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Van de redactie 

Jaaaaaa, het wordt echt tijd om te stoppen 
als je als eindredacteur zelf de deadline 
vergeet! Of is het andersom en begint de 
aandacht te verslappen nu het einde na-
dert. Daar heb ik op andere gebieden ook 
wel eens last van moet ik bekennen. Hoe 
dit ook zij, gelukkig is Marco weer terug om 
ons te helpen met het duiden van de die-
pere en bredere lagen onder het schaakspel en de din-
gen die echt belangrijk zijn in het leven. Het afgedwaalde 
schaap is terug bij ASV waardoor we in dit nummer al 
weer kunnen genieten van een nieuwe aflevering van zijn 
oude vertrouwde column De Analyse.  
 
Verder in dit nummer weer een fijne aflevering van de 
probleemrubriek met als titel: Schoonheid. ‘Beauty is in 

the eye of the beholder’ maar ik meen dat 
Hendrik door zijn voortdurende liefde en 
enthousiasme voor het schaakspel een 
scherp oog heeft voor wat velen van ons 
ook mooi zullen vinden. Hoe fijn is het dat 
hij de moeite neemt en elke keer weer een 
paar pareltjes selecteert voor ons ASV-
ers?  

 
Veel leesplezier! 

Robert 

Van het bestuur 

Op het moment dat we dit schrijven, staan we aan de 
vooravond van de OSBO-cupfinaledag en het Vierkam-
pentoernooi. ASV 4 is het laatste team van ASV dat nog 
in het strijdperk verschijnt. Hopelijk kan het viertal een 
mooi resultaat neerzetten. De externe competitie zit erop. 
We kijken met gemengde gevoelens terug op dit seizoen. 
Opnieuw konden we 13 teams aan de start brengen en 
op één wedstrijd na speelden we alle duels met volledige 
teams. Dat is mooi en zo waren we op dat punt ook dit 
seizoen weer een voorbeeld voor andere clubs. De resul-
taten vielen een beetje tegen. De degradatie van ASV 10 
was al een poosje een feit. Voor dat team geldt dat het 
een bijzondere prestatie was geweest als handhaving in 
de derde klasse wel gelukt was. Ook ASV 6 kon zich in 
het eerste jaar in de eerste klasse niet redden. Aan de 
vechtlust van de mannen heeft het echter niet gelegen. 
Teleurstellend was dat ook ASV 2 een stapje terug moet 
doen. Een bliksemstart in de competitie werd gevolgd 
door vijf opeenvolgende soms ruime nederlagen. Laten 
we het maar positief bekijken en deze stap terug zien als 
een aanloop naar stappen vooruit. Knap was de wijze 
waarop ASV 1 zich schijnbaar moeiteloos in de midden-
moot van de eerste klasse nestelde. ASV 5 zat ook weer 
dichtbij de titel en vooral ASV 7 excelleerde. In de slot-
ronde greep het team van captain Hedser Dijkstra net 
naast de titel. Jammer! Het belangrijkste was echter dat 
iedereen weer met veel plezier meegespeeld heeft en dat 
de animo om in het nieuwe seizoen ook mee te doen 
groot is. 
 
Verder kunnen we terugkijken op een prachtig Open Arn-
hems jeugdkampioenschap op Paaszaterdag. Zo’n 80 
kinderen hadden een mooie schaakdag. Veel senioren 
en ouders hebben zich ingezet om alles van het schaak-
technische gedeelte tot en met het broodje knakworst te 

regelen. Hulde! Een week eerder organiseerde De Elster 
Toren de OSBO-pupillendag. De 5-jarige Son Stavenuiter 
werd die dag OSBO-kampioen bij de H-jeugd. Op 21 juni 
zal dit ASV-talent in Roosendaal deelnemen aan het Ne-
derlands kampioenschap. Ko Kooman zal als begeleider 
met hem meegaan. 
 
Dan is het bruggetje naar juni gemaakt. Dat wordt een 
drukke schaakmaand. Op 14 juni hopen we weer met 
veel viertallen deel te nemen aan het OSBO-
snelschaakkampioenschap voor clubteams. Helaas valt 
het samen met de landelijke Basisschoolschaakkampi-
oenschappen op Valkenhuizen in Arnhem, zodat de 
jeugd moet kiezen. Een week later ontvangen we onze 
schaakkvrienden uit Wageningen voor de traditionele 
massakamp en weer een week later is in Apeldoorn het 
individueel snelschaakkampioenschap van de OSBO in 
Apeldoorn. Kortom: in de aanloop naar de periode met 
de zomertoernooien kan iedereen nog bijna wekelijks 
schaken. 
 
We hebben de afgelopen maand eens meegedaan aan 
een internetverkiezing. In de strijd om de titel “Leukste 
vereniging van Arnhem” werden we vijfde met een ex-
treem hoge waardering van 9,44. Dat is een mooi resul-
taat, maar het ging er ons meer om dat we gezien wer-
den en dat is gelukt. Mooi was ook dat we aandacht kre-
gen in de nieuwsbrief van het Color Business Center Arn-
hem Lorentz. Hiermee worden we gezien door alle onder-
nemers in CBC en door hun relaties. Dat bericht willen 
we jullie niet onthouden:  
 
Sinds lange tijd hebben Color Business Center Lorentz 
en De Arnhemsche Schaakvereeniging (ASV) een warme 
band. De samenwerking is voor twee kanten prettig:  

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingsdatum kopij 

10 juli 2014 3 juli 2014 
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voor het Lorentz is het mooi om maatschappelijk breder 
te denken dan alleen direct op kantoren te focussen, en 
voor ASV is het leuk verschillende omgevingen te heb-
ben voor toernooien. Schaken is een sport waarbij analy-
tisch denkvermogen, focus en creativiteit nodig is: iets 
wat wij willen uitdragen! Of zoals ze het bij ASV mooi 
verwoorden: ASV staat voor 
A �  Aanpakken wat we kunnen en Alle kansen benutten 
S  �  Staan voor je zaak en Samen Sterk 
V �  Vriendschappelijk en Veel ideeën  
 
 
ASV heeft op dit moment een aantal partners. Zo steunt 
het Color Business Center Arnhem Lorentz hen door het 
beschikbaar stellen van zaalruimte en andere faciliteiten 
en is daarmee de belangrijkste partner bij hun toernooi-
en, zoals het Open Schaak Kampioenschap van Arnhem 
(OSKA), de competitiewedstrijden en trainingsavonden .  
 
Mocht u ook interesse hebben om een samenwerkings-
verband met ASV aan te gaan, kunt u meer informatie 
vinden op www.asv-schaken.nl, of contact zoeken met 
Ruud Wille. 
 
Wij zijn blij dat we al sinds het OSKA van 2002 gebruik 
kunnen maken van het grand café aldaar. Juist die zaal-
ruimte draagt bij aan de goede naam die ASV heeft in de 
schaakwereld. Mooi dat het Lorentz de samenwerking 
ook als positief ervaart.  
 

De clubavonden gaan nog  een poos door. We sluiten 
het seizoen op 10 juli af met een Fischer Randomavond. 
Verder is er op 12 juni het snelschaakkampioenschap 
van ASV. Op verzoek van verschillende leden bieden we 
die avond net als op de rapidavonden ook weer de gele-
genheid om te spelen in de extra competitie met een par-
tij van 1.25 uur + 10 seconden per zet. We wensen jullie 
de laatste weken van dit seizoen weer veel schaakple-
zier. 
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Het Delft open  

Er is geen betere activiteit tijdens het ontgiften van het 
lichaam, vanwege een bovenmatige alcoholconsumptie, 
dan het schrijven van een stukje over een schaaktoer-
nooi. Sterker nog, het verwerken van deze kater doet mij 
ook daadwerkelijk denken aan dat weekend in Delft. 
Want als de barman van het Brouwcafe in Scheveningen 
zegt dat hij niet kan geloven dat we nog kunnen lopen 
gezien de versnaperingen die hij de hele avond heeft 
gebracht dan heb je het werkelijk bont gemaakt.  

Het interessante aan deze exercitie was velerlei maar 
vooral het decorumverlies van, inmiddels mijn vriend, 
Robert door toch op de fiets te stappen aan het einde 
van die zaterdagavond was hilarisch. Het scheelde niet 
veel of het lukte hem om de zee in te fietsen terwijl het 
fietspad toch zo’n honderd meter verwijderd was van de 
werkelijke kustlijn. Oorzaken: flesje wijn, twee pittige len-
tebokjes, twee mc choufe, paar trappisten van onbekend 
pluimage, en nog een zoet biertje geloof ik. Afsluitend 
biertje tegen de dorst nog, en een duizelingwekkend ge-
sprek over opvoeding van kinderen, motieven in je rela-
tie, dus opvoeden van je partner, vriendschap, en ver-
dacht weinig schaken. 

Maar goed dit was zomaar een greep uit de activiteiten 
van dat weekend. Een bijzonder plezierig weekend waar 
ook nog redelijk werd geschaakt. Ruud Verhoef was er 
mijn zijn zoon Pieter, Tony was er uiteraard en Robert 
met Marco. 

