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Beste Lezers, 
 
Dit is de laatste ASV-Nieuws van dit seizoen. 
De totale opbrengst aan ASV-Nieuws 
pagina’s dit seizoen is een niet misselijke 220 
pagina’s. Dat is dus gemiddeld meer dan 36 
pagina’s per Nieuws! Alle schrijvers die dit 
seizoen hebben bijgedragen wil ik hartelijk 
bedanken. Nogmaals, zonder schrijvende leden is er 
geen ASV-Nieuws mogelijk.  
 
Ook voor dit Nieuws heeft men weer flink zijn best 
gedaan. Nu het seizoen is geëindigd wordt er druk 
teruggeblikt en vooruit gekeken. Verder verslagen van 
de vele ASV activiteiten van de afgelopen periode, zoals 
de massakamp, de OSBOcup finale en het Vierkampen 
toernooi. Daarnaast kunt u alles over de afgelopen 
interne competitie lezen. En uiteraard hoeft u de vaste 
rubrieken niet te missen. 
 
 

 
 
De redactie wenst natuurlijk iedereen een 
fijne zomervakantie. En iedereen die ergens 
een toernooi gaat spelen: veel succes! Mocht 
u goed presteren: schrijf er wat over! Mocht 
het juist heel erg slecht gaan: er is geen 
beter vermaak dan leedvermaak dus schrijf 

er over! Heeft u niet genoeg voor een heel stuk maar 
wel een leuke stelling gehad: iets voor Plaatjes kijken?  
 
Namens de redactie veel leesplezier gewenst, 
 
 

Robert Naasz 
 
 

 

De laatste ASV-Nieuws van het seizoen roept altijd vele 
gedachten op. Leuke en mindere momenten uit het 
voorbije jaar trekken aan het netvlies voorbij. Echter ook 
de toekomst van onze club, van het schaken in Arnhem, 
de OSBO en het totale georganiseerde schaak flitsen 
vaak door ons hoofd. En zo is een botsing tussen 
verleden, heden en toekomst onvermijdelijk. Successen 
uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst. 
Net zo min als vooruitstrevende plannen per definitie tot 
verbeteringen leiden. Een zekerheid is wel dat wanneer 
er niets gebeurd de achteruitgang op de loer ligt. 
 
Het lijkt een filosofische opening van deze rubriek die 
vaak zo concreet is. We kunnen echter niet voorbijgaan 
aan het feit dat een periode van verandering is ingezet. 
Openlijk wordt gesproken over het binnen afzienbare tijd 
afschaffen van de regionale geledingen van onze 
schaakbond. Dit als antwoord op de tanende 
belangstelling voor het georganiseerde schaak. Het is 
waarschijnlijk aan een volgende generatie schakers om 
te beoordelen of dit het goede antwoord is.  
 
De toekomst van het georganiseerde schaak is een 
onderwerp waar we een hele ASV-Nieuws over vol 
kunnen schrijven, maar dat doen we niet. In het vervolg 
beperken we ons tot ASV. Aansluitend op het 
voorgaande willen we u even bijpraten over de 
voortgang van de uitvoering van het jaarplan 2007. We 
zijn in de uitvoering wat achterop geraakt. Dat om te 
beginnen. Daar kunnen we excuses voor geven, maar 

die veranderen niets aan de constatering. Bij de jeugd 
zien we dat de deelname aan toernooien groeit. Ook de 
participatie van jeugdspelers in ASV 10 is een positieve 
ontwikkeling. Organisatorisch moet de jeugdleiding 
echter flink versterkt worden om dat te kunnen bereiken 
wat we nastreven. Daarvoor zijn ouders en 
seniorenschakers nodig. Heel vroeg in het nieuwe 
seizoen zullen we hiervoor gerichte acties op touw 
zetten. Theo Jurrius gaat bovendien de jeugdleiding 
verlaten. Na jaren van trouwe dienst kan hij het werk 
voor de jeugd niet meer combineren met zijn baan. 
Langs deze weg zeggen we Theo hartelijk dank voor 
zijn inspanningen. 
 
Wat ledenwerving betreft zijn we al een stap verder. We 
zijn al een aantal keren de straat op geweest en 
inmiddels hebben, mede door de publiciteit die ASV via 
de toernooien genereert, weer enkele potentiële nieuwe 
leden de weg naar ons home aan de Monnikensteeg 
gevonden. Omdat de loop erin moet blijven, gaan we 30 
juni op de braderie van de ondernemers van de 
Steenstraat weer reclame maken. Ook verwachten we 
dat het Euwe-Stimulanstoernooi van 17 t/m 26 augustus 
zoveel aandacht voor het schaken brengt, dat daardoor 
ook huisschakers geïnteresseerd raken in het 
clubschaak. In het najaar zullen meer initiatieven 
volgen. In dat verband zijn we ook verheugd over de 
continuering van de overeenkomst met Bibliotheek 
Arnhem. 
 

Van het bestuur 

Van de redactie 
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De schaaktraining is dit seizoen succesvol 
gecontinueerd en dat houden we ook in komend 
seizoen vol. Wij zullen de data van de trainingsavonden 
zo snel mogelijk bekendmaken, zodat u deze avonden 
vrij kunt houden. 
 
Verder hebben we gehoor gegeven aan het verzoek van 
de leden om de speelduur van de partijen op de 
clubavond eens tegen het licht te houden. Hedser 
Dijkstra en Frank Schleipfenbauer hebben een enquête 
opgesteld en op dit moment wordt u gevraagd om uw 
mening. De uitkomst van die enquête zullen we u na de 
zomer presenteren. Tenslotte kunnen we u melden dat 
de overgang naar het automatisch incasseren van de 
contributie nagenoeg is afgerond. Nog slechts enkelen 
hebben tot op heden geen machtiging afgegeven. Eric 
Hartman heeft er veel werk aan gehad, maar dat was 
een investering die zich in de toekomst ruim 
terugbetaald. 
 
Tot zover de toekomst en dus even tijd voor een 
terugblik. 
Als we aan het afgelopen seizoen terugdenken, dan 
schieten ons natuurlijk als eerste de kampioenschappen 
van ASV 3 en 5 en de promotie van ASV 4 te binnen. 
Het zal moeilijk worden dit succes te continueren in het 
komende seizoen, maar daar gaan we wel alles aan 
doen. Ook de bekerteams waren zeer succesvol. ASV 1 
kwam ver in de KNSB-beker en ASV 4 bereikte zelfs de 
finale van de OSBO-cup. Daarnaast is het ons gelukt 
om de tien teams steeds volledig aan de start te laten 
verschijnen. Dat lijkt een open deur, maar helaas is dat 
bij veel wedstrijden niet vanzelfsprekend tegenwoordig. 
Dank zijn we dan ook verschuldigd aan de teamleiders 
die alles regelden, maar zeker ook aan de spelers die 
zo trouw meespeelden en dat gelukkig ook blijven doen. 
Dat laatste is gebleken uit de inventarisatie onder de 
spelers. De meeste spelers doen ook komend seizoen 
weer graag als vaste speler of als reserve mee in de 
competitie. Wij hebben dan ook goede hoop dat we ook 
in 2007-2008 met tien teams aan de start zullen 
verschijnen. 
 
Het was ook het seizoen van de mooie ASV-toernooien. 
Het OSKA leverde met Wouter van Rijn en Jan Vermeer 
twee winnaars uit eigen kring op. In het 
Voorjaarstoernooi excelleerde Frans Veerman en tijdens 
de Vierkampen was Herman de Munnik niet te stoppen. 
Echter niet alleen het sportieve succes telt. Wat ons ook 

deugd doet is dat de schakers graag meedoen aan 
toernooien van ASV. Zo verdubbelde het 
deelnemersaantal bij het Vierkampentoernooi. De 
ambiance in het Lorentz levert daar zonder meer een 
belangrijke bijdrage aan. Maar ASV heeft dankzij de 
vele clubleden die daaraan een bijdrage leveren ook 
een goede naam in schaakland. En daar mogen we best 
trots op zijn. De massakamp tegen Wageningen is 
inmiddels een vast seizoenslot geworden. Het is ook 
deze keer weer een sfeervolle schaakmatch geworden 
en in 2008 gaan we hier zeker mee door. Net zoals we 
natuurlijk doorgaan met het daglichtschaak. Ook al zo’n 
activiteit die groeide. 
 
De interne competitie was dit seizoen minder spannend 
dan afgelopen jaar, maar desondanks zeer de moeite 
waard. Elders in dit blad leest u alles over de nieuwe 
kampioenen. Belangrijk is te constateren dat de 
clubavond nog steeds een gezellig samenzijn is, waar 
de strijd op het schaakbord hand in hand gaat met het 
drankje aan de bar. Voor dat laatste willen we de 
vrijwilligers achter de bar graag danken. 
 
Vanavond is de laatste clubavond van het seizoen. De 
vakantie lonkt. Voor de één zal dat een schaakloze 
periode zijn. De ander zal met de vele zomertoernooien 
niet achter het bord vandaan te krijgen zijn. Bilderberg, 
Dieren, Vlissingen, Gent, Banyoles of Praag, waar de 
schaakreis ook naar toegaat. We wensen u veel plezier 
en succes. En anders kunt u op 30 augustus weer 
terecht bij ASV. We waren graag een week eerder 
begonnen, maar vanwege de zomerkampen konden we 
niet eerder terecht. Maar aansluitend kunt meteen weer 
een heel weekend schaken in het Lorentz, dus u zit er 
zo weer in. 
 
Gelukkig kunt u van 17 t/m 26 augustus in het Rijnhotel 
genieten van topschaak met topcommentatoren. Ook 
kunt u wekelijks op alle maandagen en enkele vrijdagen 
schaken bij De Toren. U komt de zomer wel door, dat 
weten we zeker. En mist u het schaakbord nu al. Op 8 
juli kunt u al deelnemen 
aan de strijd om de 
Wachtbokaal. 
 
Wij wensen u een goede 
zomer en graag tot 30 
augustus! 

 
(De redactie heeft wederom besloten geheel belangeloos een royale hoeveelheid ruimte voor aantekeningen 
beschikbaar te stellen en dat nog wel op deze zeer prominente plek, juist onder de belangwekkende rubriek Van het 
bestuur. Maak hier bv een aantekening wanneer u tijdens de vakantie wordt getroffen door een golf van inspiratie en besluit 
een stuk voor het Enige Echte Clubblad te gaan schrijven……….....) 

     Ruimte voor Aantekeningen 
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De rubriek is nogal dun deze uitgave. Dat is logisch, 
want de KNSB en OSBO-competities  waren bijna 
afgerond. Alleen uit de interne competitie kon nog wat 
komen. Maar helemaal zonder zitten we niet. Maar laten 
we er een mooi septembernummer van maken. Jullie 
gaan allemaal zomertoernooien spelen, soms in de 
gekste uithoeken. Daar wil het thuisfront best wat van 
opsnuiven. Is alles wat we nu laten zien intern. Nee, 
toch niet helemaal. DIAGRAM 1 

 
 
 
 
 

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) 

Hier zien we Ruud Wille (ASV3) met wit in de laatste 
wedstrijd tegen Schaakstad 4. Zwart speelt Armen 
Hachijan. Op de stelling raak je nauwelijks uitgekeken. 
Zwart staat duidelijk beter. Voor winst moet hij nu 1…
Kf8 spelen. Een variant: 2.c6 Ke7 3.h4 Kd8 Dit maakt 
het al direct duidelijk. De zwarte koning wandelt naar 
c7, terwijl wit geen nuttige zetten heeft. Maar de 
Apeldoorner vond deze zet niet en speelde 1…dxc5 
2.bxc5 Kf8 3.d6 Ke8 4.c6 Tf6 5.c7 Kd7  DIAGRAM 2   
 

 
6.Lxa6 Nu heeft wit steeds nuttige zetten. …f1P  De 
enige mogelijkheid. Andere promoties verliezen. 7.Ke4 
Pg3+ 8.Ke5 Tf5 9.Kd4 Tf8 10.Kd5 Tf5 Het zal duidelijk 
zijn, dat dit remise is. Ruud haalde opgelucht adem, 
want hij had erg dicht in de buurt van de nederlaag 
gezeten.   
De match met Wageningen was ook dit jaar weer erg 
leuk. We gingen opnieuw kopje onder ; dit keer met 
14-11. Maar uiteraard waren er diverse goede partijen. 
Henk Kuiphof deed het erg mooi. Hier speelt hij met 
zwart tegen J.Boer. DIAGRAM 3 
 

 
Henk brengt hier een pionoffer, dat goed doordacht is. 
1…c4  

Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren 
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Er zit voor wit niet zoveel anders op dan de gave maar 
te accepteren. 2.bxc4 dxc4 3.dxc4 bxc4 4.Pd2xc4 Dd5 
Daar ging het om. Zwart krijgt een geweldig slagzwaard. 
5.Tf3 een zet, die de witte problemen eerder erger 
maakt dan oplost. DIAGRAM 4 
 

 
5 …Txc4  Prima. Als wit terugslaat wikkelt zwart af op f3 
en houdt een stuk meer over. 6.Td1 De4 Nu heeft wit al 
niet beter dan inslaan op c4. 7.g5 Tc2 De aanval heeft 
stormkracht gekregen. Een paar zetten later gaf wit op. 
 
Langdurig pret had Ko Kooman na zijn partij tegen Jan 
Zuidema. DIAGRAM 5 
 

 
In de diagramstelling heeft zwart net Lg7-f6 gespeeld. 
Een vrij uniek geval, want de witte toren kan naar 13 
velden; op elk van deze 13 zal hij sneuvelen. Ko poogde 
er het beste van te maken door dan maar de witte dame 
in de buurt van de zwarte koning te dirigeren. 1.Te6 
Pxe6 Het beste. Als zwart poogt het dameschaak te 
ontlopen via …Kf7 volgt 2.Txf6+ en zwart kan niet eens 
terugslaan wegens Pd5+ met damewinst. 2.Dxe6+ Kg7 
3.g4 Dit blijkt een val te zijn, ook al ging het per ongeluk. 
…Lxc3 4.De7+ Kh8 Hier blijkt het nut van g4. De zwarte 
koning kan niet eens weglopen via h6, want dan gaat hij 
mat. 5.b2xc3 Txb1+ 6.Kg2 Zwart staat totaal gewonnen, 
maar dan moet hij nog wel een moeilijke zet vinden. Dat 
kan het torenoffer …Tb7 zijn, maar veel beter is …Td8-
b8. Dan kan de zwarte koning weglopen via d8. …Db6? 
Nu valt aan eeuwig schaak niet meer te ontkomen. 

7.Df6+   ½ - ½ 
 
DIAGRAM 6  

 
Als u naar deze stand kijkt, wat zou U dan spelen? De 
keus lijkt simpel. 1.Pxe6 Kxe6 2.Df5+ Ke7 3.h4 
enzovoort. Zwart staat strategisch op verlies. In zo’n 
stand kan je alleen nog maar proberen complicaties te 
scheppen. Bij normaal spel wint wit. We kijken naar een 
stelling uit Jan Vermeer – Rob van Belle. Jan lijkt het 
punt dus snel binnen te gaan halen. Maar de 
aangegeven route is een technische en het lijkt wel of 
Jan dat niet leuk vindt. Hij zoekt avontuur en poogde 
dus zelf te compliceren. Hij speelde 1.Pb5 en er volgde 
Dc5 2.Dh4 Lb2 3.Dg3 Le5 Natuurlijk staat wit nog 
steeds veel beter; maar je kunt dit niet zo maar 
uitmaken. Even later overzag hij iets en Rob ging 
tevreden met het punt naar huis. Soms is het “leuke“ 
schaken helemaal niet leuk. 
 
Laurens Storms was weer een keer op de club. Dat 
deed velen genoegen. En het blijft leuk om met deze 
vroegere ASV-topper te spelen. Richard v d Wel werd 
de gelukkige. Laurens is het nog niet verleerd. Hij bleef 
voortdurend aan het stuur en dwong stukwinst af. 
Spoedig kwam deze stand op het bord (DIAGRAM 7).  
 

 
En  toen werd het denken en denken. Met wit aan zet 
staat zwart met zijn stuk voor echt niet beter. Nog 
sterker: wit staat gewonnen. Zijn koning is eerder op g7 
dan de zwarte op f8. Bij alle andere zwarte speelwijzen 
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is de witte koning ook de baas. Beide spelers keken er 
met verbazing naar. Richard vond het een mooi punt, 
maar puur geluk. “Dit zag ik niet aankomen.” 
 
Wildwest was het bij Paul de Freytas – Martin 
Weijsenfeld. DIAGRAM 8 

Wit heeft zojuist f2-f4 gespeeld. Er volgde 1…exf3 
2.Lxf3 Txb3 3.Dxb3 Het is leerzaam, dat na de logische 
zetten Lxe3 4.Le2 zwart volgens Fritz beter staat 
ondanks het stuk achter. Kennelijk moet je zo’n stand 
met veel geduld spelen. 
Martin stond spoedig 
naast het bord, 
waarschijnlijk omdat hij 
dacht slechter te staan en 
haast te moeten maken. 
Je moet iets bereikt 
hebben alvorens de witte 
stukken ontwikkeld zijn, 
want dan geeft het stuk 
vóór natuurlijk de 
doorslag. 

ASV2 doet wat het moet doen, maar helaas BAT 
ook (en wordt zo kampioen)! 

