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Van de redactie 

Beste lezers en lezeressen van ASV 
Nieuws, 

De redactie heeft een belangwekkende 
ontdekking gedaan. Zoals u inmiddels al 
vernomen zult hebben is ons tweede dit 
seizoen kampioen geworden. ASV 2: Profi-
ciat! U heeft hier alles over kunnen lezen 
in ASV Nieuws. Het tweede is een van de 
trouwe leveranciers van verslagen van de 
externe competitie, met vaak leuke achtergronden en 
interessante partij analyses. Vorig jaar eindigde ASV 4 
verrassend boven ASV 3, werd tweede in de promotie-
klasse en verdiende daarmee een plaats in de KNSB 
competitie. Ook het vierde levert altijd een verslag in voor 
ASV Nieuws. Het 3e vrijwel nooit. Voelt u hem al? Mij lijkt 
het recept voor een succesvol seizoen duidelijk: doe ver-
slag in ASV Nieuws en uw seizoen zal goed zijn! Stof tot 
nadenken…… 

Uiteraard leest u in deze aflevering alles 
over de kampioenswedstrijd van het twee-
de. Daarnaast een uitgebreid verslag van 
Wouter van Rijn over zijn schaak en ande-
re belevenissen in Bangkok. De rubriek 
Clublid moet u deze keer helaas missen 
maar is de volgende keer gewoon weer 
terug. Iedereen die weer heeft bijgedragen 
wordt hartelijk bedankt!  

Iedereen veel leesplezier gewenst! 

Robert Naasz 

Van het bestuur 

Het seizoen zit erop, maar het seizoen duurt nog lang. 
Het klinkt tegenstrijdig, maar het is wel waar. We hebben 
dit seizoen weer met 13 teams geknokt in de externe 
competitie. En wat was het slot spannend. ASV 2 werd 
op de laatste dag van de competitie kampioen in de der-
de klasse. Fantastisch! ASV 1 leek een half uur voor het 
eind van de laatste partij van het seizoen in de tweede 
klasse de titel te pakken. Het lukte net niet, maar wat 
speelden de mannen van Richard van de Wel een gewel-
dig seizoen. Voor de grootste verrassing zorgde ASV 7 
echter. In de slotronde moest gewonnen worden van de 
veel te sterke kampioen Zutphen om niet te degraderen. 
En het kwam voor elkaar. Wat knap! ASV 9 en 10 promo-
veerden in de zomer ‘per ongeluk’. Handhaven in dit sei-
zoen lukte echter niet. Het ging gelukkig niet ten koste 
van het spelplezier. We zullen er alles aan doen om ook 
komend seizoen weer met tenminste 13 teams gaan spe-
len. Maar voor nu zit de externe competitie er op.  
 
Zoals we al openden: het seizoen duurt nog lang. Juni 
wordt namelijk een echte schaakmaand. We openen op 2 
juni met het OSBO-snelschaakkampioenschap voor club-
teams. We hopen met tenminste vijf teams mee te doen 
in Bennekom. Het snelschaken wordt gevolgd door een 
driedaags bezoek van de Oekraïense grootmeester Vic-
tor Moskalenko van 7 t/m 9 juni. Op 23 juni spelen we de 
traditionele massakamp tegen Wageningen. Ditmaal in 
Arnhem in Activiteitencentrum Schreuder. Tussendoor 
maken we weer volop reclame voor onze club. Op zon-
dag 3 juni staan we met een stand op de ‘Steentjesdag’ , 
de braderie op de Steenstraat. Zaterdag 16 juni staan we 
met Hans Böhm in Winkelcentrum Presikhaaf om scha-
kers te werven voor ASV. De schaakmeester en meer 
nog TV-persoonlijkheid zal simultaangeven, terwijl ASV 
een kraam bemand met als doel winkelend publiek te 

interesseren voor het schaken bij ASV. De aanwezigheid 
van Hans Böhm is daarbij natuurlijk een enorme stimu-
lans. 
 
En dan weer nieuws van onze succesvolle jeugd. In april 
was Floris van Capelleveen op het NK voor E-jeugd in 
Waalwijk. Xadya van Bruxvoort speelde begin mei in 
Haarlem het NK voor B-meisjes en met Hemelvaart 
speelde Pieter Verhoef in het NK voor D-jeugd in Rijswijk. 
Op het moment dat we dit schrijven is de afloop hiervan 
nog niet bekend. Xadya deed het in Haarlem weer goed. 
In haar eerste jaar in de B-categorie eindigde de speel-
ster van ASV 7 met drie punten op de zevende plaats. 
 
Dan kijken we tenslotte nog even vooruit naar het nieuwe 
seizoen. Het speeltempo in de externe competitie zal 
komend seizoen wijzigen. Vanaf de eerste klasse OSBO 
zal in het nieuwe seizoen met een Fischertempo ge-
speeld worden. Het speeltempo wordt 1.40 uur per per-
soon + 10 seconden per zet vanaf de eerste zet. Jeugd-
teams in de seniorencompetitie gaan 1.25 uur per per-
soon + 10 seconden spelen. Verder verwachten we dat in 
juni besloten wordt om in de KNSB-competitie en de pro-
motieklasse het speeltempo te wijzigen in 40 zetten in 
1.30 uur per persoon, vervolgens 30 minuten per per-
soon extra tijd + 30 seconden extra tijd-per-zet vanaf de 
eerste zet. We zullen uiteraard in een volgende ASV-
Nieuws of via En Passant hierover nader berichten. De 
komende maanden zal het bestuur bespreken of deze 
besluiten ook consequenties moeten hebben voor de 
interne competitie. Ook daarover later meer. 
 
Het seizoen gaat nog door tot en met 5 juli. Er staan nog 
vier interne ronden op het programma en verder op 7 juni 
het snelschaakkampioenschap van ASV. We sluiten het 

ASV-Nieuws verschijnt 
op: 

Sluitingsdatum kopij 

5 juli 2012 28 juni 2012 
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seizoen op de laatste avond af met een Fischer-
Randomavond.  

We wensen u nog zes plezierige schaakweken toe.  

Two weeks in Bangkok 
Wouter van Rijn 

Omdat mijn Thaise vrouw Sue al weer ruim een jaar in 
Nederland woont, had ze wel weer eens behoefte om 
haar geboorteland op te zoeken en daar haar familie en 
vrienden te wederzien. Ook ik was er al anderhalf jaar 
niet meer geweest (laatste keer was onze bruiloft in Thai-
se stijl!), dus tijd om weer eens naar Thailand af te rei-
zen! We besloten deze trip in april te plannen om een 
aantal redenen; de eerste was dat Sue eerst wilde slagen 
voor haar inburgeringsexamen. De andere reden is dat 
ze graag lange tijd bij haar ouders, die in een klein dorpje 
op het platteland wonen, wilde blijven. Dat kan ik nog wel 
één of twee dagen uithouden, maar ik had er geen trek in 
om mijn hele vakantie daarvoor op te offeren. Bovendien 
spreekt niemand van haar familie Engels en enig vertier 
is daar al helemaal niet. Een goede reden om mijn va-
kantie met het jaarlijkse schaaktoernooi aldaar te combi-
neren! Dat vond Sue een prima plan en zo konden we 
onze vakantie vorm gaan geven. Onze vakantie hadden 
we geboekt van 9 t/m 26 april, zodat Sue slechts 2 week-
enden werk bij Thais restaurant Rung hoefde te missen. 
We gingen dus de dag na het weekend weg en kwamen 
de dag voor ze weer aan het werk moest weer terug om 
de vakantie voor haar zo lang mogelijk te maken. 

Het schaaktoernooi zelf vond plaats van 13 t/m 19 april in 
het luxueuze Dusit Thani hotel. De eerste dagen voor het 
toernooi werden besteed met bezoekjes aan haar zus en 
voormalige collega’s, waar ze destijds ook als goede 
vrienden mee omging. De avond vóór het schaaktoernooi 
zijn we naar mijn favoriete Shamrock Café gegaan aan 
het toeristische en populaire Khao San Road. Ze hebben 
daar altijd live-bandjes en de muziek en de sfeer zijn al-
tijd goed. Hoewel het buiten op straat druk was 
als altijd, was het er dit keer in het café vrij rus-
tig. Dat weerhield ons er niet van om ons hele-
maal vol te gieten met alcohol…….ja ook Sue, 
haar zus en collega konden aardig drinken! 

Deze avond stond ook in het teken van het be-
gin van het zogenaamde Songkran-festival. Dit 
feest, waarin ze het Thaise Nieuwjaar vieren 
(ze leven daar in het jaar 2555), gooit men met 
water naar elkaar en smeert men een mengsel 
van mentholpoeder en water in je gezicht. In 
deze periode van 3 dagen is het een ware hek-
senketel in het centrum en vooral de jongeren 
zijn dan actief in o.a. Silom Road, vlakbij waar 
het Dusit Thani hotel staat. Deze periode is het 
zomer en ondanks dat de temperaturen het 
hele jaar redelijk constant zijn geeft deze water-
partij lekker verkoeling! 

Op vrijdag de 13e was het dan zover. Het Song-
kran-festival is losgebarsten en enkele drukke 
wegen in het centrum die vol zijn met mensen 
worden afgesloten van al het verkeer. Dit ge-

beurt dan tussen ongeveer 14:00 en 20:00 uur. Ik moest 
me die dag om 12:00 uur eerst nog aanmelden en beta-
len, de opening zou dan enkele uren later plaatsvinden. 
Sue voelde zich niet zo lekker en bleef achter in het hotel 
samen met haar zus en enkele vrienden. Voor mij verder 
geen probleem, ik kende inmiddels de weg wel. Eerst 5 
minuutjes lopen naar de skytrain om op te stappen bij 
halte Wongwian Yai. Ik had het Dusit Thani hotel de 
avond ervoor al vanuit de skytrain gezien, dus ik hoopte 
dat ik het makkelijk kon vinden. Sue waarschuwde me 
nog dat het druk zou zijn. Nou dat had ik geweten….over 
het stuk van halte Sala Daeng tot aan de toernooizaal 
doe je normaalgesproken maar 3 minuten, nu deed ik er 
10 minuten over. Ik probeerde me snel door de menigte 
te wurmen, maar ik kon niet voorkomen dat ik water over 
me heen kreeg. Maar goed, ik ben niet bang voor een 
beetje water. Na me aangemeld te hebben, keek ik nog 
even rond in de toernooizaal en schoot nog wat plaatjes. 
Nu nog terug naar het hotel waar ik me mentaal nog een 
paar uur kon voorbereiden voor dat het toernooi definitief 
zou beginnen. Weer terug bij halte Wongwian Yai dacht 
ik; ‘wat kan me nu nog gebeuren in die paar honderd me-
ter lopen die me nog resten tot aan het hotel?’ Immers, 
de grote drukte in het centrum was wel voorbij en hier 
was het niet zo druk meer. Een groep kinderen stond me 
vlak voor mijn hotel op te wachten. Ze hadden het duide-
lijk op mij gemunt. Ze liepen op mij af, gewapend met 
waterpistolen en bakjes poeder, opgelost in water. ‘Kom 
maar op’, gebaarde ik en een paar tellen later zag ik er 
zo uit: 
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Toen ik mijn hotelkamer binnenliep kwamen Sue en haar 
vriendinnen niet meer bij van het lachen. ‘They got me’, 
zei ik, ‘but I know who did it!!’ Sue pakte gelijk haar cam-
era en ik wilde nog wel even poseren voor ik me voor de 
tweede keer die dag ging douchen. Goed, dat was dus 
mijn eerste ervaring met het Songkran-feest. Ik besloot 
voor de zekerheid extra kleren mee te nemen naar de 
speelzaal, want ik had geen zin om vies achter het bord 
te zitten. We probeerden nog een taxi te nemen, maar 
die gingen daar niet naar toe, omdat de wegen al af-
gesloten waren. Ok, dan toch maar weer lopen en de 
skytrain.  

Dan de indeling voor de eerste ronde: ik was 48e ge-
plaatst van de 135 deelnemers, dus ik kreeg een mindere 
tegenstander in de eerste ronde. Ik moest tegen een joch 
van 13 jaar uit Singapore. Waarom komt me dit zo be-
kend voor? Vier jaar geleden speelde ik in een toernooi 
in Hongarije namelijk ook al tegen dat soort jonkies uit 
dat Staatje. Toen haalde ik slechts een half uit 2….Ok, 
die jongens hadden al een hogere rating dan de 1760 die 
deze knul had, maar toch……het is vrijdag de 13e…… 

Waarom moet ik altijd tegen die jonkies? Ik zag het alle-
maal al weer gebeuren. Mentaal had ik al verloren. Dan 
maar gewoon mijn best doen en mezelf de underdogpo-
sitie geven, ondanks mijn bijna 450 elopunten meer. 
Trouwens, als ik zo om me heen keek, zag ik heel veel 
van die kleine jongetjes en heel veel (vooral chinese) 
meisjes. Die kom ik vast ook nog wel tegen dacht 
ik…..Maar laten we eerlijk zijn: Hoe langer je schaakt, 
hoe meer tegenstanders je krijgt die jonger zijn dan jijzelf! 

Ik mocht ook nog eens plaatsnemen achter de witte stuk-
ken. Na een zet of 12 was ik al heel tevreden over mijn 
stelling: ik had zojuist 12. La3 gespeeld en zijn rokade 
verhinderd. Volgens Fritz stond ik dan ook al op onge-
veer +1.00. Al voor de 20e zet stond ik gewonnen, maar 
mijn tegenstander wilde maar niet opgeven. Sterker nog, 
ik moest hem echt matzetten want hij bleef doorspelen. 
Tja, en wat ik dan doe met tegenstanders die niet willen 
opgeven…..de slotstelling zag er zo uit: 

` 

Dan ga ik, mits er genoeg pionnen over zijn, al mijn stuk-
ken terugclaimen en terugzetten in de beginstelling. He-
laas wist ik het niet zo snel voor elkaar te krijgen om hem 
mat te krijgen met alle witte stukken in de beginstelling.  
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Ik had daar wel de tijd voor aangezien ik per zet 30 se-
conden erbij kreeg, maar ik moest ook nog denken aan 
de 50-zettenregel. Pas later op de hotelkamer dacht ik er 
aan dat de 50-zettenregel niet alleen inhoudt dat er remi-
se geclaimd kan worden na 50 zetten geen stuk te heb-
ben geslagen, maar ook dat er 50 zetten lang geen pion 
mag hebben bewogen……dat laatste was ik  even verge-
ten, dus ik had meer ‘tijd’ dan ik dacht. Of ik het mat met 
alle witte stukken in de beginstelling (dat wel mogelijk is), 
dan ook gevonden had is nog maar de vraag. Het kostte 
me later op de hotelkamer denk ik een half uurtje om uit 
te vogelen hoe. Misschien een leuke vraag voor een 
schaakprobleem?! Het antwoord staat verderop in dit 
blad. 

De tweede ronde wachtte een grootmeester uit de Oekra-
ine. Ik kwam een beetje gedrongen uit de opening, maar 
hield mijn stukken bij elkaar. Wit bleef beter staan, maar 
niet voldoende om te kunnen winnen. In de tijdnoodfase 
wist ik een pionnetje buit te maken, maar vanwege aan-
houdende tijdnood (ik vond het echt geen fijn speeltempo 
(1,5 uur p.p. voor de hele partij + 30 seconden per zet)), 
kon ik het juiste plan niet vinden en liet de partij in remise 
verzanden. Fritz vond op een gegeven moment dat het 
+1.50 was voor mij en ik had waarschijnlijk de paarden 
niet moeten ruilen. Wit kon niets anders doen dan af-
wachten. Ik meende in het toreneindspel ook nog wel 
winstkansen te hebben, maar dat bleek niet waar. Toch 
een nette remise. 

