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Op de allerlaatste avond van dit seizoen is er  
toch nog een mooie dikke ASV-Nieuws 
uitgekomen. Wie dacht dat het deze keer wel 
een dun nummertje zou worden komt 
bedrogen uit: Ondanks het einde van het 
seizoen, de naderende vakanties, het mooie 
weer en de heersende voetbalhysterie 
hebben onze schrijvende ASVers zich toch 
weer achter het toetsenbord gezet en een 
grote hoeveelheid kopij geproduceerd. Alwéér een dikke 
ASV-Nieuws. Hulde! Veel verhalen, stellingen, 
problemen, nog wat teamverslagen en hoe onze eigen 
spelers af ten toe wat moois bedenken is te zien in 
Plaatjes Kijken. 
Achterin staat de (voorlopige) eindranglijst. Kun je weer 
mooi zien hoeveel je gestegen of gezakt bent. Zo’n lijst 
is ook een goede reden deze ASV-Nieuws te bewaren, 
zodat je deze lijst kunt vergelijken met de lijst die over 
een jaar weer verschijnt. De redactie zegt dit maar even 
omdat een van de redactieleden onlangs een ASV-lid 

sprak die opgewekt vertelde dat hij het blad 
na gelezen te hebben gewoon wegsmijt! Een 
schokkende mededeling! Hij begon er zelfs 
om te lachen! Het onaangenaam getroffen 
redactielid was zo onthutst dat hij die avond 
zelf kansloos verloor. Niet zo mooi. Er werd 
voordurend aan dit voorval gedacht en niet 
meer aan allerlei meesterlijke combinaties en 
uiteindelijk belandde het redactielid (achter 

het bod nota bene) in een neerwaartse spiraal van 
doemdenken over De Zin Van ASV-Nieuws en over Ik 
Stop Met Schaken.  
Maar niet te somber nu. Deze ASV-Nieuws is er toch 
maar weer, dankzij de vele lezenswaardige bijdragen. 
 
Namens de redactie veel leesplezier gewenst, een 
prettige vakantie, 

Ignace Rood 

We moeten ditmaal deze rubriek helaas openen met 
droef nieuws. Op 13 juni ontviel ons Piet Blees. Zo’n 
vijftigtal jaren was Piet ASV-er. Sinds begin maart van 
dit jaar kon Piet vanwege een steeds verder 
teruglopende gezondheid de clubavonden niet meer 
bezoeken. Drie maanden later overleed Piet op 85-
jarige leeftijd. Het laat een leegte achter in ASV-kring, 
maar de herinneringen aan een enthousiast schaker en 
een bijzonder mens zullen altijd blijven. We wensen de 
familie veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. 
Een uitgebreider In Memoriam vindt u op onze site en in 
En Passant van 22 juni. 
 
 
Het seizoen 2005-2006 zit erop. Het was een lang en 
enerverend seizoen met spraakmakende momenten. 
Belangrijk is dat ASV het ledental van zo’n 150 heeft 
vastgehouden. Diverse acties op straat en cursussen 
hebben daaraan bijgedragen. En dan komen we meteen 
op de grootste winst van dit seizoen, de start van 
schaaktrainingen op ieder niveau. De reacties op de 
trainingen zijn overwegend zeer positief. We gaan dan 
ook in seizoen 2006-2007 door met de 
schaaktrainingen. Zodra de trainers zijn vastgelegd en 
de data zijn geprikt, wordt u daarover nader 
geïnformeerd. Ook de acties op straat krijgen een 
vervolg. Zo sloten we onlangs een overeenkomst met 
de bibliotheek Arnhem voor tenminste een tweetal 
‘optredens’.  
 
De laatste maanden van het seizoen stonden in het 
teken van allerlei schaakactiviteiten. Dat begon half mei 
met de KNSB-bekerstrijd, de OSBO-cupfinaledag, een 

vierkampentoernooi en een schaakboekenmarkt. 
Dankzij de inzet van ruim tien vrijwilligers werd het 
evenement een groot succes. Het enthousiasme van 
organisatie en deelnemers was zelfs zo groot, dat op 2 
juni 2007 opnieuw de OSBO-cupfinale bij ASV gespeeld 
zal worden. En daaraan gekoppeld heeft het 
Vierkampentoernooi ook meteen een vaste plaats op de 
ASV-schaakkalender veroverd. Leuk om te zien dat 
nieuwe activiteiten zo positief ontvangen worden. Dit 
gebeurde eerder al met de massale deelname aan het 
OSBO-snelschaken voor clubteams en de massakamp 
tegen Wageningen. Zo waren we dit jaar in Elst met 
negen teams aan het snelschaken en speelden we twee 
weken later met 24 senioren en 10 jeugdspelers tegen 
Wageningen. Deze tradities zijn geboren in 2004 en 
vooralsnog houden we deze met zijn allen in stand. In 
2006 staan nu nog twee activiteiten op de agenda. Op 
1, 2 en 3 september is het Lorentz weer de schaakarena 
voor de Open Arnhemse titelstrijd en in oktober of 
november zullen we weer een verenigingsavond 
organiseren voor ASV-ers en hun partners. En wie weet 
wat er verder nog op ons pad komt. We blijven opletten. 
 
In april sloten we de externe competitie af. Een 
dieptepunt was de degradatie van het vierde team uit de 
promotieklasse. Jammer, was dat ASV 2 in de laatste 
twee ronden de sprong naar de tweede klasse net niet 
wist te maken. Toch was de prestatie van het tweede 
fenomenaal. Organisatorisch kunnen we redelijk positief 
terugkijken op weer een seizoen met tien teams. 
Inmiddels is al weer gesproken met de teamleiders om 
even terug te blikken op afgelopen seizoen en vooruit te 
kijken naar het nieuwe seizoen. Daaruit kwamen enkele 

Van het bestuur 

Van de redactie 
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aandachtspunten naar voren en die gaan we proberen 
beter in te vullen. We hebben ook de inventarisatie van 
de beschikbare spelers voor het nieuwe seizoen een 
heel eind afgerond en binnenkort bekijken we of we 
opnieuw verantwoord met tien teams aan de competitie 
kunnen deelnemen. We hopen vervolgens eind 
augustus de zaterdagteams ingedeeld te hebben en de 
lagere teams zullen in de loop van september definitief 
worden samengesteld.  
 
Wij vragen uw aandacht nu alvast voor de slotronde van 
alle in de OSBO-competitie spelende teams. Die 
slotronde zal collectief worden gespeeld op zaterdag 19 
mei 2007. In het geval van ASV betekent dat, dat we die 
dag 58 spelers (uitgaande van het huidige aantal teams) 
bijeen moeten krijgen en dat op de zaterdag na 
Hemelvaartsdag. Wij doen een dringend beroep op u 
om deze dag vrij te houden, zodat we met volledige 
teams kunnen aantreden op dit jubileumfeest van de 60-
jarige OSBO. 
 
Intussen zijn de kampioenen bekend. Wie het geworden 
zijn, vindt u op de pagina’s over de interne competitie. 
Onze felicitaties gaan uit naar de winnaars en de 
verliezers kunnen we slechts zeggen: “kop op, volgend 
seizoen is alles weer anders”. Nieuw op de vrije 
speelavonden waren de Fischer Randompartijen. Een 
flinke groep schakers beleefde daar plezier aan. Op 17 

augustus beginnen de wekelijkse clubavonden weer met 
een vrije avond en de bekende simultaanavond met de 
clubkampioen en de bekerwinnaar, waarna op 31 
augustus de eerste ronde van de interne competitie 
2006-2007 is. Tot die tijd kunt u volop schaken in de 
vele zomertoernooien en ook iedere maandagavond bij 
onze vrienden van De Toren in De Steenen Camer. Ook 
kunt u zondag 2 juli spelen in het Straatschaaktoernooi 
(info: Richard van der Wel). 
 
De zomermaanden zullen wij verder benutten met de 
voorbereidingen op het nieuwe seizoen, het Open 
Schaakkampioenschap van Arnhem en ook zullen we 
de eerste aanzet geven die moet leiden tot een nieuw 
beleidsplan voor de komende jaren beginnend in 2007. 
Inmiddels hebben we de eerste contacten gelegd met 
de verenigingsondersteuner van de KNSB. Wij 
verwachten dat dit veel input zal geven voor nieuw 
beleid. Daarover na de zomer meer.  
 
Rest ons alle vrijwilligers zonder wie alles bij ASV niet 
mogelijk was geweest te danken voor de inzet. Wij doen 
met plezier ook komend seizoen weer een beroep op u. 
Wij wensen u tenslotte een mooie zomer met veel of 
juist zonder schaakpartijen. Wij hopen u vervolgens in 
het nieuwe seizoen weer te kunnen verwelkomen in ons 
home aan de Monnikensteeg. 

Herinneringen aan de schaker Piet Blees 

Op de clubavond, in En Passant en op onze website is 
Piet Blees met woorden herdacht. Onderstaand twee 
schaakherinneringen uit zijn rijke schaakcarrière. En 
Passant bood hierbij uitkomst. 
 
Seizoen 1978-1979 
Wageningen 1-ASV 1 
Piet Blees - J. Groot 
 
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 d5 4. cxd5 Pxd5 5. e4 Pxc3 
6. bxc3 Lg7 7. Lc4 c5 8. 
Pe2 Pc6 9. Le3 cxd4 10. cxd4 Da5+ 11. Ld2 Da3 Hier 
was 11. … Dh5 beter. Nu komt de dame veel te afzijdig 
te staan. 12. e5  Sterker was 12. Tb1. Nu wordt het 
centrum zeer kwetsbaar. Na 12. Tb1 kan zwart niet op 
d4 slaan, wegens 12. … Lxd4 13. Pxd4 Pxd4 14. Lb4 
enz. 12. … Lf5 12. … Pxd4 13. Pxd4 Lxe5 is na 14. Pc2 
onvoldoende. 13. Tc1 O-O 14. Tc3 Db4  
 
(Diagram rechts) 
 
 
 
 
 
 

 
 
15. Lxf7+ Txf7 Hier pakt Piet Blees een licht voordeel. 
Zijn centrum is nu ook veel minder kwetsbaar. 16. Txc6 
Da3 17. Tc7 Dxa2 18. O-O b6 19. Pc3 Een 
problematische stand. Wit doet er goed aan om zo snel 
mogelijk tot d5 te komen. Daarom lijkt 19. Lf4 
doelgerichter. 19. … De6 20. Df3 Td8 Strategisch 
gezien kan zwart twee plannen volgen. Met Tf7-f8-b8 
zijn vrijpionnen ondersteunen en een opmars op de 
damevleugel beginnen òf het witte centrum 
ondermijnen. Om tactische redenen is het eerste niet 



6 

 juni 2006 ASV-Nieuws 
mogelijk. Zie bijv. 20. … Tff8  21. Pd5 Tfe8  2. Tc6 Dd7 
(Dxc6 kan niet wegens Pxe7+ met damewinst) 23. Tfc1. 
De gespeelde zet is dus zeker een logische. 
21. Db7 Ld3 Eenvoudig 21. … Txd4 brengt zwart gelijk 
spel, bijv 22. Le3 Td7 enz. Met de gespeelde zet wordt 
de witte toren alleen maar naar een beter veld gejaagd. 
22. Te1 Df5 23. f3 Txd4 24. e6 Tf8 25. Txe7 Lf6 26. Tf7 
Lc4 27. 
Txf8+ Kxf8 28. Df7 mat 1-0 (Aantekeningen: Hendrik 
van Buren) 

————————— 
Seizoen 1988-1987  Interne competitie 

 
Piet Blees – Henri Lenferink 

Zwart kan hier de partij met zijn vrije a-pion beslissen. 1. 
… f3 2. gxf3 Lxg5  3. Kg4 Lxh6 Waarom niet nog een 
pion gepakt, dacht Henri. Hier was 3. … Le3 winnend 
geweest. 4. f4 Snijdt de diagonaal voor de loper af. 4. … 
Txd1 5. Lxd1 Kg7 6. Kf5 Kf7 7. Lh5+ Kf8 8. c5 a4 9. 
c6 e6+ Het enige, want na 10. Kxe6 volgt Lxf4, 
waarmee de witte c-pion nog tijdig wordt gestopt. 10. 
Ke4 Ke7  11. c7 Kd7  12. Le8+ Na 12. … Kxc7 volgt 
Lxa4. De loper heeft dan niet meer op h5, maar op a4 
het promotieveld d1 in handen. Remise  
(Aantekeningen: Ruud Wille) 
 

Piet Blees     29 januari 1921 - 13 juni 2006  
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ASV 1 heeft een wisselvallig seizoen gedraaid. Kleine 
overwinningen werden afgewisseld door grotere 
nederlagen. 
Ondanks de nederlagen in ronde twee en drie tegen 
respectievelijk Veldhoven 1 en RSC’t Pionneke stond 
ASV 1 na zes ronden derde in de ranglijst en werd er 
nog gedroomd over een mogelijke promotie naar de 
eerste klasse. 
Door een keiharde en terechte 2 - 6 nederlaag tegen de 
latere kampioen onderzeeboot Breda,  
bleek deze droom geen werkelijkheid te worden. 
Uiteindelijk zijn we met negen punten uit negen 
wedstrijden de ideale middenmoter gebleken. 
Ik loop even de prestaties van onze toppers door. 
Eelco de Vries had voor mijn gevoel een wat minder 
seizoen. De tegenstand die hij kreeg op bord één is 
natuurlijk groot maar de score van drie uit acht is voor 
zijn doen niet optimaal. 
Zijn overwinning op Jasper Broekmeulen, een 
jeugdtalent van HMC, was indrukwekkend. 
Daar liet Eelco zijn enorme kracht op het schaakbord 
zien. 
Otto Wilgenhof speelde een heel sterk seizoen. Ik ben 
benieuwd of Otto een ELO van 2200 krijgt op de nieuwe 
ELO-lijst van augustus. 
Jammer was de nederlaag tegen een ander jeugdtalent 

van HMC  Tim Mazajchik.  
Het was zijn enige nederlaag deze competitie. 
Wouter van Rijn, tja een ietwat matig seizoen. Een TPR 
van onder de 1900. Uniek!! 
Hij heeft drie keer remise gespeeld waarvan twee maal 
van cruciaal belang! 
De remise in Helmond leverde ons de volle twee 
matchpunten op en de remise in de laatste ronde tegen 
DVP-Vianen één matchpunt! Zonder Wouter waren we 
dus lager geëindigd. 
Remco de Leeuw was onze grootste troef. Zes uit acht 
met een TPR van 2264 is een uitstekend resultaat. Ook 
Remco gaat nu richting een ELO van 2200! 
De kracht van Remco is dat hij praktisch onverslaanbaar 
is en daarnaast een enorm doorzettingsvermogen heeft 
om de tegenstander op de knieën te krijgen. Klasse. 
Peter Boel was niet in topvorm afgelopen seizoen. Wel 
speelde hij de mooiste partijen. 
Offeren en dynamisch spelen is zijn lust en zijn leven. 
Helaas ging het dit jaar een paar keer fout. Peters 
nederlaag tegen correspondentieschaak Gert 
Timmerman was het dieptepunt dit seizoen. Les: 
probeer tegen een openingsspecialist geen nieuwtje uit! 
Sander Berkhout speelde het slechtste seizoen uit zijn 
leven. Stukken weggeven was geen probleem voor ‘m. 
Toch heeft hij op een mooie manier partijen gewonnen.  

 
 
 
 
 

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

Ook opgemaakte salades voor uw feest of party 

Kwaliteit en service staat bij ons voorop! 

Steenstraat 80 - Arnhem 
Openingstijden:     

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

Uw Vakman in Vers 

(advertentie) Zijn partijen tegen Cees Koopmans(SMB) en Jan 
Selten (DVP-Vianen) waren de moeite waard. Jammer 
dat hij besloten heeft om een jaartje met schaken te 
stoppen.  
John Sloots deed voor het eerst mee in ons eerste. 
Altijd moeilijk zo’n debuut jaar. 
John heeft flink geknokt voor de punten maar het lukte 
niet helemaal. 
Het geluk liet hem af en toe in de steek en soms was 
de tegenstander gewoon goed bezig. 
Volgend seizoen gaat ongetwijfeld beter. 
Ikzelf speelde ook onder mijn niveau. Vooral de 
scherpte ontbrak nogal eens. 
Concentratie? Moeheid of de druk van het 
teamleiderschap?? 
Misschien van alles wat.  
Volgend jaar spelen we in een andere klasse. 
Misschien brengt dit iets naar boven en kunnen we 
meedoen om de bovenste plaatsen. Het talent en de 
vaardigheid is aanwezig in dit team, het moet er alleen 
wel uitkomen. 
Als laatste wil ik de invallers, Koert van Bemmel, Bert 
Buisman, Fokke Jonkman en Daan Holtackers 
bedanken voor hun punten en inzet. 
 

ASV 1  seizoen 2005 – 2006 
Richard van der Wel 
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Op 2 mei werd de op een na laatste competitiedag van 
het Daglichtschaak gehouden. De opkomst was met 11 
schakers enigszins mager te noemen. Dit was te wijten 
aan o.a. de concurrentie van de dag daarop te houden 
Velps Seniorenschaak.  
 
De strijd was er niet minder om. Op de positie van 
leider Dick Hajee werd de aanval ingezet door Paul 
Waenink (elo 1959). Dick verloor de rechtstreekse 
confrontatie, maar hij blijft wel de eerste plaats 
bezetten. Jan Vermeer verloor deze middag terrein. 
Slechts één punt voegde hij bij zijn totaal. Een prima 
prestatie zette deze middag Rob Cornips neer. Hij 
won, evenals Paul Waenink, al zijn 3 partijen. Terwijl 

de derde Nijmegenaar Theo Carpentier twee 
overwinningen behaalde. Je kunt wel zeggen dat 
Nijmegen de winst dus mee naar huis nam. Jonathan 
van der Krogt leverde met 2½ punt een goede 
prestatie. Door het oneven aantal mocht Fritz 8 ook 
weer meedoen. De computer is even helemaal uit 
vorm, want hij verloor al zijn partijen. 
 
Op 6 juni werden de op laatste ronden van het 
Daglichtschaak afgewerkt. De opkomst met 10 
schakers geeft aan dat de vakantietijd is 
aangebroken.  
 
Niettemin werd in de laatste ronden nog volop strijd 

Daglichtschaak gaat op vakantie 
Jan A. Vermeer 

Pl Klasse 2D Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. U-Boat Worx 2 16 46½ x 4½ 2 5½ 5½ 6 6 5½ 4½ 7 

2. HMC Calder 2 13 42 3½ x 5½ 2½ 5 6 4 5 5½ 5 

3. SMB 2 10 37½ 6 2½ x 4½ 2 3½ 6 3 5 5 

4. Vianen/DVP 10 37 2½ 5½ 3½ x 4½ 4 5½ 2 4 5½ 

5. RSC 't Pionneke 9 38½ 2½ 3 6 3½ x 6 4 2½ 6 5 

6. ASV 9 31½ 2 2 4½ 4 2 x 5 4½ 4½ 3 

7. Zukertort Amstelveen 2 8 32½ 2 4 2 2½ 4 3 x 4½ 6 4½ 

8. HSC Helmond 7 36½ 2½ 3 5 6 5½ 3½ 3½ x 4 3½ 

9. Rijswijk 4 29 3½ 2½ 3 4 2 3½ 2 4 x 4½ 

10. Veldhoven 4 29 1 3 3 2½ 3 5 3½ 4½ 3½ x 

  ASV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ap Bp Brd Kl KNSB TPR 

1. Eelco de Vries - ½ 0 1 0 ½ 0 1 0 8 3 1,0   2250 2150 

2. Otto Wilgenhof 1 1 ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ 9 5½ 2,3 3w 2170 2250 

3. Wouter van Rijn 0 0 0 ½ - 0 ½ 0 ½ 8 1½ 2,6 2z 2247 1892 

4. Remco de Leeuw ½ ½ 1 1 1 ½ 1 ½ 1r 8 6 4,2   2162 2264 

5. Sander Berkhout 0 - 0 1 0 1 0 0 1 8 3 4,3 2z 2158 2053 

6. Peter Boel 1 1 0 0 1 0 0 0 0 9 3 5,4 1z 2113 1974 

7. Koert van Bemmel 1 - - - - - - - - 1 1 7,0 1z 2002 2184 

8. John Sloots - 0 ½ 0 ½ 1 0 ½ 0 8 2½ 7,1 2w 2058 1914 

9. Richard van der Wel 1 0 0 0 1 1 0 0 1 9 4 7,2 1z 1994 1914 

10. Bert Buisman - - - - ½ - - - - 1 ½ 8,0 1w 1951 1750 

11. Daan Holtackers - 0 - - - - - - - 1 0 8,0 1z 2035 1827 

12. Fokke Jonkman ½ - - - - - - - - 1 ½ 8,0 1w 1979 1992 
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geleverd. De volle buit, drie punten, gingen deze 
middag naar Paul Waenink, Jan Vermeer en Horst 
Eder. Dick Hajee liet zich in de laatste ronde verrassen 
door Jacob Zandbergen. Maar Dick legde toch met 
een half punt voorsprong beslag op de eerste plaats. 
Naar wat aanloopverliezen heeft Paul Waenink zijn 
draai gevonden. De laatste 10 wedstrijden heeft hij 
allen gewonnen. Horst Eder ligt het rapidschaak wel. 
Met zijn vierde plek heeft hij, zeker gezien zijn elo, een 
sterk seizoen geschaakt. Ook Henk Kuiphof heeft een 
goed seizoen achter de rug. Hij heeft zijn elo met 100 
punten opgekrikt en er zit nog meer in het vat, gezien 
zijn TPR. Albert Marks heeft de laatste ronden laten 
lopen, waardoor zijn hoge positie verloren ging. 
 
