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Een van de truuks die de eindredacteur ter 
beschikking staat om uit te komen op het juiste 
aantal pagina’s is zelf kopij achter de hand te 
hebben die naar wens opgerekt, ingekort of 
zelfs volledig weggelaten kan worden. Deze 
keer moest het stuk over het weekendtoernooi 
in Groningen wel erg veel geweld aangedaan 
worden om nog te passen. Daarom een zeer 
ongebruikelijke oplossing. Het einde van het verhaal 
kunt u hiernaast in deze rubriek vinden.  
 
Deze keer geen Plaatjes kijken. Helaas. De dodelijke 
combinatie van zomerhitte en oranjekoorts zal hiervoor 
deels verantwoordelijk zijn. De redactie wenst u veel 
leesplezier met dit laatste nummer van het seizoen en 
een fijne zomervakantie toe!  

Robert Naasz 

Vervolg Gronigen 2010: Mijn score van 4,5 uit 
7 bleek uiteindelijk zelfs goed genoeg voor een 
rating prijsje van 10 euro. De hele middag hing 
er al een frituurlucht in de kantine. Hongerig 
van de mentale arbeid en met de terugreis 
naar Arnhem nog voor de boeg bestelde ik een 
patatje aan de bar. “Ik heb slecht nieuws voor u 

meneer. De keuken is dicht”. Het was rond 18:00 uur, 
leek me geen rare tijd om een patatje te eten. “Maar ik 
heb nu honger……” probeerde ik nog. Meewarig keek 
het meisje me aan. Een minizakje chips om de ergste 
trek te stillen dan maar.   
Op de terugweg dus maar even met Ruud langs de 
McDrive voor een snelle hap. We konden terugkijken op 
een heerlijk schaakweekend dat weer veel te snel 
voorbij was gegaan!  

Traditiegetrouw verschijnt de laatste editie van ASV-
nieuws ook op de laatste clubavond van het seizoen. 
Deze keer is dat aan het eind van het eerste volledige 
seizoen in ons nieuwe ‘home’ Activiteitencentrum 
Schreuder. En in dat clublokaal zijn we ons razendsnel 
thuis gaan voelen. Dat merkten we aan de grotere 
opkomst op de clubavonden. Ook bij teamwedstrijden 
krijgen we van onze gasten regelmatig positieve 
reacties op ons onderkomen. De laatste teamwedstrijd 
van dit seizoen was er een zonder ASV. Afgelopen 
maand organiseerden we namelijk de 
beslissingswedstrijd tussen Wageningen 3 en Voorst. 
Het werd mede door een contingent 
Wageningensupporters een spannende en gezellige 
avond, waarbij Wageningen 3 de promotie naar de 
promotieklasse wist te bewerkstelligen. 
 
In de afgelopen zes weken hebben we ook de laatste 
reeks schaakactiviteiten met ASV-ers gehad. Eind mei 
begon die serie met de OSBO-cupfinale en het 
Vierkampentoernooi. In de OSBO-cupfinale eindigde 
ASV 4 op de vierde plaats. De titel werd geprolongeerd 
door het Hattemse Denk en Zet, dat eerder in het 
seizoen ons vijfde team maar net uitschakelde. Het 
vierkampentoernooi was met 46 deelnemers een groot 
succes. Een en ander verliep als altijd weer in een 
vriendschappelijke sfeer met de uitstekende lunch als 
ontspannend intermezzo op de zaterdag. 
 
We haalden op de valreep van het seizoen na een niet 
al te succesvol seizoen toch nog een titel binnen. Het 
viertal Dirk Hoogland, Eelco de Vries, Wouter van Rijn 
en Guust Homs werd namelijk in Bennekom OSBO-
snelschaakkampioen. Daarmee heroverde ASV 1 de 
titel op Wageningen. ASV was met zeven teams weer 

een opvallende deelnemer. Leuk was dat twee 
jeugdteams meededen en kampioen werden van de 
jeugdklasse. ASV 4 pakte het kampioenschap van de 
promotieklasse. Kortom: het was een leuke en 
succesvolle schaakdag. Wat wij toen nog niet wisten, is 
dat dit niet de laatste prijs zou zijn van dit seizoen, maar 
daarover later meer. 
 
De laatste schaakactiviteit van het seizoen was de 
traditionele massakamp tegen Wageningen. Deze keer 
speelden we in het Activiteitencentrum Schreuder. Met 
aan weerszijden 25 senioren en een inmiddels tot boven 
de tien gegroeid aantal borden bij de jeugd was het 
weer een groot succes. De senioren wonnen het 
vriendschappelijke duel voor de tweede keer op rij ruim. 
Bij de jeugd ging het treffen bij het laatste onderdeel – 
het carrouselschaak – nog juist verloren. De sfeer was 
geweldig en zeker is dat we elkaar in 2011 weer treffen, 
maar dan in Wageningen. 
 
De interne competitie kende een van de spannendste 
seizoenen ooit. De opkomst was met precies 700 
partijen groter dan de laatste seizoenen. Daarnaast 
wordt er ook weer meer gevluggerd in de kantine door 
spelers die niet op tijd konden zijn voor de interne 
competitie, maar die toch de clubavond niet wilden 
missen. Een positieve ontwikkeling! Vanaf deze plaats 
feliciteren we alle kampioenen. Het seizoen zit er nu op, 
maar op 19 augustus kunt u al weer terecht voor een 
vrije speelavond. Op 26 augustus hopen wij dat u de 
strijd wil aangaan met clubkampioen Wouter van Rijn en 
bekerwinnaar Peter Boel in de traditionele simultaan. De 
eerste donderdag van september gaat de nieuwe 
competitie weer van start.  