Fred Reulink en Frank Schleipfenbauer 
9e ronde KNSB poule 3C: Heemsteedse SC–ASV2 
 
Verslag : Fred Reulink 
 
Op zaterdag 12 mei 2007 om 13:00 uur start de laatste 
wedstrijd in groep 3C voor ASV 2. De tegenstander is 
de Heemsteedse SC, die nog degradatie moet zien te 
voorkomen. Een gemotiveerde ploeg dus. Onze 
opdracht is simpel: winnen.  
Als BAT uit Zevenaar niet wint (met de nummer drie als 
tegenstander) worden wij alsnog kampioen. 
 
Vooraf aan de wedstrijd is er al een flinke e-mail-
discussie geweest over de opstelling. De Heemsteedse 
pleegt nogal eens een tactische opstelling te hanteren. 
(Als iemand de pro’s en contra’s wil weten over 
tactische opstellingen: informeer hier dan naar. Zelfs 
een wiskundige onderbouwing ontbreekt niet.) Uit al 
deze bespiegelingen heeft Frank de beste opstelling 
weten te peuteren. Uiteindelijk hebben we daar 
gescoord waar gescoord moest worden. 
 
Na een uurtje spelen, zag het er zonnig uit. Vincent en 
Frank kwamen goed uit de startblokken. Maar de rollen 
zouden nog keren en keren. Spanning ten top! Alleen 
Daan had het al gelijk moeilijk. Daan had op het tweede 
bord duidelijk de moeilijkste tegenstander. Rob 
Lathouwers, topscoorder in zijn team en met een 
hoogste elo van 2169 speelde een Slavische variant die 
Daan niet goed kende. Dat koste heel veel tijd en dat 
brak Daan ook uiteindelijk op. 0-1.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De match. 
 

De tweede nul scoorde Koert. Koert speelde een 
gesloten Siciliaan en kwam zeker niet slecht uit de 
opening. Op een gegeven moment dacht hij met g4 een 
paard van f5 te verjagen en daar voordeel uit te halen. 
Maar Hebert Perez Garcia speelde á tempo zeer 
verrassend zijn dame naar c7 en liet het paard gewoon 
in staan. Dat bleek buitengewoon goed te zijn. Koert 
probeerde er creatief spelend nog een eindspel met 
lopers van ongelijke kleur uit te halen maar kon toch niet 
voorkomen dat een kwaliteit verloren ging. 0-2.  
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De tijdnoodfase brak aan en dat gold in hoge mate voor 
Frank en zijn tegenstander Groot (die nog niet eerder in 
zijn team had meegespeeld). Frank speelde een wat 
minder bekend zetje in een Svesjnikov en een paar 
zetten later stond de koning van zijn tegenstander op 
e7. “Zegt niets”, aldus Frank. Het werd een 
gecompliceerde partij met dreigingen aan beide zijden 
en dat koste beide spelers veel tijd. In de tijdnood 
vlogen de stukken in het rond en na herhaling van 
zetten werd remise overeengekomen. 0,5-2,5. Fokke 
speelde tegen Wim Eveleens (100 elopunten meer) met 
zwart symmetrisch engels en verkreeg een prikkende 
pion op d4 maar zijn tegenstander compenseerde dat 
met een sterk paard op b5. 

De analyse. 
 

Fokke kreeg toch de betere stelling en uit wanhoop 
offerde de tegenstander een paard tegen een paar 
pionnen en een onduidelijke aanval. Helaas schatte 
Fokke een aanval via de onderste rij verkeerd in en toen 
was het snel gebeurd. 0,5-3,5. Voor een teamleider is 
dat een ideale stand. Zeker als er gewonnen moet 
worden. Er wordt niet meer over remises nagedacht; de 
enige opdracht aan elke speler is: winnen! Hoe 
potremise de stelling ook is. Sjoerd was de eerste die 
daarmee te maken kreeg. Zijn tegenstander was Pieter 
Kant die medetopscorer van zijn team was. Na de 
opening kwam er als snel een ruil van de zware 
stukken. Vervolgens diende zich nog een afwikkeling 
aan. Na enig overleg besloot Sjoerd niet nog meer te 
ruilen maar de stelling te compliceren. Dat deed hij erg 
goed, want al snel kon hij op stellingsvoordeel buigen en 
met elke zet kwam hij beter te staan. Met twee torens op 
de zevende rij en een oprukkende h-pion was het pleit 
snel beslecht. 1,5-3,5. Theo speelde tegen Héctor 
Pérez, een qua elo gelijke tegenstander. (Frank: zie 
naschrift na dit stukje). Theo speelde op zijn Theo’s. In 
alle borden geïnteresseerd en op het kritieke moment te 
weinig aandacht voor zijn eigen stelling. Hij liet een 
paard in staan, denkende dat na nemen een dame 
gewonnen zou worden. Helaas had Theo dat niet goed 
doorgerekend en verloor een pion.  
 

Theo met de na-analyse. 

 
Theo, geprikkeld door zijn eigen fout ging er eens goed 
voor zitten, dacht wat langer na en strafte vervolgens 
een fout van zijn tegenstander keihard af. Dat leverde 
een paard op. Vervolgens nog een paar pionnen en 
Theo freewheelt naar het einde. Er werd een pion naar 
h7 gebracht die kon promoveren en de tegenstander gaf 
op. Tot mijn grote opluchting en die van Daan die 
hetzelfde observeerde als ik, namelijk dat de pion 
gewoon geslagen had kunnen worden. Theo kon dan 
wel de laatste toren winnen maar dan zou het pat 
geweest zijn. Dat hadden beiden gemist. (Hopelijk zou 
Theo dat toch nog wel gezien hebben en zou hij alsnog 
aan het langste eind hebben getrokken.) 2,5-3,5. Toen 
was de beurt aan Vincent. Vincent had een drukke week 
achter de rug en was ook nog eens tactisch op bord één 
gezet. Maar zijn tegenstander Anne Brandsma zat daar 
met dezelfde reden. Zoals ik al eerder zei: Frank had 
het allemaal heel goed ingeschat. En Vincent deed zijn 
plicht. Hij speelde een oerdegelijke partij. Vanuit de 
Winawer-variant uit het Slavisch speelde hij keurig naar 
een eindspel toe met de betere loper. Met alle geduld 
werd dat helemaal uitgemolken en eigenlijk heeft zijn 
tegenstander geen schijn van kans gehad. 3,5-3,5. Tsja, 
en toen Kees nog. Onze senior trof de senior-opponent 
Ed Santen. Die speelde een echte degelijke Franse 
partij. Zie er maar doorheen te komen. De partij ging 
gelijk op en uiteindelijk kwam er een 
toreneindspel op bord dat potremise 
was. Maar ja, winnen is de opdracht. 
Moet dat nou echt? Ja Kees, dat 
moet! Nou oké dan. De tijd begon zijn 
tol te eisen van de senioren. Of niet? 
Kees is tenslotte marathonloper.  
 
 
 
En dus begon zijn tegenstander 
eindelijk kleine foutjes te maken. En Kees strafte ze 
werkelijk allemaal af. Een vrijpion werd naar de zevende 
rij gebracht, de koning er naar toe gedirigeerd en 
gedesillusioneerd gaf zijn tegenstander op. Applaus 
voor Kees!  
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Kees in zijn belangrijkste marathon van het jaar.  
 

En zo win je dan toch met 4,5-3,5. En zo hoort het ook, 
zou onze voorzitter zeggen.  
Jammer dat BAT toch ook tot zo’n prestatie in staat was. 
Gefeliciteerd, BAT. Ik heb begrepen dat dat niet zonder 
slag of stoot is gegaan. Dus toch wel een terechte 
winnaar. Tenslotte hebben ze ons in een rechtstreeks 
duel ook verslagen. 

Het pre-diner. 

 

Na een vermogen te hebben uitgegeven aan 
parkeerkosten zijn we uiteraard gewoontegetrouw naar  
een restaurant getogen. Die bleek ook al veel te duur 
voor wat ze boden maar desalniettemin werd er nog 
flink nagebabbeld. Over bananen, kamelen, witte en 
rode petjes, een lilliputter in een lift, kabouters, 
lichtschakelaars en een donkere kamer, en nog vééél 
meer.  

Het diner. 
 
Naschrift Frank:  
 
De vakantievraag voor de ASV-ers:  
Is Fred’s vergelijking tussen Theo en Héctor Pérez  
cynisch bedoeld? Hector had geen rating volgens de 
KNSB elo-lijst! Volgend seizoen de oplossing! 
 
Eindstand aan de kop van de klasse 3C 
 
     Klasse 3C              Mp Bp   
1. BAT Zevenaar           13 41   
2. ASV 2                  13 39½  
 (Alweer net niet!) 
3. PION Groesbeek         12 40½  
4. Caissa 2               11 36½ 
 

 Heemsteedse SC        2023 - ASV 2                 2023 3½ - 4½ 
1. Anne Brandsma       1957 - Vincent de Jong       1993 0  - 1 
2. Rob Lathouwers      2169 - Daan Holtackers       2043 1  - 0 
3. Hebert Perez Garcia 2056 - Koert van Bemmel      2043 1  - 0 
4. Pieter Kant         1989 - Sjoerd van Roosmalen  2123 0  - 1 
5. Simon Groot         2069 - Frank Schleipfenbauer 2054 ½  - ½ 
6. Héctor Pérez             - Theo Jurrius          1987 0  - 1 
7. Ed Santen           1860 - Kees Sep              1973 0  - 1 
8. Wim Eveleens        2061 - Fokke Jonkman         1965 1  - 0 



11 

 juni 2007 ASV-Nieuws 

Al jaren ben ik een groot fan van de schakers van 
Wageningen. Enerzijds omdat ik daar door de jaren 
heen alleen maar aardige mensen heb leren kennen. 
Anderzijds uit respect voor de prestaties van hun 
hoofdmacht. Na hun opmars vanuit de promotieklasse, 
jaren terug, zijn de mannen van Bert Torn tegenwoordig 
niet meer weg te denken uit de eerste klasse van de 
KNSB-competitie. Een niveau dat ze met de komst van 
Jan Timman niet snel zullen verspelen.  
 
Wageningen heeft de kwaliteit om kleine prikkelingen 
om te zetten in een enorme drang om te winnen. Dat 
gebeurde ook nu. In mijn openingswoord kon ik het niet 
nalaten om te zeggen dat ASV Wageningen in de 
toekomst voorbij wil streven. En vooral mijn suggestie 
om de door ons geschonken tien flesjes wijn maar onder 
de winnaars aan Wageningse kant te verdelen. “Dat 
zullen er dus wel twee per winnaar worden”, was 
voldoende om de mannen van het bevriende 
Wageningen op scherp te krijgen. 
 
Nu is het scherp krijgen van een ploeg een goede 
kwaliteit voor een leider van een groep, maar om 
nou de tegenstander te motiveren, is toch 
misschien wat minder handig. Misschien moet ik 
komend jaar ASV eens wat prikkelen. Mogelijk dat 
we daarmee ook die traditionele slechte start eens 
kunnen uitbannen. Immers in de eerste drie 
uitvoeringen van de massakamp kenden we de 
tussenstanden 1-5, 0-5 en 0-5. Nu was het na een 
snelle 0-3 (binnen twee uur) op enig moment zelfs 
10½-3½ voor Wageningen. “Dat wordt wijn 
bijhalen”, werd me terloops door glimlachende 
Wageningenspelers ingefluisterd. Net als in de 
voorgaande jaren kende ASV een uitstekend 
laatste uur, waarin we nog vier punten goed 
maakten.  
 
Toch mogen de senioren een voorbeeld blijven 
nemen aan de ASV-jeugd. Zij boekten hun vierde 
overwinning op rij en verloren dus nog nooit een 
massakamp. Hulde daarbij voor coach Erik Bredius. 
Na een moeizame start wist hij de kinderen scherp 
te krijgen voor de slotronden, zodat nog juist een 
23-24 zege geboekt kon worden. In het 
carrouselschaak kende ASV vervolgens geen 
mededogen. Met negen borden op een rij, waarbij 
iedere speler na een zet gedaan te hebben een 
bord opschuift om vervolgens daar een zet te doen, 
was ASV helemaal op stoom. Het werd maar liefst 
0-9 voor onze jeugdigen. 
 
Sebastiaan Hartgring maakte dit jaar zijn debuut bij 
de senioren. Na een goede opening waarin hij een 
stuk voor kwam, vergiste Sebastiaan zich in het 

vervolg. Na een paardvork ging er een toren af, waarna 
de gerourtineerde tegenstander toesloeg. 
 
Toen het schaken gedaan was, werden over en weer 
nog wat vriendelijkheden uitgewisseld, waarbij een 
scherpe analyse over de wedstrijd snel gemaakt was. 
ASV won immers maar één massakamp en dat was er 
één zonder Willes in de opstelling. De details van de 
wedstrijd onthoud ik de lezer hier. Die heeft u al kunnen 
lezen in En Passant en op de site.  
 
Tijdens het slotstuk won ASV ruim van Wageningen. De 
ASV-ers bleken op de etensbord duidelijk beter hun 
mannetje te staan, dan op de vierenzestig velden. In 
een gezellige sfeer werd gegeten en nog wat nagepraat. 
Eén ding is zeker: in 2008 spelen we de vijfde 
massakamp. Dan weer in Arnhem en hopelijk dan weer 
met een zege voor ASV. 

Wageningen - ASV: 14-11 
Erik Wille 
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Het is toch prachtig, dat een ASV-er, die niet in de top 
van het klassement meedraait, een van de populairste 
leden van de club kan zijn. En dat al heel lang. Hij was 
ooit de allereerste ASV-er van het jaar. En wie nu aan 
hem denkt, brengt hem direct in verband met schaken 
overdag. Daar laat hij ook zien flink wat te kunnen. We 
weten immers al uit de ervaringen van zijn 
voorgangers, dat het een erg moeilijke klus is. Maar 
Jan is inmiddels de twintig deelnemers per keer ruim 
gepasseerd.  
  
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?  
 
Ik ben er nu drie jaar mee bezig. Mijn voorgangers 
hadden aan het begin van het seizoen acht tot tien 
man; aan het eind nog de helft. Ik weet, dat je 
permanent bezig moet zijn met die dingen. Ik heb alle 
benaderbare OSBO-verenigingen gemaild. Dat heeft 
geleid tot deelnemers ook van buiten Arnhem. Ook bij 
het bedrijfsschaak maak ik er steeds reclame voor. En 
dan gaat de tamtam werken. Iedereen, die ooit 
meedeed en niet zegt, of laat merken, dat hij er 
compleet mee stopt, krijgt steeds weer een reminder. 
Voor elke speeldag stuur ik tientallen mailtjes. Dat 
aantal groeit nog steeds. Maar ook anderen pogen het 
succes te versterken. Er heeft ook wel eens een stukje 
in de Gelderlander gestaan. Dat kwam niet van mij af, 
maar van Erik Wille, denk ik. Het blijft soms moeilijk 
om leden te behouden omdat het niveau best hoog ligt 
en dan raak je steeds de zwakke spelers kwijt. 
Eigenlijk zou je in één keer zo’n stuk of vijf zwakke 
spelers moeten kunnen aantrekken. Ik vind het ook 
belangrijk, dat het allemaal succesvol loopt. Dit kan 
een brug naar het clubschaak vormen. Dan denk ik 
niet alleen aan ASV. Het interesseert me niet zo veel 
waar ze lid worden. We moeten proberen het 
clubschaak te promoten. En hier hebben we een 
goede kans. De zaal is goed. De koffie is goed en 
goedkoop en het sociale element is de laatste tijd ook 
vooruit gegaan. Het is gewoon een gezellig clubje. Ik 
hoop dan ook, dat het nu niet bij twintig blijft steken. 
Voorlopig kijk ik al weer uit naar dertig. Waar we 
voorheen zaten, in de Opbouw was het zaaltje te klein. 
Daar konden we eigenlijk niet meer dan tien man 
hebben.  
  
Zou jij je een leven kunnen voorstellen zonder 
schaak?  
 
Jan lacht en zegt, dat hij die vraag wel kan begrijpen. 
Hij lijkt de meest verwoede schaker van ASV te zijn. 
Toch luidt zijn antwoord, dat hij zich dat heel goed 
voor kan stellen. Het gaat nog verder. Hij is zo 
verwoed bezig met genealogie, dat het goed is, dat hij 
schaken nog als afleiding heeft. Schaken staat dus 

Clublid 
Hendrik van Buren en Jan Vermeer 

zeker niet no.1. De fascinatie kwam toen hij ontdekte, 
dat niet alle voorvaderen Vermeer heetten. Een aantal 
had de naam Van Meer. Dat leidde ertoe, dat Jan alle 
Van Meer’s ging onderzoeken. Hij heeft daar een 
website over opgezet met als adres: http://
home.hetnet.nl/~vermeer.jan/index.html. Ook studeert 
hij nog steeds verder op dit onderwerp. Zijn vrouw 
zorgt er wel voor, dat hij ook aan de echte vakantie 
toekomt. Schaken en genealogie gaan goed samen 
volgens Jan. Voor allebei zit je achter de computer. 
Een andere bezigheid, waar Dit keer niet al te veel 
over wordt uitgeweid is het Openluchtmuseum. Jan is 
er met grote regelmaat te vinden en wel in functie als 
conducteur op de tram. 
 
Verras je jezelf wel eens met schaken? Af en toe win 
je ineens alles.  
 