Vrijdag vertrokken we nadat we Alexander, de zoon van  
Robert hadden gerustgesteld over de zekere terugkeer 
van zijn vader op zondag. Hij was ziek, had zijn film van 
de dag al gezien, en het is natuurlijk niet mogelijk om zijn 
geest te verzieken door nog een tweede Disney er tegen-
aan te gooien, er zijn grenzen, zelfs bij twee gepromo-
veerde chemici. 

In de auto zaten we geamuseerd te babbelen over allerlei 
te zake doende dingen als de eenkennigheid die je kunt 
hebben in je muzieksmaak. Zo luistert Robert geen klas-
siek. Hij vindt de oude Genesis klassiek genoeg en daar 
is natuurlijk wat voor te zeggen. We waren ruim op tijd 
vertrokken en hadden de luxe om ons rustig te kunnen 
installeren bij mijn altijd gastvrije broer. De volgende dag 
zou hij voor een week naar Turkije afreizen voor een be-
achvolleybaltoernooi.  Ach ja ik ben altijd de sportieveling 

geweest in de familie met mijn schaakdedicatie, boven-
dien is het balletje slaan op het strand vooral een legiti-
mering om onbesmuikt naar goed gelukte billen en bor-
sten te kijken van lokale en meegereisde vrouwen. 

Vrijdagavond was de eerste ronde, en we waren ont-
spannen. We hadden zoals zo vaak weer vastgesteld dat 
het resultaat van generlei belang was en dat we vooral 
hoopten dat we er een korte ronde van konden maken 
om vroegtijdig aan het bier te kunnen.  Voor de zekerheid 
hadden we ’s middags al even de appie aangedaan voor 
de nodige droge en natte versnaperingen. We ontmoet-
ten onze mede arenatoren in de personen van Tony, Pie-
ter en Ruud en het was gezellig. De koffie vloeide rijkelijk, 
de gesprekken waren geanimeerd en hopes were high. 

Ik speelde tegen een bijzonder nerveuze Duitser die 
vooral veel lawaai maakte. Hij snurkte, schuurde, zuchtte 
en keek moeilijk. Door zijn houding achter het bord had ik 
ook de indruk dat hij onvoldoende bloedtoevoer had in 
zijn hoofd wat werd bevestigd door het vrij gemakkelijk 
winnen van een stuk. Daarna was het soepel afwikkelen 
geblazen en was het punt binnen. 

Robert had een zwaardere dobber maar daarvan zal hij u 
ongetwijfeld zelf berichten. Bij mijn broer aangekomen na 
een rustige rit hebben we nog kort geëvalueerd. Opval-
lend was dat op het gebied van schaken vrij snel gevoe-
lens van concurrentie de boventoon voeren. Helaas moe-
ten we vaststellen dat schaken niet het beste in ons 
bovenhaalt. Gelukkig werd dit ruimschoots gecompen-
seerd op de zaterdagavond. Het was een belangrijke 
avond die zaterdagavond want we hadden veel te be-
spreken. Onder andere gold dit schaakweekend als aflei-
ding voor de onderzoeken die ik dinsdag weer moest on-
dergaan. De spanning was weer te snijden voor mij dus 
ik was blij dat Robert zich een zeer betrokken en geduldi-
ge coach toonde die eindeloos naar mijn verhalen wilde 
luisteren over hoe het is om tussen hoop en vrees te le-
ven. Voor mij was dat de rode draad door het weekend 
en ik voel mij er dankbaar om. Misschien ook aardig om 
hier te vermelden dat ik niet meer terug hoef te komen 
omdat de kans op recidive bijna nihil is. 

Zaterdag werd overdag gevuld met twee remises, zondag 
nog anderhalve punt. Het was leuk, interessant, en ei-
genlijk hebben we goed geschaakt. Lekker boven in 
meegedraaid, en Robert kwam goed mee met de mid-
denmoot. Goede afleiding, sterk gevoel van hechting aan  

De analyse is al
jd achteraf, als het spektakel geweest is en de kruitdampen zijn opgetrokken. De analyse is koud, klinisch en 

feitelijk en neemt meedogenloos onder de loep waar het beter kon. Deze column gaat over het schaakproces,  de warme analy-

se van geest en de merkwaardige oog-handcoördina
e die nimmer gecontroleerd lijkt te kunnen worden. 
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het leven. 

Mijn notatieboekje ben ik kwijt geraakt, ik heb geen partij-
en voor u in de aanbieding, maar naast wat obligate 
Scandinaviërs en een verdwaalde Benko waar niet op in 
werd gegaan waren het pittig bevochte remises. Dan kunt 
u beter de opwekkende fransozen van Robert bekijken. 
De laatste partij won ik zwaarbevochten, en druipend van 
het zweet vanwege het ethanol dat mijn lichaam ont-
vluchtte.  

Als klap op de vuurpijl kreeg ik bij het afleveren van Ro-
bert bij vrouw en kinderen een in de oven gebakken 
brooddeeghond om mij gezelschap te houden tijdens het 
korte stuk terug naar Nijmegen. Het was ontroerend. 

Op het moment dat ik dit schrijf heeft Robert zijn stuk al 
klaar. Misschien heeft onze teksttemmer van het asv-
nieuws er voor gekozen dit keer om zichzelf niet tekstma-
tig te suïcideren vanwege de resultaten of het verderfelij-
ke geblunder in het proces. Zou mooi zijn. Het was weer 
een waardevol weekend vol camaraderie, warme ge-
sprekken, een fantastisch palet aan bijzondere bieren, 
het fijne Scheveningen, het goed georganiseerde toer-
nooi, en bijzonder gezelschap. 

Bedankt Robert, hij wordt opgeslagen in een belangrijk 
vakje ;-) 

Marco 

 

Tandartsprak
jk Souren 

Voor de beste aandacht  

en zorg voor uw gebit!! 

De la Reijstraat 11 

6814 HD Arnhem 

Tel. 026-4455824 

www.tandartsprak
jksouren.nl 

Delft 
Robert Naasz 

Uiteraard was het een idee van Marco om te schaken in 
Delft. Een goed idee maar wel wat verrassend aangezien 
Marco heel lang dreigde te gaan stoppen met schaken 
en zelfs al min of meer gestopt was. Ook een hele eer 
trouwens, want voor Marco was dit zijn laatste weekend 
voordat hij voor zijn jaarlijkse onderzoek naar de dokter 
moest. Hij zal dit zelf elders in de blad uit de doeken 
doen vermoed ik dus ik ga er hier niet teveel over zeggen 
behalve dus dat het wel bijzonder is als iemand vlak voor 
zo’n moment, wanneer er gekke dingen in je hoofd kun-
nen gebeuren volgens Marco, jou uit kiest om zijn tijd 
mee door te brengen. Ik had me dan ook voorgenomen 
me deze eer waardig te tonen door helemaal mee te 
gaan in Marco’s angstvisioenen of het er juist helemaal 
niet over te hebben en alleen maar dom te kletsten , af-
hankelijk van waar Marco behoefte aan had.  
 
Voordat we verder gaan met dit verhaal eerst nog even 
dit: er waren ook nog andere ASV helden die acteerden 
in Delft. Zij streden voor wat ze waard waren, zeker, en 
ze deden het stuk voor stuk beter dan ik. Hun verhalen 
zijn zeer de moeite waard en verdienen het om opgete-
kend te worden. Het podium is er en ik hoop dan ook op-
recht dat u er elders in dit blad meer over kunt lezen. 
Mocht dit niet het geval zijn bekijk dan hun resultaten op 
de website: http://www.delftseschaaksite.nl/toernooi/

weekendtoernooi/ (waarvan ik ook deze foto gemaakt 
door Herman Zonderland heb afgeplukt): 
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Na wat heen en weer geslingerd te worden tussen mee-
doen aan de B- of C-groep (gaan we voor het schaken of 
gaan we voor de punten en de lol?) werd het uiteindelijk 
dus dat laatste (mogelijk speelde angstmotieven hier ook 
een rol). Net als de vorige keer in Den Haag zou het huis 
van Marco’s broer in Scheveningen de uitvalsbasis wor-
den. Vincent ging zelf op reis dus na een gezellige geza-
menlijke maaltijd (Indonesisch en pizza) hadden we het 
rijk alleen. Vincent, bedankt! 
 
Ik had echt zin om te schaken maar de eerste ronde ver-
liep een beetje raar. Ik kende de opening niet goed, deed 
het niet heel handig en besloot een pion voor het initiatief 
te geven. Lang ging dat goed maar toen ik de pion terug-
won ging het ineens minder omdat ik het initiatief kwijt 
was. We kwamen in een lastig eindspel terecht.      
 