Het Daglichtschaak is dit seizoen succesvol verlopen. 

Niet alleen in het aantal deelnemers, maar ook, niet 
onbelangrijk, in financieel opzicht. Hopelijk breekt het 
volgende seizoen het Daglichtschaak definitief door, 
dat wil zeggen elke maand met meer dan twintig 
deelnemers. 
 
Dat seizoen begint 
op dinsdag 5 
september. De 
laatste ronde van het 
volgende seizoen 
wordt dan gespeeld 
op dinsdag 1 mei 
2007.  

ASV pakt titels in OSBO-
snelschaakkampioenschap voor viertallen 

Erik Wille 

Speeldatum: 2 mei 2006        
22e ronde     23e ronde     24e ronde     
Paul Waenink Dick Hajee 1-0 Dick Hajee Theo van Niekerk 1-0 Dick Hajee Horst Eder 1-0 
Jan Vermeer Horst Eder 0-1 Jan Vermeer Theo Carpentier 1-0 Jan Vermeer Rob Cornips 0-1 
Rob Cornips Theo Carpentier 1-0 Horst Eder Paul Waenink 0-1 Henk ter Horst Paul Waenink 0-1 
Henk ter Horst Theo van Niekerk 0-1 Bob Hartogh Heijs Henk ter Horst 0-1 Theo van Niekerk Theo Carpentier 0-1 
Jonathan vd Krogt Bob Hartogh Heijs 1-0 Fritz 8 Rob Cornips 0-1 Jonathan vd Krogt Fritz 8 1-0 
Fritz 8 Jacques Gosseling 0-1 Jacques Gosseling Jonathan vd Krogt rem Bob Hartogh Heijs Jacques Gosseling 1-0 

Speeldatum: 6 juni 2006        
25e ronde     26e ronde     27e ronde     
Paul Waenink Rob Cornips 1-0 Dick Hajee Jonathan vd Krogt 1-0 Jan Vermeer Henk Kuiphof 1-0 
Horst Eder Jacques Gosseling 1-0 Jan Vermeer Jacob Zandbergen 1-0 Horst Eder Jonathan vd Kroft 1-0 
Theo Charpentier Dick Hajee 0-1 Rob Cornips Jacques Gosseling 1-0 Jacob Zandbergen Dick Hajee 1-0 
Jonathan vd Krogt Jan Vermeer 0-1 Henk Kuiphof Paul Waenink 0-1 Jacques Gosseling Paul Waenink 0-1 
Jacob Zandbergen Henk Kuiphof 0-1 Theo Charpentier Horst Eder 0-1       

Op Pinksterzaterdag vertrok de ASV-Armada in de 
vroege uren naar Elst om daar met negen teams deel te 
nemen aan het OSBO-snelschaakkampioenschap voor 
clubteams. Het spannendste moment van de dag ligt 
dan altijd voor de start van het toernooi. Op de maandag 
voor het toernooi stonden er 39 namen op de lijst en één 
speler die indien nodig ’s middags wel kon. Even had ik 
de aanvechting om te proberen de veertigste speler te 
vinden, zodat we met tien teams zouden kunnen spelen. 
Gelukkig wist in me te bedwingen. Gaandeweg de week 
vielen er namelijk een paar spelers af en op de dag zelf 
bleken we er zelfs nog één bij te moeten regelen. Zo 
gaan die dingen soms. Een last viel me van de 
schouders toen rond half elf negen complete viertallen 
hun eerste zetten deden. 
 
Voor het derde jaar op rij bestond het deelnemersveld 

voor 33% uit ASV-teams. Dat is een compliment voor 
onze club, waar zo langzaam maar zeker niemand meer 
wil ontbreken bij dergelijke activiteiten. Het leuke van 
zo’n dag is, dat een aantal ASV-teams serieus om de 
titel gaan strijden en de meeste ASV-teams louter voor 
het plezier in het schaken gaan. Mooi dat dat bij ASV 
hand in hand gaat. Het moge duidelijk zijn dat ASV 
opviel en een veelgehoorde kreet was dan ook “moeten 
we nu al weer tegen ASV?” 
 
Bij afwezigheid van titelhouder De Schaakmaat, 
Wageningen, Schaakstad Apeldoorn, ZSG, UVS en de 
KNSB-spelers van SMB had ASV 1 de favorietenrol in 
de schoenen geschoven gekregen. De concurrentie 
moest komen van BAT Zevenaar (met in hun midden 
Guust Homs), De Toren en ASV 2. In de eerste helft van 
het toernooi won ASV 1 al haar wedstrijden en pas in de 
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derde wedstrijd van de tweede turnus struikelde onze 
topvluggeraars Eelco de Vries, Remco de Leeuw, 
Wouter van Rijn en Léon van Tol voor het eerst half. 
ASV 4 snoepte onverwacht een gelijkspel af. De 
puntenvoorsprong op nummer twee BAT Zevenaar was 
intussen enorm geworden. Tegen het eind van de 
middag sloeg de nonchalance wat toe, waardoor nog 
enkele punten werden verspeeld. De voorsprong bleef 
niettemin zeven punten. ASV 2 viel vooral op doordat ze 
één consumptie per wedstrijd gebruikten. En dat was al 
snel geen koffie meer. Grappig om te zien dat de een 
daardoor beter gaat schaken en dat bij de ander juist 
het licht uit gaat.  
 
ASV 1 en ASV 10 pakten in hun klasse de titel en 
bovendien leverde ASV in drie klassen de topscorer: 
KNSB-teams:  Eelco de Vries 22   -24 
Tweede klasse: Tony Hogerhorst 25   -28 
Vierde klasse: Umit Duman 20½-24 

Na de enerverende schaakdag ging iedereen moe maar 
voldaan naar huis. De meeste blunders waren al snel 
weer vergeten. Daarvoor hadden we er zonder twijfel 
teveel gemaakt. Komend jaar zal Onder de Toren in Elst 
op 20 januari opnieuw het toneel zijn van deze 
kampioenschappen. Gaan we dan de tien teams halen? 
Belangrijker dan dat er meer ASV-teams meedoen, is 
dat er meer verschillende clubs zich inschrijven. Bij elke 
club zijn toch wel vier schakers te vinden die een dagje 
willen snelschaken? En ze moeten niet persé van gelijke 
sterkte zijn. Het plezier moet op dit soort dagen voorop 
staan. 
 
Complimenten aan de OSBO (Sibbele Bonthuis en Arie 
Schouten) die voor een uitstekende en ongedwongen 
sfeer zorgde. Wij komen in ieder geval weer terug! 
 

Niet in de krant 
Hendrik van Buren en Barth Plomp 

Dit keer verzochten wij Barth Plomp om een partij, die 
we niet in een schaakrubriek in de krant tegen zouden 
komen. Hij dook daarvoor niet in partijmateriaal van een 
recent toernooi, maar in zijn eigen verleden. De bewuste 
partij is voor hemzelf onvergetelijk, maar deugt niet. Er 
worden talloze kansen gemist, en standen in die partij 
zijn bijkans onmogelijk “maar als het wel geklopt zou 
hebben had ik ongeveer vijftien zetten vooruit gedacht.” 
Daarom prefereert hij deze zettenreeks boven een 
recente toernooipartij. 
 
Maar je bekijkt toch veel recente partijen? 
Ja, elke week bekijk ik materiaal uit The Week in Chess. 
Natuurlijk niet alles, want zoveel kan niemand bekijken. 
 
Bewaar je dat allemaal? 
Ja, ik heb veel. Deze partijen stop ik elke week bij elkaar 
en ongeveer eens per jaar breng ik er orde in. 
Daarnaast heb ik de Big Database. Als ik partijen bekijk 
is het merendeel daarvan met openingen, die ik zelf 
graag speel, zoals de afruilvariant van het Spaans. 
Nieuwe varianten houd ik niet bij. Mijn repertoire is 
meestal goed genoeg om niet in de opening verrast te 
worden. Maar toch: Hoe ouder je wordt, hoe vaker je 
wordt verrast. Toch laten al die razendsnel beschikbare 
partijen veel veranderen. Vroeger had ik de Informator 
en heel vroeger de Losbladige. Maar er is geen ruimte 

meer voor dat soort uitgaven. 
Relatief zijn ze veel te duur 
geworden. Vroeger had je ook de 
Partij van de Maand, een vaste 
rubriek van Euwe in Schakend 
Nederland. Daarin werd 
geanalyseerd, speciaal voor de 
mindere goden onder ons. Dat lijkt 
verdwenen. De huidige top vraagt 

veel te veel geld voor dat soort dingen. Ik krijg de indruk 
dat een aantal topspelers niet veel voor de bond willen 
doen. Daarmee verzwakken zij ook de positie van de 
Bond tegenover potentiële sponsors.  
 
Die afruilvariant, maar ook andere varianten, die ik je zie 
spelen, lopen vaak snel richting eindspel. Denk je dat 
daar je grote kracht ligt? 
Tot op zekere hoogte. Ik denk, dat je wel mag stellen, 
dat mijn eindspeltechniek beter is dan van veel spelers 
met een ongeveer gelijke rating. Zelfs lukt het wel eens 
om iemand met een hogere rating in het eindspel het 
punt afhandig te maken. Vorige week lukte dat nog. 
Schijnbaar eenvoudige stellingen geven meestal het 
best de krachtverhoudingen weer tussen spelers. Het is 
iets, dat me ook echt bezig houdt: Liever een paard of 
een loper; moet ik torens afruilen of op het bord 
houden? 
 
Ik weet, dat je regelmatig naar studies kijkt. Helpen die 
je hier ook bij? 
Ja. Ik denk dat je toch een beter gevoel voor eindspelen 
krijgt. In vluggertjes heb je niet de tijd veel uit te 
rekenen. Een goed gevoel voor eindspelen levert vaak 
veel punten op. Er staat een studie in Schaakstukken 
spelen voor U van Bouwmeester. Het matbeeld dat daar 
wordt gebruikt heeft mij al tweekeer de winst 
opgeleverd, terwijl de tegenstander er zeker van was, 
dat hij remise in handen had. Ook de helaas alleen nog 
antiquarisch verkrijgbare boeken van Cheron zijn de 
moeite waard om te kennen. Voor sommige standen 
krijg je een simpel recept, dat je gewoon kunt volgen. 
 
Is er een grootmeester in heden of verleden, die je 
boven de anderen waardeert?Petrosjan misschien?  
Nee, die is er niet. Eigenlijk heb ik alleen voor Bronstein 
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een zwak. Dat komt door een boek, dat Toran over hem 
heeft geschreven. Ik vond het daarom ook extra leuk, 
dat ik van DD mee mocht spelen in een simultaan tegen 
hem. Ik volgde in die partij een aanbeveling van Euwe, 
die concludeerde, dat zwart veilig staat achter een 
pionnenhaag. Bronstein had hier echter geen enkele 
moeite mee. Na afloop vroeg hij me wel om de partij op 
te schrijven. Het moet dus toch wel bijzonder zijn 
geweest. Ik zit nog altijd te wachten of iemand me komt 
vertellen, dat die partij wordt aangehaald in een boek of 
artikel van Bronstein.  
Tijdens een van de laatste Interpolis-toernooien 
speelden Bronstein, Geller en Smyslov mee. Het 
toernooi werd gespeeld in de vorm van mini-matches. 
Bij de aanvang van de tweede ronde zaten ze naast 
elkaar op de eerste rij onder de toeschouwers. Ik heb er 
helaas geen foto van, maar het beeld vervulde mij met 
grote treurigheid. Drie iconen van vroeger naast elkaar, 
uitgeschakeld in de eerste ronde. 
 
Je speelt toernooien, maar vaak ben je ook arbiter. Wat 
vind je leuker? 
Ik vind het leuk om dan eens het een en dan weer het 
ander te doen. Zo was ik arbiter bij Corus. Dat jaar was 
de brand in Volendam. Prompt mochten er van de 
brandweer flink wat minder mensen meedoen in de 
Moriaan. Ik was toen als arbiter overbodig. Met heel 
veel plezier heb ik toen in een groep meegespeeld. Nu 
wordt er weer (net als vroeger) in tenten in de buurt 
gespeeld. Maar het blijft toch altijd het mooist om in de 
Moriaan te spelen en af en toe een rondje langs de 
grootmeesters te draaien. Daarnaast zijn er andere 
toernooien, waar ik met plezier speel zoals het 
Bevrijdingstoernooi in Wageningen en het toernooi in 
Mook. Huub Blom en zijn vrienden zien altijd weer kans 
om er een echt leuk toernooi van te maken. Bovendien 
is het café waar gespeeld wordt, de enige gelegenheid 
in ons land, waar de kwaliteit van je borrel door de 
plaatselijke VVV wordt gegarandeerd. 
 
Kom je als arbiter wel eens voor problemen te staan, 
waar je geen raad mee weet?  
Nauwelijks. Het is alleen een probleem als je er niet bij 
bent geweest en je van verschillende kanten 
verschillende mededelingen krijgt. Meestal worden de 
problemen opgelost door het enkele feit dat ik er bij ga 

staan. Soms zijn het ook wel aardige dingen. Laatst ging 
er een telefoon af. Huub Blom en ik zijn toen direct gaan 
zoeken. Het kwam uit 
een rollator. Het werd 
dus zaak de eigenaar te 
vinden. Dit bleek een 
oudere te zijn, waarvan 
de kinderen hadden 
gezegd: “Goed, Ga 
maar. Maar we houden 
graag contact. Je weet 
nooit.” De man had echter net zijn partij gewonnen. De 
tegenstander had het wedstrijdformulier al getekend. Er 
was dus niets meer aan de hand. Hij had geen idee hoe 
hij het ding moest uitzetten. Dat heeft een 
wedstrijdleider hem geleerd. Het was een telefoontje 
aan iemand, die niet zat te schaken. 
 
Maak je wel eens dingen mee, zoals de ASV-teams 
destijds in Wuppertal ondervonden?  
Nee, nooit. Een claim wegens “falsche Umwandlung” 
ben ik niet tegen gekomen. (Destijds claimden Duitse 
tegenstanders de winst omdat de dame op c8 werd 
gezet zonder netjes c7-c8D te spelen, de pion weg te 
halen en te vervangen door de dame). En wat Berto 
Geselschap overkwam was nog erger. Pf4xg7 schaak. 
Ho, ho. Dat kan niet. Waarom niet? Het paard op f4 
haalt slechts g6. Arbiter erbij; die kreeg twee verhalen 
en kon er dus niets mee. Beslissing remise of 
overspelen. Toen de arbiter weg was stelde de 
tegenstander: “Dit was nog mijn enige kans.” Zulk 
fanatisme kom je in Nederland niet tegen. Er is ook een 
groot verschil. In Nederland willen velen in een te hoge 
groep spelen; In Duitsland juist in een te lage. Ik moest 
er een paar maanden geleden weer aan denken toen ik 
een programma zag over Oostelijk Groningen. Daarin 
constateerde men, dat er een duidelijke taalgrens en 
dus ook cultuurgrens aan het ontstaan is. Vroeger werd 
aan beide zijden van de grens hetzelfde dialect 
gesproken en was het gebied eigenlijk één geheel. Nu 
spreekt men door beter onderwijs Hoogduits en 
Hoognederlands en lijkt men verder van elkaar af te 
staan. Wuppertal is niet zo ver weg; maar het is een 
wereld van verschil. 
 
 

In het gesprek met Hendrik kwam ook mijn interesse in 
eindspelstudies ter sprake. Soms zijn ze heel leerzaam.  
De studie van Saavedra is natuurlijk heel bekend. De 
Koning loopt net zo lang langs een rij of lijn tot het 
moment waarop hij die kan oversteken. Een andere 
studie die mij in de praktijk van pas is gekomen is de 
volgende. Het matbeeld is verassend. 
 
Gurvitch, A. 1929 
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1.Ph5+ Kh8 [1...Kxh7 2.Pf6+] 2.Kh6 [2.Kg6? Le4 3.Pg3 
Lxf5+] 2...Le4 3.f6 Lxh7 [3...Lg6 4.Pf4! Lxh7 5.f7 Lg8 
6.Pg6#] 4.f7 Lg8 5.f8L! Lc4 6.Pf6 La2 7.Lg7#  
 

 
 1–0 
 
De zwarte loper op de witte velden verhindert het pat en 
de witte koning kan rustig naar h6 lopen om mee te 
werken aan het mat. 
 
Het thema van de slotstelling heb ik al twee keer in een 
rapid/snelschaakpartij kunnen toepassen. Een van deze 
partijen ging zo. Zwart dacht remise in de knip te 
hebben nu hij pion h7 zeker zou gaan veroveren. De 
verbazing over het matbeeld was met bakken van zijn 
gezicht te scheppen. In de andere partij probeerde ik 
een h-pion van h2 naar voren te brengen. Zwart 
probeert dit tegen te houden en gaat daarom naar de 
voor hem onveilige hoek van h8. Op h6 aangekomen 
verandert het doel ineens en komt het matbeeld van de 
studie naar voren. 
 
 

(9) Plomp,B - N.N. 
 
Rapid/Snelschaakpartij 
 

1.h7 Kg7 2.Pf6 Lb1 3.h8D+ Kxh8 4.Kh6 Lc2 5.Lb4 
Lb1 6.Lf8 e1D 7.Lg7#  

1–0  

Bronstein,D - Plomp,B 
Simultaan DD 125 jaar, 29.01.1963 

1.d4 e6 2.e4 c5 3.c3 d5 4.e5 Pc6 5.Pf3 Db6 6.Ld3 
cxd4 7.cxd4 Ld7 8.0–0 Pxd4 9.Pxd4 Dxd4 10.Pc3 Pe7 
11.Pb5 Dxe5 12.f4 Db8 13.f5 e5 14.f6 gxf6 15.Txf6  

15...Pg6 16.Lxg6 hxg6 17.Dxd5 Th7 18.Lg5 Le7 
19.Pd6+ Lxd6 20.Txd6 Le6 21.Txe6+         1–0 
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Hier volgt een partijstelling die ik na ruim 40 jaar nog 
steeds niet ben vergeten. 
 
De wedstrijd vond plaats in het kader van de 
kampioenschappen tussen de Montessori Lycea die er 
toen, 1963, in Nederland waren. Wit was Boudewijn 
Hoogeweegen (Rotterdam) en zwart was ik zelf (Den 
Haag). Na een slechte partij, waarin ik op knullige 
manier een stuk weggaf en het korte tijd later op een 
soortgelijke manier weer terug kreeg, ontstond de 
volgende stelling. Ik dacht toen bijna 30 minuten na en 
speelde toen Ta3 x e3 +. Wit heeft twee vrijpionnen en 
Zwart moet er dus voor zorgen dat hij eerder 
promoveert dan Wit. Allebei tegenhouden lukt niet. 

 
 
Diagram 1. Uitgangsstelling. Zwart aan zet 
 
Ik laat eerst het partijverloop zien. 
Wit sloeg in de partij terug en  probeerde niet de 
zwarte pionnen te blokkeren. 
Zwart promoveerde één zet eerder en doordat veld f5 
voor de witte koning niet toegankelijk is moest de witte 
koning naar de h-lijn en wit verloor zijn Dame (diagram 
2). 
1...Txe3+ 2.Txe3+ Kxe3 3.h5 f4+ 4.Kxg4 f3 5.h6 f2 
6.h7 f1D 7.h8D Dg1+       Diagram 2: 

Bijna correct en daarom nooit vergeten 
Barth Plomp 

8.Kh5 Dh1+  0–1 
 
Maar dit was niet de stelling waar ik zo lang over had 
nagedacht. 
Wat te doen als Wit niet slaat maar Kf2 speelt of wat te 
doen als Wit wel op e3 slaat en met zijn koning de 
zwarte pionnen probeert tegen te houden. 
 
 
We kijken eerst naar de varianten waarin wit Kf2 
speelt. Zwart kan onmiddellijk slaan op e2, maar zwart 
kan ook nog een tempo winnen door eerst g3+ te 
spelen en pas daarna op e2 te slaan. 
 
Vanuit diagram 1: 
 
1...Txe3+ 2.Kf2 g3+ 3.Kf1 Txe2 4.Kxe2 f4 5.h5 f3+ 
6.Kf1 f2 7.Kg2 Ke3 8.h6 Ke2 9.h7 f1D+ 10.Kxg3  
 
 
(Diagram 3, volgende bladzijde) 
 
 
 

Arnhem: 
Steenstraat 86, tel. 026-4459156 

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

(advertentie) 
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Diagram 3 
 
Zwart kan de witte pion op h7 eenvoudig tegenhouden 
 
Wit heeft ook de mogelijkheid om te proberen de zwarte 
pionnen tegen te houden. 
Hij speelt dan Kh2 en probeert de opmars van de zwarte 
pionnen zo veel mogelijk te vertragen en hoopt dan zelf 
op tijd te kunnen promoveren. 
 
Vanuit diagram 1: 
 
1...Txe3+ 2.Txe3+ Kxe3 3.h5 f4+ 4.Kh2 f3 5.h6 f2 6.h7 
f1D 7.h8D. 
 