Pogorelov,R (2426) - Van Rijn,W (2201) [E91] 

Thailand Open 2012 (2), 14.04.2012 
1.Pf3 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.d4 0–0 6.Le2 
Pbd7  
De hoofdvariant gaat verder met is 6...e5 7. 0-0 Pc6 
7.0–0 c6.  
Volgens Fritz nog steeds theorie. In zijn ‘boek’ gaat het 
tot 8. Te1 e5 9. Lf1 exd4 10. Pxd4 Te8 11. Lf4 Pe5. 
8.e5  
Ook nog bekend: 8…dxe5 9. dxe5 Pg4, maar als ik dan 
vervolgens 10. e6 speel geeft ie al snel aan +1.20?! om-
dat hij dan een stuk inlevert voor 2 pionnen. 
8…Pe8.  
Toch ook nog bekend. 9. exd6 Pxd6 10. Lf4 Pf6 11. h3 
Le6 12. b3 Pfe4 13. Pxe4 Pxe4 14. Dc2. 
9.Lf4 dxe5 10.dxe5 Pc7 11.Te1 Pc5 12.b4 P5e6 13.Le3 
Dxd1 14.Taxd1 b6 15.a4 Lb7 

16.c5.  
Fritz geeft hier 16. a5 aan met voordeel voor wit +0.77. 
Na de tekstzet staat wit nog wel beter, maar niet zoveel 
meer. 
16…bxc5 17.bxc5 Tfd8 18.Txd8+ Txd8 19.Tb1 La6 en 
zwart staat al weer gelijk. 
20.Kf1 f5 21.exf6.  
Nu komt zwart beter te staan. Fritz geeft hier 21. g3. 
exf6 22.Pe4 f5 23.Peg5 Lxe2+ 24.Kxe2 f4 25.Pxe6 
Pxe6 26.Ld2 Pxc5.  
Ik sta even een pionnetje voor, maar waarschijnlijk kan ik 
die niet behouden. Zwart blijft echter wel iets beter staan. 
27.Tb4 Te8+ 28.Kf1 Pd3 29.Tc4 c5 30.Lxf4 

30…Ld4.  
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Een leuk zetje in tijdnood, maar als wit oplet is het niets 
bijzonders. 31. Pxd4?? Te1#! De loper hangt en pion f2 
staat aangevallen.  
31.Le3? Maar nu niet. Wit was blijkbaar toch bang voor 
slaan op f2. Zo zie je maar weer dat druk zetten altijd wat 
kan opleveren. Fritz geeft gewoon 31. Ld2 aan met onge-
veer gelijke stelling. 
Na de partijzet staat zwart nu op +1.44. Zwart staat nu 
een gezonde pion voor en wit kan zich niet bewegen; 
wits paard mag niet weg vanwege mat op e1, de g-pion 
kan niet opgespeeld worden en de koning kan er niet 
bijgehaald worden. Mijn plan was dan ook om de ko-
ningsvleugelpionnen op te spelen om het paard weg te 
jagen. Al mijn stukken staan gedekt en het paard op d3 
staat erg sterk.  
31…Lxe3 32.fxe3 Txe3 33.h3 Kg7 34.Tc2 Kf6 35.Kg1. 

35…Te4 36.Tc3 Pe5?  
Gewoon Te3 terug was beter. Wit moet geen paarden 
afruilen, maar met de koning naar d5 lopen om de c-pion 
te ondersteunen. Fritz redt zich dan alleen door torens de 
ruilen na Kf1 en Te2, zodra de zwarte koning op e6 staat, 
maar zwart heeft dan ook een zeer gunstig eindspel met 
een gevaarlijke pluspion. 
37.Txc5 Pxf3+ 38.gxf3 Txa4.  
Ik dacht eerlijk gezegd dat dit eindspel mij goede kansen 
zou bieden vanwege wits slechte pionnenstructuur. Ik 
kan nu makkelijk de witte koning afsnijden op de 2e rij. Dit 
blijkt allemaal toch niet voldoende voor de winst. 
39.Kg2 g5 40.Tc6+ Kg7 41.Kg3 h5 42.Td6 h4+ 43.Kf2 
Ta2+ 44.Ke3!  
Actief tegenspel is het beste wat wit kan doen. Naar de 
onderste rij is niet goed. Nu is rennen met de a-pion niet 
goed, omdat de witte koning dan binnen kan komen en 
dan is de remisehaven ook snel bereikt. 
44…Th2 45.Td7+.  
Nu heeft wit geen tijd voor 45. Ke4, omdat na 46. Kf5 de 
f-pion hangt. 
45…Kg6 46.Txa7 Txh3 47.Ta6+ Kh5 48.Kf2 Th2+ 
49.Kg1 Tb2 50.Ta5 Kg6 51.Tc5 h3 52.Tc8 Tg2+ 53.Kh1 
Tf2 54.Tf8 h2 55.Th8 Txf3 56.Kxh2 Kf5 57.Ta8 Kg4 
58.Kg2 Tg3+ 59.Kf2 Tb3 60.Kg2 Tb2+ 61.Kg1 Kh4 
62.Ta4+ g4 63.Ta3.  
En wit heeft de stelling van Philidor bereikt! Remise dus. 
63…Tb4 64.Kg2 g3 65.Ta8 Tb2+ 66.Kg1 Kh3 ½–½ 
 
In de 3e ronde kwam ik weer tegenover een grootmeester 
te zitten. Ditmaal de vriendelijke Duitser Gerhard Sche-
bler. Hij woont nu alweer 4 jaar in Thailand en geeft trai-
ning aan (vooral Indiase) jeugdtalenten. Daarom waren 
er denk ik ook zoveel bij dit toernooi. Ik kreeg tegen 
Schebler een rare opening op het bord, maar wel eentje 
die typisch een kolfje naar mijn hand is: 
 
Van Rijn,W (2201) - Schebler,W (2449) [D02] 

Thailand Open 2012 (3), 14.04.2012 
1.d4 e6 2.g3 c5 3.Pf3 cxd4 4.Pxd4 d5 5.Lg2 Pf6 6.0–0 
e5 7.Pb3 a5 

Ik geef zwart het centrum, maar daar tegenover staat dat 
ik al gerokeerd heb en druk tegen pion d5 heb. 8…a4 
dreigt, dus ik moet even ruimte maken en dmv mijn vol-
gende zet verhoog ik gelijk de druk op d5. 
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8.Lg5 a4 9.Pc1 Le6 10.c4 d4 11.Pd3.  
Fritz geeft toch de voorkeur aan meteen slaan op b7. 
11…Da5 12.Lxb7 Ta7 13.Lg2 Pbd7 
Ik dacht eerst dat slaan op c4 niet kon vanwege 14. Pxe5 
Dxe5 15. Lf4, ik vergat alleen dat zwart nu terug kan met 
zijn dame naar b5 om het paard op b8 te dekken. Na 
15... Db5 16. Dxd4 Td7 heeft zwart geen problemen. 
Echter slaan op c4 keurt Fritz af wegens 14. Pd2 Le6 (Na 
14…Lxd3 15. exd3 is de e-lijn geopend en staat zwart al 
bijna verloren). 15. Tc1 +1.50. Zwart moet ook altijd reke-
ning houden met f4! 
14.Pd2 Pg4 15.h3 h6 16.Lh4 g5 17.Lxg5 hxg5 18.hxg4 
Lxg4 

Hier had ik volgens Fritz gewoon 19. Pe4 moeten spelen 
met een klein voordeeltje. Ik was bang (ik kijk altijd naar 
de gevaarlijkste dingen die mijn tegenstander kan doen) 
voor een aanval over de h-lijn (zwart speelt zijn dame via 
de 6e rij naar h6) en speelde daarom 19. f3 om een 
gaatje te maken voor mijn koning en daarna een keer 
Th1 te spelen. Met een pion meer leek me dat wel een 
solide plan. Na de tekstzet waardeerde Fritz de stelling 
echter als gelijk. 
19.f3 Le6 20.Tb1 Lb4 21.Pxb4 Dxb4 22.Dc2 Db6 23.Tf2 
Ke7 24.b4 axb3 25.axb3 

25...Db4! Ik was wederom bang na Ke7 dat zwart het 
over de h-lijn wilde gooien via Dd8-f8-h6. Zwart heeft 
daar gewoon niet genoeg, dus zwart zorgt er gewoon 
voor dat hij de pionnen blokkeert en heeft daarmee com-

pensatie genoeg. Zwart kan altijd zetten doen als Tb8 en 
Pc5.  
26.Pf1  
met het idee om zowel 27. Dd2 te spelen als 27. e3 om 
zwarts sterke centrum aan te pakken en mijn paard goe-
de velden te verschaffen. Op 26. Pe4 dacht ik dat hij Lf5 
zou antwoorden.  
26… Tb8.  
Totaal gemist, terwijl het zo’n logische zet is.  
27.e3 Lxc4.  
Ik dacht dat hier 27…Pc5 wel een sterke zet was omdat 
het d3 ooit eens dreigt en het paard op c5 goed staat en 
het die pion daar ondersteunt. Fritz vindt het niet indruk-
wekkend en speelt gewoon 28. exd4 exd4 29. f4 (hij blijft 
er mee komen!) 29…d3 is dan slecht, omdat na 30. Db2 
wit in het voordeel komt. 
28.exd4 (28. Df5 kan ook) exd4 29.De4+ Le6 30.Td2 
Pf6 31.Dxd4 Dxd4+ 32.Txd4 Txb3 33.Txb3 ½–½.  
 
En zo eindigde een leuke opening toch een beetje in een 
roemloze remise. Maar wederom een goed resultaat te-
gen een GM! 

In de vierde ronde mocht ik weer tegen een GM aantre-
den, alleen nu een WGM! Het was de knappe en vriende-
lijke 25-jarige Vietnamese Le Thao Nguyen Pham en is 
de huidige nummer 1 op de ranglijst bij de vrouwen in 
haar land. Ze maakt ook deel uit van het nationale team 
en schaakt nu naar eigen zeggen op semi-professionele 
basis na haar studie te hebben afgerond. Naast haar wa-
ren er nog 2 Vietnamese IM’s die dit toernooi speelden 
en zeker niet onverdienstelijk. Vlak voor de partij begon  
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gaf ik haar een hand en ze lachte vriendelijk naar me 
vergezeld met een bescheiden, haast overrespectvolle 
houding. Allemaal heel lief, maar waarschijnlijk had ze al 
in gedachten dat ze me genadeloos van het bord af zou 
zetten met een nog grotere glimlach. En ik maar denken 
dat Thailand het land van de glimlach was…… 
 
Speciaal voor haar had ik 1…h6 voorbereid (lees: gedob-
beld) om te proberen haar op het verkeerde been te zet-
ten. Gelukkig werd het geen hakpartij waarin ik aan de 
verkeerde kant van het bord zat, maar nu was ik bang dat 
ik weg zou worden geschoven met positionele middelen 
die aan de gouden tijden van Karpov deed denken.  
 
Pham,Le Thao Nguyen (2351) - Van Rijn,W (2201) 
[D02] 
Bangkok Open 2012 (4), 15.04.2012 
 
1.d4 h6 2.Pf3 d5 3.Lf4 Lf5 4.e3 e6 5.c4 c6 6.Pc3 Pd7 
7.Db3 Db6  

8.c5  
had ik nog wel verwacht, maar ja wat moest ik dan hier-
voor? 7... Dc8 8. Tc1?! Ik hoopte dat  
8...Dxb3 9.axb3 a6 10.b4 Tc8  
nog wel mee zou vallen.  
11.h3 Pgf6 12.Pd2  
Hier zag ik het idee dat ze haar paard naar a5 zou bren-
gen en daar kon ik volgens mij niets anders tegen doen 
dan mijn loper daartegen te ruilen.  
12...Le7 13.Pb3 Ld8 14.Pa5 Lxa5 15.bxa5.  
Nu is het volgende probleem weer dat ze met haar torens 
op de b-lijn druk kan zetten tegen b7. Misschien zou ik 
iets kroms als 15…g5 kunnen spelen met het idee 16…
Th7 en dan de gehele zevende rij vrijspelen om met mijn 
toren b7 te kunnen dekken. Zelfs al zou ik op tijd zijn, dan 
ziet het er nog steeds niet uit, dus besloot ik voor het 
wanhoopsoffer  
15… e5  
Na 16. Lxe5 Pxe5 17. dxe5 Pd7 zou ik mijn pion weer 
terugkrijgen en haar gevaarlijke loper afgeruild. En na 16. 
dxe5 Pe4 17. Pxe4 Lxe4 18. b4 Ke7 had ik de loperdia-
gonaal afgesloten en na het uitlokken van b4 in ieder ge-
val geen problemen meer gehad met mijn pion op b7. 
Hopelijk zou ik dan goede compensatie krijgen voor die 
pion. Gelukkig voor mij sloeg ze niet op e5 maar speelde 

het rustige  
16. Lh2  
waarna ik dacht het ergste te hebben gehad en de stel-
ling weer onder controle te kunnen krijgen. 
16…exd4 17.exd4 0–0 18.f3 Pe8 19.Kf2 Pc7 20.Le2 
Pb5.  
Zo, de boel gestut en nou alleen nog even op mijn hoede 
passen voor Lxb5. Ik kan dan niet met mijn c-pion 
terugnemen omdat d5 hangt en als ik met de a-pion 
terugsla zit a5-a6 in de stelling om de partij levendig en 
kansrijk voor wit te houden. 
21.Thd1 Tfe8 22.Td2 Pf8 23.Lxb5  
Ai, daar heb je d’r al. Zouden die slinkse guerrillatactie-
ken met haar toren een soort afleidingsmanoeuvre zijn 
geweest? Of zou ze eerst haar troepen goed willen positi-
oneren alvorens de doorbraak te forceren? 
23…axb5 24.Pa2 Ld7 25.Pb4 g5 26.Ld6 Pg6 27.Td3 
Kg7 28.a6 bxa6 29.Txa6 Te6 30.Ta7 Le8.  
Ok, het ziet er krom uit, maar intussen probeer ik wel 
tegenkansen te creëren over de e-lijn en haar sterke 
loper af te ruilen. Of dat een goed idee is weet ik niet, 
want haar paard blijft natuurlijk beter dan mijn loper. 
31.Tda3 Kf6 32.Tb7 Pf4 33.Le5+ Kg6 34.h4.  
Die vond ik niet zo erg aangezien ik toch al mijn volgende 
zet wilde spelen. Die loper op e8 moest er toch een keer 
uit om daarna torens te kunnen verdubbelen. 
34…f6 35.Lxf4 gxf4 36.Pd3 Kf5 37.Taa7 Lg6 38.Tg7 

38...Tce8.  
Het is allemaal een beetje eng en Fritz geeft dan ook aan 
dat wit een plusje heeft, maar nog niet dramatisch voor 
zwart. Ik had hier rekening gehouden met zowel 39. Txg6 
als 39. Pxf4. In het laatste geval sla ik gewoon terug en 
speel daarna Te2+ en Tb2 met goede compensatie. Na 
39. Txg6 had ik 39…Te2+ gepland. Bijvoorbeeld 40. Kf1 
Td2! Als wit de toren in veiligheid brengt dan speelt zwart 
gewoon Txd3 en heeft goede compensatie. Na 41. Pxf4 
Kxf4 41. Txf6 Kg3 komt zwart ook binnen. 
39.g4+ fxg3+ 40.Kxg3.  
Er dreigt nu 41. Pf4 en daar valt weinig tegen te doen. 
Dan maar actief tegenspel. 
40...Lh5 41.Pf4 Te1 42.Pxh5 T8e2 43. Tg4.  
Wit legde zich neer bij een zetherhaling. Ik was nog bang 
dat wit 43. f4 zou kunnen doen, maar ook dat is niet win-
nend. 43…Txb2 44. Kf3 Tf1+ 45. Ke3 Te1+ 46. Kd3 b4! 
En wit kan niet vluchten uit de schaakjes van onderen. 
47. Pg3+ verliest zelfs na 47…Kxf4 48. Ph5 Kf3!  
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49. Tg3+ Kf2. 
43…Tg1+ 44.Kh3 Th1+ ½–½ 
 
Een lekker begin van een toernooi. Een partij gewonnen 
die ik op papier moest winnen en 3 goede remises tegen 
sterkere tegenstanders. Ronde 5 moest ik tegen Sander 
Severino (2344) uit de Filippijnen. Hij speelde eerder in 
het toernooi al remise tegen Short en was daarmee de 
enige speler die dat lukte, naast een Vietnamese IM die 
een snelle remise speelde om zijn GM-norm veilig te stel-
len en Short daarmee zijn toernooizege. In de laatste 
ronde speelde deze Severino ook nog eens remise tegen 
wereldkampioene Hou Yifan! Een degelijke speler dus 
die moeilijk is te verslaan. Ik meende deze partij met wit 
wel goed uit de opening te komen, maar zal in het ver-
volg vast een verkeerd plan gekozen hebben. Mijn tegen-
stander kreeg de c-lijn in handen en ik zat bovendien op-
gescheept met 2 dubbelpionnen. Ondanks dit wist ik te 
overleven en was al blij dat ik nog mijn stukken bij elkaar 
had kunnen houden. Wellicht dat hij de partij al eerder 
had kunnen beslissen, al heb ik nooit gezien wanneer als 
dat al mogelijk was. Ik kwam in een eindspel met slechte 
loper en paard tegen twee paarden met nog steeds die 2 
akelige dubbelpionnen. Pluspunt was dat deze pionnen 
wel zorgden dat ik mijn tegenstander een hoop velden 
ontnam voor zijn paarden om binnen te komen. Fritz gaf 
aan dat ik de hele tijd zo rond -0.50 tot -0.70 stond, maar 
het was niet echt makkelijk om een winstplan te verzin-
nen voor zwart. Helaas werd de druk van de stelling als-
mede de druk van de klok. Mijn tegenstander wist de klei-
ne kwaliteit te winnen en zo restte een eindspel van T 
tegen 2P die hij vrij soepel in winst omzette. Tja, dat 
speeltempo vind ik echt maar niets. Het kan makkelijk 
zijn dat je vanaf zet 20-25 al minder dan een kwartier op 
de klok hebt en vanaf dat moment zit je dus continue in 
tijdnood. Als je stelling dan ook nog eens moeilijk is, 
heeft je tegenstander wel een heel groot voordeel om te 
blijven melken. Geef mij maar gewoon een tempo van 40 
zetten in 2 uur en dan nog een half uur of uur voor de 
rest van de partij. Dus één grote (spectaculaire) tijdnood-
fase en daarna kun je gewoon weer lekker lang naden-
ken. 
 