Naasz,R (1751) - Eveleens,E (1650)  
Prinsenstad toernooi, (1), 18.04.2014 

34.Dxe6+?  
Na de partij wees Marco me op het veel sterkere 34.Pxf5! 
Dxc4 35.Pd6+ Ke6 36.Pxc4 Kd5 en we dachten dat wit 
hier op zijn minst gelijk stond. Heel makkelijk is het echter 
nog steeds niet. Fritz geeft zwart een plusje. Het witte 
paard kan weinig kanten op en heeft geen goede steun-

punten. Fritz wijst de weg naar de remise: 37.Pd6 (Na het 
voor de hand liggende 37.Pa5? gaat het alsnog fout 
37...b6 38.cxb6 axb6 39.Pb7 Ke6! en het paard kan geen 
kant meer op; de zwarte koning kan het beestje rustig op 
gaan halen.) 37...Lc1 38.a4 La3 39.Pxb7 Lxb4 40.g4 
Lxc5 41.Pxc5 Kxc5 42.Kg2 Kb4 43.g5 c5 44.h4 c4 45.h5 
c3 46.g6 hxg6 47.hxg6 c2 48.g7 c1D 49.g8D�  
34...Kxe6 35.Pc4 Lc1 36.a4 Kd5 37.Pd6 Ld2 38.b5 

cxb5 39.axb5 Kxc5 40.Pxb7+ Kxb5 41.Pd6+ Kb4 
42.Pxf5  
Mijn enige hoop was hier nog mijn paard geven voor de a
-pion waarna zwart niet meer kan winnen met de verkeer-
de loper.  
42...a5 43.Pd4 a4 44.g4 Kc4  
44...a3?? 45.Pc2+ Kb3 46.Pxa3 Kxa3 zou natuurlijk een 
lekkere ontsnapping zijn geweest....  
45.Pc2 Lc1  
Hij gaat er echt niet in trappen.....  
46.h4 Kc3 0–1 
 
Geen goed begin dus maar ik had niet het idee vreselijk 
slecht gespeeld te hebben en mijn tegenstander had sim-
pelweg weinig fout gedaan. Marco had eenvoudig ge-
wonnen en was in opperbeste stemming. Vanaf de par-
keerplaats reed Marco direct verkeerd in een doodlopen-

de weg, afgesloten met een blinde 
muur met daarop de tekst: ‘De 
laatste eer’. Een laatste eer aan 
wat, dat was de vraag. Onze 
schaak carrière of onze vriend-
schap als twee kerngezonde ke-
rels? Terug in Scheveningen nog 
elk enkele Chouffjes soldaat ge-
maakt en onze partijen bekeken 
alvorens te gaan slapen. 
 
De volgende ochtend was ik nog 
redelijk fris en vol goede moed. 
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Ten Brinke,J (1636) - Naasz,R (1751)  
Prinsenstad toernooi, (2), 19.04.2014 

Wit heeft zojuist wat voorbarig e4 gespeeld.  
12...cxd4 13.cxd4 Pa5 14.Ld3 Dxc2 15.Lxc2  

Dit dameloze middenspel is beter voor zwart. Wit heeft 
het loperpaar maar is nog niet goed ontwikkeld en zwart 
kan de zwakke witte velden gaan gebruiken om proble-
men te creëren.  
15...Lb7 16.Te1 Tac8 17.Te2 La6 18.Td2 Pc4  
18...Pxe4! 19.Lxe4 Pb3 20.Tb1 Pxc1  
19.Td1 Pb2 20.Td2 Pc4 21.Td1  

21...Pd6 Dit leek me de enige serieuze poging tot winst.  

22.e5 Txc2 23.exd6 Td8 24.Lf4  

Nu de pion op d6 winnen en dan zou het een kwestie van 
techniek moeten zijn.  
24...Pe4?  
24...Pd5! was het alternatief dat ik had bekeken maar ik 
zag niet hoe ik verder zou komen na het kalme 25.Lg3 
Fritz ziet dat wel en mogelijk ligt dit ook niet voorbij mijn 
horizon en had ik gewoon even door moeten rekenen. 
25...Pc3! 26.Te1 (26.Td2 Pe2+ komt op hetzelfde neer) 
26...Pe2+ 27.Kh1 Pxg3+ 28.fxg3 Txd6–+  
25.d5  
25.Tdc1 Txc1+ 26.Txc1 Pxd6 27.Lxd6 Txd6 28.Tc7 is 
beter.  
25...Pc3?  
25...exd5! 26.Tac1 Tc5  
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26.Pd4  
26.dxe6! is beter volgens Fritz 26...Pxd1? (26...fxe6 
27.Lg5 Td7 28.Pe5 Pxd1 29.Pxd7) 27.e7! is gelijk uit.  
26...Pe2+ 27.Kh1 Pxd4 28.Txd4 exd5 29.Te1  
Het loopt een beetje uit de hand.....  
29...Txf2 30.d7  

30...Te2  
Ik dacht dat dit de enige zet was maar zo erg was het 
nog niet. Probleem is dat ik na ruil van de torens en slaan 
van de pion op d5 wel iets moet hebben tegen de drei-
ging Lc7. Enige oplossing is met de loper d7 aanvallen. 
Nu doe ik dat via g4 maar na 30...Tf1+ 31.Txf1 Lxf1 
32.Txd5 heb ik 32...Lb5 en dat komt op hetzelfde neer. 

Maar dit is allemaal geredeneerd vanuit angstmotieven 
zou Marco zeggen: 30...f6! is nog veel beter en houdt het 
voordeel vast; wit is niet de enige die met mat achter de 
paaltjes dreigt! 31.Te8+?? (31.Kg1 Txf4 32.Txf4 Txd7 
met drie pionnen voor de kwaliteit.) 31...Kf7–+  
31.Txe2 Lxe2 32.Txd5 Lg4  
32...Lc4 had ook nog gekund trouwens. 33.Td1 Le6  
33.Lb8!  
Nauwkeurig gespeeld. 33.Lc7 Txd7 34.Txd7 Lxd7 35.Lb8 
a6 is denk ik wel te winnen voor zwart. Nu is het potremi-
se natuurlijk. Ik speelde nog even door  
33...Txd7 34.Txd7 Lxd7 35.Lxa7 b5 36.g3 Lc6+ 37.Kg1  
f5 38.h4 Kf7 39.Lb8  
maar realiseerde me al snel dat dat zinloos was. ½–½ 
 
Enigszins teleurstellend maar mijn tegenstander was heel 
tevreden met het resultaat. Feedback die ik overigens na 
elke ronde kreeg van mijn tegenstander met uitzondering 
van de laatste.  
 
Marco had mbv zijn mobieltje een snackbar in de buurt 
gelokaliseerd. Het weer was prachtig en we spraken over 
statistiek, Gauss verdeling en hoeveel meer of minder 
kans hij nu had op het krijgen van kanker nu hij elk jaar 
een grondige check up kreeg. De conclusie was dat hij 
eigenlijk beter af was dan u en ik, een troostrijke gedach-
te. Snackbar Kockie serveerde geen kinderachtige por-
ties en de saté was echt heerlijk.   
 

(Advertentie) 
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Tegen Groningse Sophie Welling had ik in de opening 
groot voordeel laten liggen. Mogelijk werd dit veroorzaakt 
doordat mijn bloed voor een groot gedeelte naar mijn 
maag was gestroomd om de copieuze lunch te verwer-
ken. Ik laat alleen het slot van de partij zien: 
 
Naasz,R (1751) - Welling,S (1637)  
Prinsenstad toernooi, (3), 19.04.2014 

Hier sta ik beter maar nog enigszins getraumatiseerd 
door mijn recente nederlaag tegen Pieter Verhoef in een 
zelfde soort stelling ging in allerlei spoken zien die er niet 
waren (zijn er andere?). Achteraf ten onrechte dus, deze 
stelling was voor mij veel beter dan die ik tegen Pieter 
had, maar het blijkt maar weer dat ook hoe je je voelt in 
een bepaalde stelling van belang is, niet alleen de objec-
tieve evaluatie ervan (of zelfs juist niet).  
26...Pxf2  
Ik had eigenlijk alleen gekeken naar 26...Pf4+ en de ge-
volgen van 27.Kh1 (wit staat goed). Pas vlak voordat ze 
haar zet uitvoerde tunede ik blijkbaar in op de brainwaves 
van Sophie en voelde ik ineens dat ze op f2 ging offeren.  
27.Dxd5?!  
27.Txf2 Dxe3 28.Txf7 De2+ 29.Tf2 Dxd1 30.Dxd7 is be-
ter. 
27...Dxd5+ 28.Txd5 Taf8  
Dit had ik gemist. 28...Pe4 29.Txf7 Kxf7 30.Txd7+ en wint 
had ik gezien toen ik Dxd5 speelde.  
29.Pc4  
Hier was 29.Td4 nog wel een aardige poging geweest 
het paard de terugweg af te snijden.  
29...Pe4 30.Txf7 Txf7 31.Te5 Pc5 32.Te8+ Tf8 33.Txf 8+ 
½–½ 
 
