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Het heeft wat lang geduurd, maar hier is-ie 
dan weer: ASV-Nieuws! Om het lange wach-
ten goed te maken hebben we er met z’n al-
len een extra dik nummer van gemaakt. 
Liefst 44 bladzijden deze keer. De penning-
meester betaalt wel. En het verschijnen op 
de allerlaatste clubavond is misschien ook 
niet zo goed voor de portokosten, meestal 
nemen de leden ook nog weken na het uitko-
men een Nieuwsje mee, maar nu zal er waar-
schijnlijk meer verzonden moeten worden. Ik 
zie de KPN al grijnzen en onze penningmeester wat pein-
zen. Dat bracht mij op de volgende gedachte: Gaat ASV 
nog eens ten onder aan de toenemende kosten van ASV-
Nieuws…? Toen ik bij deze enigszins sombere gedachte 
was aangeland ben ik tijdelijk gestopt met het in elkaar 
zetten van deze Nieuws en heb ik de zinnen verzet door 
vanuit mijn huis even heen en weer te rennen naar Bur-
ger’s Zoo. In een zeer optimistische bui placht ik dit wel 
eens “hardlopen” te noemen, maar goed, om een lang ver-
haal kort te maken, tijdens dit gedraaf kom ik vaak tot al-
lerlei diepe gedachten en opeens zag ik het: ASV-Nieuws 
is niet de ondergang, maar juist de redding van ASV! Dus 
het mag wat kosten! Liefst nog veel meer! Ik zal het even 

uitleggen (Paul, relax): Het is natuurlijk een 
ieder opgevallen dat ASV-Nieuws steeds 
dikker is geworden in de loop van de jaren. 
Tevens komen er steeds meer leden bij 
ASV, geheel tegen de landelijke trend in 
van het steeds afnemen van het aantal ac-
tieve schakers. Welnu, een eenvoudige 
doch diepgravende statistische analyse 
toont zonneklaar aan dat er een verband is 
tussen de omvang van ASV-Nieuws en ons 
ledental! Waarom ben ik hier niet eerder op-

gekomen!! Zie de bijgevoegde wetenschappelijk verant-
woorde grafiek. 
(De tabellen en getallen en formules laat maar even ach-
terwege, anders komen er nog 44 bladzijden bij) 
Dus, geachte leden: Blijf schrijven! Anders is het einde na-
bij! 
 
Het was weer een mooi seizoen. Twee kampioenschap-
pen, geen degradaties en weer veel bijdragen van vele 
leden. 
Een goede vakantie gewenst, veel leesplezier met ASV-
Nieuws. Namens de redactie, 

Ignace Rood 
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Wat waren de sportieve resultaten dit seizoen goed! 
 We vreesden lang voor het verblijf van ASV 4 in de pro-
motieklasse, maar onze strijders wisten zich te handha-
ven. Nog mooier waren natuurlijk de kampioenschappen 
van ASV 6 en 7 in de derde klasse. Vooral de slotronde 
van ASV 6 bij De Sleutelzet was zenuwslopend. Lang-
zaam maar zeker stoot ASV met haar teams door naar 
hogere regionen. De laatste drie jaar hebben we zes 
kampioenen mogen huldigen en de OSBO-cup gepakt 
en ook dit jaar waren we weer op de OSBO-
cupfinaledag vertegenwoordigd. We timmeren flink aan 
de weg en het is aan ons allen om dat ook in seizoen 
2005-2006 te doen. 
 
Binnenkort start het bestuur met de eerste inventarisatie 
voor de komende externe competitie. Dat kan nu ook, 
omdat inmiddels duidelijk is dat de competitieopzet on-
gewijzigd blijft (meer daarover in het artikel 
“zaterdagcompetitie”). We streven er vanzelfsprekend 
naar tenminste het huidige aantal van tien teams te 
handhaven. Uit de OSBO-hoek moeten we u nog een 
bestuurswissel melden. Na vier jaar de scepter ge-
zwaaid te hebben, heeft Hendrik van Buren de voorzit-
tershamer overgedaan aan de bij velen van ons beken-
de Arie Schouten (oud-voorzitter van De Toren). Hen-
drik, bedankt voor het vele werk ook in het belang van 
onze leden. Fijn dat je beschikbaar blijft voor de belang-
rijke ledenwerfacties. 
 
Naast de sportieve successen hebben we ons dit sei-
zoen ook als club weer meer dan eens geprofileerd. Dat 
begon traditiegetrouw in het eerste weekend van sep-
tember met het OSKA, wat naast ruim 90 enthousiaste 
schakers ook een record aantal kijkers op onze website 
trok. Vervolgens vielen we op door met acht teams (met 
twee kampioenen) deel te nemen aan het OSBO-
snelschaakkampioenschap in Wageningen. Het Voor-
jaarstoernooi was weer een groot succes en ook de ge-
meenschappelijke slotronde van ASV 9 in de stampvolle 
bovenzaal van ons clubgebouw leverde van onze gas-
ten veel positieve geluiden op. Ook de massakamp in 
Wageningen was weer een groot succes. De uitslag 
was gelijk aan die van afgelopen jaar. Gelukkig komt 
Wageningen komend seizoen weer naar Arnhem om 
onze senioren opnieuw een herkansing te gunnen. De 
boekenbeurs en daaraan gekoppeld de verenigings-
avond was ook een grootse happening. Het is altijd 
weer leuk om te zien hoe schakers en hun partners ook 
veel plezier kunnen beleven aan andere activiteiten, zo-
als ditmaal de casinoavond. Ook in 2006 zullen we weer 
een verenigingsavond organiseren. We zullen daarvoor 
een datum kiezen die dichtbij onze jubileumdatum 31 
oktober ligt. ASV bestaat die dag 115 jaar! 
 
Terwijl we door het jaar heen regelmatig activiteiten or-
ganiseren, zijn op de momenten dat het even rustig is 
ook bezig met de uitvoering van ons jaarplan. Inmiddels 
hebben we een aansprakelijkheidsverzekering afgeslo-

ten conform de wens van de leden op de laatste ALV. 
Ook zijn de ledenwerfacties op straat gestart. Na het 
tweede optreden van onze ledenwerfgroep onder leiding 
van Hendrik van Buren op Winkelcentrum Presikhaaf in 
juni zal de ASV-karavaan op 13 augustus het centrum 
van Arnhem weer aandoen. Het meeste gebeurt echter 
bij onze jeugd. De jeugdleiding is zeer actief en heeft in 
2005 al weer grote stappen voorwaarts gemaakt bij het 
steeds verder professionaliseren van de organisatie. 
Een groot succes is de website van de jeugd die door 
Roland Stravers is opgezet. Onze jeugd gaat dankzij on-
ze jeugdleiders naar toernooien en onze jeugd gaat ook 
daardoor steeds beter schaken. Onlangs is de kader-
mentor van het Servicepunt Oost van de KNSB bij ons 
op bezoek geweest. Xander Verbeet was diep onder de 
indruk van wat er al bij ASV gebeurt en wat ASV nog 
aan mogelijkheden heeft. In het najaar zal hij ons nog 
enkele malen bezoeken om ons te adviseren op allerlei 
jeugdgerelateerde zaken. 
 
Een belangrijk onderwerp is en blijft voor ons de door-
stroming van onze jeugd naar de senioren. We gaan 
daar nog dit jaar ideeën voor ontwikkelen. Dit gaan we 
echter goed voorbereiden, zodat we nog niet kunnen 
zeggen wanneer we die ideeën in de praktijk willen 
brengen. Xander Verbeet deed ons een interessante in-
valshoek aan de hand: “Gaat het om integratie van de 
jeugd bij de senioren of juist om integratie van senioren 
bij de jeugd”. 
 
Kortom: er is ook beleidsmatig nog veel werk aan de 
winkel. En ook dat is heel belangrijk, dus kunt u in deze 
rubriek in de komende nummers van ASV-Nieuws daar-
over weer nieuws verwachten. 
 
Dit seizoen was ook het eerste seizoen op de nieuwe lo-
caties. Het Lorentz was al bekend en daar voelde ieder-
een zich meteen thuis met onze toernooien de externe 
wedstrijden. De overgang van De Opbouw naar de 
Scouting kostte logischerwijze wat meer tijd om te wen-
nen. Schakers blijken vooral aan het ‘bargebeuren’ snel 
te kunnen wennen en dat geeft onze club ook weer een 
impuls als het gaat om clubbinding. Vooral daardoor be-
gint het al steeds meer ons home te worden. Gelukkig is 
sinds kort de bovenverdieping ook bereikbaar voor ge-
handicapten, zodat toegankelijkheid nu ook goed is. 
Ook spelers van andere clubs die bij ons gespeeld heb-
ben, zijn over onze clubgebouwen heel positief. Het 
traplopen met koffie in de handen blijft lastig, maar 
schroom niet een clubgenoot met een vastere hand te 
vragen of hij u even wil helpen.  
 
Een punt van aandacht blijft het inrichten en ontruimen 
van de zalen. Hoe vervelend dat werk ook is, zonder ta-
fels en stoelen kunnen we niet schaken. En hierbij geldt 
nadrukkelijk en zelfs letterlijk dat vele handen licht werk 
maken! Help dus aan het eind van de avond even mee! 
Ook doen we een dringende oproep aan u allen om na 

Van het Bestuur 
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uw partij even het materiaal op te ruimen. 
 
Na de eerste donderdag van juli is het bij ASV tijd voor 
vakantie. Echter, niet zonder iets nieuws te proberen. In-
derdaad: donderdag 7 juli is de vuurdoop van "Fischer 
Random Chess" bij ASV! We zijn benieuwd of dat aan-
slaat. Op 18 augustus hebben we weer een vrije speel-
avond om weer even te wennen en dan zullen de club-
kampioen en de bekerwinnaar een week later tegen u 
simultaan geven. Op de eerste donderdag van septem-
ber start de interne competitie weer. Kunt u dan al die 
weken niet schaken? Natuurlijk wel. De zomer staat 
weer bol van de toernooi en ook kunt u iedere maan-
dagavond terecht bij De Toren voor de zomercompetitie 
in De Steenen Camer in Arnhem Zuid (Elderveld). 
 

Het bestuur neemt intussen de organisatie van het 
Open Schaakkampioenschap van Arnhem op 2, 3 en 4 
september ter hand. Vergeet niet u aan te melden bij 
Ruud Wille (r.wille@planet.nl of tel 026-3615003). 
 
Tenslotte willen we alle vrijwilligers van ASV en van de 
Scouting graag nog eens dankzeggen voor alle inspan-
ningen gedurende het afgelopen seizoen. Zonder uw 
hulp was het niet zo’n geslaagd seizoen geweest. Een 
seizoen waarin weer zoveel mensen plezier hebben be-
leefd aan het schaken en aan de sociale contacten bij 
ASV. Ook dit seizoen heeft weer eens aangetoond dat 
ASV meer dan schaken alleen is. ASV is een club waar 
lief en leed op en buiten het schaakbord gedeeld wordt. 
Laten we vooral ook om die reden komend seizoen 
weer met z’n allen de schouders onder ASV zetten. 
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Het kon niet uitblijven: het seizoensoverzicht van ASV 6 
na een geweldig jaar. Al is dat de meest geachte Hoofd-
redacteur van het Nieuws blijkbaar ontgaan. In de laats-
te Nieuws meldde hij van alle teams verslagen te heb-
ben gekregen behalve van ASV 6, 9 en 10. Terwijl dit 
toch al de vierde vertelling is van de success-story en 
de derde dit jaar na de stukken "ASV 6… 7… of toch 6?" 
en "ASV 6 optimaal". 
 
De laatste titel gaf het al aan. Optimaal! Zou het kunnen 
dat ASV 7 het jeugdteam ASV 6 aftroeft, zo vroegen ve-
len zich af aan het begin van het seizoen. 19 April 2005 
was er de kans toch eerder kampioen te worden en ja, 
24 uur eerder dan het 7e zijn we 't geworden: KAMPI-
OEN. En dat had toch niemand, de teamleider incluis, 
gedacht. Het jeugdteam was immers verleden jaar al 
kampioen en dan is het het jaar erop zaak je te handha-
ven. Maar niks hoor, opnieuw promotie. En dat alles na 
een tumultueuze slotdag waarna de champagne ont-
kurkt werd. 
 
Het was eigenlijk een onmogelijke opgave: met 6-0 win-
nen van het 1e van Dodewaard en dan mocht Elst tegen 
middenmoter Ede 3 niet verder komen dan 4-2. Wij kwa-
men dichtbij met 5,5-0,5 maar Elst maakte een misstap 
door niet verder te komen dan 3-3 waardoor we zelfs 
niet alleen in bordpunten maar ook in matchpunten on-
gedeeld champion werden! Zie voor een fotoverslag el-
ders in dit blad. 
 
Net als vorig seizoen was ASV 6 in feite niet 1 team 
maar 2 teams. Twaalf spelers gaven acte de presence 
en veelzeggend was het dat juist in ASV 6 iedereen 
vleugels kreeg, Ruud Verhoef voorop. Het ene volle 
punt werd bij het andere gevoegd. Halverwege het sei-
zoen gaf de jeugd 
tegen medekoploper Elster Toren helaas niet thuis. Al-
leen de oudere jongeren scoorden punten waardoor de 
match jammerlijk verloren ging. Dit liet de jeugd niet 
weer gebeuren. In de slotwedstrijden waren het niet de 
invallende grijsaards en vaste grijsaards Paul Schoen-
makers en ondergetekende die winst aantekenden maar 
de echte jongelingen die de promotie bewerkstelligden. 
 
In de slotwedstrijd kwam dit tot uiting door Tje-Wing Au 
die het openingspunt bij liet schrijven en Bijan Zahmat 
die het allerlaatste punt van het seizoen op zijn naam 
kreeg. Tussendoor hadden ook vaste invallers Henk 
Kuiphof en Hedser Dijkstra knap gewonnen. Zij speel-
den voor Kasper Uithof en Murat Duman die voor hun 
eindexamen stonden maar eerder in het seizoen wel 
hun mannetje hebben gestaan. Paul Schoenmakers 
maakte remise en werd zo clubteamtopscorer. Onderge-
tekende had wel een beetje mazzel. Leo Paard nam een 
interview af, zie daarvoor elders. 
Hierna volgt de strip waarin te lezen valt hoe een en an-

der tot stand kwam (foto's Leo Aard, Leo 
Wammes en Professor Pat). 
 
 

Seizoensoverzicht van ASV 6 
Tijs van Dijk 

Hedser en Henk houden het bij koffie en sinaasappelsap 
en zouden alras op winst komen te staan... 

 ... Paul en Tijs zien het allemaal nog niet gebeuren en 
maken uit arren moede 3 flessen wijn soldaat... 



7 

  juli 2005                                                                                           ASV-Nieuws 

 
 ... erelid Gerrit Verbost ziet de eerste aanwijzingen 

voor de titel al verschijnen... 

 ... maar Paul en Tijs maken brokken; Paul komt niet ver-
der dan remise en Tijs verliest zijn dame…(zie pag. 37) 

 ... de jeugd heeft het beter voor elkaar en zou uit-
eindelijk de blitz maken... 

 ... het begint er nu toch al goed uit te zien als Henk's 
Van Geet een punt oplevert en ook ons geluksvogeltje 

Tijs weer mazzelt (de bofkont)... 

... en na middernacht is het een feit: DE TITEL...  
de gastheren overhandigen champagne... 

...Yippeee!!! 
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De Interne Competitie 
Jan Vermeer 

(De allerlaatste standen zijn niet beschikbaar door de 
diefstal van de computer waarmee de rangen en 

standen worden bijgehouden - red.) 
 
Om opgenomen te worden in onderstaande lijsten is 
(arbitrair) er van uitgegaan dat je voor 50% of meer aan 
de interne competitie meedoet. Daarvan uitgaande is 
Otto Wilgenhof de nieuwe nummer één. Hij nam de 
plaats over van Bob Sanders die van het erepodium 
verdween. Fokke Jonkman, een trouwe bezoeker van 
onze club, en Harold Boom namen de resterende 
ereplaatsen in. Een sterke stijger is ook Martin 
Weijsenfeld. Maar ook Ruud Wille, Kees Verkooijen en 
Rob van Belle sluiten het seizoen sterk af.   
 
Lijst der Grote Stijgers na 34 ronden: 
 
                                                                    tpr 
1.Otto           Wilgenhof            12½ uit   18  2169 
2.Fokke        Jonkman              18½        29  2056 
3.Harold       Boom                   12           20  1770 
4.Bob           Sanders               15           25  1531 
5.Martin        Weijsenfeld          15½        26  1916 
6.Erwin         Velders                12½        21  1714 
7.Ruud         Wille                    19           32  1927 
8.Jacob        Zandbergen         13           22  1630 
9.Bob           Hartogh Heys      10           17  1414 
10.Henk        Kelderman           15½        27  1336 
11.Kees        Verkooijen           12½        22  2009 
12.Tony        Hogerhorst          16½        29  1816 
13.Dick         Hajee                   13           22  1782 
14.Rob         van Belle             18           32  1854 
15.Wilfred     Ariens                  18           32  1564 
16.Theo        Koeweiden          11½        21  1640 
17.Hendrik    van Buren            12½        23  1699 

18.Walter      Manschot            13           24   1659 
19.Ignace      Rood                   14           26   1659 
20.Robert      Naasz                 10           19   1794 
 
 
Bij de Grote Dalers heeft Philip Stibbe zich wederom te 
handhaven op de eerste plaats. Wel heeft hij goed 
gescoord, maar dat mocht niet baten. Ook Ruud 
Verhoef heeft het nog niet zo slecht gedaan. Maar ook 
onderin de ranglijst vindt nu eenmaal een felle 
concurrentiestrijd plaats. Piet Blees kwam ook op het 
‘erepodium’ terecht. Horst Eder verbeterde zijn tpr met 
100 punten, maar ook dat was desondanks niet genoeg 
om uit de rode zone te komen.  
 
Lijst der Grote Dalers: 
                                                                   tpr 
1.Philip      Stibbe                      6½       26   1012 
2.Ruud      Verhoef                   7½       19   1630 
3.Piet        Blees                       10½     26   1212 
4.Horst      Eder                        7½       18   1577 
5.Theo      van Amerongen       9          21   1688 
6.Frits       Wiggerts                  8½       18   1705 
7.Jan         Zuidema                  9½       20   1326 
8.Siert       Huizinga                  10½     22   1871 
9.Roland   Stravers                  11½     24   1516 
10.Wim     Zunnebeld               12½     26   1553 
11.Jan       Vermeer                  14        29   1686 
 
 
De standen van de interne competitie 
Om kampioen te worden moet men 25 partijen hebben 
gespeeld. Intern en extern. Ik heb allen diegene in de 
stand meegenomen, die 23 partijen of meer hebben 
gespeeld. 

 ... Hedser schenkt Paul alvast wat in waar de zomp voor 
Elst op de achtergrond nog eens nader wordt bestudeerd... 

 ... het feestje is compleet met champagne voor Martin, 
Joost, Hedser, Ruud en Paul, verslaggever Leo Paard 

net buiten beeld... 
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In groep A blijft het tot de laatste ronde spannend 
tussen Richard en Otto. Fokke Jonkman is met een 
sterke eindsprint bezig. In groep B was het hele seizoen 
al duidelijk dat Paul Schoenmakers een promovendus is 
naar groep A. Henk Kuiphof heeft ook een prima 
prestatie geleverd. 
 