Ronde 6 was denk ik wel mijn mooiste partij. Daar waar 
ik tegen Schebler een leuke opening liet eindigen met 
een saai slot, was deze partij juist het omgekeerde. Dani-
el King-wai Lam (2084) uit Hong Kong zat nogal nerveus 
achter het bord. De meeste mensen hebben dat mis-
schien tijdens de tijdnoodfase of tegen het einde van de 
partij, hij had dat al vanaf zet 1. Ik was in deze partij niet 
helemaal zeker van mijn eigen spel. Ik zat voor de zo-
veelste keer opgescheept met een slechte loper (het zijn 
wel altijd de witveldige lopers…), maar ik had wel druk op 
zijn zwakke d-pion. Ik had deze stelling desalniettemin 
beoordeeld als gunstiger voor mij, maar was zoals ge-
zegd allerminst zeker of dat wel zou kloppen. 
 
King-wai Lam,D (2084) - Van Rijn,W (2201) [D46] 
Bangkok Open 2012 (6), 16.04.2012 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 e6 5.e3 Le7 6.Ld3 0–0 
7.0–0 Pbd7 8.e4 dxe4 9.Pxe4 Dc7 10.Lg5 Td8 11.Dc2 
Pf8 

 
 

Ik had wel gezien dat ik hier een dubbelpion zou krijgen, 
maar dacht dat het wel zou kunnen omdat ik nu meer 
controle over het centrum zou krijgen. 
12.Pxf6+ Lxf6 13.Lxf6 gxf6 14.Tfe1 f5. Ik was er nog 
niet helemaal uit wat mijn plan was hier. Ik wilde iets 
doen als Df4 of Pg6-f4. Ook mogelijkheden tot een ko-
ningsaanval over de g-lijn zag ik al wel zitten. Het veld e5 
kan ik eventueel een keer met f6 onder controle houden. 
15.c5. Ik had deze zet wel zien aankomen, maar ik wist 
niet of het nou een goede of slechte zet zou zijn. Het 
voordeel voor hem is, is dat mijn loper op c8 nu nog 
moeilijker kan ontwikkelen, het nadeel voor hem is dat 
pion d4 nog zwakker wordt, omdat de opstoot d4-d5 er 
nu helemaal uit lijkt te zijn. Ik hoef er in elk geval minder 
rekening mee te houden. 
15...Df4 16.Tad1 Pg6 17.Dc3 Pe7 18.Lc4. Wit vindt het 
niet erg om zijn loper te ruilen tegen mijn paard omdat hij 
dan een goed paard tegen slechte loper overhoudt. 
Bovendien kan na bijvoorbeeld 18…Pd5 19. Lxd5 Txd5 
(anders heb ik geen spel meer tegen pion d4) 20. Pe5 wit 
ook nog veld d6 bemachtigen met zijn paard na Pc4-d6. 
20…b5 gaat niet omdat pion c6 dan hangt. Vandaar dat 

ik het volgende speelde: 
18...b5.  
Het ziet er nogal krom uit, maar het idee was om in de 
toekomst Pc4 eruit te halen. Voor en passant was ik na-
tuurlijk niet bang, omdat mijn toren op a8 dan meteen 
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19.Lb3 a5.  
Wits loper wilde ik nog verder terug dwingen omdat ik in 
de toekomst al trucjes zag met een ongedekte toren op 
d1 als hij ooit eens Te3 of Te5 wilde gaan spelen.  
20.a3 a4 21.La2 Pd5 22.Lxd5 Txd5 23.Te5.  
Ik had hier 23.Pe5 verwacht, maar ook rekening met 
deze gehouden. Mijn plan was in elk geval om mijn toren 
op a8 via de 7e rij erbij te halen. Of naar de d-lijn om te 
verdubbelen of om hem na …f6 erbij te halen op de 
koningsvleugel voor de aanval. De loper zou er via e8 en 
h5 ook nog bijgehaald kunnen worden. Toch kwam dit er 
niet van, omdat wit met de dreiging Pe5 mij ook be-
zighield. 
23…Td8 24.Te3 f6.  
Toch maar eerst f6 omdat Pe5 nu toch wel lastig was. 
Kwam waarschijnlijk ook omdat nu de witte toren op e3 
staat ipv e1. Deze kan na Pe5 worden ingezet op de ko-
ningsvleugel. 
25.d5.  
Had ik rekening mee gehouden maar ook beoordeeld als 
zijnde goed voor mij. Nadeel is dat wit een gedekte vrijpi-
on krijgt op d6, voordeel is dat mijn loper nu weer actief 
wordt en dat ik geen last heb van een wit paard op e5. 
25...e5 26.d6 Le6 27.Pd4.  
Even gemist. Dacht eerst dat ik gewoon kon pakken met 
mijn pion, maar zag dat wit dan gewoon Txd4 doet en e6 
terugwint. Maar gelukkig geen man over boord, ga terug 
naar d7 en wits paard moet weer wijken. 
Ld7 28.Tg3+ Kf7 29.Pc2 Tg8.  
Voor het eerst had ik het gevoel dat ik de stelling enigs-
zins onder controle had en dat mijn loper niet langer on-
derdeed voor zijn paard vanwege mijn goede centrum. Ik 
moet wel blijven uitkijken voor zijn d6-pion. 
30.Db4 Dh6 31.Dd2 f4 32.Txg8 Txg8 33.f3 Dh5 34.Pe1 
Tg6.  
Langzaam wordt wit teruggedrongen. 
35.Df2 Th6 36.h3.  

Mijn loper wordt van een slechte loper ineens een mon-
ster waar rekening mee moet worden gehouden. Offers 
op h3 liggen op de loer. Nu gaat het nog niet vanwege 
36…Lxh3 37. gxh3 Dxh3 38. Dg2 Tg6 39. d7 en de witte 
pion gaat promoveren. 
36..Tg6 37.Kf1 Tg3.  
37…e4 kon hier toch al volgens Fritz. Ik dacht dat ik er 
niet zoveel mee opschoot na 38. Dd4. Ik had het ook niet 
allemaal goed berekend, maar waarom zou ik hier haast 

hebben en risico willen nemen? Na 38. Dd4 kan gewoon 
38…exf3 39. Pxf3 Lxh3. Fritz komt met 38. Td4 e3 39. 
Dc2 Dh4 40. Pd3 en het staat gewoon gelijk, dus mis-
schien is wat ik speelde praktisch beter. Wit staat hier 
namelijk onder stellingsdruk en met ongeveer gelijke tijd 
op de klok moet dat toch goed zijn voor mij. 
38.Td3 Tg8.  
Het promotieveld onder controle houden en daarna mijn 
loper activeren was het idee. 
39.Td2 Le6 40.Ke2 e4. Nu wel.   
41.Dd4 exf3+  
Helemaal 41…Lc4+ gemist. Dit wint opslag de kwaliteit: 
42. Kd1 e3 43. Tc2 Lb3 -+. 
Gelukkig speelde ik geen 41…Txg2, want na 42. Pxg2 
Dxf3+ 43. Ke1 e3 44. Tc2 Lb3 45. Dxf4 is het wit die be-
ter staat. 
42.gxf3 Te8.  
Koel gezien! En dat in tijdnood. Er lijkt veel dreiging in te 
zitten, maar het valt toch wel mee na zijn volgende zet. 
43.Dxf4 Lc4+.  
43…Dxc5 is beter -1.50 
44.Kf2  
Na 44. Kd1 gaat het snel uit. 44... Lb3+ 45. Pc2 Dxc5 -+ 
(bijvoorbeeld 46. Dh2 Lxc2+ 47. Txc2 Dd5+ 48. Dd2 
Dxf3+ of 48. Td2 Db3+ 49. Tc2 Dd3+ en mat op de vol-
gende zet. 
44…Dxc5+ 45.Dd4??  
Ik kan me voorstellen dat wit niet 45. Td4 wil spelen van-
wege 45…Te2+ en 46…Txe1 of een aftrekschaak. Toch 
was dit het beste omdat na 46. Kg3 Txe1 niet kan vanwe-
ge 47. d7 (toch weer die vrijpion waar je elke keer reke-
ning mee moet houden!). Fritz geeft 45…Td8 en zwart 
staat wat beter. +0.80 
45…Te2+ 0–1 

Na deze overwinning, met de wetenschap dat mijn vol-
gende tegenstander een IM van 2331 was, had ik nog 
steeds uitzicht op een IM-norm. Immers, het was de vier-
der tegenstander met een titel en aan buitenlandse te-
genstanders geen gebrek. Mocht ik die winnen dan ver-
wacht ik dat ik vast nog wel één titelhouder krijg en dan 
denk ik dat ik nog steeds 1,5/2 nodig zou hebben. Maar 
laten we maar eerst deze partij spelen. 
 
En dat ging niet best. Ik speelde tegen Daniel Contin 1. 
f4 en in het vervolg verbruikte ik zoveel tijd om te bepalen 
waar ik mijn stukken neer moest zetten.  
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Ik zag allemaal spoken en alle opstellingen leken me 
slecht. Voortaan misschien gewoon sneller spelen en 
gezonde zetjes proberen te doen….. Enfin, het ging al 
snel van kwaad tot erger en de partij was al na 17 zetjes 
afgelopen. Voor de ramptoeristen onder ons, die nog 
even willen genieten, laat ik deze miniatuur nog wel even 
zien: 
 
Van Rijn,W (2201) - Contin,D (2331) [A15] 
Bangkok Open 2012 (7), 17.04.2012 
 
1.f4 Pf6 2.Pf3 c5 3.c4 e6 4.e3 Pc6 5.d4 d5 6.Pc3 cxd4 
7.Pxd4 Lb4 8.Pxc6 bxc6 9.cxd5 exd5 10.Dd4 De7.  
Niet gezien en nu gaat het ook snel bergafwaarts. Zwart 
heeft vele dreigingen en wit vele gaten. 
11.Ld2 0–0 12.0–0–0.  
Ziet er eng uit, maar zwart heeft al dreigingen als c5, d4 
en Pg4. Niet rokeren is dus ook geen pretje. 
12...Lf5 13.La6 Tab8 14.Tdf1 Tfe8 (-4) 15.g4 Pxg4 
16.Thg1 Lc5 17.Da4 Lxe3 0–1.  
Wat een slechte partij. Snel vergeten en me opladen voor 
morgen. Een IM-norm kan ik in elk geval wel vergeten nu. 
Zonde, ik was liever strijdend tegen onder gegaan. 
 
In ronde 8 kreeg ik dan (eindelijk) mijn eerste Thaise te-
genstander. Ik denk dat wanneer ik de vorige ronde niet 
had verloren, de kans heel groot was geweest om gedu-
rende het hele toernooi tegen geen enkele tegenstander 
uit het land van herkomst te spelen. Dat was voor mij in 
elk geval een unicum geweest.  
Ik bekeek op het internet nog even zijn stats en zag dat 
ie 17 of 18 jaar was en de laatste 2 jaar niet echt actief is 
geweest en ook nauwelijks gestegen op de ELO-lijst. Pfff, 
dat is dan in elk geval geen 13-jarig talentje dat al een 
paar honderd punten meer waard is dan zijn rating aan-
geeft. Toch zag ik dat hij de eerste ronde van een 
(zwakke) GM gewonnen had, dus ik was gewaarschuwd. 
Ik had voor het eerst sinds 3 ronden weer eens fatsoen-
lijk gedobbeld en dat bracht me tot een solide Caro-
Kann. Ik was daar wel blij mee; een wat meer positionele-
re opening tegen zo’n jongeman moet toch goed kunnen 
uitpakken. Mijn tegenstander pakte de opening ook rustig 
aan, dus geen Panov of andere scherpe varianten. Ster-
ker nog, hij ruilde op d5 gevolgd door c3 en stelde zich 
heel degelijk op. Nu was het aan mij om zijn stelling te 

kunnen breken, want op papier zou ik toch moeten kun-
nen winnen. Maar, het was toch ook een stelling die me 
niet zo ligt en een goed plan was moeilijk voor mij te vin-
den.  
 
Kulpruthanon,T (1989) - Van Rijn,W (2201) [B13] 
Bangkok Open 2012 (8), 18.04.2012 
 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Ld3 Pc6 5.c3 Pf6 6.Lf4 
g6 7.Pf3 Lg7 8.0–0 0–0 9.Te1 Lg4 10.Pbd2 

14...e5 15.dxe5 Pxe5 16.Le2! Tad8 17.Pxe5 Lxe5.  
Na 17...Dxe5 komt 18. Lf3 en er dreigt zowel ~xd5 als 
Lxb6. 
18.Lxh5 gxh5 19.Lh6 Lg7  
Misschien is 19…Tfe8 toch iets beter. 
20.Lxg7 Kxg7 21.Dd4+ f6 22.Te3 Kh8 23.Tae1 Tf7 
24.Dh4 Tg8 25.Pd4 Tfg7 26.g3 Tg5 27.f4 T5g7 28.Kh2 
b5 29.a3 a5.  
Bij een gebrek aan een beter plan probeer ik maar zoveel 
mogelijk pionnen te ruilen, wie weet komt het later nog 
van pas. 
30.T1e2 b4 31.axb4 axb4 32.Dxh5 bxc3 33.bxc3 Dc5 
34.Dh4 Df8 35.Dh5 Dc5 36.Dh4 Df8.  
Ik kan weinig anders doen dan afwachten. Intussen dreig 
ik wel Tg6-h6. 
37.f5 Dd6 38.Pe6 Tf7 39.Dd4 Lc6 40.Pf4 Ld7 

41.Te6. Wit besluit het er toch maar op te ‘wagen’. 
Hoewel dat misschien niet de goede term is. Wit 
heeft lang genoeg gewacht en moet er toch een  
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keer doorheen. Het leek me ook een voor de handliggen-
de zet. 
41…Lxe6 42.fxe6 Tfg7 43.Dxf6 Tf8 44.Dd4 Kg8 
45.Dxd5 De7 46.De4 Dg5 47.De3.  
Het was al een tijdje tijdnood aan beide kanten, maar ik 
had het idee dat wit een beetje in paniek begon te raken. 
Ik speelde wat sneller en hoopte overtuigend over te ko-
men.  
47…h5 48.h4 Dg4 49.c4  

Ik dacht: ik kan wel wachten met mijn volgende zet door 
het voor te bereiden met een zet als 49…Kh7, maar hij 
ziet het vast wel, dus ik besloot het er nu al op te wagen, 
hoewel ik zijn antwoord al wel gezien had. 
49...Txf4 50.e7 Txe7.  
Als mijn koning op h7 stond, had ik hier nog Tf3 kunnen 
spelen omdat promotie dan niet met schaak is. 
51.Dxe7 Tf7.  
Jammer dat ik niet kan nemen op c4, anders is er weinig 
meer aan de hand. Mijn open koningsstelling zorgt er 
voor dat wit met dame en toren mat kan zetten. Wit be-
sluit tot afruil wat een volgens mij gewonnen eindspel 
oplevert. 
52.Dg5+ Dxg5 53.hxg5 

53…Tc7.  
Later dacht ik dat ik 53…Tf5 54. Tc2 Kf7 55. c5 Ke7 56. 
c6 Kd8 57. c7+ Kc8 58. Kh3 Txg5 59. Tc3 Ta5 60. Kh4 
Tb5 61. Tc6 Ta5 62. Th6 Kxc7 63. Txh5 Ta4+ 64. g4 Kd6 
65. Tf5 kon bereiken waarbij de zwarte koning is afge-

sneden en wit vervolgens makkelijk kon doorlopen. Aller-
eerst kan wit het makkelijker winnen door ipv 58. Kh3 58. 
g6 te spelen. Na 58…Tg5 komt dan 59. Tc6 en wit be-
houdt zijn pion. Na 58…Tf6 komt 59. g7 Tg6 60. Ta2! en 
wit wint.  
Daarnaast is het de vraag of het wel gewonnen is als wit 
probeert de zwarte koning af te snijden. Zo speelt Fritz 
bijvoorbeeld na bovenstaande variant 59…Te5 60. Kh4 
Td5 61. Tc6 Tf5 62. Th6 Kxc7 63. Txh5 Tf8 (waarbij 
waarschijnlijk 64. g4 wél wint). Het natuurlijkere afsnijden 
met 64. Td5 blijkt moeilijk of niet te winnen. Ik kan het in 
elk geval niet vinden. Het kan verder gaan met 64…Kc6 
65. Td1 Th8+ 66. Kg4 Kc5 67. Kf3 Tf8+ 68. Kg2 Tg8 en 
het is lastig om vorderingen te maken. Wit kan zijn g-pion 
niet opspelen en als de witte koning naar voren komt 
geeft zwart schaakjes. Zodra de toren op de 3e rij de g-
pion gaat dekken valt zwart de toren aan en kan dan 
naar de koningsvleugel lopen indien wit op de 3e rij blijft. 
Als wit dan vervolgens probeert om op de f-lijn de koning 
af te snijden komt zwart met de volgende verdedigings-
truc: 69. Td7 Kc6 70. Td4  Kc5 71. Tf4 Kd6 72. g4 Ke7 
73. Kg3 Tf8! Na afruilen is het remise omdat zwart de 
oppositie kan nemen: 74. Txf8 Kxf8 75. Kf4 Kg8! En wit 
komt niet verder. Als wit niet ruilt maar iets als 74. Ta4 
speelt loopt zwart naar de g-lijn en kan dan verdedigen 
met de stelling van Philidor (toren op de 6e rij zetten en 
zodra wit g5-g6 speelt naar de onderste rij om vanaf daar 
schaakjes te blijven geven).  
Onder tijdsdruk speelde ik in elk geval dus 53…Tc7, 
waarna het nog makkelijker gewonnen was. De partij 
ging verder met 
54.Tc2 Tc5 55.Kh3 Kg7 56.Kh4 Kg6 57.Tc1 Txg5 58.c5 
Tg4+ 59.Kh3 Kf5 60.c6 Tg8 61.c7 Tc8 62.Kh4 Kg6 
63.Tc5 Kh6 64.Tc6+ Kg7 65.Kxh5 Kh7 66.g4 Kg7 
67.Kg5 Kf7 68.Kf5 Ke7 69.Kg6 Kd7 70.Tc4 Ke6 71.Kg7 
Ke5 72.g5 Kd5 73.Tc1 Ke6 74.g6 Ke7 75.Tf1 Ke6 
76.Tf7 Ta8 77.Tf6+ Kd7 78.Tf8 1–0.  
Keurig gespeeld van deze jonge jongen. Ik vond hem 
zeker beter spelen dan de 1989 die hij achter zijn naam 
had staan. De laatste ronde won hij nogmaals van een 
2200+-speler! 
 