Een paar weken geleden liep ik met mijn zoon van vijf 
over het strand op Texel. Tijdens het vliegeren was de 
zee steeds verder het strand op gekropen. Er zat een 
man aan de waterlijn een Guadi-achtig zandkasteel te 
maken. Mijn zoontje zei dat hij dat wel een heel slimme 
meneer vond: op de plek waar zand en water ruim voor 
handen zijn je kasteel bouwen. Het eerste wat door mijn 
hoofd schoot was dat over 10 minuten helemaal niks van 
dat kasteel over zou zijn. Heel verschillende uitgangspun-
ten dus en het is moeilijk te zeggen wie er gelijk heeft. 
Mijn zoontje kijkt naar het proces en ik naar het resultaat. 
Mijn verhouding met het schaken is altijd een beetje dub-
bel geweest. Bij Marco is dit zo mogelijk nog sterker. De 

afgelopen maanden had Marco zoals eerder vermeld 
verschillende keren gezegd dat hij zou stoppen met scha-
ken en mede daardoor begon ik stoppen ook als serieuze 
optie te beschouwen. Toch nog maar even niet....... Uit-
eindelijk gaat het om werkelijke liefde voor het spel, je 
moet gewoon lol hebben in het spelen, al doende leren 
en vooral niet bezig zijn met het resultaat. Zo probeer ik 
nu te spelen en ik geloof dat dit uiteindelijk ook de beste 
resultaten op zal leveren. Het spelen ging goed tot nu toe 
maar het resultaat wilde nog niet volgen. Dit waren zo’n 
beetje mijn overpeinzingen op zaterdagavond toen Marco 
buiten op het terras van het Brouwerscafe ineens zei dat 
hij het toch wel fijn vond om lekker bovenin mee te draai-
en! Wel knap van hem om in een opmerking zowel enige 
ambitie als een totaal gebrek aan winnersmentaliteit bloot 
te leggen. Maar goed, dat zijn opmerking mij schrijnde 
laat ook wel weer zien dat ik er nog niet helemaal ben. 
Naarmate de avond vorderde werden de onderwerpen, 
na dit enigszins stekelige begin, steeds mooier en uitein-
delijk zijn we tot de zin van het leven weten door te drin-
gen. Ik zal u er nu niet mee lastig vallen maar als u de zin 
van het leven wilt weten schiet dan vooral Marco aan op 
een clubavond, die kan het veel beter uitleggen dan ik. 
En zoals dat wel vaker gaat was het of iemand op de fast 
forward had gedrukt (ongeveer toen we overgingen op de 
Zeezuipers?) en was het ineens ver na middernacht. 
 
Toen ik het matras raakte in de prachtige kinderkamer 
van Marco’s neefje, omringd door ridders, piraten, ruimte-
wezens, dino’s en wat dies meer zij viel ik onmiddellijk in 
een comatose slaap. De volgende ochtend voelde het 
hoofd naar omstandigheden nog wel redelijk maar was 
de maag onrustig. Zoals van tevoren al zo’n beetje inge-
schat zou het wel eens een zware dag kunnen worden…. 
Overleven was het devies.  
 
Csaba,D (1657) - Naasz,R (1751) 
Prinsenstad toernooi, (5), 20.04.2014 

Ik had een gunstig verlopen opening met zwart laten ver-
zanden in deze lastige stelling waarin ik in elk geval be-
sloot, mede gezien de toestand waarin ik me achter het 
bord bevond, zo snel en hard mogelijk op remise af te 
stevenen teneinde zo lang mogelijk in de zon te gaan 
zitten bij te komen.  
19...Tac8 20.Ld5  
Dit leek me een sterke zet. Niet 20.Txb7? Pa5  
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20...Tfd8 21.Lxc6 bxc6 22.Txa7  
Ik was banger voor 22.Tad1 Na de gedwongen torenruil 
leek het me met 1 toren elk een stuk lastiger te verdedi-
gen.  
22...Lxf3 23.gxf3 Td2  

Zo actief mogelijk, zo actief mogelijk, zo actief mogelijk, 
zo actief mogelijk was mijn mantra.  
24.b4 c5!  
Zo actief mogelijk  
25.b5 Tb2  
Zo actief mogelijk. Mijn torens staan nu allebei super: 1 
achter mijn vrijpion en 1 achter de verste vrijpion van mijn 
tegenstander.  
26.Tb7  
26.a4 is sterker zegt Fritz. Het vervelende is dat na 
26...c4 27.Tc1 c3 28.Kf1 c2? 29.Ke2 de witte koning 
dichtbij genoeg is. 29...Tb1? 30.Kd2!.  
Veel beter is dus 28...Kg7 29.Ta6 Td8! Ook hier moet 

zwart weer voor de activiteit gaan, aanval via de 2e rij. 
30.Txc3 Tdd2 31.Kg2 Txf2+ 32.Kg3 Tg2+ 33.Kh4 Tb4+ 
34.e4 Tg6 35.Tac6! (35.Tcc6?? Tb1 36.a5 Tbg1 37.Txf6 
Txf6 38.Txf6 Kxf6; 35.Ta7! Tb2 36.Tcc7 Th6+ 37.Kg3 
Tg6+ 38.Kh4 met eeuwig schaak.) 35...Tb1 36.Tc1 
26...c4 27.b6  

Even op blijven letten.  
27...Tc6!  
27...c3?! 28.Tc7! Tb8 29.Txc3 T8xb6 30.a4± is toch net 
iets lastiger dan zoals het in de partij gaat. 30...Tb1+ 
31.Tc1 (31.Txb1 Txb1+ 32.Kg2 Ta1 is ongetwijfeld remi-
se.) 31...Txc1+ 32.Txc1 Ta6 33.Ta1 en wit kan het in elk 
geval nog lang proberen.  
28.Tc1 c3 29.Tc7  
29.a4 Tcxb6 (29...c2 30.Tc7 Tcxb6 31.T1xc2 Txc2 
32.Txc2 Tb1+ 33.Kg2 Ta1 komt op hetzelfde neer.) 
30.Txb6 Txb6 31.Txc3 Tb1+ is wel weer remise te hou-
den.  

Ir J.P van Muijlwijkstraat 48 & 50 Telefoon 026-8404004 

6828 BS  - Arnhem www.loewegalleryarnhem.nl – verkoop@loewegalleryarnhem.nl 

(Advertentie) 
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29...Tcxb6  
29...Tbxb6 30.Txc3 Td6 (30...Txc7 31.Txc7 Ta6 32.Tc3=)  
30.T7xc3 Ta6 31.Ta1 Ta4  
en mijn remiseaanbod werd gelukkig aangenomen. 

Missie geslaagd. ½–½ 
 
Weer remise en deze keer ook nooit echt goed gestaan. 
Maar meer nog dan met de vorige ronden had ik er vrede 
mee. Sterker nog, het voelde best wel lekker om zo’n 
partij met strakke hand naar remise te voeren. Het was 
wederom prachtig weer en na een rondje om de school 
waar het toernooi werd gespeeld te zin gelopen ontdekte 
ik het verlaten schoolplein waar je heerlijk op een bankje 
kon zitten. Als een hagedis zat ik doodstil op het bankje 
en voelde de zonnestralen me langzaam opwekken. Na 
een tijdje liep ik terug naar de speelzaal waar Marco net 
klaar was; remise. Samen liepen we terug naar het 
schoolplein en aten onze thuis gesmeerde boterhammen 
op. Nog een ronde te gaan, nog een kans er iets van te 
maken.   
 
Naasz,R (1751) - Cauwenberghs,K (1656)  
Prinsenstad toernooi, (6), 20.04.2014 

Prima stelling, pion meer, misschien wel snel klaar van-
middag?  
13.Pf3 Ld6 14.0–0 0–0 15.Tfe1 Pc5 16.Dd1 a6 17.La4  
17.Lf1 leek me passief maar was mogelijk beter. Houdt in 
elk geval d3 in de gaten.  
17...Pd3 18.Te2 b5 19.Lb3  

19.Lc2 Pxb2  
19...Lc5  

Vergelijk dit met het vorige diagram. Wat een verschrik-
king! Ik moest denken aan de beroemde partij tussen 
Karpov en Kasparov waarin Kasparov ook zo'n monster 
op d3 had. Zelfs de zwarte lopers blijken in die partij op 
dezelfde velden te staan. Hoe ga ik me hier in vredes-
naam uit redden?  
20.Pe5?!  
Dat paard op d3 moet daar weg natuurlijk en heel lang 
zat ik naar 20.Pe1 te kijken. Maar in mijn hoofd hoorde ik 
Marco mij alweer de oren wassen over mijn neiging tot 
passief spel, metselen, achteruit spelen met de handrem, 
angstmotieven etc en ineens zag ik dat ik ook voorwaarts 
kon. Het beste volgens Fritz is 20.Td2! Pxf2 (20...Pf4 
21.d6) 21.Txf2 Db6 22.Df1  
20...Pxe5  
20...Pxf2? is niet goed vanwege 21.Txf2 Df6 22.Pf3!  
21.Txe5 Df6 22.De1  
22.Te2 Lg4 23.Pe4  
22...Ld4  
22...Lxf2+? 23.Kxf2 b4 (23...Le4+ werkt nu niet 24.Kg1 
Dxe5 25.Dxe4) 24.Pa4 Le4+ Nu wel! 25.Kg1 Dxe5 
26.Dxb4; Beter is het wegjagen van het paard met 
22...b4 23.Pd1 (Na 23.Pa4 komt weer 23...Lxf2+ 24.Kxf2 
Le4+) 23...Ld4 24.Te2 Ld3 25.Td2 Tfe8 26.Pe3 Lxb2 
27.Txd3 Lxa1 28.Dxb4 is een variant waar Fritz mee 
komt. 
23.Te2 Tac8 24.Tc1 Dg5  
b4 blijft een idee maar zwart weigert dit nu en later te 
spelen om onduidelijke redenen.  
25.Dd2 Df6 26.Df4  
Ik dacht dat de loper of f5 zou hangen als zwart probeert 
de pion terug te winnen maar had het mat op de 1e rij 
gemist. Toch is dit misschien wel het beste.  
26...Lxc3  
Hij gaat ervoor.  
27.Txc3 Txc3 28.bxc3 Dxc3  
 
