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Soms valt alles op zijn plaats. Bij het opmaken van 
Plaatjes kijken bleef er een lelijk wit gapend gat over. 
Altijd erg vervelend. Hoe ga ik dat nu weer opvullen? 
Even kijken of ik nog wat leuke foto’s heb. Wat een 
toeval: een foto van een van de besproken plaatjes met 
beide schakers erop en als toetje zit de auteur van de 
rubriek er nog naast ook! 
 
Soms gaat er ook iets mis. Was de vorige keer de 
rubriek Plaatjes kijken al door Theo overgenomen,  deze 
keer helemaal geen bijdrage van Hendrik van Buren!? 
Maar wees gerust. Hendrik verkeerd in goede 
gezondheid en bleek gewoon een stuk geschreven te 
hebben. Dit heeft de eindredacteur echter niet bereikt 
via de elektronische snelweg. Mogelijk is de mail ergens 
in een overijverig spam filter blijven steken. Hoe dan 
ook, de volgende keer staat Hendrik er gewoon weer in!  

De externe competitie zit er weer op. Op de valreep 
ontving de redactie nog een bijdrage van ASV 6. Hulde, 
en ga zo door. Er zijn een paar teams die trouw verslag 
doen van al hun wedstrijden in ASV Nieuws. Andere 
teams laten sporadisch iets weten maar van sommige 
teams zou je afgaande op ASV Nieuws het bestaan in 
twijfel mogen trekken. Ik ben vast niet de enige die dit 
jammer vindt. Dus kom op, volgend jaar verslagen van 
ASV 1 t/m 11 (of 12?)!  
 
Namens de redactie veel leesplezier gewenst! 
 

Robert Naasz 

In het laatste nummer van ASV-Nieuws sloten we deze 
rubriek af met een vooruitblik op de laatste maand van 
de externe competitie. Inmiddels is het externe seizoen 
ten einde. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het 
vanuit sportief oogpunt geen groots seizoen was. Alleen 
ASV 6 deed tot het eind mee om de titel. Een knappe 
tweede plaats werd hun deel. ASV 3 en 9 daarentegen 
degradeerden. Het derde team kende een hopeloos 
seizoen en verloor al haar wedstrijden. Het negende 
team kwam met een verzwakt team na promotie in de 
sterkste derde klassepoule terecht. Het was 
bewonderenswaardig om te zien hoe het team van 
captain Bert Sigmond tot het eind toe vocht voor 
handhaving. Het lukte helaas net niet. Het tweede team 
redde zich daarentegen wel door in de slotronde nu 
eens wel het niveau te halen dat het team heeft. 
Volgend seizoen beter! Positief was dat ASV opnieuw 
slaagde met elf teams te spelen zonder in de problemen 
te komen met het aantal spelers. Slechts eenmaal kon 
niet compleet aangetreden worden en daar zal menig 
club jaloers op zijn. 
 
Nu de externe competitie ten einde is gaan we natuurlijk 
niet stil zitten. We zijn intussen gestart met het 
inventariseren wie wil meedoen in het nieuwe seizoen. 
Het doel is vanzelfsprekend tenminste het aantal van elf 
teams te handhaven. En als meer kan, zullen we dat 
niet laten. Vooralsnog zal elf echter het streefgetal zijn.  
 
De reguliere competitie is weliswaar ten einde, maar de 
bekercompetitie nog niet. Op 29 mei wordt in het grand-
café van het Lorentz Ondernemerscentrum de OSBO-
cupfinaledag gespeeld. Tot ons grote genoegen heeft 
ASV 4 zich bij de laatste vier geplaatst. De mannen van 
Anne Paul Taal treffen bij die laatste vier ook 

bekerhouder Denk en Zet (Hattem), Wageningen 3 en 
Bennekom. We wensen hen veel succes toe. U kunt het 
vanzelfsprekend van dichtbij meemaken. Handig is dan 
mee te doen aan het Vierkampentoernooi, zodat u zelf 
ook nog drie partijen kan spelen. Dat toernooi begint 
vrijdagavond 28 mei. Aanmelden kan nog bij Ruud 
Wille. 
 
Naast dit toetje van de teamwedstrijden staan er nog 
enkele leuke schaakactiviteiten op het programma. Zo 
gaan we op zaterdag 12 juni natuurlijk weer met een 
aantal teams naar Bennekom voor het OSBO-
snelschaakkampioenschap voor viertallen. 14 dagen 
later wacht de jaarlijkse tweestrijd met Wageningen. De 
massakamp wordt dit jaar in Arnhem gespeeld en we 
hopen dat we weer aan 25 borden voor senioren en 10 
borden met jeugd zullen spelen. 
 
Met het eind van de teamwedstrijden is natuurlijk geen 
einde gekomen aan de clubavonden. Integendeel, we 
gaan nog tot en met 8 juli door in het Activiteitencentrum 
Schreuder, waar we nu tot ons grote genoegen al weer 
een jaar vertoeven. Er is nog elke donderdag interne 
competitie, waarbij 3 juni het interne 
snelschaakkampioenschap wordt gespeeld en op de 
laatste avond is het de beurt aan het Fischer 
Randomschaak. Nog vijf competitiepartijen dus en voor 
velen dus nog de mogelijkheid om het aantal partijen op 
de voor opname in het eindklassement noodzakelijke 25 
stuks te brengen.  
 
Tot zover de schaakactiviteiten. Ook van de 
bestuurstafel zijn er nog wat zaken te melden. 
Afgelopen maand is de overdracht van het 
penningmeesterschap van Eric Hartman naar Gerben  

Van het bestuur 

Van de redactie 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 
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Hendriks helemaal afgerond. Na een enorme papieren 
rompslomp is Gerben nu eindelijk tekeningsbevoegd. 
Onze nieuwe penningmeester heeft vervolgens ook 
meteen de contributie geïncasseerd. Verder hebben we 
besloten uiterlijk met ingang van het nieuwe seizoen 
een nieuwe laptop aan te schaffen, zodat onze 
competitieleider Martin Weijsenfeld op de clubavonden 
nog eerder witte rook heeft voor de nieuwe indelingen. 
Ook zal deze laptop gebruikt worden bij onze toernooien 
voor de live-weergave van partijen en verslagen. De 
oude laptop zal doorgeschoven worden naar de 
jeugdleiding, zodat ook die laptop zijn nut blijft bewijzen. 
Achter de schermen wordt ook hard gewerkt aan het 
inventariseren van de wensen voor aanpassingen aan 
onze website. Daan Holtackers heeft inmiddels al 
gesprekken gevoerd met de webmaster, de 
competitieleider en een deel van de jeugdleiding. En wie 
regelmatig de jeugdsite bekijkt, ziet dat die intussen van 
een nieuw jasje voorzien is. We houden u op de hoogte 
over de voortgang op dit terrein. Naast de geplande 
aanschaf van een laptop hebben we ook de 
mogelijkheid benut om enkele goede tweedehands 
klokken van de OSBO over te nemen. Daardoor heeft 
ASV nu meer dan 50 klokken. En dat aantal is voor de 
meeste evenementen die ASV organiseert groot 
genoeg.  
 
Deze uitgaven zijn mogelijk, doordat we dit jaar extra 
inkomsten hebben. Deze inkomsten zijn te danken aan 

een grote groep ASV-ers die belangeloos geassisteerd 
hebben bij het tellen van de stemmen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Ook op 9 juni “telt ASV 
weer mee” en daarmee spekken we ook dan weer onze 
kas. Onze dank aan de tellers is groot. Door uw 
inspanningen kunnen we het clubleven in de toekomst 
nog beter faciliteren en daar profiteert heel ASV van. 
 
Tenslotte kunnen we melden dat de contacten met onze 
Duitse schaakvrienden van SV Dortmund-Eichlinghofen 
concrete resultaten opgeleverd hebben. De laatste 
afspraken worden een dezer dagen gemaakt. Het is de 
bedoeling dat we zeer binnenkort starten met twee 
partijen per mail. De leden kunnen voor beide partijen 
een zet kiezen en de meest gekozen zet spelen we. 
Daarnaast zullen we waarschijnlijk op 27 november 
weer een delegatie van SV Dortmund-Eichlinghofen te 
gast hebben voor een schaakactiviteit in het kader van 
hun 75-jarig jubileum. Waarschijnlijk wordt dat een 
tweedaags bezoek, waarbij we op zondag onze gasten 
meer van Arnhem willen laten zien. De invulling daarvan 
is echter nog niet rond. De Dortmunders nodigen 
spelers van ASV van harte uit om op 29 augustus deel 
te nemen aan een rapidtoernooi in het Dietrich Keunung 
Haus in Dortmund. Zo ontstaat geleidelijk een leuke 
uitwisseling, want SV Dortmund  Eichlinghofen wil graag 
in 2011 gastheer zijn van een groep ASV-ers. Wij 
houden u over al deze internationale ontwikkelingen op 
de hoogte. 

Plaatjes kijken 
Theo Jurrius 

Hoe een paard een koning vangt 

Deze stand komt uit de snelschaak marathon in 
Dordrecht en hier heeft Barth Plomp wit tegen Jaap 
Vogel en als je weinig tijd hebt gebeuren er vaak leuke 
dingen. 1.Pe3 Le4 2.Pd1 en zwart dacht hier te winnen 
door met zijn pion door te lopen 2…c2 en na 3.Pf2 
kwam zwart erachter dat Kg4 niet kon en hij dus mat 
stond! 

 

En hoe vang je dan een paard?  

Het slot van de bekerpartij tussen Wouter van Rijn tegen 
Leon van Tol met zwart en die is aan zet. De grap is dat 
1…Kxd7 2.Pxe5+ Kd6 3.Pc4+ en Pxb2 remise is maar 
Leon had dit alles al zien aankomen en speelde 1…
Lf4+! 2.Kxb2 Kxd7 En het arme paard heeft geen 
velden meer. Wouter probeerde nog 3.Ph8 maar 3…
Le5+ won het paard. 



6 

 Mei 2010 ASV-Nieuws 
Afwikkelen  

Wekenlang heb ik stiekem op zijn bord zitten turen en 
nu heb ik hem. Wit is Hendrik van Buren tegen Tom van 
Bentvelzen en hier gebruikt hij zijn jarenlange plaatjes 
kijken kennis. Toreneindspelen zijn altijd lastig en hoe 
win je zoiets met een pion meer? Juist ja, 1.Te6! en nu 
moet zwart wel torens ruilen en het pionneneindspel is 
simpel gewonnen voor wit. Tom gaf daarom ook direct 
op. 
 
Matnetje  

Uit de interne en Tony Hogerhorst heeft een kwaliteit 
meer tegen Hedser Dijkstra en dreigt met Lf2+ een stuk 
te winnen. Dus speelt wit 1.Pg4 en nu kwam zwart met 
het fraaie 1…Lg3! En het mat is alleen te dekken met 
2.Lf3 Txc2! 3.La3 Ta2! En als de loper weggaat volgt 
Ta1 met mat. 
Paard aan de rand  

Koen Maassen van de Brink tegen Peter Boel en die 
heeft zojuist 2 giftige pionnen geslagen op b2 en a2 en 
moet nu de prijs betalen met 1.Pc5 Valt de loper op d3 
aan en dreigt Pd7 met kwaliteitswinst, zwart dacht dit 
alles te voorkomen door met de dame weg te gaan en 
de loper te dekken. 1…Df5 2.g4! Nu kan de dame niet 
langer de loper blijven dekken.  
 
Hakkuh! 

Erik Wille heeft hier met wit zijn favoriete opening weer 
op het bord gehad tegen Tony Hogerhorst. De 
combinatie is wat aan de lange kant voor plaatjes kijken 
maar is erg fraai, even een bord erbij pakken is hier wel 
handig. Eerst is er de keuze welk stuk? Erik neemt 
natuurlijk het stuk dat het meeste waard is 1.Txe6! 
1.Pxe6 won ook 1…Tae8 natuurlijk neem je dat niet 
aan, maar zo makkelijk was het nog niet 1…fxe6 
2.Dxe6+ Kh8 3.Pg5! met mat of dame winst! 2.Pg6! Dat 
krijg je als je offers niet aan neemt! 2…fxe6 3.Lxe6+ Tf7 
3…Kh7 4.Pg5+! Kxg6 5.Lf5 mat! 4.Pg5 Tf8 Deze 
stelling is eigenlijk ook een plaatje waard. 5.Pxf7 Txf7 
6.Pe5 en wit won makkelijk met zijn stuk meer. 
 
Vorkje  

Bert Sigmond staat hier in een externe wedstrijd 
gewonnen met zwart. Maar het moeilijkste is nog altijd 
winnen als je gewonnen staat. De toeschouwers hadden 
ondertussen al verschillende winnende zetten voor 
zwart gevonden maar niet de zet van Bert. 1…De4+ 
2.Df4 en wat nu dacht iedereen, maar Bert speelde snel 
2…g5+! 3.Kxg5 Ph3+ en de stukken konden weer het 
doosje in omdat wit de dame verliest. 
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Ontsnapping 

Hier heb ikzelf zwart tegen Martijn Boele en ik had met 
zwart iets teveel pionnetjes geofferd. Wit heeft net Td1-
d4 gespeeld, daar waar Da5+ winnend was, en dreigt nu 
mat op a4. Gelukkig mag zwart eerst nog een zet doen. 
1…Lxf3+! 2.Kd3 nemen met 2.Kxf3 kon niet vanwege 
2…Dg3+ 3.Ke2 f3+ met damewinst. 2…Le2+! 3.Kxe2 
Het leuke was dat na 3.Kd2 zwart gewoon 3…Df2 kan 
spelen met remise omdat 4.Ta4+ dan wordt beantwoord 
met het tegen schaak 4…La6+ en wit gaat mat! 3…
Dh2+ met remise omdat wit niet uit het eeuwig schaak 
kan lopen. 
 
Damewinst tegen een dame? 

Hier heeft Hendrik van Buren met wit zojuist Tfe1 

gespeeld en dreigt met damewinst tegen Liedewij van 
Eijk.  

Maar Liedewij had verder gekeken en speelt 1…0-0-0! 
en dreigt nu zelf de witte dame te winnen met Lxh2+. 
Geïmponeerd door het zwarte plan speelde Hendrik nu 
2.g3 en verloor daarna vrij snel. Later bleek dat 2.Txe6 
Lxh2+ 3.Pxh2 Txd2 en nu wint alleen 5.Te2 voor wit 
maar dat is niet makkelijk vooruit te zien. 
 
Plaatje 
 
Sommige stellingen zijn gewoon een plaatje waard, 
bijvoorbeeld de  volgende waarin de koning mat staat 
midden op het bord. Jan Sanders had wit in een 
wedstrijd van het tiende. 

pionnenstorm 
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Twee jaar geleden speelde ik in Maastricht een 
weekend toernooi, waarin op de laatste dag mijn 
tegenstander niet kwam opdagen. Daarom moest ik 
tegen de veel hoger geplaatste Nick Beijerinck spelen 
en die partij verloor ik. ‘s Middags moest ik spelen tegen 
mevrouw Tempelman. Eindelijk stond ik eens goed, 
maar toen viel ze flauw, waarop de wedstrijdleiding me 
verzocht maar remise te nemen. Een bizar slot. Maar in 
Delft was de slotdag mogelijk nog vreemder. 
De eerste partij verloor ik door een blunder van de als 
2e geplaatste speler (1973) in een stelling die voor hem 
wel prettig, maar zeker nog niet gewonnen was. 1-1 zei 
hij. In een grijs verleden scheen ik eens van hem 
gewonnen te hebben. Dat moet wel heel lang geleden 
zijn, want toen won ik ook nog het weekendtoernooi 
(Leiden). Maar toen ging de B-groep ook tot 1900 en nu 
tot 2000. De tweede partij moest ik tegen een speler 
met een rating van 1608. Positioneel had ik veel, maar 
er door komen, ho maar. Dan maar forceren en verloren 
komen te staan. Dit plan gelukte me aardig. Ook mijn 
tijd was nagenoeg op. Maar bij deze gelegenheid 
kregen we er per zet 5 seconden bij. Dit bleek 
voldoende om me naar remise te rommelen. De 
volgende ronde won ik eindelijk een moeizaam eindspel. 
De speler had een rating van boven de 1800, dus dit is 
op dit moment voor mij al een hele prestatie. Vervolgens 
verloor ik van Bas Haver in een eindspel dat ik helemaal 
niet hoef te verliezen, volgens een deskundige uit de A-
groep. In Tilburg verloor ik ook al eens tegen hem (0-2). 
Samen met zijn broer vormt hij een getalenteerd stel en 
zijn rating van 1776 is veel te laag. In het toernooi won 
hij eerst tegen de 3e geplaatste speler, daarna tegen de 
1e geplaatste speler, ook in de 3e partij stond hij straal 
gewonnen, maar deze partij heeft hij toch nog weg 
gegeven. 