Groep A                            TPR    aantal pa rtijen 
1.Richard van de Wel        2161   17-24 
2.Otto Wilgenhof                2143   16½-28 
3.Fokke Jonkman              2012   22-38 
4.Theo Jurrius                   1980   16-27 
5.Erik Wille                        1954   15-25 
6.Kees Verkooijen             1950   16½-32 
7.Ruud Wille                      1928   25½-43 
8.Barth Plomp                   1921   13-26 
9.Martin Weijsenfeld          1892   21½-37 
10.Anna Paul Taal             1887   14½-29 
11.Siert Huizinga               1860   14-29 
 
 
Groep B                        TPR        aantal pa rtijen 
1.Paul Schoenmakers   1891       19½-34 
2.Rob van Belle             1841       22-41 
3.Robert Naasz             1822       16-26 
4.Dick Hajee                  1796       16-27 
5.Henk Kuiphof              1768       18-29 
6.Vincent Theissen        1764       11½-27 
7.Tony Hogerhorst         1756       18½-37 
8.Hedser Dijkstra           1750       20-36 
9.Theo van Amerongen 1732       14½-29 
10.Frits Wiggerts           1728       12½-25 
11.Jan Vermeer             1719       18½-36 
12.Walter Manschot       1678       15-26 
13.Hendrik van Buren    1658       17½-31 
14.Ignace Rood             1656       18½-33 
15.Ruud Verhoef           1649       14-29 
16.Horst Eder                1595       13-25 
17.Willem Zunnebeld     1566       15-29 
18.Roland Stravers        1530       16-30 
 
 

 
In groep C hebben Jacob en Wilfried stuivertje 
gewisseld. Hans Meijer solliciteert ook naar groep B. De 
opkomst in groep C is zeer trouw. Kennelijk is het 
spelplezier hier groter dan in groep A.                      
 
Groep B                            TPR     aantal p artijen 
1.Jacob Zandbergen          1585     16-28     
2.Wilfried Ariens                 1564     18-32     
3.Bob Sanders                   1549     17-27     
4.Hans Meijer                     1472     15-29     
5.Herman de Munnik          1427     14-27     
6.Hans Meijer                     1502     12-22     
7.Bob Hartogh Heys           1379     12-23     
8.Jan Zuidema                   1349     12-24 
9.Henk Kelderman             1345     19½-35 
10.Herman van de Meulen 1301     14½-30 
11.Hein van Vlerken           1324     14-28 
12.Piet Blees                      1204     11½-33 
13.Philip Stibbe                  1012     6½-26 
14.Ingrid Rietmeijer            701       0-25 
 

Richard van der Wel Clubkampioen! 
Van een van onze verslaggevers in tijdelijke dienst 

Door op de laatste speelavond te remiseren is Richard 
van der Wel er in geslaagd het clubkampioenschap te 
veroveren. “Mijn eerste kampioenschap”, aldus de ge-
lukkige winnaar die zijn titel uitgebreid in de bar aan het 
vieren was, “alhoewel mijn spel vanavond wellicht wat, 
eh, stroperig was.” 
Richard werd bijgestaan met het vieren door de harde 
kern van het kampioensteam ASV Zeven, en ook door 
de minstens even harde kern van het kampioensteam 
van het bedrijfsschaak, Akzo Nobel. Een andere vrij har-
de kern werd gevormd door Leon van Tol die de Beker 

in de Kroongroep greep ten koste van Fokke Jonkman 
(die ook enigszins aan de bar hing maar er iets minder 
hard uitzag). 
Richard voldeed ook op de valreep aan de eis van het 
minimaal aantal gespeelde partijen, namelijk 25. “Het 
was flink afzien”, zei hij, “en af en toe deed ik een krans-
slagaderverstoppende zet, maar ik heb het toch ge-
haald.” 
Wat was het geheim van Richard, wat deed hem slagen 
waar andere opzichtig faalden? 
“Kijk”, zei Richard, “uitgangspunt moet zijn de tegen-
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stander probleemeigenaar te maken. Als dat lukt, liefst 
zonder dat de tegenstander het merkt, dan is het pleit al 
half beslecht.” Een filosofistoïde beschouwing volgde 
waarin Richard een tipje van de sluier oplichtte en de 
harde kernen welhaast ademloos aan zijn lippen hing. 
“De zetten die je doet moeten contentieus zijn maar ook 
consistent. Snap je?”  Een enkeling knikte wazig. “Doe 
nog maar een rondje”, zei Richard, “dan ga ik verder”.  
Een andere enkeling keek glazig. “De amplitude moet 
zodanig zijn dat er ruimte is voor rondborstige zetten. 
Dus niet, laten we zeggen, Ruud-Wille-zetten”. 
Dit bleek enige verheldering te geven. “Nu begin ik het 
te snappen”, zei weer een andere enkeling en gaf een 
rondje. 
“Ook met de z.g. comateuze zet, te merken aan een 

vaatverwijderend antwoord van de tegenstander, kan 
men goede zaken doen.” 
Nog een andere enkeling knipperde met zijn ogen. 
“Tjonge”, mompelde hij bewonderend, “ik zie de algehe-
le zompigheid van het geheel nu wel in!”  
Richard knikte tevreden. “De noodzaak is er niet!” zei hij 
en keek in het rond om te zien of de harde kernen deze 
laatste diepe opmerking wel begrepen hadden. “Doe 
nog maar een rondje”’ zei hij. “Nørre Snede Kommune!” 
De barman wilde nu opeens sluiten. “Wat zit je nou te 
zwammen?” vroeg hij aan Richard. 
“Dat staat op dat bord daar”, zei Richard, “en ik heb 
geen idee wat het betekent!” 

Wereldschaaknieuws in ASV-Nieuws – 15 
door Nico Schoenmakers 

Het wereldschaaknieuws van het tweede kwartaal van 
2005. Vishy Anand schreef het 14e Melody-
Ambertoernooi in Monaco op zijn naam. Hij won zowel 
het blindschaken als het snelschaken en daarmee ui-
teraard ook het totaalklassement. De winnaar van de 
vorige editie, Alexander Morosevitz werd tweede, terwijl 
Vassili Ivantsjuk derde werd. 
Verder ontving Anand voor de tweede keer op rij de 
Schaak-Oskar. Ook van deze zijde: proficiat Vishy! 
Aan het open toernooi In Dubai - de Verenigde Arabi-
sche Emiraten - namen maar liefst 48 grootmeesters en 
23 internationale meesters deel. Het toernooi werd ge-
wonnen door de Chinees Wang Hao. 
Het fenomeen gefingeerde resultaten met als doel titel-
normen te verdelen is niet nieuw. Echter het fingeren 
van een compleet toernooi, dat nooit verspeeld is, is dat 
wel! De primeur had het niet ver van Kiev gelegen Oe-
kraïense plaatsje Sklavutich. Op Internet werd zelfs een 
toernooibulletin gepubliceerd, met onder meer partijen 
van de Poolse meester Piotr Bobras. Onze Piotr was 
zeer verwonderd over zijn goed resultaten, hoewel hij 
geen voet op Oekraïense grond had gezet?! 
Het Russische clubkampioenschap werd wederom ge-
wonnen door Tomsk-400. Ook zonder sponsoring van 
het olieconcern Yukos was Tomsk de sterkste. Tweede 
werd het team van Max Ven Jekaterinburg en derde 
Ladja Kasan. Verder werd Werder Bremen verrassend 
kampioen van Duitsland en ZZICT Breda voor maar 
liefst de 10e maal op rij Neder-

lands kampioen. 
De Indiër 
Krishnan Sasi-
kiran won sa-

men met Jan Timman het Sige-
man & Co-toernooi, dat traditi-

oneel in Kopenhagen en in Mal-
mö wordt verspeeld. 
Onze OSKA-vriend Martin Senff 

won het Liechtenstein Open en be-

haalde hiermee een grootmeesternorm. De sympathieke 
schaker van Bundesliga-vereniging SF Katernberg was 
overigens eigenlijk alleen maar als trainer van het 
twaalfjarige meisje, Fides Mohr, naar Liechtenstein ge-
reisd. 
Vassili Ivantsjuk schreef in Havana op overtuigende wij-
ze de Capablanca-Memorial op zijn naam. 
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de mobie-
le telefoonaanbieder Mtel werd voor het eerst in het Bul-
gaarse Sofia een supertoernooi gespeeld. Alleen al bij 
het opsommen van het deelnemersveld loopt het water 
je in de mond. Veselin Topalov, Viswanathan Anand, 
Judit Polgar, Ruslan Ponomariov, Wladimir Kramnik en 
Michael Adams; brrrr …, wat een veld! 
De plaatselijke favoriet, juist: “Toppie”, speelde tijdens 
de tweede toernooihelft de sterren van de hemel en won 
het toernooi met een vol punt voorsprong op Vishy 
Anand. Na zijn gedeelde eerste plaats - samen met 
Kasparov in Linares - het tweede superresultaat dit jaar 
van Topalov. Het naspelen van enkele van zijn partijen 
is warm aanbevolen! 
In Minneapolis - de Verenigde Staten - werd, zoals het 
er nu uitziet, eenmalig ‘het Woodstock van het schaken’ 
gespeeld. De 1.514 deelnemers konden de organisatie 
echter niet uit de rode cijfers helpen. Winnaar werd de 
Georgiër Zviad Izoria. 
 
Een ‘latertje’ van het boekenfront. Alweer enige tijd gele-
den verscheen bij Tirion Uitgevers uit Baarn het eerste 
deel van een drieluik van de hand van Paul van der 
Sterren, “De wereld van de schaakopeningen”. Het eer-
ste deel behandelt de belangrijkste openingen met de 
beginzet 1. d2-d4. Voor de clubspeler die aan zijn ope-
ningsrepertoire wenst te werken - zonder te moeten ver-
drinken in allerlei zijvarianten - een absolute aanrader. 
In de maand oktober van dit jaar verschijnt het tweede 
deel, waarna in 2006 het derde en laatste deel wordt uit-
gegeven.  
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“The Union of the Chess Writers of the World” heeft de 
Bamberger schaakgrootmeester en uitgever van de we-
reldvermaarde Karl May-boeken, Lothar Schmid, tot 
‘Scheidsrechter van de 20e eeuw’ gekozen. Op 26 juni 
ontvangt Schmid tijdens de Jeugdschaakolympiade in 
Novi Sad deze onderscheiding uit de handen van de 12e 
schaakwereldkampioen, Anatoli Karpov. 
Lothar Schmid leidde de psychologisch zwaarste en po-
litiek meest heikele tweekampen om de schaaktroon. Zo 
leidde hij onder meer de match Petrosjan-Fischer in 
Buenos Aires 1971, de match Spasski-Fischer in Reyk-
javik 1972, de match Karpov-Kortsnoj in Baguio City 
1978, de match Karpov-Kasparov in Londen en Lening-
rad 1986, en de revanchematch Fischer-Spasski in Sve-
ti Stefan 1992. Een lijst zo imponerend, dat je hart zo-
waar sneller gaat kloppen. 
 
In de vorige aflevering van deze rubriek berichtten we 
reeds, dat de nummer 1 van de wereldranglijst, Gari 
Kasparov, is gestopt met toernooischaak. Hoe vergaat 
het onze “Schach-Frührentner”, zo zult u zich ongetwij-
feld afvragen?  
Welnu, bij een politieke bijeenkomst in Moskou is hij ge-
slagen met een schaakbord. Na afloop van de bijeen-
komst werd hem gevraagd zijn handtekening op een 
schaakbord te plaatsen. Nadat hij dit had gedaan, pakte 
de ‘fan’ het bord en sloeg het kapot op Gari’s hoofd. Vol-
gens Kasparov zit een pro-Kremlinorganisatie achter de 
aanval. 
Enige weken later was het weer raak. Deze keer kreeg 

onze schaakheld klappen van de politie tijdens een de-
monstratie bij het proces tegen de Russische zakenman 
Chodorkovski. Ik hoop toch echt, dat zijn (schaak)
boekenschrijverij niet al te zeer onder al die klappen op 
zijn kop zal lijden. 
 
Laten we deze aflevering van het wereldschaaknieuws 
in Russische sferen eindigen. Naast van Kasparov, is 
uw redacteur een groot liefhebber van de Russische lite-
ratuur. Recent las ik “Het duel” van Anton Tsjechov 
(1860-1904). In dit boek is een gedicht opgenomen van 
de grondlegger van de Russische literaire romantiek, 
Aleksandr Poesjkin (1799-1837), dat ik u niet wil onthou-
den. 
 
“Wanneer mijn geest bedolven onder leed 
Mijn denken tot een rots doet stollen 
En mijn geheugen als een kleurig kleed 
Zijn lange thora uit laat rollen 
 
Als ik dan walgend in mijn leven lees 
Dat ik vervloek, dat mij doet beven 
Dan wist geen traan van spijt, geen klacht, geen vrees 
De droeve regels die ‘k heb geschreven” 
 
                                                            POESJKIN 
 
Mooi, hè … 

ASV 4 ook in 2005-2006 promotieklasser 
Erik Wille 

ASV 4, ook wel bekend als Arnhemse Strijders Verenigd 
in het 4e, heeft voor het derde seizoen op rij een kunst-
stukje geleverd. Zo mag de handhaving in de promotie-
klasse toch wel genoemd worden. In 2002-2003 promo-
veerde het vierde van de 2e naar de 1e klasse. Een jaar 
later volgde promotie naar de hoogste klasse van de 
OSBO en de winst in de OSBO-cup en nu weer handha-
ving op het hoogste OSBO-niveau en dat met nagenoeg 
dezelfde spelers. 
 
De basis van het succes lag opgesloten in de enorme 
trouwe opkomst bij de teamwedstrijden. Alleen Hans 
Rigter moest wegens vakantie twee maal verstek laten 
gaan en ook Vincent Theissen miste één wedstrijd door 
een vakantiereis. Voor de teamleider was het enerzijds 
een verademing om alleen maar bericht te krijgen als ie-
mand verhinderd was (en dat was dus bijna nooit). An-
derzijds was de teamleider elke wedstrijd weer blij als 
alle acht spelers weer achter de borden zaten. Ergens 
knaagde toch altijd een stukje onzekerheid; mijn mailtje 
zal toch wel aangekomen zijn …. 
 
Alle mailtjes kwamen aan en de mannen bleken achter 

het bord mannen van stavast. De grote kracht van het 
team was dat gescoord werd in de wedstrijden waar dat 
kon en dat de zwakste wedstrijden gespeeld werden te-
gen de sterkste tegenstanders. Cruciaal waren de duels 
met De Schaakmaat 2 en VSG. Beide wedstrijden wer-
den gewonnen en daarmee bleven de op papier zwak-
keren onder ons. Al waren daarvoor ook nog gelijkspe-
len nodig tegen ASV 3 en SMB 3. 
 
Op de gemeenschappelijke slotronde bij Het Kasteel in 
Wychen moest het gebeuren. Alleen winst op VSG zou 
ons verblijf in de promotieklasse met een jaar verlengen. 
Het werd een vreselijk spannende middag, waarbij de 
eindstand steeds op ca. 4+ in ons voordeel leek uit te 
komen. Een gelijkspel bracht ons niets en bovendien 
zouden we zelfs bij winst degraderen als Doetinchem uit 
de KNSB-competitie zou vliegen. ASV  4 had al snel 
twee zekerheden. Paul Schoenmakers zou met twee pi-
onnen meer gaan winnen en ook Ivo van der Gouw had 
enkele ‘boeren’ meer. Daar stond tegenover dat Nico 
Schoenmakers niet goed uit de opening gekomen was. 
Op de andere borden was het vooral spannend. Maar 
op die borden kon het ook twee kanten op en dat bracht 
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de onzekerheid over de goede afloop.  
 
Een eerste cruciaal moment in de wedstrijd was bij de 
zege van Martin Weijsenfeld op Sape Westra. Op dat 
moment was er een remise van Jan Willem van Willigen 
en verder winst en verlies bij de ‘gebroeders’ Schoen-
makers. In de tijdnoodfase wist Martin Weijsenfeld zich 
uitstekend te verdedigen tegen een koningsaanval. 
Kwaliteitswinst bracht het volle punt. Het getuigde wer-
kelijk van grote klasse hoe rustig Martin met de vlag op 
vallen zijn laatste zetten uitvoerde. Een rust, die overi-
gens slechts is voor het hart van de teamleider en waar-
schijnlijk overige toeschouwers. 
 
Een rondje langs de borden leverde net na de tijdnood 
het volgende beeld op. Erik Wille stond slecht tot verlo-
ren in een eindspel; Ivo van der Gouw had intussen drie 
pionnen meer, zodat winst een kwestie van tijd was; 
Rob van Belle had een pion meer en dus kansen en Mu-
rat Duman had in een ingewikkelde partij net geblunderd 
en was een stuk achter geraakt. Bij een 2½-1½ voor-
sprong hadden we dus naast het punt van Ivo winst no-
dig aan het bord van Rob. 
 
Zoals verwacht verloor Murat na zijn blunder snel en al 
snel werd het bord van Rob van Belle omzoomd door 
Arnhemmers, want daar moest het gebeuren. Rob blijkt 
een echte publiekspeler. Hij voerde de druk op zijn ta-
lentvolle tegenstander verder op en won een tweede pi-
on. Vervolgens bracht hij de vijandelijke koning in het 
nauw om deze tenslotte met een pion mat te zetten. Er 
verscheen een brede lach op de Arnhemse gezichten. 
In de wetenschap dat Ivo zeker zou winnen, had Ron 
dus zojuist de winst veiliggesteld. Gebalde vuisten gin-

gen de lucht in, omdat dit moment samenviel met het 
bericht dat Doetinchem zich gered had inde KNSB-
competitie. Even had het iets weg van een kampioens-
feest, maar zo voelde het na een zwaar seizoen ook. 
 
Dat Erik in het eindspel zijn tegenstander nog fleste en 
er remise uitpeuterde was slechts voor de statistieken 
van belang. Tegen half acht won ook Ivo en met 5-3 
was het klusje geklaard. Zwaarbevochten, dat wel, maar 
de Arnhemse Strijders Verenigd in het 4e hebben het 
geheel op eigen kracht gered! 
 
Vanzelfsprekend was de handhaving een prestatie van 
het gehele team, niemand uitgezonderd. De beste score 
was voor Ivo van der Gouw, die met 4½ uit 6 en nog 
een reglementair punt en twee remises in ASV 2 terug 
kan zien op een prima seizoen. Nico Schoenmakers 
leek op een monsterscore af te stevenen toen hij met 4 
uit 5 startte. Na de winter was de benzine echter op en 
volgde nog slechts een halfje. Wie vooral ook opviel op 
de belangrijke momenten was Rob van Belle. Alle cruci-
ale duels zorgde Rob voor een zege en dat is heel knap 
als je juist onder grote druk kan presteren. 
 
Rest me eerst nog een pluim te geven aan kampioen De 
Toren. Jullie waren op papier de besten en ook in de 
praktijk staken jullie er met kop en schouders boven uit. 
Een compliment verdient Het Kasteel voor de meer dan 
uitstekende organisatie van de slotronde. En tenslotte 
dank ik alle spelers van dit illustere achttal. Het was een 
bijzonder jaar en daar hebben jullie met zijn allen voor 
gezorgd! 