Ik moest de laatste ronde wéér tegen een 1900-speler, 
waardoor mijn gemiddelde na de laatste 2 ronden drama-
tisch is gedaald. Daar waar ik na 7 ronden dacht genoeg 
aan 4 uit 9 te hebben om quitte te spelen met mijn rating 
moest ik nu op 50% komen om geen rating te verliezen. 
Deze laatste ronde won ik met zwart van de Mexicaan 
Francisco Ramirez Leyva. Ik heb dit toernooi dus elke 
keer tegen iemand gespeeld uit een ander land! Dat is 
ook vrij zeldzaam denk ik. Helaas was deze laatste ronde 
geen mooie partij. Het was een gelijkopgaande partij 
waarin niet veel aan de hand was. Na twee onnauwkeuri-
ge zetten achter elkaar van wit won ik een pion. Hij gaf 
liever zijn kwaliteit en maakte me het daarmee nog mak-
kelijker. Ik kon er niet rauwig om zijn dat het geen echte 
leuke strijd was, ik incasseerde het punt dankbaar en zo 
eindigde ik precies op 0.00.  
 
Ik heb dus een aantal leuke partijtjes gespeeld en ben na 
een goed begin niet helemaal tevreden over het eindre-
sultaat. Ook vond ik het jammer dat ik geen enkele  

 

 



Mei 2012               ASV-Nieuws 

15 

tegenstander tussen 
2100-2300 heb gehad en 
dat alle spelers een ver-
schil van minimaal 100 
elopunten met mij had-
den. Dat is me in Dieren 
ook wel eens overkomen, 
maar daar doe je nou 
eenmaal niets aan. 
 
Na dit toernooi zijn we 
met Sue’s familie nog 3 
dagen naar de badplaats 
Hua Hin geweest. We 
hebben daar enkele tem-
pels bezocht en een 
mooie excursie naar een 
prachtige grot op een 
eiland niet ver uit de kust 
(zie foto). 
Na dit uitje zijn we terug-
gegaan naar Bangkok om 
daar de laatste paar da-
gen door te brengen. Al 
met al een mooie vakan-
tie met een leuk schaak-
toernooi! 
=========================================== 
 

Oplossing bij het schaakprobleem: 

 

Wit kan met zijn dame de zwarte koning dwingen om 
naar b3 te gaan. Op dat moment speelt wit Dd4, waarna 
Kc2 gedwongen is. De laatste zet spreekt dan voor zich. 
Ik probeerde eerst zwart mat te zetten met de koning op 
h4 en dan Ph3-g1# of Lh3-f1# te spelen, wat wel mat is, 
maar zwart hoeft daar niet aan mee te werken. 

 
 

ASV 5 is de weg net niet helemaal kwijt 
Erik Wille 

De slotronde van het seizoen voor ASV 5 werd bij De 
Cirkel in Ede gespeeld. En er stond nog wel wat op het 
spel. Immers, diverse OSBO-teams waren in degradatie-
gevaar in de 3e klasse KNSB en versterkte degradatie 
was dan ook zeker mogelijk. ASV 5 had dus alle reden 
om van die vervelende zesde plaats af te komen. Bij 
winst op gastheer De Cirkel zou dat het geval zijn. En 
mocht Rokade met 5-3 of meer van kampioen Veenen-
daal 2 verliezen, dan was zelfs 4-4 genoeg.  
 
De heenreis naar Ede deed al het ergste vermoeden. In 
Ede aangekomen riep de vrolijke dame op het dashboard 
van Barth Plomp “over 400 meter links”. Barth nam geen 
risico en ging al na vier meter links. De dame op het 
dashboard was hier duidelijk flink gepikeerd over en be-

sloot nooit meer een aanwijzing linksaf te geven. Maar ja, 
als je eindeloos rechtsaf blijft gaan, kom je nergens te-
recht. En zeker niet bij het clublokaal van De Cirkel, dat 
midden in een woonwijk gelegen is. Dus daar gingen we: 
“over 100 meter rechtsaf; op de rotonde ga rechts, over 
300 meter rechtsaf, einde van de weg rechts; over 200 
meter rechtsaf”. En dat ging  maar door. Na een kwartier 
rondjes draaien, zagen we rechts van ons het denksport-
centrum De Open Hof. Maar ja, rechts van ons lag een 
sloot. Dus daar gingen we weer: “over 100 meter rechts-
af; op de rotonde ga rechts, over 300 meter rechtsaf, ein-
de van de weg rechts; over 200 meter rechtsaf”. Na zes 
rondjes om de speelzaal wilde Barth juist voor de zeven-
de keer het woonerf voorbij rijden. Ik besloot in te grijpen. 
Hier rechts, Barth!  
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Na nog drie keer rechts stonden we voor de deur van De 
Open Hof.  
 
Het was een slecht voorteken. Als we voor de wedstrijd al 
zo weinig koersvast waren, hoe moest dan dan op het 
bord gaan? Rechts werd toch het thema van de avond. 
We liepen de speelzaal binnen en meteen rechts moes-
ten we spelen aan de rechterkant van de rij tafels. Ik be-
sloot de rechterkant van het bord te laten voor wat het 
was en trok links ten aanval. Positioneel volkomen onver-
antwoord en ik mocht dan ook blij zijn, dat mijn tegen-
stander aan de rechterkant niet tot een gevaarlijke coun-
ter kwam. Ik kwam zo met een remise niet beroerd weg. 
Jacques Boonstra was de verwikkelingen in het centrum 
begonnen, maar geïntimideerd door de dame op het 
dashboard van Barth zocht hij tenslotte toch maar de 
rechterflank. Gelukkig stond daar de vijandelijke koning 
en die werd snel verschalkt. Ruud Verhoef had de tegen-
stander onder druk gezet en koos voor een aanval door 
het centrum. Met een half uur meer bedenktijd miste 
Ruud een zetje aan de rechterkant en de dame op het 
dashboard van Barth had niet eens gewaarschuwd. Het 
kostte een kwaliteit, maar door het tijdvoordeel kon Ruud 
remise pakken. Martin was samen met Ruud meegereisd 
met De Elster Toren. Tijdens die reis waren er kennelijk 
indringende gesprekken geweest, want Martin was niet in 
goede doen. Zouden Martin en Ruud een contract aan-
geboden hebben gekregen bij onze Elster schaakvrien-
den? Ik kreeg er geen direct antwoord op toen ik het 
vroeg. Na een kwaliteitsoffer kwam niet het gewenste 
rendement, zodat Martin aan de linkerzijde van het bord 
enkele vrijpionnen niet kon stoppen. Martin, blijf de Tom-
Tom op Vlamoven instellen. Waarschijnlijk moet je dan 
rechtsaf ……  Barth kon de stem van de dame op het 
dashboard niet uit zijn hoofd krijgen: “over 100 meter 
rechtsaf; op de rotonde ga rechts, over 300 meter rechts-
af, einde van de weg rechts; over 200 meter rechtsaf”. En 
terwijl intussen 4-4 genoeg was, ging Barth met zijn ko-
ning op stap om een eindspel te winnen. Aan de rechter-
kant van het bord aangekomen, bleek die wandeling een 
stuk gekost te hebben. En ook de vrijpionnen liepen niet 
door. De stukken konden zo in het doosje, rechts van het 
bord. Nog altijd was handhaving mogelijk. Na een beroer-

de opening met kwaliteitsverlies begon Robert Naasz, 
waarschijnlijk intussen voor de tweede keer vader gewor-
den, een pionnenopmars in het centrum. In een totaal 
gewonnen stelling miste Robert echter de winnende zet 
en aan de rechterkant van het bord ging er toen een vij-
andelijke vrijpion vandoor. De Edenaar haalde dame en 
gaf deze in vliegende tijdnood weer weg. Helaas sloeg 
Robert de dame niet en ging het duel alsnog verloren. 
Albert Marks wist zich hierna als een verdedigingskunste-
naar te redden in een lopereindspel met twee pionnen 
minder. Remise was zijn beloning. Marco Braam won 
tenslotte nog. Zijn tegenstander miste een winnende 
combinatie en toen sloeg Marco toe. Een 4½-3½ neder-
laag hield ons op de zesde plaats en bovendien waren 
we ook nog eens de slechtste nummer zes en dus als 
eerste aan de beurt om te degraderen als er iets misging 
in de KNSB-competitie. 
Het was zaterdag na het debacle bij De Cirkel nog een 
keer spannend. Ik had allerlei lijntjes uitgezet, zodat ik 
geïnformeerd werd over de tussenstanden in de 3e klas-
se. En die berichten kwamen dan weer tussen de berich-
ten over ASV 1, ASV 2, Zevenaar en De Toren 1 door. Je 
kunt je voorstellen dat mijn mobiel enigszins overbelast 
raakte van alle SMSjes en telefoontjes. Cruciaal kon de 
rol van ASV 3 worden. Als het derde van UVS 2 zou win-
nen, dan konden de Nijmegenaren kind van de rekening 
worden. En zo kon ASV 3 ASV 5 uit de eerste klasse 
werken. Dat vonden de mannen van het derde wel een 
mooie stimulans, want ons werd op de clubavond voor de 
wedstrijd al gemeld dat ze wilden winnen. In de regen 
van telefoontjes zat gelukkig louter goed nieuws over de 
degradanten. ASV 2 werd kampioen en alleen ASV 1 lukt 
het net niet de titel te grijpen. En ergens dacht ik, ik had 
er graag een degradatie van ASV 5 voor over gehad als 
ASV 1 dan naar de eerste klasse gegaan was. Ik had het 
de mannen van het eerste zo gegund. Met 15 punten niet 
promoveren is wel heel zuur en laten we eerlijk zijn. ASV 
5 verdiende het dit seizoen niet om zich te redden. Alleen 
Jacques Boonstra onttrok zich aan de malaise. Met 5½ 
punt scoorde hij wel erg goed. Laat Jacques een voor-
beeld zijn voor het nieuwe seizoen. En dan gaan we 
recht(saf) op de titel af. 

 Reeks (deel 2 en slot) 
Robert Naasz 

In de vorige aflevering van ASV Nieuws heb ik nogal op 
lopen scheppen over mijn ongeslagen reeks sinds okto-
ber 2011. Het lijkt daarom niet meer dan eerlijk te vertel-
len hoe het sindsdien is gelopen.  
 
Ik wist nog een partij relatief eenvoudig te winnen met het 
zesde, een beetje in dezelfde trend als de vorige. Vanuit 
een Scandinaviër overgegaan in een Caro-Kan, in een 
lastige stelling die zeer complex had kunnen worden gaf 
mijn tegenstander vlot een pion weg en daar was het al-
lemaal niet meer zo heel moeilijk. Daarna mocht ik nog 
een keer invallen in het vijfde in de slotronde. De belan-
gen voor ASV 5 waren groot. Mijn vorige invalbeurt was 

lekker gelopen dus ik had er zin in. Maar dat veranderde 
al snel…. Erik heeft hierboven al gemeld hoe die wed-
strijd is verlopen. Mijn partij was een van de meer bizarre 
die ik de laatste tijd gespeeld heb en is (denk ik) leuk ge-
noeg om te bespreken. Voor de mensen die houden van 
leedvermaak: ga gelijk naar het laatste diagram.  
 
vd Wijngaart,P (1802) - Naasz,R (1750)  
Slotronde OSBO 1e klasse, 17.04.2012 
Stelling na 28.La6-b7  
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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Direct uit de opening had ik op knullige wijze een kwaliteit 
ingeleverd. Hiermee was het uitzicht op verdere voortzet-
ting van mijn ongeslagen reeks zo goed als in rook opge-
gaan. Mijn stelling bood verder ook weinig aanknopings-
punten en ik had een half uur achterstand op de klok 
maar voor opgeven was het nog te vroeg dus toch maar 
lekker doorgemodderd. In de diagramstelling leek zich 
ineens een mogelijkheid voor te doen om te compliceren 
en zo hopelijk wat zand in de witte radertjes te strooien.  
28...Pxe5?!  
Nu moet er ineens weer gerekend worden. Erg vervelend 
als je denkt dat je al gewonnen hebt. 28...Pxd4 met het-
zelfde idee in een iets andere uitvoering was nog iets 
beter geweest. 29.Dxd4 Lb5 30.Lc6 Lxf1 31.Txf1 fxe5 
32.fxe5 Dd6 33.Lb5 Lxe5±  
29.fxe5 fxe5 30.Lc6  
30.dxe5 Lb5 31.Lc6 Lxf1 32.Txf1 leek mij beter.  
30...exd4 31.De2  
31.Df4 Lxc6 32.Txc6 e5 33.Dg3 was sterker. De dame 
komt nu passief te staan.  
31...Lxc6 32.Txc6 e5 33.Tfc1 e4  

Een toren minder maar het pionnenblok in het centrum 
leek me aardig wat compensatie op te leveren. In elk ge-
val heeft wit ineens weer allerlei zaken om zich zorgen 
over te maken.  
34.Tc8 Dh4?  
Computer zegt: 34...Le5 35.Pd3 Ld6 36.Pf2  
35.Txd8+ Dxd8 36.Da6 Dh4  
Computer vindt dit weer niet goed. Inmiddels sta ik weer 
verloren.  