De zondag was om boven de 50% te komen, dacht ik. Ik 
had dit toernooi het geluk dat ik met mijn clubgenoten in 
Hoogvliet mee kon rijden. De wedstrijd begon maar mijn 
tegenstander was er nog niet. Nu, hij zal wel wat later 
komen, maar na ruim een half uur was er nog niemand. 
Niets zo vervelend als winnen zonder te spelen. Mijn 
tegenstander bleek zich te hebben verslapen, maar 
iemand van de organisatie met een rating van 1770 was 
bereid gevonden zijn plaats in te nemen. Maar nu moest 
ik wel met minder tijd spelen. Maar liever schaken dan 
een gratis punt. Positioneel bereikte ik eigenlijk weer 
alles, maar door breken, ho maar, en tijd ook al niet. Hij 
had ook al verschillenden keren remise aangeboden, de 
schuiver. Wat zet hij die loper op een rare plek. Kan het 
of kan het niet. Wat volgde was de krankzinnigste zet 
van het toernooi, zeker met nog een minuut. Een loper 
voor een pion zetten om te proberen met een extra pion 
door te lopen. En natuurlijk, met een loper meer wint hij, 
ook al kost hem dat nog de nodige moeite. 
De laatste ronde dan maar. De organisatie: sorry, maar 
je heb geen tegenstander. Ja, maar ik sta toch helemaal 
niet onderaan? Ja, maar dat heeft de computer 
aangegeven. Kan je dan niet die man van de organisatie 
die zo even tegen me speelde tegen iemand anders 
opstellen? Nee, die heeft nu echt geen tijd, die moet 
zich met de organisatie bezig houden. Maar dan word ik 
3 dubbel benadeeld. Eerst geen tegenstander, dan met 
minder tijd spelen en dan weer geen tegenstander 
(natuurlijk heb ik me zelf ook benadeeld door geen 
remise te nemen in een gelijke stelling, maar dat dit het 
gevolg was kon ik natuurlijk niet voorzien). Ja, 
misschien hadden we daar rekening mee moeten 
houden. Ik ben maar thuis naar de ronde van 
Vlaanderen gaan kijken. 

Herhaling van zetten: Weekendtoernooi Delft 
Paul de Freytas 

Zomerse zon in zaai Zutphen 
Martijn Boele 

Op zaterdag 8 mei om negenhonderd uur, reed de 
bolide van Tony noordoostwaarts, om het rapidtoernooi 
van Zupthen aan te doen. Het was een mooie 
zaterdagochtend, misschien iets te vroeg. Na een 
voorspoedige reis kwamen we in het Daltoncollege aan, 
waar in een ruime en lichte zaal de stukken als 
eenzame ridders al keurig stonden opgesteld. Ze 
zouden snel worden beroerd door grijpgrage vingertjes. 
 
Na aanmelding en het oplossen van de dagpuzzel kon 
het echte schaken beginnen. Hogerhorst had er zin in 
en ook Otto Wilgenhof, die daar natuurlijk moest zijn 
omdat Olav, zijn broer, één van de organisatoren was, 
leek tot de tanden toe gewapend. Hij was op rating als 
eerste geplaatst. 

Mijn eerste partij speelde ik met zwart tegen Wouter 
Kerpershoek. Een schaker met een rating van 1600, die 
in een versnelde draak al snel misgreep, het niet actief 
genoeg aanpakte zodat ik makkelijk enkele pionnen 
voorkwam. Doordat hij veel tijd verbruikte werd het een 
eenvoudige overwinning. 
Ook Tony rolde zijn zwakkere tegenstander snel op. 
 
De tweede ronde moest ik aantreden tegen Lutsen 
Dooper, een mij niet onbekende in mijn eerdere, 
jeugdige schaakleven, een jaar of wat geleden. Dooper 
was toen met een rating van ongeveer 1750 te sterk 
voor mij, maar inmiddels moest ik hem op papier 
kunnen hebben. Met wit een gezellige Siciliaan 
gespeeld waarbij ik het centrum met mijn torens kon  
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bezetten.  
Er ontstond de volgende stelling:  

Hier speelde Dooper 
1... Le6? 
Niet goed, maar wat anders? 
2. Txe6! fxe6 3. Dxe6+ Kh8 4. De7 Tg8  
Enige zet. 
5. Pd6 Tbf8  
Weer enige zet. 
6. g6! 
En opgegeven. Als zwart slaat is het mat 
op h4 en tegelijk is de dreiging Pf7+ 
dodelijk. 
 
Otto, die zijn partij snel in winst omzette, 
wist echter een prachtige verbetering op 
2. Txe6, namelijk: 
2. Dxe6!! 
Een dame-offer is altijd leuk en ook de 
beste zet.  
2. ...fxe6 3. Txg7+ Kh8 4. Txd7+ Kg8 5. 
Txc7 
De batterij werkt prachtig en zwart blijft 
twee stukken voor. 
 
In de derde partij probeerde ik eens wat 
nieuws. Mijn openingen zijn nooit goed 
geweest, dus een vaag variantje van de 
draak die ik eens in een snelschaakpotje 
door Carlsen zag spelen moest wel goed 
zijn. Tegenstander Ronald Ekkel (ELO 
1968), die verdacht veel op postbode 
Siemens leek, vond echter snel 
antwoorden en hielp mijn mooie zwarte 
stelling vakkundig om zeep door goede positionele 
zetten te doen. Zijn koning stond echter niet veilig en dat 
gaf mij enige aanknopingspunten. Toen hij een paard op 
e6 mocht zetten, ondersteund door een pion en met 
geen mogelijkheid weg te krijgen, dacht ik dat het over 
was. Ekkel werd echter wat nerveus en deed niet meer 
de juiste zetten. In tijdnood miste hij een paardvork die 
de dame zou winnen en daardoor kwam ik terug in het 
spel met een sterke aanval op zijn koning. Net toen ik 
dacht zijn dame te winnen, deed ik een 
onregelementaire zet (hij hief het schaak op met zijn 
dame waarbij ik tegelijk schaak stond) en moest ik 
dames ruilen. Toen ik dat deed zag ik ook dat ik een 

mat in vijf had gemist. Het erop volgende toreneindspel 
behandelden we allebei actief en met gevoel, zodat 
remise het terechte gevolg was. 
 
Pauze.  
De binnenstad van Zutphen zit vol met muzikanten en 
bakkers.  
Dat kwam goed uit.  
Ik houd van muziek en eten.  
Tony ook. 
 
De vierde ronde moest ik tegen de aimabele Yanien 
Veenendaal. Zij zou later bij de prijsuitreiking nog een 
buit in de wacht slepen, maar of dat nou was voor de 
beste dame of de ratingprijs, is mij nooit duidelijk 
geworden. Van een vrouw verliezen is mij nog nooit 
overkomen (dat wordt nog wat in de hoofdgroep in 
Dieren van de zomer) dus een solide overwinning met 
de witte poppetjes was het gevolg. 
 
Het kon niet uitblijven.  
In de vijfde ronde moest ik tegen heer Hogerhorst 
aantreden.  

 

Gestoorde schaakvrienden... © Thea Hogerhorst 
 
Na een zoveelste openingsmishandeling ging ik eindelijk 
eens schaken en kwam een volle pion voor. Daarnaast 
had Tony een open koningsstelling waar ik mijn stukken 
naar toe dirigeerde. Ik onderschatte zijn tegenactie in 
het centrum echter en Tony weet altijd best wat grappen 
en grollen in de stelling te brengen. De kritieke en 
extreem moeilijke positie: 
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Wit dreigt Pf4 met grote problemen voor zwart. 
Ik speelde hier 1... Le6?? en kon na Pf4 opgeven.  
Echter, wat ik ook zag, maar niet speelde omdat ik 
ergens zag dat het niet mat ging (waarover ik mij nu nog 
steeds verbaas) is prachtig: 
1... Txe4!! 
Wit kan niet nemen vanwege mat via Dd1+ gevolgd 
door Df1#. 
Er is een aantal interessante varianten, de ene nog 
moeilijker te vinden dan de andere. Gelukkig is Rybka 
van de partij: 
 2. Pf4  
(2. Lg5 Te1+ 3. Kf2 (3. Dxe1) 3... Ld6 4. Txd6 Tf1+! 5. 
Ke2 cxd6 6. Pf4 Dxf3+ 7. Dxf3 Txf3 8. Kxf3 Le6 9. 
Pxe6+ fxe6)  
2... Txf4 3. Lxf4 Le7 4. Te8 Lf6 5. Le5 Le6 6. Lxf6+ 
Kxf6. 
Ik weet niet hoe goed een schaker moet worden om een 
sluitend oordeel over deze stelling te geven, maar ik kan 
het niet. Nog niet, naar ik hoop. 
Deze broedermoord eindigde dus in een terechte zege 
voor vrind Tony. 
 
De vriendelijke Carlos Preuter, lid van de Toren, was 
mijn volgende tegenstander. Toch wel wat bozig over 
het verlies tegen Tony opende ik agressief. Carlos kon 
dit niet bolwerken en had al snel weinig stukken te 
verhappen. Hij probeerde het nog maar stond binnen 20 
zetten mat. Stevig aanpakken, die Torenspelers. 
 
Het gaf mij ook de tijd om rustig naar de tweede 
broedermoord van de dag te kijken.  
Tony Hogerhorst – Otto Wilgenhof. Met een interessant 
eindspel als gevolg: 

In deze stelling speelde Tony te langzaam:  
1.Kf5? 
Maar hij had ook winstkansen:  
1.g4! Pa3  
(1...hxg4 2.fxg4 Kc3 3.g5 b2)  
2.Lf5 hxg4 3.fxg4 Kc3 4.g5 b2 5.g6 Pc2 6.g7 b1D 7.g8D 
en zwart moet zijn best doen om remise te houden. 
1...Kc3 2.Kg5 Pa3?  
Otto mist nu ook een verbetering: 2...Kb2! 3.f4 Kxb1 4.f5 
b2 5.f6 Pd4 6.f7 Ka2 7.Kxh5 Pe6! Dreigt na promotie het 
vorkje. 8.Kg6 b1D+ en wint eenvoudig. 
3.Lf5 Pc2 4.Kxh5 b2 5.g4 b1D  
Otto gaf het niet meer uit handen en won gedecideerd. 
 
De laatste partij speelde ik weer met zwart, tegen Jan 
Kalkwijk. Een oude vos die niet alleen onfris rook, maar 
ook rustig tussen zijn tanden zat te fluiten en zichzelf 
ritmisch begeleidde door met een geslagen stuk op de 
tafel naast het bord te tikken. Zowel in mijn als in zijn 
tijd. Afijn, ik ergerde me weer mateloos aan dit 
onsportieve gedrag. 'Zeg er dan wat van,' zei Otto 
nadien terecht, 'en anders moet je niet zeuren.'  
Ik probeerde het nog met 'Ja, maar hij is 
honderdvierentachtig of zo, dan moet je dat wel weten', 
maar Otto had gelijk. 
Ik speelde slecht. Hij ook. Mij interesseerde het niet en 
hij vond het nogal belangrijk.  
Terecht! Schaken ís belangrijk! Ik gaf een pionnetje 
kado en later nog één. Motivatie is mijn grootste 
probleem. Sommige schakers doen zulke domme zetten 
dat enkel meewarig zuchten op zijn plaats is. Maarja, als 
je vervolgens verliest heb je altijd ongelijk. 

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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Een interessant eindspel met ongelijke lopers was 
echter de enige les uit deze barslechte partij. 

De tegenstander speelde hier  
1. Lg8 
waarop ik met mijn koning naar de witte pionnen 
wandelde. Want ongelijke lopers, dus toch remise, ging 
het door mijn hoofd. Onzin natuurlijk. In de fases van 
groei van een schaker is het mij opgevallen dat men tot 
1900 denkt dat het meestal remise is. Dit is geenszins 
het geval, heb ik het afgelopen jaar ontdekt. Ook in de 
achtste partij van het onlangs gespeelde 
wereldkampioenschap Anand – Topalov bleek dit maar 
weer eens het geval.  
Ik verloor door de twee vrijpionnen, omdat ik te lui was 
om na te denken over wat ik in de partij wilde spelen. 
Daar kwam ik direct na de partij op het toilet wel achter, 
namelijk: 

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

1. ...h6! 2. gxh6 Kd6 3. Kg4 Ke7 4. h7 Ld4 5. Kg5 Kf8 6. 
Kxg6 Lh8 
Wit kan niet meer winnen, omdat hij zijn koning nooit bij 
zijn vrijpion krijgt. 
Als wit niet slaat op h6, ruilt zwart de g5-pion af en 
offert zijn loper voor de laatste pion. 
Zeer leerzaam eindspelletje, dus toch nog wat aan de 
misbakselpartij gehad. 
Kalkwijk vond het ook nog nodig te melden dat hij 
'verdiend gewonnen had'. 
Jammer, maar hoongelach was zijn deel. 
 
Rapid is voor mij een vaag soort schaken. Vluggertjes, 
of snellertjes, zoals mijn leerlingen bij de jeugd het 
plegen te noemen, kunnen op gevoel worden gedaan. 
Als je in een gewone partij iets ziet of niet vertrouwd 
kan er rustig eens diep worden gerekend. Bij rapid zie 
ik altijd veel meer dan er is. Kansen over en weer die 
vaak helemaal geen kansen zijn. Volledig op gevoel 
spelen kan ook niet, daarvoor is er weer teveel tijd. 
Gewoon vaker doen is het devies, waarschijnlijk. 
Saillant detail: met wit alles gewonnen, met zwart een 
halfje uit drie, terwijl ik normaliter met zwart beter 
presteer. 
 
Otto maakte zijn favorietenrol schitterend waar en won 
het toernooi met 7 uit 7 overtuigend, waarvoor 
complimenten en felicitaties. 
Tony eindigde uiteindelijk op 4 uit 7 en ondergetekende 
op 4,5 uit 7. 
Ook zijn complimenten voor de organisatie op hun 
plaats. Het toernooi was uitstekend georganiseerd, er 
was een ruime catering -die niet duur was- en alle 
rondes begonnen mooi op tijd. Er werd duidelijk 
gemaakt waar men hoe laat moest zijn, hoe de klokken 
werkten en Snelle Japie was vergeleken bij de 
ieteeman, die alle uitslagen en standen verwerkte (en 
later op internet zette), een slome duikelaar. 
 
De uitnodiging om in Arnhem bij de Hogerhorstjes te 
happen werd snel geaccepteerd. 
Het eten van Thea, de vrouw van Tony, was zeer 
smakelijk. De gastvrijheid was gelijk een warm bad. 
Na tafeltennis en snelschaak uiteindelijk moegestreden 
huiswaarts gekeerd om daar als een bezetene bier te 
gaan drinken. 
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Op diverse plekken heeft de ASV-er al kunnen lezen 
over de verrichtingen van ons 2e in de 8e en 9e KNSB 
ronde en weet daarmee dat we ook voor het volgende 
seizoen voor ons team de derde klasse hebben kunnen 
veilig stellen.  
 
Aan de wedstrijd in de 8e ronde tegen Rijswijk heeft dit 
echter niet gelegen.   
 