 
 
Diagram 4 

De zwarte koning staat op e3. De witte koning kan niet 

ontsnappen en moet al snel naar de h-lijn. 

 
7  g3+ 8.Kxg3 Dg1+ 9.Kh4 Dh1+ 0–1 
 
 
Tot zover is het nog overzichtelijk en makkelijk uit te 
rekenen. Maar dat moet je dan wel goed doen, maar ik 
deed het niet goed. In mijn berekeningen stond de 
zwarte Koning niet op e3, maar op e2. en de witte 
Koning heeft de mogelijkheid om te ontsnappen. Hoe 

moet het dan verder? Hierover heb ik het grootste deel 
van mijn 30 minuten nagedacht. 
 
Het had als volgt verder kunnen gaan, bijna een 
correcte studie.  
 
De witte Koning kan niet naar f5 en ook niet naar f6 
wegens Da1+ en dameverlies. Ook in deze stelling kan 
niet de f-lijn over en moet hij op de g- en de h-lijn blijven.  
 

 
Diagram 5 
 
 
7...g3+ 8.Kxg3 Dg1+ 9.Kf4 De3+ 10.Kg4 Df3+ 11.Kg5 
Dg3+ 12.Kh6 Dh3+ 13.Kg7 Dxh8+ 14.Kxh8 Kd3  
 
Zwart komt nu binnen het kwadraat van pion a2 terwijl 
pion e6 buiten bereik van de witte Koning op h8 blijft  
 
15.a4 Kc4 16.Kg7 e5  
 

 
 
Diagram 6 
 
Ik heb het altijd jammer gevonden dat het zo niet heeft 
mogen gaan. Maar helaas, het is niet correct en het is 
dus ook geen studie. Het partijfragment zou dan ook 
nooit in de krant komen als Hendrik van Buren mij niet 
had gevraagd een rubriek te schrijven. 
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Met de titels van 
Herbstmeister en 
middenmootskampioen vierde 
ASV 5 het seizoensslot met 
een etentje. Eric was opnieuw 
de gangmaker van het team, 
onze eerstebordspeler en 
toekomstige teamcaptain 
kwam met het idee en zo 
schoven we aan in de 
vooravond van het WK 
Voetbal. Een volle schijf voor 
ASV5!!! 
 
Twee kampioenschappen dus, 
aan wie dat het meest te 
danken was was topscorer 
Albert, ijzer met handen breker 
Robert en bijna pen houder Bijan. 
 
Albert, zijn tegenstanders stonden stijf voor ASV 5!!! 

Robert, een rib uit je opponents lijf voor ASV 5!!! 

Bijan, een puntenbedrijf van 
ASV 5!!! 
 
 
 
Dan de rest van het 
basisteam. Kijken we even 
naar goed 
vergelijkingsmateriaal, eens 
kijken in Hedser's lijstjes, ah 
daar is nog zo'n ASV-2e 
klasse-team, laten we daar 
eens de teamcaptain van 
nemen, hmmm wat staat 
daar? Armzalig onder de 
50% gescoord??? Dan doet 
ons basisteam het toch maar 
mooi met een solide, 

massieve, stevige, degelijke & deugdelijke 50%!  
Geen gekijf in ASV 5!!! 
 

Broeder Nico en ons Tijsje deden hun duit met 3 
uit 6, broeder Paul veroverde 2 op 4 en Murat 
veroverde mee met 1,5 uit 3. 
 
Nico, een echt familiebedrijf, dat ASV 5!!!  
Tijs, blijf van mijn lijf in ASV 5!!! 
Paul, geen misdrijf in ASV 5!!! 
Murat, mooi tijdverdrijf in ASV 5!!! 
 
Met alle lofzwaaiingen ging het team dus weer 
huiswaarts maar met de leuze: 
ASV 5 blijft in bedrijf!!! 

ASV Vijf! 
Tijs van Dijk 
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Denksportcentrum De Commanderij in Bennekom was dit 
jaar de locatie voor de gemeenschappelijke slotronde van 
de promotieklasse. Prima omstandigheden om te schaken 
derhalve, al was het jammer dat we niet met alle 
wedstrijden in één zaal pasten. Terecht was de keuze 
gemaakt om de wedstrijden, waarin nog iets op het spel 
stond in één zaal te zetten en de andere twee wedstrijden 
apart te situeren. 
 
Voor ASV 3 en ASV 4 stond er niets meer op het spel, 
maar omdat ASV 3 tegen de a.s. kampioen Veenendaal 
moest spelen, speelden de twee ASV-teams in 
verschillende zalen. Aangezien beide teams voor één 
keer met dezelfde teamleider deden, werd het kilometers 
maken voor Erik Wille (want die was de gelukkige). De 
doelstellingen van beide teams waren verschillend. ASV 3 
moest zijn sportieve plicht doen, zodat bij een eventuele 
Arnhemse winst Meppel nog een kans had om 
Veenendaal voorbij te gaan. ASV 4 daarentegen was al 
gedegradeerd en hen restte met vier invallers slechts een 
kans om met opgeheven hoofd de promotieklasse te 
verlaten. 
 
ASV 3 – Veenendaal werd op het scherpst van de snede 
gespeeld, waarbij Veenendaal duidelijk uit was op 4-4 en 
ASV 3 steeds maar bleef spelen. Het voordeel was dat 
slechtere stellingen makkelijk remise gegeven werden en 
de betere posities restten. Daar stond tegenover dat een 

Slotronde promotieklasse 
Erik Wille 

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

snelle nederlaag van Edgar van Seben tegen Audry 
Burer moest worden weggepoetst. Winst heeft er 
misschien wel ingezeten, maar teveel voordeeltjes 
waren te klein. Bert Buisman zorgde overtuigend voor 
de gelijkmaker, maar aan de 4-4 viel toch niet te 
ontkomen. 
 
Bij ASV 4 – Bennekom viel vooral Bijan Zahmat op. De 
dit seizoen doorgebroken jeugdspeler versloeg routinier 
Jan Wouters. En daar zijn in de loop der jaren al veel 
ASV-ers niet in geslaagd. Dat was het begin van een 
wedstrijd waarin Bennekom meer kwaliteiten in het 
team had, maar waar de mannen van ASV 4 zich met 
strijd in de wedstrijd hielden. Uiteindelijk werd de 
gehoopte 4-4 niet bereikt. Toch kan ASV 4 terugkijken 
op een van de betere wedstrijden van dit seizoen. Dat 
doet natuurlijk niets af aan de teleurstellende 
degradatie. Komend seizoen de schone taak voor het 
vierde deze “fout” te herstellen. Dat zal overigens 
zonder Jan Willem van Willigen moeten gebeuren. Hij 
gaat na jaren van trouwe dienst met zijn zoon Sjoerd 
samenspelen in een van de teams van De Toren. Jan 
Willem, het ga je goed daar en we hopen je ooit weer bij 
ASV terug te zien. Je bent altijd een fijne teamgenoot 
geweest. 
 
Het werd een enerverende slotronde. Ook toen 
Veenendaal het kampioenschap binnengehaald had, 
was er nog veel spanning. De degradatiestrijd tussen 
SMB 3 en Rheden met UVS 2 als derde team in gevaar 
was zeer boeiend. In een spannende tijdnoodfase bleef 
SMB 3 overeind tegen Rheden, waardoor ook UVS 2 uit 
de problemen was. Rheden daalt na één jaar weer af 
en naar het zich laat aanzien valt daardoor dat team 
uiteen. De laatste geluiden wijzen erop, dat Rheden nu 
weer start in de derde klasse en dat er voor de tweede 
en derde klasse een extra promotieplaats te verdelen is. 
 
Terugkijkend op het seizoen kunnen we slechts 
concluderen dat 2005-2006 ons niet gebracht heeft wat 
we ervan verwachtten. Teveel spelers bleven onder hun 
normale niveau. Misschien door te weinig te spelen, 
maar mogelijk ook door andere oorzaken. Gewoon een 
keer een slecht seizoen. Dat kan natuurlijk altijd. ASV 3 
bleef daardoor vrijwel het hele seizoen in de onderste 
helft en ASV 4 streed een hopeloze strijd tegen de 
degradatie. Niets lukte en dat gaat knagen en dan 
ontbreekt op enig moment het zelfvertrouwen om het tij 
te keren. 
 
Vooruitkijkend naar het nieuwe seizoen kunnen we 
alleen maar hopen dat ASV 3 wat verder omhoog gaat 
spelen en zich wellicht tot laat in het seizoen in de strijd 
om de bovenste plaatsen gaat mengen. En natuurlijk 
willen we dat ASV 4 snel weer terugkeert. Voor een 
club van onze grootte zijn vier zaterdagteams dringend 
gewenst.  
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ZOUT 
Door Peter Boel 

Na het verlies tegen SMB 5 in hun mooie café 
Groenewoud was ASV 6 zo goed als uitgeschakeld voor 
het kampioenschap. Wij zouden in de laatste ronde met 
6-2 moeten verliezen en UVS 3 zou met zoiets moeten 
verliezen. UVS 3 liet het zich niet gebeuren. In het 
mooie heuvelachtige Groesbeek wonnen wij in de 
gezamenlijke ronde met 5½-2½ tegen hekkensluiter 
Pallas 2, maar UVS 3 hakte De Toren 3 met 7½-½ in de 
pan. (Wij hadden slechts met 6½-1½ van De Toren 
gewonnen). 
Tegen hekkensluiter Pallas 2 boekten wij een 
eenvoudige zege. Na de makkelijke en snelle 
overwinning van Tom Bentvelzen zorgde invaller Frits 
Wiggerts voor het 2e punt. Na het verlies van Tony 

Hogerhorst bracht topscoorder Theo van Amerongen 
het derde punt binnen. Remise was voor hem geen 
optie, daar misschien de pen in gevaar kwam en die in 
handen van Jan Vermeer zou komen. Een gezonde 
rivaliteit. Invaller Frans Veerman kwam behoorlijk uit de 
opening, maar wist verder de goede zetten niet meer te 
vinden en verloor. De derde invaller Dick Hajee was 
direct op bord 1 geplaatst. Hij deed het daar goed en 
nam genoegen met remise. Voor de 4½ zorgde Jan 
Vermeer. Met een truckje won een paard. Om de score 
wat op te leuken voegde Jacques Boonstra er nog een 
punt bij. Alles bij elkaar een prima seizoen voor ASV 6. 
 
   

ASV 6 heeft een verlies en een overwinning te melden 
Jan A. Vermeer 

   Elo Elo 
   SMB ASV 
1. E. de Ridder  - S. Ayyoubi ½-½ - 1784 
2. V. Phijffer - H. Hogerhorst 1-0 1698 1778 
3. J. van Deemen - T. van Amerongen ½-½ 1669 1701 
4. H. van de Berg - J. Vermeer 1-0 1745 1677 
5. H. Jansen - J.  Boonstra ½-½ 1734 1729 
6. J. van Gelderen - T. Bentvelzen 1-0 1606 1661 
7. J. Aalbers - A. Dekker 0-1 1529 1729 
8. F. van de Berg - F. Wiggerts ½-½ - 1781 
  3-5 1664 1708 
 
 
   ASV 6 Pallas 2 
1. D. Hajee - P. Heijne ½-½ 1789 1795 
2. T. Hogerhorst - M. van Daalen 0-1 1778 1643 
3. T. van Amerongen - S. Boog ½-½ 1701 1694 
4. J. Vermeer - H. Ubbink 1-0 1677 1635 
5. F. Wiggerts - A. Ritsema 1-0 1781 1594 
6. J. Boonstra - H. Roeloffs 1-0 1661 1673 
7. T. Bentvelzen - S. Lambrechts 1-0 1729 1444 
8. F. Veerman - G. Smit 0-1 1653 1607 
  5½-2½ 1708 1636 

Dit stukje staat in het teken van het afscheid. Zowel 
Sander Berkhout als Richard van der Wel (die als 
teamleider toch uiterst talentvol bleek!) geeft er na dit 
seizoen de brui aan. Nu weten wij allemaal dat deze 
Heintjes Davids volgend seizoen met grote regelmaat in 
het eerste zullen invallen, maar pro forma moet ik nu 
toch een aardige winstpartij van beiden brengen. En dat 
was moeilijk genoeg, in dit voor ASV 1 zo naargeestige 

seizoen. 
Maar verdomd als het niet waar is, als ware het om nog 
wat extra zout op onze wonden te strooien wonnen 
beiden op de hen eigen opportunistische wijze in het 
laatste duel met Vianen! Vervolgens was dat weer niet 
genoeg voor de winst ondanks nog een reglementair 
punt erbij, omdat enkele anderen - niet in de minste 
plaats ondergetekende - het er weer lelijk bij lieten zitten.  
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Jan Selten-Sander Berkhout 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Pf3 Pf6 5.Pe5  
Dit is geen oninteressant lijntje. Sander was tevreden 
over zijn reactie.  
5...g6 6.Ld3 Lg7 7.0–0 0–0 8.Pd2 Pc6 9.Pxc6 bxc6 
10.Te1 Lg4! 11.f3 Le6!?  
Hier staat die loper toch wat vreemd, zwart hoeft 
namelijk niet bang te zijn voor c2-c4. Interessant was 
11...Lf5!? en als wit ruilt kan zwart bouwen aan een 
aanval over de g-lijn.  
 
12.c3 Pd7 13.b4 a5 14.La3  
 
 

 
 
14...Dc7!?  
Hier ziet 14...axb4 15.Lxb4 c5 er al heel goed uit, bv. 
16.dxc5 d4!? of gewoon 16...Dc7  
15.Pb3 Tfe8!? 16.bxa5 Txa5!?  
Dit was Sanders plan. Zo breekt hij het centrum ook 
open, maar dat had dus net zo goed zonder kwaloffer 
gekund.  
17.Pxa5 Dxa5 18.Lb4 Db6 19.Tb1 Da7 20.Dd2 c5! 
21.dxc5 Pxc5 22.Df2 d4!?  
 

 
 
23.Lxc5  
Het zwarte concept lijkt toch wat dubieus na 23.Lb5 Tc8 
(23...Td8 24.Tbd1) 24.Tbc1 Tb8 25.Lf1 Pa4 26.a3.  
23...Dxc5 24.c4 Ld7  

Nu speelt het voor zwart toch iets makkelijker met zijn 
compacte stelling en zijn loperpaar.  
25.Dd2 Lc6 26.f4?!  
Beter lijkt ruilen met 26.Db4 Dg5 27.Le4.  
26...Lh6 27.Le4 e5 28.Db4?  
Maar nu niet meer natuurlijk. Hier lijkt 28.Lxc6 Dxc6 
(28...Lxf4?? 29.Dxf4!) 29.g3 nog wel te doen voor wit. 
28...Dxb4 29.Txb4 exf4  
Een heel vervelende penning. Sander houdt nu 'iets' 
over in het eindspel en voert dit met vaste hand naar 
winst.  
30.Lxc6 Txe1+ 31.Kf2 Ta1 32.Tb2?! Tc1 33.Ld5  
 
 

 
33...f3!  
Ruim baan voor de d-pion! Tactische motieven zijn in 
deze eindspelen belangrijker dan pionnenaantallen.  
34.Tb8+ Kg7 35.Tb7 fxg2 36.Txf7+ Kh8 37.Kxg2 d3 
38.Tf1 Tc2+ 39.Kg3 d2 40.Td1? Tc1 41.Lf3 Txc4 
42.h3?  
Hardnekkiger lijkt 42.Tf1! met de idee Ld1 en kom er 
dan nog maar eens door.  
42...Lf4+ 43.Kf2 Tc3!  
Nu heeft wit grote problemen met de dekking van zijn 
pionnen.  
44.a4 Ta3 45.Lc6 Kg7  
Hij verwaardigt zich nog niet de h-pion te slaan. Sander: 
'Ik had verwacht dat hij nog veel langer door zou spelen 
en dat had me best leuk geleken.' Maar Selten staakte 
hier de strijd al. 0–1 
 
Hans Eshuis-Richard van der Wel 
1.e4 d5 2.exd5 Pf6 3.Pc3 Lg4  
Richards favoriete gambiet. Het gaat er hier om de 
kwaliteit te offeren en vervolgens te winnen, zoals u al in 
een eerdere ASV-Nieuws hebt kunnen zien.  
4.Le2 h5 5.h3 Lf5 6.d3 c6  
Dus, voor alle duidelijkheid: niet die pion terugpakken.  
7.dxc6 Pxc6 8.Le3 e5 9.Pf3 Da5 10.Pd2? Lb4 11.0–0 
Lxc3 12.Pc4 Dc7 13.bxc3 0–0–0 14.Lg5 Le6 15.Pd2  
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15...Pd5!?  
Toch een originele gedachte. Zwart houdt wat minder 
over, maar wat er overblijft staat allemaal rete-actief.  
16.Lxd8 Dxd8 17.Pe4 De7 18.c4 Pf4 19.c3?  
Niet onbegrijpelijk, maar een hergroepering als 19.Lf3 f5 
(19...Pd4 20.Tb1!?) 20.Pc3 lijkt actiever. 
19...Th6!  
19...f5 20.Pd2 Dg5 21.Lf3 Pxh3+ 22.Kh2 Pf4 23.Tb1 
belooft zwart niet zoveel. De loper moet uitzicht op h3 
houden...  
20.c5  
 
 

 
20...Lxh3!?  
Richard vond achteraf 20...Pxh3+ beter, maar dan blijft wit 
met een goed getimed tegenoffer in het voordeel: 21.gxh3 
Tg6+ 22.Pg3! h4 23.Lh5 Tg5 24.Kh2 hxg3+ 25.fxg3.  
21.g3!? Ld7 22.Lf3 h4 23.Db3!?  
Na 23.gxf4 exf4 24.Pd6+ Kc7 25.Tb1 lijkt zwart 
onvoldoende compensatie te hebben.  
23...hxg3 24.fxg3 Ph3+  
Na 24...Le6? is 25.Pd6+ Kb8 26.Dxb7+ Dxb7 27.Tab1! wel 
zo effectief. Pc6 gaat er ook af.  
25.Kg2 Le6? 26.Pd6+ Kb8  
 
 
 
 
 

Keurslager Putman 
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27.Db5?!  
Opnieuw won 27.Dxb7+! Dxb7 28.Tab1!.  
27...Pf4+!? 28.gxf4 exf4  
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29.Pxb7??  
De zwarte aanval loopt dood na 29.Th1! Dg5+ 30.Kf2 
Dg3+ 31.Ke2 Th2+ 32.Txh2 Dxh2+ 33.Kf1 Lh3+ 34.Ke1 
Dg1+ 35.Kd2 Df2+ 36.Le2 De3+ 37.Kd1; En dan is er 
natuurlijk nog - en nu allemaal in koor -  29.Dxb7+ Dxb7 
30.Tfb1!!.  
29...Tg6+! 30.Kf2 Lc4!!  
Dat zijn klapjes. Zwart wint nu in een bliksemaanval.  
31.Le4 Dh4+ 32.Ke2 Lxb5 33.Pd6 Te6  
en opgegeven.  
 
De meest krankzinnige partij kwam deze keer van 
Wouter, die met deze remise zijn score behoorlijk 
opvijzelde. 
 
Ulli Perschke-Wouter van Rijn 
1.g3 c5 2.c4 Pc6 3.Lg2 g6 4.e3 Lg7 5.Pe2 e5 6.f4 
Pge7 7.Pbc3 d6 8.0–0 0–0 9.d3 Le6 10.Pd5 f5 11.Pec3 
h6!?  
Interessant. Je zou hier een damevleugelactie als 
11...Tb8 , ...a6 en ...b5 verwachten.  
12.Tb1 Tc8 13.a3 g5!? 14.b4?!  
De zwarte actie lijkt toch wat voorbarig na het botte 
14.fxg5 hxg5 15.Dh5! g4 16.e4! Lf7 17.Dg5 Pxd5 
18.cxd5 Dxg5 19.Lxg5 Pd4 20.exf5 Tc7 (anders 21.Le7) 
21.Tbe1.  
14...cxb4 15.axb4 Pg6 16.b5  
 

 
 

16...exf4!  
Met als pointe 17.bxc6? bxc6 en zwart wint een knol 
terug.  
17.gxf4 gxf4 18.Pe2  
Een, als ik me zo mag uitdrukken, Duitse zet. Wit houdt 
de boel onder controle maar blijft met een wat 
kwetsbaar centrum zitten.  
18...f3 19.Lxf3 Pce5 20.Pef4 Lf7 21.Pxg6 Lxg6 22.Pf4 
De7! 23.Kh1 Lf7 24.Tg1!?  
Een ander aanvalsplan is 24.Lb2!?.  
24...Kh7 25.De2 Tg8 26.Ld2 b6 27.Pd5 De6 28.Lg2 
Pg4!? 29.Tbf1!?  
Safer was 29.Tbe1 en scherper was 29.h3 Pf6!? 
30.Tbf1 Dd7 31.Pxf6+ Lxf6 32.Df2 en pion f5 gaat 
verloren. 
 

 
 
29...Tge8  
Wouter keek lang naar 29...De5 en na 30.Lh3 Lxd5+ 
31.cxd5 Tc2 heeft zwart behoorlijk tegenspel, maar 
30.Le4! steekt daar gemeen een stokje voor.  
30.h3 Pe5 31.Tf2 Pg6 32.Df1 Ph4 33.Le4!?  
 