37.Dc8+ Lf8 38.Tf1 De7 

39.Txf8+??  
Niet nodig en niet goed. Ik kan geen vin verroeren, wit 
kan rustig zijn stelling verbeteren en proberen het blokje 
pionnen onschadelijk te maken.  
39...Dxf8 40.Dxf8+??  
Na lang nadenken gaat wit verder op het ingeslagen pad 
van totale afruil maar het eindspel is voor hem verloren.  
40...Kxf8 41.Kf2 Ke7 42.Kg3 g5 43.Pd1  
Na bijna 30 zetten roer- en nutteloos op b2 te hebben 
gestaan gaat het paard aan de wandel. Maar het kan 
geen kant op. Er is geen enkele manier om de zwarte 
stelling te naderen laat staan binnen te dringen.  
43...Ke6 44.Pf2 Ke5 45.Pd1  
Ik wist echter niet zo goed hoe nu verder. Elke zet met de 
centrumpionnen geeft velden weg voor het paard of de 
koning. Daarom eerst maar een tempozetje.  
45...a6 46.a4  

Ergens hier fluisterde Erik dat 4-4 genoeg was. Was dit 
een verkapte opdracht om remise aan te bieden ofzo? Ik 
wist het niet, had geen idee wat de stand was en het inte-
resseerde me eigenlijk ook niet. Ik wilde gewoon winnen. 
Ik zou het noodlijdende vijfde, dat het hele seizoen al van 
het padje af was, de weg wijzen. Uit geslagen positie te-
rugkomen en alsnog winnen, daarmee het degradatie-
spook verdrijvend, zou uitbundige lof in EP en ASV 
Nieuws mijn deel zijn.  
46...d3  
Uitstel had weinig zin.  
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47.Kf2 47.Pe3 Kd4 48.Kf2  
47...d4 48.h3 e3+ 49.Ke1  
Een aardige variant met minorpromotie: 49.Kf3 e2 
50.Pb2 e1P+ (50...e1D 51.Pxd3+ Kd5 52.Pxe1) 51.Kf2 
d2 52.Pc4+ Kd5 53.Pxd2 Pd3+ 54.Kf3–+  
49...Kf4 49...d2+ was sneller en makkelijker. 50.Ke2 Ke4 
51.Pb2 d3+ 52.Pxd3 d1D+ 53.Kxd1 Kxd3–+  
50.Pb2 d2+ 51.Ke2 Kg3 52.Pc4  
52.Pd3 Kxh3 53.Pe5 Kg3  
52...Kxh3  
Niet slecht maar ook niet to the point. Dit koning dwaalt 
af. Direct 52...d3+ 53.Kd1 e2+ 54.Kxd2 Kf2 en het is ge-
lijk uit.  
53.Pxb6 d3+  
Nu wel maar de koning is wat ver weg. Geen probleem 
maar wit kan een vrijpion creëren op de damevleugel dus 
het moet wel nauwkeurig.  
54.Kd1 Kg2 55.Pc4  

55...Kf2??  
Vraagtekens tekort....55...e2+ wint, zoals iedereen mij na 
afloop wist te vertellen. Niet bepaald wat je 2 seconden 
na opgave wilt horen. Ik meen dat ik sommige mensen 
misschien wat onheus heb bejegend maar vraag bij deze 
om enig begrip :) 56.Kxd2 Kf2–+  
56.Pxe3  
Nu pas drong tot me door wat ik had aangericht.....en het 
was nog niet voorbij. Ik had nog wel gezien dat na 
56.Pxd2 e2+ winnend was en dus niet 56...exd2?? het-
geen op hetzelfde neerkomt als de partij.  
56...Kxe3 57.b5 axb5 58.axb5  
en wit haalde zijn dame, ik haalde de pion op g4 nog op 
en ergens gaf wit schaak op g3 met mijn koning op f3. Ik 
zag het niet…...  
 
Pas toen mijn tegenstander theatraal met zijn hoofd op 
de tafel begon te bonken realiseerde ik me dat ik nog-
maals geblunderd had. Ik was al totaal verdoofd, deze 
laatste blunder deed niet eens echt meer pijn.  
 
1–0  

Uit de onderste regionen 
Kees van Keulen 

Zou het schaken in de onderste regionen van ASV net zo 
leuk zijn als aan de top? Vallen u verschillen op? Denkt u 
dat er heel anders wordt geschaakt? 

Op het laagste niveau van onze competitie schaken we 
vaak in de grote zaal, waar veel meer geluid is en de bar 
onrust met zich brengt. Wij hebben geen moeite ons te 
concentreren. 

Hebt u ook gezien dat je in de onderste regionen veel 
ouder kunt worden dan op het hoogste niveau! 

Van openingskennis hebben we geen last. We hebben 
nooit lange zettenreeksen uit ons hoofd geleerd. Vanaf 
de eerste zet wordt een beroep op creativiteit en eigen 
inzicht gedaan. 

Natuurlijk, er wordt meer dan op het hoogste niveau ge-
blunderd, maar direct opgeven!? Kom nou! Gewoon pro-
beren eruit te halen wat er later nog inkomt. Uiteindelijk 
leer je van de hoogste-ratinghouders: “Een tegenstander 
kiest vaak niet voor de beste voortzetting en maakt altijd 
wel een fout.” Kortom, gewoon nog even proberen. 

 

Toch hoeven we het nooit zo laat te maken. Partijen zijn 
veel eerder afgelopen. Waarom zou je je druk maken om 
finesses die je toch niet ziet! 

En op dit niveau niet tegen je verlies kunnen!? Geen en-
kel probleem. Met verliezen hebben we al genoeg erva-
ring opgedaan. Waarom zouden we anders in die regio-
nen verkeren! 

Hebt u de idee dat er onderaan minder fanatiek dan bij 
de top van ASV wordt geschaakt en dat we er minder 
plezier aan beleven!? Nou, dan kom je “van een verloren 
stelling thuis”. De spanning en de lol spatten ervan af. 

Maar waarom zou ik dan toch proberen een stapje hoger-
op te komen? Waarom zou ik ervan balen zo laat met 
clubschaak te zijn begonnen, waardoor het nooit meer 
wat wordt? Waarom zit ik te zwoegen op puzzeltjes uit 
het stappenplan? Waarom? Waarom? Waarom? In de 
onderste regionen is het namelijk net zo leuk! 

 



Mei 2012               ASV-Nieuws 

19 

Interne competitie 
Erik Wille 

Na bekerkampioen Hedser Dijkstra is de tweede kampi-
oen van het seizoen 2011-2012 bekend. Richard van der 
Wel won op een enorm spannende slotavond de rapid-
competitie. De verrassende koploper Ruud Wille had het 
zwaar in de laatste vier ronden. Hij opende met drie remi-
ses, waarbij de remise tegen Guust Homs natuurlijk hele-
maal niet slecht was. In de laatste ronde ging onze secre-
taris echter onderuit tegen Koen Maassen van den Brink. 
Richard van der Wel stak tenslotte iedereen voorbij door 
vier zeges te behalen en kwam op 13½ punt. Doordat 
Guust Homs ook nog remise speelde tegen Jan Knuiman 
bleef hij een half punt achter de winnaar. En dat gold ook 
voor Jan Knuiman. Ruud Wille werd met 12½ punt ver-
dienstelijk vierde.  
 
Het einde van het seizoen nadert. We naderen dus de 
apotheose van het seizoen in de strijd om de clubkampi-
oenschappen. Ook de bekerfinale staat nog op de rol en 
natuurlijk het snelschaakkampioenschap. Titels genoeg 
te winnen dus. In de strijd om het clubkampioenschap is 
het in eerste instantie voor iedereen van belang dat hij 25 
partijen heeft gespeeld. Nu staan veel spelers kort onder 
die grens. Alle reden om te blijven komen, want iedereen 
wil toch in het eindklassement opgenomen worden. En 

het wordt echt een apotheose in de laatste vijf ronden. 
Alleen in groep C is het gat tussen de koploper en zijn 
achtervolgers groot, maar in de andere twee groepen is 
het nog razend spannend. 
 
Groep A 
Dirk Hoogland stak Guust Homs de afgelopen weken 
voorbij. De nieuwe koploper boekte vier zeges op rij en 
staat nu in de startblokken om zijn eerste titel bij ASV 
binnen te halen. Naast zeges op Wouter Abrahamse, 
Hedser Dijkstra en Martin Weijsenfeld was er de zege in 
het duel met Vianen. Het verschil met Guust Homs is 
echter maar 13 punten en Guust zal zeker nog drie keer 
moeten spelen. Dat kan nog punten opleveren. Overi-
gens won Dirk Hoogland zijn laatste zes interne partijen 
en dat is knap. Henk Karssen zorgde echter voor een 
reeks van acht zeges op rij alvorens hij over Frank 
Schleipfenbauer struikelde. Henk Karssen kan daarmee 
terugzien op een uitstekend debuutjaar bij ASV, maar het 
gat met Dirk Hoogland lijkt intussen te groot geworden 
om nog kampioen te kunnen worden. Kortom: het sei-
zoen zal in een tweestrijd eindigen. In onderstaand klas-
sement (na 30 ronden) staat iedereen die theoretisch nog 
op 25 partijen kan komen. 

Totaal  Intern  Extern 
Nr  Naam  TPR  ELO  score  aantal  score  aantal  score  aantal 
1  Dirk Hoogland  2258  2221  18  26  13,5  16  4,5  10 
2  Guust Homs  2245  2214  14  22  7,5  11  6,5  11 
3  Henk Karssen  2209  2183  24  36  18  26  6  10 
4  Otto Wilgenhof  2163  2149  11,5  22  7  11  4,5  11 
5  Jochem Woestenburg  2088  2052  11  20  7,5  14  3,5  6 
6  Peter Boel  2059  2113  13  25  8  16  5  9 
7  Frank Schleipfenbauer  2022  2062  10,5  23  7,5  16  3  7 
8  Wouter Abrahamse  2011  1970  12,5  25  9,5  17  3  8 
9  Jan Knuiman  1976  1982  17  33  12,5  25  4,5  8 
10  Koen Maassen van den Brink  1964  1990  11,5  24  5,5  15  6  9 
11  Martin Weijsenfeld  1924  1928  12,5  28  8,5  20  4  8 
12  Ruud Wille  1912  1914  21,5  39  16  28  5,5  11 
13  Désiré Fassaert  1895  1875  14,5  27  10,5  18  4  9 
14  Siert Huizinga  1893  1877  18,5  35  12,5  25  6  10 
15  Rob Huberts  1819  1830  12  23  9  17  3  6 
16  Tony Hogerhorst  1810  1821  17,5  39  13,5  30  4  9 
17  Ruud Verhoef  1720  1763  8,5  22  5  14  3,5  8 

Groep A  

Groep B 
Jan Groen heeft de afgelopen maand zijn koppositie 
vastgehouden. De voorsprong op zijn achtervolgers is 
echter geslonken. Twee remises en twee nullen droegen 
niet echt bij aan het in stand houden van de koppositie. 
Er is echter meer veranderd. Albert Marks is niet meer de 
grootste concurrent voor Jan Groen. De routinier is intus-
sen voorbijgegaan door Tom Bentvelzen en Jan Ver-
meer. De kracht van Tom Bentvelzen is dat hij in de inter-

ne competitie nog geen partij verloor. Wel speelde de 
runner-up al negen remises. Jan Vermeer is al vaak ge-
roemd om zijn vechtersmentaliteit. Juist vanwege die 
kwaliteit zien we de captain van ASV 7 dit seizoen weer 
bovenin. Frans Veerman staat “laatste” in dit klassement,   
maar al die spelers die de 25 partijen niet haalden staan 
natuurlijk nog onder hem, maar bovendien viel Frans 
Veerman op door zijn laatste vier partijen in winst om te 
zetten. Knap gedaan!  
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Groep C 
Wordt het de jeugd of jeugdleider? Het lijkt erop dat de 
jeugd (te) goed is opgeleid door de jeugdleiders. Bent 
Schleipfenbauer haalde 25 partijen en heeft een gat ge-
slagen van ruim 50 punten met André de Groot, die lang 
aan kop ging. Bent Schleipfenbauer haalde uit zijn laatste 
vijf partijen maar liefst 4½ punt. Dat heet ‘pieken op het 
goede moment’. André de Groot zal de laatste vijf ronden 

vol gas moeten geven om nog dichterbij te kunnen ko-
men. Het lijkt er echter op dat we voor het eerst sinds 
mensenheugenis een jonge kampioen gaan huldigen in 
januari 2013. Een positieve ontwikkeling en het valt te 
verwachten dat het niet het laatste kampioenschap van 
een jonge ASV-er is. De strijd om de tweede en derde 
plaats is nog wel in volle gang. En voor die plaatsen zijn 
nog veel kapers op de kust. 

De bekercompetitie nadert ook het einde. Met Jochem 
Woestenburg en Wouter van Rijn hadden we in april al 
de twee eerste halve finalisten. Guust Homs versloeg Jan 

Knuiman en voegde zich bij de laatste vier en dat deed 
Dirk Hoogland ook ten koste van de winnaar van de be-
kergroep, Hedser Dijkstra.  

Totaal Intern Extern 
Nr Naam TPR ELO score aantal score aantal score aantal 
1 Jan Groen 1791 1780 14,5 26 11,5 20 3 6 
2 Tom Bentvelzen 1768 1710 12,5 20 10,5 15 2 5 
3 Jan Vermeer 1734 1741 16,5 34 11,5 23 5 11 
4 Albert Marks 1723 1729 10 25 5,5 15 4,5 10 
5 Bob Kooij 1675 1670 14 26 12,5 22 1,5 4 
6 Theo Koeweiden 1672 1613 11 21 5,5 13 5,5 8 
7 Rob van Belle 1664 1722 14,5 31 11 24 3,5 7 
8 Hendrik van Buren 1659 1667 15 31 12,5 22 2,5 9 
9 Hedser Dijkstra 1654 1666 14,5 27 11,5 20 3 7 
10 Ton van Eck 1597 1586 10 20 6 13 4 7 
11 Jos Aarntzen 1585 1592 9 20 7 14 2 6 
12 Henk Kuiphof 1542 1585 11,5 25 7,5 18 4 7 
13 Frans Veerman 1475 1522 11 22 7 13 4 9 

Groep B 

Totaal Intern Extern 
Nr Naam TPR ELO score aantal score aantal score aantal 
1 Bent Schleipfenbauer 1595 1579 14,5 25 10 18 4,5 7 
2 André de Groot 1541 1459 15,5 24 10,5 16 5 8 
3 Horst Eder 1517 1519 11,5 27 8 19 3,5 8 
4 Lion de Kok 1508 1534 14 27 10,5 19 3,5 8 
5 Ko Kooman 1496 1468 15,5 33 11,5 25 4 8 
6 Hans Derendorp 1484 1457 13,5 23 11,5 19 2 4 
7 Bob Sanders 1463 1432 11,5 23 7,5 15 4 8 
8 Clemens Wijman 1409 1436 16,5 31 15 27 1,5 4 
9 Koen van Keulen 1388 1304 16 26 13 19 3 7 
10 Hans Meijer 1371 1359 11 22 9,5 18 1,5 4 
11 Jan Zuidema 1352 1384 13,5 27 11 22 2,5 5 
12 Danny Hageman 1320 1288 14 24 13 21 1 3 
13 Kees van Keulen 1285 1270 13 29 10,5 20 2,5 9 
14 Bob Hartogh Heys 1279 1274 12 24 10,5 19 1,5 5 
15 Jan Sanders 1276 1272 15 28 13,5 22 1,5 6 
16 Jan Diekema 1253 1171 11 21 7 15 4 6 
17 Gerard Viets 1216 1176 11 21 11 21 0 0 
18 Pim Rijmer 1206 1256 8,5 22 8,5 21 0 1 
19 Henk Kelderman 1148 1174 11 30 9 24 2 6 
20 René de Goey 1120 1084 10,5 24 10,5 22 0 2 
21 Hein van Vlerken 1107 1135 13,5 36 10,5 29 3 7 
22 Phillip Stibbe 1036 1058 6,5 22 6,5 22 0 0 
23 Jelmer Visser 974 1027 6,5 28 6,5 26 0 2 

Groep C 
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De bekercompetitie nadert ook het einde. Met 
Jochem Woestenburg en Wouter van Rijn 
hadden we in april al de twee eerste halve 
finalisten. Guust Homs versloeg Jan Knuiman 
en voegde zich bij de laatste vier en dat deed 
Dirk Hoogland ook ten koste van de winnaar 
van de bekergroep, Hedser Dijkstra. De eer-
ste finalist is intussen al bekend. Na een toer-
nooi in Bangkok al verdienstelijk gespeeld te 
hebben, trok Wouter van Rijn die lijn door in 
de bekercompetitie. Hij versloeg Guust Homs. 
De andere finalist komt uit het duel Jochem 
Woestenburg - Dirk Hoogland. Zeker is dus 
dat we een mooie finale krijgen. 
 
Wat nog rest is het klassement van de ELO-
stijgers: Koen van Keulen heeft zijn koppositie 
geconsolideerd en lijkt niet meer te achterhalen. Al is dat 
in dit klassement wel riskant om te voorspellen. Goed om 
te zien dat met Pieter Verhoef, Bent Schleipfenbauer en 
Alain van der Velden drie jeugdspelers in de top staan. 

Beste ASV-ers, er is nog veel te winnen. Blijf dus komen; 
zelfs al doet het mooie weer en het voetbal op TV je twij-
felen. Graag tot donderdag! 

Soms kom je een opmerking tegen, die in je hoofd blijft 
hangen. In dit geval was het geen nieuwe opmerking, 
namelijk al bijna veertig jaar oud. Maar toch…. Wat is er 
ooit van geworden? Het gaat hier om een pleidooi van de 
studiecomponist Bondarenko. Hij stelde voor om verza-
melingen aan te leggen van standen met gelijk materiaal. 
Dit werd geconcretiseerd met standen K + P + L tegen K 
+ p. Zijn stelling was: eindspelstudies zijn geënt op eind-
spel in de praktijk. Kan je dit nu ook de andere kant op 
sturen? Ga alles verzamelen met deze materiaalverhou-
ding, dat er al is en ga dit bewerken. Het zal leiden tot 
meer kennis en een betere eindspeltheorie op dit punt. 
En dat kunnen partijspelers dan weer gebruiken. Een 
onderwerp, waarover onder schakers een levendige dis-
cussie zou kunnen ontstaan.  
 