Voor aanvang van de wedstrijd was de stand in klasse 
3G als volgt; 
1-3 Promotiekandidaten; Charlois Europoort 2, Rijswijk 
en Bergen op Zoom; 9 Mp, (Met Rijswijk; 30 Bp.) 
8-10 Degradatiekandidaten: ASV 2, SC Delft 3 en 
Botwinnik 1; 5 Mp (Met ASV 2; 27.5 Bp) 
 
Kortom, de belangen waren wederzijds groot en de 
verschillen voor een 8e ronde extreem klein. Bij verlies 
konden we het waarschijnlijk schudden want Delft en 
Botwinnik moesten in de laatste ronde tegen elkaar. 
 
Zo streden we op een zonnige maartse dag op een 
mooie lokatie midden in een centraal park van Rijswijk 
tegen een, tot op het bot gemotiveerde, maar 
sympathieke, tegenstander die, gelijk met 2 andere 
teams, als koploper voor een mogelijke promotie streed.  
 
Geen goed uitgangspunt dus. 
 
Echter wij bleken in eerste instantie gemotiveerder (of 
gewoon toch beter?) en een 1.5-6.5 overwinning lag 
binnen ons bereik. Dit na een remise in een 
vooruitgespeelde partij van Fred en een gedegen winst 
van John en goede stellingen op de andere borden. 
 
Echter plotseling ging het op enkele borden mis, werden 
schijnbare overwinningen omgetoverd in vette nullen of 
magere halfjes en plotseling was een 4-4 overwinning 
het hoogst haalbare. Dat een duidelijk ervaren fan van 
de tegenpartij zelfs toen nog zijn bewondering uitsprak 
voor ons was voor ons een schrale troost toen de 4-4 
een feit was. 
 
De gedetailleerde beschouwingen bespaar ik u, die mag 
u nalezen in de diverse andere media. En ook een 
nabeschouwing over hoe het zover heeft kunnen komen 
dat dit team tot de laatste ronde voor klassebehoud 
moet vechten ga ik niet doen. Ik weet het niet en wil het 
ook niet weten. Maar spannend was het wel. 
 
Wel ga ik mijn partij tegen M. Hoving bijvoegen. Een 
leuke pot en toepasselijk voor de wedstrijd tegen 
Rijswijk. Leuk, spannend, gezellig, veelbelovend maar 
uiteindelijk slechts gelijk spel! 
 
 

Hoving,M (2103) - Schleipfenbauer,F (2064) 
KNSB 3G Rijswijk (8), 27.03.2010 
[Commentaar Rybka 3 1–cpu 32-bit  (20s)] 
 
Na mijn 12e zet 11...a5 ontstond de volgende stelling op 
het bord  

 
De sporen van een Koningsindiër zijn duidelijk zichtbaar 
en normaal zit ik dan goed maar in deze stelling begon 
ik me zorgen te maken om de pion op d6.  
Wit kan hem makkelijk aanvallen maar zwart lijkt hem 
nog net met moeite te kunnen dekken. 
12.Dd2 De7 13.Pc2 Pc5 14.Tad1 Lf8 15.Lf4 Td8 

 
Na lang nadenken gespeeld. Wit lijkt nu met de 
volgende zet beslissend voordeel te krijgen maar het 
tegendeel is waar. Het volgende kwaliteitsoffer maakt 
mijn stelling weer speelbaar.  
16.e5 [16.Pd4 a4=]  
16...dxe5= 17.Dxd8 Dxd8 18.Txd8 exf4  
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
  
 

We houden het nog even spannend 
Frank Schleipfenbauer 



13 

 Mei 2010 ASV-Nieuws 

Kijken we oppervlakkig naar de stelling en tellen we 
punten dan zou wit beter moeten staan. Zwart heeft een 
pion voor de kwaliteit maar het is een dubbelpion. Dus 
wit staat beter? Nee! 
De lichte zwarte stukken zijn sterker dan de witte torens 
aangezien alle velden op de open e en d lijn in het 
zwarte kamp door zwart beveiligd kunnen worden. 
Verder zijn de zwarte velden in het witte kamp zwak en 
kan de f-pion mee werken in een koningsaanval. Kortom 
eerder zwart staat beter! 
19.Tfd1 Kg7 [¹19...Pe6 20.T8d2 Lc5+ 21.Kh2 Kg7=]  
20.Pe4 ? Wit gaat in de fout waarschijnlijk met het idee 
dat hij via Lg4 gebruik kan maken van de gepende loper 
op c8 en dat 2 open lijnen beter zijn dan 1. Na dit 
pionverlies staat zwart echter definitief beter. 
[¹20.T8d2!?=]  
20...Pfxe4 [20...Pcxe4 21.fxe4 Lc5+ 22.Kf1³]  
21.fxe4³  

21...Pxe4 22.Lf3 Pf6 23.Te1 Lc5+ 24.Kh2 Lb6 [24...h5 
25.b3³]  
25.Tdd1 Le6 [25...a4 26.Pd4³]  
26.b3 Tf8! Dit vond ik nog de mooiste zet van de partij. 
De lichte stukken houden de witte torens in bedwang en 
de zwarte toren gaat meehelpen in de opzet van een 
koningsaanval. Achteraf was wellicht 26.. Th8!! nog iets 
mooier en misschien ook beter geweest. 
27.Pd4 Lc8 28.Te7 Ld8 [28...Td8 29.Pc2∓]  
29.Te2 En dan nu de Koningsaanval! 

 
29...h5 30.Le4 Lb6 31.Pf3? Le3 [31...Te8 32.Tde1 
Pg4+ (32...Pxe4?! 33.Txe4 Txe4 34.Txe4³) 33.Kh1 
Pe3–+]  
32.Lc2∓ Th8 33.g3 [33.Tf1∓]  
33...Te8 [33...g5 34.gxf4 Lxf4+ 35.Kg2³]  
34.Tee1 Le6 35.Kg2 Kh6 36.Lb1 [36.gxf4 Lxf4 37.Pd4 
Ld7=]  

36...g5³  
37.Pg1 [37.gxf4 gxf4 (‹37...Lxf4 38.Pd4²) 38.Kh2 Tg8³]  
37...a4 [37...La7 38.Tf1 Lb8 39.gxf4 gxf4 40.Tf3∓]  
38.Lc2 [38.Pf3!?³]  
38...axb3∓ 39.axb3 b5 [39...fxg3 40.Kxg3 h4+ 41.Kg2∓]  
40.Ld3 [40.Td6!?³]  
40...Ta8 41.Ta1 Td8 [¹41...Tg8 42.cxb5 cxb5 43.Ta6∓]  
42.Tad1 g4 [42...bxc4 43.Lxc4 Txd1 44.Txd1 Pd5∓]  
43.hxg4? [43.gxf4 Lxf4 44.h4 bxc4 45.bxc4 Pe8∓]  
43...hxg4 [43...Pxg4!? 44.gxf4 Pf2–+]  
44.gxf4∓ Lxf4 45.Pe2 Lc7 46.Pg3 Lxg3 [46...Kg5!?∓]  
47.Kxg3= Ph5+ 48.Kf2 [48.Kh4 Pf4 49.Lf1 Txd1 
50.Txd1 Pg6+ 51.Kg3 bxc4 52.Lxc4 Lxc4 53.bxc4 Kg5=]  
48...g3+³ 49.Kf3 [49.Kg1 Pf4 50.Lf1 Txd1 51.Txd1 bxc4 
52.bxc4 Kh5=]  
49...Tg8= 50.Txe6+ Wit offert de kwaliteit terug 
waardoor alleen zwart nog voor de winst kan gaan. 
Kansrijker was 50.Te4!?= 
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50...fxe6∓ 51.cxb5 cxb5 52.Lxb5 g2 Hier gaat zwart te 
snel waardoor remise waarschijnlijk niet meer te 
ontlopen is. Rybka geeft als beter 52Tf8+!? 53.Ke3 
Pg7∓  

53.Tg1³ Tg3+ 54.Kf2 Txb3 55.Lc6 Kg5 56.Lxg2 Kf4 
57.Ke2 Pg3+ 58.Kd2 e5 [58...Pe4+ 59.Kc2 Tc3+ 
60.Kb2³]  
59.Kc2 Ta3 60.Ld5 Te3 [60...e4 61.Lxe4 Pxe4 62.Tg8³]  
61.Kd2 [61.Tb1 e4³]  
61...Te2+ [61...Pe4+ 62.Lxe4 Txe4 63.Tf1+ Kg4 
64.Th1³]  
62.Kd3 Te3+ 63.Kd2 Ta3 64.Te1 [64.Kc2 e4³]  
64...Ta4 [64...e4 65.Lxe4 Pxe4+ 66.Kc2³]  
65.Kc3 Td4 66.Lg2 Pe4+ 67.Lxe4 [67.Kb3 Kf5³]  
67...Txe4 68.Tf1+ Ke3 69.Te1+ Kf3 70.Tf1+ Ke2 71.Tf5 
Te3+ [71...Ke3 72.Th5³]  
72.Kc2 [72.Kc4!?=]  
72...Ke1 73.Th5 Te2+ [73...e4!? 74.Th4 Kf2³]  
74.Kd3= e4+ 75.Kd4 Kd2 76.Ta5 e3 77.Ta3 Te1 
78.Ta2+ Kc1 79.Ta1+ Kd2 80.Txe1 Kxe1 81.Kxe3  
De ultieme remise.  ½–½ 

Spelregels (4) 
Henk Kuiphof 

Deze keer wil ik het met jullie hebben over 
onregelmatigheden bij het schaakspel. Zoals bij ieder 
ander spel zijn die ook niet vreemd aan ons edele spel. 
Stel dat tijdens het spelen opgemerkt wordt dat de 
opstelling van de stukken bij het begin van de partij niet 
correct was. Dat kan maar zo gebeuren. Wat nog wel 
eens voorkomt is dat koning en dame verwisseld zijn of 
dat de lopers op de plaats van de paarden staan en 
omgekeerd. In zo’n geval is de partij niet geldig en moet 
opnieuw begonnen worden. Het gebeurt niet zo vaak 
maar het kan. Wat wellicht vaker voorkomt is dat het 
bord negentig graden gedraaid is, dus met in de 
rechterbenedenhoek een zwart veld in plaats van een 
wit veld. Wanneer dat voorkomt wordt de partij 
weliswaar verder gespeeld maar wel met de bereikte 
stelling op een bord in de juiste stand. 
Wat je ook wel eens ziet is dat de spelers met 
verwisselde kleuren spelen. Tenzij de arbiter een goede 
reden heeft om het anders te doen wordt de partij 
voortgezet. Een goede reden kan zijn dat de partij net 
begonnen is.  
Als een speler per ongeluk of met opzet stukken op de 
verkeerde plaats neerzet, moet hij die handeling in zijn 
eigen tijd herstellen. Zonodig kan de arbiter om 
assistentie worden gevraagd waarbij de klokken moeten 
worden stilgezet. De arbiter heeft het recht om de 
betreffende speler te bestraffen. 
Wanneer geconstateerd wordt dat een onreglementaire 
zet is voltooid (een zet is voltooid als de klok is 
ingedrukt), moet de stelling worden teruggezet naar de 
stelling waarin de onreglementaire zet werd gedaan. Je 
kunt hierbij aan van alles denken, zoals het slaan van 
de vijandelijke koning, het schaak zetten van de eigen 
koning of een onjuist uitgevoerde promotie. In dit geval 
geldt de regel van aanraken is zetten. De speler die de 
onreglementaire zet heeft gedaan moet dan spelen met 
het stuk waarmee hij de onregelmatigheid heeft begaan, 

tenzij dat strijdig is met de spelregels. De overtredende 
speler wordt door de arbiter bestraft door aan zijn 
tegenstander twee minuten extra bedenktijd te geven. 
Bij een tweede overtreding van dezelfde speler vindt 
dezelfde procedure plaats. Echter, bij een derde 
overtreding door dezelfde speler moet de arbiter de 
partij voor hem verloren verklaren, tenzij de 
tegenstander met het aanwezige materiaal geen mat 
kan geven, waarna de partij remise is. 
In bovengenoemd verhaal gaf ik aan dat de arbiter een 
speler kan bestraffen. Dan is de vraag welke straf de 
arbiter kan toepassen. Laat ik beginnen met te zeggen 
dat een goede arbiter er niet op uit is om een straf uit te 
delen. Hij zal zijn best doen om de partijen gladjes te 
laten verlopen. Als het dan moet kan hij als lichtste straf 
aan een overtredende speler een waarschuwing geven. 
Ook kan hij de bedenktijd van de tegenstander 
vermeerderen of die van de overtreder verminderen.  
Als de overtreding al te erg wordt, b.v. bij een 
herhaaldelijke overtreding kan hij de partij voor de 
overtreder verloren verklaren en tenslotte behoort het 
uitsluiten van het 
toernooi tot de 
mogelijkheden. In dit 
laatste geval is er 
natuurlijk wel wat aan 
de hand. 
Wellicht staan er in 
mijn verhaal dingen 
die jullie nog niet 
wisten. Welnu, dat is 
goed want de 
bedoeling van het 
schaakspel is toch om 
de problemen op het 
bord uit te vechten en 
niet er naast. 
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Mijn eerste interne is tot dusver aardig geslaagd. Niet 
zozeer qua punten, maar wel qua grappige en soms 
flitsende momenten. Alleen maar winstpartijen geven zou 
de goden verzoeken zijn zo vlak voor het einde, daarom 
beginnen we met een slippertje uit mijn derde ronde. 
 
Plomp - Boel 

Een potremisestelling, maar dat was natuurlijk niet zo 
makkelijk te verkroppen. Ik had hier nog vier minuten, 
Barth iets meer. Ik had al wat lichtelijk onverantwoorde 
winstpogingen overleefd in deze partij, en een 
pionneneindspel zou misschien nog kansen geven:  
45...Kh6  
Barth keek nu enkele seconden naar de stelling, vroeg 
toen 'Wat doe je nou, Peter?' en speelde 46.Dg5# Tja. 
Gelukkig had ik voor deze partij al 2 uit 2, dus dan kan er 
wel eens iets af. 
 
Het fijne van een interne is ook dat je snel kunt terugslaan. 
Al kost dat vaak onverwacht veel moeite. 
 
Boel - Woestenburg 

Een spannende stelling. Wit heeft matmotieven over de 
lange diagonaal, maar zwart dreigt snel het initiatief over 
te nemen op de koningsvleugel. Tijd voor actie:  

Slippertjes en andere grappen 
Peter Boel 

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
 

Steenstaat 90 
6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 

24.d5! Tg4 25.De3?!  
25.Dd2.  
25...exd5  
Op 25...Te4 was 26.Dc5 gepland, maar na 26...Da5 
27.Dxa5 Pxa5 28.dxe6 Pxb3 29.axb3 Txe1 30.Pxe1 Lxe6 
31.Txa7 Td8 heeft wit niet zo veel.  
26.Dc5 Le6 27.Pe5?! Lxe5 28.Txe5  
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28...Db6?  
Tijdens de partij was ik bang voor 28...De7, maar later 
vond ik 29.Lxd5! Dxc5 30.Lxe6+ fxe6 31.Txc5 en nu 
heeft wit een prettig voordeeltje. Er waren echter diverse 
andere zetten waarvoor ik veel banger had moeten zijn:  
28...h5! met de vernietigende dreiging 29...h4. Nu moet 
wit zijn toevlucht zoeken in 29.Txd5 Lxd5 30.Dxd5 Dxd5 
31.Lxd5 met in theoretisch opzicht (!) onvoldoende 
compensatie voor de kwaliteit ondanks het loperpaar;  
Ook 28...Df6 29.Te3 Td8! (verhindert eerst even 
30.Dd6) gevolgd door 30...h5 ziet er vervelend uit voor 
wit. 
29.Dxb6!?  
Ook hier was 29.Lxd5! Dxc5 30.Lxe6+ fxe6 31.Txc5 
gunstig voor wit, maar zoals gezegd had ik dat tijdens 
de partij niet gezien. Na de tekstzet resteert een 
eindspel waarin wit weliswaar een pion achterstaat, 
maar dikke compensatie heeft en mogelijk zelfs iets 
beter staat. In het uitvluggeren kwam dat er ook uit.  
29...axb6 30.Th5 Tg5 31.Th4 h5 32.f4!? Tg4 33.f5 
Lxf5 34.Lxd5 Te8 35.Te1  
Niet 35.Txh5? Te2+ 36.Lg2 Le4 37.Tg1 f5.  
35...Txe1 36.Lxe1 Txh4+ 37.Lxh4 Lg6?!  
Passief.  
38.Kg3 Pe5 39.b4 Pg4 40.Kf4 Kc7 41.Le7 Ph6 42.Lf6 
b5 43.Kg5 Pg4 44.Ld4  
Wit staat nu duidelijk beter.  
 