“Ik kan daar zelf ook verbaasd over zijn. Ik heb het er 
ook wel met anderen over gehad. Het verschijnsel is 
bij mij wel erg opvallend.” Voor Jan blijkt dit een 
boeiend onderwerp. “Het is net of er een periode is, 
waarin je plotseling meer ziet. Aan de andere kant 
realiseer ik me ook, dat het voor een deel geluk is.” 
Maar geluk valt ook af te dwingen.” Hij vindt het in elk  

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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geval leuk, “Want het laat me zien, dat ik voor niemand 
bang hoef te zijn.” Zijn overtuigende winst in eerst zijn 
groep van het Bilderbergtoernooi en later de B-groep 
van het ASV weekendtoernooi had velen verbaasd. 
“Maar ik speel al vanaf 1956; Ik ben er al aan gewend, 
dat het soms ineens erg goed gaat.” Hierbij komt Jan 
met papieren van de koningsloper uit de vijftiger jaren. 
Het zijn papieren, die Henri Lenferink nauwelijks 
gebruikt heeft toen hij de geschiedenis van ASV 
schreef. Maar de historie van Koningsloper hoort 
eigenlijk ook bij die van ASV. Jan heeft ze bij me 
achtergelaten. Leuk om daar eens over te schrijven in 
ASV-Nieuws.  
 
Studeer je veel?  
 
Nee, op dat vlak doe ik nauwelijks aan schaken. Ik 
bekijk maar zelden een partij van internet. Ik heb 
nauwelijks boeken. Volgens Jan zijn het er een stuk of 
tien, voor het merendeel de oude deeltjes van Euwe. Er 
is maar een boek van iets kloeker formaat van de Rus 
Suetin. “Van theorie weet ik nauwelijks iets. Ik ken maar 
een opening en wel het Frans.” Maar ik heb wel veel 
geleerd door zelf les te geven. In 1980 heeft Jan in 
Arnhem-Zuid een jeugdafdeling opgericht. Daar is hij de 
jeugd les gaan geven. Eelco de Vries hebben we er nog 
aan overgehouden. De Toren profiteert er ook nog altijd 
in ruime mate van. Omdat hij toen opleidde voor het 
torendiploma zijn hem een aantal dingen goed 
bijgebleven. Lagere diploma’s geven je volgens hem 
niets mee; maar als je de stof voor het torendiploma 
goed kent heb je er zelf ook wat aan. Bij dit onderwerp, 
maar ook al eerder komen we op het punt propaganda. 
Jan vindt het prima, dat alles, wat hij opleidde nu lid is 
van De Toren, de club, die daarna pas werd opgericht. 
“Natuurlijk vind ik het fijn als ASV groeit, maar ik vind 
het belangrijker als het schaken groeit.” Jan haalt aan 
hoe hij er in de tachtiger jaren al altijd bij was als ASV 
de straat op ging en dat dit nog steeds niet veranderd is. 
Als de club op 30 juni op de Steenstraat gaat pogen 
nieuwe leden te winnen is hij er echter niet bij en dat 
spijt hem zeer. Hij had zijn vakantie al gearrangeerd en 
de datum van 30 juni is er kort geleden uit komen rollen. 
Maar Jan is ervan overtuigd, dat hij veel mensen tot 
schaken heeft gebracht. Daar gelooft hij ook in. Mensen 

moeten af en toe diep 
nadenken. Dat houdt ze 
fris. Hij is ervan 
overtuigd, dat je na een 
avond schaken met een 
helder hoofd thuis komt 
en dat dat een goede 
reden is om te gaan 
schaken. “Vooral als je 
problemen hebt helpt 
het enorm.” Velen zullen 
een dergelijke uitspraak 
van hem wel verwacht 
hebben. We kennen 
hem allemaal als een 
denker, die met 
regelmaat onder het 

schaken nog een cryptogram zit op te lossen. Daar 
moet hij overigens tamelijk goed in zijn, omdat hij elke 
week die puzzels uit de Gelderlander en de NRC oplost. 
“Die uit de Gelderlander heb ik bijna altijd binnen een 
half uur af.” Als hij mensen weet te overtuigen, dat je er 
iets aan hebt om te gaan schaken komt dat bovenal 
omdat hij al schakend plezier uitstraalt. Hij is ervan 
overtuigd, dat dit voorbijgangers een zetje kan geven. 
 
 
Ik herinner me, dat je vorig jaar tegen me zei, dat je 
vrouw niet meer wil, dat je nog teamcaptain bent.   
 
Ja, Ik zal inderdaad geen teamcaptain meer zijn. 
Avonden heb ik aan de telefoon 
gehangen om mijn team te 
completeren. “Ik had ook een 
onmogelijk team.” Zowel Abbes als 
Dick Hajee kunnen niet op maandag 
en op dinsdag spelen. En dan was er 
nog een derde teamlid, dat een paar 
keer zei, dat hij geen zin had en dan 
ook mails compleet niet beantwoordde. “Dit heeft me 
zoveel ergernis opgeleverd en mijn vrouw nog meer, dat 
je ook mij als teamcaptain kunt verliezen.”   
 
Wij vroegen Jan om een fragment uit zijn rijke 
verzameling. Dat werd er een uit een partij tegen Paul 
de Freijtas uit 2005. DIAGRAM.  
 
 

Zwart heeft een dodelijke troef in pion b3; Jan heeft 
tactische kansen op de korte termijn. Volgens Fritz is de 
zaak nog in evenwicht. 1.Dg4 g5 Zwart is natuurlijk 
benauwd voor 2.e5 met een invalsmogelijkheid via 
3.Dxg6. Toch blijkt de zet fout. Zwart was beter af 
geweest met 1…Tg8 2.e5 2.De6+ Ke8 Er is geen keus. 
Na Kf8 is e5 dodelijk. 3.e5 Niet meer dodelijk, maar nog 
steeds heel sterk. …Lxd5 Hier moet Paul de kluts 
volledig kwijt geweest zijn. Maar ook na het logischer …
Pxd5 krijgt wit bijna 5 van Fritz. 4.Dxc8+ Kf7? 5.dxf6 
Lxf6 6.cxd5 Hier stoppen we het fragment. Een paar 
zetten later liep zwart mat.  
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Zo slecht het vorig seizoen met 
ASV 4 ging (waarin ik ook 
persoonlijk een slecht OSBO 
seizoen draaide) zo goed ging het 
met ASV 3 in afgelopen seizoen. 
Ik mocht debuteren in ASV 3, 
waarbij ik dan direct benoemd 
werd tot teamleider. We begonnen 
in zware poule waarbij Bennekom 
en Meppel de favorieten waren. 
Handhaven was dus opdracht 1, 
maar het schitterend resultaat 
weet u al:  

 
ASV 3 is kampioen van de OSBO! 
 
Gonzalo Tangerife speelde meestal op bord 1. Hij 
behaalde 3 overwinnigen (waarvan 1 reglementair, nota 
bene tegen favoriet Bennekom!) en 4 remises. Slechts 
in de laatste ronde liet hij een steekje vallen, maar dat 
deed de meerderheid van het team ook. Een knap 
resultaat! 
 
Bert Buisman (meestal bord 2) draaide een topseizoen, 
zowel intern als extern. Intern is hij zo goed als zeker 
kampioen en extern haalde hij 6½ uit 7 voor ASV 3 en 
de laatste ronde (jawel die dramatische voor ASV 3) viel 
hij in bij ASV 1 en won! Een saillant detail hierbij is, dat 
doordat Bert niet speelde in ASV 3 hij zijn status als 
topscoorder van de OSBO moest afstaan. 
 
Paul de Freytas, die vorig seizoen ook voor ASV 4 
uitkwam, maar wel een goede persoonlijke score had, 
vond het juiste evenwicht in de wedstrijden: 2 
gewonnen, 2 verloren en 4 remise. 
 
Ivo van der Gouw speelt altijd solide en wacht zijn 
kansen rustig af. Maar als hij die krijgt slaat hij 
genadeloos toe! Het solide spel resulteerde in 7 remises 
en kon 2 genadeklappen uitdelen. Hierdoor zijn Ivo en 
Bert ongeslagen het seizoen doorgekomen! 
 
Ruud Wille. Hij heeft altijd wit, bouwt ondanks dat zijn 
stelling rustig, maar actief op. Dit leidde tot slechts 1 
nederlaag (bij Ruud moet ik niet te positief beginnen ☺) 
1 overwinning en 7 remises. 
 
Barth Plomp. Hij heeft altijd zwart, bouwt ondanks dat 
zijn stelling rustig en defensief op. Dit leidde tot maar 
liefst 2 overwinningen, 4 remises en jammer, maar 
helaas 2 nederlagen. 
 
Ons jonge talent Bijan Zahmat haalde de punten op de 
belangrijkste momenten, zoals tegen SMB 3, de 
kampioenswedstrijd. Ondanks zijn examenjaar was hij 
regelmatig aanwezig en wist hij 3 x te scoren uit 7 

wedstrijden! Het typeert Bijan dat hij zelf niet tevreden 
was over zijn resultaat. 
 
En dan ondergetekende, die zo slecht in ASV 4 speelde, 
speelde zo goed in ASV 3 (waar heb ik dit meer 
gehoord?) . Waar het vorig seizoen de partijen verloren 
gingen, won ik ze dit seizoen. Het kan natuurlijk altijd 
beter, maar ik was zeer tevreden over de overwinningen 
tegen Meppel en Bennekom (beide favorieten) en SMB 
3 (kampioenswedstrijd). Veel meer overwinningen had 
ik dan wel niet, maar toch nog eentje en een remise en 
2 nederlagen. 
 
De grote kracht van ASV 3 was niet alleen de trouwe 
opkomst van de teamspelers, maar ook door de goede 
resultaten van de goede invallers! Deze groep behaalde 
een totaal score van maar liefst 6½ uit 8! Dit waren Fred 
Reulink met 2 uit 2,  Gerben Hendriks met 1½ uit 2, 
Anne Paul Taal met 1 uit 2 en Erik Wille en Jan 
Knuiman met 1 uit 1. Hieruit blijkt maar weer de grote 
kracht van ASV als vereniging, waarbij invallers altijd 
gelijkwaardig aan de teamleden zijn (zo niet, dan 
beter!). 
 
Na het einde van de wedstrijd vierde dit hechte team 
zijn succesvol seizoen met een etentje bij de ASV 
chinees ‘Kong Chow’. Alle teamleden en bijna alle 
invallers waren hierbij aanwezig! 
De taart die aangeboden was door de OSBO en SV 
Wageningen werd na de maaltijd eerlijk (ofwel 
kwadratisch) verdeeld door de succesvolle teamleider.  
 

Tijdens het eten kwam tevens naar voren dat de meeste 
teamspelers wel landelijk willen spelen. Dit geeft mij 
hoop op handhaving (al zal dit moelijk zijn, maar 
begonnen we dit seizoen ook niet zo…) in de KNSB 
voor het nieuwe seizoen! 
 
Groetjes, 
Martin Weijsenfeld, 
Teamleider ASV 3. 

Top seizoen ASV 3 
Martin Weijsenfeld 
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Arnhem heeft in 2007 na acht jaar weer een 
grootmeestertoernooi binnen haar stadsgrenzen. ASV 
en de Velpse Schaakvereniging organiseren samen 
een internationale tienkamp. Spelers uit alle delen van 
de wereld bestrijden elkaar van 17 t/m 26 augustus in 
het Rijnhotel. Deze prachtige ambiance draagt bij aan 
de grandeur van het evenement.  
 
De hoofdgroep van het toernooi telt een viertal 
grootmeesters. Verder heeft iedere speler op Vincent 
Rothuis uit Doetinchem na een titel achter zijn naam. 
Voor Vincent ligt er dus de uitdaging om zijn derde 
meesterresultaat te boeken. Een nog grotere uitdaging 
is er voor onze trainer Willy Hendriks. Afgelopen zomer 
scoorde hij onverwacht zijn eerste 
grootmeesterresultaat en in dit toernooi gaat hij op jacht 
naar zijn twee norm. Het complete deelnemersveld ziet 
er als volgt uit: 
 
Dibyendu Barua  India  IGM 2468 
Oscar Panno  Argentinie IGM 2457 
Fridrik Olafsson  IJsland IGM 2452 
Vincent Rothuis  Doetinchem - 2425 
Amon Simutowe  Zambia IM 2419 
Willy Hendriks  Didam IM 2412 
Helgi Dam Ziska  Faeröer IM 2389 
Nona Gaprindashvili Georgië IGM 2364 

Euwe Stimulans toernooi 
Erik Wille 

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

Puchen Wang  Nieuw-Zeeland IM 2322 
Bianca Muhren  Den Bosch WGM 2311 
 
Het is een gemêleerd gezelschap met een aantal hele 
jonge spelers en enkele geroutineerde voormalig 
wereldtoppers. De afloop zal door deze samenstelling 
volkomen onvoorspelbaar zijn en we hopen dat het 
borg staat voor mooi schaak. Dat mooie schaak wordt 
natuurlijk van commentaar voorzien in een andere 
ruimte in het Rijnhotel. Tijdens elke ronde is een 
vooraanstaande commentator die de zetten toelicht en 
uw suggesties becommentarieerd. Alleen al om die 
reden zou u dagelijks (m.u.v. de rustdag op woensdag 
22 augustus) moeten gaan. Het volledige schema van 
de explicatie luidt: 
 
1e ronde – vrijdag 17 augustus:  John van der 
      Wiel (IGM) 
2e ronde – zaterdag 18 augustus:  Lex Jongsma 
3e ronde – zondag 19 augustus:  Ruud Janssen 
      (IM) 
4e ronde – maandag 20 augustus:  Herman van 
      Riemsdijk (IM) 
5e ronde – dinsdag 21 augustus: Herman van 
      Riemsdijk (IM) 
6e ronde – donderdag 23 augustus: Herman van 
      Riemsdijk (IM) 
7e ronde – vrijdag 24 augustus:  Genna Sosonko 
      (IGM) 
8e ronde – zaterdag 25 augustus:  Jan Timman 
      (IGM) 
9e ronde – zondag 26 augustus:  Lex Jongsma 
 
Er wordt dagelijks van 13.00 – 19.00 uur gespeeld. 
 
Naast de hoofdgroep zal er ook door tien schakers 
gestreden worden in een meer regionaal groep. Onder 
de tien deelnemers aan deze groep Open Arnhems 
kampioen Wouter van Rijn. Naast hem zullen enkele 
geroutineerde en jonge spelers deelnemen. De 
deelnemerslijst is op dit moment nog niet helemaal 
rond. De informatie daarover vindt u op de toernooisite: 
www.euwe-stimulans.nl Daar worden de partijen uit de 
hoofdgroep natuurlijk ook live gepresenteerd. 
 
Wij hopen dat veel ASV-ers, maar ook andere 
Arnhemse schaakliefhebbers veel plezier beleven aan 
deze schaakhappening, die ook nog aangekleed is met 
een expositie van schaakkunst van Margreet Wevers 
en Geert van Tongeren. De toegang tot het evenement 
en de explicatie is gratis. Wij hopen u in het Rijnhotel 
met enige regelmaat te ontmoeten. 
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… heb ik toch nog een aardig seizoen gehad. Kijk maar: 
 
1. 25 partijen gespeeld. 
2. Vals gespeeld. 
3. Fixatie.  
 
1. 25 partijen gespeeld. 
 
Ik zie op onze website dat het me net gelukt is de 25 
partijen vol te maken waardoor ik als het goed is 
warempel nog op de eindrangschikking sta. Deze 25 is 
meer dan een zeker Heerschap bereikt heeft, die nu als 
het ook goed is en zelfs beter, niet op deze ranglijst zal 
staan en waardoor ik niet  hoef aan te zien dat genoemd 
Heerschap boven mij staat. Want dat boven mij staan 
kan natuurlijk niet. Ondenkbaar! Onbestaanbaar!! Dat 
nooit!!! Kijk, zó kan ik het ook. Na een paar keer met de 
gebruikelijke mazzel gewonnen te hebben en eindelijk 
het ondenkbare bereikt te hebben, te weten een paar 
plaatsjes boven mij staan, stop je gewoon met spelen! 
Wat is dat voor houding!! Gelukkig krijg ik bij dergelijke 
toestanden altijd ontzaglijke inspiratie verpletter ik 
doorgaans in onderlinge confrontatie genoemd 
Heerschap. Ja Tijs, dat was even flink hakken! Wat 
jammer nou dat je niet op de eindrangschikking staat!! Ik 
wel!! 
 
2. Vals gespeeld. 
 
Het is maar goed dat ik de bekerfinale verloor. Dan zou 
ik me nog moeten schamen ook! Door vals spel de 
finale gehaald!! 
De eerste partij in de bekerfinale werd nog wel door 
gruwelijk saai spel van mijn kant remise. Het saai spelen 
bleek redelijk te werken want daar kon mijn opponent 
Hedser niet zo goed tegen, gezien zijn vertwijfeld 
gezucht bij weer een saaie zet van mij. Was ik maar zo 
door gegaan, wie weet had Hedser uit frustratie wel een 
blunder geslagen. Bovendien had ik mijn krukken, die ik 
toen nog nodig had vanwege een nederig ongelukje met 
skiën, zodanig neergelegd dat Hedser er wel over moest 
struikelen. Ook deze truc werkte niet en Hedser hield 
zich al struikelend toch staande. We besloten tot remise 
en de volgende partij werd er niet saai gespeeld maar 
flink aanvallend en ik ging er aan. Later heb ik de 
partijtjes van de beker nog eens doorgenomen en ik 
merkte dat er iets niet klopte in de notatie van de halve 
finalepartij tegen Jacques Boonstra, in de tweede partij.  
 