Mij lijkt zoiets leuk, maar niet meer dan dat. Ik heb een 
boek met de titel “wegen van schaakcreativiteit” geschre-
ven door Umnov. Het zou me niet verbazen als ik de eni-
ge ASV-er ben, die dit boek heeft. Bij mijn weten is het 
nooit uit het Russisch vertaald. Waarom niet? Waar-
schijnlijk omdat men dat niet aandurfde gezien de in-
houd. Die gaat over de materiaalverhouding toren plus 
paard tegen toren. Het geeft 315 pagina’s met studies, 
partijstanden, problemen, waaronder zelfs helpmats, 
waarbij steeds een partij een paard extra heeft, er verder 
geen stukken op het bord staan en de partijen nul, één of 
meer pionnen hebben. Is dit leuk? Ja, zelfs veel leuker 
dan het zoveelste openingenboek, die tegenwoordig in 
ongekende hoeveelheden op de markt worden losgela-
ten. Maar de heren uitgevers zullen wel weten, wat ze 
doen. Voor zo’n idee als ik hier behandel is waarschijnlijk 
onvoldoende belangstelling. Maar probeer zelf maar 
eens hoe leuk je het vindt. 
 
 

1 Wit speelt en wint. Een studie van Goetz, ook te vinden 
in Cheron, Handbuch der Endspiele.  Wit moet trachten 
met zijn paard veld a2 te bezetten of te bestrijken.  Dan 
heeft de witte koning de tijd om naar het kritische punt te 
lopen. Dat stelt de winst veilig: 

1.Pg4 a3 2.Pf2 Kc2 3.Lf7 Kb1 4.Pd1 Kc2 5.Pe3+ Kb2 
6.Pc4+ Kb3 7.Pe5+ Kc2 8.Pc6 Kb1 9.Pb4 Kb2 10.Pa2  
 
2. Wit speelt en wint (zie diagram op de volgende bladzij-
de). Een studie van Jakimtsjik  uit 1957. Een ingenieuze 
afwikkeling, waarbij zwart gedwongen wordt om tot paard 
te promoveren. Bij andere promotie volgt mat door Lc2. 
Dat paard kan daarna op veld a1 niet meer wegkomen. 

Totaal   

Nr  Naam  Grp  ELO  score  aantal  Stij-
ging 

1  Koen van Keulen  C  1304  16  26  166 
2  Henk Karssen  A  2183  24  36  118 
3  André de Groot  C  1459  15,5  24  98 
4  Dirk Hoogland  A  2221  18  26  86 
5  Tom Bentvelzen  B  1710  12,5  20  81 
6  Pieter Verhoef  C  1381  8,5  13  81 
7  Bent Schleipfenbauer  C  1579  14,5  25  79 
8  Alain van der Velden  C  1076  4  8  76 
9  René de Goey  C  1084  10,5  24  64 
10  Herman de Munnik  C  1524  9,5  14  63 

ELO Stijgers 

Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 
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1.Kc3 a2 2.Pe2+ Kb1 3.Lc2+ Ka1 4.Ld1 Kb1 5.Kb3 
a1P+ 6.Kc3 Ka2 7.Pd4 Kb1 8.Lh5 Ka2 9.Lg6 Ka3 
10.Lf7 Ka4 11.Kb2  
 
3. Wit speelt en wint. Een studie van Gorelikov uit 1961. 
Je moet goed weten hoe een eigen pion zijn koning tot 
wanhoop kan drijven. Dat thema wordt hier op een ge-
weldige manier in de studie ingepast.  

1.Lb8 Kg2 2.Pe7 h3 3.Lh2 Kh1 4.Kf1 Kxh2 5.Kf2 Kh1 
6.Pf5 Kh2 7.Pe3 Kh1 8.Pf1 h2 9.Pg3#  
 
4.Wit speelt en houdt remise. Een studie van Rinck uit 
1948. Wit mag een van beide stukken offeren. Dat ge-
beurt dan ook; de loper zelfs twee maal. Prachtig. 

1.Pf3+ Kf2 2.Pe5 Ke3 3.Pc4+ Ke2 4.Lf3+ Kf2 5.Pe5 
Ke3 6.Pc4+ Kd3 7.Le4+  
 
Wie dit naspeelt doet in elk geval veel ideeën op voor het 
geval hij ooit in een dergelijk eindspel mocht belanden. 
Die kans is natuurlijk niet groot, 
maar theoretisch kan het.   
 
En anders: geniet hier maar van. 

 

 

 

 

 

De ASV-ers die al wat langer lid zijn zullen de 
tekenstijl nog herkennen: ex-lid en voormalig 
eindredacteur van ASV Nieuws Ignace Rood 
vervaardigde ter gelegenheid van de geboorte 
van een potentieel nieuw lid van ASV deze 
prent:  
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Onder zware druk met wit (gezicht) 

Na weer een jaar hard gewerkt te hebben was de batterij 
wel aardig leeg. We (mijn partner en ik) waren werkelijk 
toe aan een weekje vakantie. Tenminste dat dachten we. 
Heel Europa was waardeloos qua weer dus we besloten 
naar het aantrekkelijke Turkije te vliegen. We wilden per-
se minimaal 9 dagen (z)onder de pannen zijn in de zon 
dus gedwongen kwamen we uit op Düsseldorf als ver-
trekpunt, Amsterdam was maar 7 dagen of 15 en dat 
laatste was teveel van het goede. Bereid u zich voor op 
een wat langer verhaal dan normaal in deze column, de 
horror laat zich niet beknopt  beschrijven.  

Düsseldorf is prima dachten we, het is nog geen hoogsei-
zoen, dus de kans dat de beruchte derde stoel opgevuld 
wordt door een corpulente Duitser die matig gebruik 
maakt van deodorant was bijzonder klein. Ik zou zeggen 
1 op 1000. Bovendien gaat er een golf van gezondheids-
ideologie over de wereld zo krachtig dat dit zelfs onze 
oosterburen in de ban krijgt. De verwachting was dat er 
alleen nog maar naar groene thee geurende slanke man-
nen zouden kunnen plaatsnemen op de derde stoel. Ei-
genlijk maakte die gedachte het voor mijn vriendin alleen 
maar aantrekkelijker om in Düsseldorf op te stappen en 
naast de stoel met het vraagteken te zitten. Na een voor-
spoedige autorit zonder files en op de achterbank een 
grote roze koffer met daarin van alles maar vooral mijn 
witte Nintendo ds met Fritz erin om de caro kann beter te 
begrijpen voor het nieuwe seizoen kwamen we aan bij de 
‘park and travel.’ Nou, wel eerlijk blijven, mijn schoon-
moeder had ons gewaarschuwd dat het erg makkelijk is 
om verkeerd te rijden bij het vliegveld. Schamper lachend 
loodste ik ons de verkeerde afslag op en kon vervolgens 
10 kilometer extra rijden om alsnog onze langparkeerstek 
te vinden. Na door een tropische stortbui gerend te heb-
ben en 57 eurootjes te hebben afgerekend sprinten we 
met onze roze koffer fladderend achter ons aan naar de 
bus en werden we afgezet op het vliegveld. Strenge 
check bij de douane door een buitengewoon serieuze 
mevrouw die mij indringend aankeek maar waarschijnlijk 
alleen maar watjesmateriaal aantrof in mijn ogen, ze liet 
me gaan, waarschijnlijk uit medelijden. Er stond een gro-
te Duitse Boeing 757 klaar om ons allemaal pijnloos te 
vervoeren naar het zonnige oosten, en langzaam maar 
zeker begon het vakantie gevoel te ontstaan. De incheck-
poort ging open en nog net niet juichend maar zeer en-
thousiast liepen we blind het vliegtuig in en togen naar 
onze zitplaatsen op de 44e rij. 44 a en b omdat ik graag 

zicht heb op de vleugel zodat ik direct in kan grijpen als 
hij afbreekt.  

Plots werd ons het zicht volledig ontnomen en verdween 
het licht uit de achterste coupe van het vliegtuig. In de 
deuropening stond een beul van een man van ik schat 
160 kilo waarvan zich minimaal 70 % boven de riem be-
vond. Ondanks bidden, smeken en vloeken van vrouwlief 
plofte de man naast haar, maar eigenlijk half bovenop 
haar. Op het moment dat hij neerzeeg over de stoel 
maakte hij een aanvallende beweging naar het airco-
knopje in de hoop de duimendikke laag zweet te verwij-
deren op zijn gezicht. Onder de arm vandaan werd een 
zweetlucht verspreid dat zo ernstig was dat het bijna een 
groenbruine kleur kreeg. In een reflex keek Anouk mij in 
paniek aan, ik zag de ontsteltenis in haar ogen en ze be-
gon mantra’s te prevelen.” Dit moet ik accepteren, ik kan 
hier niets aan doen, dit gaat ooit voorbij, dit moet ik ac-
cepteren, ik kan hier niets aan doen, dit gaat ooit voorbij”. 
Ik werd vervuld van medelijden en schuldgevoel dat ik dit 
mijn vriendinnetje aandeed. We twijfelden namelijk nog, 
(maar ik eigenlijk niet) bij de incheckbalie of we voor 20 
miezerige eurootjes extra beenruimte zouden kopen voor 
die prachtige lange slanke exemplaren van mijn indruk-
wekkende vriendin. Ik moest weer cheap en kinderachtig 
zeggen dat het een beetje zonde van het geld is voor 4 
uurtjes vliegen. Toch kon ik het ook niet goed maken 
door naast onze oosterbuur te gaan zitten omdat dit zou 
leiden tot het soort vleselijke samensmelting waar ik niet 
op zit te wachten. Vol schaamte duwde ik mijn opeens 
best slank lijkende lichaam naar voren zodat Anouk ach-
ter mijn rug wat ruimte kreeg.  

Tegelijkertijd zag ik Anouk in paniek om zich heen kijken 
om te speuren naar lege plaatsen. Duits is niet echt de 
favoriete taal van mijn veel beter Latijns sprekende 
Anouk. Maar in haar meest duistere uur kon ze in spat-
zuiver Duits tegen de stewardess uitbrengen: “gibts noch 
freie plätze dahinten?” “Nein”zei de kunstmatig roodge-
verfde Helga die onze drankjes komt brengen. Alles ist 
voll! 

Nadat de moed ons volledig in de schoenen was gezon-
ken en de hoop op een oplossing binnen 4 uur tot nul 
was gereduceerd begon tot overmaat van ramp forse 
turbulentie te ontstaan vanwege serieuze nimbus cum-
muli (of is het nimbi cummulus) waar we doorheen moes-
ten. Anouk pakte mijn hand vast met een wit zweterig 
klauwtje en keek mij aan als een kind waarvan haar lolly  
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is gevallen in de hondenpoep. Ik keek naar de overkant 
van het gangpad waar de vrouw van de man die naast 
Anouk zat in een stoel hing en ik zag in haar blik dat ze 
wist wat er aan de hand was en hoe onverkwikkelijk het 
was. Tegelijkertijd zag ik de omfloerste woede in haar 
ogen dat ze bereid was om te vechten tot haar laatste 
vezel voor haar man. Ook daar viel geen hulp te ver-
wachten.  

Halverwege de vlucht kregen we een bescheiden hapje 
te eten. Het was dit keer ravioli met kaas en ik eet geen 
kaas dus ik liet mijn eten keurig staan op mijn bladje. 
Anouk at op de voor haar zo kenmerkende verfijnde wijze 
de deegzakjes op, en haar buurman schoof het bakje in 
twee happen naar binnen. Daarna twee bier er achter-
aan, een cola en een reep chocola. Ik was discreet de 
caro kann aan het oefenen voor het komende seizoen op 
mijn Nintendo ds met Fritz travel erin geschoven, en te-
gelijkertijd zag ik vanuit mijn ooghoeken mijn buurman 
met een klein stukje Anouk ertussen om de minuut quasi-
ongeïnteresseerd kijken naar het glimmende aluminium 
bakje dat ik op het blad op mijn knieën liet balanceren in 
een hoek van 45 graden omdat ik ver naar voren zat om 
Anouk wat ruimte te geven. Hij durfde niet, nét niet. Tot 
aan het begin van het vliegtuig de purser met vloeiende 
kokette bewegingen het afval in een bak begon te depo-
neren. Alleen mannelijke stewardessen zijn in staat om 
het opruimen van afval in het vliegtuig er uit te laten zien 
alsof ze een driesterrendiner hebben geserveerd en de te 
grote borden voor het matig geportioneerde gerecht soe-
pel en zelfingenomen voor je weghalen. Je zag de sym-
pathieke Duitser denken “es ist jetzt oder nimmer” en hij 

gromde iets in mijn richting en maakte een woeste bewe-
ging met de verkeerde arm waardoor Anouk weer naar 
mij keek alsof ze getroffen was door een groot blik erwten 
tussen de ogen. Snel gaf ik mijn eten af in de hoop dat 
het zilveren bakje voldoende was om zijn honger te stil-
len. Een deegzakje of twee landen op zijn bloes en de 
vorsende blik van zijn vrouw maakte duidelijk dat hij echt 
wel eerst even die vlek weg moest poetsen alvorens ver-
der te mogen schranzen. Het hongerige alfamannetje liet 
zich temmen en zwaaide met de verkeerde arm naar de 
mannelijke stewardess die parmantig op hem af kwam 
met een vochtig doekje, want een stewardess weet na-
tuurlijk al wat er aan de hand is voordat je de schade laat 
zien.  

Na vier uur werden we bevrijd door de ladderbrigade van 
de Turkse luchtvaartdienst en de vakantie kon beginnen. 
En nee hij zat niet naast ons in het busje, want wij gingen 
niet naar een all inclusief resort. 

Na in ons pittoreske oude huisje te zijn aangekomen in 
het centrum van Side pakte ik als eerste mijn kamillethee 
en speciaal voor een pruttelpotje gemalen Roma koffie 
uit van Simon Levelt om rustig op het balkon verder te 
werken aan de caro kann op mijn fabuleuze Nintendo ds 
met Fritz travel er op die mij door alle stormen en tegen-
slagen heen helpt. Tja, dat dan weer wel natuurlijk. 

Fijne vakantie allemaal, en onthoud dat je met een gerust 
hart kunt afwachten wie op de derde stoel gaat zitten. Wij 
hebben de statistieken voor u al positief beïnvloed.  

Marco 

Voor het tweede jaar op rij trokken Tony Hogerhorst en 
Erik Wille op Hemelvaartsdag naar Zandvoort voor de 
32e editie van het Louis Bloktoernooi. Vanzelfsprekend 
werd het duo vergezeld door Thea en Conny. In 2011 
speelde ik in groep 1 en Tony in groep 2. We maakten 
beiden geen indruk. Dit jaar mochten we het in groep 2 
en groep 3 nog een keer proberen.  
 
We hadden in ieder geval geleerd van vorig jaar toen we 
in Zandvoort op een flink parkeerprobleem hadden. Con-
ny en ik hebben Zandvoort als een soort tweede thuis en 
dus werd bij ons hotel vooraf een parkeerplaats geregeld 
op loopafstand van de speelzaal. De organisatie had een 
nieuwe (of eigenlijk oude) speelzaal gevonden. Vanuit de 
gloednieuwe zaal bij de bibliotheek was het toernooi ver-
kast naar “De Krocht” en zo zag het er ook uit. In een 
podiumzaal, die qua sfeer meer weg had van een don-
kerbruine kroeg waren 30 borden klaargezet voor een 
gezellig dagje schaken. Een ideale ambiance voor een 
recreatieschaker. Zeker voor een liefhebber van de don-
kerbruine kroeg, zoals ik. Ik zag mezelf dan ook al als 
favoriet in de groep. En Tony was dat zeker, maar dan 
meer op basis van objectieve gegevens. Hij was waar-
schijnlijk gewoon de beste schakers van de zes in zijn 
groep.  