 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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29.h3  
Natuurlijk niet 29.Dxf5?? Dc1+. En vergelijk dit nu weer 
eens met de vorige stelling. Ik ben mijn plus pion kwijt 
maar op het bord een overzichtelijke stelling waar ik met 
mijn vermoeide hoofd ook nog wel een plan voor kon ver-
zinnen: combineren van dreiging promotie d-pion met 
druk op f7.  
29...g6??  
En zie daar, zwart gaat gelijk catastrofaal in de fout.  
30.Dxh6 a5  
In een flits zag ik hier het einde van de partij al voor me. 
Marco had net zijn partij gewonnen en ik hoopte ook op 
een snelle verlossing, geen lange technische afronding 
aub!  
 
 
 

31.d6! a4  
Yes!!  
32.Lxf7+!  
en zwart gaf mopperend op.  Op 32...Kxf7 (32...Txf7 
33.Te8+ Tf8 34.Txf8#) had ik 33.Te7+ Kf6 34.Dg7+
[34.Dh4+ gaat mat volgens Fritz] 34...Kg5 35.Dxc3 ge-
pland. 1–0 
 
Waarmee een einde kwam aan een overigens zeer strak 
en goed georganiseerd maar ook gezellig toernooi. 
 
Het was maar goed dat de partij zo abrupt geëindigd was 
want de pijp was helemaal leeg. We wilden allebei wel 
naar huis dus Marco trapte hem flink op zijn staart. Net 
als de vorige keer werd de muziek steeds harder gezet. 
Alles was al gezegd, er restte niks anders dan zwijgen. 
Tot de volgende keer natuurlijk.    

Interne competitie 
Erik Wille 

De laatste fase van de competitie gaat in. Helaas kunnen 
nog maar 41 spelers het eindklassement halen. Hopelijk 
lukt het deze 41 ASV-ers om allemaal de 25 partijen te 
halen. De eerste kampioenen zijn intussen bekend en 
ook in de interne competitie begint tekening te komen. 
Dus maar snel naar de rangen en standen. 
 
Groep A 
In het vorige nummer schreef ik nog dat Peter Boel de 
grote favoriet voor de titel was, omdat ik in al mijn wijs-

heid verwachtte dat Frank Schleipfenbauer de vereiste 
ondergrens van 25 partijen niet zou halen. Dat werkte als 
een rode lap op een stier. Frank speelde wekelijks en ook 
nog eens niet zonder succes. Uit zijn laatste acht partijen 
haalde de koploper maar liefst zes punten. Met ruim 60 
punten voorsprong op achtervolger Peter Boel lijkt de 
strijd gestreden. Nu was mijn vorige voorspelling ook 
fout, dus ga vooral niet op mij af. Dirk Hoogland wordt 
onbedreigd derde. Ook Jan Knuiman en Gerben Hen-
driks kunnen bogen op een mooie klassering.  

  

Groep A Totaal Intern  Extern   

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Frank Schleipfenbauer 2214 15,5 23 10 14 5,5 9 2170 

2 Peter Boel 2152 18 31 12,5 22 5,5 9 2130 

3 Dirk Hoogland 2107 11,5 24 8 15 3,5 9 2127 

4 Jan Knuiman 1985 14,5 29 11,5 22 3 7 2008 

5 Gerben Hendriks 1961 10 20 4,5 10 5,5 10 1939 

6 Ruud Wille 1919 18 36 14 27 4 9 1918 

7 Martin Weijsenfeld 1910 17,5 33 9,5 20 8 13 1870 

8 Siert Huizinga 1864 15 28 12,5 23 2,5 5 1825 
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Groep B 
In deze groep kregen we een wisseling van de wacht aan 
kop. Daar waar Pieter Verhoef uit zijn laatste acht partijen 
5½ punt scoorde, bleef koploper Rob Huberts daar ver bij 
achter met slechts één remise in vier duels. En zo ging 
een voorsprong van zo’n 40 punten verloren. Pieter Ver 

 
hoef is de nieuwe leider met ook al ruim 60 punten voor-
sprong. De strijd om de derde plaats is vooral nog span-
nend doordat Jan Groen en Bent Schleipfenbauer nog 
veel moeten spelen. Jacques Boonstra zou daardoor nog 
weleens derde kunnen worden.  

Groep C 
Oscar Mercan hield de afgelopen periode de koppositie 
stevig in handen. Het verschil met nummer twee, Lion de 
Kok bleef ongewijzigd ruim 100 punten. Beide spelers 
scoorden overigens niet geweldig in de laatste weken. 
Dat deed echter niemand in de top van het klassement. 
Ko Kooman verspeelde wel de derde plaats aan Henk 

Schunck. Het onderlinge verschil is echter minimaal. Ko 
kennende zal hij nog van zich laten horen. Kazem Molla-
hosseini heeft de vijfde plaats stevig in handen. En ver-
der is het in deze groep toch weer mooi te zien dat onze 
oudere schakers tot op hoge leeftijd een voorbeeld voor 
ons allen zijn. Hondstrouw bezoeken ze de clubavonden 
om zo allemaal in het eindklassement te komen.  

Groep A (vervolg) Totaal Intern  Extern   

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

10 Désiré Fassaert 1847 14 30 8,5 20 5,5 10 1853 

11 Paul van der Lee 1815 10,5 22 4 8 6,5 14 1799 

12 Tony Hogerhorst 1805 18 37 14 27 4 10 1818 

Totaal  Intern  Extern   

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Pieter Verhoef 1955 20,5 30 13 19 7,5 11 1930 

2 Rob Huberts 1894 12 23 8,5 14 3,5 9 1851 

3 Jan Groen 1819 11 21 5,5 14 5,5 7 1791 

4 Bent Schleipfenbauer 1789 11,5 22 3 7 8,5 15 1792 

5 Jacques Boonstra 1770 13,5 29 9,5 18 4 11 1755 

6 Tom Bentvelzen 1745 10 21 7 15 3 6 1736 

7 Rob van Belle 1735 17,5 33 12,5 23 5 10 1715 

8 Hedser Dijkstra 1710 11,5 22 8 16 3,5 6 1700 

9 Jan Vermeer 1655 15,5 33 9,5 23 6 10 1685 

10 Bob Kooij 1636 12,5 25 9,5 19 3 6 1622 

11 Hub Kusters 1631 15,5 31 14 24 1,5 7 1628 

12 Horst Eder 1563 10,5 24 8,5 18 2 6 1550 

13 Hendrik van Buren 1525 13,5 28 11,5 22 2 6 1543 

Groep B 

Groep C Totaal  Intern  Extern   

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Oscar Mercan 1638 15 30 12,5 23 2,5 7 1611 

2 Lion de Kok 1535 11 24 6,5 16 4,5 8 1523 

3 Henk Schunck 1481 11,5 24 9,5 20 2 4 1513 

4 Ko Kooman 1476 16 33 12 26 4 7 1452 

5 Kazem Mollahosseini 1451 19 36 16 28 3 8 1448 

6 Kees van Keulen 1407 19 33 15 25 4 8 1405 

7 Jan Zuidema 1389 13,5 25 11 20 2,5 5 1424 

8 Peter van Deursen 1374 11,5 21 8,5 14 3 7 1370 

9 Hans Meijer 1343 14 27 13 23 1 4 1364 

10 Jelle Noordhuis 1299 8,5 21 7 13 1,5 8 1300 

11 Jan Sanders 1244 14 26 12,5 24 1,5 2 1248 

12 Henk Kelderman 1156 14,5 32 13,5 30 1 2 1171 

13 Hein van Vlerken 1126 16 35 15 28 1 7 1126 

14 Bob Hartogh Heys 1104 9 25 9 25 0   1164 
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Bekercompetitie  
De strijd in de Bekergroep is gestreden. Jacques Boon-
stra klopte in een spannende halve finale dankzij enkele 
gewonnen pionnen van Hub Kusters. Pieter Verhoef ver-
sloeg Robert Naasz en bereikte zo ook de finale. In de 
finale won ons jonge talent Pieter Verhoef. Daarmee won 
hij na de titel in groep C vorig seizoen nu al zijn tweede 
grote prijs. En Pieter Verhoef is nog niet uitgebekerd, 
want bij de laatste acht van de Kroongroep speelde hij in 
het eerste duel remise tegen de topscorer van het eerste 
team, Frank Schleipfenbauer. In de kwartfinale zorgde 
Anne Paul Taal voor een enorme verrassing door Bob 
Beeke te verslaan. Bob verslikte zich in een truc van de 
gevaarlijke routinier. Jan Knuiman was op krukken te 
sterk voor Martin Weijsenfeld. Richard van der Wel en 
Peter Boel deden niet voor elkaar onder. Pas bij het vijfde 
snelschaakpotje wist Peter Boel toe te slaan. In de halve 
finale treft Peter Boel in zijn vierde zwarte partij Anne 
Paul Taal. Laatstgenoemde lootte juist voor de vierde 
keer wit. De winnaar van het treffen Pieter Verhoef-Frank 
Schleipfenbauer speelt in de halve finale met wit tegen 
Jan Knuiman. Een spannende bekermaand wacht ons. 
 