Het ene moment was de stelling als volgt: 
 
 
 
 
 
 

 
Jacques deed een zet en het stond, na een tijdje 
puzzelen op de notatie, zo: 

 
Dat kan natuurlijk niet. Nadat ik een tijdje in gedachten 
de gebeurtenissen voorbij had laten gaan herinnerde ik 
me dat ik in de haast, want het was weer eens een 
beetje tijdnood, met het uitvoeren van een zet mijn 
Koning omstootte met mijn elleboog. Ik zette de koning 
weer haastig op… maar op het verkeerde veld. We 
merkten er beiden niets van en speelden gewoon 
verder. 
Nog gewonnen ook. De stellingen zijn niet al te 
verschillend, maar toch.  
 
3. Fixatie. 
 
Wat mij nog al eens overkomt is dat ik een aardig 
partijtje zit te spelen, een goed plan heb (of denk te 
hebben) en dat ik daar dan veel te lang aan vasthoud. 
Helemaal gefixeerd zit ik dan op dat ene plan te 
broeden en merk niet dat er inmiddels veel betere 
alternatieven zijn, of dat de tegenstander met een nog 
veel slimmer plan op de loer ligt en ik tenslotte nog de 
boot in ga ook. 

Samengevat………. 
Ignace Rood 
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Tijdens de massakamp tegen Wageningen had ik weer 
eens last van een dergelijke fixatie. 
 
Na aardig spel stond ik er beter voor: 

 
Dat paard op c6 moet weg dacht ik, dan kon ik met de 
dame op a7 slaan en dan moest de tegenstander er wel 
onder te krijgen zijn. Daar zat ik nou al een hele tijd op 
te vlassen. Laat ik nou helemaal niet zien dat Tc1 

gruwelijk sterk is en dat zwart er dan kansloos afgaat? 
Er volgde: 
33.Pa5xc6 De4xc6 34.Dc5xa7+ Kc7-d6  
De koning wist te ontkomen en ik heb nog een tijdje 
geprobeerd ‘m in de kraag te vatten maar het werd 
uiteindelijk remise. 
Ik neem me (weer) voor zo af en toe eens weg te lopen 
van mijn bord en dan met een frisse blik de stelling even 
later te bekijken, wie weet zie ik opeens allerlei andere 
mogelijkheden. 
De massakamp was overigens weer een erg gezellige 
aangelegenheid. Aan het beging was er goede hoop op 
een overwinning. Zo bekeek Martin Weijsenfeld ons 
team en merkte op dat we nu wel een goede kans 
maakte, want er deden een hoop sterke spelers mee. 
Toen keek hij naar mij en zei. “Maar jij doet ook mee, zie 
ik”. Heel fijn. Martin verloor, dacht ik. 
Het was een mooi seizoen. In de laatste ronde laatste 
ronde kon ik nog een overwinning aantekenen omdat de 
tegenstander zo vriendelijk was zijn dame te laten 
instaan en ik zo toch nog 6 punten hoger ben geëindigd 
dan vorig jaar. Heel mooi. Mijn stemming leed er dan 
ook niet onder toen ik later op de avond met een paar 
keer met vluggeren weggevaagd werd door Ko Kooman. 

Een lange zomer zonder schaken? 
Erik Wille 

Op de avond dat deze ASV-Nieuws verschijnt is het de 
laatste clubavond van het seizoen. Dan is er deze 
zomer maar liefst acht donderdagen geen schaken 
alvorens we op 30 augustus weer starten. Zo lang kun 
je natuurlijk helemaal niet zonder schaken. Daarom 
onderstaand een aantal mogelijkheden om het schaken 
toch bij te houden: 
 
Vind je één dag zonder schaken al teveel, dan moet je 
naar Haarlem. Daar organiseert HWP Haarlem op 29 en 
30 juni en 1 juli het NOVA-collegeweekendtoernooi. 
Onder de deelnemers onder meer Paul de Freytas. 
Meer gegevens vind je op de toernooisite: http://
www.hwphaarlem.org/nova/  
 
Dichtbij huis kunnen de 50-plussers onder ons terecht. 
In Oosterbeek zorgen verschillende ASV-ers voor de 
organisatie van het senioren- en 
veteranenkampioenschap in Hotel De Bilderberg 
Bilderbergtoernooi (http://
www.bilderbergschaaktoernooi.nl/) 
 
Zeven-rondig toernooi: zaterdag  30 juni t/m vrijdag 6 juli 
Veteranen: (geboren in 1946 of eerder) met onder meer 
Kees Sep en oud-ASV-er Wout Oosthout 
Senioren:   (geboren in 1956 of eerder) 
In beide groepen ELO 1900 of hoger 
 
Vijf-rondige toernooien : maandag  2 juli t/m vrijdag 6 
juli 
Senioren:   (geboren in 1956 of eerder) 
met onder meer Hendrik van Buren, Dick Hajee, Henk 

Kelderman, Walter Manschot, Frans Veerman, Jan 
Zuidema en Wim Zunnebeld en de oud-ASV-ers Pieter 
de Mol en Paul Tulfer. 
 
U kunt de hele zomer door schaken in de 
zomercompetitie van De Toren 
(www.schaakverenigingdetoren.nl) in De Steenen 
Camer. De competitie is al een aantal ronden onderweg, 
maar u kunt per avond beslissen of u meedoet. De 
resterende speeldata zijn:  
Juli   Ma. 2, Vr. 6, Ma. 9, Ma. 16, Vr. 20, Ma. 23 en Ma. 
30 
Augustus  Vr. 3, Ma. 6, Ma. 13, Vr. 17, Ma. 20, Ma. 27 
 
Heb je ook wel weer eens zin in een rapidtoernooi, dan 
kun je op 30 juni terecht in het Denksportcentrum in 
Apeldoorn voor het MuConsult Rapidkampioenschap 
van Apeldoorn met onder meer Robert Verkruissen 
onder de deelnemers. Zie www.sbsa.nl 
 
Als je een liefhebber van weekendtoernooien bent dan 
kun je van 6 t/m 8 juli terecht in het Partycentrum De 
Molen in Helmond voor het HSC Weekendtoernooi. 
Meer info vind je op http://members.chello.nl/m.smit44/
hsc.html Tot dusver staan er nog geen ASV-ers op de 
deelnemerslijst, maar wat niet is, kan nog komen. 
 
Op zondag 8 juli kunnen de Kroegschakers terecht in 
Café de Wacht en Café ’t Moortgat. Vanaf 12 uur wordt 
er gespeeld in de Arnhemse binnenstad. Info: http://
www.schaakverenigingdetoren.nl/subject.php?id=1689 
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Op 13 juli begint dan het echte zomercircuit. Dit jaar opent 
Leiden het bal. Tot en met 22 juli kun je deelnemen aan 
het Leiden Chess Tournament (voorheen ACT-toernooi 
in Amsterdam) in het Denksportcentrum in Leiden. 
Informatie vind je op http://www.schakers.info/lct2007/  
 
Daags na Leiden gaan we met zijn allen naar Dieren voor 
het Open Kampioenschap van Nederland in Sporthal 
Theothorne. Van 23 juli tot en met 2 augustus wordt daar 
in verschillende groepen gespeeld. Ook door veel ASV-
ers: 
OK: Sjoerd van Roosmalen 
Reservegroep A: Erika Belle en de oud-ASV-ers Laurens 
Snuverink en Paul Tulfer  
Reservegroep B: Albert Marks, Horst Eder 
Zesrondig groep 1: Gerben Hendriks, Martin Weijsenfeld 
en Eric Hartman 
Ik vermoed dat het aantal nog ASV-ers in Dieren nog wel 
zal groeien. 
Ook zijn er tijdens dit toernooi verschillende 
nevenevenementen, zoals het doorgeefschaaktoernooi op 
26 juli (avond), het snelschaaktoernooi op 27 juli (avond) 
en het rapidtoernooi op 29 juli. Volg het op: http://
www.schaakbond.nl/nieuws/dieren2007  
 
Op 4 augustus verplaatst de karavaan zich naar Vlissingen 
om daar t/m 11 augustus aan het Hogeschool 
Zeelandtoernooi deel te nemen. Tot dusver zien we op 
http://www.hztoernooi.nl/  nog geen ASV-ers. Maar 
bijvoorbeeld wel Bob Beeke en Sebas Beumer en vele 
grootmeesters. 
 
Hopelijk spelen enkele jeugdspelers van ASV van 6 t/m 11 
augustus mee in het Open Nederlands 
Jeugdkampioenschap in Hengelo (O). (www.onjk.nl) André 
de Groot is daar in ieder geval actief als begeleider van 
een groep Arnhemse en Apeldoornse jeugd. 
 
Vervolgens wordt in het Rijnhotel in Arnhem ons 
grootmeestertoernooi gespeeld met tijdens elke ronde 
explicatie door schaaktoppers als Timman, Sosonko, Van 
der Wiel en anderen. Onder de deelnemers onze trainer 
Willy Hendriks en in de regionale groep Open Arnhems 
Kampioen Wouter van Rijn. Zie elders in dit blad. 
 
Op http://www.stukkenjagers.nl/weekend/  vind je alle 
informatie over het Stukkenjagersweekendtoernooi in 
Tilburg. Daar kunnen de diehards van 17 t/m 19 augustus 
terecht.  
 
Van 31 augustus tot en met 2 september bent u natuurlijk 
allemaal al bezet. Dan zit u in het Lorentz 
Ondernemerscentrum voor ons eigen weekendtoernooi 
om het Open Arnhems Schaakkampioenschap. 
Aanmelden bij Ruud Wille. Doen!! 
 
isschien wilt u deze zomer wel helemaal niet in Nederland 
blijven. Dan zijn er ook enkele aanraders: 
 
Zo gaat Nico Schoenmakers ook dit jaar voor zijn 
schaakvakantie naar Praag in Tsjechië. Ons oud- 

Keurslager Putman 
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(advertentie) 

bestuurslid speelt daar van 21 t/m 27 juli in een tienkamp, 
zoals we die in Nederland ook bij het Corustoernooi nog 
kennen. Nico is op internet te volgen op www.schach-
prag.de. 
 
Ook Wouter van Rijn zoekt zijn heil in Tsjechië. De speler 
van onze hoofdmacht doet mee in het Open 
Kampioenschap van dat land. Dat toernooi wordt gespeeld 
in Pardubice. Wouters prestaties staan in de laatste twee 
weken van juli op http://www.czechopen.net/   
 
En zo zijn er nog veel meer toernooien in Europa. Zo 
spelen van 7 t/m 13 juli enkele spelers van het bevriende 
Wageningen mee in La Fère in Frankrijk. Ook iets voor jou: 
http://laferect.free.fr/Open2007/Sommaire.htm Ook leuk is 
het om tijdens de Gentse feesten naar België af te zakken. 
Van 14 t/m 18 juli wordt daar het open kampioenschap van 
Gent gespeeld. Onder de deelnemers vele Wageningers, 
maar ook ons oud-lid Laurens Snuverink. Meer info op 
www.kgsrl.be  
 
Tenslotte wil ik niet voorbijgaan aan het toernooi in het 
Spaanse Banyoles. Vooral ook omdat er erg veel spelers 
deelnemen die we ook met regelmaat op de ASV-
toernooien zien. Bekijk het op http://
www.escacsbanyoles.com/ Het toernooi is van 16 t/m 24 
augustus. 
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Toen in 2004   ASV 4  de OSBOcup  won was 
dat een regelrechte sensatie. 
 
Nu in 2007  was ASV 4 weer  op de finaledag 
aanwezig. 
Uiteraard was het weer prachtig weer en ’s 
ochtends vroeg gingen we optimistisch 
gestemd richting  grand-café van het Lorentz. 
 
Leuk was het om te zien , dat het ASV toernooi 
zo goed bezet was met een kleine 60 
schakers, waaronder enkele regionale 
grootheden en veel opkomende jeugd. 
 
Maar nu weer terug naar de OSBO cup. 
Zoals gebruikelijk wordt er altijd eerst geloot , 
wie de halve finales spelen. 
 
Hiervoor kwamen de matches  : PION 2  - 
Caïssa   en ASV 4  - Pallas  uit de hoed. 
 
Sibbele Bonthuis had eerder in de week al gemeld 
ternauwernood een team op de been te kunnen brengen 
en miste bij Caïssa zijn 2 topborden . 
PION 2 speelde nu tegen de underdog en had daar 
moeite mee. 
Uiteindelijk wonnen ze de spannende strijd met  3-1 , 
maar het was toch wel close. 
 
Bij ASV 4  nam Gerben voor het eerst op het topbord 
plaats , dit n.a.v. zijn ijzersterke seizoen! Hij hield zijn 
tegenstander goed onder druk , en toen Erik op zijn 
geheel eigen wijze weer een bloedstollende partij 
speelde , die goed afliep besloten de 3 andere spelers 
de 1 na de ander tot een puntendeling.   
Dit was dus 2,5 – 1,5  en wederom de finale !!! 
 
Eerst werd er nog een goed verzorgde lunch 
genuttigd en toen konden we proberen onze 
frustraties van het verlies in de competitie tegen 
PION 2 te overwinnen. 
 
Gerben had een open dag van zijn bedrijf en 
zodoende pakte Erik het topbord weer. 
Hij deed dit vol vertrouwen , omdat in de competitie 
tegen dezefde tegenstander geweldig op dreef was , 
deze had die partij nog voor de geest en nam geen 
risico’s. 
Onze voorzitter zag tot zijn teleurstelling het ene na 
het andere stuk in doos gaan en probeerde nog wat 
vuur in de partij te brengen , maar bracht daarbij 
zichzelf in gevaar. 
Na lang gezwoeg resteerde een verloren eindspel en 
PION 2 kwam daarmee  op voorsprong, 
omdat Anne Paul al regelmatig had gewonnen en 
Jan in verloren stelling een schwindel overzag en 

had verloren. 
Wat overbleef was de Houdini act van Siert. Vele malen 
telde men al het punt voor PION, 
maar even zo vele malen kwam Siert met een mooie 
ontsnapping. 
Toen hij beter kwam te staan moest hij alle risico’s 
nemen om de 2-2 te bereiken en dat was te veel 
gevraagd. 
Helaas , helaas niet weer de cup met de grote oren voor 
ASV 4, maar de 2e plaats !! 
 
We hebben met de 2e plaats in de competitie ( en toch 
nog promotie!!) en de 2e plaats in de OSBOcup een 
fantastisch seizoen gehad en ik wilde hierbij de spelers 
nogmaals bedanken voor hun enorme inzet !! 
 

ASV 4 weer finalist!! 
Anne Paul Taal 
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Wat in 2006 als omlijsting van de KNSB-bekerfinale en 
de OSBO-cupfinaledag begon, is uitgegroeid tot een 
heuse schaakhappening met spelers op ieder niveau. 
Na de 28 deelnemers in 2006, waren er ditmaal 58 
schakers in het Lorentz. En dat natuurlijk naast de 16 
OSBO-cupspelers. 
 
Het toernooi telt weliswaar mee voor de KNSB-rating, 
maar verder was er niets anders dan de 
Vierkampentoernooien zoals we die in de zeventiger 
jaren kenden. Geen prijzengeld dus maar een 
prijzentafel met flessen wijn, een koffiezetapparaat, een 
waterkoker en meer van dergelijke zaken. Die 
ouderwetse opzet blijkt dus geen belemmering om te 
komen schaken. Sterker, het is dus nog steeds 
mogelijk om activiteiten op te zetten, die puur voor de 
lol zijn en niet alleen voor de prijzen. De massakamp 
tegen Wageningen bewijst dat al jaren en nu dit 
toernooi ook weer.  
 
Erg leuk was dat de hoogste groepen erg sterk bezet 
waren met mannen als Guust Homs, Erik van den 
Dikkenberg, Bob Beeke, Gert Jan van Vliet, Anthony 
Migchels, Michel van Leeuwen en zo kan ik nog wel 
even doorgaan. Het leidde tot spannende gevechten en 
veel mooi schaak.  
 
Grote man was ditmaal Herman de Munnik. Onze 
trouwe steun en toeverlaat van ASV 8 wist groep K met 
drie zeges op zijn naam te schrijven. Zo versloeg 
Herman onder meer Peter Hamers van De Toren. Al 
was dat volgens Peter niet nodig geweest….. 
 

In En Passant hebben alle uitslagen gestaan en op de 
site staan bovendien nog foto’s. Wellicht staan elders in 
dit nummer nog partijfragmenten. Eén ding is zeker. 
Deze happening gaat een vaste plaats op de kalender 
veroveren. Komend jaar zal dat zijn op vrijdag 30 mei en 
zaterdag 31 mei. Dus noteer de data vast. U bent dan 
verzekerd van twee gezellig schaakdagen met opnieuw 
de OSBO-cupfinale en een voortreffelijke lunch op 
zaterdag. Tot in 2008! 

ASV Vierkampentoernooi groot succes; hoofdrol 
voor Herman de Munnik  

Erik Wille 

In de luwte van groep D 
Robert Naasz 

Terwijl mijn teamgenoten streden voor de OSBO beker 
kon ik de luwte meedoen aan het vierkampen toernooi. 
Hoewel dit blijkbaar een stokoude formule is die weer 
eens uit de kast is gehaald komt het op mij (bouwjaar 
1973) juist heel modern over. Vierkampen zijn natuurlijk 
helemaal van deze tijd! Veel enthousiaste schakers met 
een gezin zullen moeite hebben om het meespelen aan 
een weekend toernooi thuis geaccepteerd te krijgen. De 
hele week werken en dan ook nog eens het hele 
weekend schaken zeker! Wie is toch die man (m/v) die 
zondag het vlees snijdt? Maar een vrijdagavond en 
zaterdag gedurende de dag, dat moet toch kunnen? 
Zaterdagavond weer thuis op de bank en de hele 
zondag nog over! Dat er geen prijzengeld te verdienen 

is zal de meeste schakers worst wezen lijkt me. De 
vierkamp komt weer helemaal terug, let maar op.  
 