Foto-impressie tijdens één van de wedstrijden van ASV Zeven (was overigens een regelmatig terugkerend beeld) 

“De Ontluistering” 

Een speler van 
Het Zevende 

Een tegenstander 
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De politie van de regio Arnhem vraagt uw aandacht voor 
het volgende: 
In de nacht van woensdag 20 op donderdag 21 april j.l. 
werd de binnenstad van Arnhem opgeschrikt door een 
grote uitbarsting van hooliganisme. Een kleine doch 
zeer hevig tekeergaande groep trok lallend en feestend 
over de Korenmarkt, onderwijl drankliederen aanheffend 
en ieder lastig vallend die zich nog buiten waagde. Aan 
het gelal konden omstanders horen dat er een of ander 
kampioenschap uitbundig gevierd werd. Er werden en-
kele mensen gemolesteerd, onder wie leden van de har-
de kern van de meest fanatieke Vitesse-aanhang die op 
dat moment ook nog zoals gebruikelijk bezig was enige 
verbouwingen aan te richten. Met name deze groep 
moest het ontgelden, zoals bleek uit getuigenverklarin-
gen van enkele van de afgerosden. “Ongelooflijk..!!”, al-
dus een van hen, bekend als Betonnen Berend, “zoals 
die lui tekeer gingen!! Ik heb zelf ook heel wat afgehooli-
gand maar dit sloeg alles!!” Betonnen B. is momenteel 
aan het revalideren in Sanatorium “Kalefater” en hoopt 
bij de volgende wedstrijd van zijn favo-clubje weer mee 
te kunnen vernielen. De politie heeft nog enkele signale-
menten kunnen verkrijgen van de afgetuigden, alvorens 
deze met gillende sirenes in ambulances werden afge-
voerd. Volgens de laatste gegevens gaat het om een 
select gezelschapje van zes personen, drie wat jongere 
lieden die als wilden tekeer gingen en drie wat oudere 
doch niet minder fanatieke grijzende heren. Alhoewel 
het select gezelschapje ook uit zeven personen had 
kunnen bestaan, want ze riepen voortdurend “Dat is Ze-
ven!!” voordat ze weer iemand neersloegen. Na de om-
zet van bier flink te hebben verhoogd verdwenen de zes 
(of zeven) weer. 
“Men wist zich ook verbaal stevig te uiten”, aldus een 
van de omstanders die zich nog net in veiligheid had 
kunnen brengen. “Dat tuig riep allerlei vunzige scheld-

woorden zoals Aftrekschaak en 
zo! Walgelijk!! Wat betekent dat eigenlijk?!” 
Een andere omstander zag toch de zonnige kant van 
deze gebeurtenis in. “Mooi dat het Vitesse-geteisem er 
eindelijk eens van langs krijgt!”, sprak hij hoopvol, “want 
de gemeente doet er toch niks aan!!” Even later kreeg 
deze omstander bijval van anderen. “Zo lang de ge-
meente miljoenen stort in deze bodemloze Vitesseput 
blijf je dit soort toestanden houden!” riep er een. “Weg 
met Vitesse!!” brulden anderen. Stoeptegels vlogen in 
het rond. 
De politie kon een ware volksopstand maar nauwelijks 
verhinderen toen er uit allerlei hoeken en gaten omstan-
ders opdoken en verder gingen met de sloopwerkzaam-
heden die daarvoor door anderen was begonnen. Leu-
zen werden gescandeerd die te maken hadden met de 
gewenste ondergang van Vitesse. “Hulde aan De Ze-
ven !!” hoorde men ook roepen. “Zink die gore drugs-
boot!!” was een ander geluid. 
De politie houdt u op de hoogte en zal binnenkort op de 
regionale TV videobeelden tonen van de ongeregeldhe-
den. De televisiekijkers worden aangespoord te helpen 
met de identificatie van het hooligan-gajes. 

Politiebericht 
In samenwerking met onze 
 verslaggever Saangi Door 

Slappe hap 
Door Peter Boel 

Een slechte danser heeft altijd last van zijn ballen en on-
ze mailboxen raken al overstroomd met Viagra-
advertenties, dus op deze plek gaan we niet al te slap 
lullen. ASV heeft gewoon een lamlendig seizoen ge-
draaid. Zeker, we zaten in de sterkste poule, maar er 
had juist tegen die sterke teams meer in gezeten. Nor-
maal gesproken spelen we daar goed tegen, dit jaar 
moesten we de puntjes halen bij de zwakkeren. Slappe 
hap! We hebben geen moment aan de race om de top-
plaatsen meegedaan, na een slap begin ging het halver-

wege even goed, maar al snel zakten we als een plum-
pudding in elkaar. Met een slap 4-4 gelijkspel tegen de-
gradant Messemaker.. ik meen .. 1947 sloten we het 
seizoen in stijl af. 
 
Even de borden langs. 
Onze topman Eelco de Vries is normaal een toonbeeld 
van onverzettelijkheid. Maar hij lijkt een beetje burgerlijk 
te worden. Voor de meeste wedstrijden kwam hij ge-
woon op tijd binnen. Dit kwam zijn prestaties natuurlijk 
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niet ten goede. Eelco gedijt alleen onder stress. Een kei-
harde nederlaag in de eerste ronde tegen Johan van Mil 
hielp ook niet echt. Lichtpunt was een prima partij tegen 
de sterke Duitser Reiner Odendahl. 3½ uit 8 aan bord 1 
in zo’n poule is niet eens slecht, maar tevreden zal Eel-
co niet zijn. Zeker niet na de slotnederlaag tegen Gert-
Jan Ludden, een al afgeschreven Messemaker die nog 
één keertje terugkwam om een al te ambitieus stukoffer 
van Eelco martiaal af te straffen. 
Wouter van Rijn draaide wel een uitstekend seizoen. Hij 
pronkte lang boven in de topscorerslijst en kwam met de 
mafste dingen weg. Ideaal partijmateriaal voor dit sen-
satieblaadje, doorgaans. Helaas verloor hij zijn voor-
laatste partij en was hij er tegen de Goudanaren niet bij: 
5 uit 7. 
Otto Wilgenhof draaide niet lekker dit seizoen. Zijn par-
tijen waren vrijwel allemaal interessant en vaak kwam hij 
goed te staan. Maar waar hij het anders altijd hard af-
maakte ging het dit seizoen nogal eens mis. Vooral in 
de eerste vier ronden, waaruit Otto slechts een schamel 
halfje peurde. Hij kwam nog aardig terug op 3½ uit 8, 
maar in de slotronde was het weer mis. In een moeilijke 
partij tegen Michiel Blok overzag hij een sterke paardzet 
en verloor nog. 
Sander Berkhout begon uitstekend met 3½ uit 4 en leek 
zich weer naar een lekkere TPR te schwindelen, maar 
hierna stokte er iets. Met 1 uit 3 in de laatste drie ronden 
bleef hij steken op 4½ uit 8. Zijn slotnederlaag tegen de 
sterke Paul van der Hoeven was triest. Met wit bereikte 
Sander in no-time een enorme grafstelling en wij liepen 
al te grinniken om die arme Van der Hoeven, die dit nog 
zou gaan verpesten door in een walgelijke truc te trap-
pen. Helaas: niet dus. 
De oerdegelijke Remco de Leeuw werd met 7 uit 9 onze 
topscorer. Hij speelde remise waar het nodig was en 
won waar het niet… euh… nou ja. Ongeslagen en sa-
men met mede-teamleider Otto de enige speler die alle 
negen zaterdagen meedeed. Hulde! Vooral het teamlei-
derschap ging dit duo geweldig af! En interessante mo-
bieltjes hebben ze ook nog! 
Ondergetekende speelde weer uiterst wisselvallig. Het 
hooghartig wegsmijten van een straal gewonnen stelling 
in de eerste ronde zette de toon voor meer cadeautjes, 
maar tegen LSG 3 in de vijfde ronde kreeg ik een mooi 
presentje terug. Toch teveel weggegeven, en dan be-
doel ik niet in de opening – want dat hoort zo – maar 
vooral in de tijdnoodfase. Uiteindelijk werd het een krap-
pe 4 uit 8. Soms ging het wel vlot, zoals tegen Messe-
maker. 
 
Boel-Hylkema 
1.e4 e5 2.f4 Lc5 3.d4!? exd4 4.Lc4 Dh4+ 5.g3 De7 6.
De2 b5 7.Ld3!  
Na 7.Lxb5 Lb7 8.Pd2 Pf6 staat zwart zeer goed.  
7...Lb7 8.Pf3 a6 9.Pbd2 d5?!  
Hier was ik blij mee. Beter was 9...Pf6 of desnoods 9...
d6!?  
10.e5 Lb6  
Zwarts bedoeling is een stoomwals met 11...c5, daar 
moet wel snel iets tegen gebeuren.  
11.a4 b4?!  
11...c5 12.axb5 c4 en nu zat ik natuurlijk de hele tijd 13.

Lxc4 dxc4 14.Pxc4 uit te rekenen, maar het is niks na 
14...Lc5. Na 14...Lc7? 15.b6! Lxb6! 16.Pd6+ Kd8 17.
Dc4! Ph6 18.f5 heeft wit wel een veelbelovende aanval.  
12.Ph4!? Pc6!? 13.Pf5 Df8  
 
Diagram  
 

Het staat erg prettig voor wit en ik zat me alweer suf te 
piekeren over de voortzetting van de aanval. Een idee is 
simpelweg 14.Pb3 om de druk op te voeren, maar echt 
uit kwam ik er niet (?!). Toen ik terechtkwam bij het el-
lendige 14.b3 en 15.Lb2 gevolgd door lange rokade 
(best sterk!), vond ik  het welletjes:  
14.a5!? La7??  
En het is alweer gebeurd. Als zwart gewoon aanneemt 
moet wit het nog maar bewijzen, maar er zitten aardige 
dingen in. 14...Pxa5 (14…Lxa5? 15.Pb3) 15.Txa5!? 
Lxa5 16.Pb3 Lb6 17.e6 gaat wat te ver, maar 15.Pxd4!? 
of 15.Pf3 Pc6 16.Lxa6! is veelbelovend.  
15.Lxa6 Lxa6 16.Dxa6 Kd7 17.Db5! Tb8  
17...Dc5 was nog relatief het beste. 
18.Dxd5+ Kc8 19.Dxc6 g6 20.Pd6+ Kd8 21.Da6! Lc5 
22.Pb7+ en opgegeven. 
 
Naar onze ‘nieuwe’ man Sjoerd van Roosmalen zagen 
we twee ronden lang reikhalzend uit. Pas in de derde 
ronde deed hij mee en jawel, het werd een oerdegelijke 
overwinning met wit in het Koningsindisch! Helaas voeg-
de Sjoerd in de volgende 5 ronden slechts 1½ punt aan 
zijn score toe: 2½ uit 6. Door veteraan Willem Wester-
veld werd Sjoerd nogal opdringerig van het bord ge-
drukt. 
Olivier Bruning kwam ook maar zeer moeizaam tot sco-
ren, ondanks alle gambietjes en Pircen die hij weer uit 
de kast haalde. Vier remises, twee nederlagen en 
slechts één zege stonden voor de 16e april achter zijn 
naam, maar ook Olivier trok de zaak op die dag nog 
enigszins recht. 
 
Bruning-Bottenberg  
[analyse Olivier Bruning] 
1.e4 e6 2.Pf3 d5 3.e5 c5 4.b4 cxb4 5.a3 Pc6 6.axb4 
Lxb4 7.c3 Le7 8.d4 Ph6!  
Mogelijk is zelfs 8...f6 9.Ld3 fxe5 10.dxe5 Ph6! 11.
Lxh6?! gxh6 12.0–0 0–0 waarna vooral zwart profijt 
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heeft van de open f- en g-lijn.  
9.Ld3 Pf5 10.g4!? Ph4 11.Pxh4 Lxh4 12.Le3  
 
Diagram 

 
 
12...Ld7  
Interessant is 12...0–0?! 13.g5! Lxg5 14.Dh5 h6 15.Tg1 
Lxe3 16.fxe3 Kh8 17.Ta2! en wit heeft op zijn minst re-
mise na 17...f5 (de enige verdediging) 18.Txg7 Kxg7 19.
Tg2+ Dg5 20.Txg5+ hxg5 21.Dxg5+; verder had ik op 
12...f6 13.g5 fxg5 14.Dh5+© klaarliggen, terwijl op het 
voor de hand liggende 12...Le7 mijn tegenstander be-

vreesd was voor de witte pionnenstorm: 13.0–0 a6 14.f4 
Ta7 15.f5 b5 16.Df3 Dc7 17.Pa3÷. 
13.Tg1!?  
13.Pd2; 13.0–0. 
13...Dc7?!  
Toch beter was 13...Le7 of  13...Db6 14.De2 (14.g5?? 
Pxe5) 14...Le7 en wit komt niet verder. 
14.g5 Pxe5?  
Ook Eelco dacht dat het hier al uit was, maar dat is 
voorbarig. Nog steeds kon 14...Db6 A) 15.Dg4?? Pxe5; 
B) 15.Tg4?! Pxe5 16.Txh4 Pxd3+ 17.Dxd3 Db2 18.Ta3 
Lb5! 19.Ta2 (19.Dd1 Lc4!) 19...Dxf2+ 20.Txf2 Lxd3 21.
Pa3 en zwart heeft drie gezonde pionnen voor het stuk; 
C) 15.De2! 15...Pe7!? (Fritz' voorkeurszet, maar  waar-
schijnlijk beter is 15...h6 16.gxh6 g6) 16.Tg4 Pg6 17.
Pd2 Db2 18.Tb1 Dxc3 19.Kf1 f6 (er dreigde 20.Pf3+-) 
20.gxf6 gxf6 21.Pf3 Lg5 22.Lxg5 fxg5 23.Pxg5±.  
15.dxe5 Dxe5 16.Df3 h6  
Gedwongen, want wit dreigde nog een stuk te winnen 
met 17.Dh3.  
17.gxh6 Txh6 18.Df4 Dxf4 19.Lxf4 Tf6 20.Le3!  
Hoewel ik had gezien dat ik een toren voor kon komen 
met 20.Txg7 Txf4 21.Tg8+ Ke7 22.Txa8 Lxf2+ 23.Ke2 
e5 leek het me een gewaagde onderneming.  
20...Tf3?  
Nu is zwart echt verloren, taaiere tegenstand bood 20...
g5 21.Pd2 (21.Txa7 Txa7 22.Lxa7 e5÷) 21...e5 22.c4 d4 
23.Pe4 Tg6 24.Lxg5 Lxg5 25.Txg5 Txg5 26.Pxg5 f5±..  
21.Ke2 Th3 22.Txg7 Ke7  
22...Kf8 23.Th7+-  

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

026 - 4420937 

(advertentie) 

 

23.Th7 
 
Diagram 

 
Deze penning is dodelijk.  
23...e5??  
Nog een blunder tot slot, maar wit wint ook na bijv. 
23...Tg8 24.Txa7 Lc6 25.Pd2+-.  
24.Txh4 1–0.  
 
Invallers Bert Buisman en Gonzalo Tangarife verloren 
beiden, Koert van Bemmel deed dat ook maar maakte 
in zijn tweede invalbeurt remise. Beter deden Fokke 
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Jonkman en Martin Weijsenfeld het, met beiden een de-
gelijke remise. En onze supersub hadden we voor het 
laatst bewaard. Toen Otto na zware strijd moest opge-
ven keken we allen met angstige ogen naar het voorde-
lige eindspel van Theo Jurrius. Zou hij de zware last we-
ten te dragen en het volle punt weten te ‘keepen’? 
 
Van der Ley-Jurrius 
 

 
44.Pc3+ Ke1  
Hier zagen wij nog wat beren op de weg na 45.Pd5 f2 
46.Pe3 Ke2 47.Pf5, maar dat gaat helemaal niet op we-
gens 47...Pe4! en zwart wint direct. Van der Ley spartel-
de nog wat na met 45.Kxc5 f1D 46.a6 , maar serieus 
was dat niet meer. 
 
Dan hadden we dit seizoen voor de tweede maal het 
aardige toetje van de massakamp met Wageningen. De 
opkomst was behoorlijk, ongeveer even goed als vorig 
jaar in De Opbouw. Maar schaaktechnisch was het dra-
matisch. Opnieuw werden meerdere veelbelovende stel-
lingen om zeep geholpen en we werden met 16½-8½ af-
gedroogd. Ikzelf smaakte het genoegen van een mooi 
nieuwtje (volgens ChessBase nog nooit eerder ge-
speeld!), maar daar ging de lol ook gauw af. 
 
Oorebeek-Boel 
1.Pf3 d6 2.d4 g6 3.e4 Lg7 4.Pc3 Pf6 5.h3 0–0 6.Le3 a6 
7.a4  
 

Een overbekende stelling waarin zwart gedwongen is tot 
het treurige 7...b6 met een solide voordeeltje voor wit. 
Over de volgende zet kan ik nou wel zeggen dat ik uit-
gleed met die pion en hem een veld te ver neerzette, 
maar ik had er echt over nagedacht.  
7...b5!? 8.e5  
De bedoeling was 8.axb5 Lb7! met een soort Wolga-
gambiet met een tempo meer (zwart heeft a6 al ge-
speeld!), bv. 9.bxa6 Pxa6 10.e5 (10.Ta4!? c6 11.Le2 
Db6 12.b3 c5 of 10.Ld3 Pb4, beiden met aardig spel) 
10...Pd7 11.e6 fxe6 12.Pg5 Pb4! 13.Ta3 Tf6. Fritz komt 
in al deze varianten niet eens boven de +1 voor wit uit 
en dan is het voor mij duidelijk.  
8...dxe5 9.dxe5 Dxd1+ 10.Txd1 Pfd7 11.Pd5  
 
Diagram  

 
Het interessante alternatief was 11.e6!? fxe6 (11...Pe5 
12.exf7+) 12.axb5 en nu A) 12...Lxc3+ 13.bxc3 axb5 14.
Lxb5 Lb7 15.Pg5!?±; B) 12...axb5 13.Pxb5 Lxb2 14.
Pxc7 Ta1 15.Pxe6 Txf3 16.gxf3 Pe5± 17.Pg5 Txd1+ 18.
Kxd1 Lb7 19.Tg1 h6 (19...Pxf3 20.Tg3±) 20.f4!; C) 12...
Lb7?! 13.bxa6 Lxf3 14.gxf3 en 14...Txf3 kan niet, maar 
zometeen 15.a7 wel.  
11...Pxe5!  
Ik zag hier één alternatief, maar het is maar goed dat ik 
dat niet serieus heb overwogen, want 11...Pc6? 12.Pxc7 
Tb8 13.Pxa6! is al bijna gewonnen voor wit. Oorebeek 
kwam na de partij nog met 11...c5!? maar na 12.Pxe7+ 
Kh8 13.axb5 Pxe5 14.Pxe5 Lxe5 15.Lxc5 Te8 16.Lc4! 
Lf6 17.Lxf7 Txe7+ 18.Lxe7 Lxe7 19.Ld5 Ta7 20.b6 staat 
wit ook duidelijk beter. De tekstzet betekent een kansrijk 
kwaliteitsoffer.  
12.Pxc7 Pxf3+ 13.gxf3 Lb7 14.
Le2  
14.Pxa8 Lxa8! en f3 blijft zwak - 
de dreiging is sterker dan de uit-
voering! 15.axb5 axb5 met uitste-
kende compensatie.  
14...bxa4!  
Ook goed was 14...Lxb2 15.Pxa8 
Lxa8 16.axb5 axb5 17.Ld2 met licht 
voordeel voor wit.  
15.Pxa8 Lxa8 16.Ld4!  
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Diagram  

 
16...e5?!  
De e-pion blijkt geen zoden aan de dijk te zetten. Beter 
en, achteraf, actiever was 16...Pc6!? 17.Lxg7 Kxg7 18.
Kd2!? (18.c3 Tb8! 19.Td2 Pe5=) 18...Pd4 19.c3 Pxf3+ 
20.Ke3 Ph4 en zwart staat niet eens minder.  
17.Lc5! Te8  
17...Tc8!?  
18.0–0 e4?!  
Beter was zowel 18...Lc6 als 18...Pc6 19.c3 Pd8! en 
Pe6-f4 is interessant. Nu wordt er teveel geruild. 
Diagram  

19.c3!!  
Elimineert al het zo mooi gedroomde tegenspel op de 
damevleugel. Ik had niet verwacht dat wit de pion op f3 
zou toelaten, maar die blijkt helemaal geen probleem te 
vormen.  
19...exf3 20.Lc4 Lc6?  
Stelt wit in staat het initiatief te nemen. 20...Tc8 houdt 
wat latente dreigingen in de stelling en verhindert in ie-
der geval torenruil.  
21.Tfe1! Txe1+ 22.Txe1 Lf6 23.Ld6 Pd7 24.Te8+ Kg7 
25.Lxa6  
Of 25.Tc8 Le4 26.Lxa6. In het vervolg zoekt zwart ver-
geefs naar tegenkansen.  
25...Lh4 26.Tc8 Ld5 27.c4! Le6 28.c5 Kh6  
28...Lf6 29.c6 Lxb2 30.cxd7 Lxd7 31.Tc7 is niet serieus 
te nemen; 28...Pf6? 29.Lf8+ is uiterst vervelend en het 
lullige is dat zwart geen goede remedie heeft. De tekst-
zet heeft ook nadelen, zoals zal blijken.  
29.c6 Pf6 30.Tb8 Pe4 31.Lf4+!  
Het kan toch geen kwaad om te dromen van varianten 
als 31.La3?? Lxf2+ 32.Kh2 (32.Kf1 Lxh3 mat; 32.Kh1 
Lxh3 33.Tb4 Lg2+ 34.Kh2 Lg3+ 35.Kg1 Pf2 36.Lc8 f5!) 
32...Lg3+ 33.Kg1 Lxb8? Ondanks lichte tijdnood speelt 
Oorebeek het echter feilloos uit.  
31...Kh5 32.Le3 a3 33.bxa3 Pc3 34.c7 Pe2+  
Dit ziet er nog aardig uit, maar letterlijk elk legaal wit 
antwoord wint.  
35.Lxe2 fxe2 36.Ld2 Lg5 37.Le1  
en na nog wat vluggeren opgegeven. 
 
