
 
Bij de prijsuitreiking stonden op de tafel stonden veel 
prijzen en ieder koos zijn ding. 
 
In de laatste ronde verschenen deze keer geen nieuwe 
gezichten, maar de opkomst van 13 schakers is prima. 
Voor volgens seizoen zou dat een prima start zijn. 
Het volgende seizoen gaat het Daglichtschaak weer van 
start op dinsdag 6 oktober. Zwakkere schakers  zijn 
bijzonder welkom. 
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Het laagste team pleegt bij ASV nog wel eens van naam 
te veranderen. In het seizoen 2000-2001 was dat ASV 
7. Dat team eindigde vierde in de vierde klasse. ASV 7 
was toen het veteranenteam. En vier van de zes spelers 
toen (Henk Kelderman, Bob Hartogh Heijs, Hein van 
Vlerken en Gerrit Verbost) spelen nog altijd in het 
veteranenteam, maar zij heten nu ASV 10. Er is dus 
heel wat gebeurd in de afgelopen acht jaar. ASV 7 
speelt immers al tweede klasse en het laagste team 
heet dus al lang geen ASV 7 meer. In 2001-2002 
ontstond ASV 8 met André de Groot voor het eerst in de 
rol van captain van het laatste. Van het zestal dat toen 
speelde, zijn alleen Horst Eder (ook nog steeds in het 
achtste) en André de Groot (nog steeds – part-time – 
captain van het laatste) nog over.  
 
Het duurde vervolgens twee seizoenen voor de 
volgende naamswijziging. In 2003-2004 zag ASV 9 het 
levenslicht. Het team wordt meteen derde en de trouwe 
deelname aan de wedstrijden valt op. En als de 
opkomst groot is, dan komen er mogelijkheden voor een 
extra team. Dus ontstaat al in het volgende seizoen ASV 
10 en daarin zien we bijvoorbeeld de entree van Zekria 
Amani. Het team doet het heel aardig en een nette 
vierde plaats mag er wezen. De ambities van ASV 10 
om ASV 11 te worden, werden vervolgens wat verstoord 
door de overigens welkome promoties van ASV 6 en 7. 
Daardoor waren vier spelers meer nodig en dat 
betekende dat ASV 10 nog een jaar het laagste team 
was. Het team veranderde wel van uiterlijk. Nu kreeg 
André de Groot onder meer de nieuwkomers Theo 
Koeweiden en Jonathan van der Krogt in het team en 
verder was er veel deelname van jeugdspelers. Een 
positieve ontwikkeling dus met als resultaat een zesde 
plaats, maar vooral een grote kans om ASV 11 te 
worden. Helaas lukt dat in de zomer van 2006 nog niet. 
Wel wordt in die zomer de basis gelegd voor het huidige 
elfde team. Jan Zuidema, Lion de Kok schuiven bij 
André, Theo en Jonathan aan en zie daar de 
voorbereiding op de zomer van 2007.  
 
En ja hoor, in 2007-2008 start ASV 11 in de 
OSBO-competitie. Het team haalt vier punten en 
wordt zesde. Niet het resultaat, maar de instroom 
van Ton van Eck, Bob en later ook Jan Sanders 
was belangrijk. Weer werden nieuwe spelers in 
de teams ingezet. En daarmee wordt de basis 
gelegd voor nieuwe groei. Ton van Eck stroomde 
intussen door naar ASV 8 en Umit Duman naar 
het negende. Jan Sanders schoof dit seizoen aan 
bij de veteranen, natuurlijk wel in de rol van een 
van de twee “jeugdspelers” in het team.  
 