Zo’n vierkamp bestaat maar uit drie partijen. Slecht 
starten is dus niet handig want voor je het weet is 
alweer voorbij. Op voorhand had ik er, op basis van de 
deelnemerslijst, rekening meegehouden met minstens 
twee ASV-ers ingedeeld te worden maar gelukkig had 
de organisatie er voor gezorgd dat het geen uitbreiding 
van de interne werd door clubgenoten zoveel mogelijk 
uit elkaar te houden. Verder waren jeugdspelers wat 
boven hun rating ingedeeld hetgeen de meeste van hen 
volledig waar maakte. Zelf was ik ingedeeld in groep D, 
met 2 spelers van Veenendaal (Johan v/d Brink en  
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jeugdspeler Onno Kampman) en Torenaar Michel 
Teunissen. Een fijne poule met een niveau waar ik me 
hopelijk aan kon optrekken.  
 
In de eerste ronde was van optrekken weinig te merken. 
Het leek er meer op dat Michel Teunissen zijn niveau 
wat liet zakken om mij tegemoet te komen. 

 
De Torenaar heeft lekker zitten porren in de gapende 
wond in mijn openingrepertoire en met mijn laatste zet 
(13…Pc6-b4, onthoudt die zet) heb ik het nog wat erger 
gemaakt. 14.e5 Uiteraard... 14...Pe8 15.a3 Wel erg 
subtiel. Gewoon 15.Lxb7 is beter. 15...Pc6 16.exd6 
Pxd6 17.Pxd6 exd6 18.Dxd6 Le6 19.Ld5? Nu kan ik 
dmv een geforceerde zettenreeks de pion terugwinnen. 
19...Tfd8 20.Dc5 Lxc3 21.Txc3 Dxc5 22.Lxc5 Lxd5 
23.cxd5 Txd5 en er is ineens geen vuiltje meer aan de 
lucht. Sterker nog, in het vervolg krijg ik zelfs de 
overhand, met name omdat het zwarte paard 
onaantastbaar is en de witte loper volledig domineert. 
24.Tfc1 Ta5 25.g3 Tb5 26.T1c2 Td1+ 27.Kf2 Tb1 
28.Ke3 T1xb2 en nu dus een pion voor! 29.Kd3 T2b3 
30.Le3 Txc3+ 31.Txc3 Tb2 Even dacht ik iets tamelijk 
briljants te zien met 31...Tb3 32.Txb3 axb3 33.Kc3 Pa5 
34.Lb6 Pc4 maar zo briljant is het bij nader inzien nou 
ook weer niet, ook al omdat 33. Kc3 niet gedwongen is. 
32.Ld2  

 
32…Kf8? Een wel erg ongelukkig zetje dat een tactisch 
grapje voor wit in de stelling brengt. Beter is 32...f5 om 
wit nog wat op de pijnbank te leggen. 33.Tc4 Tb3+ 
34.Ke2 Ke8 en dus niet 34...Txa3? 35.Txc6 bxc6 

36.Lb4+ (dit is het eerder genoemde grapje). 35.Txa4 
Kd7 36.Kd1 ½–½ 
 
De volgende ochtend mocht ik aantreden tegen Onno 
Kampman. Hoewel hij op papier de zwakste speler in de 
poule was bleek uit zijn overwinning de vorige avond op 
zijn clubgenoot al wel weer dat de rating van 
jeugdspelers niet zo betrouwbaar is. Onderstaande 
stelling bereikte we nadat ik met zwart gek genoeg net 
weer 13….Pc6-b4 heb gespeeld. Nu is dit trouwens wel 
een goede zet. Er dreigt een vork op c2 en Pa3 kan niet 
vanwege Lxb2. 

 
14.f6?! Dit is eigenlijk geen goede zet maar hij blijkt 
tegen mij goed te werken…Lf8? Na lang over het slaan 
op f6  [14...Lxf6! 15.Df2 (15.Pbd4) 15...Lxb5 16.Pg5 
Lxg5 17.Dxf7+ Kd8 18.Lxg5+ Kc8] hebben te zitten 
peinzen speel ik deze passieve zet die gebaseerd is op 
een misverstand. Om mij achteraf volstrekt onduidelijke 
reden dacht ik alle dreigingen in de stelling te houden en 
dus de complicaties na het slaan op f6 maar beter kon 
vermijden. Maar b2 is nu natuurlijk niet meer 
aangevallen en dus...... 15.Pa3 Simpel! Hoewel ik met 
veel pijn en moeite en het nodige geluk uiteindelijk weer 
een gelijke stelling wist te bereiken verloor ik vervolgens 
alsnog.  
 
Zaterdagmiddag mocht ik dan nog aantreden tegen de 
op papier sterkste speler uit de groep, Johan v/d Brink. 
Deze werd echter geplaagd door hooikoorts en daarmee 
gepaard gaand slaapgebrek en stond nog op 0 punten. 
Lange tijd ging de strijd gelijk op totdat…….. 
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Het enige niet actieve stuk van zwart is er net met Pe8-
f7bij gehaald. Er moet nu snel ingegrepen worden. 
30.Txf5! Een uit nood geboren kwaliteitsoffer. 30...gxf5 
31.Dxf5 Pg5 32.Pxd5 Txd5 Dit leek mij niet nodig maar 
is gewoon een goede zet. Zelf dacht ik aan 32...Txh3+ 
33.Kg2 en nu bv 33...De4+ 34.Dxe4 Pxe4 35.Kxh3 Txd5 
33.Dxd5 Pxh3? 33...Dc7+! werd direct na de partij door 
mijn tegenstander aangegeven en was ook het idee 
achter zijn kwaliteitsoffer op d5. Waarom hij het 
uiteindelijk niet gespeeld heeft? Geen idee. 34.Kg2 
Txh3 35.Tf4 Txe3! 34.Kg2 Pg5 35.Pxf6 Dxe3 36.Dd7+ 
Pf7  

Hier zat ik lang te twijfelen tussen Ph5+ en, geloof het of 
niet, Pe8+??? Beide leken me wel sterk maar ik kon het 
door de vermoeidheid niet tot het einde uitrekenen. 
Ineens zag ik de simpele afwikkeling en besloot die uit 
praktisch overwegingen maar te spelen. En gelukkig 
maar........je moet er toch niet aan denken dat je hier 
Pe8+ speelt........? 37.Dxf7+! Kxf7 38.Pg4+ Ke6 
39.Pxe3 Th4 40.Td1 Te4 41.Kf3 1–0 
 
Michel won groep D en Onno werd tweede. Ik mocht 
dus niets van de tafel grabbelen .  
 
Gelukkig was ik nog net op tijd klaar om het 
bloedstollende einde van de OSBO-cup finale mee te 
kunnen maken waar die dekselse mannen van de 
PION-2 ASV-4 voor de tweede keer in korte tijd de voet 
dwars zetten. Volgend jaar moeten we die mannen te 
grazen nemen! 
 
 

Interne competitie 
Erik Wille 

De teamwedstrijden slokken elk seizoen weer de 
meeste aandacht op. Elke ronde weer passeren alle 
teams de revue in de clubbladen en ook is het meeste 
schaaktechnische materiaal afkomstig uit de externe 
competitie. Dat is ook begrijpelijk, want het strijden met 
een team ASV-ers tegen een andere club geeft een 
extra dimensie aan het schaken. Dat moeten we dus 
ook volhouden en met zoveel mogelijk spelers. 
Misschien wel met meer dan tien teams. 
 
Als je er goed over nadenkt, is de clubavond eigenlijk 
veel meer de basis van het clubleven. We schaken 
immers meer dan 40 avonden in allerlei interne 
competitievormen, terwijl we maar zeven of negen keer 
tegen andere clubs spelen. Het is natuurlijk én, én …. 
De interne competitie is vooral ook leuk, omdat er af en 
toe die wedstrijden zijn, waarin je voor je club uitkomt. 
 
Eén ding is zeker: in de eindstanden van de interne 
competitie komen beiden samen, want de externe 
scores tellen immers mee in de ranglijst om het 
clubkampioenschap. En in deze aflevering over de 
interne competitie komen alle rangen en standen van 
het seizoen 2007-2007 voorbij. Elders in ASV-Nieuws 
vind je de ELO-lijst (ASV-ELO), zoals die er aan het 
eind van het seizoen uit ziet. 
 
Eén aspect van de competitie is de opkomst en het 
aantal gespeelde partijen. De opkomst liep iets terug. 

Het gemiddelde bleef voor het eerst sinds jaren onder 
de 40 schakers. Nu moeten we dat aantal wel wat 
nuanceren, want dat is het gemiddelde zonder externe 
partijen. Inclusief de teamwedstrijden die op 
donderdagavond gespeeld zijn, zaten er iedere 
donderdag ruim 45 ASV-ers achter de borden. 
Overigens was dat in seizoen 2005-2006 nog 47. Het 
aantal gespeelde partijen liep dus logischerwijze ook 
terug: 1274 tegen 1313 in het afgelopen seizoen. 
Kortom: hier ligt een taak voor ons allen. Allemaal een 
paar keer vaker komen en het aantal partijen schiet over 
de 1400 heen. Dat moet toch kunnen? 
 
Toch mogen we met 92 deelnemers aan 
de interne, waarvan bijna 60 ASV-ers 
meer dan tien keer speelden niet 
ontevreden zijn. Het kan wel beter en dat 
toont Tony Hogerhorst al seizoenenlang 
aan. 
Voorafgaand aan de laatste ronde van de 
interne competitie hebben we Tony Hogerhorst even in 
het zonnetje gezet. Voor de tweede achtereenvolgende 
keer was Tony het trouwste lid. Dit seizoen miste hij 
geen donderdagavond. Een voorbeeld dat navolging 
verdiend. Met veel plezier huldigen we Tony ook 
komend seizoen om deze reden, maar dat mag ook best 
een ander zijn. En deze prijs wordt niet gedeeld. Dus als 
er tien spelers zijn die het meest gespeeld hebben, dan 
worden tien schakers gefêteerd. Ben jij daar ook bij? 
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En dan is daar natuurlijk nog de grens van 25 partijen, 
nodig om in het eindklassement opgenomen te worden. 
In 2005-2006 slaagden er 36 spelers in om het 
eindklassement te halen. Dit seizoen lukte het zelfs 37 

ASV-ers om meer dan 25 partijen te spelen. Daar dus 
wel een (licht) opgaande lijn. Maar eerst de eindstand 
van 2007-2008: 
 

Plts Speler GR ELO INTERN 
int-
% 

EXT 
CUP 

ext-
% STIJ TPR 

1. Bert Buisman A 2108 8½-15 56.7 9 -10 90.0 97 2121 
2. Theo Jurrius A 2067 10½-17 61.8 5 - 8 62.5 38 2072 
3. Gonzalo Tangarife A 2035 11½-22 52.3 6½-10 65.0 -45 2035 
4. John Sloots A 2027 9½-17 55.9 4½- 8 56.3 2 2027 
5. Fokke Jonkman A 2001 15½-27 57.4 4 - 9 44.4 -74 2001 
6. Gerben Hendriks A 1994 9½-17 55.9 9 -14 64.3 84 1994 
7. Paul de Freytas A 1966 17 -29 58.6 5½-11 50.0 8 1966 
8. Anne Paul Taal A 1943 5½-11 50.0 9½-14 67.9 43 1949 
9. Martin Weijsenfeld A 1927 12½-25 50.0 4½-10 45.0 -47 1927 
10. Ruud Wille A 1923 15 -28 53.6 4½- 9 50.0 -9 1923 
11. Eric Hartman A 1891 8½-16 53.1 5½-10 55.0 50 1896 
12. Tony Hogerhorst B 1893 16 -29 55.2 5½- 8 68.8 103 1893 
13. Siert Huizinga A 1882 10½-21 50.0 4½- 9 50.0 -21 1882 
14. Robert Naasz A 1847 10 -19 52.6 4 - 7 57.1 33 1850 
15. Jan Vermeer B 1829 11½-21 54.8 7½-11 68.2 39 1829 
16. Hedser Dijkstra B 1766 13½-23 58.7 2½- 7 35.7 52 1766 
17. Dick Hajee B 1759 9½-20 47.5 2½- 6 41.7 -34 1756 
18. Ignace Rood B 1734 11½-20 57.5 2 - 5 40.0 3 1734 
19. Rob van Belle B 1732 15½-27 57.4 4 - 7 57.1 -11 1732 
20. Jacques Boonstra B 1701 10 -19 52.6 5 - 8 62.5 35 1704 
21. Henk Kuiphof B 1653 10 -21 47.6 4 - 8 50.0 -93 1651 
22. Hendrik van Buren B 1638 12 -24 50.0 3½- 7 50.0 -56 1638 
23. Frans Veerman B 1566 8½-19 44.7 2½- 6 41.7 -81 1555 
24. Horst Eder B 1551 10½-19 55.3 2½- 8 31.3 -37 1548 
25. Ko Kooman C 1538 13½-27 50.0 5½-11 50.0 36 1538 
26. Theo Koeweiden B 1496 10½-18 58.3 2 - 8 25.0 -62 1490 
27. Wilfred Ariens B 1491 14 -27 51.9 ½- 1 50.0 -107 1486 
28. Jan Zuidema C 1449 16 -21 76.2 4 - 7 57.1 124 1455 
29. Jonathan v d Krogt C 1397 13 -21 61.9 1½- 4 37.5 87 1408 
30. Wim Zunnebeld C 1405 13½-27 50.0 ½- 1 50.0 -137 1399 
31. Herman de Munnik C 1397 9½-21 45.2 2 - 8 25.0 -22 1396 
32. Jacob Zandbergen C 1330 11 -24 45.8 2 - 7 28.6 -136 1330 
33. Henk Kelderman C 1259 13 -24 54.2 2 - 7 28.6 -110 1259 
34. Bob Hartogh Heys C 1236 9½-23 41.3 2½- 6 41.7 -41 1235 
35. Lion de Kok C 1224 12½-26 48.1 3 - 7 42.9 30 1224 
36. Hein van Vlerken C 1197 10½-24 43.8 2 - 6 33.3 -88 1197 
37. Phillip Stibbe C 1083 11 -27 40.7 0 - 2 0.0 44 1084 

Vetgedrukt staan de kampioenen van dit seizoen, maar 
daarover verderop meer. 
 
Je mist je naam in bovenstaande lijst. Dan heb je een 
uitdaging voor het nieuwe seizoen. In de wetenschap 
dat verschillende spelers wel heel dicht bij de 25 
optredens kwam, moet deze lijst in juni 2008 toch wel uit 
meer dan 40 spelers bestaan. 
 
Het seizoen was minder spannend dan afgelopen 
seizoen. Al enkele ronden voor het einde van de 
competitie hadden de latere kampioenen grote gaten 

geslagen met hun achtervolgers. Het maakt de prestatie 
van Bert Buisman, Tony Hogerhorst en Ko Kooman er 
alleen maar knapper door. 
 
GROEP A: 
 
Bert Buisman heeft het hele seizoen in de top gestaan. 
Toch was zijn start niet heel bijzonder. In december had 
de kopman van ASV 3 een score van 3 uit 7. Daarna 
volgde een imponerende serie. Heel bijzonder is 
natuurlijk zijn externe score van 90%.  
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 Theo Jurrius laat zien dat het ook mogelijk is om met 
frivool spel hoog te scoren. Het compromisloos op winst 
spelen kost ook wel eens een punt, maar het levert veel 
mooie plaatjes op en blijkbaar toch ook veel 
winstpartijen. Gonzalo Tangarife, John Sloots en Fokke 
Jonkman zijn net als kampioen Bert Buisman meer van 
het degelijke schaak. Overigens is John Sloots de enige 
speler van onze hoofdmacht die tot het eindklassement 
is doorgedrongen. Ook regerend kampioen (inmiddels 
oud-kampioen) Otto Wilgenhof haalde de vereiste 
partijen niet. We hopen natuurlijk dat komend seizoen 
meer van onze toppers om de titel strijden. Gerben 
Hendriks is al vaker genoemd dit seizoen. Zijn 
uitstekende spelen vertaalt zich in een mooie zesde 
plaats in de eindranglijst.  
 
Ondanks het feit dat zij te weinig speelden, mogen een 
aantal spelers niet in deze laatste aflevering van deze 
rubriek ontbreken. Léon van Tol haalde de hoogste 
TPR. Door een score van 8½ uit 12 kwam Léon in zijn 
eerste jaar in de hoofdmacht van ASV tot een TPR van 
2259! Ook Otto Wilgenhof met 2255 en Sjoerd van 
Roosmalen met 2240 scoorden boven de 2200-grens. In 

totaal scoorden zelfs 22 spelers boven de 2000. Onder 
hen Murat Duman, die door zijn topscore van 6 uit 7 in 
ASV 4 tot 2024 kwam. Het is goed te zien, dat Murat 
aanhaakt bij de sterkere spelers. Daarmee is Murat 
Duman na Bijan Zahmat de tweede jongeling die 
doorkomt. Bijan Zahmat mag ook best tevreden zijn. Zijn 
score was beduidend minder dan we de laatste jaren 
van hem gewend waren. Maar in de wetenschap dat 
Bijan uitgerekend in zijn examenjaar debuteerde in de 
promotieklasse leverde hij toch een prima prestatie. 
 
Ook Paul Schoenmakers speelde minder dan 25 
partijen, maar dat deed hij wel enorm goed. Net als 
Robert Verkruissen, die in de interne ruim 60% scoorde. 
 