44...b6 45.Lf3 Lb1 46.Kxh5! f5 47.Kg5 Lc2 48.Kg6!? 
Lb1 49.a3 Lc2 50.Kf7 Ld3 51.Ke6 Lc2 52.Le5+ Pxe5 
53.Kxe5 Kd7 54.Lg2  
En ik won door mijn loper naar e8 te manoeuvreren en 
de b-pion te pakken. Of het objectief ook gewonnen is, 
is overigens de vraag...  
 
Van der Wel - Boel   

 
Richard had in een dameloos middenspel een pion 
ingeboet, maar had daar steeds goede compensatie 
voor. Na vele tactische grappen won ik zelfs een 
tweede, maar de vrije witte h-pion zorgt nog voor 
hoofdbrekens.  
46.Tf1?  
En die zijn nu opgelost. Lastiger was 46.Ke3 Ke6 47.b4 
en nu moet zwart toch maar zijn loper op laten sluiten, 
bv: 47...Td8 48.Lc2 Tc8 49.Lb3+ Ke5 50.Lg8 f4+ 51.Ke2 
Lh8 gevolgd door een pionnenmars, en dat zal wel 
winnen.  
46...Txh7! 47.Txf5+  
Hier dacht Richard via een schwindel eindelijk uit de 
zorgen te zijn. Maar het omgekeerde is het geval.  
47...Kd4!  
Met de pointe 48.Txf6 Th2+ en zwart heeft een 
gewonnen toreneindspel. Richard probeerde nog 
48.Lc2, maar dat mocht ook niet meer baten. 

 
Er volgde een uiterst bizarre partij. Uit de 
Moderne Verdediging kreeg ik een initiatief 
maar Paul Schoenmakers bleef keurig 
staan. Mijn driftig opgeschoven pion op b4 
ging zelfs verloren, maar daarvoor was er 
genoeg compensatie. Op zet 33 deed hij 
opeens per ongeluk een stuk in de 
aanbieding, maar dat zag ik niet. In 
opkomende tijdnood - vooral van mij - 
probeerde ik hem af te bluffen: 
 
Schoenmakers - Boel  
 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
 
 

(advertentie) 
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36...Pf5?? 37.Dc1?  
Er was niets tegen 37.exf5 e4 38.fxe4, wit wint.  
37...Txa2+?  
Correct was 37...Pd4+! (een tikje minder is 37...Pe3+) 
38.Kb2 Dh2 en nu kan geen van beide zijden veel 
ondernemen.  
38.Pxa2 Txa2+ 39.Kb1 Dxc1+ 40.Kxc1 Txd2 41.Kxd2 
Pd4  

 
Een aardige afwikkeling, niet? Alleen was nu na 
42.Tc8+ Kh7 43.b4 de b-pion niet meer tegen te 
houden. Paul haalde het punt koeltjes binnen. 
 
Er volgden nog meer bizarre partijen. Jan Knuiman 
overspeelde me in het middenspel met zwart en kwam 
totaal gewonnen te staan, totdat hij in de tijdnoodfase 
alles weggaf en nog verloor. Na een 'normalere' zege op 
onze voorzitter ging het tegen Remco Gerlich weer mis. 
Ik kwam een pion voor te staan, maar trok daarop te 
voortvarend ten aanval en mocht uiteindelijk mijn 
handen dichtknijpen met remise.  
 
De eerste bekerronde leek ook een drama te worden.  
 
Boel-Abrahamse 
 
(zie volgende diagram) 
 
Another fine mess. De e-pion is ten dode opgeschreven, 
maar er zijn nog matmotieven door mijn beheersing van 
de g-lijn.  
 

29.Pe4!  
Misschien niet objectief de beste, maar wel de meest 
verwarrende.  
29...Txe5  
Mogelijk was 29...Pxe5 30.Pd6 Th5 beter. Zwart heeft 
enkele zwakke pionnen (ook b6!), maar heeft hier nog 
het initiatief.  
30.Td1! Pf8!?  
30...Texe4 31.Txd7 moet remise te houden zijn voor wit.  
31.Pc3!?  
Gaat door met de verwarringstaktiek. Het beste was nu 
31...Td4!.  
31...Pg6?! 32.Pa4!  
Daar is de zwakte van b6 weer! Hier was opnieuw 
32...Td4! de beste, maar Abrahamse is de kluts kwijt - 
en ook het grootste deel van zijn tijd. Ik ook, maar dat is 
vaste prik. 
32...Te2?! 33.Tg2! Tfe4 34.Td2  
Nog wat beter was 34.Pxb6 maar ik vergat dat na 
34...Te1+ de a-pion niet meer hangt!  
34...Txg2+? 35.Kxg2 Td4?  
Nu is dit slecht. Het paardeindspel is erg moeilijk voor 
zwart en ging uiteindelijk ook verloren:  
36.Txd4 cxd4 37.Pxb6 Kg7 38.c5 Pe7 39.Kf3 Kf6 
40.Ke4 e5?  
40...Pc6 41.Pc4 Ke7 42.a3 en er komen offers op a5 in 
de stelling, maar ook b3-b4 geeft kansen.  
41.Pd7+ Ke6 42.Pxe5 Pf5 43.a3 h5 44.b4  
En wit won na nog een paar zetten. 
 
Weliswaar kon ik tegen Wouter een gewonnen stelling 
niet afmaken, maar toch overheerst een positief gevoel 
vanwege het creatieve concept. 
 
Boel - Van Rijn  
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Het lijkt me dat zwart hier vrij comfortabel staat, hoewel 
wit na 15.0–0 mogelijk een klein voordeeltje heeft. Hier 
kwam echter een lumineus idee bij me op:  
15.0–0–0!? Pb4 16.Dh3!? Dc4  
Het kostte heel wat tijd om 16...Pxa2+ 17.Kb1 Dc4 uit te 
rekenen. Wit speelt 18.Pc5! (niet 18.Kxa2?? Ta6+) 
18...Dxe2 19.Tde1! Dxf2 20.Thf1! met sterke aanval, zie 
20...Dd2? 21.Txe6! Txe6 22.Dxe6+ Kb8 23.Dd7. Ik had 
zwarts ressource 20...Pxc3+! 21.Dxc3 Dh4 niet gezien, 
maar wit behoudt dan een sterke aanval met 22.Db4! b6 
(22...Tb6 23.Da4!) 23.Pxe6 Td7 24.Db5! enz. Fraai spel. 
Op de tekstzet komt een andere mooie pointe.  

17.Kd2!!  
Terug!  
17...Pxa2 18.Pc5  

Het paard op a2 lijkt ten dode opgeschreven, en wit 
heeft ook nog druk op e6. Genoeg voor een pionnetje!  
18...Pf5 19.Ta1 b6 20.b3 Db5  

21.Dd3! Pxc3!?  
Haalt tenminste nog iets op voor het paard. Op 21...Da5 
heeft wit 22.Da6+ of zelfs 22.b4! Pxb4 23.Db1!.  
22.Kxc3  
Mogelijk beter was 22.Pxc3 Dxd3+ 23.Pxd3 Pxd4 
24.Txa7. Een bekend verschijnsel: een belangrijk doel is 
bereikt en de concentratie verslapt!  
22...Dxd3+ 23.Pxd3 Kb7 24.g4 Tc6+ 25.Kd2 Pd6 
26.Thc1 Txc1 27.Txc1 h5?! 28.gxh5! Txh5 29.Pef4 
Txh2 30.Pxe6 g5 31.Tc7+ Ka6 

32.Pb4+  
Jammer! Direct winnend was 32.Td7! Pe4+ 33.Ke3 
Th3+ 34.f3 en nu dacht ik dat 34...g4 lastig was, maar 
wit heeft het simpele 35.Txd5! met winst. Na de mindere 
tekstzet wist de aalgladde Wouter op de been te blijven: 
nadat ik tegen het eind een stuk weggaf kon ik gelukkig 
nog remise maken… 
 
Tegen de regerend clubkampioen ging het beduidend 
minder. 
 
Boel - Homs 

Ik had weer eens een pion geofferd voor wat vage 
aanvalskansen, en die had ik hier moeten grijpen:  
18.Tb3??  
Zoals Guust me later meldde had wit hier de fraaie 
remisetruc 18.Pg5! bv. 18...Td5 (na 18...Lxg5 19.Dxg5 
staat wit beter: 19...Df6 20.Dxf6 exf6 21.Th4!) 19.Th8+ 
Kg7 20.Th7+ Kg8 21.Th8+.  
18...Dc6 19.Pe1 e5  
En wit werd weggevaagd. 



19 

 Mei 2010 ASV-Nieuws 
Het herstel kwam vrij onverwacht: tegen Sjoerd van 
Roosmalen met zwart, die zich tot tweemaal toe liet 
afbluffen in een Koningsindisch tweeluik. 
 
Van Roosmalen - Boel 

Zwart staat een beetje passief, maar nog min of meer 
OK. Na een tijdje manoeuvreren vond ik het echter 
welletjes:  
21...Lxb5?! 22.axb5 Dxb5 23.Pb2  
Wit heeft wel andere mogelijkheden, maar dan komt 
23...c4.  
23...Dxb3 24.Lc4 Db4 25.Dxb4 cxb4?!  
25...axb4 geeft achteraf bezien betere kansen, over de 
a-lijn en via ...b5 en ...c4.  
26.Kb1 a4 27.Tc1 b3  

28.Pxa4!?  
28.Lb5 Txc1+ 29.Txc1 a3 30.Pc4 is gevaarlijk omdat 
hier altijd 30...Pxd5! in de stelling zit.  
Goed was echter 28.g5! Pe8 en nu 29.Lb5! bv. 29...a3 
30.Pc4 Pc7 31.Pxd6 a2+ 32.Ka1 Pxd5 33.Txc8+ Txc8 
34.Pxc8 Pxe3 en wit is op tijd: 35.La4 Pc2+ 36.Kb2 Lf8 
37.Lxb3.  
28...Txa4 29.Lxb3 Txc1+ 30.Txc1 Tb4!?  
Deze toren staat hier na het witte antwoord absoluut niet 
veilig. Ik had echter een tweede bluf in gedachten. 
31.Ka2 hxg4 32.hxg4  
 
(zie het volgende diagram) 
 
 
 

32...Pxg4!  
Dat was het idee. Sjoerd wist niet meer hoe hij het had.  
33.fxg4!?  
Mogelijk beter was 33.Ld2 Td4 34.Tc8+ Lf8 35.Lc3 Pf2 
36.Lxd4 exd4 37.Tc2! hoewel zwart hier behoorlijke 
compensatie heeft voor de kwaliteit.  
33...Txe4 34.Tc8+ Kh7 35.Lb6 Txg4 

36.Td8?  
Na 36.Lc7! e4 37.Lxd6 e3 38.Te8 had zwart te weinig 
gehad voor het stuk.  
36...Tg2+ 37.Ka3 e4  
Nu is de d-pion ook nog immuun wegens 38...Lf8. Zoals 
Sjoerd na afloop zei, werkt alles in deze stelling tegen 
wit. Toch staat hij nog OK.  
38.Ka4?!  
Opnieuw was het paradoxaal ogende 38.Lc7 de beste 
zet: 38...e3 39.Lxd6 Lb2+ 40.Ka4 Tg4+ 41.Kb5 Te4 
42.Lb4 en het is nogal onduidelijk, maar wit heeft in zijn 
d-pion een sterke troef.  
38...Le5  
Nu gaan de zwarte pionnen heel hard.  
39.Te8 f5 40.Le3 f4 41.Lxf4 Lxf4 42.Txe4 Le5 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
 
Dit is gewonnen voor zwart. Kijk eens naar de lopers: ze 
zijn niet alleen van ongelijke kleur, maar ook van nogal 
ongelijke sterkte.  
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43.Tb4 g5 44.Txb7+ Kg6 45.Lc4 g4 46.Te7 g3 
47.Ld3+ Kg5 48.Kb5 Td2 49.Txe5+ dxe5 50.Le4 g2 0–
1 
 
Voor de beker deden we dit nog eens dunnetjes over, 
maar deze partij was van een hoger niveau. 
 
Van Roosmalen - Boel 
1.d4 g6 2.c4 Pf6 3.Pc3 Lg7 4.e4 0–0 5.f3 c5 6.d5  
6.dxc5 b6!?.  
6...e6 7.Lg5 d6 8.Dd2 Da5!?  
8...Db6 9.Pge2 Te8 10.0–0–0 e5!? is een beetje 
statisch; een alternatief is 10...Pa6!? 11.dxe6 Lxe6 
12.Dxd6 Da5; niet 10...exd5? 11.Lxf6 Lxf6 12.Pxd5±.  
9.Pb5  

9...Db6!  
Ik zat ook lang te kijken naar 9...Dxd2+ 10.Kxd2 Pa6 
(10...Pe8 11.Le7 Lxb2 12.Tb1 Le5 13.Lxf8 Kxf8 14.g3 
a6 15.Pc3 Pf6 16.Pge2 exd5 17.exd5 b5! 18.cxb5 axb5 
19.Txb5 La6 20.Ta5 Lb7±) 11.Pxd6 Ld7 12.Tb1 b6 
13.Ph3±, maar hier heeft zwart niet zoveel compensatie.  
10.a4  
Consequent was 10.dxe6 Lxe6 11.Dxd6 (11.Pxd6? h6! 
12.Lh4 g5 13.Lg3 Ph5), maar met 11...Pc6 heeft zwart 
fantastische compensatie, hij staat beter.  
10...exd5 11.a5 Dd8 12.cxd5 a6 13.Pa3 h6 14.Le3 b5! 
15.axb6 Pbd7  
Alles thematisch en goedgekeurd door Rybka. Slaan op 
h6 gaat niet goed wegens het bekende ...Pxe4.  
16.Pe2 Pxb6  
16...Pe5!, zegt Rybka.  
17.Pc3 Te8!?  
17...Ph5!?; 17...Pfd7!?. Ik wilde dreigingen over de e-lijn 

creëren, maar het solide 18.Le2 zou dat verhinderd 
hebben.  
18.Lc4?! Tb8 19.0–0 h5  
Helaas werkt nu 19...Pxc4 20.Pxc4 Tb4 niet goed 
wegens 21.Pa5!, bv. 21...Ld7 22.Lxh6 Td4 23.Dc1 Lxh6 
24.Dxh6 Db6.  
20.Lg5 Dd7!?  
Met een harde pointe in gedachten.  
21.Tab1 Pa4 22.Ld3?! 