 
 
 
33...Txc4! 34.Lxf5+ Pxf5 35.Txf5 Th4  
35...Lg6? verliest onmiddellijk na 36.Pf6+!.  
36.Pc7 Dc8  
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37.Pxe8?!  
37.Txg7+! Kxg7 38.Lc3+! Te5 39.Lxe5+ dxe5 40.Txf7+ 
Kg8 41.Tf3 wint onmiddellijk omdat zwart het paard niet 
mag slaan wegens mat in drie.  
37...Lxe8 38.Dg2 Dc7 39.Tf8! Lh5  
Niet 39...Dd7? 40.Dxg7+! Dxg7 41.Txg7+ Kxg7 
42.Txe8. Ondanks tijdnood blijft Wouter het zwart – Ulli - 
moeilijk maken.  
40.Le1 De7 41.Lc3?!  
Winnend was nog 41.Tf5!, bv. 41...Lg4 42.Lxh4.  
41...Lg4!  
 
 
 
 
 
 

 
42.Tf4?  
Met Fritz is het in zulke stellingen makkelijk winstwegen 
zoeken: 42.Lxg7! Dxe3 (42...Kxg7 43.Tf3; 42...Txh3+ 
43.Dxh3! Lxh3 44.Th8#) 43.Le5! Txh3+ 44.Lh2 Lf3 
45.Txf3 Na de tekstzet ontsnapt zwart.  
42...Dxe3!  
Natuurlijk niet 42...Txh3+?? 43.Dxh3! Lxh3 44.Txg7+ en 
wit wint.  
43.De4+  
Gedwongen, zoals makkelijk valt na te gaan. Het 
eindspel is nog even een tikje beter voor zwart.  
43...Dxe4+ 44.dxe4 Txh3+ 45.Kg2 Txc3 46.Txg4 Tb3! 
47.Tc1 Txb5 48.Tc7 Tg5 49.Txg5 hxg5 50.Txa7 Kg6 
51.Kf3 Ld4 52.Kg4 Kf6 53.Ta8 Le3 54.Kf3 Lc5 55.Tf8+ 
Ke5 56.Tf5+ Kd4 57.Txg5 b5 58.Td5+ Kc4 59.Ke2 b4  
remise. 
 

De Regels voor het Schaakspel (17) 
“Fischer Random Chess” 

 
Nico Schoenmakers 

Zoals aangekondigd in de vorige aflevering van deze 
rubriek maken we dit keer een uitstapje. We verlaten 
voor één keer de “FIDE Regels voor het Schaakspel” en 
bespreken een aantal onderwerpen uit de regels voor 
het “Fischer Random Chess (FRC)”. FRC is een door 
Robert James Fischer gecreëerde variant van het 
schaken. FRC kent 960 verschillende mogelijkheden 
voor de basisopstelling. Vandaar dat FRC ook wel 
Chess960 wordt genoemd. Bobby Fischer was van 
1972 tot 1975 wereldkampioen in het klassieke schaak. 
De officiële presentatie van FRC vond plaats op 19 juni 
1996 in het Argentijnse Buenos Aires. Fischer’s doel 
was het creëren van een schaakvariant, waarbij 
creativiteit en talent belangrijker zijn dan het kunnen 
reproduceren van openingsanalyses. 
De wijze van het zetten van de stukken is hierbij niet 
veranderd. Ook worden de pionnen normaal op de 
tweede en zevende rij opgesteld. De positie van de 

stukken wordt echter door loting bepaald. Hierbij dient 
een aantal regels in acht te worden genomen. 
 
1. Zwart verkrijgt het spiegelbeeld van de 

basisopstelling van wit; 
2. zowel wit als zwart hebben altijd een loper van de 

witte velden en een loper van de zwarte velden; 
3. één toren staat links van de koning en de andere 

toren staat rechts van de koning; 
4. bij de loting van de basisopstelling zijn 960 

verschillende opstellingen mogelijk; 
5. het rokade-recht is aangepast en uitgebreid. Er zijn 

bij FRC vier rokade-mogelijkheden, te weten: 
a) een zet met de koning en een zet met de toren; 
b) koning en toren wisselen van positie; 
c) alleen de koning wisselt van positie; 
d) alleen de toren wisselt van positie. 
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Bij FRC spreken we niet meer van de lange of de korte 
rokade, maar van de “a-rokade” (0-0-0) of van de “h-
rokade” (0-0).  
Het maakt niet uit waar de koning en de toren(s) bij de 
aanvang van de schaakpartij staan. Als een speler 
besluit te rokeren, dan staan de koning en toren na het 
uitvoeren  van de rokade op de uit het klassieke schaak 
bekend velden. Bij de “a-rokade” staat de toren op d1 
(of op d8) en de koning op c1 (of op c8). Bij de “h-
rokade” staat de toren op f1 (of op f8) en de koning op 
g1 (of op g8). Verder zijn de bekende rokade-regels van 
toepassing: 
 
a) indien reeds met de koning of toren is gezet, dan is 

de rokade niet meer toegestaan; 
b) het is niet toegestaan met de koning over een 

aangevallen veld te rokeren; 
c) indien de koning schaak staat is de rokade niet 

toegestaan. Ook is het niet toegestaan de koning in 
een schaak te rokeren; 

d) er mogen geen stukken worden geslagen als men 
rokeert; 

e) er mogen geen stukken tussen de koning en de 
toren staan als men rokeert. 

 
Bij FRC kan het 
voorkomen, dat 
na de “a-
rokade” (0-0-0) 
op de velden a1, 
b1 en e1 een 
stuk staat. Bij de 
“h-rokade” (0-0) 
kan het 
voorkomen, dat 
op de velden e1 
en h1 nog een 
stuk staat. Dit is in het klassieke schaak niet mogelijk. 
 
Indien u niet zeker bent van de positie van de stukken 
vóór en ná de rokade dan kunt u hiervoor de 
onderstaande tabel gebruiken. Er bestaan 84 rokade-
mogelijkheden: 42 voor wit en 42 voor zwart. Voor zwart 
dient u in de tabel het cijfer 1 door het cijfer 8 te 

vervangen. 
 
De 21 posities van wit vóór en ná de “a-rokade” (0-0-0): 
 
Vóór de “a-rokade”: Kg1; Tf1, e1, d1, c1, b1 of a1. Ná 
de “a-rokade”: Kc1; Td1. 
Vóór de “a-rokade”: Kf1; Te1, d1, c1, b1 of a1. Ná de “a-
rokade”: Kc1; Td1. 
Vóór de “a-rokade”: Ke1; Td1, c1, b1 of a1. Ná de “a-
rokade”: Kc1; Td1. 
Vóór de “a-rokade”: Kd1; Tc1, b1 of a1. Ná de “a-
rokade”: Kc1; Td1. 
Vóór de “a-rokade”: Kc1; Tb1 of a1. Ná de “a-rokade”: 
Kc1; Td1. 
Vóór de “a-rokade”: Kb1; Ta1. Ná de “a-rokade”: Kc1; 
Td1. 
 
De 21 posities van wit vóór en ná de “h-rokade” (0-0): 
 
Vóór de “h-rokade”: Kb1; Tc1, d1, e1, f1, g1 of h1. Ná 
de “h-rokade”: Kg1; Tf1. 
Vóór de “h-rokade”: Kc1; Td1, e1, f1, g1 of h1. Ná de “h-
rokade”: Kg1; Tf1. 
Vóór de “h-rokade”: Kd1; Te1, f1, g1 of h1. Ná de “h-
rokade”: Kg1; Tf1. 
Vóór de “h-rokade”: Ke1; Tf1, g1 of h1. Ná de “h-
rokade”: Kg1; Tf1. 
Vóór de “h-rokade”: Kf1; Tg1 of h1. Ná de “h-rokade”: 
Kg1; Tf1. 
Vóór de “h-rokade”: Kg1; Th1. Ná de “h-rokade”: Kg1; 
Tf1. 
 
Verder zijn alle andere spelregels hetzelfde als bij het 
klassieke schaak. 
 
Ter afsluiting van dit artikel een citaat van Emanuel 
Lasker, dat is opgenomen in de bestseller “Meine 60 
denkwürdigen Partien” (My 60 Memorable Games) van 
Bobby Fischer. 
 
“Nun, auf dem Schachbrett der Meister gilt Lüge und 
Heuchelei nicht lange. Sie werden vom Wetterstrahl der 
schöpferischen Kombinationen getroffen, irgendwann 
einmal, und können die Tatsache nicht wegdeuteln, 
wenigstens nicht für lange, und die Sonne der 
Gerechtigkeit leuchtet hell in den Kämpfen der 
Schachmeister.” 
(On the chessboard lies and hypocrisy do not survive 
long. The creative combination lays bare the presump-
tion of a lie; 
the merciless 
fact, culminat-
ing in a check-
mate, contra-
dicts the 
hypocrite). 
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Op vrijdag 21 april stond de slotronde op de rol voor de 
OSBO klasse 2C, waarin ASV 7 acteert. Gastheer op 
deze avond was Het Kasteel te Wijchen. De 
Kasteelheren hadden in het “stadsdeel” Zuiderpoort een 
ruime zaal ingericht met een viertal rijen tafels voor de 
acht teams. Vóór de laatste ronde was de situatie in 2C 
de volgende: 1.Bennekom 2: 12/31, 2. Veenendaal 
10/31, 3. Pallas 1: 9/26½, 4. Het Kasteel 2: 6/25, 5. De 
Cirkel 1: 5/22½, 6. ASV 7: 2/22, 7. Wageningen 4: 
2/18½, 8. De Schaakmaat 3: 2/15½. De volgende 
wedstrijden stonden voor deze avond op het 
programma: Wageningen 4-Veenendaal 2, Bennekom 
2-Pallas 1, De Cirkel 1-De Schaakmaat 3 en ASV 7 – 
Het Kasteel 2. Een blik op de ranglijst wees uit dat het  
bovenin nog niet gedaan was, hoewel, zou Bennekom 
zich nog de kaas van het brood laten eten? 4-4 zou al 
genoeg zijn om over te stappen naar de eerste klasse. 
Voor Pallas, Het Kasteel en De Cirkel was er niets meer 
te winnen of te verliezen. Onderin was het ongemeen 
spannend. Drie teams met 2 matchpunten, als ze alle 
drie zouden verliezen was er de kans dat ASV 7 zich 
met 2 matchpunten zou redden, een nauwelijks 
voorstelbaar scenario. Onze ASV-ers waren er niet 
gerust op. Veenendaal zou wel gaan winnen van 
Wageningen, maar zou de Cirkel dat ook doen tegen De 
Schaakmaat? Want van zowel De Schaakmaat als De 
Cirkel hadden wij eerder met 4,5-3,5 verloren na in de 
wedstrijd een reële kans op winst te hebben gehad. En 
zou ASV 7 kunnen winnen van de Kasteelheren?  
Op de heenreis hadden Hedser Dijkstra en Henk 
Kuiphof bedacht dat we maar eens een kleine wijziging 
in de opstelling moesten voorstellen. Beiden waren ze 
onder de indruk van het spel van Tje Wing Au, die 
vanwege zijn rating aan bord acht was begonnen. 
Intussen was hij al opgeklommen naar bord 3, maar 
waarom zou hij het niet eens aan bord 1 proberen na 
zijn fraaie, maar helaas verloren partij van de avond 
doorvoor tegen nestor Dick Hajee. De teamleider ging 
akkoord, dus zo gebeurde. Tje Wing Au mocht het aan 
bord 1 opnemen tegen routinier Richie Duin, Henk 
Kuiphof wilde graag aan bord 2 spelen tegen Laurant, 
die hem een jaar of dertig geleden eens vreselijk van 
het bord had gezet. In die partij had Henk 90 minuten 
verbruikt en Laurant slechts 15! Henk wist toen eigenlijk 
niet tegen wie hij eigenlijk wel speelde want Laurant was 
nauwelijks aan het bord. Hedser Dijkstra voelde zich 
niet sterk en wilde wel naar bord 3. Helaas kon Hendrik 
van Buren deze avond niet meemaken en als invaller 
was Bert Sigmond opgetrommeld. 
Het team wist wat er nodig was en was bereid te 
vechten. Het begon niet goed. Jans Askes, voor wie het 
spelen in de 2e klasse toch een hele opgave is, moest 
al snel zijn meerdere erkennen in zijn jeugdige opponent 
(0-1).Vervolgens lukte het Henk Kuiphof om zijn 
tegenstander een remise af te snoepen. Henk stond 
lang veel beter, liet zich echter nog al simpel een 
kwaliteit afhandig maken, maar bleef toch beter staan. 

Hij kon via goed tegenspel een pion terugwinnen en 
daarna ontstond er driemaal dezelfde stelling (½-1½). 
Intussen worstelde Ruud Verhoef met een remise-
aanbod in een redelijk gelijke stelling. Hij probeerde het 
nog even maar ging na een aantal zetten toch akkoord 
(1-2). Intussen was er bij Horst Eder een stelling op het 
bord gekomen die er uiterst hoopvol voor de ASV-er 
uitzag. Hij had een kwaliteit en wat pionnen gewonnen 
en kon de koning van de tegenpartij onder zware druk 
zetten. Dit resulteerde in een stelling met een dame en 
een serie vrijpionnen tegen een paard, dus niets aan de 
hand zou je zo zeggen. Maar bij Horst weet je het nooit. 
Hij houdt vaak meer van nadenken dan van zetten en 
liet met nog maar enkele minuten op de klok ook nog 
zijn klok doorlopen. Als omstander sterf je dan duizend 
doden, maar het kwam goed en Horst won uitermate 
verdiend (2-2). Intussen had Tje Wing Au zijn 
tegenstander volledig in de zak! Het werd een meer 
boeiende dan goede partij en met twee stukken minder 
legde de tegenstander uiteindelijk zijn koning om (3-2). 
Een buitengewone prestatie van onze “youngster”. Bert 
Sigmond speelde aan bord 7 een goede partij en dat is 
knap na zo maar even vanuit de 4e klasse de 2e klasse 
binnen te stappen. Hij hield alles in evenwicht en remise 
was de terechte uitslag (3½-2½). Zou het met nog twee 
partijen vandaag eindelijk gaan lukken? Of zouden we 
toch weer met 3½-4½ de boot ingaan? Dat kon toch 
haast niet met de gelijke standen op de borden van 
Hedser Dijkstra en teamchef Ignace Rood. 
Intussen gebeurde er heel wat aan de andere tafels. Bij 
Wageningen-Veenendaal ontwikkelde de situatie zich 
heel gunstig voor ons. Veenendaal liep al heel snel uit 
en halverwege de avond had Veenendaal de winst in de 
wedstrijd al binnen. Bij De Cirkel tegen De Schaakmaat 
ging het gelijk op. Het werd 1-1 en 2-2 en op een aantal 
borden hadden de Cirkelaars hevige tijdnood. 
Onderhand leek er zich tussen Bennekom en Pallas een 
verrassing te voltrekken, want Pallas kwam zelfs voor te 
staan met 3-2. 
Bij Ignace Rood bleef de situatie in evenwicht en de 
heren besloten tot remise (4-3). Toen speelde Hedser 
Dijkstra nog. Hij had een ingewikkelde partij te 
verdedigen, maar deed dat met verve. Er bij kwam dat 
er bij de tegenstander wat angst in het spel sloop. Ze 
hielden echter beide stand en besloten ten lange leste 
tot een puntendeling (4½-3½). Daarmee was ASV 7 
gered, want we konden niet meer door De Schaakmaat 
worden achterhaald. 
Vervolgens speelden De Cirkel en De Schaakmaat met 
4-4 gelijk en werd Wageningen met ½-7½ door 
Veenendaal afgedroogd. Bij Bennekom tegen Pallas 
werd de verrassing toch een feit, want Pallas won 
uiteindelijk met 5½-2½. Daarmee moest Bennekom in 
het zicht van de haven het kampioenschap aan 
Veenendaal overlaten. Leuk was dit zeker voor het team 
van Veenendaal dat voornamelijk uit jeugdspelers 
bestaat. 

OSBO klasse 2C 
Henk Kuiphof 
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Al met al was het een spannende en boeiende avond, 
die gelukkig voor ons afliep. De eindstand werd: 1. 
Veenendaal 2: 12/38½, 2.Bennekom 2:12/33½, 3.Pallas 
1: 11/32, 4.Het Kasteel 2: 6/28½, 5.De Cirkel 1: 6/26½, 
6.ASV 7: 4/26½, 7.De Schaakmaat 3: 3/19½, 
8.Wageningen 4: 2/19. 
En passant hadden de gastheren ook nog een bord 
opgesteld met een tweezet, waarvoor een prijs te 
verdienen viel. Deze werd opgeëist door een jeugdig lid 
van het kampioensteam van Veenendaal. 
 
En dan nu nog de curieuze partij van onze “youngster”. 
 
Duin,R - Tje Wing Au  
ASV 7 - Het Kasteel 2 bord 1, 21.04.2006 
 
1.Pc3 d5 2.d4 (een merkwaardige zet) 2...c5 3.e4 e5 
(een gedurfde zet, want laten we eerlijk zijn, welke 
senior durft dit?) 
  

 
 
4.dxe5 d4 5.Lc4?? (Duin was blijkbaar zo verrast dat hij 
prompt zijn paard laat instaan; hij had natuurlijk gewoon 

Pd5 moeten spelen.) 5...Da5 [5...dxc3 leidt onmiddellijk 
tot ellende voor zwart 6.Lxf7+ Kxf7 7.Dxd8 cxb2 8.Dd5+ 
Ke8 9.Lxb2) 6.Pf3 dxc3 7.Lxf7+?? (de vraag is of dit 
stukoffer nog wel kan) 7...Kxf7 8.Dd5+ Ke8 9.0–0 Pe7 
10.Dd3 Ld7 11.bxc3 Pbc6 12.Lf4 Pg6 13.Tfd1 Td8 
14.Lg5 Le7 15.Lxe7 Pgxe7 16.Dc4 Lg4 17.Txd8+ 
Dxd8 18.Pg5 Pxe5 19.Dxc5 P7c6 20.f4 h6 21.Dd5 
hxg5 22.fxe5 
 

 
 
22. ....  Dxd5 (22...Db6+ is veel beter, maar dit zij Tje 
Wing vergeven) 23.exd5 Pa5  24.Tb1 Tf8 25.h3 Le2 
26.Te1 Lc4 27.d6 Le6 28.Te4 Pc4 29.Td4 Pxe5  
 
 
  
 
(dit leidt tot een grappige ontknoping) 30.Te4 Tf5 31.g4 
Pf3+ 32.Kf2 Pd2+ 33.gxf5 Pxe4+ 34.Ke3 Lxf5 en hier 
hield wit het voor gezien. Met twee stukken minder is er 
geen ontkomen meer: 0–1. 
 

ASV wint in massakamp voor het eerst met 
senioren van Wageningen 

Erik Wille 

17 juni stond het derde treffen tussen ASV en 
Wageningen op het programma. Een wedstrijd die in 
2004 ontstond bij het afscheid nemen van De Opbouw 
als clubgebouw. Gewoon schaken om de eer. Het 
bestaat bijna niet meer en misschien beleven daarom 
zoveel schakers enorm veel plezier aan deze wedstrijd. 
Met aan weerskanten 24 senioren en 10 jeugdspelers 
was het weer een happening van formaat.  
 
Het is leuk om te zien dat bij zo’n wedstrijd dingen 
mogelijk zijn die in competitieverband logischerwijze niet 
kunnen. Zo werd aan een bord een uur later begonnen 
met een afwijkend speeltempo en werd er met de 
opstelling geschoven om te voorkomen dat spelers voor 

het derde opeenvolgende jaar tegen elkaar moesten. 
Alles met als enige doel met zijn allen een leuke middag 
te hebben. Het grappige is dat wanneer partijen niet 
meetellen voor ELO’s en andere ranglijsten veel spelers 
ineens avontuurlijker gaan spelen. Dat leverde prachtige 
taferelen op. Het verloop van de wedstrijd zorgde voor 
een enerverende middag. Wageningen was vol 
zelfvertrouwen naar Arnhem gekomen, want men had 
twee zeges als ruggesteun. Ook dit jaar leek ASV het 
onderspit te delven. Na een paar uur spelen was het 0-5 
en niet veel later 2-8. De desastreuze 16½-8½ 
nederlaag van afgelopen jaar leek nog overtroffen te 
worden. In het laatste half uur veranderde het beeld van 
de wedstrijd volledig. ASV pakte punt na punt totdat bij 
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een tussenstand 12-
11 alleen Hedser 
Dijkstra en Marco Otte 
nog speelden. De 
wedstrijdleiders van 
beide clubs deden 
verwoede pogingen 
elkaar mat te zetten 
en dat met een steeds 
korter wordende 
bedenktijd. Tot 
vreugde van alle ASV-
ers vond Hedser een 
kwaliteitsoffer, waarna 
veel dameschaakjes 
uiteindelijk een mat 
opleverden. 
 