Van het bestuur 

Van de redactie 
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Dan kunt u meteen vol aan de bak, want van 3-5 
september organiseren we weer het OSKA. Aanmelden 
kan als altijd bij Ruud Wille via r.wille@planet.nl Kunt u 
de komende maanden het schaken niet missen, dan zijn 
er tal van toernooien, onder meer het Seniorentoernooi 
in Oosterbeek voor de 50-plussers en ONK in Dieren. 
Ook kunt u ieder maandag bij De Toren terecht voor het 
zomerschaak in De Steenen Camer. 
 
Over de contacten met onze Duitse schaakvrienden uit 
Dortmund is nog weinig concreet. Wel organiseert SV 
Dortmund Eichlinghofen op zaterdag 28 augustus een 
rapidtoernooi. Hopelijk gaan enkele 
schaakenthousiasten van ASV daar naar toe om een 
tegenbezoek te brengen, nadat een achttal van hun 
spelers aan ons Voorjaarstoernooi deelnam. 
 
En dan heb ik u nu lang genoeg in spanning gehouden 
over de laatste prijs, die ASV dit seizoen won. Op 
woensdag 30 juni is ASV op de ledenvergadering van 
de OSBO voor de tweede keer beloond met de Danny 
Stemverswisseltrofee. Deze prijs wordt uitgereikt aan 
clubs die zich meer dan gemiddeld verdienstelijk maken 
voor het schaken en dan met name op het terrein van 
propaganda. Deze prijs is voor alle ASV-ers, want we 
slagen er immers samen in om met ASV zoveel 
positiviteit uit te stralen. Laat deze prijs voor ons allen 

een stimulans zijn om de schouders onder onze club te 
blijven zetten. We zullen de mogelijkheden onderzoeken 
voor een schaakactiviteit in winkelcentrum Presikhaaf. 
Verder gaan we natuurlijk door met de al haast 
traditionele activiteiten zoals het schaken in de 
bibliotheek en schaken in de Steenstraat. U ziet het 
ASV zal zijn gezicht ook in het nieuwe seizoen weer 
veelvuldig aan schaakliefhebbers laten zien!! 
 
Tenslotte wensen wij u een prettige vakantie en graag 
tot ziens op 19 augustus. 

Potentieel 
Peter Boel 

Er wordt tegenwoordig veel geklaagd over de snelle 
tijdcontroles; dat zou ten koste gaan van het correct 
uitspelen van eindspelen. Dat is zeker waar, en er zijn 
legio voorbeelden bekend van huzarenstukjes die 
vroeger door spelers of hun secondanten werden 
gevonden tijdens het afbreken van een partij.  
Ik vind het speeltempo van 2 uur voor een hele partij wel 
prettig; in de slotfase kun je iemand nog vaak truuken. 
Of zelf getruukt worden natuurlijk. In ieder geval zorgt 
dat voor leven in de brouwerij. Het volgende fragment 
uit de interne spande voor mij dit jaar wel de kroon.  
 
Jurrius-Boel 
 

Ik had met zwart al vroeg een pion gewonnen, maar 
tegen Theo zegt dat natuurlijk niet veel. Hij houdt van de 
extra ruimte die een minuspion hem biedt. Hij had het 
me al heel moeilijk gemaakt. Een fascinerend eindspel 
was het resultaat. 
27...Dd3?!  
Te gehaast gespeeld. Met zijn vrije c-pion krijgt wit nu 
tegenkansen. Beter was 27...Lh6! en nu valt er 
nauwelijks iets zinnigs te verzinnen voor wit.  
28.Dxb7! e4  
Niet zo duidelijk is 28...Dxh3 29.De4 Dd3 30.Dxd3 Txd3. 
Ten opzichte van de partij heeft zwart dan de niet zo 
belangrijke pion h3, terwijl de witte pionnen op de 
damevleugel sterker zijn.  
29.Db3+ Dxb3 30.axb3 Lh6 31.Kf1  
Van tevoren had ik dit als winnend ingeschat, maar nu 
de witte koning erbij komt is de winst ver weg.  
31...Td3 32.c6 Kf7  
Het alternatief 32...Txh3 33.Kg2 Txb3 34.c7 Tc8 35.Txf6 
Lg5 36.Tb6 overtuigde me niet helemaal. We hadden 
beiden iets meer dan 10 minuten over hier.  
33.h4 Ke6 34.Th5?!  
Hier was ik wel blij mee. Na 34.Ta5! blijft er weinig over 
van het zwarte voordeel.  
34...Lf4 35.Txh7 Txb3?  
Veiliger en beter was 35...Tc8 36.c7 Txc7 37.Txc7 Lxc7 
38.Ke2 Lf4 met grote problemen voor wit.  
36.Ta7 (zie volgende diagram) 
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Nu een tweede front openen:  
36...f5!?  
Zeer sterk was 36...Tg8! 37.Txa6 (37.g5 fxg5 38.hxg5 
e3 39.Lg1 Txg5 40.Ta8 Kd6 (40...Txg1+? 41.Kxg1 e2 
42.Te8+) 41.Te8 Kxc6) 37...Txg4 38.c7+ Kd7 39.Tc6 
Kc8 40.Ta1 (40.Tc4 f5! 41.h5 e3 42.Lg1? Txg1+) 
40...Lxc7. 
37.Lc5 Tc8  
Natuurlijk niet 37...Ld6? 38.Lxd6 Kxd6 39.Txd2+ Kxc6 
40.g5!?. Maar winnend was 37...Tg8! 38.c7 Kd5 39.Lg1 
Tf3+! 40.Ke2  