22.Pxa4 Dxa4 23.Ld3 is wat beter voor wit, maar zwart 
heeft allerlei tegenspel.  
22...Ph7! 23.Le3?  
23.Pxa4 Pxg5 24.Pc3=.  
23...Txb2!  
Een verschrikkelijke klap. Wit staat meteen compleet 
verloren. Deze truc was duidelijk overzien door Sjoerd. 
Gelukkig maar, want ik had hier nog maar 16 minuten 
bedenktijd (we speelden met elk anderhalf uur).  
24.Txb2 Lxc3 25.Dc2  
25.Dd1 Pxb2.  
25...Lxb2 26.Pc4 Ld4 27.Lxd4 cxd4 28.Pxd6 Dxd6 
29.Dxa4 Ld7 30.Dxd4  
30.Dxa6 Dxa6 (30...Df4!) 31.Lxa6 Ta8 is hopeloos.  
30...a5 31.f4 Db4  
31...Pf6!? overwoog ik wel, maar vond ik te link met 10 
minuten op de klok.  
32.Da7 Te7!  
Ook 32...Pf8! is goed.  
33.Tb1  
33.e5 Lc6!.  
33...Dd2 34.Lb5 Pf8  
Onterecht verwierp ik 34...Txe4! 35.Dxd7 De3+! (ik zag 
35...Te1+ 36.Txe1 Dxe1+ 37.Lf1 en vond dat niet zo 
overtuigend) 36.Kh1 (36.Kf1 Txf4#) 36...De1+.  
35.g3 Dc2  
35...Lh3 36.Df2; 35...Lxb5! 36.Dxe7 Ld3 is totaal uit, 
maar het maakt niet veel meer uit.  
36.Te1 Dc3 37.Tf1 h4?!  
Simpeler was 37...Lxb5 38.Dxe7 Lxf1 39.Kxf1 a4 40.d6 
a3 41.d7 Dd3+ 42.Kg2 Pxd7. Overigens wint zwart nu 
vrij straight in de aanval.  
38.d6 Txe4 39.Lxd7 hxg3 40.Lh3 Te2 41.Lg2 gxh2+ 
42.Kxh2  
42.Kh1 Dd2.  
42...Dc6 43.Tf2 Txf2 44.Dxf2 Dxd6 45.De3 Pe6 0–1 
 
Als uitsmijter nog een trucje uit de rapidcompetitie. 
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De Leeuw-Boel 

Voor de verandering heb ik me eens volledig laten 
overspelen in een Koningsindiër. Goede raad is duur 
voor zwart.  
1...h6! 2.Lf4?! Pb5 3.Dxc5?  

3.Da6 was het beste, waarna zwart nog wat kan 
rommelen met 3...Pd4.  
3...Pxe4!  

Pats! In een klap zijn de rollen volledig omgedraaid; wit 
staat verloren omdat zijn loper hangt op e2. Terwijl ik nu 
zat te broeden op het witte 4.Dc4 kwam Theo Jurrius 
naar Remco toe en hij feliciteerde hem met het 
rapidkampioenschap omdat Theo zelf zojuist had 
verloren. 'Dank je wel', antwoordde Remco, 'want ik sta 
ook verloren!'  
4.Dxb4  
4.Dc4 blijkt ook uit na 4...Pxg3 5.hxg3 Pd4 6.Ld3 Lb5.  
4...Pxg3 5.Lxb5 
5...Lxb5  

Ik keek hier ook naar 5...Db6+ wat niet zo overzichtelijk 
is, maar wel veel sterker dan de tekstzet: 6.Le3 Txe3! 
7.Pxe3 Dxe3+ 8.Tf2 en nu wint zowel 8...Lxb5 als 
8...Ld4, als ook nog enkele andere zetten.  
6.Dxb5  
Taaier was 6.hxg3 Lxf1 7.Kxf1 Dxd5 maar door de 
slechte positie van wits koning is dat ook verloren. 
6...Pe2+ en opgegeven. 
 
Het motto is dus: wanhoop nooit – en zeker niet in het 
Koningsindisch! 

ASV 6: zenuwslopend 
Hans Rigter 

Wanneer je dan in je auto een lading schakers hebt 
afgezet (5 stuks!) en je zielsblij verheugd op een pot 
schaak doemt het noodlot op: de tegenstander van mij 
heeft het al voor gezien gehouden! Dat wordt dus een 
gezellige avond. Alleen chauffeur zijn is ook niet alles. 
Terwijl in de zaal naast ons een kerkkoor een poging 
waagt om loepzuiver enige liederen ten gehore te 
brengen, incasseer ikzelf dus de eerste één van ons 
team. Wel onder het genot van een gratis bak thee van 
de club Beekbergen. 
 
Dan maar langs de borden. 
Wat een ellende om de een na de andere mooie zet te 
zien, die dan vervolgens niet gespeeld wordt, maar 
goed ik zal het wel verkeerd zien. Aan bord 1 blijft het 
dus stil, maar Ruud aan bord 2 krijgt een  oerang oetan 
tegen zich, waar hij wel even over na moet denken. 

Dick bezorgt zijn tegenstander al snel een vervelende 
dubbelpion en zegt zelf bij voorbaat al dat hij circa 3 uur 
goed kan spelen en daarna misschien afzakt. Nou Dick 
zelf één uur gebruiken van je tijd, zou ik zeggen. Rob 
bezorgt  zich een open h/lijn en speelt creatief: de 
tegenstander is in twijfel. Ook beide koningen staan 
blijvend in het midden. Wie valt het snelst aan?  
 
Hedser aan bord 5 wint al snel een h-pion en de 
tegenstander eet veel van zijn tijd al op. 
Henk aan bord 8 bezingt zichzelf een knots van een 
zwakke pion op c6: rillend verder. 
21.00 uur. Komische stelling bij Rob waar de h-lijn 
vruchten begint af te werpen: het aldus bekende h-lijnen 
van de tegenstander. 
Jacques speelt het degelijk, maar wel een ingesloten 
zwarte loper op e7. Hoe lost hij dit op?  
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Dicks tegenstander gebruikt zeer veel tijd en kan de 
eindjes met hangen en wurgen aan elkaar knopen. Jan 
ziet wel wat in een complex middenspel. 
Knagend aan een appeltje neemt Rob nu ook langzaam 
de zwarte koning onder vuur. Zoals gezegd: wie is het 
eerst? 
Op bord 2 gaat het vooralsnog voorspoedig. Ruud 
belegert een zwakke pion van wit op d2 en beheerst zelf 
d3. 
De tegenstander van Hedser ruilt dan snel een stuk. Is 
dit wel goed? Denk van niet. Volgens mij vindt Hedser 
direct de oplossing en slaat een stuk op c6 met paard 
en aanval op de dame. Moet voordeel uit te halen  zijn. 
Dan valt er aan bord 3 bij Rob een pot bier om. Zo´n 
goede zet Rob. Pionwinst hè en een mooie stand 
overhouden. Trouwens even in de weer met een 
vaatdoekje: kan er voor mij ook nog wel bij. 
En ja hoor na veel geruil bereikt Hedser de goede stand. 
Een toreneindspel met pluspion. 
22.00 uur. Henk aan bord 8 geeft ´n stuk  maar dat deed 
zijn tegenstander daarvoor. Na beloning is er een 
overwegende stand ontstaan met dreigingen, kan toch 
nog alle kanten op. 
Per saldo een aantal borden duidelijk beter en rest 
gelijk. Dit lijkt een overwinning te kunnen worden als er 
geen gekke dingen gebeuren. Aan bord 2 krijgt Ruud 
het toch moeilijker. De blokkerende pion op e4 wordt 
doelwit, profiteren van de zwakke pion op d2 wordt 
moeilijker. Wit speel creatief. Dick  heeft ondertussen 
zijn  voordeeltje weggegeven en kan niet echt profiteren 
van de dubbelpion van zijn tegenstander. Jan en 
Jacques ploeteren verder maar vooral Jan komt 
flinterdun beter te staan in de overgang van het midden  
richting eindspel. Dicks tegenstander biedt remise aan 
dus ½ - ½. Totaal dus nu voor met 1 ½ - ½.  
Henk krijgt dreigingen na zwakke zetten van wit. 
Winstkansen nemen toe, maar nog steeds 
gecompliceerd. Jacq gaat met een paard op avontuur 

en eet op a2 een pion. Wanneer wit dit paard neemt 
krijgt Jacques een paar machtspionnen die gaan voor 
promotie! 
Rob bouwt zijn voordeel met fraaie zetten zoals a4 
verder uit. Ook Jan bouwt verder en vindt in een zwakke 
witte pion op d3 een mooi aanknopingspunt. 
Ruud verliest zijn blokkerende pion op  d4 en zit 
daarnaast ook nog in tijdnood.  
23.00 uur. Het laatste uur. Geen prettige baan. Al dat 
gelanterfanter van mij en dan al die partijen zien! In dit 
laatste uur kom  ik ogen tekort (en ik heb maar één 
goeie) en er gebeurt van alles. 
Jan heeft intussen via c4 met aanval op d3 de passieve 
stelling van wit ontregeld en daarnaast bouwt Hedser 
lustig door aan een gewonnen stelling waarin de 
pluspion steeds meer gaat tellen. Wel even opletten op 
de activiteit van de vijandelijke toren. Dat neutraliseert 
soms snel. Henk aan bord 8 heeft zich toch laten 
verrassen en staat een kwal achter. Jammer, was toch 
niet nodig. En het kaarsje ging langzaam uit. 
Bord 2 van Beekbergen speelt goed en maakt volop 
gebruik van de tijdnood van onze jongen! Voorlopige 
stand: winnen met minimaal 4 ½ zou je zeggen. 
Rob wint, sterk gespeeld. Vóór met 2 ½ - ½. 
De puntjes vallen nu achter elkaar voor ieder naar 
binnen. Voorspelling: we gaan eerst naar 2 ½ - 2 ½ 
gelijk oftewel 2x verlies, maar dan hebben wij de 
slotspring. We zullen zien. Jan krijgt er een fraaie 
penning bij. Moet goed gaan. 
Jacques´ tegenstander combineert fraai en gaat  
winnen. Jan combineert het goed uit. 
Bord 2 verlies. 2½ - 1½ voor ons.´ 
Ook bord 5 wint nu 3½ - 1½. 
Jan scoort het winnende punt. 4½ - 1½ en dan tot slot 
tweemaal verlies van Jacques en Hedser. 4½ - 3½ voor 
ASV met de hakken over de sloot en nooit meer 
verslaggever! Te zenuwslopend. 
Red: Dank aan Martijn B. voor het uittypen van dit stuk! 

De laatste competitiemaand gaat in en nog ruim 50 
spelers hebben de mogelijkheid om zich in het 
eindklassement te plaatsen. Alle reden dus om de 
komende weken nog veel te schaken. Terwijl de 
gezellige clubavond van ASV al voldoende aanleiding is 
om te komen. In de afgelopen periode zijn de eerste 
twee kampioenen bekend geworden, maar we hebben 

nog vijf titels te vergeven, namelijk de drie 
clubkampioenschappen, de beker in de kroongroep en 
de snelschaaktitel. Daarnaast wordt er nog volop 
gestreden om de eerste plaats in het klassement der 
stijgers en om de winst in het super-prestigeklassement 
voor de beste allrounder. 
Alle reden dus om snel naar de ranglijsten te gaan. 

Interne competitie 
Erik Wille 

   Groep A TOTAAL INTERN EXTERN 
Nr. Naam TPR Score Aantal TPR-int Score Aantal TPR-ext Score Aantal 
1 Wouter van Rijn 2239 15 22 2266 9,5 13 2201 5,5 9 
2 Guust Homs 2218 16 23 2226 9,5 14 2203 6,5 9 
3 Peter Boel 2158 20,5 32 2202 15 22 2061 5,5 10 
4 Sjoerd van Roosmalen 2116 12 20 2143 7 11 2083 5 9 
5 Jan Knuiman 2063 16 26 2107 11 17 1978 5 9 
6 Theo Jurrius 2058 14 24 2120 10 16 1933 4 8 
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Wouter van Rijn heeft zijn koppositie vast weten te 
houden. Zelfs zijn bekeruitschakeling tegen Léon van 
Tol deed hem niet van de eerste plaats tuimelen. Het 
verschil met regerend kampioen is echter klein en met 
nog tenminste drie partijen te gaan, kan er nog van alles 
gebeuren. De altijd op winst spelende Peter Boel heeft 
in de loop van het seizoen waarschijnlijk net iets te vaak 
zijn neus gestoten om zich nog in de titelstrijd te kunnen 

mengen. Desalniettemin levert hij dit seizoen een puike 
prestatie. De meest opvallende verschijning in de top 
van het klassement is Jan Knuiman. De speler van ASV 
5 revancheert zich daarmee voor een mindere periode. 
Van deze 21 spelers zullen nog wel enkele spelers uit 
het eindklassement vallen, omdat de verplichte 25 
partijen niet gehaald worden. Hopelijk heb ik in dat 
laatste ongelijk.  

De strijd in groep B lijkt beslist. Het ligt niet voor de hand 
dat Ruud Verhoef de voorsprong van 67 punten nog uit 
handen gaat geven. Al moet wel gezegd worden, dat 
zijn naaste belager Rob van Belle al 38 punten van zijn 
oorspronkelijke achterstand heeft afgesnoept. En wie 

Rob van Belle een beetje kent, weet dat hij zich pas 
gewonnen geeft na de laatste ronde. Aan Ruud Verhoef 
de taak om overeind te blijven. Naar alle 
waarschijnlijkheid gaat de strijd om de derde plaats 
tussen Jacques Boonstra en Dick Hajee.  

   Groep A (vervolg) TOTAAL INTERN EXTERN 
7 Dirk Hoogland 2041 8,5 19 1972 3,5 10 2118 5 9 
8 Jochem Woestenburg 2004 9,5 20 2089 7,5 13 1845 2 7 
9 Koen Maassen van den Brink 1996 12 19 1973 5,5 10 2022 6,5 9 
10 Anne Paul Taal 1971 13 23 1950 6 12 1994 7 11 
11 Remco Gerlich 1947 8 21 2006 6 13 1852 2 8 
12 Erik Wille 1907 13,5 27 1820 6 16 2033 7,5 11 
13 Ruud Wille 1902 18,5 34 1912 12 22 1883 6,5 12 
14 René van Alfen 1854 9 19 1955 6,5 10 1741 2,5 9 
15 Gerben Hendriks 1849 4,5 19 1952 3,5 10 1735 1 9 
16 Martin Weijsenfeld 1844 17 34 1878 13 23 1774 4 11 
17 Tony Hogerhorst 1839 14,5 28 1882 10,5 19 1750 4 9 
18 Siert Huizinga 1830 16 34 1848 10,5 23 1794 5,5 11 
19 Désiré Fassaert 1795 13,5 31 1764 9 22 1871 4,5 9 
20 Paul de Freytas 1759 6 20 1814 4 11 1692 2 9 
21 Hedser Dijkstra 1690 10,5 24 1659 7 17 1764 3,5 7 

   Groep B TOTAAL INTERN EXTERN 
Nr. Naam TPR Score Aantal TPR-int Score Aantal TPR-ext Score Aantal 
1 Ruud Verhoef 1872 15 25 1953 13 18 1666 2 7 
2 Rob van Belle 1805 18 30 1768 11,5 22 1906 6,5 8 
3 Robbie Gerhardus 1796 13 20 1824 8 13 1742 5 7 
4 Albert Marks 1785 10 20 1771 6 12 1808 4 8 
5 Jacques Boonstra 1766 15 27 1742 8,5 18 1813 6,5 9 
6 Dick Hajee 1758 14 26 1784 11,5 19 1687 2,5 7 
7 Harold Boom 1732 12,5 24 1777 9 17 1622 3,5 7 
8 Jan Vermeer 1723 17 33 1721 12,5 24 1727 4,5 9 
9 Jan Groen 1685 12,5 24 1663 8 17 1739 4,5 7 
10 Frits Wiggerts 1681 12 21 1612 6 13 1794 6 8 
11 Frans Veerman 1671 14 23 1635 10,5 19 1846 3,5 4 
12 Henk Kuiphof 1612 9,5 22 1673 8,5 16 1451 1 6 
13 Hendrik van Buren 1561 11,5 26 1588 8,5 18 1499 3 8 
14 Theo Koeweiden 1558 9,5 24 1540 7 18 1612 2,5 6 
15 Horst Eder 1447 9 24 1454 7,5 18 1423 1,5 6 

   Groep C TOTAAL INTERN EXTERN 
Nr. Naam TPR Score Aantal TPR-int Score Aantal TPR-ext Score Aantal 
1 Walter Manschot 1679 13 21 1703 12 17 1573 1 4 
2 Ton van Eck 1567 11,5 21 1584 8 14 1533 3,5 7 
3 Remco Menger 1555 12 19 1546 9 14 1581 3 5 
4 Lion de Kok 1543 15 26 1490 10,5 18 1663 4,5 8 
5 Liedewij van Eijk 1475 16,5 31 1479 11,5 21 1465 5 10 
6 Bob Sanders 1437 13 22 1461 11 18 1327 2 4 
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Ook in groep C lijkt de strijd om de titel beslist. Walter 
Manschot lijkt de titel te gaan heroveren op regerend 
kampioen Ko Kooman. Het is de laatste vier seizoenen 
stuivertje wisselen tussen deze twee routiniers. In 2006-
07 en 2008-09 werd Ko Kooman kampioen en in het 
tussenliggende seizoen en waarschijnlijk in dit seizoen 
prijkt Walter Manschot bovenaan de ranglijst. Ton van 
Eck hield keurig de tweede plaats vast. Lion de Kok zal 
derde gaan worden en met een vierde plaats verdient 
ook Liedewij van Eijk complimenten. Vanzelfsprekend 
staan in deze ranglijst ook vrijwel alle veteranen van het 
tiende. Een prachtige prestatie om met zijn allen zo 
vaak de clubavond te bezoeken. Welk team pakt de 
handschoen op in de het nieuwe seizoen? De uitdaging 
is meer interne partijen spelen dan ASV 10. 