Ook de jeugd won 
voor de derde keer op 
rij, nu met 38½ - 21½. 
Onze jonge sterren openden in de eerste van vijf 
wedstrijden met een 8-2 zege. Na ook de volgende twee 

wedstrijden met 6 - 4 en 
6½ - 3½ gewonnen te 
hebben, volgde het 
hoogtepunt van de 
dag. Het vierde duel 
leverde een 9½ - ½ 
winst op. Daarna was 
de koek op en de 
laatste twee potjes, 
waaronder de 
carrousel (de kinderen 
zetten dan steeds op 
een volgend bord) 
waren voor 
Wageningen met 4½ - 

5½ en 4 - 6. Dat 
kon de winst van 
ASV niet meer 
ongedaan maken. 
Het was dus 
dubbel feest. Tijs 
van Dijk had weer 
voor alle kinderen 
een leuke medaille 
en natuurlijk een 
teamprijs.  
 
Vooraf en na de 
wedstrijd werd door 
beide clubs 
uitgesproken dat 
we toch vooral 
door moeten gaan 
met deze 
schaakmiddag. 
Wageningenpreses 

Bert Torn, die zelf verloor van Léon van Tol, merkte in 
zijn slotwoord nog even fijntjes op dat ASV zonder de 
vorig jaar nog winnende 
broers Wille voor het eerst 
wel had weten te winnen……  
 
Het tekende de gemoedelijke 
sfeer, die onder het genoot 
van een drankje en een 
bitterbal nog een dik uur 
voortduurde. Tot volgend jaar 
in Wageningen want deze 
zege smaakt naar meer. 
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Blokkering 
Hendrik van Buren 

Ik heb dit jaar ervaren dat zelfs een jeugdlijder (met 
lange ij) nog veel kan leren op schaakgebied. 
Zowel intern als extern heb ik slechte partijen gehad. 
Maar ronde 30 spande wel de kroon. Hierin speelde ik 
tegen clubgenoot Herman de Munnik. 
  
Donderdag 11-05-2006  
Ronde 30 interne competitie  
Theo Koeweiden - Herman de Munnik 
  
1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Pbd7 5.Lc4 Pf6 
6.0-0 c6 7.Lg5 Le7? 8.Pf5! 0-0  
Ik sta hier goed kan pion d6 winnen maar ik wilde meer 
ik dacht een mataanval te zien  
(9 Pxg7 Kxg7 10.Lh6+ Kg8 11 Dg5+ Kh8 12.Dg7#) 
maar zwart hoeft het paard niet te nemen en de koning 
kan eerder naar h8. 
9.Dd2? Pe5 (en zwart is uit de problemen) 
10.Lb3? (ik was van slag, natuurlijk slaan met het paard 
op e7 met schaak) 
10…Lxf5 11.exf5 (ik heb nu een dubbelpion) 11…Pe4 
12.Lxe7 Pxd2 13.Lxd8 Pxf1?(Pxb3 is beter, het paard 
is nu gevangen) als ik nu gewoon La5 of Lh4 had 
gespeeld dan had ik TLLP tegen TTP gehad (winst voor 
wit) maar ik was die avond te hebberig. 

14.Le7? Tfe8! 15.Lxd6? Tad8!  

 
 
Nu zag ik pas dat ik niet mag slaan op e5 in verband 
met (16.Lxe5 Td1 dreigt mat g3 Txe4 Kg2 Tee1 
stukverlies+de partij) 
16.Kxf1 Txd6 17.Pc3 ½ - ½  
Hier bood ik remise aan wat Herman gelijk accepteerde. 
Dit fouten festival verdiende ook geen winnaar. 
  

Foutenfestival 
Theo Koeweiden 

In onze probleemrubriek hebben wij al een aantal 
veelvoorkomende thema’s laten zien. Er zijn er natuurlijk 
nog veel meer. Ook vandaag nemen we er weer een bij 
de kop en wel de blokkering. In feite gaat het om 
verstopping door eigen stukken van vluchtvelden voor 
de koning. Wit creëert met de sleutelzet een dreiging; 
zwart moet die pareren. Maar door het mat af te 
wenden, maakt hij andere mats mogelijk omdat het 
“reddende” stuk in de weg staat. 
We gaan dit thema overigens eens anders bekijken dan 
in vorige rubrieken. Dan kunnen we gelijk eens kijken 
naar een andere vraag. We hebben al verschillende 
keren vermeld, dat een probleem een eerste of een 
andere prijs won. Waarom wint een probleem? Waar 
letten jury’s op? Dat is goed te zien in een juryverslag. 
Een jury wordt vaak gevormd door één persoon, zelf 
een vooraanstaand componist. Die weet dus precies 
waarmee het worstelen is om iets in een stelling in te 
bouwen. De meeste uitgeschreven wedstrijden hebben 
geen thema. Halfpins, tempoproblemen, Pickaninies of 
Plachutta’s, alles is even goed. Bij andere concoursen 
wordt echter een thema opgegeven. Wie zich daar niet 
aan houdt, of te ver afdwaalt, wordt uit de jurering 
gehaald – ook als hij een kunststukje inlevert. 
Vandaag pakken we zo’n concours, waarbij de opgave 
luidde: componeer een tweezet, waarbij ten minste drie 

blokkeringen een rol spelen. Het concours werd in 1959 
aangekondigd in Letland. Dombrovskis, een grootheid 
uit de probleemwereld, was het jurylid. Hij mocht kiezen 
uit 17 inzendingen. Misschien wilde hij liever 
andersoortige schoonheidswedstrijden jureren. Hier 
leverde hij in elk geval nogal slordig werk af. 
De eerste prijs ging naar Draiska. (Diagram 1).  
 

 
Diagram 1 
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De hoofdreden daarvoor is, dat hij meer blokkeringen in 
zijn creatie had weten te stoppen dan anderen. Kijk 
maar: de velden d3,e3 en f3 kunnen door de toren 
geblokkeerd worden; d3 en f3 door het paard en f5 door 
de loper. Het is een oud discussiepunt onder 
componisten. Heel vaak ontstaat er meningsverschil over 
kunst of kunstig, Wat is belangrijker: een variant meer, 
maar een sleutelzet, die zo te raden valt, of een moeilijk 
op te lossen probleem met een variant minder? Dit is 
overigens zeker geen al te simpel probleem. De 
sleutelzet is 1.Pf7 met de dreiging Pxd4 mat. Wat voor 
tegenspel kan zwart leveren? De leukste is wellicht …
Lf5. Nu kan na 2.Pxd4 het mat verhinderd worden door 
…Le6. Maar de loper verstopt het vluchtveld f5 en dat 
maakt het mat via 2.Dc6 mogelijk. Als zwart veld d4 gaat 
dekken via …Td3 of …Pf3 volgt mat via 2.Lb7 en 2.Pd6. 
Maar ook het wegspelen van de toren verdedigt tegen 
Pxd4 via …Le5. Maar als die toren naar e3 of f3 gaat 
volgt mat via 2.Pfg5 resp. 2.Pf4. Een soort toegift is …
Pd3 2.Lb7. Zeer zeker is dit een mooi probleem. 
In Diagram 2 zien we de tweede prijs, gewonnen door 
Kalve. 
 

 
 
Diagram 2 
 
Volgens Dombrovskis was dit het enige probleem, 
waarbij het opgegeven thema op harmonieuze wijze met 
andere thema’s vervlochten was. In elk geval is hier een 
verleiding mooi ingebouwd. De sleutelzet lijkt 1.Dd3 te 
zijn. Hierbij liggen blokkeringen gereed om Dxd4 te 
voorkomen. Zie …Te4 2.Dc4 of …Lxc5 2.c4. De 
tegenzet Pxe6 laat echter alles in duigen vallen. De 
sleutelzet is 1.Td2 met ook als dreiging 2.Txd4X. De 
verdediging …Lxc5 wordt nu weerlegd met 2.Da8 mat en 
…Pxe6 met Pe7. Vooral dat laatste is ingenieus. Het 
juryrapport schrijft, dat het probleem goed laat zien, dat 
Kalve een beginnend componist is omdat er nogal wat 
stukken op het bord staan, die niet veel activiteit 
ontplooien. Hij doelt dan op Lg1, Lh7 en Te8. 
De derde prijs laten we niet zien. De prijs ging naar een 
defect probleem. De tweede oplossing ontging de jury. 
Precies datzelfde geldt voor de eerste eervolle 
vermelding. De tweede eervolle vermelding hoorde dus 
eigenlijk de derde prijs te krijgen.  
 

 

 

 

 

 

 

(advertentie) 

Specialiteiten: Wild en Gevogelte 

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

 
- Diverse wild en gevogelte gerechten 

- Truffels - Ganzenvet - Preiselberen compotes 
- Diverse sauzen 

- Diverse vleesschotels 
- Gourmetschotels 

- Diverse scharrel-salades 
- Gerookte en afgebakken visprodukten 

- Visschotels 

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

www.ronvanhal.nl  -  info@ronvanhal.nl 

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

Diagram 3. 
 
Deze tweezet van Ozols spreekt mij minder aan omdat de 
sleutelzet erg opgelegd is: 1.Kc7. Een grote verdienste 
wordt genoemd, dat het de componist gelukt is de opgave 
als Meredith (Dat is een probleem met maximaal 12 
stukken) uit te werken. De dreiging is uiteraard 2.Dd4 mat. 
Dit kan weerlegd worden met …e5, …c5 en …Tc4. Maar 
dan wordt matgezet via 2.Dg8, 2.Pb6 en 2.Ke7. Het 
probleem zit natuurlijk goed in elkaar. 
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Zoals bekend geef ik altijd vier stellingen, waarbij de 
geachte lezer ook nog eens geacht wordt als hij de 
laatste zelf oplost. Ik kies hierbij een probleem, dat niet 
in de prijzen viel, maar bij mij wel in de prijzen gevallen 
zou zijn. Het is van Skuja. In die tijd was hij ook een van 
de sterkere Letse wedstrijdspelers.  
 
Diagram 4: 
  
 

Jubileumschaakhappening groot succes 
Erik Wille 

In het kader van ons 
115-jarig jubileum en 
het 60-jarig jubileum 
van de OSBO hadden 
we ons kandidaat 
gesteld voor de 
organisatie van de 
KNSB-bekerfinale en 
de OSBO-cupfinale. 
Beide evenementen 
kregen we ook 
toegewezen en samen 
met Huub Blom van de 
OSBO hebben we er 
een prachtige 
schaakhappening van 
gemaakt. 19 en 20 mei 
was het grand-café 
van het Lorentz 
Ondernemerscentrum 
dan ook weer eens 
omgetoverd tot 
schaakarena.  
 
We konden het natuurlijk niet laten om iets meer te doen 
dan alleen de bekerwedstrijden. Zo ontstond een nieuw 
ASV-toernooi, de vierkampen. Een formule uit vroeger 
tijden kende haar wedergeboorte en daar bleken we 
veel schakers een plezier te doen. Om het geheel 
compleet te maken was er ook weer een boekenmarkt 
en een gezamenlijke lunch. 
 
Vooraf bedenk je weleens hoe het zou kunnen lopen op 
zo’n dag. En dan droom je van veel spanning, veel 
mooie partijen, spektakel en vooral een plezierige sfeer. 
Getuige de vele positieve reacties die we na afloop 
kregen is het laatste deel van die droom in ieder geval 
uitgekomen. Ook was er veel spanning. Met name de 
barrage tussen HSG en ESGOO was een schitterend 
spektakel. Dankzij de inzet van ruim tien ASV-ers waren 

alle partijen live te 
volgen op internet en 
stond er direct na 
afloop van de halve 
finale en finale een 
verslag compleet met 
analyses op de site. 
De inspanningen 
waren niet voor niets. 
Een recordaantal van 
1248 bezoekers werd 
bereikt op de 
zaterdag. In totaal 
trok al het nieuws 
rond deze dag zo’n 
2500 kijkers op de 
site. ASV viel dus 
weer op in 
schaakland.  
 
KNSB-bekerstrijd 
Vier meesterklasser 
kwamen naar 

Arnhem om de finaledag te spelen. Ploegen met grote 
namen in hun midden. Zo was HSG uit Hilversum met 
de grootmeesters Daniël Stellwagen en Jan Smeets 
gekomen. HMC Den Bosch beschikte over Daniël 
Fridman. Het Enschedese ESGOO kwam met 
Aleksandar Berelovich. Naast deze grootmeesters zijn 
natuurlijk Wouter Spoelman, Ruud Janssen en oud-
winnaar van het Voorjaarstoernooi Mark van der Werf 
bekende namen. De 16 schakers zorgden voor veel 
kijkplezier en veel spanning. ESGOO won uiteindelijk de 
finale met 2½-1½ van HMC Den Bosch, nadat in de 
halve finale in de barrage was afgerekend met het op 
papier sterkste team HSG. De Hilversummers wonnen 
de troostfinale met 3-1 van het Leidse LSG. 
 
OSBO-cupfinale 
PSV/DoDo en ZSG 2 plaatsten zich ten koste van 
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Wageningen 3 en Caïssa Elburg. Dat de 
twee finalisten elkaar niet veel zouden 
ontlopen was te verwachten. Dat het ook 
een 2-2 eindstand zou opleveren was 
aan de ene kant jammer, maar aan de 
andere kant bracht dat het echte 
cupsfeertje. PSV/DoDo was in het 
snelschaken oppermachtig. De Zwolse 
formatie werd daarin met 4-0 opgerold. 
Caïssa Elburg won de troostfinale met 
3½-½ van Wageningen 3.  
 
Vierkampentoernooi 
In de jaren zeventig waren de 
vierkampen een veelgebruikte formule 
voor de schaaktoernooien. Bekende 
vierkampentoernooi in de regio waren 
het Turmactoernooi in Zevenaar en het 
Reehorsttoernooi in Ede. Met het verstrijken van de 
jaren wonnen de rapidtoernooien en de 
weekendtoernooien terrein. Vierkampentoernooien zijn 

bijna volledig van de 
schaakkalender 
verdwenen. Zonder al 
teveel reclame te maken, 
kwamen er toch 28 
spelers aan de start. Een 
hoopgevend aantal, 
zeker gelet op de 
positieve reacties van de 
deelnemers na het 
toernooi. Ook de 

ouderwetse prijzentafel (in plaats 
van geldprijzen) deed weer haar 
intrede. De prijzen variërend van 
keukenklok tot tosti-ijzer en van 
fles wijn tot doos bonsbons vielen 
in goede aarde bij de winnaars. 
Kortom: het was een groot 
succes en daar komt in 2007 een  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
vervolg op. 
Het bestuur van de OSBO is de vele positieve reacties 
niet ontgaan en al snel 
na 20 mei kwam het 
verzoek om ook in 
2007 de OSBO-
cupfinale te 
organiseren. Dat zal 
dan zonder de KNSB-
bekerfinale zijn, want 
die reist weer verder 
naar een volgende 
jubilaris.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het Vierkampentoernooi zal echter 
niet ontbreken. Noteer dus alvast in 
uw agenda 2 juni 2007 (vierkampen 
op 1 en 2 juni). 
 
 

Wereldschaaknieuws in ASV-Nieuws – 19 
door Nico Schoenmakers 

Het wereldschaaknieuws van de afgelopen maanden. In 
Jekaterinburg - een oude Russische stad in de Oeral - 
werd de Chinese Xu Yuhua schaakwereldkampioen bij 
de vrouwen. 
Schaaklegende Viktor Kortsjnoi vierde op 23 mei zijn 
75e verjaardag. Zijn elo is momenteel 2.608 en hij staat 

nog altijd 120e op de wereldranglijst. Het leven van deze 
Sovjetdissident inspireerde de Abba-componisten en 
Tim Rice tot de succesmusical “Chess”.  
OSC Baden-Baden boekte een 6-2 overwinning op SG 
Porz en werd hiermee kampioen van Duitsland. Werder 
Bremen behaalde dit Bundesliga-seizoen de tweede 
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plaats, terwijl SG Porz als 
derde eindigde. 
Verder is er groot nieuws van 
de wereldschaakbond. De 
match tussen FIDE-
wereldkampioen Veslin 
Topalov en de wereldkampioen 
in het klassieke schaak 
Vladimir Kramnik is rond. Er 
worden 12 partijen gespeeld, 
het prijzenfonds bedraagt 1 
miljoen dollar en het 
prijzengeld wordt ongeacht het 
eindresultaat gedeeld. Eindigt 
de match in 6:6 dan valt de beslissing in rapidpartijen tot 
en met “sudden death”-snelschaakpartijen. Op 13 
oktober 2006 is de winnaar bekend. De match wordt 
gespeeld in Elista, de hoofdstad van autonome 
republiek Kalmukkië aan de Kaspische Zee. 
 
Nieuws van het boekenfront. Begin juni trof uw 
redacteur bij de post weer een pakje van “Van Stockum 
Boekverkopers” aan. De kartonnen verpakking behelsde 
het vijfde deel van “Meine grossen Vorkämpfer” (My 
Great Predecessors) van de hand van de 13e 
schaakwereldkampioen.  
Zoals eerder in deze rubriek gemeld: Gari Kasparov 
creëert momenteel een monumentaal werk. De sterkste 
schaker aller tijden behandelt aan de hand van 
beroemde, beslissende en curieuze partijen op 
indrukwekkende wijze zo’n 200 jaar 
schaakgeschiedenis.  
Het vijfde deel behandelt de 9e en de 10e 

schaakwereldkampioenen: Tigran Petrosjan en Boris 
Spasski. 
Tijdens een van de schaaklessen voor senioren tijdens 
de afgelopen maanden typeerde docent Hendrik van 
Buren Petrosjan aan de hand van een citaat van Jan 
Hein Donner als volgt. “Hij (Petrosjan) kan achter de 
horizon kijken”. Max Euwe merkte eens over Tigran op, 
dat “hij geen tijger is die zijn buit bespringt, maar meer 
een python die zijn slachtoffer langzaam wurgt”. 
Boris Spasski is met name bekend gebleven als de 
verliezer van de match van de eeuw tegen Fischer in 
1972. Hiermee doen we Boris enigszins tekort. Gari zelf 
stelt ten aanzien van Boris, dat “hij de eerste werkelijk 
universele schaakspeler was”. 
Voor de liefhebbers van scherpe openingen een ‘must’. 
Bij Everyman Chess verscheen zojuist van de hand van 
Jan Pinski een prachtig boekje over “Italian game and 
Evans gambit”. 
Verder verscheen er van de hand van Stefan 
Kindermann bij Edition Olms een 128 pagina’s tellend 
boekje over de afruilvariant van het Spaans. Hoewel 
‘onze Bobby’ slechts in negen toernooipartijen deze 
opening op het bord bracht, wordt de opening nog altijd 
gekenschetst als “het wapen” van Fischer. Het boekje 
van Kindermann heeft niet voor niets als subtitel: “Auf 
den Spuren von Bobby Fischer”. Kortom: Op naar de 
schaakboekhandel! 
 
In de Westturkse badplaats Kusadasi werd de Kroaat 

Zdenko Kozul Europees 
kampioen. Tweede werd de 
Oekraïner Vassili Ivantsjoek en 
derde de Bulgaar Kiril Georgiev. 
Bij de vrouwen won de Turkse 
Ekaterina Atalik voor ‘onze’ Tea 
Bosboom Lanchava. 
Vishy Anand en Alexander 
Morosevitsch wonnen gezamenlijk 
het traditionele Amber snelschaak- 
en blindschaaktoernooi in Monte 
Carlo. Morosevitsch won het 
blindschaken met de fenomenale 
score van 9,5 uit 11 partijen, terwijl 

Anand bij het snelschaken 8 punten scoorde. 
Het sterkbezette snelschaaktoernooi in Reykjavik werd 
een succes voor de Noorse ‘youngster’ Magnus 
Carlsen. Onder de deelnemers waren verder onder 
meer niemand minder dan Anand en Judit Polgar, die 
binnenkort voor de tweede keer moeder hoopt te 
worden. 
Triest nieuws is er uit Portugal. Aldaar stierf 20 april op 
tachtigjarige leeftijd de met 386 caps Duitse 
schaakrecordinternational Wolfgang Unzicker. Tijdens 
het Chess Classic Mainz 2005 werd te zijner ere het 
“Unzicker Gala 80” gehouden. Deelnemers hieraan 
waren Karpov, Spasski en Kortsjnoi. 
Russich kampioen werd dit keer het team van Oeral 
(Sverdlovski-Regio). Tweede werd het team van TPS 
Saransk en derde Tomsk-400. 
Tijdens de paasdagen vond in het Duitse Deizisau het 
tiende Neckar-Open plaats. Winnaar werd de Sloween 
Dusko Pavasovic. Het toernooi kende dit jaar 667(!) 
deelnemers. 
 
Het grootste nieuws van de afgelopen maanden is 
misschien wel de terugkeer van Gata Kamski in de 
wereldtop. Tien jaar geleden - na de verloren FIDE-wk-
match tegen Anatoli Karpov - besloot hij het schaakbord 
aan de wilgen te hangen en leek hij te kiezen voor een 
maatschappelijke carrière. Na een afgebroken 
medicijnenstudie rondde hij in 2004  zijn rechtenstudie 
af en hij kan zich sedertdien als advocaat vestigen. 
Niettemin besloot hij weer terug te keren in het 
toernooischaak. In eerste instantie voorzichtig met 
deelname aan enkele niet al te sterk bezette toernooien 
in de Verenigde Staten. In de januarimaand dook 
Kamski echter voor het eerste weer in het diepe met zijn 
deelname aan de grootmeester A-groep van het Corus-
toernooi. Bij het Mtel-toernooi in het Bulgaarse Sofia 
speelde hij de sterren van de hemel. In dit supertoernooi 
eindigde op een meer dan verdiende tweede plaats 
achter FIDE-wereldkampioen Topalov. “Gata Kamski is 
back in business”! 
 