Hoe verging het ASV 11 dit seizoen dan?  
Heel goed. Jan Zuidema, Jonathan van der 
Krogt, Lion de Kok, Jan Zuidema en André de 

Groot vormden met John Bijlsma en Wim Peters een 
meer dan brede basis voor het laatste. Met veel plezier 
werd gestreden om de punten en gelukkig konden 
behalve Wim Peters ook Thijs Stomphorst, Rob van 
Maanen, Liedewij van Eijk en in het laatste duel nog Cor 
van der Jagt en de tienjarige Fabian Engelhardt hun 
debuut maken in de teamwedstrijden. Een vijfde plaats 
werd ons deel, maar in het kader van de ambities van 
het team om weer eens een andere naam aan te 
nemen, hebben we met de vele debutanten misschien 
wel weer een goede stap gezet. 
 
Dus volgend jaar ASV 12 in de competitie? Ik durf er 
nog geen zinnig woord over te zeggen. Aan het 
enthousiasme van de spelers zal het niet liggen, maar 
het is elk jaar weer afwachten wie er gaan en komen. 
En elke mutatie heeft invloed op “ASV laatst”. Is veel 
teams dan een doel op zich? Dat is in die zin zo, dat 
ASV graag iedere speler de gelegenheid biedt om ook 
eens tegen spelers van andere clubs te spelen. En als 
dat betekent dat er volgend jaar een ASV 12 nodig is, 
dan komt er een ASV 12. 
 
Het spelen van externe wedstrijden werd door de 
spelers van ASV 11 weer als een leuk fenomeen 
ervaren en ik vertrouw er dan ook op dat iedereen 
komend seizoen weer mee wil spelen. De partijen waren 
meestal erg leuk en het samen op pad gaan, geeft een 
stuk extra gezelligheid. De laatste jaren ben ik met erg 
veel plezier de co-assistent van teamleider André de 
Groot. En hopelijk slagen we er samen nog jaren in om 
spelers in het “laatste van ASV” hun debuut te laten 
maken. 
 
En hoe we dan heten, dat kan ik nog niet weten…… In 
En Passant verschijnt later dit seizoen een overzicht 
met de scores van de spelers. 

Van het laatste….. 
Erik Wille 

(advertentie) 
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Op vrijdag 3 april speelde het vijfde de gezamenlijke 
slotronde in het Olympuscollege tegen de Elster Toren. 
Gastvereniging was stadsgenoot De Toren, die in de 
persoon van Bart van Onzen uitstekend 
vertegenwoordigd werd. Van Onzen trad niet alleen als 
gastheer op, maar tevens als wedstrijdleider. Zoals altijd 
nam hij zijn taken serieus en verliep de avond 
vlekkeloos. 
 
Tevoren had captain Theo van Amerongen het team tot 
scherpte gemaand. Door eventuele versterkte promotie/
degradatieregelingen zou het vijfde nog zomaar kunnen 
degraderen als het op de zesde plaast zou eindigen. Er 
moest een overwinning worden behaald. Een klusje dat 
op papier met twee vingers in de door gevulde koek 
gevulde neus zou moeten worden geklaard. 
 
Aangekomen in Arnhem Zuid bleek een speler van 
Elster Toren zich niet de moeite te kunnen hebben 
getroost een schaakpartijtje te spelen en zodoende kon 
Theo, die de volgende dag per fiets naar Frankrijk ging, 
zich rustig mentaal voorbereiden op de reis. Eén nul 
voor ASV 5 en misschien dachten wij juist hierom wat te 
makkelijk over het schaak. 
 
Remco, op het eerste bord, kwam al snel bedrukt te 
staan. Hierdoor verloor hij twee pionnen, moest even 
later een kwaliteit voor één van de vrijpionnen geven en 
verloor eigenlijk geruisloos. 
 
Zelf was ik na stukwinst rustig gaan rondwaggelen om 
te kijken hoe de andere teams het ervan af zouden 
brengen. Omdat er geen gevulde koeken meer waren 
toen ik er om vroeg, werd er één gratis onder mijn neus 
gedrukt toen de nieuwbakken lekkernij arriveerde. Dit 
liep nogal uit de hand zodat ik eruit zag als een zwarte 
hokko, tot hilariteit van enkele oude bekenden. 
Rond de veertigste zet was mijn tegenstander op het 
bord compleet door het lint aan het gaan, zodat ik een 
simpel puzzeltje had op te lossen: 

Zwart geeft mat in 2. 