… en nu 40…Txg4!! (dreigt mat op g2-f2) 41.Txd2+ 
Lxd2 42.c8D Tg2+ 43.Kd1 Tf1+ 44.Kc2 Tc1+. Niet echt 
makkelijk te vinden achter het bord!  
38.gxf5+ Kxf5?!  
Hier keek ik nog wel even naar 38...Kd5!, maar ik 
verwierp het. Net als later in de partij blijkt de 
torenswitch naar de h-lijn echter heel sterk te zijn voor 
zwart: 39.Le7 Th3! 40.Td7+ Kxc6 41.T1xd2 (41.T7xd2 
Lxd2 42.Txd2 Tf3+ 43.Ke2 Txf5 44.Tc2+ Kd7 lijkt wel 
gewonnen te zijn) 41...Th1+ 42.Ke2 Th2+ 43.Ke1 e3! 
44.Txh2 Kxd7!.  
39.Txa6?!  
Lastiger was 39.Tf7+.  
39...Kg4?!  
Direct 39...Th3! en doorlopen met de e-pion was 
winnend. Ik wilde met mijn koning naar f3, maar dat is te 
doorzichtig.  
40.Ke2 Th3 41.Tg1+! Kf5 42.b4?  
42.Ta5! maakt remise vanwege de dreigende aftrekjes. 
Het beste is dan nog 42...Ke6! 43.Ta4 Th2+ 44.Kd1 
maar nu is zowel 44...Txc6 (als 44...Kd5 45.Ta5 Kxc6) 

45.Txe4+ Kf5 46.Tc4 Ta6 47.La3 te mager. Na de 
tekstzet staat zwart weer gewonnen.  
42...Th2+ 43.Kd1 e3 44.Lxe3 Lxe3 45.Tf1+ Ke4 46.b5  

46...Kd5?  
46...Tf8! won op slag. De onderste rij is niet meer te 
dekken. Psychologisch is mijn zet wel te verklaren 
natuurlijk; de witte pionnen ogen erg dreigend.  
47.Ta3 Te8? 48.c7 Kd6??  
Voor het laatst won 48...Tf8 hier. 
49.Txe3!  

Met een verrassend remiseaanbod, waarbij Theo iets 
mompelde als: 'Want zo wil ik niet winnen.' Ik nam het 
snel aan. We hadden beiden nog ongeveer 3,5 minuut 
over, maar de stelling blijft zelfs na dit dramatische 
stukverlies razend interessant. Een seconde later zag ik 
namelijk 49...Ta8! en nu:  
A) 50.c8P+!? Kc5 51.Tc3+! (na 51.Te5+ Kd4 52.Td5+ 
Ke4 53.Txd2 Ta1+ 54.Kc2 Txd2+ 55.Kxd2 Txf1 kan 
zwart nog vervelend doen) 51...Kd4 52.Tc4+! Ke3 (ook 
remise is 52...Kxc4 53.Pb6+ Kxb5 54.Pxa8 Txh4 maar 
dan mag wit nog een tijdje martelen) 53.Tc3+;  
B) 50.Tf6+! Kd5! (na 50...Kxc7 51.Tc6+ Kd7 52.Td3+ 
Ke7 53.Ta6 zal zwart nog hard voor het halve punt 
moeten werken) 51.Td3+ Ke4 52.Txd2 Ta1+ 53.Kc2 
Ta2+ 54.Kb1 Taxd2 55.c8D Td1+ 56.Dc1 Txc1+ 
57.Kxc1 Txh4 58.Kc2 (zwart heeft geluk dat wit zijn 
toren niet op de vijfde rij kan zetten) 58...Kd5 is ook 
remise; 
C) 50.Te2 Ta1+ 51.Kxd2 Ta2+ 52.Kd1 Ta1+ 53.Kc2 
Txe2+ 54.Kd3 Taa2 55.c8P+!? (55.c8D Tad2+ 56.Kc3 
Tc2+ 57.Kd3 Tcd2+) 55...Kc5 56.b6 Tad2+ 57.Kc3 Tc2+ 
etc. 
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Na lekker ingespeeld te zijn zag ik de massakamp tegen 
Wageningen met vertrouwen tegemoet. Ik had daar in 
de afgelopen jaren minstens drie onverdiende nullen 
gescoord (dat hadden drie enen moeten zijn!), maar nu 
zou dat afgelopen zijn. Bert Torn, de voorzitter van 
Wageningen, was mijn eerste tegenstander geweest en 
dat was remise geworden na een dubieus torenoffer 
mijnerzijds. Dat kon nog beter. 
 