Jan Timman schreef in het Zweedse Malmö met een 
tpr-prestatie van 2.762 het Sigeman & Co-
grootmeestertoernooi op zijn naam. 
NAO Parijs werd in Montpellier kampioen van Frankrijk. 
Tweede eindigde Monaco en derde werd Clichy.  
In Engeland werd Wood Green I kampioen in de “4NCL-
league”.  
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De schaak-Oscar 2005 werd - wie zal het verbazen - 
uitgereikt aan: … Veselin Topalov. Zijn strijdlust blijft ook 
dit jaar bewondering oproepen. In het Mtel 
supertoernooi in zijn thuisland startte Veselin met een 
half punt uit twee partijen. Aan het eind van het toernooi 
lag hij echter alweer een halfje voor op Kamski en een 
volpunt op Vishy Anand, waarmee hij dit toernooi voor 
de tweede keer aan zijn palmares kon toevoegen. Wat 
een vechtjas, die ‘Toppie’! 
In Bakoe tenslotte overtuigde Mamedyarov met zijn 
zege in de President-cup.  
In de volgende aflevering van deze rubriek meer nieuws 
van het wereldschaakfront, waaronder de belangrijkste 

feiten van de Schaakolympiade in het Italiaanse Turijn.  
 
De redactie van wereldschaaknieuws wenst u een 
prettige zomervakantie toe! 

ASV 2 grijpt net mis! 
Frank Schleipfenbauer 

Waarschijnlijk is dit al oud nieuws voor u, maar op 
doktersadvies zeg ik het nog maar een keer, ASV 2 is 
géén kampioen geworden in de 3e Klasse C! (Ondanks 
3 matchpunten voorsprong na de 7e ronde, mompel ik er 
zachtjes bij) 
 
Ondanks dat was de wedstrijd tegen Paul Keres 2 er 
toch eentje om in te lijsten. Een echte 
kampioenswedstrijd, vol spanning en drama, tegen een 
sympathieke tegenstander.  
En dat moet ook gewoon gezegd worden, uiteindelijk 
won, weliswaar nipt maar terecht, Paul Keres 2. 
 
In het eerste stadium van de wedstrijd had Paul Keres 
een klein overwicht dat langzaam echter uitgroeide tot 
een groot overwicht dat neigde naar een 3 - 5 
overwinning voor de gasten.  
Echter een spannende tijdnoodfase leek in het voordeel 
van de ASV-ers uit te vallen en ik zag direct na de 
tijdnoodfase dan ook kansen op zelfs een 4,5 - 3.5 
overwinning van ons, ondanks een achterstand van 2.5 
- 3.5.  Ik stond goed, Fokke leek goed te staan en Koert 
was vanuit een uiterst dubieuze stelling terug gekomen 
tot een gewonnen stelling. 

En een klein feestje ontspon zich in mijn hoofd, ASV 2 
kampioen!! Olé olé olééé we are the Champions. 
Ook de teamleider van Paul Keres (Jan Jaap Janse, 
oftewel 3J voor de bezoekers van het Utrechts 
Schaakforum) zag een bui hangen, wat bij mij de 
overtuiging van een mogelijke winst alleen maar 
versterkte. Ik zag de koppen in de Gelderlander al voor 
me; ASV 2 verrast vriend en vijand en Team van het 
jaar 2006; ASV 2, nipt verkozen voor Vitesse en AJAX 
of Frank Schleipfenbauer for President enz.enz.enz. 
Helaas deze droom was snel voorbij. Ik kwam in een 
potremise stelling terecht van K+pion tegen K (ik dacht 2 
zetten daarvoor nog te winnen....) en de stelling van 
Fokke had ik gewoon verkeerd ingeschat, Fokke mocht 
zelfs blij zijn met een remiseaanbod van zijn 
tegenstander in het uiteindelijke eindspel van K+L+pion 
tegen K+ 4 (of 5?) pionnen. Helaas was dat 
remiseaanbod ook meteen het beslissende halfje. Zeer 
jammer voor Koert want deze had vakkundig zijn sterke 
tegenstander gemolken en won terecht. Dit had het 
kampioenspunt kunnen zijn als als als…Misschien wel 
als ….Ligterink niet de volgende demotiveren 
krantenkop had verzonnen voor zijn bijdrage in de 
zaterdagkrant van 22 april!! 
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Wat hiervan de invloed op het team is geweest zullen 
we nooit weten, maar goed, na een schitterend seizoen 
en een verdiende 2e plaats moet je niet jammeren. 
 

Ik wil bij deze dan ook al mijn team leden bedanken 
voor de mooie partijen en gezellige etentjes en hoop het 
komende seizoen wat dit betreft een Déjà-vu te hebben, 
behalve dan de uitslagen van de laatste 2 rondes. 

De eindcijfers van het 2e: 
 
    Klasse 3C              Mp Bp  1   2  3  4   5  6   7   8  9  10 %  Ra   TPR 
1.  Paul Keres 2           14 41½ x   4½ 2½ 4½  6  4   4   5  5  6  58 2036 2048 
2.  ASV 2                  13 43  3½  x  4½ 3½  7  6   4½  4  5½ 4½ 60 2001 2062 
3.  ZSC-Saende             13 41  5½  3½ x  4   4  5   5½  4½ 4  5  57 2058 2026 
4.  Voorschoten            11 41½ 3½  4½ 4  x   5½ 5½  3½  3½ 6  5½ 58 2037 2043 
5.  De Toren Arnhem        11 34  2   1  4  2½  x  4½  4½  5  6  4½ 47 1953 1980 
6.  VAS 3                  9  33½ 4   2  3  2½  3½ x   4½  4½ 4½ 5  47 1975 1963 
7.  BAT Zevenaar           7  35½ 4   3½ 2½ 4½  3½ 3½  x   6  4  4  49 2015 1976 
8.  Zukertort Amstelveen 3 5  33  3   4  3½ 4½  3  3½  2   x  6  3½ 46 1962 1963 
9.  Wageningen 2           4  29  3   2½ 4  2   2  3½  4   2  x  6  40 1938 1930 
10. Kijk Uit               3  28  2   3½ 3  2½  3½ 3   4   4½ 2  x  39 1925 1917 
 
    ASV 2                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ap Bp Brd Kl KNSB TPR  RaTg W-We 
1.  Sjoerd van Roosmalen  ½ 1 ½ 1 1 1 1 ½ ½ 9  7  1,2 3w 2038 2302 2082 +3,0 
2.  Frank Schleipfenbauer ½ 1 0 ½ ½ 0 1 1 ½ 9  5  2,4 7z 2065 2102 2059 +0,4 
3.  Daan Holtackers       ½ - ½ 1 1 ½ 1 ½ 0 8  5  2,8 2z 2035 2118 2031 +1,0 
4.  Vincent de Jong       1 1 ½ - - - - - 0 4  2½ 3,3 4w 1960 2149 2062 +1,1 
5.  Koert van Bemmel      - - ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 7  4  4,1 1z 2002 2068 2018 +0,7 
6.  Paul de Freytas       0 - - - - - - - - 1  0  5,0 1z 1890 1714 1923 -0,5 
7.  Fokke Jonkman         - 0 1 ½ 0 1 0 ½ ½ 8  3½ 5,6 6w 1979 1912 1956 -0,7 
8.  Fred Reulink          - 1 ½ ½ 0 1 1 0 ½ 8  4½ 6,0    1984 2030 1987 +0,5 
9.  Erik Wille            1 - - - - - - - - 1  1  6,0 1w 1990 2148 1919 +0,4 
10. Kees Sep              - 1 - 0 1 ½ 1 ½ - 6  4  7,0 2w 1975 2017 1892 +0,3 
11. Barth Plomp           ½ - - - - - - - - 1  ½  7,0 1z 1938 1862 1862 -0,1 
12. Theo Jurrius          0 1 1 1 ½ 1 1 0 ½ 9  6  7,3 3z 1968 2015 1890 +0,6 
13. Kees Verkooyen        - 0 - - - - - - - 1  0  8,0 1z 1896 1657 1804 -0,6 
 
   ASV 2                 2004 - Paul Keres 2           2043 3½ - 4½ 3,52 4,48 
1. Sjoerd van Roosmalen  2038 - Erik Oosterom          2086 ½  - ½  0,43 0,57 
2. Daan Holtackers       2035 - Jan Jaap Janse         2048 0  - 1  0,48 0,52 
3. Frank Schleipfenbauer 2065 - Maartje de Jonge       2138 ½  - ½  0,40 0,60 
4. Vincent de Jong       1960 - Jan-Bart Abcouwer      2071 0  - 1  0,35 0,65 
5. Koert van Bemmel      2002 - Hein-Piet van der Spek 2009 1  - 0  0,49 0,51 
6. Fokke Jonkman         1979 - Paul van der Kooij     1981 ½  - ½  0,50 0,50 
7. Theo Jurrius          1968 - Simon Kronemeijer      1985 ½  - ½  0,47 0,53 
8. Fred Reulink          1984 - Kees Vreeken           2028 ½  - ½  0,44 0,56 

De Jeugdhoek 
Tijs van Dijk 

Lang leek het erop dat ASVjeugd 
weer de kastanjes uit het vuur 
moesten gaan halen in de 
massakamp tegen SV 
Wageningen. 0 - 5 was het daar al 
gauw maar onze jeugd poetste dit 
meteen met een 8 - 2 winst in de 
eerste ronde weg. In het vervolg 
wonnen ook de senioren en werd 
het helemaal feest. 
 
In rondes 2 en 3 liepen we verder 

uit naar 20,5 - 9,5 en was het 
kostje gekocht. Op het eind leek 
de koek voor de ASV'ers een 
beetje minder te worden. Ronde 4 
startte gelijk met 0,5 - 0,5, daarna 
was het wel 9x op rij voor ons 
raak en meteen het laatste 
wapenfeit want rondes 5 en 6 
gingen nipt verloren met 4,5 - 5,5 
en 4 - 6.  
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De opgebouwde voorsprong was echter ruim genoeg en 
de totaalstand werd 38,5 - 21,5. 

 
Op de foto's 4 van onze spelers, te weten Carlo, Bacon, 
Koen & Kasper. 
Topscorer werd Stefan met 5 uit 5. 

Hulde voor ASV7! 
Ignace Rood 

Het was een zwaar seizoen voor ASV7 maar toch 
kunnen we met tevredenheid terugkijken. De 
doelstelling, te weten behouden blijven voor de 2e 
klasse OSBO, werd gehaald. Het was afzien, dat is zo, 
maar we hebben het gered. Sommige teamgenoten 
scoorden heel goed. Neem bijvoorbeeld Henk Kuiphof, 
die aan het eerst bord vaak (veel) sterkere 
tegenstanders tof maar toch een fraaie score neerzette 
van 4 uit 7. Horst Eder, die naar eigen zeggen een 
matige interne competitie draait, was voor het externe 
schaakgebeuren heel goed op dreef. Het begon al met 
een mooie score met de OSBO Persoonlijke 
Kampioenschappen. In de tweede groep eindigde hij 
hoog en in de OSBOde (nr. 586, p. 13) werd hij een 
“prachtige schaker” genoemd. Zo’n compliment zie je 
niet vaak. Ook voor ASV7 bewees Horst zijn waarde. Hij 
werd gedeeld topscorer met Tje Wing Au, met 4½ uit 7. 
Vaak werden er in tijdnood nog flink gevochten en vaak 
hield Horst het hoofd koel en ging er met het punt 
vandoor. Tje Wing Au begon aan het laatste bord want 
aan het begin van het seizoen stond zijn rating nog niet 
al te hoog. Maar zowel in de interne als externe 
competitie ziet hij een stijgende vorm zien. Na 2 ronden 
zat Tje Wing al een bordje hoger. Later werd op een 
avond in de interne competitie teamgenoot Hendrik van 
Buren, tot dan speler aan het 3e bord van ASV7, flink 
afgedroogd door Tje Wing. Hendrik wilde vervolgens wel 
ruilen van bord met hem en aldus gebeurde. Aan het 
derde bord ging Tje Wing gewoon verder met goed 

spelen en scoren en in de laatste beslissende ronde zat 
hij aan het eerste bord en won! Zie het verhaal “OSBO 
2C” van Henk Kuiphof, bladzijde 23. Deze laatste ronde 
was erg spannend. Om zeker te zijn van klassebehoud 
moesten we winnen. ASV7 won inderdaad, met 4½ - 
3½, maar wat scheelde het weinig of we waren alsnog 
de boot ingegaan. In de laatste minuten gebeurde er 
namelijk iets dat niet helemaal door de beugel kon…. 
 
Als een van de laatste spelers leverde Horst weer eens 
een verhit gevecht en zoals zo vaak, in tijdnood. Hij 
stond gewonnen maar er moest nog wel even 
daadwerkelijk gewonnen worden. Op een gegeven 
moment promoveerde er een pion van Horst. Er moest 
tot Dame gepromoveerd worden maar in de vliegende 
haast kon Horst de dame niet snel vinden. Gelukkig (?) 
stond Henk vlak naast het strijdtoneel, zag de dame wel 
staan en gaf deze aan Horst. Deze zette ‘m neer op het 
bord en vergat door de consternatie zijn klok in te 
drukken. Er waren misschien nog 3 minuutjes over. De 
tegenstander verzonk in een diep “gepeins” en zag 
geduldig de seconden voorbij tikken op de klok van 
Horst. Ik denk dat er wel een volle minuut voorbij ging. 
Toen werd het kennelijk teveel voor de andere 
teamgenoten Ruud Verhoef en Hedser Dijkstra, die 
(bijna) in koor, duidelijk verstaanbaar zeiden: “Horst is 
vergeten zijn klok in te drukken!” Horst keek verstoord 
op uit zijn blijkbaar ontzaglijk diepe concentratie, wierp 
een blik op zijn klok en drukte ‘m in. Het bleef stil aan de 
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overkant. De tegenstander protesteerde niet. De partij 
ging verder en werd uiteindelijk door Horst gewonnen. 
De stand was op dat moment 3½ - 3½ . Pas na het 
einde van de partij mompelde de tegenstander iets, 
dat hij maar niet had geprotesteerd, maar het wel had 
kunnen doen of zo iets. Te laat! Hedser schoof nog 
even naar remise en de overwinning van ASV7 was 
een feit. 
 
Wat als de tegenstander wel had geprotesteerd? 
Laten we eerst even kijken naar het gedoe van de 
onvindbare Dame. Een correcte gang van zaken had 
kunnen zijn: Horst zet de klok stil en verzoekt de 
wedstrijdleider om een Dame. De Dame komt er en de 
partij wordt voortgezet. Het was natuurlijk goed 
bedoeld van Henk maar dergelijke hulp van buitenaf 
mag niet en de verwarring neemt alleen maar toe. En 
dan kun je wel eens vergeten je klok in te drukken. 
Bij een protest van de tegenstander zou de partij 
verloren kunnen worden verklaard voor Horst. Dan zou 
Hedser zijn partij nog hebben moeten winnen en dat 
was op dat moment geen eenvoudige zaak. Met de 
dan bereikte gelijke spel van 4-4 zouden we het wel of 
niet degraderen niet meer in eigen hand gehouden 
hebben. Het zou, achteraf gezien, nog wel voldoende 
geweest zijn voor klassebehoud, maar op zo’n 
moment weet je dat niet. 
We zijn goed weggekomen! Hulde voor ASV7! 
Ook hulde voor de invallers die ook nu weer bereid 
waren en half of heel punt uit het vuur te slepen voor 
ASV7. Want zo was het, geen van de invallers ging 
met lege handen naar huis. Het altijd beschikbaar zijn 
van invallers is ook een van de krachten van onze 
schaakvereniging. Soms moet je even een rondje flink 
bellen voordat je een invaller hebt, of heb je wel erg 
kort van te voren een invaller nodig, maar ze zijn er 
altijd en ze gaan er altijd goed voor zitten om een 
goede score te maken. Harm Steenhuis, Roland 
Stravers, Bert Sigmond en Frans Veerman: Bedankt!  
 
Heb ik nu alles gehad? 
Neen, geachte lezers. 
 
Er is één persoon die ik nog eens extra in het zonnetje 
wil zetten. Eén ASVer die door zijn persoonlijke 
betrokkenheid bij Het Zevende nu wel een dikke pluim 
verdient. Eén persoon die door zijn optreden als 
sparringpartner spelers van Het Zevende geïnspireerd 
en gestimuleerd heeft. Door geheel belangeloos af en 
toe een trainingspartijtje te spelen gaf hij sommige van 
de spelers van ASV7 het broodnodige zelfvertrouwen 
en kon ASV7 uiteindelijk de eindstreep halen. 
Ik heb het natuurlijk over – wie had dat gedacht – ik 
heb het natuurlijk over – de insiders weten het al – ik 
heb het natuurlijk over – hij is helaas uit zijn functie 
gezet als teamleider van ASV5 wegens wanprestatie – 
ik heb het natuurlijk over -  hier zal ik uiteraard een 
zwaar protest tegen indienen – ik heb het natuurlijk 
over….. Een Zeker Heerschap, dhr. Van D!! 
ZEVENWERF HULDE!! Welk een inzet! Welk een 
betrokkenheid!! Geweldig!!! 
Ik ben zo vrij een van de sparringpartijtjes weer te 

geven opdat U ziet, geachte lezer, welk een positieve 
invloed dit Heerschap heeft uitgeoefend op het 
Roemruchte Zevende. 
Vooraf heb ik even gevraagd welk openingsrepertoire de 
voorkeur had van het Heerschap, zodat hij goed voorbereid 
aan de start kon verschijnen en zodoende voor maximaal 
tegenstand kon zorgen. Anders is er ook niks aan en hij 
zakt overigens steeds verder op onze Elo-lijst. Maar dat 
even ter zijde. 
De volgende verslaggeving is van één van onze 
verslaggevers in tijdelijke dienst, namelijk de heer Saangi 
Door, die het volgende gesprek noteerde tussen Het 
Heerschap en de gewaardeerde teamleider van Het 
Zevende: 
 
Teamleider: Geacht Heerschap, welke opening speelt u het 
liefst? 
Heerschap: Frans natuurlijk! 
Dat is waar ook. Hoe kon ik het vergeten. 
Altijd Frans! 
Jaja, Frans dus. 
Ik eet, drink en slaap Frans! 
En het schaken, speelt U dat ook…. 
Frans!! 
Juist ja. Dat impliceert dat U met zwart speelt? 
Frans! Ik MOET zwart hebben anders kan ik niet e7-e6 
doen! 
Goed goed. Ik heb dus wit. Hoe ging dat ook al weer, dat 
Frans. Ik moet e2-e4 doen? 
Ja! Ja! e2-e4 en niks anders!! 
Rustig. OK, ik doe wel e2-e4. 
Ha! En ik e7-e6! En dan zitten we in het Frans!! 

 

 

 

 

 

 

(advertentie) 

 Boers 
 Onderhoud en  

 Service 
 

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

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

 
Tel: 06-28967509 

Mail: info@boersonderhoud.nl 
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Goed, daar gaan we. Ik zet de klok aan en…. 
(S. Door: Even bewoog de teamleider zijn hand plagerig 
over de d-pion en het leek net of hij d2-d4 wilde doen. 
Een klagerig gehuil steeg op aan de andere kant van 
het bord.) 
Jamaar je had beloofd e2-e4 te doen...! 
Oja… inderdaad… grijns…. Daar gaat-ie…. gniffel…  
1. e2-e4. 
Ahhh… mjamm…. Nu ikke…. 
1. … e7-e6… smikkel... 
Mag ik nu de d-pion wel spelen…? 
MOET!! 
OK! Rustig man! Wind je niet zo op!! 
2. d2-d4 d7-d5 
Van welke variant houdt U het meest? De doorschuif-
variant? 
Jaahh! Fijn doorschuiven! 
(S. Door: Nu bewoog de hand van de teamleider zich 
pesterig over de a-pion, alsof hij a2-a3 wilde spelen. 
Een angstwekkend gejammer aan de andere kant was 
het resultaat.) 
Jamaar nu moet e4-e5! Er moet geschoven worden! 
Doorgeschoven!! 
Rustig mannetje… daar schuif ik al…  
3. e4-e5 c7-c5     Ahhh! Hoe mooi!! 
4. c2-c3  Pb8-c6 
5. Pg1–f3  Dd8-b6  
6. Lf1–e2  c5xd4  
7. c3xd4  Pg8-h6  
Is dit nu nog wel allemaal volgens de boekjes, geacht 
Heerschap…? 
Jazeker! Ik ken m’n theorie! 
Ongelooflijk! Ik rommel altijd maar wat aan! Maar dat 
paard op h6, wat moet dat daar…? 
Uhhh watte? 
“Een paard aan de rand is een schand”, dit wordt bij de 
jeugd al heel vroeg geleerd. 
O ja? Nooit van gehoord. 
Dacht ik al. 
8. Pb1–c3  a7-a6 
En die halve gare pion op a6 noemt men bij de jeugd 
een Ezelsoor.  
Oooh?Hihi! Wat een grappige naam! 
9. a2-a3   Jamaar is dit dan ook een 
Ezelsoor? 
Niet als IK het speel. Deze stelling overigens in het 
Toernooiboek van Bad Blunder, 1913, de roemruchte 

partij tussen Kamikazov en Banzaiov. 
9.  … Lc8-d7  ehhhh oja…? Ken ik niet…. 
10. Lc1xh6  g7xh6  dacht ik al. 
11. b2-b4  0–0–0  toch maar even rokeren 
12. 0–0  Pc6-a7  dit is niet bepaald een ehh,  
  Dijk van een zet… 
13. Dd1–d2  h6-h5  ik ontketen ook een 
wilde aanval! 
14. Tf1–c1  Kc8-b8  ga je gang.  
15. b4-b5  a6xb5  dat zet geen zoden aan de ehh, 
  Dijk… 
16. a3-a4  b5xa4  mjam! Wéér een pion er bij! 
17. Pf3-h4  Lf8-g7  wil je er nog eentje hebben? 
18. Kg1–f1  Ld7-c8   
19. Pc3xa4   dit lijkt wel een Dijkdoorbraak, 
Heerschap! 
 