Pim Rijmer heeft de koppositie van Jan Knuiman 
overgenomen. En hoewel Jan Knuiman het uitstekend 
doet dit seizoen moet hij ook Walter Manschot inmiddels 
voor zich dulden. Zelden was de strijd om de koppositie 
in deze ranglijst zo spannend. Met nog zes ronden te 
gaan kan er nog van alles gebeuren. Pim Rijmer zal zijn 
huid echter duur blijven verkopen. De “hoofdsponsors” 
van deze tien snelle stijgers zijn de volgende tien snelle 
“dalers”.  
 
 
 
 
 

Gelukkig past onze nieuwe penningmeester beter op de 
centen van de club dan op zijn ELOpunten.  Arif Dundar 
doet dit seizoen ervaring op en zal volgend seizoen 
ongetwijfeld weer veel punten terugwinnen. Tom 
Bentvelzen heeft enorm veel plezier in het schaken 
sinds we op Presikhaaf spelen, maar dat gaat nog niet 
hand in hand met overwinningen. Waarschijnlijk wordt 
Tom de te kloppen man in het nieuwe seizoen. Wees 
alvast op uw hoede! 
 
Bekercompetitie 
De eerste kampioen van dit seizoen is bekend. Ruud 
Verhoef reisde eind april naar Doesburg om aldaar de 
bekerfinale te spelen. Patrick van Waardenburg was 
daar de opponent. Doesborghs Schaakgenootschap is 
de andere club van Patrick van Waardenburg (en van 
Frank Schleipfenbauer en Rob Gerhardus). Omdat er 
geen donderdagen te vinden waren die in beider 
agenda’s pasten, werd de finale dus buiten het zicht van 
de meeste ASV-ers gespeeld. Ruud Verhoef toonde 
zich in dat treffen de sterkste. Maar Ruud Verhoef laat 
het niet bij deze prijs. Niet alleen staat hij bovenaan in 
groep B van de interne competitie; als winnaar van de 
Bekergroep heeft hij zich ook bij de laatste acht van de 
Kroongroep geplaatst. In de kwartfinale versloeg de 
verrassing van dit bekerseizoen Jan Knuiman. De ook al 
in topvorm verkerende Huissenaar deed Ruud Verhoef 
pardoes een stuk cadeau. In de halve finale bevindt de 
speler van ASV 6 zich in goed gezelschap. Zijn 
opponent is Guust Homs, die Dirk Hoogland versloeg.  

  Groep C (vervolg)  TOTAAL INTERN EXTERN 
Nr. Naam TPR Score Aantal TPR-int Score Aantal TPR-ext Score Aantal 
7 Ko Kooman 1418 9 25 1503 9 19 1149 0 6 
8 Hans Meijer 1399 12 25 1470 11 18 1217 1 7 
9 Jan Zuidema 1381 9,5 20 1359 7,5 16 1471 2 4 
10 Jan Sanders 1340 16,5 30 1330 13 23 1374 3,5 7 
11 Pim Rijmer 1319 13,5 24 1319 13,5 24 1232 0 0 
12 Bob Hartogh Heys 1307 11,5 27 1331 10,5 20 1238 1 7 
13 Gerard Viets 1226 11 21 1226 11 21 1177 0 0 
14 Henk Kelderman 1223 13 33 1233 11 26 1189 2 7 
15 Hein van Vlerken 1184 13 33 1190 10,5 26 1160 2,5 7 
16 Jan Diekema 1115 6 20 1128 5 14 1085 1 6 
17 Phillip Stibbe 1073 7 22 1073 7 22 1122 0 0 
18 Jelmer Visser 1021 4,5 20 1021 4,5 20 1046 0 0 

Nr Naam Gr ELO Stij Score Aant. 
1 Pim Rijmer C 1232 132 13,5 24 
2 Walter Manschot C 1584 104 13 21 
3 Jan Knuiman A 1996 95 16 26 
4 Lion de Kok C 1474 87 15 26 
5 Leon van Tol A 2208 84 13 17 
6 Peter Boel A 2117 84 20,5 32 
7 Ruud Verhoef B 1846 78 15 25 
8 Remco Menger C 1481 78 12 19 
9 Gerard Viets C 1177 77 11 21 
10 Ruud Wille A 1894 59 18,5 34 

Stijgers 

Nr Naam Gr ELO Stij Score Aant. 
1 Gerben Hendriks A 1979 -120 4,5 19 
2 Arif Dundar C 1280 -120 1 10 
3 Henk Kelderman C 1262 -118 13 33 
4 Tom Bentvelzen B 1596 -106 5 18 
5 Horst Eder B 1513 -95 9 24 
6 Ernst Singendonk C 1386 -90 0 6 
7 Paul de Freytas A 1848 -82 6 20 
8 Robert Naasz A 1736 -79 5,5 18 
9 Siert Huizinga A 1857 -69 16 34 
10 Hein van Vlerken C 1230 -69 13 33 

Dalers 
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In de andere halve finale treden Peter Boel (winst op 
Sjoerd van Roosmalen) en Léon van Tol (zege tegen 
Wouter van Rijn) tegen elkaar in het strijdperk. 
Opvallend was dat de halve finalisten allemaal met 
zwart wonnen. 
 
Rapidcompetitie 
Uit deze competitie kwam de tweede kampioen. Op een 
zenuwslopend spannende slotavond hield Remco de 
Leeuw ondanks nederlagen tegen Peter Boel en Wouter 
van Rijn juist een half puntje over op Theo Jurrius en 
Wouter van Rijn. Theo Jurrius verspeelde in de 
slotronde zijn titelkansen door met wit van Rob Huberts 
te verliezen. Laatstgenoemde haalde door die winst een 
keurige gedeelde zevende plaats. Knap zijn de 
klasseringen van Frans Veerman en Dick Hajee. De 
routiniers handhaven zich nog goed tussen de ‘jonkies’. 
In bovenstaande tabel is ook de rapidELO opgenomen. 
In het julinummer van ASV-Nieuws proberen we de 
rapid-ELO toe te voegen aan de eindranglijst van de 
interne competitie, zodat alle getallen in één overzicht 
staan. 
 
Als u dit leest zijn er nog vijf competitieronden, het 
snelschaakkampioenschap en een Fischer-
Randomavond te gaan. Na 8 juli gaan de deuren een 
poosje dicht, maar vanaf 19 augustus gaan we er in het 
nieuwe seizoen weer tegenaan. Zover is het nog lang 

niet. Eerst nog bijna twee maanden te gaan in dit 
seizoen. Ik wens u heel veel schaakplezier in die laatste 
periode van het seizoen. 

U kent dat vast wel. Net een zware partij gehad op een 
clubavond en dan de slaap niet kunnen vatten. Dan 
wordt het echt toch tijd om een bezoek te brengen aan 
Maassen van den Brink, de speciaalzaak voor Wonen 
en Slapen. 
 
Maassen van den Brink is na Gelderland Keukens, dat 
is gevestigd in de Emmastraat in Velp, de tweede 
adverteerder uit deze plaats in ons clubblad ASV-
Nieuws. Wij stellen dit zeer op prijs en het toont ook aan 
dat ASV over de grenzen heenkijkt en interessant is 
voor ondernemers van buiten Arnhem. 
 
Maassen van den Brink, Wonen en Slapen is gevestigd 
in een prachtig pand aan de Rosendaalselaan in Velp 
maar heeft ook een vestiging in Beuningen. Met ingang 
van dit nummer van ASV-Nieuws zullen zij de 
achterzijde van ons clubblad met een advertentie 
opsieren. 
 
Graag stellen zij stellen zich hierbij aan u voor: 
 
Wij hebben een collectie samengesteld die iedereen de 
mogelijkheid biedt gezond en comfortabel te kunnen 
slapen. Uiteraard zijn onze producten van uitstekende 
kwaliteit en staan wij in voor de betrouwbaarheid van 

onze fabrikanten. Garantie, service en nazorg zijn voor 
ons van groot belang en wij bieden u dan ook de 
zekerheid dat u ook op lange termijn van onze 
producten kunt genieten. 
 
De collectie is in eerste instantie gericht op uw 
slaapcomfort. Daarnaast hebben wij een breed 
assortiment aan interieurstoffen, vloerbedekking en 
raamdecoratie. 
 
Onze primaire doelstelling is dat u goed slaapt en 
meer haalt uit uw nachtrust. 
 
Al meer dan 45 jaar is ons bedrijf Maassen van den 
Brink, Wonen en Slapen in Velp vertegenwoordigd. Wij 
hebben een ruime collectie slaapsystemen, 
slaapkamers, kasten, textiel en interieurinrichting. Naast 
onze vestiging in Velp hebben wij in Nijmegen/
Beuningen een Swissflex Gallery of Sleep en onder 
hetzelfde dak een schitterende Hästens Mega Store. 
Tevens voeren wij in deze vestiging bekende merken 
als Carpe Diem, Kuperus en Fjorda. Met deze 
collectiekeuze onderscheid Maassen van den Brink zich 
op het gebied van kwalitatief hoogwaardige producten 
met een voortreffelijk comfort en duurzaamheid. 
 

Nieuwe adverteerder: Maassen van den Brink 
voor Wonen en Slapen  

Ruud Wille 

Nr Naam Score Aant. 
Rapid-
ELO TPR 

1 Remco de Leeuw 15 18 2157 2187 
2 Wouter van Rijn 14,5 11 2203 2367 
3 Theo Jurrius 14,5 20 2095 2111 
4 Guust Homs 12 17 2140 2051 
5 Gerben Hendriks 11,5 19 1973 1992 
6 John Sloots 11,5 18 2032 1976 
7 Otto Wilgenhof 11 8 2221 2332 
8 Peter Boel 11 8 2062 2149 
9 Rob Huberts 11 12 1870 1952 
10 Siert Huizinga 11 16 1840 1733 
11 Richard van der Wel 10 10 2101 2041 
12 Tony Hogerhorst 10 16 1865 1904 
13 Jan Knuiman 10 11 1937 1910 
14 Ruud Wille 10 16 1838 1799 
15 Martin Weijsenfeld 10 20 1847 1785 
16 Frans Veerman 10 12 1597 1664 
17 Dick Hajee 10 15 1682 1651 

Rapid 
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In onze winkel in Velp vindt u tevens de tapijt- en 
gordijnen afdeling. Al 45 jaar verzorgen wij complete 
stofferingen, doen we ook uw kleine projecten en 
leveren wij tapijt en gordijnen op maat. Tevens zijn wij 
Luxaflex Select dealer en verzorgen de complete 
binnenzonwering van het merk Luxaflex. Wij meten en 
monteren uw zonwering of gordijnen en hebben eigen 
stoffeerders die uw tapijt of vinyl vakkundig leggen.  
 
Gordijnmerken die wij voeren zijn o.a. Christiaan 
Fischbacher, de Ploeg, JAB, Ado, Holland Haag en 
Romo. Tevens hebben wij een zeer ruime sortering 
vloerbedekking van o.a. Parade, Bonaparte, Desso, 
JAB tapijten, Cunera, Heuga en Nouwens Bogaers. 
 
Graag ontvangen wij u in onze vestigingen om u meer te 

laten zien van ons assortiment en de  mogelijkheden. 
Kijkt u gewoon alvast eens op onze website 
www.maassenvandenbrink.nl. Deze site geeft u zeker 
een goede impressie van onze collectie en de winkels in 
Velp en Beuningen!! 
 
Openingstijden Velp 
's maandags gesloten  
dinsdag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur  
vrijdagavond koopavond 19.00-21.00 uur  
zaterdag van 09.00-17.00 uur  
ADRES: 
Maassen van den Brink Wonen en Slapen Velp 
Rozendaalselaan 15  6881 KX  Velp [Gld] 
Tel: 026-3630067 fax: 026-3616300 
E-mail: velp@maassenvandenbrink.nl 

Verslag negende ronde + seizoensoverzicht 
Zaterdag 17 april was het erop of eronder voor ASV2. 
Erop – winst, of gelijkspel onder gunstige 
omstandigheden – zou lijfsbehoud in de derde klasse 
KNSB betekenen, eronder – verlies, of gelijkspel onder 
ongunstige omstandigheden – degradatie naar de 
OSBO promotieklasse en dus een competitie in het 
nieuwe jaar met een aantal stadsgenoten waaronder – 
nog het ergste van alles – twee mede-clubteams. Een 
waar doemscenario, oftewel: er moest en zou 
gewonnen worden… 
 
Aangezien in onze klasse de slotronde gezamenlijk 
gehouden werd, speelden we onze laatste (thuis)
wedstrijd in Bergen op Zoom. Met als gevolg dat een 
deel van ons team, waaronder 
Barth die als extra man voor deze 
belangrijke wedstrijd meeging, al 
om twintig over negen met de trein 
vanuit Nijmegen richting de 
speellocatie vertrok. We kwamen 
zonder enige problemen met de NS 
in Bergen op Zoom aan en het was 
een stralende dag – waren dit 
positieve voortekenen? Bij de 
speelzaal stond Koert al te wachten 
en een kwartier later arriveerden 
ook de autoreizigers, met 
uitzondering van Pascal die hinder 
had van een oponthoud op de weg, 
zodat er nog tijd genoeg was voor 
wat koffie. 
Even na twaalven gingen de 
wedstrijden na een chaotische 
inleiding van start. Dat chaotische 
begin was vooral te danken aan de 
grootte van de speellocatie 
(“kleinte” zou een toepasselijker 
woord zijn geweest). Even de 
armen strekken zonder 

teamgenoten tegen het hoofd te stoten was zo goed als 
onmogelijk. Gelukkig (of bijgevolg, volgens een zeker 
orakel) kon je wel snel naar buiten om wat frisse lucht te 
ademen. Na een kwartier buiten op Pascal gewacht te 
hebben, in gezelschap met twee mede-non-playing-
teamcaptains die ook op een speler stonden te wachten, 
begon ik me wat zorgen te maken. Maar na nog even 
binnen gekeken te hebben, bleek Pascal allang te zijn 
aangekomen; hij was via een andere ingang 
binnengekomen. 
 
Over de wedstrijd zelf hoef ik verder niet al teveel te 
vertellen, daar is eerder al over geschreven. Ik herinner 
me nog dat het erg prettig was om de tussenstanden 
naar Erik, Anne Paul en Huub Blom (die vanwege de 

OSBO-belangen ook erg 
geïnteresseerd was) door te sms-
en: 2,5 – 1,5 na twee (!) uur spelen, 
4 – 2 na drie uur en de eindstand 6 
– 2 na iets meer dan vier uur. Twee 
van de partijen zijn hieronder 
geanalyseerd door Fred en Pascal. 
 
Waarom ging het deze keer zo 
gemakkelijk? Was het het besef dat 
degradatie nu echt serieus 
dreigde? Was Caïssa ons eindelijk 
weer goed gezind, nadat het in de 
voorgaande wedstrijden zo 
tegenzat? Of was het dan toch het 
vooruitzicht in dezelfde klasse als 
ASV3 en 4 te moeten uitkomen? 
Hoe dan ook, we hadden nu tijd 
genoeg om in het fraaie centrum 
van Bergen op Zoom (zie foto) een 
restaurant uit te zoeken en het 
lijfsbehoud te vieren (zie andere 
foto)... 