GROEP B: 
 
Wie kan zich de ontknoping van het afgelopen seizoen 
niet meer herinneren? Tony Hogerhorst ging bij de start 
van de laatste ronde van de interne nog aan de leiding, 
maar door een nederlaag tegen Tom Bentvelzen zag hij 
Dick Hajee juist vier punten hoger eindigen. De 
teleurstelling zal groot geweest zijn, maar Tony is het  

  
Plts Speler TPR TOTAAL % TPRI INTERN % TPRE 

EXT 
CUP % 

1. Bert Buisman 2121 17½-25 70.0 2027 8½-15 56.7 2263 9 -10 90.0 
2. Theo Jurrius 2072 15½-25 62.0 2078 10½-17 61.8 2058 5 - 8 62.5 
3. Gonzalo Tangarife 2035 18 -32 56.3 2030 11½-22 52.3 2045 6½-10 65.0 
4. John Sloots 2027 14 -25 56.0 2037 9½-17 55.9 2004 4½- 8 56.3 
5. Fokke Jonkman 2001 19½-36 54.2 2016 15½-27 57.4 1957 4 - 9 44.4 
6. Gerben Hendriks 1994 18½-31 59.7 2044 9½-17 55.9 1932 9 -14 64.3 
7. Paul de Freytas 1966 22½-40 56.3 2012 17 -29 58.6 1843 5½-11 50.0 
8. Anne Paul Taal 1949 15 -25 60.0 1944 5½-11 50.0 1954 9½-14 67.9 
9. Martin Weijsenfeld 1927 17 -35 48.6 1950 12½-25 50.0 1867 4½-10 45.0 
10. Ruud Wille 1923 19½-37 52.7 1949 15 -28 53.6 1841 4½- 9 50.0 
11. Eric Hartman 1896 14 -26 53.8 1952 8½-16 53.1 1807 5½-10 55.0 
12. Siert Huizinga 1882 15 -30 50.0 1932 10½-21 50.0 1765 4½- 9 50.0 
13. Robert Naasz 1850 14 -26 53.8 1872 10 -19 52.6 1793 4 - 7 57.1 

Groep A  

Plts Speler TPR TOTAAL % TPRI INTERN % TPRE 
EXT 
CUP % 

1. Tony Hogerhorst 1893 21½-37 58.1 1905 16 -29 55.2 1852 5½- 8 68.8 
2. Jan Vermeer 1829 19 -32 59.4 1819 11½-21 54.8 1850 7½-11 68.2 
3. Hedser Dijkstra 1766 16 -30 53.3 1799 13½-23 58.7 1656 2½- 7 35.7 
4. Dick Hajee 1756 12 -26 46.2 1756 9½-20 47.5 1755 2½- 6 41.7 
5. Ignace Rood 1734 13½-25 54.0 1764 11½-20 57.5 1617 2 - 5 40.0 
6. Rob van Belle 1732 19½-34 57.4 1759 15½-27 57.4 1628 4 - 7 57.1 
7. Jacques Boonstra 1704 15 -27 55.6 1648 10 -19 52.6 1836 5 - 8 62.5 
8. Henk Kuiphof 1651 14 -29 48.3 1650 10 -21 47.6 1655 4 - 8 50.0 
9. Hendrik van Buren 1638 15½-31 50.0 1638 12 -24 50.0 1636 3½- 7 50.0 
10. Frans Veerman 1555 11 -25 44.0 1534 8½-19 44.7 1621 2½- 6 41.7 
11. Horst Eder 1548 13 -27 48.1 1557 10½-19 55.3 1526 2½- 8 31.3 
12. Theo Koeweiden 1490 12½-26 48.1 1540 10½-18 58.3 1378 2 - 8 25.0 
13. Wilfred Ariens 1486 14½-28 51.8 1491 14 -27 51.9 1340 ½- 1 50.0 

Groep B  
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type speler die daar weer extra motivatie uit haalt voor 
het volgende seizoen. Net als Bert Buisman in de A-
groep was de start van Tony Hogerhorst echter 
bescheiden, maar ook hij was vanaf februari nagenoeg 
onklopbaar. Terwijl de titel al zeker was, zette Tony in 
de slotronde de kroon op het werk met een zege op 
Siert Huizinga. Dick Hajee kon zijn titel dus niet 
prolongeren, maar met zijn vierde plaats presteerde 
onze routinier toch opnieuw uitstekend. Jan Vermeer 
lijkt de Joop Zoetemelk van deze groep. Net als 
afgelopen seizoen eindigde Jan als tweede. Zijn betere 
score en hogere TPR brachten onze captain van ASV 6 
dus niet op een hogere plaats. Hedser Dijkstra maakte 
mede door zijn bekersucces een sprong voorwaarts en 
dat is knap. Het wekelijks eerst moeten indelen en 
aanspreekpunt zijn voor de interne competitie gaat 
immers toch altijd gepaard met was concentratieverlies. 
 
Niet alleen Tony en Jan scoorden qua TPR boven de 
1800. Ook een aantal spelers die minder vaak speelden, 
scoorden goed. Abbes Dekker (10½-18 – TPR 1852), 
Tijs van Dijk (11-16 – TPR 1818), Theo van Amerongen 
(12-22  - TPR 1813) en Frits Wiggerts (12½-22 – TPR 
1803) mogen op een prima seizoen terugkijken. En met 
wat minder partijen bleef ook Nico Schoenmakers met 
1814 hoog scoren. Het zou mooi zijn als van de laatste 
spelers komend seizoen enkelen zich mengen in de 
strijd om de titel. 
 
GROEP C: 
 
Ko Kooman heeft bijna van begin tot eind op de eerste 

plaats gestaan. Dat is razend knap. Ko behoort 
daarnaast tot een select groepje spelers die zich 
onbezoldigd full-prof mogen noemen. Alleen Paul de 
Freytas verscheen met 40 partijen vaker achter het bord 
dan Ko Kooman. Ko lijk je dag en nacht te kunnen 
bellen voor een potje schaak. ASV 7 had er al een keer 
baat bij toen op het laatste moment een speler ontbrak. 
“Even Ko bellen”, was hier de slogan die de oplossing 
bracht. Niet alleen Ko Kooman kan tevreden terugzien 
op zijn prestaties. Natuurlijk hebben ook de anderen in 
het eindklassement een prima seizoen gedraaid. Zo 
kwam Jan Zuidema met stip op twee binnen in deze 
ranglijst en klom Jonathan van der Krogt van plaats 5 
twee plaatsen omhoog. En niet alleen dat; ook zijn TPR 
steeg met ruim 100 punten. Van Jan Zuidema is ook zijn 
scoringspercentage imponerend. Het is goed te zien dat 
vier van onze veteranen ook dit jaar weer bij de eerste 
tien eindigen. ‘Still going strong’ gaat hier zeker op. En 
dat geldt overigens ook voor Gerrit Verbost die met 24 
partijen juist een keer te weinig kon spelen. Aan dit 
illustere vijftal kunnen veel schakers een voorbeeld 
nemen en dat geldt niet alleen voor schakers binnen 
ASV. Prachtig om dat schaakplezier tot op hoge leeftijd 
te kunnen hebben. 
 
Niet alleen kampioen Ko Kooman kwam met zijn TPR 
boven de 1500. Ook nieuwkomer Etiënne Torregrosa en 
“terugkeerder” Ernst Singendonk scoorden met twee 
zeges hoog en Jans Askes bleef met 1501 juist boven 
deze grens. We hopen hen in juni 2008 ook bij de 
besten in de eindstand terug te zien. 

Plts Speler TPR TOTAAL % TPRI INTERN % TPRE 
EXT 
CUP % 

1. Ko Kooman 1538 19 -38 50.0 1528 13½-27 50.0 1564 5½-11 50.0 
2. Jan Zuidema 1455 20 -28 71.4 1465 16 -21 76.2 1425 4 - 7 57.1 
3. Jonathan v d Krogt 1408 14½-25 58.0 1433 13 -21 61.9 1275 1½- 4 37.5 

4. Wim Zunnebeld 1399 14 -28 50.0 1400 13½-27 50.0 1374 ½- 1 50.0 
5. Herman de Munnik 1396 11½-29 39.7 1414 9½-21 45.2 1347 2 - 8 25.0 
6. Jacob Zandbergen 1330 13 -31 41.9 1357 11 -24 45.8 1238 2 - 7 28.6 
7. Henk Kelderman 1259 15 -31 48.4 1283 13 -24 54.2 1175 2 - 7 28.6 
8. Bob Hartogh Heys 1235 12 -29 41.4 1211 9½-23 41.3 1330 2½- 6 41.7 
9. Lion de Kok 1224 15½-33 47.0 1200 12½-26 48.1 1312 3 - 7 42.9 
10. Hein van Vlerken 1197 12½-30 41.7 1195 10½-24 43.8 1207 2 - 6 33.3 
11. Phillip Stibbe 1084 11 -29 37.9 1095 11 -27 40.7 934 0 - 2 0.0 

Groep C  

ASV-BEKERCOMPETITIE: 
 
Hedser Dijkstra won enkele maanden terug al de beker 
in de bekergroep. Daarmee kwam onze wedstrijdleider 
bij de laatste acht van de kroongroep. Daarin viel vooral 
de naam van Fred Reulink op. Het is mooi te zien dat 
Fred zijn oude niveau weer benaderd. In deze editie van 
de bekerstrijd koos Fred voor de strategie van het 
uitputten van de tegenstander. Het eerste duel werd 
elke keer remise, waarna Fred in de tweede partij als 
een jonge hond op conditie toesloeg. In de halve finale 
bleek Barth Plomp echter de langere adem te hebben.  

Dat had Theo Jurrius in de kwartfinale ook al moeten 
ervaren. Frank Schleipfenbauer sneed de weg naar de 
dubbele bekerzege voor Hedser Dijkstra af. Daarna 
werd in de halve finale verrassend ook Richard van der 
Wel geklopt. Tijdens de laatste ronde van de interne 
competitie speelden Barth Plomp en Frank 
Schleipfenbauer de finale. De loting leek gunstig voor 
Barth, want hij kreeg zijn favoriete zwarte kleur. Frank 
bleek echter nog een grotere liefhebber van de witte 
stukken, want onze jeugdleider pakte de prijs.  
Red: lees verderop in dit nummer meer over de 
bekerfinale! 
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RAPIDCOMPETITIE: 
 
Remco de Leeuw slaagde 
erin zijn rapidtitel te 
prolongeren. Daarmee 
was Remco de beste van 
de zestig spelers die 
deelnamen aan deze 
competitie van 20 partijen 
van 25 minuten p.p.p.p. 
Maar liefst drie spelers 
misten geen partij. Dat 
Paul de Freytas en Ko 
Kooman tot dat drietal 
behoren zal niemand verbazen. Ook Martin Weijsenfeld 
was twintig keer actief en Tony Hogerhorst speelde 
maar 16 keer, doordat eenmaal een wedstrijd van ASV 
5 samenviel met het rapidkampioenschap. Met Tony 
Hogerhorst noemen we ook meteen de meest 
opvallende speler van dit seizoen. Nadat de 
clubkampioen in de B-groep in 2006 al de B-groep van 
het Voorjaarstoernooi won, eindigde hij nu in deze 
titelstrijd verrassend op de gedeelde tweede plaats. Wel 
op ruime afstand van de winnaar, want Remco sloeg 
maar liefst een gat van twee punten met de nummers 
twee, Tony Hogerhorst, Martin Weijsenfeld en Richard 
van der Wel. In dit klassement vinden we ook Gerben 
Hendriks weer op een hoge plaats terug. Ook Erwin 
Velders deed het uitstekend, maar zijn onverwachte 
koppositie aan het begin van het seizoen wist hij niet 
vast te houden. Toch is zijn score van 10½ uitstekend. 
 
Omdat de volledige eindstand al in En Passant stond, 
volstaan we hier met de top tien: 

 
SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP: 
 
Eén naam duikt met enige regelmaat op in de interne 
competitie. 2006-2007 is dan ook het jaar van Gerben 
Hendriks. Dat Gerben echt goed kan schaken bewees 
hij in deze editie van het ASV-
snelschaakkampioenschap. In de finalegroep was de 
speler van ASV 4 ongenaakbaar. Met 6½ punt liet hij 
erkende vluggeraars uit ASV 1 op anderhalf punt 

achterstand. Otto Wilgenhof en Léon van Tol strandden 
op 5 punten op de tweede plaats. Nieuwkomer Jochem 
Woestenburg drong in zijn eerste seizoen bij ASV al tot 
de finalegroep door. Daarin kon hij nog geen potten 
breken. In En Passant van 14 juni staat de eindstand 
voor wie het nog eens wil nalezen.  

SUPER PRESTIGE KLASSEMENT: 
 
Dit klassement wordt opgemaakt aan de hand van alle 
eindstanden van de verschillende competities. Zolang 
we deze stand bijhouden, ging de prijs steevast naar 
een speler die aan elk onderdeel meedeed en overal 
met de besten meespeelde. Dit jaar is daarop een 
uitzondering. Niet dat de prijs naar de clubkampioen 
gaat is bijzonder, maar wel dat Bert Buisman de Super 
Prestige wint met alleen maar dat kampioenschap op 
zak. Theo Jurrius kwam minder dan een punt tekort om 
dit klassement te winnen. Dit alles overigens wel met 
het voorbehoud, dat Hedser Dijkstra op dezelfde 
eindstand uitkomt.  

Nr Speler Score 

1 Remco de Leeuw 14.5 

2 Richard van der Wel 12.5 

3 Tony Hogerhorst 12.5 

4 Martin Weijsenfeld 12.5 

5 Gerben Hendriks 12.0 

6 Anne Paul Taal 12.0 

7 Siert Huizinga 11.5 

8 Theo Jurrius 11.0 

9 Paul de Feytas 11.0 

10 Ruud Wille 11.0 

plts speler int bek rap snel tot 
1 Bert Buisman 32       32 
2 Theo Jurrius 28 3 0,5   31,5 
3 Gerben Hendriks 12   7 8 27 
4 Gonzalo Tangarife 24       24 
5 Richard van der Wel   6 12 2 20 
6 John Sloots 20       20 
7 Remco de Leeuw     16   16 
8 Martin Weijsenfeld     12 4 16 
9 Fokke Jonkman 16       16 
10 Paul de Freytas 8 3 0,5 4 15,5 
11 Anne Paul Taal 4   7 4 15 
12 Frank Schleipfenbauer   12     12 
13 Tony Hogerhorst     12   12 
14 Barth Plomp   10     10 
15 Léon van Tol       6,5 6,5 
16 Otto Wilgenhof       6,5 6,5 
17 Fred Reulink   6     6 
18 Siert Huizinga     4   4 
19 Ruud Wille   3 0,5   3,5 
20 Hedser Dijkstra   3     3 
21 Jochem Woestenburg       1 1 

Superprestige  
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Dan wil ik dit seizoen afsluiten met het laatste 
klassement dat een prijs oplevert. Als u goed opgelet 
heeft, is bij het gedeelte over de clubkampioenschappen 
nog niet gesproken over de spelers wiens ELO dit 
seizoen meer dan gemiddeld gestegen of gedaald is. De 
pen voor de grootste 
ELO-sprong in 2006-2007 
gaat naar Paul 
Schoenmakers die maar 
liefst 131 punten aan zijn 
totaal toevoegde. Jan 
Zuidema slaagde er net 
niet in om Paul nog te 
achterhalen, maar ook 
zijn winst is met 124 
punten imponerend te 
noemen. 
 
De top tien: 

Opmerkelijk is dat de helft 
van de spelers in Groep A 
speelt. Dat is wel eens 
anders geweest. Met het 
publiceren van deze top 
tien zijn meteen de te 
kloppen mannen voor het 
komend seizoen in beeld. 
De spelers die daar het 
meeste behoefte aan zullen hebben, zijn zij die veel 
inleverden in 2006-2007. Wie dat zijn, kunt u vinden in 
de complete eindstand elders in dit blad.  
 
Het schaakseizoen zit erop. Het was een mooi seizoen 
dat onder leiding van Hedser Dijkstra weer soepel 
verliep. Over acht weken begint het spektakel weer en 
weet je hopelijk weer wekelijks op donderdag de weg 
naar de Monnikensteeg te vinden. Het mooie van zo’n 
nieuw seizoen is, dat iedereen weer op nul begint. 
Kampioenschappen uit het verleden betekenen ineens 
niets meer en grote verliezen net zo min. Iedereen vanaf 
deze plaats alvast een beter seizoen gewenst dan het 
bovenstaand beschreven schaakjaar. Al zal dat wel een 
utopie zijn. 
 
Uitdagingen liggen er voor het nieuwe seizoen voor 
iedereen. Meer winnen, een hogere ELO, maar om te 
beginnen voor velen meer spelen!  