Wat zou zo’n training van zo’n Afek kosten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSBO jeugd ABD topklasse 
een verslag door Roland Stravers 

Zaterdag 9 april vond in de Josef Sarto Basisschool de 
wedstrijd in de d-topklasse van de OSBO plaats. Tijs 
van Dijk, André de Groot, Jolien v. Twist en ikzelf waren 
er van ASV/de OSBO aanwezig om het geheel in goede 
banen te leiden. Het meekijken met de jeugd is leuk niet 
zozeer omdat er kwalitatief vreselijk hoogstaande din-
gen gebeuren maar meer omdat er hilarische, bijna sur-
realistische partijen de revue passeren. Als jeugdbege-
leider let je natuurlijk vooral op je “eigen” kinderen. En 

daarvan moet ik zeggen dat er in deze wedstrijd goed 
gepresteerd werd. Hoewel de meeste ASV-ers het hier 
nogal zwaar hadden, aangezien er sterke tegenstanders 
op het menu stonden . De tienjarige ASV-er Bacon 
Shao had het erg moeilijk met zijn snelle verliespartijtjes 
en er moest een waar “psychologenteam” bestaande uit 
Tijs, Jolien en ikzelf aan te pas komen om de gemoede-
ren bij dit fanatieke schakertje tot bedaren te brengen. 
Met een instemmend knikken van Tijs, die regelmatig 
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meekijkt met mijn partijen, vertelde ik hem dat ik in mijn 
schaakcarrière nog veel ergere dingen meegemaakt 
had. Toen er ook nog een (enigszins fictief) voorbeeld 
op het bord getoverd werd (1. g4 f5 2. f3 Dh4) kon Ba-
con al snel zijn partijtjes relativeren en speelde hij al 
weer fanatiek in de kantine. 
Dat er toch ook kwalitatief hoogstaande partijtjes moge-
lijk zijn werd me duidelijk toen Bart-Jan van Elk aan het 
werk zag. Toen hij zich de eerste keer melde in mijn 
schaakgroepje stap twee aan het begin van dit schaak-
seizoen, was buiten spelen nog een beter alternatief als 
schaken. Ik moest hem daarin eerlijk gezegd gelijk ge-
ven met het toen mooie weer.  
Het was dan heel leuk hem zo goed bezig te zien. In 
een van de eerste partijen was hij goed op dreef en 
stond een toren voor toen hij een bot mat op de achter-
ste rij over het hoofd zag. Dat kan natuurlijk gebeuren 
zoiets, maar hij heeft me beloofd dat dit ook gelijk de 
laatste keer was dat hem dit zou overkomen. Tegen een 

veel sterker team won Bart-Jan van een sterk spelend 
meisje op een briljante manier. Via een dubbelaanval 
won hij na een loperoffer een kwaliteit en niet veel later 
de partij door mat te zetten. Hij werd topscorer voor 
ASV. Stefan en Carlo, samen met Kasper Bredius soms 
ook wel de Bredius Brothers genoemd, hadden last van 
sterke tegenstand. Ik heb dan ook niet veel van hun par-
tijen in winst omgezet zien worden. Ook Jesse heb ik 
niet veel zien winnen maar hij speelde natuurlijk ook aan 
het eerste bord. De winst zat wat mij betreft meer in de 
manier waarop zij dit keer hun verliespartijen verwerk-
ten. Het was jammer dat Paul te Hietbrink er niet bij 
was, want hierdoor was het team aanzienlijk zwakker 
dan met hem erbij. 

 
André de Groot hield nog een klein toespraakje en gaf 
de tussenstanden door. Om ongeveer zes uur was daar 
toen de prijsuitreiking. Al met al een geslaagde dag. 
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Het is al vaker gezegd. We zijn allemaal naar ASV ge-
gaan, omdat we schaken zo leuk vinden. We zijn echter 
bij een vereniging gaan schaken om ook contact te heb-
ben met andere schakers. En bij ASV vinden we dat be-
langrijk. Zo belangrijk, dat we er zelfs in het beleidsplan 
2003-2006 iets over hebben gezegd: 

 
Bij ASV komt het sociale aspect van het vereni-
gingsleven samen met de gemeenschappelijke 
hobby, schaken. ASV wil deze twee zaken hand 
in hand laten gaan. Immers, mensen zoeken een 
vereniging voor de sociale contacten en mensen 
gaan naar een schaakvereniging, omdat ze graag 
schaken. Daarom is het van groot belang dat 
ASV een club blijft met clubgevoel en een vriend-
schappelijke sfeer. 

 
Om omdat we het zo belangrijk vinden, organiseren we 
zo af en toe ook eens een dag die niet voor 100% in het 
teken van het schaken staat. 21 mei 2005 was weer eens 
zo’n dag. Het eerste deel van de happening was nog 
schaakgerelateerd: de schaakboekenbeurs.  
 

 
Schakers blijken ook verwoede verzamelaars te zijn. De 
belangstelling 
voor de ruim 
400 titels was 
dan ook groot 
en penning-
meester Paul 
‘Dagobert’ 
Schoenmakers 
leunde al snel 
tevreden ach-
terover. 
 

Van drie uur tot bij zessen werden de boeken ingezien en 
samen genoten vooral de verzamelaars van de vele 
mooie werken. Daarbij viel de enorme kennis van boeken 
op van Albert Marks, Harm Steenhuis en Jan Willem van 
Willigen. Aardig was dat Harm en Albert andere ASV-ers 
weer op mooie titels wezen, die ze zelf al jaren in de kast 
hadden staan. Van hun kennis werd dan ook grif gebruik 
gemaakt. De ‘marktkooplieden’ Anne Paul Taal en Hed-
ser Dijkstra hadden de handen vol bij de onderhandelin-
gen over de boekenprijzen. Steeds werd voor iedereen 
een bevredigende deal gesloten. 
 
Even na zessen werden de overgebleven boeken wegge-
bracht en vertrok onze penningmeester krom lopend met 
twee zakken geld naar de bank. Het grand-café van Lo-
rentz werd vervolgens in minder dan geen tijd in gereed-
heid gebracht voor een prachtig warm en koud buffet van 
Jeroen Buiter. Nadat ons oudste lid Henk Kelderman het 
buffet geopend had, volgde een geanimeerd eten door 
een kleine vijftig schakers en partners. Het was de start 
van een buitengewoon gezellige avond. 
 

Het buffet was nog maar net ten einde of de casinotafels 
werden ingericht en onder de enthousiaste leiding van 
Henk Dinnessen kregen alle aanwezigen duizend (nep-)
euro’s om mee te gokken. Dat kon aan vijf tafels met ver-
schillende 
spelen en 
bij ver-
schillende 
croupiers, 
onder 
meer Tijs 
van Dijk 
en Jolien 
van Twist.  
 
 
 

ASV is meer dan schaken alleen! 
Erik Wille 
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Het roulette, black jack, mexicaantje, poker en blufpoker 
viel bij de mensen zeer in de smaak en tot ruim na elven 
klonken de lachsalvo’s als iemand weer eens voor vele 
duidenden euro’s het schip in was gegaan. Het idee 
achter de avond om op een andere manier dan met 
schaken weer eens samen plezier te hebben kwam er 
helemaal uit. Bij de prijsuitreiking bleek Nicolette Dijkstra 
met een winst van 185.000 euro de beste gokker te zijn. 
Anne Paul Taal was met een winst van 20.000 euro de 
beste man in het gezelschap. Opvallend was dat pen-
ningmeester Paul Schoenmakers het grootste verlies 
had geleden. Een zak muntdrop was zijn deel, terwijl er 
voor de winnaars een flesje wijn was. 

 
De zeer geslaagde avond werd afgesloten met een klei-
ne verloting, waarbij Paul er in geslaagd was maar liefst 
460 loten aan de man te brengen.  

 
 
Des te opvallender was het dat Paul zelf drie prijzen 
won. Het was echter eerlijk gegaan, want de winnende 
loten werden steeds weer door een andere aanwezige 
getrokken. Gelet op het succes van deze avond zullen 
we ook in 2006 weer een verenigingsavond organise-
ren, waarschijnlijk in oktober of november. Hopelijk ko-
men er dan nog meer ASV-ers op af, want ook deze 
keer hadden de thuisblijvers ongelijk. 
 

Hulde voor ASV Zeven!! 
Door The Team Leader 

 

Geachte lezers van dit lezenswaardige blad! 
Mocht het aan de aandacht ontsnapt zijn, welnu, 

dan kan ik hier nogmaals mededelen dat het fameuze 
ASV Zeven kampioen is geworden! Het was me het sei-
zoen wel! Na in de eerste ronde een vernietigende klap 
te hebben uitgedeeld begon het voor iedereen duidelijk 
te worden: Het Zevende zou het kampioenschap grij-
pen! En zo gebeurde het ook! Een fraai voorbeeld van 
onze vechtlust en inzet was de partij van…. 
 
Een momentje alstublieft, ik word op de schouder getikt 
door de geachte Mijnheer de Hoofdredacteur van dit 
prachtige blad… Jaaáhh, waarmee kan ik u van dienst 
zijn, geachte Mijnheer de Hoofdredacteur…? 
 
Mijnheer de Geachte Hoofdredacteur van Dit Blad: “Is er 
zo langzamerhand niet lang genoeg doorgezaagd en 
gezeverd en geleuterd en gekwaakt over dat 
“geweldige” ASV Zeven?” 
Team Leader: “Nee! Absoluut niet!” 

Dat geblaat van “óóóóhh wat waren we weer 
goed” komt me nu toch wel de strot uit. 
Mij niet!! 
Die protserige foto van ASV7 die nu al twee maanden 
het prikbord in ons clubhuis ontsiert kan ook wel eens 
weg. 
Laat ‘m nog maar even hangen! 
Tot nu toe is ASV-Nieuws nog verschoond gebleven van 
censuur maar ik heb zo’ duister vermoeden dat hier wel 
eens verandering in kan komen. 
Ahh! U bedoelt de schrijfsels van een zeker heerschap, 
te weten meneer Van D.?  
Neen. Dat bedoel ik niet. 
Het onsamenhangende gewauwel van allerlei nep-
verslaggevers die het zonodig moeten hebben over dat 
ASV Zes? 
Neen. Weer mis. 
ASV Zes! Gaat op de fles! Haha! Een bijzonder verma-
kelijk grapje! 
Ik lach niet. 
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Nou! Dan weet ik het ook niet! Maar nog even, over het 
geweldige ASV Zeven, waar was ik gebleven, wie lieten 
wij beven, wij waren eerste gebleven, niet de pijp aan 
Maarten gegeven… 
Ja. Nu weten we het wel. Ik zie dat deze bladzijde al bij-
na vol is dus draai er een eind aan. 
Vol? Niks vol! Ik zie nog een hoop wit! 
Daar heb ik een foto gepland van onze fotograaf in tijde-
lijke dienst, de heer Saangi Door. 
Dus zo’n nietszeggend fotootje in plaats van een 
heldenepos over Het Zevende? 
Inderdaad. 
Dat is niet zo mooi. Mag ik dan nog even één regeltje 

iets zeggen? 
Vooruit dan maar. Eén (1) regel. 
Okiedokie. Met dank aan de invallers Jan Zuidema, Hed-
ser Dijkstra, Hendrik van Buren en Harm Steenhuis die 
Het Zevende in moeilijke tijden er doorheen sleepten! 
Dat waren drie (3) regels. 
Ik kon het niet helpen. 
Nu al vier. 

Op een lang en gelukkig leven! 
Voor het roemruchte ASV Zeven! 

 
Grrr! ZES! 
 

Uitzinnige taferelen tijdens de triomfantelijke rondvaart van ASV Zeven door de grachten van Arnhem 
(foto S. Door) 

ASV 5 besluit het seizoen met een 5½-2½ 
overwinning op degradant BAT 3 

Jan Vermeer 

Als troostprijsje mocht ASV 5 tegen degradatiekandidaat 
BAT 3 in de gemeenschappelijke laatste ronde in Huis-
sen met een zege afsluiten. Het werd een tamelijk mak-
kelijke overwinning. Invaller  Henk Kuiphof opende de 
score vroeg in de avond met een overwinning. Tony Ho-
gerhorst maakte er 2-0 van. Maar Theo van Amerongen  
verloor zijn eerste partij van het seizoen. Lange tijd had 
Theo een zeer kansrijke koningsaanval, maar die sloeg 
toch niet door. Nota bene was Theo de enige die de eer 

voor ASV 5 in de vorige ronde tegen de Toren had ge-
red! Albert Marks morste een halfje. Zijn +pion liet hij in 
zijn tijdnood afsnoepen. Zijn tegenstander had helemaal 
geen tijdnood, maar ging in de zenuwen ook à tempo 
zetten, zonder te noteren. Hem werd gemaand te note-
ren, maar hij vergat het telkenmale. De leiding (dat was 
ik) besloot Albert 2 minuten tijd erbij te geven als straf 
voor het niet noteren, ondanks meerdere aanmaningen. 
De Zevenaarder gaf de indruk een beginnende schaker 
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te zijn, want toen Albert remise voorstelde vroeg hij of hij 
de klok mocht stil zetten en er over mocht denken. Tom 
Bentvelzen morste ook een halfje. In duidelijk gewonnen 
stelling gaf hij remise, maar dat drong thuis pas tot hem 
door, toen hij de stelling weer onder ogen kreeg. Abbes 
Dekker bracht de 4e punt binnen. Nadat de Zevenaarder 
lang had gerokeerd kon Abbes een doorslaande ko-
ningsaanval opzetten. De opening van Paul Schoenma-
kers mislukte helemaal. Met zwart zat hij tegen een 
draak van stelling aan te kijken. Dat hij dat nog remise 
heeft weten te houden, mag op zich als een overwinning 

worden beschouwd. Jan Vermeer ging door het plotse-
linge afzeggen van Eric Hartmann maar op het 2e bord 
zitten. Hij kwam ongemakkelijk te staan, maar ergens 
heeft de BAT 3 niet de beste voortzetting gekozen en 
Jan zijn pion promoveerde en was de eindstand met 
5½-2½ bereikt. Dat had 6-2 moeten zijn. En zo is het het 
hele seizoen met het team vergaan. Net iets te weinig. 
Twee keer heeft het team gelijk gespeeld en één keer 
verloren. Dat is  één keer teveel gelijk gespeeld. 

ASV verliest opnieuw massakamp 
tegen Wageningen 

Erik Wille 

 
                                                                                       ELO              ELO-ASV (interne) 
1.P. Schoenmakers    - E. Bosch van Rosenthal      ½-½      1730         1897 
2.J. Vermeer              - J. van der Poel                   1-0       1678         1671 
3.A. Marks                  - H. Rouwenhorst                  ½-½      1742         1767 
4.T. van Amerongen   - A. Sjachim                          0-1       -                1724 
5.T. Hogerhorst          - A. Arents                            1-0       1610         1744 
6.A. Dekker                - J. Schaars                          1-0       1737         1722 
7.T. Bentvelzen          - P. Delleman                        ½-½      1669         1717 
8.H. Kuiphof               - C. Aidarpasic                      1-0       1665         1751 
                                                                               5½-2½ 
 

 Tiel  Pion3  Dukenb.  UVS3  Variant  Toren2  BAT3    
 ronde 1   2  r 3   4  r5   6   7  Tot.  

1.Eric Hartman b1   ½ b1 1 b1 0 b2 0 b2   ½ b2 0 niet   2 33.3% 
2.Martin Weijsenfeld b2  1 b2 1 b2 0 b1 1 b1 0 b1 0 niet   3 50.0% 
3.Tony Hogerhorst niet   b3 0 b4 0 b3 0 b4 1 b4 0 b5 1 2 33.3% 
4.Albert Marks b3  ½ b4 ½    b5 1 B4 ½     niet  b3 0 b3 ½     3 50.0% 
5.Jan Vermeer b4 1 b5 1 b6 1 b5 0 b3   ½ b7 0 b2 1 4½ 64.3% 
6.Theo van Amerongen b5  ½ b6 1 b7 1 b6 ½     b5  ½ b5 1 b4 0 4½ 64.3% 
7.Tom Bentvelzen niet   b8 0 b8 ½     b7 1 b8   ½ b8 0 b7 ½     2½ 41.7% 
8.Abbes Dekker niet   b7 0 niet   niet   b7 1 b6 0 b6 1 2 50.0% 
9.Paul Schoenmakers                    b1 1 ½ 50.0% 
10.Hedser Dijkstra b8 1                   1 100.0% 
11.Henk Kuiphof             b8 1 1 100.0% 
11.Karel Polman b3 1   b3 0.5         1½ 75.0% 
12.Harm Steenhuis b7 0.5     b8 1 b7 0.5     2 66.7% 

   6   4.5   4   4   4.5   1   5.5 29½  

Afgelopen jaar heeft ASV voor het eerst massaal de de-
gens gekruist met Wageningen. Toen werd ter gelegen-
heid van het afscheid van De Opbouw aan 26 borden 
door senioren en aan 11 borden door jeugd gestreden. 
Soms wordt een nieuwe activiteit na verloop van tijd een 
traditie. Zowel Wageningen als ASV was enthousiast 
over de eerste aflevering en dus was het logisch dat 
ASV dit jaar een bezoek bracht aan de Wageningse 
vrienden. 
 
Ditmaal met 25 senioren en 10 jeugdspelers, waarbij de 
senioren één partij speelden en de jeugd vijf en wed-

strijd ‘carrousselschaak’ aan tien borden. Het moeilijkste 
van een massakamp is het vervoer. Te weinig auto’s? 
Nee, dat niet. Maar probeer maar eens op de heenweg 
de mensen te bewegen in een auto te stappen en pro-
beer op de terugweg maar eens genoeg auto’s over te 
houden, zodat ook de laatste ASV-er mee terug kan. Bij 
een volgende uitwedstrijd moeten we daar maar een lo-
gistiek deskundige voor inzetten, want nu dreigde Jan 
Vermeer achter te blijven in Wageningen. En dat is niet 
de bedoeling. Een wedstrijd verliezen is één ding, maar 
spelers verliezen dat gaat te ver. 
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Het grappige van een massakamp is dat je van tevoren 
nooit weet of de sterkte aan de borden niet te ver uit-
eenloopt, maar dat was deze keer zeker niet het geval. 
Eigenlijk zaten aan elk bord op papier gelijkwaardige 
spelers. Extra leuk was het dat van alle ASV-teams spe-
lers deelnamen, zodat met recht gesproken kan worden 
van een afvaardiging van heel ASV. Ook een aardig fa-
cet in een massakamp is, dat er weinig remise gespeeld 
wordt. In een teamwedstrijd wordt uit strategische over-
wegingen nog weleens vroeg remise genomen, maar in 
een massakamp wil iedereen winnen.  
 