Rapidcompetitie 
In ronde 16 verloor Peter Boel van Dirk Hoogland. Dat 
was de voorbode van een spannende slotavond. Koplo-
per Peter Boel verdedigde een half punt voorsprong op 
onze wedstrijdleider Wouter van Rijn. In ronde 18 kwam 
Wouter van Rijn langszij, doordat Peter op remise bleef 
steken tegen John Sloots. Wouter klopte in die ronde 
Otto Wilgenhof. In de voorlaatste ronde bleef Wouter 
echter op remise steken tegen de taaie Désiré Fassaert. 
Peter Boel versloeg Koen van Keulen en omdat beide 
spelers ronde 20 oversloegen, was Peter daarmee rapid-
kampioen. Eindstand aan kop: 
 

Op de rapidavonden werd voor de mensen die geen 
snelle partijen willen spelen een extra competitie georga-
niseerd. Met nog een ronde te gaan op 12 juni (tijdens 
snelschaakkampioenschap), zijn er drie koplopers. Hen-
drik van Buren, Hein van Vlerken en Danny Hageman 
hebben alle drie 4 punten. Pim Rijmer heeft met 2½ punt 
de vierde plaats stevig in handen. 
 
Snelschaakkampioenschap 
Op 12 juni wordt weer gestreden om de snelschaaktitel 
van ASV. Het speeltempo is als vanouds 5 minuten pppp. 
We hopen uiteraard weer op een grote deelname. Wie 
niet wil snelschaken kan deelnemen aan de extra compe-
titie, zoals die het hele seizoen op de rapidavonden ge-
houden werd. 

 
Stijgen en dalen 
De strijd in dit klassement is enorm 
spannend. Pieter Verhoef doet zijn 
uiterste best om de pen voor de 
snelste stijger twee jaar op rij te 
winnen. Harold Boom is echter aan 
een enorme opmars bezig. Hij 
steeg van plaats 10 naar plaats 2. 
De afstand tot Pieter Verhoef is 
slechts 15 punten, dus dat belooft 
nog een mooie strijd te worden. 
Walter Wong zou zich ook nog in 
deze strijd moeten kunnen men-
gen. Knap is ook de grote winst 
van onze tweede jeugdspeler in 
deze lijst, Wisse Witmans, maar 
ook Tom Katoen en Bryan Hieltjes 
schieten omhoog. De jeugd heeft 
de toekomst gaat wel op! 

Groep C (vervolg) Totaal  Intern  Extern   

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

15 Phillip Stibbe 1037 7,5 23 7,5 23 0   1072 

16 Jelmer Visser 976 8 27 7 24 1 3 972 

Nr Naam  Tot.  n % ELO TPR 

1 Peter Boel 14 19 71 2112 2139 

2 Wouter van Rijn 13,5 12 79 2178 2254 

3 John Sloots 12 13 65 2097 2103 

4 Désiré Fassaert 12 12 67 1942 2012 

5 Léon van Tol 11,5 10 75 2227 2223 

6 Dirk Hoogland 11,5 12 63 2129 2051 

7 Wouter Abrahamse 11 11 64 1953 1974 

8 Siert Huizinga 11 12 58 1764 1865 

9 Richard van der Wel 10,5 11 59 2067 2000 

10 Martin Weijsenfeld 10,5 10 65 1884 1907 

11 Tony Hogerhorst 10,5 16 53 1866 1876 

12 Rob Huberts 10,5 16 53 1880 1870 

13 Ruud Wille 10,5 18 53 1868 1823 

14 Jan Knuiman 10,5 13 54 1940 1811 
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Uiteraard zijn er ook enkele spelers wat punten kwijtge-
raakt. Wie dat zijn, dat houden we nog even spannend. 
In het laatste nummer van ASV-Nieuws verklappen we 

alles. Tot die tijd kan ik slechts iedereen oproepen om 
zoveel mogelijk te komen schaken. 
 

Weer zinderende finale in slotronde ASV 5 
Erik Wille 

De slotronde van ASV 5 (en 6) had onverwacht waren er 
veel gelijkenissen met die van afgelopen seizoen toen we 
in Lichtenvoorde in extremis de titel pakten. Toen begon-
nen we echter als koploper aan de slotronde en nu als 
achtervolger; een subtiel verschil. Het strijdtoneel was 
ditmaal het clubgebouw van UVS in hartje Nijmegen. De 
eerste uitdaging is dan om de auto te parkeren. Een par-
keergarage bood uitkomst. Wel stond er een dreigend 
bord bij de ingang: ”0.00 uur gesloten”. We moesten dus 
een beetje opschieten met onze poging om alsnog het 
kampioenschap binnen te halen.  
 
Ik wilde daarin het goede voorbeeld geven en bood al 
snel remise aan. Daardoor groeiden onze kansen op de 
titel niet, maar we hadden we meer kans om op tijd bij de 
auto te zijn. Je moet prioriteiten stellen tenslotte. Nou 
gebiedt de eerlijkheid te vertellen dat ik niet best stond en 
dat mijn opponent het remiseaanbod aanvaardde, omdat 
hij de TomTom in de auto had laten liggen en die graag 
nog even wilde veiligstellen. En zo heb ik toch nog een 
lang verhaal over een partij waarin niets gebeurde. Ik had 
hierdoor tevens de mogelijkheid om de strijd tussen kop-
loper  Rokade en ASV 6 te volgen. De eerste uren leek 
daar geen vuiltje aan de lucht voor Rokade, terwijl wij de 
handen vol hadden aan Zutphen. 
 
Tussen elf en half twaalf vielen in beide wedstrijden sa-
men nog tien beslissingen. Barth Plomp bleek het verslag 
over ASV 5 in de vorige ASV-Nieuws goed gelezen te 

hebben en hij gokte volledig op het eindspel. Er werd tot 
aan het pionneneindspel toe afgewikkeld. De Zutphenaar 
hield daarin alle gaten dicht, zodat ook dat duel in remise 
eindigde. Op dat moment gaf ik ons nog een goede kans 
op de winst in de wedstrijd. Echter mijn stemming sloeg 
om toen René van Alfen in kansrijke stelling de tijd over-
schreed. Daarmee klopte mijn calculatie naar 4½ punt 
niet meer. Het was overigens jammer dat René zijn knap-
pe spel niet beloond zag. Invaller Rob van Belle zorgde 
hierna voor de gelijkmaker. De routinier uit ASV 7 voerde 
de druk op zijn tegenstander flink op. Na dubbele pion-
winst was de techniek van Rob voldoende voor de gelijk-
maker.  
 
De klok was deze avond niet onze vriend. Tony Hoger-
horst leek aanvankelijk op een punt af te stevenen, maar 
hij overzag een trucje waardoor hij een stuk achterbleef. 
Doordat de hoeveelheid stukken op het bord flink uitge-
dund was, waren er echter nog wat remisetrucs. Onver-
droten streed Tony voor deze escape. Helaas ontstond er 
even kortsluiting over het speeltempo. In de overtuiging 
dat hij na de 40e zet er weer tijd bij zou krijgen, nam Tony 
alle tijd voor zijn zetten. Iets teveel, want die extra tijd 
komt er zoals we allemaal weten elke zet al bij. Het is al 
zeker de derde keer dat het dit seizoen een ASV-er over-
komt. Van dat probleem zullen we de komende tien jaar 
dus wel verlost zijn.  
 