Plts Speler GR ELO STIJ 
1. Paul Schoenmakers A 1958 131 
2. Jan Zuidema C 1449 124 
3. Tijs van Dijk B 1749 121 
4. Murat Duman B 1778 115 
5. Robert Verkruissen A 2013 113 
6. Tony Hogerhorst B 1893 103 
7. Bert Buisman A 2108 97 
8. Erik Wille A 1954 96 
9. Jonathan v d Krogt C 1397 87 
10. Gerben Hendriks A 1994 84 

Wat heet hulp! - door Leo Paard 
Een kolom van Professor Pat (alias Psycho) 

Tevens column van onze verslaggever Saangi Door 
Goedgekeurd door de Nederlandsche Vereeniging van Schaakvrouwen onder leiding van Sijtje 

Kijdnav  
Het is alweer een tijdje geleden dat De 
Hoofdredactie danig verfrist werd en 
ASV-Nieuws grote danwel grootse tijden 
is gaan meemaken onder de nieuwe 
Hoofdredacteur. Elan! Begeestering! 
Met voorgaande editie verslapte de 
Verfrissing echter wat door contractering 
in niet zo’n vaste dienst van onze 
Huispsychiater, Professor Pat, en van 

mijzelve, of mag ik zeggen mijzelven? Om Redding 
nabij te brengen heeft contractering in zelfs nog minder 
vaste dienst plaatsgevonden van een aantal 
Grootheden uit vervlogen tijden onder aanvoering van 
ondermeer de inmiddels wegbezuinigde, ik bedoel 
weggepromoveerde, mevrouw Sijtje Kijdnav, heden de 
scepter zwaaiend over de Nederlandsche Vereeniging 
van Schaakvrouwen anno 1878. Om aldoende een 
dreigende neerwaartse spiraal te keren. Immers heeft U 
allen in voorgaande editie kunnen lezen hoe ernstig een 
Voorval om zich heen greep, welk een Tragiek 
voortvloeide uit een bepaald Treffen, hoezeer 

Dramatisch een...  
 
Professor Pat: "Jaja heer Door, wij 
weten allen wel over welk Voorval 
het u hier heeft. Tijd voor 
maatregelen en geen eindeloos voorbeschouw!"  
 
Leo Paard: "Inderdaad goed tot de Orde van de Dag 
over te gaan. Dan kan ik verslag uitbrengen en op tijd 
naar bed (GAAP)."  
 
Professor Pat: "Ja, zulks moois als een zompige zeperd 
van een zeker Heerschap kan niet uitgebreid genoeg 
besproken worden en over niet al te genoege edities 
van de Nieuws. De mindere partijtjes van Rooie Rakker 
werpen we met gemak, zo mag ik vanuit het 
PsychodeGenootschap melden, op diens Medische 
Toestand."  
 
Saangi Door: "Rooie Rakker had het toch aan zijn 
been?"  
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Professor Pat: "Jazeker! Gelijk onze Minister-President, 
een wel heel gevaarlijke verwonding! In een 
Manmoedige Heldhaftige Actie redde hij op een 
ijskoude Poolvlakte het leven van zijn familieleden, en 
het gehele dorp ter plekke, en moest het bekopen met 
een niet geringe fractuur!"  
 
Sijtje Kijdnav: "Ofwel hij gleed tijdens zijn skivakantie 
uit over de gladde sneeuw?"  
 
Professor Pat: "... oplopend een niet mis te verstane 
Gecompliceerde Meervoudige Fracturerings..."  
 
Leo Paard: "U was toch Psychoïde geschoold?"  
 
Professor Pat: "En hij was daarvan danig 
onderstebovensteonder, ja, vandaar dus ... juist. 
Vierwerf Hulde. Wel aldus, we zouden het gaan 
hebben over het Treffen, weet u nog wel, DE PARTIJ... 
... GRAAG!” 
 
Sijtje Kijdnav: "Ah ja 12 april 2007, ik heb hem hier."  
 
Leo Paard: "Juist, het was allemaal een wat kleurloze 
opening wat al snel verzandde in Spiegelschaak. Saai 
(GAAP)."  
 
Saangi Door: "Eenieder weet dat zwart dan verliest."  
Leo Paard: "Juist, het ging alrap niet meer 
symmetrisch."  
 
Saangi Door: "En zwart had Zomp!"  
 
Professor Pat: "Dat gaat wel heel snel, maar 
inderdaad, dat Heerschap kan van mij niet gauw 
genoeg de terechte Drek & Derrie Duiding krijgen!"  
 
Sijtje Kijdnav: "Heerschap?"  
 
Professor Pat: "Ja, de opponent van Rooie Rakker, het 
Heerschap."  
 
Sijtje Kijdnav: "12 april 2007?"  
 
Professor Pat: "12 april 2007 ja, kunnen we nu s.v.p. 
de voor de hand liggende conclusies gaan trekken 
en..."  
 
Sijtje Kijdnav: "Dat staat hier niet hoor." 
 
Professor Pat: "Wat staat er niet?"  
 
Sijtje Kijdnav: "Op de uitslagenlijst van 12 april 2007." 
 
Professor Pat: "Laat zien!"  
 
 

Wille - Wille 1-0  
V/d Plomp - In de Sloot 1-0  
Woeste - Leeuw 0-1  
Wille - Wille 0-1  
Boel - Au 0,5-0,5  
Tol - Taal 0,5-0,5  
Baart - Braam 0-1  
Rood - JOKER 1-0  
Wille - Wille 0,5-0,5 
Groen - Boom 0-1  
Belle - Van Belle 0-1  
Keizer - Visser 1-0  
Wille - Wille 0,5-0,5  
 
Saangi Door: "JOKER?"  
 
Professor Pat: "Gluk."  
 
Leo Paard: "Gluk?"  
 
Professor Pat: "Ik begrijp het niet?!."  
 
Saangi Door: "Blijkbaar heeft Rooie Rakker gewonnen 
van de Bye van de club, de JOKER die wordt ingezet bij 
een oneven aantal spelers."  
 
Leo Paard: "Toch knap gewonnen van de Nol."  
 
Sijtje Kijdnav: "De Noname." 
 
Saangi Door: "De ..."  

 

 

 

 

 

 

(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 



29 

 juni 2007 ASV-Nieuws 

De gemiddelde schaker heeft meer met studies dan met 
problemen. Soms kun je er zelfs nog iets van opsteken 
voor de praktische partij, zoals Barth Plomp liet zien in 
het interview met hem enige nummers terug. Studie-
componisten zijn ook bijna altijd goede partijspelers. 
Over hun hobby doen ze ook niet moeilijk. Ze hebben 
niet het arsenaal aan themabenamingen, die probleem-
componisten de argeloze lezer zich soms doen afvra-
gen, waar ze het nu eigenlijk over hebben. Als ze eens 
op een thema uitkomen gebruiken ze gewoon de naam, 
die de problemisten er al aan gegeven hebben. Zo zul-
len ze het ook gewoon over een Novotny hebben. De 
twee groepen werken anders. Een probleemcomponist 
begint meestal met het kiezen van een thema. Een stu-
diecomponist begint meestal achteraan. Hij heeft een 
stand, die wonderlijk genoeg nog te winnen of remise te 
houden is en gaat dan achteruit een reeks verplichte 
zetten bedenken. De stand uit plaatjes kijken van Ri-
chard van der Wel en Laurens Storms is een mooi voor-
beeld. Het is verrassend, dat dit gewonnen is voor de 
speler, die een loper achter staat. Dit is een prima uit-
gangsstelling. Hier moet een mooie studie van te maken 
zijn. Als studierubrieken een thema hebben is het bijna 
altijd de componist zelf. Het schijnt verslavend te zijn. 

De bekende componisten hebben allemaal zo’n honderd 
studies op hun naam staan; een flink aantal honderden 
tot over de duizend. Misschien pakken we er nog wel 
eens een bij de kop. Vandaag hebben we een heus the-
ma: pionstudies. Bij velen zijn ze geliefd omdat ze bijna 
altijd van papier af te lezen zijn. Die liefde ligt soms ook 
bij componisten. Een paar zijn beroemd geworden door 
hun pionstudies: Grigoriev, Dedrle, Ebers en nog ande-
ren.  

Professor Pat: "...ja nu weten we het wel, grom, en de 
stand, klopt het dan wel dat het Heerschap VER onder 
Rakker staat?" 
 
Sijtje Kijdnav: "Eens zien, hier staat het Heerschap, nou, 
het Heerschap is zelfs op 1 na de Grootste Gemene 
Elostijger van de Gehele Club geworden.  
 
Saangi Door: "Van iedereen?"  
 
Leo Paard: "Van elke en iedere clubgenoot inclusief 
Rakker."  
 
Sijtje Kijdnav: "Niet mis, zo’n vice-kampioenschap."  
 
Professor Pat: "Niet ter zake. Nu dan toch! De stand, 
hoe ver staat Rakker boven hem????"  
 
Sijtje Kijdnav: "Goed, hier het Heerschap, dan zou 
Rakker toch ergens daarboven moeten staan... 
Huizinga, Jurrius, hmmm, Schleipfenbauer..."  
 
Saangi Door: "Nee, nu ben je te ver, iets eronder dan?"  
 
Sijtje Kijdnav: "Duman, Zahmat, Marks... niets te zien!"  
 
Professor Pat: "Oh nee toch... niet..."  
 
Saangi Door: "Het 2e blaadje?"  
 
Professor Pat: "Bedrog! Vuilspel! Photoshopping!"  
 
Leo Paard: "Dat is toch niet helemaal juist, Professor. 

We kunnen er altijd nog de En Passant, de Website en 
desnoods de eigenste Nieuws op naslaan. Dan zien we 
alhaast het Einde der Tijden met dees' beider 
Importante Mannen in één ende hetzelfde team en... 
een score met danige zomp van 40% voor Rakker."  
 
Professor Pat: "Tja, moeilijk jaar, gedegradeerd team, 
toch lastig, nog een goede score eigenlijk, blabla 
enzovoorts enzoverder, enne... etcetera!"  
 
Leo Paard: "... en een score van 64,3% voor 
Heerschap..."  
 
Professor Pat: "Flatterend... en een vertekenend beeld!  
 
Sijtje Kijdnav: "Ook valt op te tekenen in kille cijfers dat 
ook in de rapid het Heerschap netjes boven Rakker 
eindigde...”  
 
Saangi Door: "Om over het snelschaken maar niet te 
spreken.”  
 
Leo Paard: "Of het Fischer schaak.”  
 

Professor Pat (wegbanend): "Dat is toch 
niet meer normaal met die 
bofkont, wat een geluksvogel, welk een 
gemazzel ...." 

Probleemrubriek: pionstudies 
Hendrik van Buren 
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Wij beginnen met een ouwetje. Er is niet eens een 
componist bekend, maar de stand is uit de eerste druk 
van de Bilguer in 1843. In de huidige literatuur wordt hij 
omschreven als “een oude stelling”. Het is een stand 
voor beginners, omdat hij leert, dat ook in een 
pioneindspel strategie om de hoek komt kijken. De witte 
koning gaat op weg naar a7. De zwarte koning moet 
direct volgen om op c7 te kunnen blokkeren. Maar na 
het tempozetje f5 is het uit. Niet zo diepgravend, maar 
het leert het belang van tempo bij pionnen. In veel 
pionstudies ligt de oplossing in het vinden van de juiste 
tempi om de oppositie te behouden of te verwerven. Om 
dit te onderbouwen volgt in diagram 2 een studie van 
Hasek uit 1928.  

 
De overeenkomst met het eerste diagram springt in het 
oog. Ook hier spoedt de witte koning zich naar a7. Zwart 
moet antwoorden met Ke5 omdat hij geen tijd heeft de 
witte f-pion te veroveren. Als wit nu 2.Kb7 zou spelen 
volgt Kd6 en zwart is op tijd op veld c7, terwijl wit geen 
tempo meer heeft om de zwarte koning daar weg te 
jagen. Daarom moet wit nu al een tempo weggeven, of 
als dat een beter woord is, winnen. Dus 2.Kc6-c7. Deze 
manoeuvre is mogelijk omdat de zwarte koning niet naar 
e6 kan. Zwart moet wel 2…Kd5 spelen. Nu volgt 3.Kc7-
d7. Zwart staat voor een onmogelijke keuze. Als hij naar 
de damevleugel gaat is wit eerder bij f6; als hij terug 
gaat naar e5 speelt wit de koning naar c6 en wint omdat 
de zwarte koning niet meer op tijd op c7 kan komen. 
Die keuzes tussen dame- en koningsvleugel zijn de 
basis van veel problemen. Het is ook terug te vinden in 
ons derde diagram, ditmaal een studie van Herbstman 
uit 1929.  

Ook nu is de opgave: wit speelt en wint. De clou zal 
duidelijk zijn: hoe snel kan wit e4 en d6 doorzetten en 
toch de twee vrije zwarte pionnen tegenhouden.  De 
oplossing is zeer ingenieus. Door de mogelijke steun 
van de zwarte koning is de h-pion thans gevaarlijker 
dus: 1.Ke4-f3 b6-b5 2.e2-e4 b5-b4 3.Kf3-e2 b4-b3 
4.Ke2-d1 Kh2-g3 5.e4-e5 d6xe5 6.d5-d6 e5-e4 7.d6-d7 
e4-e3 Nu blijkt iets moois. Als wit naar d2 was gegaan 
had dit zetje schaak opgeleverd en dan was er remise 
als eindresultaat uit gekomen. Daarom moest zelfs de 
eerste zet al Kf3 zijn en was Kf4 fout. 8.d7-d8D. Dat dit 
voor wit gewonnen is ga ik hier niet trachten aan te 
tonen. 
Het is bekend. Ik behandel drie standen en een vierde 
mag de lezer zelf oplossen. Ik heb hem gekozen om te 
laten zien, dat er erg moeilijke pionstudies zijn. Het is 
een opgave van Troitski uit 1913. Wit speelt en wint. 

 
(Voor het eerste in de historie van ASV-Nieuws hier dan: een tweede RvA (= Ruimte voor Aantekeningen) in eenzelfde 
aflevering! Wederom geheel belangloos zijn deze dure vierkante centimers potentiele advertentieruimte beschikbaar 
gesteld. Nadat de redactie na 2 uur ontzaggelijk peinzen en zwoegen en zweten nog geen steek verder was gekomen met 
bovenstaande gruwelijke opgave van Triotski  leek enige ruimte voor aantekeningen (=RVA) een bittere noodzaak teneinde tussentijds wat notities te maken 
om de gedachten wat te ordenen ……….....) 

     Ruimte voor Aantekeningen 
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Na een spannende finale is Jan Vermeer kampioen bij 
het Daglichtschaak geworden. Zijn directe concurrent 
Rob Cornips moest in de laatste middag van dit seizoen 
het opnemen tegen Paul Waenink. Rob verloor deze 
partij en als Jan alle drie partijen deze middag zou 
winnen dan was hij kampioen, hetgeen geschiedde. Al 
maakte Wim Zunnebeld het Jan in de allerlaatste partij 
met een correct kwaliteitsoffer het wel heel moeilijk.Rob 
Cornips werd tweede. Hij is de enige speler die Paul 
Waenink dit seizoen een nederlaag bezorgde! Doordat 
Paul vaak de derde ronde liet liggen is hij slechts derde 
geworden. Daarmee werden de 2e en 3e plaats bezet 
door Nijmegen. Hans Donker speelde het hele seizoen 
constant. Dit werd beloond met een 4e plaats. Dick 
Hajee werd 5e, ondanks dat hij enkele keren absent 

was. Henk Kuiphof (7) leverde een prima TPR van 1840 
af. Dit deden ook Ko Kooman (1644)en Bob Hartogh 
Heijs (1514). Een bijzondere vermelding verdienen de 
spelers die bijna alle sessies present waren. Dit zijn Rob 
Cornips, Hans Donker, Henk ter Horst, Rolf Hendriks, 
Horst Eder, Wim Zunnebeld en Robbert Lubbers. 
Het Daglichtschaak is het afgelopen seizoen 
doorgebroken. In totaal zijn er meer dan dertig spelers 
verschenen. In de loop van het seizoen groeide het 
Daglichtschaak met in februari een opkomst van twintig 
spelers. Het komend seizoen gaat het Daglichtschaak in 
met de ambitie om blijvend een opkomst van twintig 
schakers te realiseren. De eerste Daglichtschaak zal 
worden gehouden op dinsdag 4 september. 

Jan Vermeer grijpt titel bij het Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

25e ronde     26e ronde     27e ronde     
Cornips, Rob Waenink, Paul 0-1 Vermeer, Jan Eder, Horst 1-0 Vermeer, Jan Zunnebeld, Wim 1-0 
Donker, Hans Horst, Henk ter 1-0 Cornips, Rob Zunnebeld, Wim 1-0 Cornips, Rob Ulkeman, Herman 1-0 
Ulkeman, Herman Vermeer, Jan 0-1 Waenink, Paul Donker, Hans 1-0 Waenink, Paul Eder, Horst 1-0 
Eder, Horst Kooman, Ko 1-0 Ulkeman, Herman Horst, Henk ter 1-0 Horst, Henk ter Lubbers, Robbert 1-0 
Zunnebeld, Wim Lubbers, Robbert 0-1 Kooman, Ko Fritz 8 0-1 Kooman, Ko Looyen, Jan 1-0 
Fritz 8 Looyen, Jan 1-0 Lubbers, Robbert Looyen, Jan 0-1 Meijer, André Donker, Hans 0-1 

Ranglijst Competitie 2006/7 na ronde 27 seizoen 06/07 (Eindstand) 

Nr Voornaam Naam Score Perc WP SB Rating 
Ge-

speeld W-Z TPR 
1 Jan Vermeer 19.0 70 402.5 258.5 1734 27 1 1826 
2 Rob Cornips 18.0 69 401.5 241.0 1765 26 0 1800 
3 Paul Waenink 16.0 94 469.0 240.5 2007 17 -1 2056 
4 Hans Donker 15.0 58 402.0 199.0 1684 26 0 1698 
5 Dick Hajee 14.0 67 408.0 187.0 1705 21 1 1765 
6 Henk ter Horst 12.0 50 392.5 150.8 1564 24 0 1644 
7 Henk Kuiphof 11.0 79 430.0 156.8 1663 14 0 1838 
8 Rolf Hendriks 11.0 46 358.0 131.5 1632 24 0 1554 
9 Herman Ulkeman 10.0 56 355.0 114.5 1608 18 0 1609 
10 Ko Kooman 10.0 48 392.0 132.5 1562 21 1 1644 
11 Horst Eder 10.0 37 391.0 118.5 1517 27 -3 1457 
12 Robbert Lubbers 9.5 40 355.0 116.8 1441 24 0 1482 
13 Fritz 8 9.0 60 367.0 110.5 1810 15 1 1635 
14 Jacob Zandbergen 9.0 43 335.0 105.5 1450 21 1 1472 
15 Wim Zunnebeld 8.5 31 378.0 112.5 1440 27 -1 1451 
16 Theo van Niekerk 7.5 58 372.5 85.0 1608 13 1 1624 
17 Bob Hartogh Heijs 7.5 42 341.5 92.0 1445 18 -2 1514 
18 Theo Carpentier 7.0 39 344.0 81.0 1551 18 -2 1500 
19 Jan Looyen 6.0 67 382.0 71.0 1637 9 -1 1688 
20 Henk Kelderman 6.0 40 329.0 72.5 1443 15 -1 1412 

Zie volgende pagina voor het vervolg van de ranglijst. 
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(26) Schleipfenbauer,Frank - Plomp,Barth [A90] 
ASV Bekerfinale, 21.06.2007 
[Fritz 10 (90s)] 
 
Na een vreemde openingskeuze van beide (1.g3, d5 3. 
Lg2 en Barth pakte de f-pion vast waar hij Pf6 
bedoelde!) kwam de Hollandse Stonewall op het bord. 
Dit resulteerde na wisselende kansen (Frank had niet zo 
goed opgelet toen Willy Hendriks de Stonewall 
behandelde) uiteindelijk rond de 35e  zet in een 
waarschijnlijk iets betere stelling voor Barth.  Na een 
onnauwkeurigheid van Barth kon Frank de stelling op de 
koningsvleugel openen. 
Dit leverde na de 41 zet van wit de volgende stelling op: 

 
Wit nog ca. 5 minuten op de klok, zwart nog ca. 10. 
 