Alvorens de strijd begon, spraken beide voorzitters de 
intentie uit om het evenement bij hernieuwd succes te 
continueren. Tevens greep Erik Wille de gelegenheid 
aan om zijn Wageningse collega te feliciteren met het 
kersverse vaderschap. Daar hoorde natuurlijk een toe-
passelijk cadeau met een Arnhems tintje bij, een slabbe-
tje met Vitesselogo. 
 
Na alle formaliteiten barstte de strijd in alle hevigheid 
los. Hoewel het clubgebouw van Wageningen Vrede-
horst ging het er weinig vredelievend aan toe. Wagenin-
gen kwam al snel op een 5-0 voorsprong. De toon was 
daarmee gezet en het werd nooit meer spannend. Al-
thans qua uitslag. Op verschillende borden werd het 
heel spannend en met name aan de topborden weerde 
ASV zich kranig. Helaas werd er op een aantal borden 
een slippertje gemaakt, waardoor de zege voor Wage-
ningen extra ruim werd: 16½-8½.  
 
Gelukkkig won de jeugd van ASV even ruim van Wage-
ningen: 29½-20½ en ook in de carroussel (een zet doen 
en dan doorlopen naar het volgende bord en daar een 
zet doen) was ASV de sterkste: 6-4.  
 
Nieuw aan het evenement was het gezamenlijke Chine-

se buffet dat Wageningen tegen geringe betaling had la-
ten komen. Een gezellige schaakmiddag werd zo op 
een passende manier afgesloten, waarbij over en weer 
geintjes gemaakt werden. ASV en Wageningen hebben 
zo een mooie gezamenlijke happening aan het eind van 
het seizoen. Dat moeten we in ere houden en we moe-
ten bovendien in ieder geval doorgaan tot ook de senio-
ren een keer winnen. 
 
Ook Wageningen is positief over het evenement, getui-
ge de reactie van hun voorzitter Bert Torn, daags na de 
schaakmiddag: 
 
Ik vond het ook weer erg gezellig en dat is ook het ge-
luid wat ik van onze leden hoor. Wat mij betreft is het 
een mooie combinatie van een sportief, competitief ele-
ment aan de ene kant, en iets wat je als club samendoet 
(de bijdrage van iemand aan bord 1 telt even zwaar als 
die aan 
bord 21 en dat is voor het geheel alleen maar goed) aan 
de andere kant. 
 
Daarbij zijn de contacten met jullie leuk en goed en dat 
is me ook wat waard. Opvallend om te zien, hoe klein 
het ratingverschil op de verschillende borden was - van 
boven tot onder klopt het heel behoorlijk. Uitslag bij de 
senioren lijkt me wat geflatteerd en ik denk dat jullie 
jeugd wel wat sterker is dan de onze. 
 
Jullie dus ook bedankt voor komst, inzet en cadeaus 
(moet thuis even wennen aan het geel-zwart maar dat 
komt wel) en ook graag tot volgend jaar. 
 
Wordt vervolgd, zullen we maar zeggen. Rest ons een 
woord van dank aan het adres van Wageningen voor de 
gastvrijheid en de prima wijze waarop alles was georga-
niseerd. 

(advertentie) 
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1. Robert: 
“Recent speelde ik in de interne een leuke partij met 
Ruud Wille met een aardig, zij het voor mij wat pijnlijk, 
slot. “ 
 
R. Naasz - R, Wille, Interne ASV Arnhem, 28.04.2005 
In een partij waarin ik eerst zeer slecht kwam te staan 
maar vervolgens de zaak nog aardig wist te compliceren 
is de volgende stelling ontstaan: 
Stelling na 39.Ta1xa5:   

39...Tc1+!!  40.Pxc1? Beter is Kg2 maar ik dacht verder 
gezien te hebben dan Ruud en was niet bang voor de 
vork op f4 vanwege het schaakje op a8 waarmee ik ma-
teriaal terug zou winnen. 40...Txc1+ 41.Kg2 Pf4+ 42.
Kg3 Pxd3 43.Ta8+ Kip, ik heb je! Aan Ruud was duide-
lijk te merken dat hij dacht dat er iets vreselijk mis was 
gegaan: hij blijft een kwaliteit achter en had in tijdnood 
enkele minuten minder bedenktijd. 43...Lf8 44.Txf8+ Had 
ik hier wat langer nagedacht had ik misschien gezien 
welk vreselijk lot mij te wachten stond. De enige kans op 
ontsnapping lijkt 44.f4 Tg1+ 45.Kf3 fxe4+ 46.Ke3 Kg7 47.
Ta7+ Kf6 48.Thxh7–+ hetgeen volgens Fritz ook totaal 
verloren is na 48…Te1+ maar na andere zetten kunnen 
de verbonden torens op de 7e rij nog aardig sterk wor-
den. 44…Kg7 45.Ta8 Zie diagram:  

Tot zover was het naar ik dacht redelijk geforceerd en ik 
heb tussendoor dus ook niet nagedacht. Ik zag wel dat 
mijn koning nu mogelijk wat opgejaagd zou worden maar 
daar maakte ik me niet al te veel zorgen over. Ruud was 
nog steeds aan het zuchten en steunen. Plotseling zag 
hij echter het licht! 45...Tg1+ 46.Kh4 Hier begon het bij 
me door te dringen dat 46…g5+ wel eens erg vervelend 
kon zijn 47.Kh5 Pf4 mat!  Een abrupt einde aan een leu-
ke partij! 39...Tc1+ was dus best wel een briljante zet; 
zwart offert een kwaliteit, wint een stuk terug, verliest dit 
stuk vervolgens weer maar geeft mat in 3. 
 
2. Ruud: 
“U kent dat vast wel. Ergens gaat er iets volledig mis bij-
voorbeeld door een fout in een combinatie, maar dan zit 
er toch nog iets onverwachts in de stelling wat de partij 
nog kan redden. Een mooi voorbeeld hiervan ziet u in dit 
onderstaande partijfragment.” 

 
 
De diagramstand komt uit de partij Robert Naasz – Ruud 
Wille, gespeeld voor ronde 30 van de interne competitie 
op 28 april 2005. Ruud dacht met 39….Tc7-c1+  de partij 
definitief naar zich toe te halen maar kwam bedrogen uit. 
Zo leek het althans…. Er volgde namelijk 40. Pd2xc1, 
Tc8-c1+ 41. Kh1-g2, Ph5-f4+ 42. Kg2-g3,  Pf4xd3 43 
Ta5-a8! Oh shit…. Dat is even slikken want deze zet was 
volledig overzien. Het kost een stuk en zwart staat plots 
verloren. Er is geen keus. Dan maar ergens wat schwin-
delen in de slotfase. 43…Lg7-f8 44. Ta8-f8+, Kh8-g7 45. 
Tf8-a8 De eerste gedachte was nu kijken of er nog wat 
rommelkansen waren met misschien herhaling van zet-
ten of eeuwig schaak. De witte koning stond immers toch 
wat ingeklemd. Daar lagen nog mijn enige kansen. Ge-
lukkig had ik wat tijd over om de mogelijkheden te bekij-
ken. Plots zag ik dat er zelfs nog mat in de stelling zat. 
Ongelofelijk, wat een toeval…. Dit kan toch niet waar 
zijn, dacht ik, nog maar eens kijken. Klopt het echt, over-
zie ik niet weer iets simpels….. Ja, het is echt zo, mat in 
drie. Wat een toeval. 45….Tc1-g1+, 46. Kg3-h4,.g6-g5+ 

Stellingsgeluk 
Robert Naasz en Ruud Wille 
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47. Kh4-h5, Pd3-f4+  mat 0-1. Een gelukkig einde. Zo zit 
het tegen, maar soms zit het ook vreselijk mee. Is geluk 
dan toch af te dwingen? 
 
Nu is het niet de bedoeling dat ik fragmenten van mezelf 
laat zien want dat is allemaal niet zo boeiend. Dus als u 
zelf ook een mooie combinatie of een fraaie ontsnap-
ping op het bord heeft gehad laat ons dan meegenieten. 
Niet alleen En Passant maar vooral ook het geweldige 
clubblad ASV-Nieuws van Ignace Rood kunnen aardige 
fragmenten altijd gebruiken. Dus schroom niet en laat 
het zien. Ik weet zeker dat er op elke clubavond wel een 
fragment is in een partij die gezien mag worden. 
 

De Regels voor het Schaakspel (11) 
featuring “Ernie en Barth” 

door Nico Schoenmakers onder auspiciën van Barth Plomp 

In de vorige tien afleveringen van deze rubriek bespra-
ken we de uit een Voorwoord en 14 artikelen bestaande 
“FIDE Regels voor het schaakspel”, officiële Nederland-
se vertaling, KNSB maart 2001. Deze elfde aflevering 
behandelt de wijzigingen van de FIDE Regels, zoals die 
per 1 juli 2005 in werking zijn getreden.  
De wijzigingen betreffen de artikelen 1.2, 3.1, 3.8, 3.9, 
4.4, 4.6, a, b en c, 4.7, 6.11, 6.12, 6.15, 7.4,  8.1, 9.6, 
10.2 en 12.2 en de nummering van de leden van artikel 
12. Ook zijn er enkele wijzigingen aangebracht in het 
Aanhangsel van de FIDE-Regels. Deze wijzigingen wor-
den in een volgende aflevering van deze rubriek bij het 
betreffende onderwerp besproken. 
De FIDE-Regels worden één maal in de vier jaar her-
zien. Vaak betreft het slechts cosmetische ingrepen.  
Geadviseerd wordt bij het lezen van dit artikel zowel het 
oude als het nieuwe FIDE-reglement bij de hand te hou-
den. 
 
Zoals eerder opgemerkt bestaan de “Regels voor het 
Schaakspel” uit vier delen, te weten 
“het Voorwoord”, de “Spelregels” - de artikelen 1 t/m 5 - 
de “Wedstrijdregels” - de artikelen 6 t/m 14 - en het 
“Aanhangsel”. Om moverende redenen heten de 
“Spelregels”, sedert 1 juli j.l. de “Basis spelregels”. 
Hierna wordt de inhoud van de wijzigingen in de “Basis 
spelregels” en de “Wedstrijdregels” besproken. 
 
Artikel 1.2 oud bepaalde het volgende. 
Het is de bedoeling van elke speler om de koning van 
de tegenstander zodanig “aan te vallen”, dat de tegen-
stander geen reglementaire zet heeft die voorkomt dat 
de koning op de volgende zet wordt “geslagen”. Men 

zegt, dat een speler die dit doel bereikt, de koning van 
de tegenstander heeft “matgezet” en dat hij de partij 
heeft gewonnen. De tegenstander, wiens koning is mat-
gezet, heeft de partij verloren. 
 
Artikel 1.2 nieuw luidt als volgt. 
Het is de bedoeling van elke speler om de koning van 
de tegenstander zodanig “aan te vallen”, dat de tegen-
stander geen reglementaire zet meer kan doen. Men 
zegt, dat een speler die dit doel bereikt , de koning van 
de tegenstander heeft “matgezet” en dat hij de partij 
heeft gewonnen. Het is niet toegestaan de eigen koning 
aangevallen te laten staan of een zet te doen waardoor 
de eigen koning aangevallen wordt. Ook is het niet toe-
gestaan de koning van de tegenstander te “slaan”. De 
tegenstander, wiens koning is matgezet, heeft de partij 
verloren. 
 
De wijziging van artikel 1.2 beoogt mijns inziens tot uit-
drukking te brengen, dat het matzetten en het slaan van 
de koning twee verschillende zaken zijn. De nieuwe 
tekst verklaart nu expliciet, dat de koning niet mag wor-
den geslagen. Daarnaast is de bepaling aangevuld met 
de zin, dat het niet is toegestaan de eigen koning aan-
gevallen te laten staan of een zet te doen waardoor de 
eigen koning aangevallen wordt.  
 
Artikel 3.1 nieuw is aangevuld met de volgende zin. 
Een stuk valt een veld aan, zelfs als het stuk niet naar 
het veld verplaatst mag worden omdat het dan de eigen 
koning aangevallen laat staan of omdat de koning van 
de eigen kleur daardoor aangevallen wordt. 
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Anders gezegd: ook als het stuk niet daadwerkelijk naar 
een veld kan worden verspeeld, omdat dan de eigen ko-
ning schaak komt te staan, valt dit stuk dit veld aan. 
 
In artikel 3.8, sub ii, onder 1), is een tekstuele wijziging 
doorgevoerd. De zinsnede “rokeren is opgeheven” is 
vervangen door de zinsnede “het recht op rokeren is op-
geheven”. 
 
De wijziging van artikel 3.9 is eveneens in hoofdzaak 
tekstueel van aard.  
De zinsnede “zelf als deze zelf niet kunnen zetten” is 
vervangen door de zinsnede “zelfs als deze stukken niet 
naar het veld kunnen omdat ze dan de eigen koning in 
schaak zetten of laten staan”. 
Verder zijn in de laatste zin de woorden “als daardoor” 
vervangen door het woord “daardoor”. 
 
Aan artikel 4.4 is het sublid d toegevoegd. 
Als een speler een pion laat promoveren dan is de keu-
ze voor een stuk definitief als het stuk het promotieveld 
heeft aangeraakt. 
 
Deze heldere bepaling maakt een eind aan de discussie 
over het moment waarop de keuze voor promotiestuk 
definitief is. 
De keuze om deze regel als sublid aan artikel 4.4 toe te 
voegen bevreemdt mij. Artikel 4.4 oud handelt alleen 
over het aanraken van koning en toren in relatie tot de 
rokade en handelt niet over promotie van een pion. 
Mijns inziens had deze nieuwe bepaling elders in het FI-
DE-reglement behoren te worden opgenomen. 
 
Artikel 4.6 oud is vernummerd naar tot artikel 4.7. 
 
Artikel 4.7 oud is vernummerd tot artikel 4.6. De eerste 
twee volzinnen zijn ongewijzigd gebleven en luiden als 
volgt.  
Als een stuk op een veld is losgelaten en het een regle-
mentaire zet of een deel van een reglementaire zet be-
treft, dan mag het niet meer op een ander veld worden 
geplaatst. De zet wordt beschouwd als te zijn gedaan, 
als aan alle relevante vereisten van artikel 3 is voldaan. 
Opnieuw is in deze bepaling het navolgende opgeno-
men. De onderstaande passage stond tot 1993 ook al in 
het FIDE-reglement. 
a. bij het slaan: zodra het geslagen stuk van het bord 

is verwijderd en de hand van de speler, nadat deze 
zijn eigen stuk op het nieuwe veld heeft gezet, 
laatstgenoemd stuk heeft losgelaten; 

b. b, bij de rokade: zodra de hand van de speler de to-
ren op het veld van bestemming heeft losgelaten. 
Wanneer de hand van de speler de koning heeft los-
gelaten, is de zet nog niet gedaan, maar de speler 
heeft dan niet meer het recht een andere zet uit te 
voeren dan de rokade, mits deze rokade reglemen-
tair is; 

c. bij de promotie van een pion: zodra de pion van het 
bord is verwijderd en de hand van de speler het 
nieuwe stuk op het promotieveld heeft losgelaten. 
Wanneer de hand van de spelers de pion, nadat de-

ze op het promotieveld is geplaatst, heeft losgela-
ten, is de zet nog niet gedaan, maar de speler heeft 
dan niet meer het recht de pion naar een ander veld 
te spelen. 

 
Vanuit een oogpunt van duidelijkheid een goede zaak, 
dat deze regels weer in ere zijn hersteld middels herop-
name in de FIDE-Regels. 
 
Aan artikel 6.11, derde volzin, is de zinsnede “De arbiter 
moet de klok vervangen en” toegevoegd. 
 
Verder is artikel 6.12 verduidelijkt. De nieuwe bepaling 
luidt als volgt. 
Als beide vlaggen zijn gevallen en het onmogelijk is vast 
te stellen welke vlag het eerst viel, dan 
a. moet de partij worden voortgezet als het gebeurt in 
een periode die niet de laatste is. 
b. is de partij remise als het gebeurt in een periode 

waarbinnen alle resterende zetten moeten worden 
gedaan. 

 
Aan artikel 6.15 is het woord “enkel” toegevoegd. 
 
Aan Artikel 7.4 is de zinsnede “inclusief het niet voldoen 
aan alle eisen van de promotie of het slaan van de ko-
ning van de tegenstander” toegevoegd. 
 
De eerste alinea van artikel 8.1 is aangevuld met de vol-
gende zin. 
Het is niet toegestaan zetten vooraf te noteren, tenzij de 
speler remise claimt op grond van artikel 9.2 of 9.3. 
 
De ratio van deze aanvulling is het tegengaan van het 
spelen met een geheugensteun. Ik onderzoek Lg5. Ver-
volgens streep ik Lg5 door en onderzoek aansluitend 
Dg3. Ik streep Dg3 door enzovoorts. 
 
Verder is aan artikel 8.1 een nieuwe zin toegevoegd. De 
voorlaatste volzin bepaalt, dat de assistent voor de arbi-
ter aanvaardbaar moet zijn. 
 
Aan het slot van artikel 9.6 is de zinsnede “mits de zet 
waardoor deze stelling tot stand kwam reglementair 
was” toegevoegd. 
 
Ook in artikel 10 zijn twee kleine wijzigingen aange-
bracht. Aan sublid a is de zinsnede “of de claim afwij-
zen” toegevoegd. Aan het sublid b, tweede volzin, is de 
zinsnede “Dit kan zowel later in de partij” toegevoegd. 
 
Aan artikel 12.2 is een sublid b toegevoegd. De tweede 
volzin is vernummerd tot artikel 12.3, waardoor ook de 
navolgende leden van artikel 12 zijn vernummerd. 
Artikel 12.2, sub b, luidt als volgt. Het is ten strengste 
verboden om mobiele telefoons of andere electronische 
communicatiemiddelen zonder toestemming van de ar-
biter, naar het spelersgebied mee te nemen. Als een 
mobiele telefoon van een speler tijdens de partij in het 
spelersgebied afgaat, dan verliest die speler de partij. 
Het resultaat van de tegenstander wordt door de arbiter 
vastgesteld.  
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De electronische vaart der volkeren is aldus gecodifi-
ceerd in het nieuwe FIDE-Regels. Naar mijn mening is 
positief aan deze bepaling, dat de arbiter het resultaat 
van de tegenstander vaststelt.  
M.a.w.: het verloren verklaren van de partij vanwege het 
afgaan van de mobiele telefoon betekent niet automa-
tisch ook nog eens winst voor de tegenstander. Naar 
mijn mening dient de arbiter op basis van zijn oordeel 
over de stelling te beslissen over het resultaat voor de 
tegenstander. Ook verdedigbaar lijkt mij, dat de arbiter 
het verschil in speelsterkte bij zijn oordeel betrekt. Hoe 
echter invulling aan de laatste volzin van dit nieuwe sub-
lid door de arbiter wordt gegeven zal de tijd ons leren. 
 
 

Ernie en Barth  
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Barth, welke zijn nou de belangrijkste wijzigingen 
in de FIDE-Regels met ingang van 1 juli 2005?“. 
Barth: “De belangrijkste wijzigingen zijn vervat in artikel 
4.4, sub d, artikel 4.6, sub a, b en c, artikel 8.1 en artikel 
12.2, sub b, Ernie!”. 
Ernie: “Dat zijn dus de bepalingen die we met ingang 
van 1 juli 2005 goed in het oog moeten houden, hè 
Barth ” 
Barth: “Inderdaad, Ernie. Inderdaad!”. 

Een partij uit de OSBO-slotronde van ASV 8 
Horst Eder 

Op 18 april speelde het 8e team in een gezamenlijke 
slotronde in Rhenen  tegen Dodewaard 3. De gezellige 
sfeer aldaar en misschien ook die locatie op 
de  Grebbeberg inspireerden mij tot een partij die ik jullie 
niet wil onthouden. 
  