Na een serie van mindere optredens, leek Eric Hartman 
zijn vorm terug te hebben gevonden. Met de witte 
mannen speelde hij zijn tegenstander kansloos weg en 
won de partij solide. Robert Naasz had een 
bloedstollende partij, waarin de kansen steeds keerden, 
maar hij moest het met zwart secuurder blijven doen 
dan zijn tegenstander.  
 
Martens,W (1714) - Naasz,R (1820)  
Extern OSBO 1e klasse (7), 03.04.2009 

 
14...Pxe5! Over deze zet heb ik meer dan 15 minuten 
na zitten denken. Het lukte me niet alles uit te rekenen 
maar bij gebrek aan alternatieven is de beslissing niet 
zo moeilijk.  
15.Dxe5 f6 16.Df4 e5 17.Pb5 Dc6 18.Df3  

18…c4 [Na 18...e4?! krijgt wit de kans het stuk op een 
gunstigere manier terug te geven. 19.Pxe4 dxe4 
20.Dxe4 Dxe4+ 21.Lxe4; 18...h6! (MB)]  
19.Pxh7+ [19.Lxc4? dxc4 20.Dxc6 bxc6 21.Pc7 Tb8 en 
wit kan onmogelijk alles dekken.]  
19...Ke7?! [Ik dacht dat 19...Kg8 niet goed was 
vanwege 20.Pc7 Dxc7 21.Dxd5+ maar dan heb ik 
gewoon 21...Le6 en zwart wint. Met de zwarte koning in 
het midden krijgt wit tegenkansen, ook al gaat hij nu 
materiaal verliezen.]  

Puntendeling 
Martijn Boele 
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20.Lg6 Dxb5 21.0–0–0 Le6 22.g5! Sterke zet.  
22...fxg5 23.Dg3 Pc6 24.Dxg5+ Kd7 25.Le4 Tag8 
[25...Kc7 zegt Fritz.]  
26.Lxd5 Lxd5 Deze zet legt de basis voor de 
nederlaag. Niet om de zet zelf (de enige goede zet) 
maar om de hoeveelheid tijd die ik heb verbruikt om 
deze zet te spelen. Kostbare minuten gingen verloren 
omdat ik lang dacht dat ik aan het eind van de nu 
volgende geforceerde variant materiaal achter te staan.  
27.Txd5+ Dxd5 28.Td1 Dxd1+ 29.Kxd1  

Maar het materiaal is nog steeds gelijk verdeeld! Ik had 
nu echter beduidend minder tijd in deze niet eenvoudige 
stelling.  
29...Kc7 30.Df5 Td8+ 31.Kc2 Td7 [31...Td4!? 32.Pf8! 
(32.cxd4?? Pxd4+) ]  
32.Pg5 Txh2 33.Pe6+ Kc8?? Ik had gezien dat dit geen 
goede zet was maar dacht dat ik niet beter had. Maar de 
koning kan hier ook naar b6 of d6.... .....  
34.Pc5 Pb8 35.Pxd7 Pxd7 36.Df7 Hier ik ging mijn 
laatste 5 minuten in. In tijdnood verloor ik uiteindelijk 
snel omdat ik mijn toren in liet staan 1–0 
 
Jacques Boonstra had een prachtstelling opgebouwd, 
kreeg remise aangeboden en nam dat 
na enige zetherhalingen aan. Geen goede beslissing, 
want de stelling was totaal gewonnen voor hem, bleek 

direct uit de analyse. 
 