Wit is enkele zetten geleden plotseling bij de zwarte 
koning binnen gevallen maar er was niets aan de 
hand geweest wanneer Barth op de volgende zet 
goed voortgezet had. 41...Ld5?? [ Veel beter, maar 

in tijdnood altijd lastig te zien is 41...Tcxc6! vanwege 
42.Pxc6 Kxg6 43.Pxa7 Kh5=+ en zwart staat dus eerder 
beter.] 42.Txb6± axb6 43.h5 b5?? [ Barth zag de 
dreiging niet. Nu gaat het snel fout met zijn stelling. Een 
groot geluk voor wit want op zijn klok stonden nog maar 
ca. 3 minuten. Beter was 43...Lxc6 44.Txe6 Ld5 
45.Txb6 Lf7+- waarna wit nog iets moet bewijzen.] 
44.Pd7 ! [Plotseling ontstaat er een matnet rond de 
koning] 44...Tc8 [En niet 44...Lxc6?? 45.Pf6+ Kh8 
46.Tg8#] 45.Pf6+ Kh8 46.h6 [Een ander plan is 46.c7 
Lb7 47.Kg3 Tf8 48.Kh4 en nu moet zwart volgens Fritz 
wel op f6  met de toren pakken waarna het natuurlijk uit 
is.] 46...e5(?) [Wel fout maar ook het betere 46...Tf8 (de 
enige zet om het plan 47.Tg7 en 48 Th7# te voorkomen) 
47.c7 Lb7+- is uiteindelijk natuurlijk ook hopeloos. ] 
47.Pxd5 1–0 

Ranglijst Competitie 2006/7 na ronde 27 seizoen 06/07 (Eindstand, vervolg) 

Nr Voornaam Naam Score Perc WP SB Rating 
Ge-

speeld W-Z TPR 
21 Piet Noordhuis 5.5 69 384.0 62.5 1608 8 2 1683 
22 Albert Marks 4.5 56 373.5 60.3 1677 8 0 1644 
23 Fred Duchene 4.0 44 361.5 53.0 1713 9 -1 1530 
24 Mehmet Sahin 3.0 50 361.0 35.5 1593 6 0 1570 
25 Ton Houtman 1.0 33 362.0 15.5 1595 3 -1 1559 
26 Cor Schaafsma 1.0 33 349.5 12.0 1585 3 1 1404 
27 Anton van der Aa 1.0 17 319.0 12.0 1551 6 2 1260 
28 Marion Buesink 1.0 11 303.0 12.0 1530 9 1 1280 
29 Sibolt Otten 0.0 0 355.5 0.0 1591 1 -1 1271 
30 André Meijer 0.0 0 353.5 0.0 1397 1 1 1270 
31 Hans Goorsenberg 0.0 0 329.5 0.0 1573 3 -1 1253 
32 Wil Bertels 0.0 0 327.5 0.0 1564 3 1 1137 
33 Jacques Gosseling 0.0 0 327.5 0.0 1185 3 -1 916 
34 Jerry  van 't Hull 0.0 0 323.0 0.0 1478 3 1 1191 

Fragment uit de bekerfinale 
Frank Schleipfenbauer 
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Interne Competitie Eindstand 

Plts  Speler             ELO  INTERN  %   EXTCUP  %   STIJ TPR  
  1.Otto Wilgenhof     A 2232  3 - 5 60.0  8 -13 61.5   54 2255  
  2.Leon van Tol       A 2212  0 - 1  0.0  8½-11 77.3   47 2259  
  3.Sjoerd v Roosmalen A 2174  0 - 0  0.0  6½- 9 72.2   44 2240  
  4.Remco de Leeuw     A 2171  0 - 0  0.0  6½-10 65.0   16 2191  
  5.Eelco de Vries     A 2158  0 - 0  0.0  4 -10 40.0  -47 2097  
  6.Sander Berkhout    A 2135  0 - 0  0.0  4 - 7 57.1   17 2171  
  7.Bert Buisman       A 2108  8½-15 56.7  9 -10 90.0   97 2121 Kampioen A  
  8.FrankSchleipfenbaueA 2095  8½-10 85.0  3½-10 35.0   -6 2093  
  9.Henk Bredewout     A 2070  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  
 10.Theo Jurrius       A 2067 10½-17 61.8  5 - 8 62.5   38 2072  
 11.Richard van der WelA 2064  5 - 7 71.4  3½- 6 58.3   27 2087  
 12.Peter Boel         A 2048  0 - 0  0.0  5 -10 50.0    1 2049  
 13.Koert v Bemmel     A 2048  0 - 0  0.0  4½- 9 50.0    9 2061  
 14.Laurens Storms     A 2037  0 - 1  0.0  0 - 0  0.0  -19 1668  
 15.Gonzalo Tangarife  A 2035 11½-22 52.3  6½-10 65.0  -45 2035  
 16.John Sloots        A 2027  9½-17 55.9  4½- 8 56.3    2 2027  

 17.Daan Holtackers    A 2027  0 - 0  0.0  3½- 8 43.8    4 2033  
 18.Wouter van Rijn    A 2026  2 - 6 33.3  5 -10 50.0  -18 2016  
 19.Anthony Migchels   A 2023  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  
 20.Fred Reulink       A 2022  4½- 7 64.3  4½- 5 90.0   50 2071  
 21.Cees Sep           A 2016  0 - 0  0.0  5 - 8 62.5   20 2051  
 22.Robert Verkruissen A 2013 10½-17 61.8  0 - 0  0.0  113 2069  
 23.Barth Plomp        A 2007  8½-14 60.7  5 - 9 55.6   53 2017  
 24.Vincent de Jong    A 2003  0 - 0  0.0  4 - 8 50.0  -23 1962  
 25.Fokke Jonkman      A 2001 15½-27 57.4  4 - 9 44.4  -74 2001  
 26.Gerben Hendriks    A 1994  9½-17 55.9  9 -14 64.3   84 1994  
 27.Paul de Freytas    A 1966 17 -29 58.6  5½-11 50.0    8 1966  
 28.Oliver Bruning     A 1962  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  
 29.Paul Schoenmakers  A 1958  8 -14 57.1  6 - 8 75.0  131 1989  
 30.Erik Wille         A 1954  2½- 6 41.7  9½-14 67.9   96 1985  
 31.Anne Paul Taal     A 1943  5½-11 50.0  9½-14 67.9   43 1949  
 32.Ivo v d Gouw       A 1934  0 - 0  0.0  6 -10 60.0   35 1979  
 33.Martin Weijsenfeld A 1927 12½-25 50.0  4½-10 45.0  -47 1927  
 34.Ruud Wille         A 1923 15 -28 53.6  4½- 9 50.0   -9 1923  
 35.Jochem Woestenburg A 1912  3 - 7 42.9  0 - 0  0.0   12 1938  
 36.Tony Hogerhorst    B 1893 16 -29 55.2  5½- 8 68.8  103 1893 Kampioen B 
 37.Eric Hartman       A 1891  8½-16 53.1  5½-10 55.0   50 1896  
 38.Siert Huizinga     A 1882 10½-21 50.0  4½- 9 50.0  -21 1882  
 39.Kees Verkooyen     A 1870 10½-21 50.0  1 - 1 100.   18 1874  
 40.Jan Knuiman        A 1856  0 - 1  0.0  4½- 9 50.0  -59 1779  
 41.Theodoor Keizer    A 1853  1 - 4 25.0  0 - 0  0.0  -27 1737  
 42.Robert Naasz       A 1847 10 -19 52.6  4 - 7 57.1   33 1850  
 43.Rogier van Gemert  A 1845  3 - 7 42.9  0 - 0  0.0   -6 1833  
 44.Henny Haggeman     A 1841  1½- 6 25.0  0 - 0  0.0  -19 1793  
 45.Erika Belle        A 1838  0 - 0  0.0  3½- 7 50.0    7 1852  
 46.Jan Vermeer        B 1829 11½-21 54.8  7½-11 68.2   39 1829  
 47.Saifudin Ayyoubi   B 1819  1 - 1 100.  2 - 4 50.0   37 1941  
 48.Abbes Dekker       B 1817  5 -11 45.5  5½- 7 78.6   80 1852  
 49.Michael Mogendorff A 1813  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  
 50.Theo van Amerongen B 1801  7½-16 46.9  4½- 6 75.0   51 1813  
 51.Edgar van Seben    B 1793  0 - 0  0.0   ½- 1 50.0   -3 1745  
 52.Frits Wiggerts     B 1783  7½-14 53.6  5 - 7 71.4   72 1803  
 53.Nico Schoenmakers  B 1778  2½- 6 41.7  4 - 6 66.7   37 1814  
 54.Murat Duman        B 1778  0 - 0  0.0  6 - 7 85.7  115 2024  
 55.Bijan Zahmat       B 1777  1 - 3 33.3  3 - 7 42.9  -20 1750  
 56.Ruud Verhoef       B 1771  6½-12 54.2  3 - 8 37.5   34 1782  
 57.Hedser Dijkstra    B 1766 13½-23 58.7  2½- 7 35.7   52 1766  
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Plts  Speler             ELO  INTERN  %   EXTCUP  %   STIJ TPR  
 58.Harold Boom        B 1763 10½-19 55.3  0 - 0  0.0   15 1769  
 59.Dick Hajee         B 1759  9½-20 47.5  2½- 6 41.7  -34 1756  
 60.Hans Rigter        B 1754  0 - 0  0.0   ½- 1 50.0    5 1850  
 61.Tijs van Dijk      B 1749  6½- 9 72.2  4½- 7 64.3  121 1818  
 62.Harm Steenhuis     A 1748  5 -12 41.7   ½- 2 25.0  -57 1705  
 63.Albert Marks       B 1745  2½- 9 27.8  6 - 9 66.7  -41 1727  
 64.Ignace Rood        B 1734 11½-20 57.5  2 - 5 40.0    3 1734  
 65.Rob van Belle      B 1732 15½-27 57.4  4 - 7 57.1  -11 1732  
 66.Marco Braam        A 1724  3½- 8 43.8   ½- 5 10.0  -86 1650  
 67.Tom Bentvelzen     B 1719  6½-14 46.4  3½- 5 70.0   38 1733  
 68.Jan Groen          B 1709  3 - 6 50.0  4 - 6 66.7   16 1725  
 69.Jacques Boonstra   B 1701 10 -19 52.6  5 - 8 62.5   35 1704  
 70.Tje Wing Au        B 1678  2 - 7 28.6  0 - 0  0.0  -44 1584  
 71.Fred Duchene       B 1673  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  
 72.Henk Kuiphof       B 1653 10 -21 47.6  4 - 8 50.0  -93 1651  
 73.Hendrik van Buren  B 1638 12 -24 50.0  3½- 7 50.0  -56 1638  
 74.Erwin Velders      B 1635  9 -18 50.0  0 - 0  0.0  -23 1625  
 75.Kasper Uithof      B 1633  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  
 76.Zekria Amani       B 1621  0 - 1  0.0  2½- 6 41.7  -12 1594  
 77.Geertje Timman     C 1577  0 - 1  0.0  0 - 0  0.0  -23 1137  
 78.Frans Veerman      B 1566  8½-19 44.7  2½- 6 41.7  -81 1555  
 79.Roland Stravers    B 1563  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  
 80.Horst Eder         B 1551 10½-19 55.3  2½- 8 31.3  -37 1548  
 81.Walter Manschot    B 1544 11 -24 45.8  0 - 0  0.0  -61 1534  
 82.Rob Elzas          C 1542  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  
 83.Henk Wille         C 1541  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  
 84.Ko Kooman          C 1538 13½-27 50.0  5½-11 50.0   36 1538 Kampioen C 
 85.Coen Segers        C 1499  1 - 2 50.0  0 - 0  0.0   -1 1491  
 86.Theo Koeweiden     B 1496 10½-18 58.3  2 - 8 25.0  -62 1490  
 87.Bert Sigmond       C 1492  2½- 5 50.0  3½- 7 50.0   -7 1485  
 88.Wilfred Ariens     B 1491 14 -27 51.9   ½- 1 50.0 -107 1486  
 89.Mark Egging        C 1481  9 -19 47.4  0 - 0  0.0  -27 1471  
 90.Jans Askes         C 1479  2 - 3 66.7  2½- 7 35.7   16 1501  
 91.Jan Looyen         C 1462  7½-17 44.1  0 - 0  0.0  -67 1428  
 92.Peter van Deursen  C 1452  1 - 3 33.3  0 - 0  0.0  -19 1340  
 93.Umit Duman         C 1450  0 - 0  0.0  2½- 4 62.5    9 1488  
 94.Jan Zuidema        C 1449 16 -21 76.2  4 - 7 57.1  124 1455  
 95.Hans Meijer        C 1410  3½-10 35.0  3 - 4 75.0  -38 1381  
 96.Wim Zunnebeld      C 1405 13½-27 50.0   ½- 1 50.0 -137 1399  
 97.Herman de Munnik   C 1397  9½-21 45.2  2 - 8 25.0  -22 1396  
 98.Jonathan v d Krogt C 1397 13 -21 61.9  1½- 4 37.5   87 1408  
 99.Andre de Groot     C 1376  1½- 3 50.0  4½- 7 64.3   28 1412  
100.Ernst Singendonk   C 1370  2 - 3 66.7  0 - 0  0.0   35 1573  
101.Angelo Spallina    C 1364  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  
102.John Bijlsma       C 1355  2 -10 20.0  3½- 7 50.0 -111 1299  
103.Bob Sanders        C 1351   ½- 5 10.0  0 - 0  0.0  -54 1173  
104.Jacob Zandbergen   C 1330 11 -24 45.8  2 - 7 28.6 -136 1330  
105.Aming Cheng        C 1307  0 - 0  0.0  1½- 3 50.0    7 1347  
106.Jesse Gilling      C 1270  0 - 0  0.0  1 - 1 100.   26 1758  
107.Ton van Eck        C 1261  1 - 2 50.0  0 - 0  0.0   11 1357  
108.Henk Kelderman     C 1259 13 -24 54.2  2 - 7 28.6 -110 1259  
109.Bob Hartogh Heys   C 1236  9½-23 41.3  2½- 6 41.7  -41 1235  
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Plts  Speler             ELO  INTERN  %   EXTCUP  %   STIJ TPR  
110.Lion de Kok        C 1224 12½-26 48.1  3 - 7 42.9   30 1224  
111.Carlo Bredius      C 1201  0 - 0  0.0  1 - 3 33.3    1 1204  
112.Thomas Janssen     C 1198  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  
113.Hein van Vlerken   C 1197 10½-24 43.8  2 - 6 33.3  -88 1197  
114.Peter Giltay       C 1195  2 - 2 100.  0 - 0  0.0   31 1483  
115.Gerrit Verbost     C 1194  6 -17 35.3  2½- 7 35.7 -145 1170  
116.Jan Pieter Lourens C 1180  0 - 0  0.0  0 - 1  0.0  -20  804  
117.Etienne Torregrosa C 1145  2 - 2 100.  0 - 0  0.0   45 1562  
118.Jelmer Visser      C 1101  7½-19 39.5  0 - 0  0.0  -52 1081  
119.Koen Baart         C 1085  0 - 1  0.0  0 - 0  0.0  -15  805  
120.Phillip Stibbe     C 1083 11 -27 40.7  0 - 2  0.0   44 1084  
121.Rene de Goey       C  978  5 -17 29.4  0 - 4  0.0  -32  969  
122.Ingrid Rietmeijer  C  834  0 -15  0.0  0 - 0  0.0 -166  725  

- Mededeling - 
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• verzekeringen 
• spaarregelingen 
• hypotheken 
• financieringen 

Endepoel 16 
6852 LG Huissen 
tel./fax 026-325 23 06 
b.g.g. 06-40 48 43 50 