(1) Eder,H - Janssen,W [B30] 
OSBO 4. klas slotronde, bord 2 Rhenen, ASV-
Dodewaard (7), 18.04.2005 
B50: Sicilian: 2...d6, Miscellaneous 
 
1.e2-e4 c7-c5 2.Pg1–f3 Pb8-c6 3.Lf1–c4 h7-h6 vrij 
passief. Normaal is 3...d6 4.c2-c3 Pg8-f6 ziet er uit als 
een vrij goede ontwikkelingszet. 
Diagram: 
 

 
5.e4-e5! Scherp spel! Lokt meteen een fout uit. 5...Pf6-
g4?! [5...d7-d5 6.Lc4-b5 Pf6-h7 7.d2-d4+=] 6.d2-d4!!± 
De pointe! Dekt niet alleen e5, maar na 7. h3 heeft het 

Pg5 geen velden meer. 6...d7-d6 [misschien is meteen 
6...c5xd4 een beter idee.] 7.h2-h3! Daar is die dan. 7...
d6xe5 8.h3xg4 lekker spelen met een stuk meer. 8...
Lc8xg4 9.Dd1–d3 [9.Dd1–b3 e7-e6 10.Pf3xe5 Pc6xe5 
11.d4xe5+-] 9...c5xd4 10.Lc1–d2 f7-f5 11.Pf3-g5!! 
Dd8-d7 [11...h6xg5  12.Th1xh8 e5-e4 13.Dd3-g3+-; 
11...Dd8-b6!?+-] 12.Lc4-f7+ +- Ke8-d8 13.f2-f3 e5-e4 
14.Dd3-c4  
Diagram: 
 

 
 
14...Pc6-e5? overziet de pointe 15.Pg5-e6+! Dd7xe6 
16.Dc4xe6 Pe5-d3+ 17.Ke1–e2 e4-e3 probeert een 
laatste truc. 18.Ld2xe3 
1–0 
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Toen ik laatst bij het wekelijks probleem schreef, dat pas 
vanaf het midden van de zestiger jaren van de negen-
tiende eeuw ook tweezetten konden meedingen naar 
prijzen bij concoursen leverde dat een paar leuke ge-
sprekken op. De inhoud was meest: Ik ben niet zo geïn-
teresseerd in problemen, maar toch is het aardig om 
ook iets over de historie van de problematiek te weten. 
Er is dus nog wéér een goede reden voor het bestaan 
van ASV-Nieuws. 
 
 
Die geschiedenis begint verder weg dan men meestal 
denkt. In de beroemde geschiedenis van het schaken 
van Murray (uitgegeven in 1913, 900 pagina’s en moei-
lijk door te worstelen) had de schrijver het al over 29 
hem bekende Arabische handschriften uit de elfde tot de 
dertiende eeuw. Later (1951) werd nog een geschrift ge-
vonden van de Tadzjiek Abulfatcha. Dit is weliswaar ook 
uit die periode, maar hij valt terug op oudere geschriften 
uit de achtste en negende eeuw. Helaas zijn die nooit 
boven water gekomen. Maar via citaten van Abulfatcha 
weten we dus ook iets over die tijd. Daar zijn naast par-
tijen ook problemen bij, zogenaamde mansubs. Dit wa-
ren een soort studies in de zin, dat er geen mat in x ge-
geven hoefde te worden; de opgave was “Wit wint”. De 
materiaalverhouding was meestal in evenwicht; de op-
lossing recht toe recht aan. Ik geef hierbij een voor-
beeld. Het wordt toegeschreven aan Naim al-Chadim en 
is waarschijnlijk uit de negende eeuw.  
 
DIAGRAM 1 

 
Wit wint. Het is niet moeilijk, maar toch ook niet iets, dat 
men zo uit de mouw schudt. 1. Pg5+ Txg5 2. Tf6+ Kxf6 
3. Td6 mat. Murray was 553 van zulke mansubs tegen 
gekomen. Daar zaten flink wat dubbelingen tussen. Net-
to ging het om 287 stuks. Daar kwam een flink aantal bij 
(127) na de vondst van het geschrift van Abulfatcha.  
Voor ons zijn niet alle mansubs bruikbaar voor het grote 

publiek. Dit komt omdat de regels van het spel gewijzigd 
werden. Paarden en torens zetten nu echter nog net als 
vroeger. Daarom was diagram 1 helder, maar is bij de 
tweede opgave enige uitleg nodig. 
 
DIAGRAM 2 
 

 
Een loper zette in de oude tijd ook diagonaal, maar hij 
moest twee velden springen, niet meer en niet minder – 
daarbij mocht hij echter wel over eigen en vijandelijke 
stukken heen springen. 
De oplossing is prozaïsch: 1. Th8+ Kxh8 2. Lf5+ Kg8 3. 
Th8+ Kxh8 4. g7+ Kg8 5. Ph6 mat. Dit wordt het mat 
van Dilar genoemd. Dilar was de geliefde echtgenote 
van een vizier. Die schaakte tegen een kennelijk sterke-
re tegenstander en had al zijn bezittingen al verloren. Bij 
het volgende spel kon hij alleen zijn vrouw nog inzetten. 
Het leek weer mis te gaan. Maar gelukkig had zij iets 
van Erica en riep tegen haar man: “Geef desnoods je to-
rens weg, maar behoud mij.” Hij begreep het gelijk en 
vond daarom ook de oplossing. Een goed verhaal was 
kennelijk even belangrijk als een mooi probleem.  
 
 
Het Europese schaak komt pas in beeld rond 1300. Het 
betreft twee in het Latijn geschreven uitgaven. De na-
men Bonus Socius en Civis Bononis zal iedereen wel 
eens zijn tegen gekomen. De schrijvers zijn onbekend. 
De tweede titel luidt vertaald Burger van Bologna en dat 
is dus de auteur. Het eerstgenoemde werk bevat 288 
opgaven – de tweede 533. Er was flink wat gegapt uit 
de Arabische teksten en een aantal opgaven is niet op-
losbaar. Dat was deels ook de bedoeling. Ik illustreer 
dat met DIAGRAM 3.  
 
 
 
 
 

Oud Probleemwerk 
Hendrik van Buren 
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DIAGRAM 3 
 

 
Wit wint. Het blijkt een mat in twee. De witte koning 
hoort op f5 te staan. 1. Tf7+  Pxf7 2. Pd7 mat. Op allerlei 
markten en landdagen waren er figuren, die met scha-
ken hun brood verdienden. Zij wedden met passanten, 
dat die een probleem (niet) konden oplossen. Als zij ie-
mand terug zagen komen werd de koning echter op g5 
gezet en de weddenschap opnieuw afgesloten. De on-
nozele speelde gelijk 1.Tf7 en stond tot zijn verbazing 
na Pxf7 schaak. Een goed verhaal, waarvoor ik mijn 
hand niet in het vuur durf te steken. Het probleem zou 
rond 1300 gecomponeerd zijn. 
Het schaak kreeg nieuwe impulsen in de renaissance. 
Het heeft te maken met de algemene hausse in de cul-
tuur, maar ook met de invoering van de nieuwe regels 
(ongeveer 1485), die het spel veel sneller en interessan-
ter maakten. Er verschijnen dan ineens ook verschillen-
de nieuwe werken. In het Florentijnse en het Göttinger 
handschrift wordt over de nieuwe spelregels geschreven 
en er zijn bundels van de Spanjaard Lucena (1497) en 
de Portugees Damiano (1512). We laten het handschrift 
van Guarinus uit 1512 maar weg. Alle 76 opgaven in zijn 
werk zijn gepikt uit vroegere uitgaven. Een eeuw later 
zijn het de Italianen Salvio (1604) en Greko (1624), die 
nieuw materiaal aandragen. Zeker Salvio komt hierbij 
met nieuwigheden.  
DIAGRAM 4 laat een tienzet van hem zien: 

Dit was op zich nog 
niet vertoond; maar 
nieuw was hierin ook, 
dat er een paar zetten 
tussen zitten, waar-
mee geen schaak 
wordt geboden. 
1.Tg7+ Kh8 2.Th7+ 
Kg8 3.Ld4 Tf6+ 4.Lxf6 
Pe5+ 5.Lxe5 Kf8 6.
Kf6 Kg8 7.Tg7+ Kh8 
8.Kg6 d1D 9.Th7 Kg8 
10.Th8 mat. 
Een nieuwe door-
braak komt met de persoon van Filip Stamma. Hij was 
geboren in Syrië, maar groeide op in Engeland. In 1737 
gaf hij zijn bundel uit met daarin zo’n honderd 
“eindspelen”. Dit was een doorslaand succes. Het boek 
was snel vertaald en uitgegeven in Frankrijk, Duitsland, 
Oostenrijk, Italië en ook in ons land. Bijzonder was, dat 
zijn opgaven niet altijd met mat hoefden te eindigen. Alle 
opgaven hadden dingen gemeen. Meestal dreigt de wit-
te koning mat gezet te worden, waardoor de oplossing 
een geforceerd karakter krijgt. De materiaalverhouding 
is meestal ongeveer gelijk en de opgave luidt altijd: wit 
wint. In principe lijken de opgaven daardoor op mansubs 
met het verschil dat er vaak meer materiaal op het bord 
staat. U heeft er op een donderdagavond al eentje op-
gelost. Hier komt er nog een.  
 
DIAGRAM 5. 

 
1.Te8+ Kb7 2.Da6+ Kxa6 3.Pxc7+ Ka5 4.b4+ Ka4 5.
Ld1+ Dc2+ 6.Lxc2+ Ka3 7.Pb5 mat. Stille zetten komen 
bij Stamma nauwelijks voor, wél varianten. Als zwart de 
dame niet slaat volgt: 2...Kc6 3.Pb4+ Kd6 4.Dd3+ Kc5 5.
Dd5 mat. Op het werk van Stamma is veel kritiek geko-
men. Door latere schaakautoriteiten werd het als een 
stap terug gezien door het geforceerde karakter van de 
oplossingen. Maar succes telt. Erg snel kreeg hij drie 
Italianen als opvolgers: del Rio, Lolli en Ponziani. Zij 
kwamen met problemen, die iets minder geforceerd wa-
ren, ook al waren de dreigingen recht toe recht aan. 
Hierbij een vijfzet van del Rio uit 1750.  
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DIAGRAM 6.  
 

 
1.Dd7 Tg8 2.Pg5 Tbf8 3.Dh3 h6 4.Dxh6+ gxh6 5.Th7 
mat. U zult het verschil zelf gezien hebben. De drie wa-
ren vrienden van elkaar en stuwden elkaar op. Het werk 
van del Rio is echter zichtbaar het beste. 
En dan komen we in de negentiende eeuw. Er zijn in-
eens meer namen, die we misschien wel daarom minder 
goed kennen: Montini, Zilberschmidt, Dollinger, Mend-
heim en anderen. De laatste is misschien wel de minst 
bekende. Toch is hij duidelijker een figuur, die bruggen 
naar de moderne compositie slaat dan anderen. Wij ge-
ven hierbij een zeszet van hem uit 1832.  
 
DIAGRAM 7. 
 

 
 
1.Pxf5 Kc5 (..Ke5 2.Pf3 gaat veel sneller fout) 2.Pd4+ 
Kb4 (zowel ..Kxd4 als ..Kb6 zijn mat in één zet) 3.Tb5+ 
Ka3 4.Ta3+ Ka2 5.Tb6+ (Dit is zo’n nieuwe zet. Wit ont-
pent zijn paard.) ..Ka1 óf Ka3 6. Pc2 mat 
En dan breekt het los. Doorslaggevend lijkt het geschre-
ven woord te zijn. In 1836 verschijnt het eerste schaak-
tijdschrift: het Franse Palamedes. Het werd weldra ge-
volgd door het Engelse Chess Players Chronicle in 1841 
en de Deutsche Schachzeitung in 1846. Daarnaast 
plaatsen andere bladen plots schaakrubrieken. De eer-

ste was het weekblad Illustrated London News in 1842. 
Alle bladen besteedden de eerste tijd relatief meer aan-
dacht aan problematiek dan aan het wedstrijdspel. In-
eens komt er een golf nieuwe problemisten, die ook 
zochten naar nieuwe wegen. Onze landgenoot Weenink 
was in 1921 de eerste, die een overzicht schreef van de 
ontwikkeling van de problematiek. Hij wordt internatio-
naal gezien als de autoriteit op dit gebied. Ook is hij de 
uitvinder van het woord “schaakcomponist”. Hij laat de 
huidige insteek op de problematiek beginnen rond 1840. 
Een precies jaartal is er uiteraard niet. Hij noemt de 
groep vernieuwers de “oude school”. Plots is het moge-
lijk tientallen namen te noemen. De kwaliteit vliegt om-
hoog. Er komt neiging veel voorbeelden te geven. Ik laat 
het bij eentje en wel een vijfzet van de Oostenrijker Pla-
chutta uit 1859. Vergelijk maar eens met de andere ze-
ven standen en bovenal het verloop van de oplossing.  
 
DIAGRAM 8. 
 

 
 
 
 
1.Dh7 (dreigt 2.Dxc7) Dg7 2. Dd3 (dreigt Db5 mat) Dxb2 
(de pion is weg en daar ging het om.) 3.Dh7 Dg7 4. Db1 
Db2 5.Dxh1 mat. Het probleem had ook honderd jaar la-
ter gecomponeerd kunnen zijn. 
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Enige tijd geleden heb ik, na al langer met het idee 
rondgelopen te hebben en na overleg met de andere 
jeugdleiders, een aparte jeugdwebsite voor ASV ge-
maakt. Deze is nu te vinden op 
 
http://home.planet.nl/~strav180/home.htm  

 
Via de hoofdsite van ASV is deze site ook bereikbaar.  
De reden dat ik deze site gemaakt heb, is voornamelijk 
dat ik een platform nodig had om snel en duidelijk over 
jeugdtoernooien te kunnen verslaan, aangezien ik bij de 
jeugdafdeling de erg leuke neventaak van toernooien 
extern heb. Het leek me heel leuk om met gebruikma-
king van foto’s verslag te doen van jeugdtoernooien en 
ik denk dat de kinderen het ook leuk zullen vinden. De 
site kan denk ik vooral een bijdrage leveren aan het be-
vorderen van toernooideelname. Ze verschaft informatie 

aan bestaande jeugdleden maar ook aan potentieel 
nieuwe leden. Kortom een groot scala aan uitstekende 
communicatiemogelijkheden. 
Verder zijn er nog een aantal mogelijkheden waar we 
rustig mee verder kunnen pionieren. Voor de volwasse-
nen onder ons is het denk ik sowieso leuk om zo heel af 
en toe een kijkje te nemen op de site van de jeugdafde-
ling. Sinds dat de site gelinkt is aan de hoofdsite van 
ASV heeft de jeugdsite nu gemiddeld maar liefst 80 hits 
(raadplegingen) per dag. 
De site ziet er nu nog erg eenvoudig uit maar het is de 
bedoeling om er in de loop van de tijd wijzigingen aan te 
doen om hem mooier te maken. Mocht er iets aan de si-
te niet werken/naar wens zijn, dan hoor ik dat ook 
graag. 
Het is in ieder geval heel leuk wat aandacht aan de site 
te besteden 
 

De ASV jeugdhoek 
ASV Jeugd presenteert: nieuwe jeugdsite! 

Roland Stravers 

ASV 2  2004-2005: 
Een seizoen om snel te vergeten 

Richard van der Wel 

Schaken is leuk maar er moet wel wat op het spel staan. 
Stond er gedurende het afgelopen seizoen iets op het 
spel? Nee, promoveren zat er  niet in en degraderen  
was ook niet echt een item. 
De competitie was een saaie bedoening voor ons. 
Het enige dat mij zal bijblijven is de nederlaag in 
Nijverdal tegen ENO waar wij ongeveer drie kwartier te 
laat aankwamen en de 7.5 – 0.5 nederlaag tegen Haren 
1. 
Stonden er ELO’s op het spel?  
Ja, dat denk ik wel. Ik zal geen namen noemen maar een 
paar teamleden waren nogal bezorgd over het aantal 
nederlagen dat hen werd toegebracht. 
Ik heb de mannen gevraagd een kleine impressie te 
geven van het seizoen en daarin kwam naar voren dat 
het persoonlijke resultaat tegen was gevallen. 
 
Fred Reulink heeft het over pakeergarages waar je 
alleen met creditcard kan betalen en hij mist de chinees 
in de Steenstraat. 
Koert v Bemmel heeft de helft van het seizoen gemist 
wegens ziekte en inval in het eerste. Hij herinnert zich 
niets meer van het seizoen behalve het feit dat hij maar 
één keer heeft verloren en dat van een 2250elo speler. 
De naam van die schaker is Koert vergeten. 
Kees Verkooyen noemt zijn schaakjaar in het tweede 
een hopeloze bedoening. 
Hij begint met 1 uit 5 en zakt vervolgens naar de laatste 

borden. Hij denkt dan zijn score op te krikken wat 
wegens belabbert spel natuurlijk niet is gelukt(zijn eigen 
woorden). 
Tijdens laatste uitwedstrijd denkt hij dan ook: “what the 
fuck am I doing in Groningen???”. 
Fokke Jonkman schrijft mij , “ Stukje voor ASV-
NIEUWS?”  
Dit laat niets aan duidelijkheid over. 
Bert Buisman is denk ik ook niet tevreden over zijn 
resultaten. Vermoeiend is het, dat schaken. 
Gonzalo Tangarife heeft te weinig mee gedaan om te 
kunnen spreken van een seizoen en Siert zijn gedachten 
zijn momenteel geheel ergens anders. 
Mijn verhaal?? Fijn om teamleider te zijn!! 
 
Was allemaal zo erg? 
Nee, het was best gezellig en OK. Het punt is dat als je 
nergens om speelt het allemaal nogal gezapig wordt. De 
spanning is weg en daarmee ook de motivatie. 
Komend seizoen wordt anders!! 
Het tweede is ingedeeld in de derde klasse C. Een pittige 
klasse met o.a. BAT Zevenaar. 
Dat wordt hard werken! 
 
Ik wil iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen dit 
seizoen bedanken voor de inzet. 
Het was mij een genoegen. 
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U heeft het afgelopen week al in En Passant gelezen: 
op 22 juni is in een extra ledenvergadering van de OS-
BO ook een tweede voorstel voor een zaterdagcompeti-
tie weggestemd. Vanwege een verwacht te gering 
draagvlak trok het OSBO-bestuur daarna ook een alter-
natief voorstel in. Dat betekent dat er in ieder geval ko-
mend seizoen geen competitiewedstrijden zullen komen 
voor de lagere OSBO-klassen op de zaterdag. 
 
Bovenstaande alinea zou een wel zeer verkorte weerga-
ve van deze discussie zijn. Er is in OSBO-land veel ge-
beurd in de afgelopen vier maanden. Met grote regel-
maat zag het ASV-bestuur competitievoorstellen voorbij 
komen. Soms officiële voorstellen en soms ook me-
ningspeilingen. Soms ver uitgewerkt en soms oppervlak-
kig.  
 
Logischerwijze was geen enkel voorstel perfect tot in de 
puntjes. Veel voorstellen hadden positieve elementen in 
zich. Aan elk voorstel kleefden ook nadelen; in onze op-
tiek waren de nadelen te groot om de huidige uitstekend 
functionerende OSBO-competitie al per september a.s. 
op de schop te nemen. Vandaar dat het bestuur van 
ASV steeds gezegd heeft dat een grote wijziging in de 
competitieopzet per komend seizoen niet op onze steun 
kon rekenen. Het ASV-bestuur staat altijd open voor 
voorstellen die het schaken kunnen bevorderen. Wij 
hebben de voorstellen ook nu steeds met een positieve 
insteek benaderd. Maar ook een kritische blik hoort 
daarbij, waarbij met name  het belang van de goed lo-
pende avondcompetitie van de OSBO zwaar is gewo-
gen. 
 
Het ASV-bestuur heeft ervoor gekozen u hierover niet te 
raadplegen. Die keuze is ingegeven door de korte tijd 
die er tussen de voorstellen en de vergaderingen zat. 
Wij konden op zo korte termijn niet alle consequenties 
van de voorstellen voor het schaken in de OSBO in het 
algemeen en ASV in het bijzonder in kaart brengen. En 
met name het laatste vinden we van groot belang om u 
een weloverwogen oordeel te kunnen laten geven.  
 