Supersub Albert Marks speelde weer een goede partij, 
maar door zware tijdnood kon hij zijn winnende stelling 
niet afmaken, deed een onreglementaire zet en gaf, met 
nog maar enkele seconden op de klok, gelijk sportief op.  
Rob van Belle, ook invaller, stond gewonnen, maar 
kwam ook in tijdnood waardoor hij enkele mindere 
zetten achter elkaar deed. Hierdoor konden een paard 
en een toren van zijn tegenstander Rob's stelling 
binnenkomen en plunderden daar wat pionnen. Rob 
vocht echter als een leeuw, en toen zijn tegenstander in 
tijdnood kwam, bleek onze man toch beter aangepast 
aan het bliksemschaak, won enkele pionnen terug en 
kon zijn toren offeren tegen de laatste pion, zodat enkel 
K+P tegen K overbleef. Zijn tegenstander zag in dat 
doorspelen geen zin had, en er werd remise 
overeengekomen, zodat de eindstand 4-4 werd. Hierbij 
moet de kanttekening worden gemaakt dat we dus één 
punt kado kregen. Uiteindelijk eindigde het vijfde met 
zeven matchpunten als 6e in de poule en was het 
afwachten of er nog gedegradeerd zou kunnen worden. 
Dit bleek enkele weken later niet het geval, zodat 
handhaving een feit was. Met iets meer scherpte en 
soms geluk hadden wij echter best mee kunnen doen 
om het kampioenschap. De Toren 2, die met maar drie 
matchpunten meer, tien in totaal, op bordpunten 
kampioen werd, werd door ons bijvoorbeeld verslagen. 
Eigenlijk was enkel WDC beduidend sterker, maar zij 
hadden het nadeel dat ze de zwakkere teams aan het 
begin van het seizoen hadden: toen het bij enkele teams 
duidelijk werd dat ze zouden degraderen is de opstelling 
zo aangepast dat het een beduidend zwakkere 
tegenstander werd. 
 
Aan de andere kant: hoewel er sterke teams in de 
eerste klasse rondwaren, mag het Vijfde volgend 
seizoen weer gerust meevechten om het 
kampioenschap. Teamgenoten, invallers, captain: 
bedankt voor een competent seizoen! 

OSBO-snelschaakkampioenschap 
Erik Wille 

Op Paaszaterdag werd in het grand-café van het 
Lorentz Ondernemerscentrum door de snelle schakers 
gestreden om de OSBO-titel. Vijf minuten bedenktijd en 
dan toch nog proberen goede zetten te doen. En als je 
dat dan gelukt is, moet het ineens zo snel dat winst 
allerminst zeker is. Kortom: een bijzondere tak van de 
schaaksport. 
 
De wedstrijdleiders Huub Blom en Barth Plomp waren 
blijkbaar bij de voorbereidingen bang geweest dat de 
echte schaakliefhebber in ons niet aan zijn trekken zou 
komen, want het programma telde maar liefst negen 
voorrondepartijen om er in de middag dan nog 16 
finalepartijen aan vast te plakken. Nu, drie weken later, 

ben ik weer voldoende hersteld van deze topsport, dat ik 
er nog een stukje over kan schrijven. Helaas is er na 
zoveel tijd wel weer veel weggezakt, vooral de vele 
nederlagen zijn volledig uit mijn geheugen gewist.  
 
Als bestuurder van een schaakclub heb je nog wel eens 
contact met politici en dan praat je over sport. Al snel 
blijkt dan het waanidee bij de lokale overheid en 
waarschijnlijk alle overheden te bestaan, dat sport 
alleen sport is als er bewogen wordt. Felle discussies 
voerde ik in het verleden met raadsleden, maar zonder 
resultaat. Op 11 april kwam ik er achter hoe ik dat moet 
aanpakken. Die raadsleden moeten een komen kijken 
(of meedoen) op een warme zaterdag aan een  
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snelschaaktoernooi. Het is een pure conditieslag, waar 
echt niet alleen bepalend is hoe goed je kan schaken. 
De vingervlugheid van sommige spelers maakt het pure 
topsport, alsof je naar de 100 meter-finale op de 
Olympische Spelen zit te kijken. Schaken is echt wel 
sport! 
 