Net als in 2011 scheen de zon volop. Dat was ongeveer 
voor het eerst in dit kalenderjaar en uitgerekend zaten 
Tony en ik binnen in een ‘donker hol’. En de dames ge-
noten buiten in de straten en op de terrassen van de zon. 
Op de een of andere manier hadden de dames het weer 
beter voor elkaar dan wij. Het rapidtoernooi startte even 
na elven en ik kreeg een jeugdspeler als tegenstander. 
Later kwam ik er achter dat hij vierde was geworden op 
het laatste NK voor B-jeugd. Nu was ik zelf ook ooit vier-
de op het NK-jeugd, maar sindsdien is er een hoop mis-
gegaan in mijn schaakcarrière. Toch speelde ik niet on-
verdienstelijk mee. Ik kwam zelfs nog materiaal voor te 
staan, maar handig als de jongeling was, raakte ik dat 
ook weer kwijt en in een potremiseeindspel werd ik uitge-
teld. Eindspelen heb ik nu eenmaal geen verstand van en 
als het snel moet, gaat het niveau niet omhoog bij mij. In 
een verloren stelling ging ik door de vlag, terwijl Bas Ha-
ver nog 7 seconden had. Tony Hogerhorst opende beter. 
Ridens Bolhuis had de pet achterstevoren opgezet, maar 
dat hinderde Tony niet. Tot twee keer toe won Tony ma-
teriaal en na torenwinst was het eerste punt daar. In de 
tweede ronde leek ik me te herstellen van de nul. In een 
goed gespeelde partij won ik twee kwaliteiten, maar he-
laas kwam ik kwaliteit tekort. Ik vond een briljant kwali-
teitsoffer dat mat moest gaan brengen. Het kostte me 
echter het volledige materiaalvoordeel en na een  

Thea en Conny opnieuw succesvol in Zandvoort 
Erik Wille 
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daaraan gekoppelde afwikkeling restte een verloren eind-
spel. Dom, dom, dom! Ook Tony maakt een uitglijder. In 
een moeilijk maar wellicht remise te houden eindspel kon 
Tony het remiseplan niet vinden in de snel teruglopende 
tijd. Zonde.  
 
Tijd voor een pauze. We spoorden de vrouwen op en die 
vonden we in een schoenenwinkel. Door het mooie weer 
was Zandvoort druk en waren alle terrassen vol. We von-
den echter een dakterras in de zon. Tony en ik nuttigden 
een overheerlijk broodje en dat was voor mij in ieder ge-
val tot dan toe het hoogtepunt van de dag. Na een kort 
gezellig samenzijn moesten Tony en ik weer achter het 
bord en Thea en Conny moesten terug naar de schoe-
nenwinkel waar wij ze zo wreed gestoord hadden. En zo 
begon het middagprogramma. De 3e partij van mij duurde 
niet heel lang. Tijdenlang moest ik in de gaten houden 
dat ik niet door een schaakje op g5 een stuk zou verlie-
zen. Toen de tegenstander de dame wegspeelde hoefde 
ik dat veld eindelijk niet meer in de gaten te houden. Ech-
ter toen kwam de dame op f4 en was ik het stuk alsnog 
kwijt. Een teleurstellende start van de middag derhalve. 
Terwijl Conny intussen geslaagd was bij de schoenen-
zaak, zwoegde Tony nog voor een vol punt. Armin Seg-
ger verspeelde een kwaliteit na een schijnoffer van Tony. 
In het vervolg gaf Tony dat voordeel niet meer weg. Bij 
de start van de vierde ronde was ik toch wel wat getergd. 
Ik nam maar eens een biertje en dat hielp. Tegen Johan-
nes Kossen offerde ik met zwart een pion in het centrum 

om zo zijn koning in het midden vast te houden. Dat 
bracht een groot voordeel en al snel kon ik mijn opponent 
uit Almere matzetten. Ook Tony, die intussen met vier 
spelers met twee punten gedeeld eerste stond, leek op 
weg naar een vol punt. Met een vol stuk meer begon de 
tijd zich tegen hem te keren. In tijdnood maakte Tony een 
verkeerde keuze. In plaats van te blijven spelen op mat 
gaf hij een pion om tot dameruil te kunnen komen. Hierna 
bleek met nog een minuut bedenktijd loper en een paar 
pionnen tegen een paar pionnen lastig. Een truc kostte 
Tony tenslotte nog de partij. In de slotronde werd bij mij 
snel veel geruild. Na een zet of 20 was het remise. Tony 
vocht als vanouds in een eindspel met ongelijke lopers. 
Jildo Kalma liet de koning van Tony in zijn stelling binnen 
en al snel won hij de vijandelijke loper. Zo eindigde Tony 
3e met drie punten een half punt achter de twee win-
naars. Ik werd met 1½ punt gedeeld vierde. Zo gingen 
we opnieuw zonder prijzen naar huis. Althans eerst naar 
het terras van Berkhout. Een geweldig restaurant met 
“oma’s keuken”. We hadden nog even een gezellige nazit 
met zijn vieren en gelet op de vele plastic tasjes waren 
de dames beter geslaagd in hun missie dan Tony en ik. 
Maar eens zullen Tony en ik toeslaan!  
 
Op 11 augustus is in Zandvoort een vergelijkbaar toer-
nooi, maar dan op het strand. Tony zit dan in Vlissingen, 
maar als ik ook maar enigszins kan, doe ik daar een 
nieuwe gooi naar een prijs. En dan ben ik vast wel suc-
cesvol ………… 

Verslag kampioenswedstrijd LSG 4 – ASV 3 
Theo Jurrius 

Als jullie kampioen worden schrijf ik het verslag wel…… 
En nu is een verslag schrijven niet zo erg, ware het dat ik 
op het briljante idee was gekomen mijn teamgenoten tot 
op het bot te motiveren door razend snel te verliezen. En 
het verslag beginnen met je eigen nederlaag werkt na-
tuurlijk niet echt inspirerend. Met zwart kreeg ik reageer-
de ik niet goed op 1.Pc3 even dacht ik nog een fraaie 
verdediging te hebben gevonden door met mijn koning 
achter mijn toren langs te lopen maar mijn tegenstander 
zag alles net iets beter en tikte het soepel uit. Dat mijn 
tegenstander vervolgens nog op zijn kop kreeg van de 
tegenstander van Sjoerd omdat hij weer het incorrecte 
Pc3 had geopend was helemaal bizar, erger nog was de 
beste man met commentaar  met zwart tegen Sjoerd een 
opening op het bord wist te krijgen met een stelling die hij 
nooit meer kon winnen. Lang stond het tweede niet ach-
ter na een remise van Frank en een overwinning van 
John. Dat John die dag mensen van slag bracht werd 
mijn enkele weken later pas duidelijk. Zijn tegenstander 
was zo van slag dat hij pardoes zijn Dame cadeau deed, 
ondergetekende kreeg na een lange auto rit met John als 
passagier voor het eerste in jaren weer een boete voor te 
snel rijden. 

Gelukkig waren mijn voorspelde gaven beter die dag 
want na 2,5 spelen smste ik Erik al dat het 5-3 zou wor-
den. Misschien had ik me die dag beter  met de Asv-toto 
kunnen bezig houden. Nu begon het lange en spannende 

wachten richting de tijdnoodfase. Maar op nergens leek 
iemand in de problemen en her en der waren er hele 
prettige plussen. 

Pascal won vervolgens zijn potje, 2 pionnen voor er dan 
eentje terug geven om af te wikkelen naar een gewonnen 
eindspel, even dachten we nog dat hij zich verkeken had 
maar zwart kon al heel snel opgeven omdat zijn loper niet 
was opgewassen tegen het sterke paard van Pascal. 
Sjoerd bracht met een remise de stand op 3-2. Zoals al 
eerder beschreven was het zwart remise moest houden 
en met alle pionnen nog op het bord deed hij dat be-
kwaam door een wat het leek een onneembare vesting te 
bouwen. In de analyses konden we toch heel vaak en de 
witte loper op heel veel verschillende plekken offeren, 
dus misschien was dat ergens voldoende voor winst. Ho-
pelijk gaat Sjoerd het eindspel nog analyseren als zijn 
computer weer optimaal werkt na de crash. 
3-2 en Koert staat een toren voor, Koen heeft een gezon-
de pion meer en bij Martijn is er niets aan de hand. Koen 
neemt ondanks zijn pion meer het remise aanbod aan 
gezien de stand op de andere borden. Nu kreeg Martijn 
ook een remise aanbod maar omdat we inmiddels spo-
ken zagen op het bord van Koert en dachten dat het nog 
wel mis kon gaan en speelde Martijn door. Maar Koert 
won gewoon makkelijk en haalde zo het kampioenschap 
binnen. De champagne werd uit de auto gehaald en nu 
moesten we alleen nog op Martijn wachten.  
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Zijn tegenstander had twee keer een re-
mise aanbod afgewezen gezien en hij 
leek het idee te hebben er nog een lange 
zit van te maken. Gelukkig werd het snel 
remise en kon Sjoerd de champagne ont-
kurken en nog steeds spelen ze in leiden 
met schaakstukken die erg  plakkerig 
aanvoelen. 

Na de champagne kon er worden gege-
ten in Leiden maar niet nadat we met zijn 
allen op kraamvisitie waren geweest bij 
Koert. En als die kleine net zo goed gaat 
schaken als dat hij op zijn vader lijkt dan 
haalt hij makkelijk de 2200. 

De eettent was snel gevonden en on-
danks de bezwaren van Martijn smaakte 
het de meesten goed, ondanks dat het 
meest bestelde toetje niet doorging om-
dat de koelkast was uitgevallen, een dode 
rups in de muntthee en vooral omdat 
John en Frank niet aan de rest vertelde 
wat zij in de half open keuken zagen. Maar laten we het 
er maar op houden dat de koks net zo lief in een eigen 
haar of neus zaten als in het eten van de gasten. 
Maar de pret was er niet minder om na de 5-3 winst en 
de promotie en op naar volgend jaar en het vechten voor 
klasse behoud. Sjoerd heeft nu al beloofd van Wely te 
verslaan op bord 1 tegen Sissa. 

Wordt vervolgt…. 

PS: John? Delen we de boete ook, net als het parkeer 
geld………… 

van Bemmel - Groeneweg [B25] 
Analyse: Koert 
1.e4 c5 2.Pc3 d6 3.g3 Pc6 4.Lg2 g6 5.d3 Lg7 6.f4 e6 
7.Pf3 Pge7 8.0–0 0–0 9.Le3 Pd4 10.e5  
Een bekend pionoffer. Op termijn wint wit de pion op c5 
terug, omdat dekken met b7-b6 niet gaat door de loper 
op g2.  
10...Pef5 11.Lf2 Pxf3+ 12.Dxf3 Pd4 13.Dd1 dxe5 
14.fxe5 Lxe5 15.Pe4 f5 16.Pxc5 Dd6  
Tot hier had ik alles a tempo gespeeld, terwijl zwart bijna 
een uur verbruikt had. De twee volgende zetten wist ik 
me ook wel te herinneren.  
17.b4 Pb5?!  
Deze zet is bekend, maar lijkt niet de beste. [Ook bekend 
is 17...Pc6 18.Tb1 Ld4]  
18.a4 Pc3 [18...Lxa1 is niet goed: 19.Dxa1 Pc7 20.Pxb7 
Lxb7 (20...Dd7 21.Pc5; 20...De7 21.Lc5; 20...Dxb4 
21.Lc5) 21.Lxb7 Tab8 (21...Dxb4 22.Lxa8 Txa8 23.De5 
De7 24.Ld4 Kf7 25.Tb1 Pe8 26.Dh8; 21...Tad8 22.Lc5) 
22.Lc5]  
19.De1!? Dit was de eerste zet waar ik echt over moest 
nadenken. De zondag erop zag ik in het boek van Fritz 
dat verrassend genoeg ik degene was die van de (voor 
Fritz) bekende paden was afgeweken. [De partij uit Fritz 
gaat verder met 19.Dd2 Pe4?! 20.Pxe4 fxe4 21.Lxe4 
(21.Lc5!? Ld4+ 22.Lxd4 Dxd4+ 23.Kh1 exd3 24.Txf8+ 
Kxf8 25.Tf1+ Kg7 26.cxd3) 21...Lxa1 22.Txa1 en wit staat 
duidelijk beter. Echter 19 ..., f4 20 gxf4 Txf4 lijkt beter, al 
is 21 a5 (met idee a6) dan interessant.]  

19...Tb8?  

Zwart verdedigt pion b7, maar verliest via een combinatie 
toch materiaal. Beter was om b7 te laten en met 19 ..., f4 
voor tegenspel te gaan. De vraag is dan of wit de pion 
moet pakken. [19...f4 A) 20.gxf4!? Txf4 21.Ta3 (21.a5!?) 
21...Pd5 22.c3 Tf5 23.Lg3 Lxg3 24.Dxg3 Pf4; B) 20.Pxb7 
20...Lxb7 21.Lxb7 Tab8 22.Lc5 Ld4+ 23.Kh1 Lxc5 
24.bxc5 Dxc5 25.Dxe6+ Kh8 26.Lg2 fxg3 27.hxg3]  
20.Pb3! Dreigt zowel d4 met stukwinst als Lc5 met kwali-
teitswinst.  
20...Lg7  
[20...Pd5 21.Lc5 Dc7 22.d4]  
21.Lc5  
[Ik had gezien dat ik ook eerst op a7 kon nemen, maar 
dacht dat zwart door een toren op f8 iets meer tegenspel 
zou hebben. Die gedachte was niet terecht: 21.Lxa7! Ld7 
22.Lxb8 (22.a5!?) 22...Dxb8?! (22...Txb8 23.b5) 23.Pc5]  
21...Dd8 22.Lxf8 [22.d4]  
22...Dxf8 23.b5 Pd5?! [23...Dd6]  
24.d4 Dd6 25.c4 Pb6 26.Dc3 e5? [26...Dc7]  
27.c5 Dc7 28.Da5! Df7 [28...Pa8 29.Ld5+ Kh8 30.Dxa7 
Ld7 31.b6 Dc8 32.Pa5 exd4 33.Lxb7]  
29.cxb6 axb6 [29...Dxb3 30.Dxa7! wint de toren.]  
30.Dxb6 Le6 31.Pc5 [31.d5 Lxd5 32.Dd6]  
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31...Lc4 32.Tfc1 [32.Dd6 Te8; 32.Tf2]  
32...e4 33.Dd6 Te8 34.Pxb7 Ld5  

Mijn tijd begon hier krapper te worden. En het werd dui-
delijk dat bij winst van mij het kampioenschap binnen 
was. Dat alles zorgde ervoor dat ik toch wat spoken be-
gon te zien als een niet te stoppen e-pion... Gelukkig rea-
liseerde ik me wel dat ik een toren voor stond en er heel 
veel moest gebeuren om het nog uit handen te geven.  
35.Tc7 [35.Pd8] 35...Lxd4+ 36.Kh1 De6 [36...Lxa1 
37.Txf7 Lxf7 38.Dd7]  
37.Td1 Lxb7 38.Dxe6+ Txe6 39.Txd4 e3  
En op de 40ste zet kon ik het kampioenschap binnenha-
len!  
40.Td8+ 1–0 
 
Losekoot,P - de Graaff,R [B08] 
KNSB Competitie Leiden (9), 21.04.2012 
[Losekoot,Pascal] 
 
Dit is een verbeelding van mijn gedachtes tijdens de par-
tij. Er zijn geen engines gebruikt. Uitroeptekens geven 
zetten aan die mij sterk leken, varianten gaan net zo diep 
als ik ze in de partij bekeken heb.  
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Pc3 d6 4.Pf3 Pf6 5.h3 0–0 6.Le3  
Dit had ik donderdag met Jop (Delemarre) bekeken, ik 
moest even nadenken wat het idee ook alweer was. 
Paard naar g3, aanval door het centrum. Zwart kiest al-
leen voor a6 ipv. c6:  
6...a6 7.Ld3 b5 8.Pe2 [8.b4?! Verzwakt c3 8...c5! 9.dxc5 
Pfd7 10.Pe2 dxc5 (10...Lxa1 11.Dxa1 Is niet zo geweldig 
voor zwart, ivm. de zwakke zwarte velden.) 11.bxc5³]  
8...Lb7 9.Pg3 Pbd7 10.Dd2  
Dit plan pakt niet goed uit, want ik kom niet tot Lh6  
10...c5 11.c3 cxd4 12.cxd4 Pb6  
Ik heb hier 14 minuten nagedacht, principieel leek me b3 
maar ik vroeg me af of dat c3 niet teveel zou verzwakken.  
13.b3 d5  
[13...e5?! 14.d5 met slechte lopers voor zwart. Als zwart 
een keer f5 speelt, dan heeft wit Pg5-e6.; 13...a5? 
14.Lxb5; 13...d5 14.e5 Pfd7 en alles bij zwart staat krom.]  
14.e5  
[14.exd5? geeft velden weg. 14...Pbxd5]  
14...Pe4 15.Lxe4  
[¹15.Db2 f6 16.0–0 Pd7 17.exf6 exf6 18.Tac1]  
15...dxe4 16.Pg5 Dd5 17.P5xe4 f6  

[17...f5! is sterker Regel: Koning in het midden: stelling 
openen. 18.exf6 exf6 19.f3 (19.0–0? kan natuurlijk niet: 
19...f5) 19...f5 Dreigt f4 20.Pc3 Dd6 21.Pce2. Zwart staat 
prettig, maar wit heeft de stelling nog niet helemaal uit de 
hand laten lopen.]  
18.f4! (19 minuten)  
18...fxe5 19.dxe5 Dxd2+  
Verplicht want het zwarte paard wil naar d5.  
20.Lxd2  
Zwart moet actief spel ontwikkelen tegen de witte zwak-
tes, want als wit zijn stukken goed zet heeft hij gewoon 
een pion meer.  
20...Pd5  
[20...Tac8! 21.0–0 Tc2 22.Tfc1 Tfc8 23.Txc2 Txc2]  
21.0–0  
[21.Pc5 Lc6]  
21...Tac8 22.Tac1 Lh6 [Een belangrijk moment. Zwart 
had hier op de c-lijn moeten spelen: 22...Txc1! 23.Lxc1 
Tc8 A) niet handig is 24.Lb2 Tc2 (24...Lh6) ; B) 24.Ld2 
24...Tc2 25.a4 zwart heeft voldoende compensatie.]  