Het bestuur van ASV wil u de discussies van de afgelo-
pen vier maanden niet onthouden. Vandaar dat we on-
derstaand een resumé van de voorstellen geven. Maar 
eerst de belangrijkste  aangedragen argumenten om op 
zaterdag competitiewedstrijden te willen organiseren: 
 
-      Bij een uitwedstrijd wordt het ’s avonds laat en ’s 

morgens moet je vroeg weer op 
-      Het wordt te laat voor jeugdspelers 
-      Doorstroming van jeugd naar de senioren is makke-

lijker op zaterdag en dan blijft de jeugd ook langer 
bij de club, immers voor een wedstrijd op zaterdag 
komt een student misschien wel terug naar zijn club. 

 

Op 13 april en op 22 juni zijn er Algemene Ledenverga-
deringen (ALV) van de OSBO geweest, waarbij deze 
discussie prominent op de agenda stond. 
 
Pallas uit Deventer lanceerde in februari een voorstel 
om de gehele OSBO-competitie naar de zaterdag te 
verplaatsen. Daarnaast moet volgens Pallas voor de 
schakers die dat willen ook op de avond een competitie 
om het OSBO-avondkampioenschap worden georgani-
seerd. Doordat het om naast elkaar bestaande competi-
ties gaat, is het voor spelers mogelijk om aan beide 
competities deel te nemen en eventueel zelfs voor twee 
verschillende clubs uit te komen. 
 
Dit voorstel is nooit als zodanig op de ALV besproken. 
In verschillende forumdiscussies op internet waren in-
tussen geluiden gehoord, dat het belangrijk was, dat 
vanuit beide competities promotiemogelijkheden moes-
ten bestaan naar de promotieklasse. Nog voordat het 
Pallasvoorstel in haar oorspronkelijke staat was bespro-
ken, werd dit element toegevoegd. Op basis van gemid-
delde rating zou worden vastgesteld of de avond- of de 
zaterdagcomeptitie de sterkste was. Vervolgens zouden 
de twee kampioenen uit de eerste klassen van de sterk-
ste competitie beiden promoveren en ook de winnaar 
van een beslissingswedstrijd tussen de twee kampioe-
nen van de andere competitie. 
 
Daags voor de eerste ALV diende De Toren nog een 
voorstel in dat met name gericht was op de mogelijkheid 
om jeugd in te laten stromen. Daartoe zouden teams die 
overwegend uit jeugdspelers bestaan het recht moeten 
krijgen om alle wedstrijden thuis te mogen spelen 
(analoog aan De Sleutelzet) op vrijdagavond vanaf 
19.30 uur met een speeltempo van 1¾ uur per persoon. 
In alle poules in de derde en vierde klasse zou dan één 
uit jeugd bestaand team kunnen spelen. Ook het uitwij-
ken naar de zaterdag zou voor deze teams in overleg 
een alternatief zijn. 
 
Op de ALV van 13 april blijkt dat er best veel begrip is 
voor de wens om ook op zaterdag te kunnen schaken 
als je toevallig niet sterk genoeg bent voor de promotie-
klasse of hoger of wanneer je toevallig lid bent van een 
niet zo hoog spelende club. Over de vraag hoe het best 
aan deze wens tegemoet gekomen kan worden en op 
welke termijn komt die avond geen antwoord. Het voor-
stel wordt in een stemming weggestemd en het voorstel 
van De Toren komt zelfs niet meer aan de orde, omdat 
het te laat is ingediend. OSBO-voorzitter Hendrik van 
Buren zegt vervolgens bij de start van het nieuwe sei-
zoen toch een zaterdagcompetitie te gaan organiseren, 
waarbij in poules naar sterkte om de eerste prijs, een 
taart, gespeeld kan worden. Dat idee valt bij weinig ver-
enigingen goed en dat leidt ertoe dat een commissie ge-
vormd wordt uit de voor- en tegenstanders van het weg-

Zaterdagcompetitie 
Erik Wille 
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gestemde voorstel om nog eens te bezien of toch een 
competitieopzet bedacht kan worden die toch het spelen 
van competitie op zaterdag mogelijk maakt. 
 
Het voorstel dat volgt wijkt maar op weinig punten af van 
het weggestemde voorstel. Al moet wel gezegd worden 
dat er op onderdelen verbeteringen zijn aangebracht. 
Het belangrijkste verschil met het oorspronkelijke voor-
stel is dat er na de eerste twee seizoenen steeds een 
evaluatiemoment is ingebouwd om verbeteringen op ba-
sis van de opgedane ervaringen te kunnen doorvoeren. 
Pas na twee seizoenen zal een definitieve keuze ge-
maakt worden. De zaterdagcompetitie zal starten met 
één eerste klassepoule, waardoor het belang van de 
avondcompetitie aanvankelijk zwaarder blijft wegen. De 
twee kampioenen van de avond eerste klassen spelen 
eerst onderling om een plaats in de promotieklasse en 
vervolgens krijgt de verliezen nog een herkansing tegen 
de kampioen van de zaterdag eerste klasse. Gek ge-
noeg blijft het wel mogelijk (mits de speler geen promo-
tieklasse of hoger speelt) om voor dezelfde vereniging in 
beide competities uit te komen. 
 
Het OSBO-bestuur, dat niet in de commissie vertegen-
woordigd was, kan zich niet vinden in dit voorstel en 
komt nog voor de tweede ALV met een alternatief voor-
stel voor een competitiemogelijkheid op de zaterdag. 
Het gaat om een viertallencompetitie, die mogelijk geïn-
tegreerd met de AB-jeugdcompetitie om de OSBO-
zaterdagtitel gaat. Per e-mail had De Toren ook al de 
meningen van de verenigingen over een vergelijkbare 
viertallencompetitie gepeild, waarbij dat voorstel slechts 
in de nuances verschilde van het voorstel van het OS-
BO-bestuur. Bij het bestuursvoorstel was spelen voor 
twee teams van één of verschillende clubs weer moge-
lijk. 
 
In de tweede ALV werden opnieuw veel argumenten 
voor en tegen de voorstellen geuit. Een veel gehoorde 
kreet was: “waarom zo gehaast?” Dat laatste leidde er 
van de kant van de commissie toe dat met het eigen 
voorstel aanpaste voor het eerste jaar. In het aanvangs-
jaar zou de zaterdagcompetitie in poules van zes teams 
gespeeld gaan worden, te beginnen in december 2005, 
zodat er een aantal maanden extra was om te studeren 
op de benodigde reglementen. Evenals op de eerste 
ALV werd ook dit voorstel weggestemd. 
 
Belangrijkste redenen voor de clubs om tegen te stem-
men waren: 
-      tempo van invoering 
-      met name de kleine clubs zijn bang dat leden over-

stappen naar clubs met zaterdagteams 
-      uitholling van de competitie op de clubavond, waar-

door een extra spanningselement op de clubavond 
wegvalt 

-      het inruilen van de huidige (grote) goed draaiende 
OSBO-competitie voor twee kleinere competities 
met grotere krachtsverschillen binnen de teams en 
binnen de verschillende klassen 

-      het niet kunnen formuleren van een sluitende pro-
motie- en degradatieregeling 

-     het niet kunnen vinden van een oplossing om teams 
op het juiste niveau te kunnen indelen als ze in het 
nieuwe seizoen van de ene competitie overstappen 
naar de andere 

 
Het bestuur van ASV vindt een aantal zaken belangrijk. 
We willen in ieder geval zoveel mogelijk leden de moge-
lijkheid geven om als vaste speler deel te kunnen ne-
men aan de OSBO-competitie. We moeten ons realise-
ren dat wanneer alle wedstrijden naar de KNSB-
competitiezaterdagen gaan, dit niet meer mogelijk is. 
Immers, als alle teams tegelijk spelen, dan moeten er 
voldoende reserves zijn, die kunnen invallen. Dat bete-
kent in de huidige situatie dat niet meer met tien, maar 
mogelijk slechts met acht teams kan worden gespeeld. 
De instroom van de jeugd zou de terugval iets kunnen 
beperken. Een groot probleem in die situatie is hoe de 
keuze voor de vaste spelers gemaakt moet worden. 
Spelen bijvoorbeeld de sterkste spelers vast in een 
team, of zij die het snelst hun contributie betaald hebben 
om maar iets te noemen. Daarnaast zijn wij van mening 
dat de reglementen duidelijk moeten zijn en dat er geen 
sprake van competitievervalsing moet kunnen zijn door 
het dubbel mogen inzetten van sterke spelers in beide 
competities. 
 
Is het competitieschaak op zaterdag dan nu definitief 
van de baan? Wij denken van niet.  
Er blijkt bij een groeiende groep schakers van OSBO-
verenigingen behoefte om niet meer in een avondcom-
petitie te spelen, maar te kunnen deelnemen aan com-
petitiewedstrijden op zaterdag. Ook is er een groep le-
den die juist zowel zaterdags als op de avond competitie 
wil spelen. Als die wens groot genoeg is, moet ook ge-
zocht worden naar een goede formule om dat in te vul-
len. Daarbij moet vooral de tijd genomen worden om tot 
iets goeds te komen en ook moet rekening gehouden 
worden met wat de leden van de verenigingen willen en 
dat moet ons inziens dus onderzocht worden.  
 
We moeten in ieder geval waken dat de uitstekende lo-
pende OSBO-competitie aan kwaliteit en kwantiteit in-
boet. Het onderwerp zal zonder twijfel de komende jaren 
actueel blijven, waarbij het idee om naast de bestaande 
competitie ‘iets anders’ op zaterdag te organiseren het 
minst complex lijkt. Ook binnen ASV zal hierover het 
laatste woord waarschijnlijk nog niet gevallen zijn. 
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“Zo’n toernooi winnen, mijne heren, gaat vanzelf. 
Schaken is en blijft een geluksspel. ‘Hoe nu meneer ,’ 
hoor ik roepen. ‘Dat is toch het mooie en edele van  
het schaakspel dat de kansen gelijk zijn en de 
spelers zelf alles in de hand hebben?’ ‘Zeker, mijn e 
heren, maar wie heeft zichzelf in de hand?’” (J.H. 
Donner) 
 
Ik heb de bekergroep dus gewonnen. Als je met -tig 
spelers aan een knock-out toernooi begint is er een ding 
zeker: er zal er eentje winnen en dat was ik dus. Hoe 
vaak had het echter niet anders kunnen lopen?  
 
In de eerste ronde b.v. mocht ik mijn krachten meten met 
Theo Koeweiden. In het middenspel won Theo 2 stukken 
voor een toren, wat op zich nog geen ramp was maar 
toen ik daarna nog een fout maakte kwam ik verloren te 
staan. Gelukkig wist ik mijn zware stukken nog naar de 
g-lijn te dirigeren voor wat schwindlekansen maar bij 
goed tegenspel was er niks aan de hand.   
 
Koeweiden,T - Naasz,R  
ASV Bekergroep, 11.11.2004 
 
 

Stelling na 24...Tg3  
 
25.Tc1?  Fritz keurt dit af en komt met het fantastische 
25.Df2. De point is dat 25….Txc3 faalt vanwege 26.Dh4+ 
Ke8 27.Tg1, maar goed, dat we dat niet gezien hebben 
is geen schande.  25...Dg7 26.Pf3 Tg6? Hier wijst Fritz 
op 26...Txh3+! 27.Kxh3 Dg4+ 28.Kh2 Dxf4+ 29.Kg2 
Tg8+ 30.Kf2 Dxc1=. Oh, dus daarom mocht de toren niet 
naar c1 van Fritz! 27.b5 Tg8 28.Ph4 Tf6  
 
Stelling na 28…Tf6: 

 
 

 
 

Met mijn laatste zet voorkom ik het geniepige Pxf5+. 
Mogelijk dacht Theo nu aan zetherhaling want hij 
speelde: 29.Pf3? Fritz geeft wit nog steeds voordeel na 
29.De3 Kf8 30.bxc6 bxc6 31.Tb1+-. Nu dringt de zwarte 
dame echter binnen en is het afgelopen. 29...Dg3+ 30.
Kh1 Dxh3+ 31.Ph2 Tfg6 0–1  Een gelukkige 
ontsnapping! 
 
In de tweede ronde speelde ik tegen Walter Manschot 
een mooie Spaanse partij waarin van beide kanten lang 
geen grote fouten gemaakt werden. Tegen het einde liet 
Walter nog wel een sterke counterkans liggen maar 
vergeleken bij de andere partijen was het een keurige 
partij.  
 
In de kwartfinale mocht in aantreden tegen Tijs van Dijk. 
Uit een van de fijne stukjes van onze zeer gewaardeerde 
redacteur had ik opgemaakt dat Tijs Frans speelt. Ik 
besloot om voor het eerst van mijn leven de 
doorschuifvariant te gaan spelen. Dit pakte beroerd uit. 
Al vroeg in de partij speelde ik met strak gezicht, dat wel, 
de fijne zetten 10. Lf1-d3 en 11. Ld3-f1 en nadat Tijs 
eerder al een mooie kans op aanzienlijk voordeel had 
laten liggen bereikten we na 17 zetten de volgende 
stelling: 

 Naasz,R - van Dijk,T  - ASV Bekergroep (1/4 finale), 

Geluksspel 
Robert Naasz 
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10.02.2005  (Stelling na 17...Dc7) 
 
“Verdorie, dat heb ik weer. Zowel de pion op b4 als de 
pion op e5 zijn aangevallen en ik kan ze niet beide 
verdedigen” waren ongeveer mijn gedachten (enigszins 
gekuist voor publicatie). De partij draaide natuurlijk al 
vanaf het begin om de controle van e5 en zwart lijkt 
deze strijd te winnen. Echter, opeens zag ik het: hij kan 
de pion op e5 niet slaan! Ik sla terug met het paard, hij 
slaat en ik speel de dame naar d4 en vanwege de 
matdreiging op g7 kan het paard niet weg en het kan 
ook niet gedekt worden. Okay, rustig blijven. Maar aan 
de andere kant hoeft hij natuurlijk niet te slaan. Als ik b5 
speel, valt wel erg op dat ik graag wil dat hij slaat op e5. 
Dus dan maar b4 dekken en rustig afwachten. 18.Dd2 
En ja hoor, waarschijnlijk omdat hij het “winnen” van 
deze pion had afgedwongen: Pgxe5?  19.Pxe5 Pxe5 20.
Dd4 Pd3+ 21.Dxd3 axb4 22.axb4 Txa1+ 23.Lxa1 b6 
24.cxb6 Dxb6 25.Dd4 1-0 . Enkele dagen later ontving 
ik een enthousiaste mail van onze redacteur waarin ik 
uitbundig werd gefeliciteerd met deze toch weer 
enigszins fortuinlijke overwinning.  

 
In de halve finale tegen Hendrik van Buren speelde ik 
met zwart niet scherp genoeg in een Nimzo-Indiër en 
leek snel opgerold te gaan worden door een machtig wit 
pionnencentrum. Ik wist de boel nog een beetje bij 
elkaar te houden en na 22 zetten stond onderstaande 
stelling op het bord: 

 
van Buren,H - Naasz,R  
ASV Bekergroep (1/2 finale), 24.02.2005 
Stelling na 22...Pd7  
 

 
 
23.Lg4?! Dit geeft me de kans om het witte 
pionnenfront te breken waarna het ergste leed geleden 
is. In het vervolg speelt wit enkele malen niet de beste 
zet en krijg ik zelfs licht voordeel 23...f5 24.exf5 Pxf5 
25.Lf2 Tb8 26.d6+ Kh8 27.De6 Tf6 28.De2 Tg6 29.g3 
Df6  
 
 
 
 

 
Stelling na 29…Df6  
 
30.Pe4? Lxe4 0-1 vanwege 31.Dxe4 Txg4. Weer geen 
gebrek aan geluk. 

 
De finale tegen Hedser Dijkstra bleek uit te draaien op 
een ware match! De eerste 3 partijen verliepen 
vergeleken met bovengenoemde partijen buitengewoon 
correct. Geen van beiden deden we echt slechte zetten 
en deze 3 partijen eindigden dan ook alledrie terecht 
onbeslist. Omdat het ons beide wel aardig leek ook 
weer eens tegen andere mensen te spelen besloten we 
dat als de vierde partij ook in remise zou eindigen we er 
om zouden vluggeren. Dit was gelukkig niet nodig, 
alhoewel er aan het eind van de partij nog wel even snel 
geschaakt moest worden.  

  
Naasz,R - Dijkstra,H 
ASV Bekergroep finale (4), 31.03.2005 
 
1.e4 e6 2.d3 c5 3.Pd2 Pc6 4.g3 d5 5.Lg2 Pf6 6.Pgf3 
Le7 7.0–0 0–0 8.Te1 Dc7 9.Pf1 dxe4 10.dxe4 e5 11.c3 
Le6 12.Dc2 Tad8 13.Pe3 g6 14.Pg5 Lc8 15.Pd5 Pxd5 
16.exd5 Pb8 17.h4 Lf5 18.De2 h5 19.Dxe5 Ld6 20.De2 
Pd7 21.Le3 Pf6 22.Dd2 Tfe8 23.c4 Pg4 24.Pf3 Pf6 25.
Lg5  

De partij was tot de diagramstelling zeker niet 
oninteressant maar geef ik zonder commentaar.  
 
Stelling na 25.Lg5  
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Bij het spelen van mijn laatste zet had ik me er van 
overtuigd dat Pe4 nu niet mogelijk was en ik liep weg 
van het bord. Toen ik terugkwam zag ik dat deze zet 
toch gespeeld was. 25...Pe4? Nog even de berekening 
controleren en 26.Lxd8 Nu zag ik pas dat deze zet nog 
veel sterker was dan ik dacht omdat de toren op e8 ook 

nog eens hangt. Ik had alleen gekeken naar de 
doorslavariant  via c7. Daarom dus 26…Dxd8 27.Dd1 
Lg4 28.Db3 Df6 29.Te3 Te7 30.Tae1 Al voordat ik deze 
zet speelde begon ik me zorgen te maken over 
varianten met 30...Lxf3! 31.Txf3 (31.Lxf3? Pd2 is zelfs 
gewonnen voor zwart) 31...Pd2 32.Txf6 Txe1+ 33.Kh2 
Pxb3 maar gelukkig is er nog 34.Txd6! en wit moet 
winnen. Echter, op 34.axb3? lijkt remise waarschijnlijk. 
Dit soort dingen flitsen door mijn hoofd zonder echt 
concrete varianten te worden en dus toch maar 
gespeeld want we moeten verder (want we moeten door 
tenslotte). Gelukkig speelde Hedser 30…Df5 31.Dd3 
Pxg3?! Pure bluf en ik trap er nog in ook! 32.Dxf5 Er is 
niks mis met 32.fxg3. 32...Pxf5 33.Txe7 Pxe7 34.Pg5 
Kg7 35.Pe4 en hier stopte ik met noteren. Helaas kan ik 
het einde niet meer helemaal reconstrueren maar na 
wat zetten kregen we een eindspel van toren tegen 
paard met aan beide zijden een handvol pionnen, 
waarvan ik nog even bang was dat dat niet te winnen 
was. Maar plotseling kon ik Hedser zijn paard 
ontfutselen en was het afgelopen: 1–0.  
 
“De laatste waarheid omtrent het schaakspel is dat 
het een geluksspel is. De schaker kan niet anders 
dan reageren op kansen en mogelijkheden die van 
buitenaf worden aangedragen en waarop hij slechts 
kan wachten en hopen.” 