Torn-Boel 
1.Pf3 d6 2.e4 c5 3.c3 Pf6 4.Le2 g6 5.0–0 Lg7 6.Te1 0–
0 7.Lf1 Pc6 8.h3 e5 9.d4 cxd4 10.cxd4 Db6!?  
10...exd4 11.Pxd4 Pxd4 wilde ik niet spelen vanwege de 
isolani op d6, maar in feite is 12.Dxd4 Te8 heel goed te 
doen voor zwart, bv. 13.Lb5 Te5 14.Ld3 Lf5.  
11.d5 Pe7  
Over het alternatief dat Torn na de partij aanvoerde, 
11...Pd4, dacht ik opnieuw om structurele redenen niet 
lang na: na 12.Pxd4 exd4 13.Pa3 Te8 14.Ld3 staat wit 
m.i. beter.  
12.Pc3 Ld7! 13.Pd2  
Ik zat zelf steeds te kijken naar 13.De2, bv. 13...Tac8!? 
14.Le3 Da5 15.a3 a6 (15...Txc3? 16.Ld2!) 16.b4 Dd8 
17.Ld2 (17.Dd2 Txc3! 18.Dxc3 Pxe4 met mooie 
compensatie) 17...Ph5. De dame staat weer op d8, 
maar dat heb je wel vaker in dit soort Koningsindisch-
achtige stellingen. Met ...Pf4 en/of ...f5 krijgt zwart 
aardig tegenspel.  
13...Tac8!? 14.Pc4 Dc7 15.Db3 Pe8 16.Le3 b6?! 
16…f5 was ook mogelijk, want 17.Lxa7? kan niet 
wegens 17…b5. 

17.a4?!  
Dit bestempelde Bert achteraf als de beslissende fout. 
Opmerkelijk natuurlijk, maar niet onterecht. Weliswaar is 
17.Pb5 niets bijzonders vanwege 17...Db8; maar het zal 
snel duidelijk worden dat wit zijn expansie op de 
damevleugel had moeten voorbereiden met 17.Ld3!. 
Dan krijgt zwart het bekende Ketenstrijd-tegenspel met 
17...f5 18.f3 f4 19.Lf2 g5, maar na 20.Tac1 staat wit er 
toch beter voor.  
De situatie is het beste aan te duiden met de term 
'potential' die Mihai Suba gebruikt in zijn aardige boekje 
'Dynamic Chess Strategy': dynamiek verwijst naar de 
actuele activiteit in een stelling, potentieel naar de 
mogelijke toekomstige activiteit. De zwarte g-pion zal 
na ...h5 naar g4 worden opgespeeld, maar als wit blijft 
staan op de koningsvleugel, hoe gaat het dan verder? 

Zoals bekend is vooral Viktor Kortsjnoi een grote 
gelover in de witte kansen bij de Ketenstrijd, en hier 
heeft wit nog betere papieren omdat de zwarte dame op 
c7 slecht staat en haar eigen aanval op de 
koningsvleugel niet ondersteunt. Als zwart tijd zou 
krijgen zou het best nog kunnen lukken, maar bij goed 
spel is wit sneller op de damevleugel.  
17...f5 18.Lg5 Tf7!  
Haalt trucjes over de a2-g8 diagonaal eruit, zoals bv. na 
18...Lf6 19.Lxf6 Txf6 (19...Pxf6 20.Pxe5) 20.Pxe5! dxe5 
21.d6+ Le6 22.Dxe6+ Txe6 23.dxc7.  
19.f3 h6 20.Lh4 

 
20...fxe4!  
Legt de vinger op de wonde. Het hoofdmotief voor zwart 
is dat wit niet met de f-pion terug kan slaan wegens 
21...Txf1+ en 22…Dxc4.  
21.Lxe7?  
21.Pxe4 Pxd5! 22.Pcxd6 Pxd6 23.Dxd5 Pxe4 24.Dxe4 
Lf5 25.De3 Dc5 is volgens Rybka gelijk, maar zwart 
staat m.i. iets actiever.  
21...exf3!  
Ook 21...Txe7 was OK, maar dit buitenkansje liet ik me 
niet ontgaan.  
22.Lh4  
Niet 22.Lxd6?? f2+ en 23…fxe1D.  
22...fxg2  

23.Kxg2  
Dit leidt tot een uiterst kansrijk eindspel voor zwart. 
Belangrijk was het alternatief 23.Ld3!? Lxh3 24.Pe3. 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 



8 

 Juli 2010 ASV-Nieuws 

Zwart heeft vier pionnen voor het stuk plus een 
gevaarlijk initiatief, maar zo duidelijk is het nu allemaal 
ook weer niet:  

24...Dc5 25.Lf2 Txf2 26.Kxf2 Pf6 (26...Dd4 27.Lxg6 
Df4+ 28.Kg1 e4 29.Pe2 Df3 30.Da3 en wit houdt 
voorlopig stand) 27.Kg1 Pg4 28.Dc4 e4 29.Dxc5 
bxc5 30.Pxe4 Ld4 31.Pf2 Pxe3 32.Pxh3 Tb8 
33.Txe3 Lxe3+ 34.Kxg2 Txb2+ en dit eindspel is 
nog een tikje beter voor zwart;  

24…Tf4 25.Lf2 De7 (25...Pf6 26.Pxg2 Tg4 27.Lf1 
Dd7 met de dreiging 28...Txg2+) 26.Pe4 Pf6 
27.Pxg2 Tg4 en zwart valt aan.  