23.Pc5!  
Nu heeft zwart een probleem  
23...Lc6 24.Pe6 Tfe8  
Wit staat aanzienlijk beter dan twee zetten geleden, nu 
het paard op e6 staat. Wat nu? --> Welk stuk doet niet 
mee?  
25.Pe2 (!) 25...b4  
Met het idee Lb5  
26.P2d4  
[26.Tc5 crossed my mind.]  
26...Lb5 27.Pxb5 axb5 28.g3 verlagen kwetsbaarheid 
(f4)  
28...Pc3 29.Lxc3 Txc3 [29...bxc3 30.a3]  
30.Txc3 bxc3  
Zwart heeft een vrijpion, maar deze is erg zwak. De zwar-
te loper kan niets, zwart moet hopen op ...g5 31.a3! 
Voorkomt b4  
31...Ta8 32.Tc1 Kf7 33.Pd4 Txa3 34.Txc3 b4 35.Tc4  
[Ook een idee was 35.Tc6 voorkomt g5]  
35...g5 36.Pf5  
[36.e6+? Kf6 37.f5 g4 38.hxg4 Le3+ 39.Kg2 Lxd4 
40.Txd4 Txb3 met remise.]  
36...Lf8 [36...Kg6 37.Pxe7++-]  
37.Txb4 gxf4 38.gxf4 Ke6 39.Pe3  
Voorkomt dat de koning kan binnendringen in de stelling. 
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Spanning op slotdag in Voorst 
Anne Paul Taal 

Het was weer allemaal goed geregeld op de slotdag van 
de Promotieklasse in Voorst. 

In het dorpshuis was de grote zaal voor de tien teams 
ingericht en vanaf half één druppelde het ene na het an-
dere team binnen. 

Huub Blom had contact met alle OSBO-teams in de 3e 
klasse KNSB, zodat ook gevolgd kon worden hoeveel 
teams er zouden degraderen, wat dan in het geval, dat er 
meer dan 2 teams zouden degraderen tot versterkte de-
gradatie zou leiden. 

In het geval van versterkte degradatie zou ook ASV 5 
degraderen als slechtste nr.6 van de 1e klasse OSBO. 

Verder was het voor Arnhem ook verder nog erg span-
nend want ASV 1 en 2 en De Toren 1 zouden kunnen 
promoveren. 

In de Promotieklasse was Denk en Zet de favoriet voor 
promotie en zij moesten daarvoor gelijk spelen tegen 
Bennekom. 

ZSG was al gedegradeerd en tussen VDS en De Toren 2 
ging het om de 2e degradatieplaats. 

Al vrij snel in de middag kwamen er positieve berichten 
van ASV 1,2 en De Toren. 

Ook voor de OSBO-teams in de 3e klasse KNSB liepen 
de zaken op rolletjes! 

ASV 2 kwam als eerste met het trotse bericht gepromo-
veerd naar de 2e klasse KNSB !! 

Klasse!! 

Ondertussen speelde Denk en Zet 4-4 tegen Bennekom 
en werden zij zo Kampioen van de Promotieklasse! 

39...Ta2 40.Tb6+ Tijdcontrole gehaald met nog 7 minu-
ten over (prima dus). Mijn tegenstander had amper nage-
dacht en stond nu op 2 uur en 10 minuten. [40.Tb8]  
40...Kf7  
Plan: de loper moet, als het kan, slecht blijven (dus e6 
voorkomen). Ik heb het idee dat ik het hierna toch makke-
lijker had moeten kunnen afmaken.  
41.b4  
Pakt veld c5 af van de loper (in het geval van e6). Verder 
PPMBP. [41.f5 Belangrijke overweging, niet gespeeld 
wegens 41...Lg7 42.e6+ (42.Pg4 h5 43.e6+ Kg8 44.Tb8+ 
Kh7 en wit moet nog uitkijken dat het niet verkeerd gaat.) 
42...Kf6 43.Tb5 Kg5 is niet fijn.; 41.Pf5 e6 met Pd6 of 
Tb7 ideeën, leek me ook sterk.] 41...Te2 42.Pg4 h5 
43.Pf2  
[43.Ph6+? Lxh6 44.Txh6 Te4 en de winstkansen zijn mi-
niem.]  
43...e6 44.Kg2 Tb2  
Lijkt vervelend, maar...  
45.Kf3 Txb4  
[45...Lxb4 46.Pd3+- Tb3 47.Ke4]  
46.Txb4 Lxb4 47.Ke4  
Mijn koning is nu actief.  
47...Kg6 48.Pd3 Le7 49.Pe1 Lb4 50.Pf3  

50…Le7??  
[50...Kf7 Is een veel sterkere verdediging! 51.Pd4 Lc5 
52.Pc6 La3 53.Pd4 Lb4 54.f5 ik was er absoluut niet ze-
ker van of een eindspel zoals dit gewonnen is.  Dit heb ik 
onderzocht, met hulp van een engine: 54...exf5+ A) 
55.Pxf5 Lf8 56.Kd5 (56.Pg3 Kg6) 56...Lb4 57.e6+ Kf6 
58.Pd4 Lf8 59.Pe2 Le7 60.Pf4 Kg5 61.Ke5 La3 en remi-
se, de h-pion is zwak.; B) ¹55.Kxf5 Afhouden! B1) 
55...La3? 56.Pe6! Lb4 57.Pd8+ Kg7 (57...Ke8 58.Pc6 
La3 59.Kf6 Lc5 60.Pa5 Lb4 61.Pc4 Lc5 62.Ke6 Lb4 
63.Pd6+ Kd8 64.Pf5 La3 65.Kf7) 58.Ke6 als de koning op 
e6 komt, wint wit.; B2) ¹55...Le1!= 56.Pe6 Lg3= 
(56...La5=) 57.Pd8+ Ke7 58.Pc6+ Kf7 bewaakt e6 59.e6+ 
Ke8 60.Kg5 h4 61.Kf5 Lf2 62.Pe5 Le3 63.Pg6 Lf2 64.Kg4 
Kd8 65.Pxh4 Ke7!=]  
51.h4+- Ld8 52.Pg5 Lxg5 53.fxg5 Kf7 54.Kd4 Kg6 
55.Kc5 Kf5 56.Kd6 Kg4 57.g6 Kxh4 58.g7 Kg5 
59.g8D+ 1–0 

  Een schaakkampioen uit Vianen 

Vergoot van genot zilvertranen 

"Wir haben’s geschafft!" 

Had hij al geblaft 

Voor iemand tot stilte kon manen 
  

Voor meer schaak- en muziekpoëzie:  
lees A Tempo! www.atempomagazine.nl 
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Rob Cornips winnaar Bibliotheektoernooi 
Jan Vermeer 

Rob Cornips heeft met 4 uit 4 overtuigend het Biblio-
theektoernooi gewonnen. Goede tweede werd Henk 
Kuiphof met 3½ punt. Horst Eder en Hans Donker eindig-
den met 3p boven de middenmoot.  Daar de groep klein 
was bestaat de middenmoot uit 1 man: Walter Manschot. 
Slecht tot zeer slecht deden Jan Vermeer en Ko Kooman. 
Nota bene in de Nivoncompetitie als 1e en 2e geëindigd. 
Bert Teunissen van Manen en Robbert Lubbers sloten de 
rij. 

Natuurlijk heeft dit toernooi als doel leden uit Presikhaaf 
te werven. Dat lukte eigenlijk niet. Twee kleine meisjes 
hebben wel een half uurtje hun eerste schaakles gekre-
gen. Wie weet heeft dat een vervolg. 

Wat wel leuk was dat het Daglichtschaak bezoek kreeg 
van Kanaal 13, digitaal te ontvangen (op kanaal 35). ’s 
Avonds om zeven uur was het Daglichtschaak bij de 
nieuwsuitzending te zien. Henk Kuiphof en Jan Vermeer 
kwamen uitgebreid aan het woord. 

Nu kwam het goede bericht binnen, dat De Toren 1 was 
gepromoveerd naar de 1e klasse KNSB! De aanwezige 
leden van De Toren 2, die inmiddels van ZSG hadden 
gewonnen, gingen massaal aan het bier ! 

ASV 3 speelde in de slotronde in Deventer gelijk tegen 
UVS 2 en zij kwamen onze kant op om samen met ASV 4 
te gaan eten. 

Van ASV 1 kwam nu het bericht 4-2 voor, met 2 onduide-
lijke stellingen. 

Ondanks winst van VDS tegen Voorst degradeerden zij 
toch, daar de De Toren 2 van ZSG had gewonnen. 

ASV 4 verloor met 5-3 van de nr. 2 Wageningen 2 . 

Murat won heel goed van Robin van Leerdam en Ruud 
vergooide de winst tegen Cees van de Waerdt, die hier-
door mede topscoorder van de Promotieklasse werd. 

Ook Paul Tulfer redde het niet tegen Masha Bitalzadeh, 
omdat hij in gewonnen stand teveel tijd nodig had . Dési-
ré verloor op tempo een moeilijk eindspel en 
Siert,Gerben, Ivo en AP speelden remise. 

Toen ASV 3 bij het dorpshuis aankwam meldde Erik , dat 
ASV 1 helaas 4-4 had gespeeld. 

Helaas, Helaas !! 

We hebben er in Zutphen toch nog een mooie avond van 
gemaakt !! 

Eindstand Toernooi bibliotheek Presikhaaf  
Nr  Voornaam  Naam  Score  Rating  Gesp  TPR 
1  Rob  Cornips  4  1807  4  2015 
2  Henk  Kuiphof  3,5  1693  4  1810 
3  Horst  Eder  3  1589  4  1769 
4  Hans  Donker  3  1649  4  1909 
5  Walter  Manschot  2  1590  4  1644 
6  Ko  Kooman  1,5  1616  4  1589 
7  Bertus  Teunissen v Manen  1  1371  4  1476 
8  Jan  Vermeer  1  1807  4  1513 
9  Robbert  Lubbers  1  1454  4  1466 
10  Fritz  8  0  1817  4  1202 

De redactie ontving de volgende miniatuur. Het is een 
partij tussen Ko Kooman en Dhr. van Zandwijk, Open 
Kampioenschap van Voorst, 6e ronde, 21 mei 2012.  

1.e4 c6 2.d4 e6 3.Pf3 d5 4.e5 c5 5.c3 c4 6.b3 b5 7.Le2 
h6 8.0–0 Pe7 9.a4 Ld7 10.Pa3 a6 11.axb5 axb5 
12.Pxb5 Txa1 13.Pd6#   

met stikmat. 
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ASV-Vierkampentoernooi 
Ruud Wille 

Met onze drie ASV-toernooien is er voor elk wat wils. In 
maart ons Voorjaarstoernooi voor de liefhebbers van ra-
pid. In het eerste weekend van september het OSKA, 
voor degenen die graag een heel weekend gedurende 6 
ronden wil schaken. Daar tussenin hebben we het ASV-
Vierkampentoernooi. Deze toernooiformule werd in 2006 
voor het eerst weer uit de kast gehaald en dat bleek een 
goede greep. Weliswaar is het aantal deelnemers nogal 
wisselend in al die jaren en we zouden er als organisatie 
dan ook graag meer willen hebben, maar een vaste 
groep van zo’n 40 schakers is toch wel steeds aanwezig. 
Het blijft ook een aantrekkelijke formule een groep van 4 
spelers van ongeveer gelijke sterkte. Gelukkig begonnen 
we met een even aantal omdat bij een Vierkampentoer-
nooi een oneven aantal spelers nu eenmaal zeer onwen-
selijk is.  

Het plannen van het toernooi was nog wel even lastig 
gezien de toch al overvolle toernooikalender. De keus 
voor het weekend na Hemelvaartsdag was dan ook een 
lichte gok. Want als het mooi weer zou worden ging men 
wellicht wel een lang weekend weg en dat zou dus van 
invloed kunnen zijn. Maar gelukkig eindigden we op 46 
deelnemers, een mooi aantal. Voor de ASV-ers was het 
natuurlijk prettig dat een uitgevallen clubavond door He-
melvaartsdag meteen de volgende dag weer goed ge-
maakt kon worden met de deelname aan ons toernooi. 

Het Vierkampentoernooi is altijd heel sfeervol. Prachtig is 
natuurlijk ook de speellocatie, het Grand Café in het Lo-
rentz Ondernemerscentrum. Deelnemers die ik sprak en 
voor het eerst deelnamen waren hier vol lof over 
ook al zorgden de eerste echte zonnestralen op 
zaterdag al meteen voor een behoorlijk tempera-
tuurtje in de speelzaal. 

Zoals ik net schreef is het altijd heel sfeervol bij dit 
Vierkampentoernooi. Bijna recreatief haast. Het 
gaat natuurlijk om de Elopuntjes want dat blijft on-
miskenbaar heel belangrijk voor elke schaker. 
Maar het spelen voor prijzen in natura zoals een 
koffiezetapparaat, citruspers, bioscoopbonnen, 
rugtas, wekkerradio en wat er al niet meer op de 
rijk gevulde prijzentafel stond uitgestald, vormt 
geen enkel probleem voor de aanwezige schakers. 
Het gaat dus niet alleen om geldprijzen. Het is alle-
maal net even anders dan bij het OSKA waarbij het 
allemaal wat serieuzer lijkt of komt het door de 
massa omdat er bij ons weekendtoernooi nu een-
maal altijd veel meer deelnemers zijn. De combinatie met 
de OSBO-cupfinales geeft bij het Vierkampentoernooi 
altijd wat extra toegevoegde spanning wat elk toernooi 
nodig heeft. Noem het maar de slagroom op de taart. 
Eigenlijk wil ik wel zover gaan dat de combinatie Vier-
kampen en OSBO-cup voor altijd bij elkaar hoort als bij-
voorbeeld Friesland en de Elfstedentocht of Tiel en Flipje 
en zo zijn er wel meer voorbeelden. ASV wil de slotdag 
van deze bekerstrijd dan ook graag blijven organiseren. 

Aan de Vierkampen nemen natuurlijk altijd een flink aan-

tal gevestigde schakers deel maar ook de jeugd is meer 
en meer aanwezig. Zo zagen we in verschillende groe-
pen dus de strijd tussen routine en aankomend talent. 
Vrijdagavond is het altijd een rustig gebeuren. De OSBO-
finalisten zijn er dan nog niet en alleen de Vierkampers 
gaan er dan eens goed voor zitten. Op zaterdagochtend 
neemt de spanning al wat toe. Sommigen moeten zich 
herstellen van de 1e ronde, de winnaars van de vrijdag-
avond profiteren definitief hun slag te slaan. Voordat de 
3e ronde op zaterdagmiddag van start gaat doet iedereen 
zich eerst tegoed aan de voortreffelijke lunch met soep, 
verschillende soorten broodjes, en een drankje daarbij. In 
veel groepen was er nog niets beslist dus de 3e ronde 
moest nog veel duidelijk maken.  

Bij de OSBO-cup waren natuurlijk de ogen gericht op de 
4 halve-finalisten, favoriet Denk en Zet uit Hattem, Wage-
ningen-2, stadgenoot De Toren-2 en ZSG uit Zwolle. Alle-
maal het afgelopen seizoen spelend in de Promotieklas-
se. Daaronder dus de nummers 1 en 2 en de nummers 7 
en 10. Kampioen Denk en Zet moest het na de loting op-
nemen tegen de degradant ZSG. Wageningen-2 dus te-
gen De Toren-2. Wie dacht dat de sterkste 2 teams zo-
maar even zouden winnen kreeg ongelijk. Denk en Zet 
won wel van ZSG maar moest er hard voor werken. De 
Toren-2 profiteerde in de slotfase en won verrassend van 
Wageningen-2. Die verrassing leek zich in de finale zelfs 
nog een keer aan te dienen maar Denk en Zet wist net 
nog de winst veilig te stellen. Een goede winnaar dat ze-
ker. Zij spelen volgend seizoen KNSB dus zullen in de 
OSBO-cup niet meer meedoen.  

De resultaten van onze clubgenoten bij het Vierkampen-
toernooi staan op onze site maar zijn natuurlijk ook terug 
te vinden in En Passant. De partijen uit de OSBO-cup 
werden weer semi-live gevolgd. Er werd dus meege-
schreven waarna de zetten werden ingebracht zodat de 
partijen via onze site te volgen waren voor de thuisblij-
vers. 

Volgens jaar komt er zeker weer een Vierkampentoer-
nooi, hopelijk dan weer in combinatie met de OSBO-cup! 