Een kleine zestig spelers, waaronder vele ASV-ers 
trotseerden de warmte en het was leuk om te zien dat 
uit alle uithoeken van het grote OSBO-gebied spelers 
naar Arnhem gekomen waren.  Nog leuker was dat 
spelers van elk niveau van de partij waren. Het werd zo 
een reuze gezellige dag in die typische ongedwongen 
sfeer van ons home bij de toernooien. Het terras was 
vaak druk bezet met napratende schakers die toch echt 
pech gehad hadden en spelers zoals ik die van Willy 
Hendriks “hadden kunnen” winnen. Ook ik weet 
inmiddels dat “hadden komt als hebben is  geweest”.  
 
Tsja, hoe maak je nu een verhaal over een 
snelschaaktoernooi? Extra snel tikken dan maar? De 
spellingscontrole haalt de fouten er wel uit tenslotte. Dat 
in tegenstelling tot snel schaken. Daar haalt alleen de 
tegenstander de fouten eruit. Jouw fouten wel te 
verstaan! Het probleem met snelschaken is, dat je vanaf 
enig moment op de dag niets meer ziet. En als je niets 
gezien hebt, is het lastig schrijven. Wat me nog wel bij 
staat, is het grote verschil tussen de voorronden en de 
finalepartijen. In de voorrondepartijen dacht ik nog echt 
te kunnen snelschaken. Daar waar het schaken tekort 
schoot, was ik snel en soms deed ik zelfs goede zetten. 
Na de middag was het licht uit. Soms verloor ik twee 
keer in de tijd dat anderen alleen de eerste tien zetten 
van de opening van de eerste partij gespeeld hadden. 
Soms betrapte ik me erop dat ik wel snel was, maar dat 
ik geen idee meer had, wat er nu eigenlijk op het bord 
stond. En gek genoeg was dat aan mijn kant dan 
meestal te weinig. 

Maar ja, dat waren mijn avonturen die na de voorronde 
net niet in finalegroep A eindigde. Het was opvallend dat 
de heren Plomp en Blom, toch twee bevriende 
schakers, ineens besloten dat de finalegroepen niet uit 
tien, maar slechts uit negen spelers zouden bestaan. En 
ineens zat ik in groep B in plaats van A. De resultaten 
van de middag gaven Plomp en Blom gelijk. De spelers 
die in de A-groep kwamen hoorden daar en voerden 
een waar spektakelstuk op. Met natuurlijk onze trainer 
Willy Hendriks als de grote titelkandidaat, maar ook 
Peter Boel en Gerben Hendriks speelden bij de besten 
mee. In de strijd om de titel mengden de laatste twee 
zich zelf niet. Wel was er een hoofdrol voor Gerben 
Hendriks die in de slotronde koploper Hotze Hofstra van 
Bennekom versloeg, waardoor de titel naar Roel Donker 
van Meppel ging. Het was een enerverend slot van een 
mooie, gezellige, warme en vooral vermoeiende dag. 
 
Het was een nieuw evenement bij ASV en het is goed 
bevallen om dit te organiseren. Daarmee komen we 
meteen in een spagaat. Zo’n mooi evenement moet je 
willen blijven organiseren. Dat is een goede promotie in 
het Oostelijke schaakgebied. Aan de andere kant 
worden zoveel OSBO-activiteiten in Arnhem 
georganiseerd, dat een beetje spreiding ook geen 
kwaad kan. We wachten dus maar af of het komend jaar 
op Paaszaterdag weer vol huis is met snelschakers in 
ons grand-café.  
 
En voor wie het snelschaken goed beviel; we zijn van 
plan om weer met zoveel mogelijk viertallen mee te 
doen aan het OSBO-snelschaakkampioenschap voor 
viertallen. Ook ASV-ers die extern bij een andere club 
spelen, kunnen bij ASV aanschuiven. Binnenkort zal ik 
jullie benaderen, maar houdt 13 juni (in Bennekom) 
alvast vrij voor dit leuke toernooi. 
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