23...Txf1 24.Txf1 Dxc4 25.Dxc4 Txc4 26.Lf2 

26...Tb4! 27.Ta2 a5  
Haalt al het tegenspel met a4-a5 eruit.  
28.Le3 Lf5 29.Tf2 Pf6 30.Kh2 Pe4 
31.Te2  
Ook mogelijk was 31.Pxe4 Lxe4 32.Ta3! 
met de pointe 32...Lxd5? 33.Td3 en wit 
komt los.  
31...Pc5 32.Ta3 Ld3?  
Beter was 32...Pd3 33.Pb5 e4!.  
33.Td2  
Na 33.Tg2 kan zwart 33...e4!? proberen: 
34.Txg6 Kh7 35.Tg2 Lf1 36.Tf2 La6 
37.Tc2 Le5+ en zwart domineert volledig, 
maar de winst is nog niet eenvoudig.  
33...e4 34.Lf4 Lf8  
Ook 34...Pb7!? was een manier.  
35.Tg2 Kh7 36.Ta1  
Als wit past met 36.Le3 moet zwart verder 
komen met bv. 36...Lg7 37.Lf4 Pb7 38.h4 
Lf6 39.Kg3 g5 40.hxg5 hxg5 41.Le3 Pc5, 

vervolgens de koning naar g6 en dan ...Pd7! en ...Pe5, 
terwijl hij ook ...Ld4 of ...Le5 achter de hand heeft.  
36...g5 37.Le3 Lg7 38.Tag1 

Ik had nog een kwartiertje, maar hier moest nog wat tijd 
uitgetrokken worden. Wat doet zwart tegen de dreiging 
h3-h4 met mataanval?  
38...Le5+ 39.Kh1 Pxa4! 40.Pxa4 Txa4 41.h4 Kg6!?  
Dit is afdoende, maar later ontdekte ik dat 41...g4! 
42.Txg4 Le2 nog wat handiger was geweest. Niet wit, 
maar zwart heeft hier een koningsaanval, en wit moet 
een kwaliteit geven.  
42.hxg5 h5!  
Nu kan wit alleen nog wat spartelen.  
43.Tc1  
Op 43.Lxb6 komt sterk 43...e3! 44.Te1 (44.Lxe3? Th4+ 
45.Th2 Txh2#) 44...Le4 45.Kg1 Lxd5! 46.Tge2 Tg4+ 
47.Kf1 Lc4 en zwart wint zoals hij wil.  
43...Lc4 44.Td2 b5 45.b3 Lxb3 46.Tc8 Ta1+ 47.Kg2 
Ta2 48.Txa2 Lxa2 49.Tg8+ Kf7 50.Ta8  
Grappig; nu loopt de a-pion door, terwijl na 50.Tb8 juist 
de b-pion aan de beurt zou zijn: 50...b4 51.Tb5 Lc4! 
52.Txa5 b3 en er is geen houden aan.  
50...a4 51.Kh3 Lxd5 52.Tb8 a3 53.Kh4 a2 54.Kxh5 
a1D 55.g6+ Ke7 56.Tb7+  
En gelijktijdig opgegeven. 

(advertentie) 
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Proloog: “Kan ik zaterdag over 2 weken mee doen aan 
de massakamp tegen Wageningen?”  “Ja hoor, volgens 
mij hebben we geen afspraken dan”. Mooi zo. 
 
26 juni, ’s ochtends aan het ontbijt: “Je weet toch dat ik 
vanmiddag moet schaken he?”. Huh? Niet dus. Maar ik 
had het toch gezegd?. Okay, geen probleem verder. 
Lekker weer om binnen te schaken trouwens……en dan 
te bedenken dat we vorig weekend nog met een graadje 
of 14 zaten te blauwbekken bij de buurtBBQ. Nog even 
checken, was het nou in het Lorentz of aan de 
Vlamoven? 20 voor 1 zit ik op de fiets. Erik had per mail 
iedereen weliswaar opgeroepen een kwartier voor 
aanvang aanwezig te zijn maar dat geldt natuurlijk niet 
voor mij want ik ben altijd op tijd en dat weet hij. 5 voor 
1, ik loop naar binnen. Erik houdt de ingang scherp in de 
gaten en zodra hij mij ziet schrijft hij iets op. Mmm, 
misschien was zijn opmerking ook voor mij bedoelt? 
Hopelijk zijn we compleet. Erik roept de volwassenen op 
naar de naastgelegen zaal te verkassen. De jeugd zal in 
het kantine gedeelte spelen. Erik en Wageningen 
voorzitter Torn wisselen de gebruikelijke steken onder 
water uit die nooit onvriendelijk worden. Heerlijk, zo’n 
gezonde rivaliteit gebaseerd op wederzijds respect. Ik 
mag met zwart tegen Frits Gieltjes. Zijn rechterhand zit 
in het verband dus we schudden elkaar de linkerhand. 
Hij is net geopereerd, iets met carpaal tunnel syndroom 
ofzo, maar het spelen is geen probleem. De partij 
begint. Aan ASV kant zijn toch nog twee invallers nodig. 
Die zijn natuurlijk zo gevonden maar ik hoor Erik 
zuchten dat zo’n massakamp uit spelen een stuk 
relaxter is…..  
 
De Franse opening op het bord, de 
doorschuifvariant. Zal ik Db6 spelen of toch weer 
Ld7? In de boeken over de doorschuifvariant die 
ik recent heb gekocht zegt Sveshnikov dat Db6 
het sterkst is en hij heeft er denk ik wel verstand 
van. Toch maar niet, ik ken de varianten niet 
goed genoeg.  
 
Even kijken hoe het bij de jeugd is. Tijs beent 
druk in het rond. Het zweet staat hem op de rug. 
De spelertjes hakken er met grote vreugde op 
los. Sommige koppies staan helemaal strak van 
de spanning, anderen nemen het schaken 
duidelijker nog wat minder serieus. Iedereen lijkt 
te genieten.   
 