 

  TOTAAL   Intern   Extern     

Nr Naam 

Gr
p ELO score 

aan-
tal score 

aan-
tal score 

aan-
tal Stij 

1 Pieter Verhoef B 1930 20,5 30 13 19 7,5 11 140 

2 Harold Boom B 1757 12 19 7,5 12 4,5 7 125 

3 Walter Wong C 1619 9,5 12 7 8 2,5 4 119 

4 Wisse Witmans C 1109 5,5 11 0 0 5,5 11 96 

5 Frank Schleipfenbauer A 2170 15,5 23 10 14 5,5 9 94 

6 Tom Katoen C 1332 6,5 7 5,5 6 1 1 82 

7 Bryan Hieltjes C 1208 6,5 12 1 1 5,5 11 78 

8 Dick Vliek B 1651 8,5 14 2,5 3 6 11 70 

9 Tom Verberk C 1423 5,5 10 0 0 5,5 10 69 

10 Oscar Mercan C 1611 15 30 12,5 23 2,5 7 62 

11 Theo Jurrius A 2054 5,5 8 0 0 5,5 8 61 

12 Kees van Keulen C 1405 19 33 15 25 4 8 56 

13 Rob Huberts B 1851 12 23 8,5 14 3,5 9 55 

14 Jochem Woestenburg A 2037 8,5 12 2 3 6,5 9 52 

15 Bob Beeke A 2252 13 18 8,5 10 4,5 8 50 

Stijgers  
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Zou het dan toch nog 
lukken? We waren 
nog vijf winstpartijen 
af van de titel en die 
zouden er maar zo 
eens kunnen komen. 
Net als afgelopen 
jaar in Lichtenvoorde 
zoemde de camera 
van Marcel Leroi om 
de hectiek in de laat-
ste vijf minuten voor 
het nageslacht vast 
te leggen. Als speler 
van Rokade hoopte 
hij natuurlijk op Ach-
terhoekse vreugdeta-
ferelen. Ik was intus-
sen aan het aftellen. 
Albert Marks won in 
de aanval; nog vier. 
Jan Groen verzilver-
de zijn extra stuk; 
nog drie. Het was 
intussen bijna kwart 
voor twaalf en het werd nu ook spannend of we de auto 
nog tijdig uit de garage konden halen. Tony Hogerhorst 
nam geen risico en ging vast vooruit. Net toen Tony weg 
was, zag Martin Weijsenfeld geen winstweg meer in zijn 
eindspel. Doordat wij toen niet meer konden winnen, was 
de druk eraf bij Rokade. Het kampioenschap was binnen 
en dat was over het hele seizoen genomen ook verdiend. 
Jochem won zijn eindspel nog wel en zo werd het 4-4. 
Intussen voltrok zich bij Paul van der Lee een schaakdra-
ma, waarover wellicht elders in dit nummer door ASV 6 
zelf verteld wordt. Daar hoop ik ook een analyse van de 
spectaculaire openingsfase bij Jacques Boonstra te zien. 
ASV 6 verloor dus en degradeerde naar de tweede klas-
se. Dat was “gelukkig” ook gebeurd als gewonnen was, 
want door de degradatie van drie OSBO-teams uit de 

KNSB-competitie was ASV 6 dan als slechtste nummer 
zes het kind van de rekening geworden. Het is echter 
maar een pleister op de wonde.  
 
ASV 5 heeft dit seizoen niet haar beste schaak laten 
zien. Toch kwamen we tot elf punten en dat is in deze 
sterke eerste klasse niet slecht. De vroege thuisneder-
laag tegen Rokade brak ons uiteindelijk op. De titel werd 
dus niet geprolongeerd. Dat is jammer. Gelukkig was 
ASV 4 dit seizoen veel sterker dan afgelopen jaar. Daar-
door bleven ze overtuigend en op eigen kracht in de pro-
motieklasse. Wij kunnen aan het eind van het seizoen 
slechts constateren dat het weer leuk was. En spelplezier 
is toch de basis voor succes. Komend seizoen beginnen 
we gewoon weer opnieuw en dan gaan we opnieuw op 

jacht naar de titel. Dat zal 
dan zonder Martin Weijsen-
feld moeten. Hij stapt over 
naar De Elster Toren, waar 
veel van zijn Gendtse 
schaakvrienden spelen. 
Jammer dat je gaat en veel 
succes daar. We hopen je 
op termijn weer in de ASV-
kleuren terug te zien. Rest 
me onze “Eminence Grise” 
Barth Plomp te bedanken 
voor zijn onnavolgbare lei-
ding. Hopelijk wijs je ons 
volgend seizoen ook weer 
de weg naar de successen. 
 
 
Brondvermelding foto: web-
site UVS: http://
www.uvsnijmegen.nl/
index.php/2014/04/rokade-
kampioen-in-klasse-1b/ 
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Probleemrubriek: schoonheid 
Hendrik van Buren 

Mensen, die mij kennen, weten, dat ik dol ben op oude 
tijdschriften. Het geeft zelf iets van een schok als je de 
uitslag van een klein toernooi in 1912 ziet met daarin de 
vermelding, dat een zekere M.Euwe de tweede plek be-
haalde. Maxje moet toen elf geweest zijn. Ook zijn er leu-
ke dingen. Ik zie een brief van de heer Termaat aan de 
redactie. We hebben het over 1960. Hij klaagt, dat de 
British Chess Federation de eerste prijs in de afdeling 
tweezetten heeft toegekend aan Holladay. Maar wist de 
jury (Mansfield) dan niet, dat het probleem een voorgan-
ger had. Dat was dan zijn compositie , die op 26 maart 
1949 in het dagblad de Tijd had gestaan. De redactie had 
de zaak bekeken en stelde te geloven, dat de eerste prijs 
dan niet naar Holladay was gegaan. Maar werd er aan 
toegevoegd. Was het voor Mansfield wel mogelijk ge-
weest om dat probleem te kennen. Er worden tegenwoor-
dig zo veel problemen gecomponeerd, dat men niet mag 
verwachten, dat een jury alle mogelijke voorgangers kent. 
Het blijft toch leuk om over zo’n brief te filosoferen. Ik heb 
de twee problemen naast elkaar gezet. Als eerste die van 
Termaat uit 1949 en onder no. 2 die van Holladay uit 
1959.  

Die twee lijken toch niet op elkaar. Dat klopt. Maar als de 
constructie eender is met dezelfde dreigingen, varianten 
etc. dan spreekt men over een voorganger. Daarmee 
vallen geen prijzen te winnen want het is geen origineel 
idee. Maar wordt zo’n voorganger ontdekt? De jury bij 
een wedstrijd bestaat altijd uit één persoon. Hoeveel pro-
blemen kan die man in het hoofd hebben zitten? Dat is 
overigens heel wat. Ik verbaas me daar steeds weer 
over. Altijd weer zijn er schakers, die willen laten zien, dat 
ook zij een probleem kunnen maken en sturen dat op 
naar de krant of een schaakblad. Zij kopiëren dan een 
probleem, dat ze ergens gezien hebben. Dat komt meest-
al uit. Dan komt er een brief van een echte componist, 
die schrijft, dat het probleem van X in uw uitgave van 23 
februari is overgenomen uit…. en dan volgt de naam van 
een krant uit Venezuela van zeven jaar eerder. Maar met 
voorlopers is dat uiteraard bijna ondoenlijk. Veel van dit 
soort discussies zijn er overigens niet. Meestal is de re-
putatie van een jury zo groot, dat niemand hem aanvalt. 
Maar het blijft een moeilijke job: Hoe beoordeel je 
schoonheid? Soms denk ik wel eens: “ja, die is echt 
mooi”. Over smaak valt niet te twisten. Velen denken, dat 
de hoeveelheid varianten een goede indicatie is. Zij ma-
ken meestal problemen op basis van een aftrekker. Want 
als je een loper wegspeelt kan die vaak naar wel vijf of 
zes velden. Componisten noemen dat overigens geen 
aftrekker maar een batterij. Als no.3 geef ik een pro-
bleem, dat een eerste prijs won terwijl ik dat die prijs niet 
waard vind. Zo’n probleem is niet gemaakt voor oplos-
sers maar voor medecomponisten.  

Als no.4 geef ik een probleem, dat geen prijs en zelfs 
geen eervolle vermelding kreeg. Maar die vind ik dan 
weer leuk omdat de sleutelzet voor mij aansprekend is. 
Kortom: als jij of ik een keer voor jury mogen spelen, 
wordt de uitslag totaal anders.  

1) 

2) 

3) 



Juni 2014               ASV-Nieuws 

20 

OPLOSSINGEN 3 en 4 (1 en 2 mag u zelf oplossen): 

 

ASV 4 handhaaft zich in sterke Promotieklasse 
Anne Paul Taal 

4) 

De oplossing van 3. is  1.Db5. Elke partijspeler zou 
allereerst naar deze zet kijken. Wat een prachtige af-
trekmogelijkheden met Pd5 heeft men nu.  Groeneveld 
won er de tweede prijs mee in 1955 bij een Zwitsers 
toernooi.  Componist Wolfs uit Sint Michelsgestel  is mij 
volledig onbekend. Hier is de sleutelzet het  onver-
wachte De4.  De inzending was voor een van de grote 
Nederlandse toernooien in 1968. Wolfs won er geen 
prijs mee. Hij kreeg nog wel de zesde eervolle vermel-
ding.  

In de eerste 5 rondes heeft ASV 4  een heel zwaar pro-
gramma afgewerkt en de nederlagen tegen de topteams 
ZSG en Bennekom waren ingecalculeerd. De nederlaag 
tegen SMB in de 1e ronde was er één met veel pech. De 
winst tegen PSV DODO in ronde 2 was hoopgevend en 
het gelijkspel tegen Het Kasteel verrassend. 
 