De laatste kans van ASV 2 
Daan Holtackers; fotografie door Fred Reulink 
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Partij 1: Fred Reulink – K. Abee (commentaar: Fred) 
Na mijn 1 a3 zette zwart een Hollandse opstelling neer. 
Ik weet daar weinig van en deed vervolgens vooral mijn 
best om geen d4 te spelen. Deze pion is via d3 op c4 
terecht gekomen. 
Volgens Fritz staat wit in onderstaande stelling iets 
beter. 
Stelling na 13 …, Pg4 

14 Dd4 
Mijn tegenstander vertelde na afloop dat hij deze zet 
helemaal overzien had. Ik had hier echter een nog 
sterkere zet: 14. Pa4. 
14 …, e5 
Na het simpele 14 …, Tg8 staat wit wel iets beter maar 
is er echt niet veel aan de hand. 
15 Dxb6 
Ik had hier al gezien dat ik de pion op f5 ging winnen en 
dat e4 dan heel zwak zou worden naast een stelling die 
ik ook als beter taxeerde. Echter, gewoon Pxe5 is nog 
beter. 
15 …, axb6 16 h3, e4  
Reden waarom 15 Pxe5 beter is, is omdat zwart hier het 
paard-offer 16 …, exf4 had moeten spelen. Er volgt dan 
17 hxg4, fxg4 18 Pd4, f3!! En de witte loper moet terug 
naar h1 en staat geheel buiten spel. 
17 Pd4, Pf6 18 fxg5 

En zwart gaf op. 
 
De stelling die ik dus voorzien had.  
Na bijvoorbeeld 18 …, hxg5 19 Pxf5, Lxf5 20 Txf5 is e4 
niet meer te dekken en de zwarte stelling heeft geen 
enkele compensatie. 

Partij 2: Johan van der Griendt – Pascal Losekoot 
(commentaar: Pascal) 

13 ..., Da6!? 
Ik was eerst 13 ..., Db6 van plan, tot ik dit idee 
“ontdekte”. Voorkomt de rokade. En na 14 De2 kan ik 
dames ruilen, wat me ook gunstig lijkt. 
14 Ld3 
14 De2, Dxe2+ 15 Kxe2, Ld7=; 14 Tc1! (actief 
tegenspel) is erg sterk. 
14 ..., Da5+ 15 Kf1, 0-0 16 h4, Ld7?! 
Een matig idee. Ik wil mijn loper activeren, maar veel 
beter is 16 ..., Db6 17 De4 (17 h5, Dxd4) 17 ..., g6 18 
h5, Dxb2 met groot voordeel. 
17 h5, f5 
Ik was bang voor de aanval tegen h7, maar op deze 
manier verzwak ik de c4-g8 diagonaal natuurlijk wel wat. 
Ik denk echter dat wit niet zoveel kan. 17 ..., h6 18 De4, 
f5 en er lijkt weinig aan de hand. 
18 h6, g6 19 Lc4+ 
19 Dxb7=, Tab8 20 Lc4+, Kh8 21 Da6, Dxa6 22 Lxa6, 
Txb2. 
19 …, Kh8 

20 b4?! 
Een incorrect offer. Wit dacht dat ik het niet kon 
aannemen, maar zag over het hoofd dat …, Dxc4 
schaak is. Beter is 20 Dc3. 
20 ..., Dxb4 21 Dd3 
21 Dd5, Tae8 (21 ..., Dd6 kan ook) 22 Dxd7, Dxc4+ 23 
Kg1, Df7. 
21 ..., Tae8 22 Tb1, De7 23. Dc3 
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23. ..., b6 
Zuinig op de kleintjes. 
24 Tb2, Df6 
Nu is het ineens heel makkelijk voor zwart. 
25 Dd2, Te4 26 Th3, Tfe8 
26 ..., Txd4 kan natuurlijk ook, maar ik wilde eerst nog 
mijn stukken goed zetten. 
27 Te3, Txe3 28 fxe3, Dg5 29 d5, Dxh6 30 Tc2, Dxe3 
31 Db4, Df4+ 32 Kg1 
32 Tf2, Dc1+. 
32 ..., Dd4+ 33 Kf1 
Of 33 Kh2, Dh4+ 34 Kg1, Te1+ 35 Lf1, Dxb4-+. 
33 ..., Dd1+ 
En zwart gaf op. 
 
Het afgelopen seizoen van 
ASV2 zou omschreven 
kunnen worden als een 
seizoen om snel weer te 
vergeten of een seizoen dat 
nog lang zal heugen. Beide 
omschrijvingen sluiten 
elkaar niet uit en dus houd 
ik het maar op beide. In de 
voorgaande competities 
streed het tweede vaak en 
(vaak ook) lang mee om 
promotie, maar dit jaar 
wilde dat niet echt 
lukken. Vreemd 
genoeg, aangezien 
de bezetting sinds 
jaren niet zo sterk 
was geweest. De 
eerste ronde ging 
voorspoedig, maar 
daarna liep het stroef. 
Maar ook de andere 
teams in onze klasse 
hadden hier last van, 
zodat halverwege de 
competitie er nog van 
alles kon gebeuren. 
Maar in de tweede 
helft van de 
competitie bleef het 
tegenzitten, met als 
“hoogtepunten” van 

ongeluk de zevende en achtste ronde, die op 
miraculeuze wijze in een verlies respectievelijk gelijkspel 
eindigden waar in beide gevallen een winst te 
verwachten was geweest. Het wisselvallige seizoen 
werd dan wel weer passend afgesloten met een 
klinkende overwinning... In het verloop van de 
competitie had ASV2 een opmerkelijke invloed op de 
promotiestrijd. Van de uiteindelijke winnaar Bergen op 
Zoom werd gewonnen, zodat de promotiestrijd lang 
spannend bleef. Maar de nummer twee Charlois 
Europoort 2 kwam op de streep slechts een half 
bordpunt tekort, dat ze juist hadden voorgestaan als 
Léon’s tegenstander in onze wedstrijd tegen de 
Rotterdammers zijn reglementaire winst had geclaimd 
(Léon had bij het uitvoeren van zijn zet een verkeerd 
stuk vastgenomen) in plaats van door te spelen en zijn 
partij te verliezen... Ter afsluiting volgen hieronder de 
tussenstanden vanaf ronde 6 en de eindstand, om nog 
eens duidelijk te maken hoe merkwaardig deze 
competitie is verlopen – nee, ik denk niet dat deze 
competitie snel vergeten zal worden. 
 
(Afkortingen: BoZ = Bergen op Zoom, BW = Botwinnik 
1, CE = Charlois Europoort 2, Dord = Dordrecht, DSCD 
= DSC Delft 3, MM47 = Messemaker 1847 2, RIT = 
RSR Ivoren Toren 2, RW = Rijswijk.) 

  R6   R7   R8   eind 
1. Dord   8 (26,5) CE   9 (30) BoZ   11 (35) BoZ   13 (40) 
2. MM47  7 (28) RW   9 (30) CE   11 (34,5) CE   13 (39,5) 
3. CE   7 (25) BoZ   9 (29,5) RW   10 (34) RW   11 (38) 
4. BoZ   7 (25) Dord   8 (30) Dord   9 (34) Dord   9 (36) 
5. RW   7 (24,5) MM47  7 (30,5) ASC   8 (32) ASC   9 (36) 
6. RIT   5 (24) RIT   7 (29,5) MM47  7 (34) ASV2   8 (37,5) 
7. ASV2   5 (24) ASC   6 (27,5) RIT   7 (33) MM47  7 (37) 
8. DSCD  5 (20,5) ASV2   5 (27,5) ASV2   6 (31,5) RIT   7 (36) 
9. BW   5 (19,5) DSCD  5 (23,5) BW   6 (26) BW   7 (30) 
10. ASC   4 (23) BW   5 (22) DSCD  5 (26) DSCD  6 (30) 
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Dit seizoen hebben zich 36 teams voor de OSBOcup 
opgegeven en na vrijgeloot te zijn in de 1e ronde 
speelden ASV 4 in de 2e ronde tegen Doetinchem 2 en 
ASV 5 tegen titelhouder Denk en Zet. ASV 5 speelde 
heroïsch, maar verloor nipt met 2.5 tegen 1.5. ASV 4 
won met enige inspanning met 3-1. 
In de 3e ronde lootte ASV 4 het sterke PSV DoDo en in 
deze wedstrijd speelde Ivo een sterke partij met een 
prachtig offer op lange termijn tegen de sterke Rody 
Straat (2109). Zie hieronder: 
 
Stelling na 15.-,Tg6 van zwart. 

Wit let niet op/wil te veel en speelt 16. f3?, -. Zwart kan 
hierop een kwaliteit offeren met aanval en één of 
meerdere pionnen.  
16.-,Txg2+ 17. Kxg2, Dg5+ 18. Kf1,- de enige zet! 18.-, 

Pxd2+ 19. Ke2,- ook na Kf2 neemt zwart nog wat 
materiaal mee.  
19.-, Pc4 20. Kf2,- Pd1 was sterker geweest, maar ook 
dan houdt zwart aanval.  
20.-, Dh4+ 21. Kg2, Dxd4 22. Df2, Df6 23. b3, Pe5 24. 
De3, Pxf3 25. Dxe6+, Dxe6 26. Txe6, Pg5 27. Td6, Pf7 
28. Kg3, Pxd6 29. cxd6,Td8 30. Kf4, Txd6 31. Kxf5, 
d4 32. Ke5, Th6. Zwart heeft de kwaliteit terug en 2 
pionnen meer. 
 
Deze overwinning vormde de basis van een solide 
winst , nadat Siert had geremiseerd en Ruud goed had 
gewonnen. Alleen de teamleider verloor tegen Ewoud ’t 
Jong. 
 
In de kwartfinale moest het lastige Elster Toren worden 
verslagen om de halve finale te bereiken. 
Opnieuw speelde ASV 4 professioneel en oerdegelijk. 
Ivo en Ruud kregen beide in een iets betere stelling 
remise aangeboden en gezien de stellingen van Koen 
en Martin konden beide worden aangenomen. Even 
later blunderde Koen’s tegenstander en was het aan 
Martin om overeind te blijven. Na een spannende 
tijdnoodfase, waar Martin beter uitkwam, bood zijn 
tegenstander remise aan en plaatsing was een feit! 
 
Zaterdag 29 mei spelen we in de halve finale tegen of 
titelhouder Denk en Zet, Bennekom of Wageningen 3, 
die zich ook hebben geplaatst. Dit vindt plaats in het 
Grand-Café van het Lorentz vanaf 10.00 uur. Welkom!! 

ASV 4 weer in de halve finale OSBOcup 
Anne Paul Taal 

Het laatste van ASV ontwikkelt zich 
Erik Wille 

In het meinummer van 2009 blikte ik terug op tien 
seizoenen van het laatste team van ASV. Ik sloot dat 
verhaal af met “Hopelijk slagen we er nog jaren in om 
spelers in ‘het laatste van ASV’ te laten debuteren. 
Doordat het aantal spelers voor de team wat terugliep, 
werd het een benauwde zomer. Even zag het er zelfs 
naar uit dat ASV 11 weer ASV 10 zou gaan heten. Het 
mooie is echter dat het laatste team van ASV altijd blijft 
bestaan. Met een beetje praten, een beetje gokken en 
vooral lef hebben, bleef ASV laatst ASV 11. En niet 
zonder succes. 
 
Het aantal pagina’s dat dit seizoen over dit prachtige 
team in ASV-Nieuws verscheen, geeft wel aan hoe het 
team leeft. Steeds werd compleet gespeeld, terwijl bij de 
start van het seizoen eigenlijk op papier niet eens zes 
vaste spelers beschikbaar waren. Uiteindelijk konden 
we met het inzetten van 12 spelers dit seizoen weer zes 
jonge of nieuwe ASV-ers kennis laten maken met het 

spelen van externe (senioren)wedstrijden. En nooit werd 
zonder publiek gespeeld. Peter van Bruxvoort en Theo 
Jurrius namen zelfs een seizoenkaart om maar niets te 
hoeven missen.  
 
De belangrijkste conclusie in deze terugblik moet zijn, 
dat het heel erg leuk was om die wedstrijden te spelen. 
En ondanks de steeds wisselende samenstellingen van 
het zestal zat er steeds een echt team achter de borden. 
Zes mannen en vrouwen, die samen probeerden te 
winnen. Dat lukte in uitwedstrijden uitstekend. 
Thuiswedstrijden daarentegen waren sportief gezien 
vooral een lijdensweg. Twee grote nederlagen en een 
gelijkspel, doordat de tegenstander een niet 
speelgerechtigde speler had opgesteld. Maar hoe 
geweldig waren de trips naar Rheden (zeker toen we na 
langdurige omzwervingen allemaal de speelzaal 
gevonden hadden) en Zevenaar. Ook de twee 
wedstrijden bij De Toren verliepen voorspoedig.  
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De teamgeest was in veel wedstrijden doorslaggevend. 
Daar waar in de hogere teams lang geleden het ´ronde 
4½´ werd geïntroduceerd, vond dit bij ASV 11 navolging 
met het ´rondje 3½´. Tot drie keer toe was de kleinst 
mogelijke winst voor ons team. 
 
Leuk was het om jeugd te laten meespelen. Xadya van 
Bruxvoort, Fabian Engelhardt en Jan Pieter Lourens 
maakte zo kennis met het schaken bij de senioren van 
ASV. En dat is toch een ontwikkeling die we met zijn 
allen toejuichen. Net zo leuk was het, dat nieuwe leden 
meteen in teamwedstrijden konden meedoen. Arif 
Dundar en Mahmud Hosseini maakten al kort na hun 
entree bij ASV hun opwachting in het team. Fantastisch 
was het dat toen op het laatste moment de nood echt 
hoog was, Rob Rietbergen bereid was bij te springen. 
Achter kopvrouw Liedewij van Eijk waren Jan Zuidema, 

André de Groot en Jan Diekema de vaste schakels. Ook 
Bob Sanders en Rob van Maanen waren dit seizoen van 
de partij. Hoewel in dit team de prestatie niet het 
belangrijkste is, mag toch niet onvermeld blijven dat de 
dames in het team het beste van wanten wisten. 
Liedewij van Eijk leverde met 4 uit 7 een topprestatie 
aan het eerste bord met onder meer een remise tegen 
Frans Horstink van Rheden. Xadya van Bruxvoort kwam 
in haar vier partijen tot 2½ punt. 
 
Een prachtig seizoen is ten einde en we zouden niets 
liever willen dan dat we weer konden starten. Ook 
komend seizoen zullen we met het ´laatste van ASV´ 
weer van ons doen spreken. Met veel plezier maak ik 
ook komend seizoen weer tijd vrij om als “teamleider op 
afstand” te fungeren. 

ASV 4 extern 
Anne Paul Taal 

ASV 4 gered in het eindspel  
 
In de wedstrijd uit de 8e ronde tegen PSV/DoDO was de 
stand vlak voor de eerste tijdcontrole 3½ - 2½ in ons 
nadeel. Een 4–4 eindstand was belangrijk om ons veilig 
te spelen i.v.m. de mogelijk versterkte degradatie uit de 
3e klasse KNSB. Koen was nog bezig en had een 
potremise stelling bereikt tegen de sterke Ewout ’t Jong. 
Sierts partij moest dus gewonnen worden om dat doel te 
bereiken. 
 
Verder commentaar van Siert: 
 
De partij liep niet naar wens. Na een goede opening 
volgde ik een plan dat gedoemd was te mislukken. Mijn 
tegenstander, Mark de Graaf, sloeg de aanval af en won 
in de tegenaanval een pion. Dat zou dus “keepen” 
worden. Gelukkig ontdekte ik vlak voor de tijdcontrole 
een tactische kans in het plan dat Mark bezig was uit te 
voeren. Zie hoe het ging: 
 
Siert Huizinga – Mark de Graaf 
 
Stand na de 38ste zet van wit: 

38…Tff6 39.Txg6 Txg6 (hxg6 wordt beantwoord met f4 
en de stelling is gelijk). 
40.Dxf5! Dc6+ (Hier kan zwart nog  besluiten tot Tf6 
waarna de partij nog in even wicht is). Het eindspel wat 
nu na dameruil ontstaat is totaal verloren. Het is boeiend 
te zien hoe oppermachtig de witte toren is. 
41.De4 Dxe4+ 42.Txe4 Kg8  

43.Te5! Tf6 44.Kg2 Kf8 45.Tc5 Tf7 46.Tc6 Te7 
47.Txa6 Kf7 48.Tc6 e5 49.d5 Td7 50.Tc5 Kf6 51.Txb5 
Kf5 52.a4 Ke4 53.a5 Td6 54.Tc5 Tg6+ 55.Kf1 h5 
56.Tc6!  En opgegeven: eindstand 4–4. 
 