“Wil je iets drinken Frits?” Een spa blauw. Hij 
probeert de dop los te draaien maar het lukt niet. 
Ik draai de dop voor hem los. “Zou ik niet 
gedaan hebben!” zegt een van zijn clubgenoten 
lachend. “Nou, wij wel” zegt Frits. De sfeer is 
zoals die hoort te zijn bij zo’n evenement. Een aardige 
man, die Frits. Op het bord is hij echter aanzienlijk 

minder vriendelijk voor me. Ik heb nog niet gerokeerd en 
krijg daar nu een beetje spijt van. Ik moet mijn paard 
naar a3 spelen, niet echt een lekker veld, maar ik moet 
b5 blijven dekken.  
 
Een bord hoger speelt Ruud Verhoef zijn partij. Bij 
vlagen boeit zijn stelling me meer dan de mijne. In een 
eindspel met gelijke lopers speelt zijn tegenstander een 
aantal zeer mooie zetten achter elkaar. Hij zet zijn loper 
een paar keer in maar Ruud mag niet slaan want dan 
lopen de zwarte pionnen door. Ruud vertelt me 
tussendoor dat hij baalt dat hij de mooie manoeuvres 
van zijn tegenstander heeft gemist. Maar door een 
stellingsgelukje denkt hij de zaak wel bij elkaar te 
kunnen houden. Ruud blijft kalm. Hij pareert de 
dreigingen en slaat een remiseaanbod af. Daarna wint 
hij gedecideerd het pionneneindspel. Kijk, zo doe je dat! 
 
Frits speelt Pa6. Als ik sla met mijn b-pion wint hij mijn 
loper op c6 en is mijn damevleugel aan gort. Gelukkig 
kan ik nog een damezetje doen. Ik lijk de zaken op de 
damevleugel aardig op orde te hebben. Frits verlegd 
met Pg5 het spel naar de koningsvleugel. Ik moet wel 
slaan en na hxg5 is komt de h-lijn vrij voor wit. Mijn 
paardje staat nog steeds op a3 en doet dus niet mee. Ik 
vrees dat ik deze koningsaanval niet ga overleven. 
 
Tussendoor nog snel even wat foto’s maken voor ASV 
Nieuws. Er is vast wel iemand die een stuk schrijft over 
dit treffen. 
 
Mijn stelling is nu wel heel slecht. Ik sta totaal 
aangekrant. De witte dame is binnengekomen op f6 en 

alleen door een totaal passieve verdediging met mijn 
toren op g7 kan ik het ergste voorkomen. Als Frits De7  

Helaas: geen verslag van de massakamp 
Robert Naasz 



10 

 Juli 2010 ASV-Nieuws 
speelt kan ik echt geen vin meer 
verroeren. Maar hij doet het niet. Ik kan 
de zet er ook niet uithalen. Ik speel mijn 
dame maar wat heen en weer tussen c7 
en b6. Als hij het eerder niet zag ziet hij 
het nu hopelijk ook niet. Ik zucht. Heel 
diep blijkbaar, want Rob van Belle kijkt me 
lachend en begripvol aan. Zijn partij is net 
in remise geëindigd. Ergens is er iets mis 
gegaan want hij stond heel mooi.   
 
De tijd begint te dringen. Ik heb geen tijd 
meer om nog rond te lopen. Nou goed, 
nog snel even naar het toilet. Ik heb nog 
10 minuten, Frits aanzienlijk meer. Maar 
hij lijkt niet zo goed te weten hoe verder te 
gaan. Hij trekt zijn dame terug. Ik geef een pion maar 
krijg mijn toren weer in het spel. Het ontstane 
toreneindspel zal ongetwijfeld remise zijn maar we 
hebben beiden nog maar weinig tijd. Ik ruim de pionnen 
op zijn koningsvleugel op en hij loopt door met zijn b-
pion. Kan ik die nog wel stoppen? Ik geef mijn toren 
voor de pion. Niet nodig, hoor ik later, maar ik zie het 
allemaal niet meer zo scherp. Ik ruil zijn laatste pion, hij 
eet mijn pionnen op en moet me nu mat gaan zetten 
met koning en toren met nog zo’n 20 seconden op de 
klok. Langzamerhand wordt mijn koning naar de 
achterste lijn gedrukt. Nog een paar zetten en ik ga mat. 
Hoeveel tijd heeft hij nog? Ineens zie ik mijn hand een 
zet doen die het mat versneld. Partij voorbij. Hij heeft 
nog 2 seconden. Ik steek mijn rechterhand uit. Hij pakt 
hem met zijn linker vast.  
 
Ik heb helemaal niets meegekregen van de wedstrijd. Ik 
vraag aan Ruud Wille of mijn nederlaag nog een 
beslissende invloed heeft gehad op de uitslag. Ruud 
lacht, nee hoor, daar hebben we wel voor gezorgd! Het 

blijkt 16-9 voor de onzen te zijn geworden. Ik vraag Frits 
of hij nog wat wil drinken. Alleen als ik ook neem. Wat 
een aardige man is het toch. We drinken een biertje en 
praten nog wat na over de partij. In de kantine is het een 
gezellige bedoening. Alle jeugdspelers krijgen een 
medaille, de ASVertjes zijn toch maar mooi tweede 
geworden. Erik neemt het woord en ook de voorzitter 
van Wageningen zegt nog een paar woorden. Weer 
worden er wat speldenprikjes uitgewisseld. Volgend jaar 
komen we gewoon weer naar Wageningen! Na de 
toespraak stap ik snel op de fiets. Even lekker 
doortrappen en nog net op tijd thuis voor het eten.  
 