 
Hola. Wacht even…. Mijn Dame kan eigenlijk bijna 
nergens meer heen….! 
19. … Lg7-h6   
Pech. Dat heb je ervan als je het Toernooiboek van Bad 
Blunder, 1913, niet kent. 
20. f2-f4  Db6-c6  
21. Tc1xc6  Jamaar dit is niet eerlijk! 
Boehoeoe!! Ik stop er mee hoor!! 
1 - 0 
 
Dit was het dan weer, beste lezers! Het was mij een 
waar genoegen! Tot volgend seizoen!! 
 

(ik wil in ASV Elf…! Huil…!) 

Advertentie 

Open Schaakkampioenschap van Arnhem 

1, 2 en 3 september in grand café Lorentz Ondernemerscentrum 
6 ronden Zwitsers (één bye in eerste vier ronden mogelijk) 
Twee groepen (A: ELO 1750 en hoger; B: ELO 1850 of lager) 
Totaal prijzengeld: 1825 euro 
Inschrijfgeld: A-groep 25 euro (geen korting voor jeugd) 
  B-groep 20 euro en 15 euro voor jeugd t/m 16 jaar 
Inschrijven bij Ruud Wille: r.wille@planet.nl of tel 026-3615003 
Voor meer info: www.asv-schaken.nl 
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Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren 

Extern 
Er valt weer heel veel te bekijken dit keer. Laten we 
eens niet met de clubkampioen beginnen. Een beeld uit 
de wedstrijd de Toren 7 – ASV 9.  
 
Diagram 1  
 

 
 
Theo Koeweiden kan soms scherp uit de hoek komen. 
Hier speelde hij 1.Lxh7+. Als de koning slaat volgt 
2.Pxf7 en wit zal zijn stuk met rente terugwinnen op d6. 
Dus volgde er 1…Kf8 2.Dd3 Lxe5 3.Lxe5  Dit alles is 
normaal. Zwarts volgende zet is zwak. ..Te7 is beter. 
3…Ta8  en na 4.Da3+ gaf zwart het gelijk op. 
In ASV 3 – SMB 3 haalde Edward van Seben een 
keurige overwinning door in een lang eindspel van toren 
en pion tegen toren uiteindelijk de achtste rij te halen. 
Hij had daarvoor een veel kortere winst laten zitten. In 
Diagram 2 sloeg hij de pion op h7. 
 
Diagram 2 
 

 
Zijn eigen h-pion werd uiteindelijk de winnaar. Dat lijkt 
dus een beste zet. Maar beter was 1.Tf7+ met als 
verplicht vervolg 1…Kg8 2.Lc4 Td6+ 3.Ke5 Tc6 4.Tc7+ 
en zwart moet de kwaliteit inleveren, wat in deze stelling 

dodelijk is. De tegenstander was Ottenheym.  
We gaan even terug naar de wedstrijd ASV 4 tegen 
UVS 2. Het werd verliezen met 3-5. Maar er leek meer 
uit te komen. Vooral Gerben Hendriks deed het prachtig. 
Hij speelde zijn tegenstander de Kruijf echt van het 
bord. In de derde Diagramstelling moet hij 1.De4 spelen. 
 
Diagram 3 
 

 
Door de matdreiging is Te5 onkwetsbaar. Maar Gerben 
vond een zet, die nog leuker was en wel 1.Te7 en dan 
blijkt, dat de dame ook onkwetsbaar is. Op PxD volgt 
2.Th7 mat. Ach was het maar waar. Zwart vond een 
voortreffelijk antwoord. 1…Tf1+ 2.Kxf1 en toen was de 
dame niet meer onkwetsbaar. Niemand heeft Gerben 
horen vloeken. In tegendeel. Hij rechtte de rug en ging 
er voor zitten om toch nog remise te bereiken. En dat is 
misschien nog het knapste na zo’n opdoffer. 
Dit blad is er niet alleen voor ASV-heldendaden. Zo 
werd Rob van Belle in de wedstrijd van ons vierde tegen 
Veenendaal 1 het slachtoffer van een overval, die we zo 
op donderdag op het bord kunnen zetten als “zwart 
speelt en wint”. 
 
Diagram 4. 
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Er volgde 1…Lxh3 2.Lf3 Pd3 3.De2 Txf3. De dader was 
Benno van der Veen. 
In diezelfde match deed Jan Knuiman iets leuks terug 
tegen Audry Burer. 
 
Diagram 5 
 

 
 
Zwart probeerde (overigens gesteund door Fritz) het 
laatste wat er nog inzit. 1. ..Kh3 2. Kg1 …Ld7? Maar 
hiervoor ontbreekt de steun van de computer. Hij zal 
gedacht hebben, dat het op een ruil van de pionnen b5 
en b6 uitdraait, wat de remise alleen maar dichterbij 
brengt. Maar Jan hoefde die pion niet. Er volgde 3.Pe4 
en dat dreigt mat op f2 of als de koning direct terugwijkt 
naar h4 loperverlies via de vork op f6. Het paard blijft 
toch het meest verrassende stuk van het schaakspel. 
In ASV 5 – Zutphen 2 haalde Theo van Amerongen op 
leuke wijze een punt tegen Hendrik de Vos.  
 
Diagram 6 
 
 

 
Theo vertelde, dat hij het hier ineens zag. 1.g3 zou 
winnend zijn. Dat bleek ook zo. Het vervolg was: …e5 
2.gxf4 gxf4 3.Tg1 en zwart gaf het op. 2…exf4 zou wel 
beter zijn geweest, maar dan redt zwart het ook niet na 
3.Tg1. Theo liet nog los, dat dit zijn zoveelste winst was 
tegen de Siciliaanse draak. “De meeste zwartspelers 
zijn niet scherp genoeg op de damevleugel bezig en dan 

krijg je bijna vanzelf een zware aanval op de 
koningsvleugel.” Hij speelt het graag met wit.   
Het tiende verloor met maar liefst 5-1 van het zesde van 
de Toren. Het enige winstpunt kwam van Henk 
Kelderman. In Diagram 7 is te zien, dat hij met zwart al 
een betere stand heeft weten te bereiken. 
 
Diagram 7 
 

 
 
Tegenstander W. Saleh speelde hier 1. b2-b3, een flinke 
fout, die Henk ogenblikkelijk afstrafte met …Lb4 om een 
stuk te incasseren. Wit gaf het op. Het blijft een 
genoegen om te zien hoe onze nestor – over een paar 
maanden negentig – zo alert blijft spelen. Hij blijft voor 
velen een houvast voor de toekomst. Oud worden hoeft 
niet erg te zijn. 
 
Intern 
Abbes Dekker en Hedser Dijkstra leken vooral in de 
weer om een vreemdsoortig kunstwerk te creëren. 
Diagram 8 geeft het uitgangspunt voor een bijzondere 
stelling. 
 
Diagram 8 
 
 

 
Hedser speelde hier 1…Df4+ Er volgde 2.Kb1 Lf5 
Abbes speelde het waarschijnlijk sterkste antwoord 3. 
Df3. Het kunstwerk is volbracht.De hele f-lijn zit vol. 
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Maar het zal zwart waarschijnlijk niet veel plezier 
brengen. Het was inderdaad snel afgelopen. Er volgde 
3…Lg3 4.Le2 Tfe8 5. Thf1 Dc7 Dat moet een rekenfout 
zijn. 6.Dxf5 Txe2 en geli jk opgegeven. Zwart kan met 
de dame weliswaar een stuk terugslaan, maar had 
kennelijk overzien, dat na Pxe2 dit paard ook weer 
verder door kan slaan.  
Leuk en leerzaam. We gaan naar Tom Bentvelzen – 
Tony Hogerhorst. 
 
Diagram 9 
 

 
 
Wit is aan zet. Die zet lijkt logisch. U en ik: allemaal 
zouden wij 1.Tc3 spelen. Als je pion g3 verliest is het 
gelijk uit. De zet is zo logisch, dat je er misschien niet 
verder naar kijkt. Tony antwoordde in tijdnood dan ook 
direct …Kg4. Overigens net als de computer. Maar toch 
een verliezende fout. Er  volgde 2.Txb3  axb3 3.a4 en 
nu blijkt zwart met alles net te laat te zijn. Had hij zijn 
koning maar naar e4 gespeeld dan had hij waarschijnlijk 
wel gewonnen. 

Wie naar Diagram 10 kijkt kan een vermoeden hebben 
wie er achter het bord zitten. 
 
Diagram 10 
 

 
 
Dick Hajee heeft er met zwart weer eens een heerlijke 
troep van gemaakt. Als je naast hem zit ben je wel 
verplicht even veel naar zijn bord te kijken als het jouwe. 
In het diagram staat zwart iets beter. Maar Tje Wing Au 
met wit dacht de ergste angel uit het vlees te halen met 
1.Lxe3. De bedoeling zal duidelijk zijn. Na 2.Te1 wint hij 
zijn stuk terug en de verre vrijpion is verdwenen. Pas 
toen ontdekte hij, dat dit strandt op 2...0-0-0 3.Txe2 
Ld4+. Dus moest eerst Ta1 in veiligheid worden 
gebracht. 1…Lxe3 2.Ta2. Maar na 2...Df6+ 3.Kb3 Lg4 
was het stuk echt weg en dan red je het niet meer tegen 
Dick. 

Interne competitie 
Erik Wille 

Een spannend seizoen ligt achter ons. Afgelopen 
donderdag werd de 34e en laatste ronde van de interne 
competitie gespeeld, zodat nu de eindstand bekend is. 
706 interne en 607 externe partijen zijn gespeeld en dat 
betekent dat er gemiddeld elke donderdag zo’n 50 ASV-
ers achter de door hun zo geliefde (en soms zo gehate) 
schaakstukken plaatsnamen. De afgelopen seizoen 
ingevoerde driedeling leverde ook dit seizoen weer veel 
extra spanning op en natuurlijk ook drie kampioenen. 
Pas op de laatste clubavond werden twee van de drie 
clubkampioenen bekend. Daarmee heeft deze formule 
zich opnieuw bewezen. Dat de competitie bij de ASV-
ers in trek is, blijkt wel uit het feit dat 101 spelers één of 
meer partijen hebben gespeeld. 82 spelers speelden 
zelfs tien of meer partijen. Het is een positieve 
ontwikkeling dat steeds meer spelers de weg naar de 

clubavond weten te vinden.  
 
Om in de eindstand opgenomen te worden, moeten 25 
partijen gespeeld zijn. Onderstaande 36 spelers hebben 
dat dit seizoen gered. Chapeau!  
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Het aantal van 36 is overigens iets lager dan afgelopen 
seizoen. Er zijn dit seizoen echter veel spelers net onder 
de 25 blijven steken. Het moet mogelijk zijn om deze lijst 
tot een vijftigtal spelers te laten groeien. Laat dat de 
uitdaging zijn voor het nieuwe seizoen. 
 
A-groep 
In de hoogste groep was de spanning als elk jaar te 
snijden, maar dan met als motto “haalt ie het of haalt ie 
het niet”. Eerst was de vraag of Remco de Leeuw de 25-
partijengrens zou halen. Toen dat gelukt was, was in 
ieder geval zeker dat Gonzalo Tangarife uitgeschakeld 
was. De enige concurrent die voor Remco de Leeuw 
restte, was toen nog Otto Wilgenhof. Maar dan mocht 
Otto Wilgenhof geen partij meer missen. En dat deed hij 
niet, dus leek het kampioenschap zeker. De laatste twee 
ronden gooide echter nog bijna roet in het eten. Otto 

verloor namelijk achtereenvolgens de bekerfinale van 
Fokke Jonkman en in de slotronde ging het tegen Paul 
de Freytas in een combinatie mis. Otto Wilgenhof hield 
ondanks zijn slechte competitieslot toch 47 punten 
marge over. Na zijn tweede plaats van afgelopen 
seizoen is de titel weer terug bij Otto Wilgenhof. Hij 
veroverde de titel immers ook in 2003-2004. 

Plts Speler groep ELO INTERN % EXTCUP % STIJ TPR 
1. Otto Wilgenhof A 2179 8½-14 60.7 6 -11 54.5 37 2184 
2. Remco de Leeuw A 2155 9 -16 56.3 6½- 9 72.2 -46 2149 
3. Gonzalo Tangarife A 2080 12 -23 52.2 6½- 8 81.3 100 2080 
4. Fokke Jonkman A 2076 16½-26 63.5 4 - 9 44.4 64 2076 
5. Martin Weijsenfeld A 1973 22½-31 72.6 2 - 8 25.0 95 1973 
6. Paul de Freytas A 1957 16 -31 51.6 7 -11 63.6 105 1957 
7. Ruud Wille A 1932 14½-27 53.7 4 - 7 57.1 22 1932 
8. Siert Huizinga A 1903 12 -23 52.2 5 - 9 55.6 35 1904 
9. Anne Paul Taal A 1901 10 -18 55.6 3½- 8 43.8 20 1903 
10. Erik Wille A 1858 4½-14 32.1 4½-11 40.9 -81 1847 
11. Robert Naasz A 1814 6½-17 38.2 5½- 8 68.8 -1 1814 
12. Dick Hajee B 1794 12 -25 48.0 5 - 7 71.4 0 1794 
13. Jan Vermeer B 1790 14 -26 53.8 6 - 9 66.7 75 1790 
14. Tony Hogerhorst B 1790 14½-29 50.0 5 -10 50.0 22 1790 
15. Theo van Amerongen B 1750 11 -24 45.8 7 - 9 77.8 31 1750 
16. Rob van Belle A 1744 14½-29 50.0 3 - 8 37.5 -76 1744 
17. Ignace Rood B 1731 15½-26 59.6 2½- 6 41.7 78 1731 
18. Tje Wing Au C 1723 13 -23 56.5 4½- 8 56.3 181 1723 
19. Hedser Dijkstra B 1713 10 -24 41.7 2½- 7 35.7 -44 1713 
20. Hendrik van Buren B 1694 12½-24 52.1 2½- 5 50.0 12 1694 
21. Frans Veerman B 1646 11½-20 57.5 2 - 7 28.6 46 1649 
22. Walter Manschot B 1604 15 -28 53.6 0 - 0 0.0 -77 1600 
23. Wilfred Ariens B 1598 12½-25 50.0 2 - 5 40.0 24 1598 
24. Horst Eder B 1589 9½-21 45.2 4½- 7 64.3 -41 1588 
25. Roland Stravers B 1563 7½-16 46.9 6½- 9 72.2 -1 1563 
26. Theo Koeweiden B 1558 10 -20 50.0 6 -10 60.0 -77 1558 
27. Wim Zunnebeld B 1543 13½-25 54.0 ½- 2 25.0 -54 1539 
28. Mark Egging C 1509 15½-27 57.4 0 - 0 0.0 64 1514 
29. Jacob Zandbergen B 1468 11½-22 52.3 2½- 5 50.0 -151 1457 
30. Herman de Munnik C 1421 10 -19 52.6 3 - 7 42.9 -5 1420 
31. Henk Kelderman C 1370 14½-26 55.8 4 - 6 66.7 26 1370 
32. Jonathan v d Krogt C 1312 14½-26 55.8 3 - 5 60.0 112 1312 
33. Hein van Vlerken C 1285 15 -29 51.7 2 - 4 50.0 24 1285 
34. Bob Hartogh Heys C 1277 10 -23 43.5 2½- 6 41.7 -164 1277 
35. Peter Giltay C 1165 9½-21 45.2 1 - 4 25.0 -35 1160 
36. Phillip Stibbe C 1042 9 -30 30.0 0 - 1 0.0 0 1042 



40 

 juni 2006 ASV-Nieuws 

Opvallend zijn de hoge externe scores van Dick Hajee, 
Jan Vermeer, Theo van Amerongen en Roland Stravers.  
 
C-groep 
Qua spanning was het in deze groep al snel beslist. Tjé 
Wing Au had vanaf het begin zijn zinnen op de titel 

gezet en op het bord kon niemand hem daarin stoppen. 
De voorsprong op de nummer twee Mark Egging 
bedraagt dan ook ruim 200 punten. En Mark heeft op 
zijn beurt weer zo’n 100 punten meer dan Herman de 
Munnik. In deze groep stroomden gedurende het 
seizoen veel nieuwe spelers in. Daarvan haalden 

Otto Wilgenhof en Remco de Leeuw waren dit seizoen 
vooral heel constant, waarbij Remco ook extern nog 
eens heel goed scoorde. Gonzalo Tangarife dankt zijn 
hoge klassering met name aan zijn uitstekende 
presteren in ASV 3. De verrassing van het seizoen is 
Martin Weijsenfeld. Zijn score in de interne competitie is 
magnifiek. Nieuwkomer Paul de Freytas geeft met zijn 
plaats in de subtop meteen zijn visitekaartje af. Verder 
valt ‘coming man’ Robert Naasz op. Afgelopen jaar nog 
tweede in de B-groep als speler van ASV 7. Dit jaar 
handhaaft hij zich prima in de A-groep en inmiddels 
maakte hij al zijn debuut in de promotieklasse. 
 
B-groep 
In deze groep zijn de verschillen doorgaans het kleinst. 
Dat is ook niet vreemd, want ASV beschikt over heel 
veel spelers in deze categorie. We hebben dan ook niet 
helemaal toevallig drie teams in de tweede klasse 
OSBO. Het niveauverschil is gering en dat leverde een 
prachtig schouwspel op in deze groep. Zo stonden in 

oktober Hedser Dijkstra, Ruud Verhoef en Nico 
Schoenmakers nog op de eerste plaatsen. In januari 
sloot Tony Hogerhorst aan bij Hedser en Nico. De 
verschillen waren klein en bleven klein. In maart deed 
Tony Hogerhorst een geslaagde greep naar de 
koppositie. Hedser Dijkstra bleef volgen en ook Theo 
van Amerongen kwam naderbij. In de daaropvolgende 
maand zakten Hedser en Theo terug. Tony hielde zijn 
titelrace vol, maar hij zag nu Jan Vermeer en Dick Hajee 
naderbij komen. Bij de start van de slotronde ging Tony 
Hogerhorst nog aan de leiding. Lang stond hij ook 
uitstekend tegen Tom Bentvelzen. In tijdnood 
vergaloppeerde Tony Hogerhorst zich echter en Tom 
sloeg toe. Het zou een nederlaag met gevolgen blijken 
te zijn. Dick Hajee kwam door een remise tegen Jan 
Vermeer juist boven Tony Hogerhorst. En dat met een 
verschil van slechts vier punten. 
 
De eindstand: 

Plts Speler INTERN % EXTCUP % TPR 
1. Otto Wilgenhof 8½-14 60.7 6 -11 54.5 2184 
2. Remco de Leeuw 9 -16 56.3 6½- 9 72.2 2149 
3. Gonzalo Tangarife 12 -23 52.2 6½- 8 81.3 2080 
4. Fokke Jonkman 16½-26 63.5 4 - 9 44.4 2076 
5. Martin Weijsenfeld 22½-31 72.6 2 - 8 25.0 1973 
6. Paul de Freytas 16 -31 51.6 7 -11 63.6 1957 
7. Ruud Wille 14½-27 53.7 4 - 7 57.1 1932 
8. Siert Huizinga 12 -23 52.2 5 - 9 55.6 1904 
9. Anne Paul Taal 10 -18 55.6 3½- 8 43.8 1903 
10. Erik Wille 4½-14 32.1 4½-11 40.9 1847 
11. Robert Naasz 6½-17 38.2 5½- 8 68.8 1814 
12. Rob van Belle 14½-29 50.0 3 - 8 37.5 1744 

Plts Speler INTERN % EXTCUP % TPR 
1. Dick Hajee 12 -25 48.0 5 - 7 71.4 1794 
2. Jan Vermeer 14 -26 53.8 6 - 9 66.7 1790 
2. Tony Hogerhorst 14½-29 50.0 5 -10 50.0 1790 
4. Theo van Amerongen 11 -24 45.8 7 - 9 77.8 1750 
5. Ignace Rood 15½-26 59.6 2½- 6 41.7 1731 
6. Hedser Dijkstra 10 -24 41.7 2½- 7 35.7 1713 
7. Hendrik van Buren 12½-24 52.1 2½- 5 50.0 1694 
8. Frans Veerman 11½-20 57.5 2 - 7 28.6 1649 
9. Walter Manschot 15 -28 53.6 0 - 0 0.0 1600 
10. Wilfred Ariëns 12½-25 50.0 2 - 5 40.0 1598 
11. Horst Eder 9½-21 45.2 4½- 7 64.3 1588 
12. Roland Stravers 7½-16 46.9 6½- 9 72.2 1563 
13. Theo Koeweiden 10 -20 50.0 6 -10 60.0 1558 
14. Wim Zunnebeld 13½-25 54.0 ½- 2 25.0 1539 
15. Jacob Zandbergen 11½-22 52.3 2½- 5 50.0 1457 
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logischerwijze veel spelers de 25 partijen nog niet. Dat 
zal komend jaar anders zijn, zodat ook in deze groep de 
spanning zal terugkeren. 