ASV 4 verliest in laatste ronde  

 
Aan het eind van een tumultueuze slotronde bij UVS in 
Nijmegen, waarin we 4½-2½ achter stonden tegen het 
al gedegradeerde Zutphen rechtte Siert zijn rug en sloeg 
een remise aanbod van Olav Wilgenhof (broer van) af. 
 
Na 55 zetten was de volgende stelling ontstaan:  
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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Verder commentaar van Siert: 
 
Zwart heeft de verdediging tegen de witte pionnen op de 
damevleugel goed staan. De loper van zwart bestrijkt 
tevens de hele diagonaal. Het zwarte paard heeft veel 
ruimte en zwerft - lastig voor wit – rond. 
Hoewel nog niet zo eenvoudig tracht zwart een gunstig 
pionneneindspel te creëren met verbonden pionnen. Het 
ging als volgt verder: 
55...Pg5 56.h4 Pf7 57.Kf4 Pe5 58.Ke3 Pg4+ 

 
59.Kf4?? Wit versnelt het einde van de partij. Hij loopt 
een matnet in, wat hij slechts kan voorkomen ten koste 
van materiaal.  
59...g6! 60.Pe4 e5+ 61.Kf3 f5 en opgegeven.    
 
Gelukkig voor ASV 4 verloren ook de teams van De 
Toren en bleven we 5e staan, waardoor we bij een 
massale degradatie van OSBO teams uit de 3e klasse 
KNSB toch veilig waren. 

Uitslagen en eindstand Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

ronde 19 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Dick Hajee Martijn Boele 0-1 
Horst Eder Jan Vermeer 0-1 
Albert Marks Henk Kuiphof 1-0 
Hans Donker Rob Cornips 0-1 
Gerrit Jansen Hans Derendorp 0-1 
ronde 20 
Martijn Boele Albert Marks 1-0 
Jan Vermeer Fritz 8 0-1 
Rob Cornips Henk Kuiphof 1-0 
Dick Hajee Horst Eder 1-0 
Hans Derendorp Robbert Lubbers 1-0 
Hans Donker Gerrit Jansen 1-0 
ronde 21 
Fritz 8 Martijn Boele 1-0 
Jan Vermeer Dick Hajee 1-0 
Rob Cornips Albert Marks 1-0 
Henk Kuiphof Hans Donker 1-0 
Horst Eder Hans Derendorp rem 
Robbert Lubbers Gerrit Jansen 1-0 
Hans Derendorp Ko Kooman 0-1 

Eindstand 2009/10  
Pos Voornaam Naam Score Rtg Perc. TPR Subgrp 
1 Martijn Boele 14 1961 78 1954 A* 
2 Jan Vermeer 13 1782 62 1781 A 
3 Fritz 8 11 1894 100 2130 A 
4 Rob Cornips 11 1821 69 1875 A 
5 Henk Kuiphof 9 1629 50 1692 A 
6 Dick Hajee 9 1687 60 1719 A 
7 Albert Marks 8,5 1759 61 1759 A 
8 Horst Eder 8,5 1573 40 1531 A 
9 Robbert Lubbers 8,5 1496 43 1508 A 
10 Hans Derendorp 8 1435 44 1486 B* 
11 Hans Donker 7,5 1664 42 1563 A 
12 Ko Kooman 7,5 1586 44 1523 A 
13 Piet Noordhuis 4 1613 63 1718 A 
14 Gert Blok 3,5 1708 88 1787 A 
15 Henk Kelderman 3 1353 33 1298 B 
16 Rolf Hendriks 2,5 1598 42 1605 A 
17 Paul de Freytas 2 1902 67 1936 A 
18 Bas van Riel 2 1771 67 1683 A 
19 René de Goeij 2 1218 33 1265 B 
20 Henk ter Horst 1,5 1473 0 1200 B 
21 Jerry van 't Hul 1 1228 17 1186 B 
22 Gerrit Jansen 0,5 1034 4 973 B 
23 Anton van der Aa 0 1179 0 1130 B 

Red: het verslag van de laatste ronden bij het 
daglichtschaak kunt u vinden in EP 15. 
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Laat ik maar met het einde beginnen. Na een lange 
avond zware strijd geleverd te hebben konden alle 
deelnemers aan de slotronde bij Het Kasteel in Wijchen 
constateren dat alle moeite voor niks was geweest en er 
geen enkele verandering in de ranglijst was opgetreden! 
Op zich opmerkelijk omdat deze poule zich juist 
kenmerkte door het feit dat vrijwel iedereen van 
iedereen kon winnen (en dat ook deed) en zelfs de 
nummer 4 voor aanvang van de slotronde nog een 
theoretische kans op het kampioenschap had. Velp 
werd dus kampioen door op bordpunten SMB 3 voor te 
blijven. ASV 5 speelde gelijk tegen PION 2 en bleef net 
als vorig jaar op de vijfde plaats steken. Gezien het 
grote aantal bordpunten zou je kunnen zeggen dat er 
meer in had gezeten. Maar is dat ook zo? Ik denk eerlijk 
gezegd van niet. Het was te wisselvallig en sommige 
spelers haalden niet hun gebruikelijke niveau (zie het 
overzicht in EP 19 als u wilt weten op wie ik doel).  
 
Hoewel alles dus uiteindelijk ‘voor niets’ was geweest 
wisten we dat tijdens de wedstrijd natuurlijk niet. Het 
was een spannende wedstrijd: 
 
Dekker,A - Nilessen,P  
OSBO 1e klasse (7), 09.04.2010 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Lf5 5.Pg3 Lg6 
6.Pf3 e6 7.Le2 Pf6 8.0–0 Ld6 9.Pe5 Pbd7 10.Lf4 Dc7 
11.Pxg6 Het openen van de h-lijn ziet er riskant uit.  
11...hxg6 12.Lxd6 Dxd6 13.Lf3 Th4 14.c3 0–0–0 15.a4 
Tdh8 16.h3 g5 17.Te1 g4  

18.Lxg4 18.hxg4 ziet er riskant uit maar is mogelijk 
beter. 18...Pd5! Er dreigt nu 19... Th1+ 20. Pxh1 Dh2+ 
21. Kf1 Pf4! 22. g3 Dh1+ 23. Pxh1 Txh1# 19.Ph5 Dh2+ 
20.Kf1 T4xh5 21.gxh5 Pf4 22.g3 Ph3 23.Ke2 Pxf2 
24.Dc2 Pd3+ 25.Kd1 Pxb2+ 26.Kc1 Dxg3 27.Kxb2 
Dxf3= maar goed, in deze variant heeft wit een paar 
enige zetten moeten doen en het laat zich raden wie (of 
moet ik zeggen wat?) deze variant heeft gevonden.  
18...Pxg4 19.hxg4 Df4?! Direct  19...Pf6 is beter.  
20.Kf1?   

De koning mag niet vrijwillig de dekking van h1 en h2 op 
geven. 20.Df3! Dh6 Ok, nu moet het wel: 21.Kf1 en 
zwart staat weliswaar erg lekker maar heeft zeker nog 
niet gewonnen.  
20...Pf6! 21.Df3 Dd2 22.Pe2? De laatste fout. De enige 
kans was  22.Kg1 Dh6 23.Kf1∓]  
22...Pxg4 en het is gelijk uit. Zwart dreigt de dame te 
winnen met de vork op h2. Op Dg3 volgt Th1+ gevolgd 
door Ph2+ waarna wit alsnog de dame moet geven om 
mat te voorkomen. 0–1 
 
Ook Tony speelde een sterke partij en won vlot: 
 
de Valk,J - Hogerhorst,T  
 
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Dxd5 4.d4 e5 5.dxe5 Dxe5+ 
6.Le3 Pf6 7.Pf3 Dc7 8.h3 Lf5 9.Lc4 Ld6 10.Pbd2 0–0 
11.0–0 Pc6 12.Ph4 Ld7 13.f4? Tae8 14.Df3 Pa5 
15.Ld3? Wits laatste zet is een fout die door Tony 
meedogenloos wordt afgestraft.  

15...Txe3! 16.Dxe3 c4 17.Lxh7+ De loper is toch 
verloren vanwege de dreiging Lc5 met damewinst. 
17...Kxh7 18.Pe4 Pxe4 19.Dxe4+ Kg8 Tony had weinig 
moeite met het vervolg:  
20.f5 Lg3 21.f6 Te8 22.Df3 Lxh4 23.fxg7 Db6+ 24.Kh1 
Dg6 0–1 

Slotronde ASV 5: alles voor niets 
Robert Naasz 
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Wouter maakte dit seizoen op zeer verdienstelijke wijze 
zijn debuut in de externe voor ASV. Waar hij in de 
eerste paar ronden nog wat roestig was kwam hij 
halverwege het seizoen aardig op stoom en sloot af met 
vier overwinningen op sterke tegenstanders. Om de 
notatie van een partij van Wouter te bemachtigen moet 
je vlug zijn. Hij noteert vaak op een klein stukje papier 
dat hij na de partij weg werpt. Een oproep per e-mail 
daags na een externe ronde is dus zinloos kwam ik 
achter. Gelukkig is zijn laatste partij van het seizoen 
bewaard gebleven voor het nageslacht. Op mijn vraag 
of ik de notatie van zijn partij mocht hebben voor een 
verslag in ASV Nieuws scheurde Wouter het velletje 
achteloos uit zijn notatieboekje: 
 
Abrahamse,W - Molenaar,J  
 
1.e4 c5 2.b4 cxb4 3.d4 d5 4.e5 e6 5.a3 Pc6 6.axb4 
Lxb4+ 7.c3 Lf8? Slecht natuurlijk. Of naar e7 en het 
paard ontwikkelen via h6 of naar a5 zodat het paard 
eventueel naar e7 kan.  
8.Ld3 Ld7 9.Pf3 Pge7 10.Pa3 a6 11.0–0 b5?  

12.Lxb5! Pxe5 Slaan op b5 kan niet vanwege het 
stikmat op d6: 12...axb5?? 13.Pxb5 Txa1 14.Pd6# 
13.Pxe5 Lxb5? 14.Pxb5 axb5  

15.De2! Weer een zetje met een vervelende dreiging.  
15...Ta5?! 15...Txa1?? 16.Dxb5+ en mat volgt. Beter is 
15...Tb8  
16.Lb2 f6 17.Txa5 Dxa5 18.Ta1 Dxa1+ Gedwongen 
19.Lxa1 fxe5 20.dxe5 en Wouter maakte korte metten:  
20...Pg6 21.Dxb5+ Kf7 22.f4 Le7 23.g3 Td8 24.h4 Pf8 
25.Lb2 Pd7 26.Lc1 h5 27.De2 g6 28.f5 Pc5 29.f6 Lf8 

30.La3 Pe4 31.Lxf8 Kxf8 32.De3 1–0 
 
Hiermee nam ASV 5 een ruime 0-3 voorsprong maar de 
situatie op de overige borden gaf weinig reden tot 
optimisme. Theo van Amerongen offerde te optimistisch 
en werd vakkundig omgelegd door de topscoorder van 
de 1e klasse B. Mijn seizoen kreeg een passend slot. 
Waren mijn vorige verliespartijen in elk geval nog 
interessant, deze keer was het alleen maar slecht. Jan 
Knuiman ging tot het gaatje, sloeg remise af maar 
verloor uiteindelijke de controle over de stelling in een 
toreneindspel en daarmee de partij. Tussenstand: 3-3. 
 
Het spektakelstuk van de avond kwam voor rekening 
van Erik. Ziehier de partij met commentaar van de 
voorzitter zelve: 
 
Wim Gielen - Erik Wille   
 
1.f4 Pf6 2.Pf3 d5 3.e3 c5 4.b3 Pc6 5.Lb2 Lf5 6.Lb5 
Db6 7.Pc3 d4 8.Lxc6+ Dxc6 9.exd4 cxd4 10.Pxd4 
Dxg2 11.Tf1 

11.Df3 Dxf3 12.Pxf3 Lxc2 13.Tc1 Ld3 14.Pe5 La6 ook in 
deze variant heeft zwart flink voordeel]  
11...Lg4  
11...Lh3 deze zet is veel directer. Met het gespeelde 
Lg4 krijgt wit de kans om terug te keren in de partij. 
12.Tf2 Dg1+ 13.Ke2 Lg4+ 14.Pf3 Lxf3+ 15.Txf3 Dxh2+ 
16.Tf2 Dh5+ 17.Ke1 Dh1+ 18.Ke2 Dc6  
12.Pf3 Td8 13.De2 Dxe2+ 14.Pxe2 e6 15.0–0–0 Ph5 
16.Tde1 Le7 17.Pe5 Lh3 18.Tg1 Lh4 19.Pg3 Pxf4 
20.Te4 Lg5 21.Pf3 Lh6  
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22.Le5 22.Lxg7 Lxg7 23.Txf4 Td5 24.Th4 en wit heeft 
makkelijker spel  
22...Pg6 23.Lc3 0–0 24.Kb2 Td5 25.d3 b5 26.a4 a6 
27.axb5 axb5 28.Pe2 Tc8 29.Ped4 e5 30.Pe2 f5 
31.Tb4 Tdc5 31...Le3 32.Tg3 Lf1 33.Pxe5 Txe5 34.Lxe5 
Lc5 35.Txb5 Pxe5  
32.d4 exd4 33.Pfxd4 Lg4 34.Ta1 Pf4 34...Lxe2 
35.Pxe2 Ld2 36.Tc4 bxc4 37.Lxd2 cxb3 38.Kxb3 Txc2 
35.Pxf4 Txc3 Dit is niet best. Zwart moet met Lxf4 het 
voordeel uit het loperpaar halen. Nu krijgt wit ineens de 
beste kansen, maar nog steeds geldt dat een foutje snel 
gemaakt is.  
36.Pd5  

36...Ld2 37.Pe7+ Te materialistisch. Beter: 37.Txb5 Le3 
38.Pxe3 Txe3 en wit staat beter.  
37...Kf7 38.Pxc8 Txc8 39.Ta7+ Kg6 40.Ta6+ Kh5 
41.Txb5 Lc3+ 42.Ka3 Lxd4 43.c4 Te8 Helemaal 
opgeslokt door alle verwikkelingen speelde zwart hier 
eerst f5-f4. Mijn sportieve tegenstander wees me er 

lachend op dat hij dit niet goed kon vinden.  
44.Td5 Lc3 45.Ka4 Kh4 46.Td3 Le1 47.b4 Te4 48.Tc6 
Le2 49.Td7 g5 50.Txh7+ Kg4 51.Thc7  

51...f4 52.b5 f3 53.b6 f2 54.b7 f1D 55.b8D Lxc4 
56.h3+ Kxh3 57.Th7+ Lh4 58.Txc4 Dxc4+ 59.Ka3 
Da4+ Zakelijk naar winst en daarmee de 4-4 die genoeg 
is voor handhaving. Maar wel slordig, want met 59. ... 
Te3+ 60. Kb2 Te2+ 61. Kc3 Tc2+ 62. Kd3 Dc4+ 63. Ke3 
Tc3+ 64. Kd2 Dd3+ is het mat.  
60.Kb2 Tb4+ 0–1 
 
Hiermee kwam de stand op 3-4 voor ASV 5. Nico was 
als laatste nog verwikkelt in een moeilijk gevecht dat in 
een knotsgekke tijdnoodfase, waarin hij onterecht en 
foutief remise claimde, helaas verloren ging. Uiteindelijk 
dus een terechte 4-4 uitslag.   
 
Rest mij nog mijn teamgenoten te bedanken voor weer 
een fijn seizoen!  

Voorjaarstoernooi 
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