Epiloog: Een mailtje van Erik. Of ik bij de foto’s nog een 
verhaaltje wil schrijven. Maar Erik, waar moet ik het in 
vredesnaam over hebben? 

CAMPING IDYLL 
ZUID HONGARIJE  

Met Nederlandse eigenaren en beheerders. 
Met een levensgroot schaakbord in de tuin. 

 
Deze pittoreske camping  ligt aan de rand van een 

landelijk dorpje Nagyváty op 20 min. rijden van  Pécs, 
Europa's culturele hoofdstad in 2010. 

Oude boomgaard met grasbodem. Apart deel met 
boerderijdieren. 

Prima sanitair. Wandel- en fietsmogelijkheden. 
Nederlandse eigenaars 

verzorgen interessante kennismaking met de streek 
en Pécs. 

Leden van schaakvereniging ASV 10 % korting 
Info: www.campingidyll.hu 

(advertentie) 
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In onze rubriek besteed ik nauwelijks aandacht aan 
studies. Tja, maar hij heet toch ook probleemrubriek. 
Maar dat moeten we niet al te letterlijk nemen. Studies 
of problemen: samen is het iets anders dan 
wedstrijdschaak. In de maatschappij lijkt de 
belangstelling voor het schaken wat af te nemen. Dat 
geldt nog sterker voor deze vormen van schaak. Voor 
studies begrijp ik dat overigens toch wel een beetje. Alle 
voor partijspel bruikbare wendingen zijn al zo ongeveer  
op het bord geweest. Als ik kort geleden 
gecomponeerde studies bekijk kan ik twee 
waarnemingen doen. 1) veel standen zullen nooit 
voorkomen in een partij. Dat weet je vooruit al. Er is een 
bord met 8x8 vakjes en dat wordt opgevuld met stukken. 
Het doet er niet veel toe of een speler iets van 
herkenning vindt. Overigens lijkt me dit geen enkel 
bezwaar. Je leert er toch “schaakdenken” door. 2) Het 
eenvoudige werk is bijna altijd al bedacht. Studies 
hebben tegenwoordig vaak twintig, soms dertig zetten. 
Oplossen is voor de doorsnee schaker niet meer 
weggelegd. Sterker nog: alleen maar de oplossing 
volgen is soms al problematisch. Dat is heel wat anders 
dan Barth Plomp destijds in Clublid in dit blad liet zien: 
Hoe hij een partij wist te winnen doordat hij gebruik kon 
maken van een wending, die hij uit een studie had; en 
dat compleet met die studie. Dat is overigens precies 
het onderwerp, waar in de schaakbladen over 
geschreven wordt. Zijn er overeenkomsten tussen 
partijschaak en gecomponeerd werk. Toch een bewijs, 
dat “men” dit een leuk onderwerp vindt. 
 
Doen studie- en probleemcomponisten veel samen? 
Nee, niets. Beide hebben een eigen bond, die 
aangesloten is bij de KNSB. Studiecomponisten zijn 
veel vaker enthousiaste wedstrijdschakers dan 
probleemcomponisten. Goldschmeding, de enige 
grootmeester, die Arnhem ooit had, heeft jaren 
geroepen, dat hij lid van ASV ging worden. Uiteindelijk 
bleek de stap toch te groot voor hem.  
 
Overigens moeten we ons gewoon maar niets 
aantrekken van al deze zaken en af en toe ook kijken 
naar studies. Zijn ze oplosbaar? Zeker wel als we kijken 
naar opgaven, die veertig – vijftig jaar oud zijn. Het valt 
juist op, dat er vaak een grote logica in zit. In studies zijn 
zeker niet zoveel thema’s als in de problemen. Als je 
een indeling zou willen maken kom je uit op thema’s, die 
wij ook gebruiken in wedstrijdschaak. Vandaag heb ik 
wat bij elkaar gezocht met als thema promotie. De 
eerste is van Bondarenko en Kuznetsov samen en is uit 
1967. Wit speelt en wint. Het gaat er natuurlijk om hoe 
wit pion d7 kan laten promoveren. Kijk eens hoe 
begrijpelijk de oplossing is.  
 
(zie volgende diagram) 
 

1.Pe6 Dit moet wel anders wordt de pion van het bord 
geslagen. 1…Pc6  2.a7 Lf3+ 3.Kg1 Pd8 zo kan zwart op 
zijn eigen vrijpion mikken. Die kan nu snel vooruit. 
4.Pxd8  h4 5. a8D Lxa8 6. Pb7 /c6  h3 7.d7-d8 P en wit 
wint. 
 
De tweede studie is van de Georgiër Machatadze.  

Ik hoef er niets bij te vertellen, zo begrijpelijk is het 
geheel. 1. Kb8  Ld5 2. Lf7 La8 3.Kxa8 Kc8 4. Le8 c5 5. 
Lxd7+ Kc7 6.Le6  h6 7.Ld5 Kc8 8. Lf7 Kc7 9. Le6 h5 
10.Lf7 h4 11.Le6 en wit wint. Hier zit toch heel veel 
schaaklogica in. Het zou je bijna doen vergeten, dat er 
vaak geniepigheden in zijn verwerkt.  
 