 

Presikhaaf 
Hendrik van Buren 

Deze keer waren we neergestreken in Presikhaaf. Ik 
denk, dat het weer nut had. Er zal in elk geval toch wel 
een nieuw lid aan overgehouden worden. En als je met 
een activiteit één nieuw lid binnenhaalt moet je tevreden 
zijn. Daarnaast blijft het ook leuk. Je hebt de meest on-
verwachte gesprekken met voorbijgangers. Soms zitten 
die ook ver van het schaken af. Leuk was in elk geval 
het gesprek met de beveiliging. “Wat doet u hier?” “Ik 
geef uitleg over paardvorken en hij vertelt over onder-
stelijn combinaties. Straks komt er nog iemand en die 
gaat Promotie doen.” “Daar wil ik het nu juist over heb-
ben. Onze winkeliers hebben hun promotie en die kan 
strijdig zijn met uw promotie.” “Nee, u begrijpt me niet 
goed. Kijk deze pion hier loopt van de zesde naar de ze-
vende, naar de achtste rij. Nu is hij gepromoveerd. Dat 
noemen wij promotie.” “Oh, we praten dus niet over het-
zelfde.” “Nee, Onze promotie is heel iets anders dan uw 
promotie.” “Hebt u overigens iemand toestemming ge-
vraagd om hier te mogen staan?” “Ja, mijn vrouw.” “En 

vond die het goed?” “Zij vond het prima.” “Hoe heet zij?” 
“Elisabeth.” “Nee, ik bedoel natuurlijk de achternaam. 
Wat doet zij hier in het centrum?” “Zij koopt hier wel 
eens wat.” Nu wordt hij kwaad, dacht ik. Maar nee; de 
man bleef keurig. Eigenlijk netter dan ikzelf. “U moet 
hier toch toestemming voor gaan vragen. Hier is het te-
lefoonnummer. Maar voor vandaag krijgt u verder toe-
stemming van mij. Ik heet Hans.” 
Dat laatste was best een goede aanbeveling. In de zo-
mer kunnen we overal staan. In de winter zeker niet. En 
het winkelcentrum heeft een flinke open ruimte bij de 
achteringang. Het eerste gesprekje leverde overigens 
een positieve reactie. Als zij schaakles gaan aankondi-
gen krijgen we misschien ook wat geselecteerder pu-
bliek. Maar het succesnummer afgelopen zaterdag was 
het schaakbord, dat Jan Vermeer voor alle zekerheid 
had meegenomen. Het bleek harder te trekken dan het 
demonstratiebord. Dat moeten we er dus in houden. 
 

(de redactie biedt de geachte lezer deze 
 RVA (Ruimte Voor Aantekeningen) 
geheel belangeloos aan en zonder verder 
commentaar om zo min mogelijk van 
deze kostbare RVA verloren te doen gaan) 

RVA 
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Eerder dit seizoen heb ik een leuke partij gespeeld, 
waarin ik alles volgens de theorie deed. 
 
ASV interne  competitie: 
Donderdag 20 januari 2005, ronde 18 
Wit: Hedser Dijkstra (1685) 
Zwart: Theo Koeweiden (1601) 
  
1. Pc3, e5  2.Pf3, Pc6 3.d4, exd4  4.Pxd4, Pf6 5. Lg5, 
Lb4  6.Pxc6, Lxc3+ 7.bxc3, bxc6 8.Dd4, 0-0  9. Lxf6, 
Dxf6 10.e4, Dxd4  11.cxd4,  Te8  12.Ld3,  d5  13 e5, c5  
14.c3, c4 15.Lc2, Ld7  16.Tb1, Tab8  17.Kd2, Tb6  18.
Txb6.  Slotstelling: Zie rechts 
 
Hier bood Hedser  remise aan. Na 17...cxb6 staat wit 
beter.  
De loper heeft meer velden, en hij kan f4 spelen. Ik nam 
zijn aanbod dus gretig aan (ik voelde ook al aan dat ik 
iets minder stond). Achteraf bleek dat zijn 10.e4 fout 
was hij had  

10.e3 moeten spelen,want nu kon ik de Dames ruilen.  
Ook een leuke bijkomstigheid was dat deze partij ook 
door ASV toppers werd bekeken.  
  

17 zetten theorie 
Theo Koeweiden 

 

Technische beschouwing 
ASV6 - Dodewaard 1, bord 2 

Door Henk Kuiphof 

19.04.2005 Schaik,W - Dijk,T   (slotronde ASV6) 
 
Na een wat kleurloze opening werd dit een spectaculai-
re partij. Om en om kwam dan weer wit en dan weer 
zwart gewonnen te staan. Uiteindelijk zegevierde Tijs 
nadat wit op meerdere momenten de winst liet glippen. 
 
1.c4 c5 2.Pc3 Pc6 3.Pf3 Pf6 4.e3 e6 5.d4 cxd4 6.exd 4 
d5 7.a3 dxc4 8.Lxc4 a6 9.0–0 b5 10.La2 Le7 11.Te1 
0–0 12.Lf4 [beter voor wit was 12.d5 exd5 13.Pxd5 Px-
d5 14.Dxd5 Lb7+=] 12...Lb7 13.b4 Ld6 14.Dd2 Lxf4 15.
Dxf4 Pe7 16.Tac1 

[zwart staat beter maar ook na 16.Pg5 Ped5 17.Pxd5 
Lxd5 heeft de zwarte stelling de voorkeur] 16...Db6 
[16...Pg6!? 17.De3 Lxf3 18.gxf3 Te8 geeft zwart wat 
meer houvast] 17.Pe5 Tad8 18.Ted1 Td6 19.Td3 Ped5 
[ meer voor de hand liggend in de belegering van d4 is 
19...Tfd8 20.Tcd1=+] 20.Pxd5 Pxd5 21.Lxd5 Lxd5 22.
Tg3+= met de matdreiging via Dh6 22...g6?? 
 

  
[22...f6 en zwart mag proberen te overleven 23.Dg4 
g5+=] 23.Dh6 [een andere mogelijkheid is 23.Pg4!? f6 
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24.Pxf6+ Txf6 25.Dxf6 Dd8+-] 23...Db7 24.Th3 Hoe 
komt zwart hier nog uit? 24...f6 25.Pxg6! Een moker-
slag 25...hxg6 26.Dh8+ Kf7 27.Tc7+!! 
 

  
27.. Dxc7 28.Dh7+ Ke8 29.Dxc7 Tc6 (zwart dreigt in-
eens met mat, maar wit heeft nog wel wat!) 30.Db8+ 
Kf7 31.Df4 [Een slechte zet: 31.Da7+ zorgt voor de 
winst 31...Ke8 32.Kf1+-] 31...Tfc8?? 

[veel beter was 31...g5 en zwart kan gaan juichen 32.
Dd2 Tfc8 33.Th7+ Kg8–+]  
32.f3 Tc1+ 33.Kf2 T8c2+?? [beter was 33...g5 34.Dg4 
T8c2+ 35.Kg3 Lxf3 36.Th7+ Kg6 37.Dxe6 Lc6 38.Df7+ 
Kf5=] 34.Kg3 Tg1 35.Th7+ Kg8 36.Dh6?? 
 

 
[36.Th8+! en wit wint 36...Kxh8 37.Dh6+ Kg8 38.Dxg6+ 
Kh8 39.Dxc2+- Nu ontstaat er een soort helpmat]  
36...Tgxg2+–+ 37.Kf4 g5+ 38.Ke3 [38.Dxg5+ helpt niet 
meer] 38...Tge2+ [38...Tc3 is direct mat] 39.Kd3 Lc4# 
0–1 
 
 
 

Een schaakgedichtje van de  
ASV-Schaakboekenmarkt 

door Nico Schoenmakers 

 

 

 

Tijdens de geslaagde ASV-schaakboekenmarkt op 21 
mei j.l., al grasduinend tussen de ruim 400 titels, stuitte 
ik op een boekje van de hand van Jos Timmer met de 
titel “Denkend aan Schaken”, schaakgedichten. Als ge-
boren en getogen Roermondenaar doet het mij plezier 
het navolgende schaakgedichtje voor even aan de ver-
getelheid te onttrekken. 
 
 
 
 
 

LOPER 
 
De brave bisschop van Roermond 
heeft last van zere voeten, 
zodat het lopen niet zo gaat 
zoals het wel zou moeten. 
 
Dus, zou hij op het schaakbord staan, 
zo valt er nu te vrezen, 
dan zou die bisschop van Roermond 
een slechte loper wezen. 
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De externe competitie dit jaar liep met het genoemde 
team erg gesmeerd. Alle teamleden hadden een zeer 
hoog opkomstpercentage en dat is erg fijn voor met na-
me de teamcaptain. 
We begonnen het seizoen met een vliegende start. In 
de eerste ronde werd er met 5-1 gewonnen van Ede-5. 
Hierna versloegen we Rhenen-2 met 3½ - 2½ . Vervol-
gens viel er nog een nipte verliesronde tegen de Cirkel-
2 te noteren : 3½ - 2½ (uit). Thuis spelend tegen Benne-
kom-4 verloren we ondanks een punt cadeau i.v.m. het 
niet verschijnen van een van hun teamgenoten met 3½ -
2½. Hier lieten we de kans op een kampioenschap lig-
gen. Het vierde team van Bennekom kwam hiermee na-
melijk op twee punten voorsprong in de stand. We kon-
den hen en ook de Cirkel-2 na verder alles te winnen 
niet inlopen. Deze beide teams promoveerden uiteinde-
lijk. ASV-8 nam na deze dramatische verliesrondes 
sportief wraak door alle drie volgende wedstrijden tegen 

achtereenvolgens Veenendaal, Tiel en Dodewaard te 
winnen. Helaas levert zo’n mooie serie geen extra pun-
ten op. De twee invallers Wim Zunnebeld en Walter 
Manschot bezorgden ons twee punten, waarmee we in 
de strijd om het kampioenschap bleven. Herman van 
der Meulen ging steeds beter spelen naarmate het sei-
zoen vorderde. De ervaren Herman de Munnik liet zich 
nog wel eens beetnemen maar sprokkelde trouw een 
hoeveelheid punten binnen. Bert Sigmond liet zijn slech-
te seizoen van afgelopen jaar, naar het lijkt, definitief 
achter zich. Horst Eder kwam dit jaar tot een topscore 
binnen het team met 5 ½ uit 7. Ook Hendrik van Buren 
was een vaste waarde die aan het eerste bord voor veel 
bordpunten zorgde. Roland Stravers had ook een goede 
score met 4 ½ uit 6. Uiteindelijk werd Bennekom-4, het 
team waar we nipt en op erg dramatische wijze van ver-
loren, kampioen. 
 

ASV-8 werd dit seizoen net geen kampioen 
Roland Stravers 

(Bron: En Passent 44 e jaargang, no. 20)  

Interview met een biezonder blije teamleider 
Door onze verslaggeefster in tijdelijke dienst mevrouw Sijtje Kijdnav 

Naar aanleiding van allerlei fantastische kampioen-
schappen van onze Arnhemsche Schaakvereeniging 
werd de uiterst betrouwbare en objectieve medewerk-
ster S. Kijdnav weer aangetrokken om wat uitspraken en 
dergelijke te ontlokken aan spelers van de kampioens-
teams ASV6 en ASV7. 
Zij trof een zeker heerschap in een bijzonder opgewekte 

stemming, te weten Dhr. Tijs van Dijk, teamleider van 
het kampioensteam ASV 6. 
 
Mevrouw Kijdnav: “Van harte gefeliciteerd met het be-
haalde kampioenschap!” 
Tijs: “Ahh, ja, bedankt voor uw spontane medeleven!” 
Het was een zeer spannende avond, de gezamenlijke 
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slotronde? 
Buitengewoon ontzaglijk spannend! In de allerlaatste 
partij viel de beslissing! 
Veel spannender dan bijvoorbeeld de slotronde van het 
andere kampioensteam, het illustere en roemruchte Ze-
vende? 
Zeker! Veel spannender! Trouwens, wij zijn ook illuster 
en roemrucht! 
Dat spreekt voor zich, ik insinueer niets verdachts, dat u 
niet illuster en/of roemrucht bent of zo! 
Het Zesde is roemrucht! Het Zesde is illuster!! 
Maakt u zich niet zo druk! 
Ik ben niet druk! Het Zesde is een Groots Team!! 
Jaja, heel mooi en zo. Als ik het goed begrijp kwam uw 
naaste concurrent niet verder dan een gelijkspel en won 
uw, eh, roemruchte Zesde … 
…en illustere! 
Eh… roemruchte en, eh, illustere Zesde met grote cij-
fers? 
Met een monsterscore mag ik wel zeggen! Veel beter 
dan dat Zevende team dat toch wel wat minder illuster is 
dacht ik! 
Jaja. Aha. Zeker. Maar U moest met zo groot mogelijke 
cijfers winnen om uw concurrent van het lijf te houden, 
want deze stonden in matchpunten gelijk en zelfs op 
bordpunten iets voor? 
Ja! Het was een bloedstollende avond en alle 6 spelers 
van ons Zeer Illustere en Roemruchte team gingen vol-
uit voor de winst! 
En maar hopen op een misstap van uw concurrent? 
We speelden de borden in de fik!! 
Terwijl uw concurrent bleef steken op een mager gelijk-
spelletje… 
Haha! Ja, heel mooi!! Wat waren we weer goed!! 
Jaja. Inderdaad. Erg goed. Maar hoe is het eigenlijk zo-
ver gekomen dat u niet eens eerste stond en het niet 
echt meer in eigen hand had, zoals bij het Zeer Roem-
ruchte en Illustere Zevende wel het geval was…? 
Uhhh…. Nu ja, kijk, het zat zo… 
Het Zevende stond om bij aanvang van de slotronde al 
riant aan kop en had aan een simpel gelijkspel genoeg 
voor de titel. Maar bij het Zesde, hoe zat dat nou…? 
Jamaar het kwam doordat er een keer iets niet helemaal 
goed liep enne…. 
Uw eh, roemruchte team werd een keer behoorlijk afge-
droogd, niet? 
O ja? Ik bedoel, dat viel wel mee dacht ik… 
Afgeslacht en opgeknoopt! 
Nouhh..! 
Vertrapt en vernederd!! 
Jamaarre… 
Verpletterd en vernietigd!!! 
Uhhhhhhhh…!! 
Het Roemruchte Zesde, weggevaagd!! 
Nou en?! We hebben het gered! YIPPEEEEHHHH!!!!! 
En wat was dat nou voor huilerige loserspraat in En 
Passant van 20 januari 2005?!  
Pardon? Ik weet nergens van! 
Ik lees het nog even voor:  “… bovendien had Elst alle 
hens aan dek in deze promotiewedstrijd waardoor 
ASV 7 op dezelfde avond een makkie had aan Elster 

Toren 2…”  Ondertekend door een zeker heerschap, 
namelijk… 
Ja! Nou! Ik was even mezelf niet meer!! 
De volgende wedstrijd verloor Elster Toren en was Het 
Zesde weer in de race… 
Gelukkig wel! 
Had Elster Toren toen opeens weer een zwakker team 
opgesteld of zo…? Hun tweede team speelde op een 
andere avond dus men had kunnen beschikken over de 
sterkste spelers van het tweede team, zoals men dat va-
ker placht te doen, althans, dat suggereert U in uw ver-
liezers-geleuter. 
Ahhh.. uhhh… 
En in de slotronde speelde men zielig gelijk… Ook toen 
waren spelers van het tweede team beschikbaar. 
Ja, nou ja, misschien speelden we tegen Elster Toren 
wellicht toch wat onder ons kunnen enne… 
Ik begrijp het, eigenlijk was het dus zo dat het, eh, 
“roemruchte” (giechel) Zesde team een collectieve off-
day had en kansloos verloor? 
Nounounou… kansloos… 4½ - 1½ valt heus wel mee…! 
Kansloos dus. Maar gelukkig bent U op de valreep toch 
nog kampioen geworden! 
Gelukkig wel! Stel je voor dat we het niet gehaald zou-
den hebben! Dan zou ik het hele jaar van alles moeten 
aanhoren van die Rooie Rakker, met zijn superteam, 
kampioen,  bla bla… vreselijk..! 
Pardon? Rooie Rakker…? U bedoelt de zeer gerespec-
teerde heer I. R.,  de 
ongeslagen teamlei-
der die dit seizoen 
zelf twee teams naar 
een kampioenschap 
leidde…? 
Wuhh-Watte? Onge-
slagen..? Twee 
teams…?! 
Jazeker! Kampioen 
Bedrijfsschaak en nu 
ook met Het Zevende, 
verloor in beide com-
petities niet één keer! 
Jamaar hij schoof wel 
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een hele rij remises! Slap hoor!! 
Kan wel zijn! Maar niet verloren!  
Slap!! Maar ik ben toch heel blij! We zijn Kampioen! 
Yoepie!! 
En hoe vindt u het dat u bent afgetroefd door Het Ze-
vende dat een matchpunt méér haalde dan uw eigen 
team…? 
Kan me niets meer schelen! 
Ook in bordpunten is Uw team afgetroefd door Het 
Roemruchte Zevende! 
Pech! 

En U bent erg blij? 
Ja! Erg blij!! 
U kijkt nu toch een beetje on-blij… 
Maar ik ben wél héél érg blij! 
Fijn. Dan houden we het hier maar bij. Mag ik U een 
versnapering aanbieden? 
En dubbele whisky graag! 
Misschien wordt U daar wat blijer van..! 
Ik BEN blij!! Mopper!! 
 

Bord  Schaak 
Maat 4 

Duiven BAT 
Zeven. 4 

Elster 
Toren 2 

Glazen 
burg 

Voorst 
2 

Eerbeek 
 

Tot. % TPR 

1 Dick Hajee - ½  - 1 1 - ½  3 75 Reken 
2 Frits Wiggerts 1 ½  0 0 1 ½  1 4 57 Dit 
3 Ruud Verhoef 1 ½  ½  1 0 ½  ½  4 57 Zelf 
4 Robert Naasz ½  1 ½  1 1 1 1 6 83 Even 
5/6 Henk Kuiphof 1 0 - 1 1 1 1 5 83 Uit 
5/6 Ignace Rood ½  ½  1 1 ½  ½  ½  4½  64 … 
            
 Hendrik van Buren 1          
 Hedser Dijkstra   1        
 Jan Zuidema   1        
 Harm Steenhuis      ½      

ASV 7 Kampioen  
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Slotronde ASV 9  

Soms heb je het geluk dat je de kans krijgt tegen een 
groot talent te mogen spelen. Zo speelde ik in mijn jonge 
jaren vaak tegen Friso Nijboer en niet zonder succes. 
Ook won ik ooit van Jeroen Piket.  In de laatste massa-
kamp tegen Wageningen trof ik de 14-jarige Arjen van 
Herwaarden. Dit grote talent zal binnen afzienbare tijd in 
Wageningen 1 spelen en dan zal ik er nooit meer tegen 
mogen spelen. Daar ben ik immers te zwak voor. Nu kon 
dat dus nog wel. Ik verspeelde vroeg in de partij kinderlijk 
eenvoudig een kwaliteit, maar gelukkig gaf de jongeling 
me schwindlekansen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arjen heeft net het logische 1. f5 gespeeld. Ik zag 
meteen praktische kansen en speelde zonder nadenken 
1. … d3 
Arjen vervolgde met 2. fxe6 , waarna ik het kansrijke, 
maar foute 2. … Dg2 speelde. Natuurlijk had 2. … d2+  
3. Txd2, Dh1+ 4. Kc2 De4+ tot eeuwig schaak geleid. Tot 
mijn geluk vindt Arjen de weerlegging van mijn damezet 
niet: 3. exf7+, Kh7  en dan 4. Da4, b5 5. Td2, Dxd2+ 6. 
Kxd2 bxa4  7. Txa4 en wit wint het eindspel. Ipv het juiste 
4. Da4 speelde Arjen het foute 4. Td2. Er volgde: 4. … 
Df1+ 5. Td1, d2+ 6. Kc2 Dd3+ mat . Schwindelen blijft 
genieten. En nu maar hopen, dat Arjen echt heel goed 
wordt. Dan kan ik over vele jaren tenminste weer zeg-
gen, dat ik in 2005 nog van hem heb gewonnen! 

 

Fragment uit de massakamp tegen Wageningen 
Erik Wille 
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casinoavond 

Hola…. 

bekerfinale 
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