 
De eindstand: 

Het is mooi te zien dat de onverslijtbare Henk 
Kelderman ook op 89-jarige leeftijd nog een flinke 
plusscore weet neer te zetten. Hij blijft een voorbeeld 
voor velen. Datzelfde geldt trouwens voor zijn jongere 
teamgenoot Hein van Vlerken. Jonathan van der Krogt 
kent een prima eerste jaar en hij zal ongetwijfeld de 
komende seizoen verder doorgroeien. 
 
Plus en min 
Elk jaar volgen we ook weer de ontwikkelingen van de 
spelers en dat levert altijd een fraai klassement van de 
snelst stijgende spelers op. Dit jaar heeft deze lijst wel 
een zeer verrassende ontknoping. Immers, lang ging de 
strijd tussen Tjé Wing Au, Gerrit Verbost en Bijan 
Zahmat. De uitslagen van de laatste weken hebben 
daar een verrassende wending aan de eindstand 
gegeven: 

 
Nieuwkomer Lion de Kok, die via de schaaklessen van 
Hendrik van Buren zijn entree bij ASV vond, heeft 
kennelijk heel goed opgelet bij die lessen. Tjé Wing Au 
en Bijan Zahmat hebben het nakijken. Een eindsprint 
van 5 uit 6 leverde Lion de Kok de winst in dit 
klassement op. 
 
Daar waar het spelers goed gaat, zijn er (helaas) ook 
altijd spelers die de punten doneren. Maar liefst acht 
spelers raakten ruim meer dan 100 punten kwijt. 
Daaronder opvallende namen als Wouter van Rijn en 
Kees Verkooijen. Ook Edgar van Seben, Erik Wille, Paul 
Schoenmakers en Tijs van Dijk scoren “hoog” op deze 
lijst. 
 

Bekercompetitie 
We waren bij de kwartfinales gebleven. Daarin vielen 
geen verrassingen te noteren. Otto Wilgenhof won 
eenvoudig en vooral heel snel van de winnaar van de 
bekergroep Jan Vermeer. Guust Homs toonde zich de 
sterkere tegen Kees Verkooijen. Anne Paul Taal kwam 
tekort tegen Fokke Jonkman en Richard van der Wel 
versloeg in twee partijen routinier Kees Sep. In de halve 
finale stond de cupfighter echter op. Fokke Jonkman 
klopte met zwart favoriet Guust Homs. In de finale 
wachtte Fokke Jonkman Otto Wilgenhof, die Richard 
van der Wel klopte. De belangen in de finale 
weerhielden Otto Wilgenhof en Fokke Jonkman er niet 
van er een frivole partij van te maken. Fokke Jonkman 
profiteerde van een blunder van Otto en is daarmee de 
nieuwe bekerwinnaar. 
 
Rapidkampioenschap 
De vijf rapidavonden werden door 66 spelers bezocht. 
Van dat aantal speelden 38 spelers de helft of meer 
partijen. Kortom: ook dit kampioenschap voorziet voor 
velen in een behoefte.  
Remco de Leeuw toonde zich dit seizoen met 
overmacht de sterkste. Het verschil met de nummer 
twee bedraagt 1½ punt en dat is aanzienlijk. 
 
De eindstand: 

Plts Speler INTERN % EXTCUP % TPR 
1. Tje Wing Au 13 -23 56.5 4½- 8 56.3 1723 
2. Mark Egging 15½-27 57.4 0 - 0 0.0 1514 
3. Herman de Munnik 10 -19 52.6 3 - 7 42.9 1420 
4. Henk Kelderman 14½-26 55.8 4 - 6 66.7 1370 
5. Jonathan v d Krogt 14½-26 55.8 3 - 5 60.0 1312 
6. Hein van Vlerken 15 -29 51.7 2 - 4 50.0 1285 
7. Bob Hartogh Heys 10 -23 43.5 2½- 6 41.7 1277 
8. Peter Giltay 9½-21 45.2 1 - 4 25.0 1160 
9. Phillip Stibbe 9 -30 30.0 0 - 1 0.0 1042 

Plts Speler groep ELO STIJ 
1. Lion de Kok C 1196 194 
2. Tje Wing Au C 1725 181 
3. Bijan Zahmat B 1798 174 
4. Gerrit Verbost C 1342 143 
5. Jonathan v d Krogt C 1315 112 
6. Sjoerd v Roosmalen A 2130 112 
7. Paul de Freytas A 1958 105 
8. Gonzalo Tangarife A 2082 100 
9. Martin Weijsenfeld A 1977 95 
10. Ignace Rood B 1731 78 Nr speler Score 

1 Remco de Leeuw 17.0 
2 Otto Wilgenhof 15.5 
3 Guust Homs 15.5 
4 John Sloots 14.0 
5 Theo Jurrius 13.5 
6 Laurens Storms 11.5 
7 Tje Wing Au 11.0 
8 Gonzalo Tangarife 11.0 
9 Ruud Wille 11.0 

10 Bijan Zahmat 10.5 
11 Anne Paul Taal 10.5 
12 Hedser Dijkstra 10.5 
13 Siert Huizinga 10.5 
14 Dick Hajee 10.5 
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Opvallend zijn ook hier de hoge klasseringen van Tjé 
Wing Au en Bijan Zahmat. Verder heeft Laurens Storms 
laten zien dat hij nog steeds met de besten mee kan. 
Hopelijk vindt hij snel weer meer tijd voor het schaken.  
 
Snelschaakkampioenschap 
Het snelschaakkampioenschap werd een prooi voor 
Otto Wilgenhof. Hij bleef anderhalf punt voor op Wouter 
van Rijn. Gerben Hendriks verraste met de derde plaats, 
maar de revelatie van de avond was Tony Hogerhorst. 
Nadat hij zich nipt voor de finalegroep had weten te 
kwalificeren, versloeg hij in de finale Otto Wilgenhof (als 
enige), Wouter van Rijn en Gerben Hendriks. 

De top drie: 
1. Otto Wilgenhof 8 
2. Wouter van Rijn 6½ 
3. Gerben Hendriks 6 
 
Super Prestigeklassement 
Wie was het meest constant in alle disciplines? 
Daarvoor stellen we jaarlijks het 
superprestigeklassement op. De eerste acht uit alle 
competities krijgen hiervoor punten.  
De eindstand ziet er zo uit: 

Het moge duidelijk zijn dat Otto Wilgenhof de 
opvallendste speler van het seizoen was.  Hij scoorde in 
alle disciplines goed. Remco de Leeuw kon daar maar 
in twee competities iets tegenover zetten en eindigde 
overtuigend tweede. Knap is de prestatie van 
bekerwinnaar Fokke Jonkman, die voor zijn hoge 
klassering wekelijks 250 km rijdt. Misschien moet de 
wedstrijdleider overwegen een kilometertoeslag in dit 
klassement op te nemen. 
 
In de eerste alinea van dit stuk las u al iets over de 
opkomst. Veel spelers speelden veel partijen. Eén was 
daarin een absolute topper: Tony Hogerhorst. Hij miste 
geen enkele competitiedonderdag. Sterker nog: Tony 
miste slechts twee rapidavonden en verder was hij er 
steeds. Wie gaat hem dat in het komend seizoen 
nadoen? 
 

We wensen u een goede zomer en op 31 augustus is na 
twee vrije speelavonden de start van weer een nieuw 
seizoen, waarin u alle ongelukjes van dit seizoen weer 
van u af kan spelen. 

plts speler interne beker rapid snelschaak totaal 
1. Otto Wilgenhof 32 10 13 8 63 
2. Remco de Leeuw 28 0 16 0 44 
3. Fokke Jonkman 20 12 0 0 32 
4. Gonzalo Tangarife 24 0 2 5 31 
5. Guust Homs 0 6 13 0 19 
6. Martin Weijsenfeld 16 0 0 0 16 
7. Paul de Freytas 12 0 0 2 14 
8. Ruud Wille 8 0 2 0 10 
9. John Sloots 0 0 10 0 10 
10. Richard van der Wel 0 6 0 3,5 9,5 
11. Anne Paul Taal 4 3 0 1 8 
12. Theo Jurrius 0 0 8 0 8 
13. Wouter van Rijn 0 0 0 7 7 
14. Laurens Storms 0 0 6 0 6 
15. Gerben Hendriks 0 0 0 6 6 
16. Tony Hogerhorst 0 0 0 3,5 3,5 
17. Jan Vermeer 0 3 0 0 3 
18. Kees Verkooijen 0 3 0 0 3 
19. Kees Sep 0 3 0 0 3 
20. Tjé Wing Au 0 0 2 0 2 



43 

 juni 2006 ASV-Nieuws 

Interne Competitie Eindstand 

Plts  Speler             ELO  INTERN  %   EXTCUP  %   STIJ TPR  
  1.Guust Homs         A 2213 10 -14 71.4  0 - 0  0.0   13 2224  
  2.Eelco de Vries     A 2204  0 - 0  0.0  3½- 9 38.9  -35 2151  
  3.Otto Wilgenhof     A 2179  8½-14 60.7  6 -11 54.5   37 2184 Clubkampioen 
  4.Leon van Tol       A 2165   ½- 2 25.0  0 - 0  0.0  -32 1869  
  5.Remco de Leeuw     A 2155  9 -16 56.3  6½- 9 72.2  -46 2149  
  6.Sjoerd v Roosmalen A 2130  0 - 0  0.0  7 - 9 77.8  112 2302  
  7.Sander Berkhout    A 2118  0 - 0  0.0  3 - 8 37.5  -42 2043  
  8.FrankSchleipfenbaueA 2103  7½-12 62.5  5 - 9 55.6   61 2120  
  9.Gonzalo Tangarife  A 2080 12 -23 52.2  6½- 8 81.3  100 2080  
 10.Fokke Jonkman      A 2076 16½-26 63.5  4 - 9 44.4   64 2076 
 11.Henk Bredewout     A 2070  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0 
 12.Richard van der WelA 2058  5 - 9 55.6  4½- 9 50.0  -73 2026 
 13.Laurens Storms     A 2056  1½- 2 75.0  0 - 0  0.0   29 2324  
 14.Peter Boel         A 2047  0 - 0  0.0  4½-11 40.9  -24 2020 
 15.Wouter van Rijn    A 2044  1 - 2 50.0  1½-10 15.0 -190 1857 
 16.Koert v Bemmel     A 2039  0 - 0  0.0  5 - 8 62.5   40 2112 
 17.Theo Jurrius       A 2030  8 -15 53.3  6 - 9 66.7   52 2038  
 18.Vincent de Jong    A 2026  1 - 1 100.  5 - 8 62.5   66 2126  
 19.John Sloots        A 2026  6 -11 54.5  2½- 8 31.3  -32 2014  
 20.Anthony Migchels   A 2023  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  
 21.Daan Holtackers    A 2023  0 - 1  0.0  5 - 9 55.6  -12 2008  
 22.Bert Buisman       A 2012  7 -14 50.0  7 -10 70.0  -16 2009  
 23.Cees Sep           A 1997  2 - 4 50.0  4 - 6 66.7   30 2036  
 24.Laurens Snuverink  A 1976  2½- 4 62.5  0 - 0  0.0   11 2025  
 25.Martin Weijsenfeld A 1973 22½-31 72.6  2½- 9 27.8   95 1973  
 26.Fred Reulink       A 1972  0 - 1  0.0  4½- 8 56.3   12 1990  
 27.Sherman Maduro     A 1962  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  
 28.Oliver Bruning     A 1962  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  
 29.Paul de Freytas    A 1957 16 -31 51.6  7 -11 63.6  105 1957  
 30.Barth Plomp        A 1954  3½- 7 50.0  7 -13 53.8   26 1963  
 31.Ruud Wille         A 1932 14½-27 53.7  4 - 7 57.1   22 1932  
 32.Jan Knuiman        A 1915   ½- 3 16.7  1½- 2 75.0  -29 1821 
 33.Gerben Hendriks    A 1911  8 -10 80.0  2½- 8 31.3   75 1944 
 34.Siert Huizinga     A 1904 12 -23 52.2  5 - 9 55.6   36 1904 
 35.Anne Paul Taal     A 1901 10 -18 55.6  3½- 8 43.8   20 1903  
 36.Ivo v d Gouw       A 1899  0 - 1  0.0  4½-11 40.9  -49 1851  
 37.Henny Haggeman     A 1860  4 - 6 66.7  0 - 0  0.0   59 2015  
 38.Erik Wille         A 1858  4½-14 32.1  4½-11 40.9  -81 1847 
 39.Kees Verkooyen     A 1852  4½- 9 50.0  0 - 6  0.0 -106 1783 
 40.Rogier van Gemert  A 1852  5½-14 39.3  0 - 0  0.0  -40 1822 
 41.Eric Hartman       B 1842  6 - 8 75.0  2½- 8 31.3   73 1884  
 42.Erika Belle        B 1832  0 - 0  0.0  5 - 9 55.6   36 1886 
 43.Paul Schoenmakers  A 1826  5 -14 35.7  2 - 4 50.0  -78 1792  
 44.Robert Naasz       A 1814  6½-17 38.2  5½- 8 68.8   -1 1814 
 45.Michael Mogendorff A 1813  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0 
 46.Harm Steenhuis     B 1805  5½-11 50.0  1 - 2 50.0   11 1815 
 47.Edgar van Seben    A 1796   ½- 1 50.0  2 - 9 22.2  -83 1687 
 48.Bijan Zahmat       B 1796  4 - 7 57.1  5½- 8 68.8  174 1910 
 49.Dick Hajee         B 1794 12 -25 48.0  5 - 7 71.4    0 1794 Kampioen B-groep 
 50.Jan W v Willigen   A 1792   ½- 3 16.7  3½- 9 38.9  -61 1733 
 51.Jan Vermeer        B 1790 14 -26 53.8  6½-10 65.0   75 1790 
 52.Tony Hogerhorst    B 1790 14½-29 50.0  5 -10 50.0   22 1790  
 53.Carel Huiskamp     A 1789  0 - 1  0.0  0 - 0  0.0  -11 1581  
 54.Albert Marks       B 1786  6 -12 50.0  4½- 7 64.3   17 1792  
 55.Saifudin Ayyoubi   B 1782  0 - 0  0.0  3 - 6 50.0   -2 1775  
 56.Theo van Amerongen B 1750 11 -24 45.8  7 - 9 77.8   31 1750 
 57.Hans Rigter        B 1749  0 - 0  0.0  1 - 7 14.3  -40 1663  
 58.Harold Boom        B 1749 13 -24 54.2  0 - 0  0.0   22 1753  
 59.Henk Kuiphof       B 1746  5 -13 38.5  4½- 9 50.0  -21 1741 
 60.Rob van Belle      A 1744 14½-29 50.0  3 - 8 37.5  -76 1744  
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Plts  Speler             ELO  INTERN  %   EXTCUP  %   STIJ TPR  
 61.Nico Schoenmakers  B 1741  5 -13 38.5  3½- 7 50.0  -28 1732 
 62.Ruud Verhoef       B 1738  8½-14 60.7  3 - 7 42.9   65 1756 
 63.Abbes Dekker       B 1737  8 -15 53.3  3 - 5 60.0  -12 1733 
 64.Ignace Rood        B 1731 15½-26 59.6  3½- 7 50.0   78 1731  
 65.Tje Wing Au        C 1723 13 -23 56.5  4½- 8 56.3  181 1723 Kampioen C-groep 
 66.Hedser Dijkstra    B 1713 10 -24 41.7  2½- 7 35.7  -44 1713 
 67.Frits Wiggerts     B 1712  7½-14 53.6  2 - 4 50.0  -13 1706  
 68.Hendrik van Buren  B 1694 12½-24 52.1  2½- 5 50.0   12 1694 
 69.Jan Groen          B 1693   ½- 3 16.7  0 - 0  0.0  -34 1490 
 70.Tom Bentvelzen     B 1681  5 -11 45.5  3 - 6 50.0  -23 1669 
 71.Fred Duchene       B 1673  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  
 72.Jacques Boonstra   B 1666  1 - 3 33.3  5½- 9 61.1   18 1683  
 73.Murat Duman        B 1663  0 - 0  0.0  1½- 3 50.0   20 1783  
 74.Erwin Velders      B 1659  6½-16 40.6  0 - 0  0.0  -29 1642 
 75.Frans Veerman      B 1646 11½-20 57.5  2 - 7 28.6   46 1649 
 76.Kasper Uithof      B 1633  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0 
 77.Zekria Amani       B 1633  2½- 3 83.3  1½- 4 37.5   11 1658 
 78.Tijs van Dijk      B 1628  1 - 6 16.7  3 - 6 50.0  -85 1544 
 79.Walter Manschot    B 1604 15 -28 53.6  0 - 0  0.0  -77 1600 
 80.Wilfred Ariens     B 1598 12½-25 50.0  2 - 5 40.0   24 1598  
 81.Horst Eder         B 1589  9½-21 45.2  4½- 8 56.3  -41 1588 
 82.Roland Stravers    B 1563  7½-16 46.9  5½- 9 61.1   -1 1563 
 83.Theo Koeweiden     B 1558 10 -20 50.0  6 -10 60.0  -77 1558 
 84.Wim Zunnebeld      B 1543 13½-25 54.0   ½- 2 25.0  -54 1539 
 85.Rob Elzas          C 1542  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  
 86.Henk Wille         C 1541  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0 
 87.Jan Looyen         B 1531  8 -14 57.1  0 - 0  0.0  -19 1516 
 88.Harrie Kruizenga   C 1515   ½- 2 25.0  0 - 0  0.0  -15 1379 
 89.Mark Egging        C 1509 15½-27 57.4  0 - 0  0.0   64 1514  
 90.Ko Kooman          C 1503  9½-19 50.0  1½- 5 30.0  -17 1500 
 91.Bert Sigmond       C 1499  4½-11 40.9  3 - 7 42.9  -36 1483 
 92.Peter van Deursen  C 1471  0 - 2  0.0  0 - 0  0.0  -29 1203 
 93.Jacob Zandbergen   B 1468 11½-22 52.3  2 - 5 40.0 -151 1457 
 94.John Bijlsma       C 1467  2 - 7 28.6  0 - 0  0.0  -33 1395  
 95.Jans Askes         C 1463  1½- 4 37.5  1 - 6 16.7  -36 1416  
 96.Hans Meijer        C 1446 11½-19 60.5  1½- 5 30.0  -50 1438 
 97.Jeffrey Noordhof   C 1446  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0 
 98.Teun van der Leer  C 1442  5½- 8 68.8   ½- 4 12.5  -12 1431 
 99.Umit Duman         C 1441  0 - 1  0.0  1 - 1 100.   24 1665 
100.Herman de Munnik   C 1421 10 -19 52.6  3 - 7 42.9   -5 1420 
101.Bob Sanders        C 1405  1½- 8 18.8  0 - 0  0.0 -112 1203  
102.Rene Lemein        C 1388  8 -12 66.7  1 - 2 50.0   45 1421 
103.Henk Kelderman     C 1370 14½-26 55.8  4 - 6 66.7   26 1370 
104.Angelo Spallina    C 1364  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0 
105.Andre de Groot     C 1348  1 - 2 50.0  2 - 6 33.3  -39 1278 
106.Gerrit Verbost     C 1340 10½-17 61.8  3½- 7 50.0  143 1363 
107.Ernst Singendonk   C 1335  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0 
108.Jan Zuidema        C 1326  7 -15 46.7  0 - 1  0.0   -9 1321 
109.Jonathan v d Krogt C 1312 14½-26 55.8  3 - 5 60.0  112 1312 
110.Jolien van Twist   C 1307  0 - 1  0.0  0 - 1  0.0  -30 1035 
111.Hein van Vlerken   C 1285 15 -29 51.7  2 - 4 50.0   24 1285 
112.Bob Hartogh Heys   C 1277 10 -23 43.5  3 - 7 42.9 -164 1277  
113.Jesse Gilling      C 1244  1 - 1 100.  2 - 4 50.0   44 1386 
114.Herman v d Meulen  C 1220  5 -12 41.7  1 - 4 25.0 -110 1157 
115.Thomas Janssen     C 1198  0 - 0  0.0   ½- 2 25.0   -2 1178 
116.Lion de Kok        C 1194  8½-13 65.4  0 - 0  0.0  194 1361 
117.Peter Giltay       C 1165  9½-21 45.2  0 - 4  0.0  -35 1160 
118.Jelmer Visser      C 1156  9 -19 47.4  0 - 1  0.0   52 1173 
119.Piet Blees         C 1056  3 -15 20.0  0 - 0  0.0 -178  940 
120.Phillip Stibbe     C 1042  9 -30 30.0  0 - 1  0.0    0 1042  
121.Bon te Braak         1011  1 - 1 100.  0 - 0  0.0   11 1219 
122.Rene de Goey       C  963  0 - 4  0.0  0 - 0  0.0  -37  803 
123.Ingrid Rietmeijer  C  828  1 -23  4.3  0 - 0  0.0 -272  774 