Gelukkig werd er in ronde 6 zeer nuttig van De Toren 3 
gewonnen en waren we in ronde 7 met zelfs 5 ½  - 2 
½  te sterk voor de subtopper Voorst. Toen in de achtste 
ronde ruim van UVS 2 werd verloren, moest in de slotron-
de in Zwolle minimaal 4-4 worden gespeeld tegen het al 
gedegradeerde Pallas 2 om zeker te zijn dat we niet de-
gradeerden. 
 
Wat was het geval? 
 
Apeldoorn 3 en Denk en Zet waren al gedegradeerd uit 
de 3e klasse KNSB en Doetinchem zou zo goed als zeker 
ook nog degraderen. Dit hield in dat er sprake was van 
versterkte degradatie en behalve de al zekere degradan-
ten De Toren 3 en Pallas 2 zou ook nog de nummer 8 
van de eindstand terugkeren in de 1e klasse OSBO.  
 
Gelukkig werd er op 10 mei in Zwolle professioneel met 5
-3 gewonnen en werd er zelfs nog een zesde plek be-
reikt! PSV-DoDo werd door verlies in het rechtstreekse 
degradatieduel tegen UVS 2 nummer 8.  Bennekom werd 
kampioen en ook gastheer Zwolle promoveerde als num-
mer 2 naar de 3e klasse KNSB. 
 
Absolute topscoorder van ASV 4 werd de bij ons terugge-
keerde Gonzalo met 6 ½ uit 9. 
 
Hierbij  twee diagrammen uit de met 3-1 gewonnen OS-
BO cup wedstrijd tegen Voorst, waarbij Gonzalo de ster-
ke Rudy Bloemhard versloeg. 
 
R. Bloemhard (2031) – G. Tangarife (2032), OSBOcup,  
15-03-2014 
 

Stelling na 12....c5! 

Slotstelling na 28...b5 

 

Hierbij de eindstand van de competitiewedstrijd van 29-3 
tegen de topscoorder van Voorst Marcel Kraaijkamp. 
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Eindstand Daglichtschaak 2013/2014 
Jan Vermeer 

Ook het debuut van Pieter Verhoef in ASV 4 was erg 
goed met een score van 5 uit 8. 
 
Spelers van ASV 4 bedankt voor jullie inzet! 

 

Eindstand Daglichtschaak 
na ronde 21 seizoen 13/14 

Nr Voornaam Naam pnt Rat par grp TPR 

1 Rob Cornips 16 1822 21 AA 1804 

2 Jaap Glazenburg 16 1679 21 A 1795 

3 Jan Vermeer 14 1737 21 A 1720 

4 Ko Kooman 11,5 1624 18 BA 1676 

5 Hans Donker 11 1721 15 B 1782 

6 Hub Kusters 9,5 1666 18 A 1617 

7 Horst Eder 8,5 1583 18 A 1601 

8 Kazem Mollahosseini 8,5 1436 21 B 1473 

9 Robbert Lubbers 7,5 1447 18 A 1466 

10 Henk Schunk 7,5 1551 18 A 1479 

11 Walter Manschot 7 1561 18 A 1474 

12 Ben Bergen 5,5 1362 18 B 1351 

13 Bertus Teunissen van Manen 4 1343 9 B 1277 

14 Meindert Rudolphi 3,5 1218 7 B 1324 

15 Fritz 8 3 1339 13 A 1195 

16 Gerrit Jansen 2,5 1024 18 B 1068 

17 Albert Marks 2 1820 3 A 1754 

18 André Meijer 1,5 1297 3 B 1263 

19 Bob Sanders 1 1453 2 B 1527 
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ASV 4 haalt finale OSBO-cup niet 
Erik Wille 

De strijd om de OSBO-cup kende 
traditiegetrouw sinds 2006 de fina-
ledag in het Lorentz. Met het ASV-
Vierkampentoernooi als omlijsting 
was het ook dit jaar weer een 
mooi evenement. Extra leuk was 
dat ASV 4 zich bij de laatste vier 
geplaatst had. Samen met BSV 
Bennekom, PSV/DoDo en De To-
ren 3 werd gestreden om de cup 
met de grote oren. Op papier wa-
ren BSV Bennekom en PSV/Dodo 
de favorieten en voor het toernooi 
was het dan ook mooi dat die twee 
teams niet tegen elkaar moesten 
in de halve finale. Vanuit het  per-
spectief van ASV 4 was PSV/
DoDo niet de meest handige op-
ponent om de weg naar de finale 
open te houden. Bij bekerschaak 
weet je het echter nooit. Al vrij 
snel werd duidelijk dat kampioen 
BSV Bennekom de finale zou gaan halen. Binnen twee 
uur was het daar 2-0 tegen De Toren 3. ASV 4 leek ook 
al vroeg in de wedstrijd in de problemen te komen. Pieter 
Verhoef liet een loper insluiten en ook Gonzalo Tangarife 
was niet best uit de opening gekomen. ASV 4 knokte 
voor wat het waard was en bleef lange tijd fier overeind. 
Toen geheel onverwacht Gonzalo ineens won na een 
enorme schaakblindheid van zijn tegenstander gloorde er 
weer even hoop. Echter op hetzelfde moment dat PSV/
DoDo blunderde op bord 1 ging op bord 2 bij Gerben 
Hendriks het licht uit. Kortsluiting met mat als gevolg be-
tekende de 1-1. Pieter Verhoef toverde de ene na de an-
dere tactisch grap uit de hoge hoed, maar de sterkste 
Puttenaar gaf geen krimp. Bij Cees Sep dreigde intussen 
remise door zetherhaling. Geen keuze en door, dus maar 
met de dame naar een ander veld. Die gedachte was 
goed; de keuze van het veld beduidend minder. Het kost-
te na een tussenzet de dame en daarmee was de neder-
laag een feit. Ook Pieter moest buigen, zodat ASV 4 een 
troostfinale tegen De Toren 3 wachtte. 
 
Het Arnhemse onderonsje bleef lang in evenwicht al za-
gen de echte optimisten groter wordende mogelijkheden 
voor ASV 4. In de laatste anderhalf uur viel de beslissing. 
Op drie borden won de speler van ASV 4 een pion. Bij 
het begin van het laatste uur ontkwam Pieter Verhoef 
aan de vijandelijke druk op de damevleugel. Daarna 
maakte de jonge ASV-er zijn pluspion te gelde. In snel-
treinvaart stoomde de b-pion door naar dame. Gerben 
Hendriks schoot hierna een bok in een paardeindspel 
met een pluspion. Na die onverwachte nederlaag wist 
Cees Sep een lopereindspel met een pion meer wel te 
winnen. Gonzalo Tangarife kon het tenslotte niet bolwer-
ken. Dus waren vluggertjes nodig voor de winst. Daarin 
was ASV weer eens ouderwets op dreef. Pieter won heel 
snel, waarna Gerben en Cees beiden na materiaalwinst 

wonnen. Dat Gonzalo nog verloor 
was louter voor de statistiek. 3-1 
en de derde plaats was een feit. 
 
De finale tussen BSV Bennekom 
en PSV/DoDo eindigde in eenzelf-
de apotheose van vluggertjes, na-
dat het reguliere duel in 2-2 was 
geëindigd. In het snelschaakduel 
bleef het lang spannend. Tot Ben-
no van der Veen BSV Bennekom 
op 1-0 bracht. Snel daarna volg-
den nog twee winstpartijen en zo 
trok BSV Bennekom voor het 
tweede jaar op rij aan het langste 
eind. Omdat BSV ook al gepromo-
veerd is naar de KNSB-competitie 
mag ook PSV/DoDo komend sei-
zoen in de KNSB-beker meedoen. 
 
In het Vierkampentoernooi waren 
de ASV-ers ook aardig op dreef. In 

groep A versloeg Fred Reulink Martin Weijsenfeld, waar-
na twee remises hem op een gedeelde eerste plaats 
brachten. Oscar Mercan had het alleen tegen Hub Kus-
ters moeilijk. Een puntendeling werd gevolgd door twee 
eenvoudige zeges en groepswinst in groep D. Hendrik 
van Buren deelde de winst in groep E met Quirine Naber, 
die we hopelijk binnenkort meer bij ASV gaan zien. Hans 
Derendorp won de eerste twee partijen in groep F, maar 
verloor de ‘finale’. Toch een mooie tweede plaats. Jeugd-
speler Wisse Witmans won met drie zeges overtuigend 
groep G. Kazem Mollahosseini eindigde op twee punten. 
Nico Schoenmakers, Martin Weijsenfeld, Ko Kooman, 
Hub Kusters, Kees van Keulen en Hein van Vlerken vie-
len niet in de prijzen, maar zij hadden in ieder geval veel 
schaakplezier en dat alleen al is een hoofdprijs. Niet ie-
dereen kan winnen tenslotte.  





(adverten
e) 