Ik weet niet hoeveel lezers er zonder kleerscheuren uit 
de volgende studie zouden komen. Hij is uit 1966 van 
de bekende componist Afanasjev. Wit speelt en wint.  
 
 
 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 

Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 
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Eerst even wat niet goed is:  1. Le3 Txe3 2. Dd1+ Te1 
3.Dxe1+ Kxe1 4.Kg1 Pf3+ 5.Kg2 Pxe5 6.Kxg3 Pg6  Wit 
staat een dame voor en die zal hij moeten offeren. Maar 
ook met deze kennis op zak kan men nog gemakkelijk 
de fout in gaan. 1. Dd2  g2+ 2. Dxg2+ Ph4xg2 3. h7 
want daar zal het toch van af moeten komen. 3…Ph4  
(De oplossing van een studie is pas goed als men ook 
voor zwart steeds de beste zet geeft. Dat is hier zeker 
niet  …Txe5 4. h8D Txg5 5.Dh3 Kf2 6.Kh2  Tg8 7.Df5+ 
Ke3 8.Dh7 Tg4 9.Dxf7) 4.Lg5xh4 (laat je vooral niet 

afleiden door: h8D Kf2+ 5.Kh2 Kf3 enz.) Te1xe5  5. h7-
h8 T ! (want h8D Th5 6.Dxh5 is pat.) Te8 6.Th7 (h6, h5) 
en wit wint. 
 
We hebben wel eens een studie op het bord staan, 
maar de meeste zijn toch te moeilijk om er naast een 
schaakpartij even bij op te lossen. Maar misschien moet 
ik harder zoeken naar simpele studies zoals de laatste 
van Kalandadze, waarvan ik de oplossing niet geef. Wit 
houdt remise. 

Spelregels (5) 
Henk Kuiphof 

Dit is mijn laatste bijdrage in de reeks over spelregels bij 
schaken. Deze keer gaat het over het gedrag van de 
spelers. In de FIDE-regels voor het schaakspel is nog 
al wat vastgelegd over dit onderwerp. Er is een 
algemene regel die zegt dat “spelers zich dienen te 
onthouden van handelingen waardoor het schaakspel in 
diskrediet wordt gebracht”. Eerlijk gezegd weet ik niet 
goed wat ik mij bij deze regel allemaal moet voorstellen. 
Maar er is meer vastgelegd. 
Een speler mag b.v. het spelersgebied niet verlaten 
zonder toestemming van de wedstrijdleider. Tot het 
spelersgebied behoren de speelruimte, de toiletten, de 
koffiekamer, de rookruimte en andere ruimten die door 
de wedstrijdleider zijn aangewezen. Je kunt dus niet 
maar even de stad in gaan. Ook is vastgelegd dat een 
speler die aan zet is de speelruimte niet mag verlaten 
zonder toestemming van de wedstrijdleider. 
Ongetwijfeld zal de achtergrond van deze regels zijn de 
mogelijkheid van het consulteren van andere personen 
of middelen over de partij.  
Gedurende zijn partij is het een speler verboden om 
gebruik te maken van aantekeningen, een 
informatiebron of een advies of op een ander bord te 
gaan analyseren. Zelf heb ik het in een toernooi eens 
meegemaakt dat een andere speler, die op dat moment 
toeschouwer was, naast mij ging zitten en mijn stelling 
op een ander bord ging analyseren. Dat kan natuurlijk 
niet en dan moet de wedstrijdleider ingrijpen door b.v. 
de toeschouwer te verwijderen. 
Een bijzonder fenomeen is tegenwoordig de mobiele 
telefoon. Het bij zich hebben van een mobiele telefoon 
of een ander elektronisch communicatiemiddel is niet 

toegestaan, tenzij deze geheel is uitgeschakeld. Als het 
apparaat enig geluid maakt moet de wedstrijdleider de 
partij verloren verklaren voor de bezitter van het 
apparaat. Hoewel je de spelers van te voren op deze 
regel kunt attenderen, blijft deze regel vrij streng. 
Persoonlijk voel ik meer voor de OSBO-regel die zegt 
dat het afgaan van een mobiele telefoon wordt bestraft 
met het in mindering brengen van de helft van de 
bedenktijd met een maximum van 10 minuten. Als in dat 
geval de telefoon opnieuw afgaat wordt de speler 
gestraft met verlies van de partij. Overigens betekent 
het niet dat de tegenstander in dit geval altijd een punt 
kado krijgt. Als deze met het aanwezige materiaal niet 
kan winnen, krijgt hij een remise toegewezen. Overigens 
vraag ik mij af wat er moet gebeuren als het gaat om 
een mobiele telefoon, die in trilling gaat. De telefoon is 
dan niet geheel uitgeschakeld, maar geeft ook geen 
geluid. Onder het bovengenoemde ander elektronisch 
communicatiemiddel valt behalve een computer ook b.v. 
de welbekende ipod. 
Spelers mogen alleen roken in die ruimten die daarvoor 
zijn aangewezen. Ik denk dat schakers zich 
tegenwoordig vrij goed aan deze regel houden, omdat 
dit in feite een algemeen aanvaard gebruik is. 
Het notatieformulier is bedoeld om er de zetten op te 
schrijven. Maar je mag er ook de kloktijden, 
remisevoorstellen en b.v. een claim op te zetten. Je ziet 
ook wel eens hele verhalen op een notatiebiljet staan, 
maar dat is dus eigenlijk niet toegestaan. 
Zodra een speler zijn partij heeft beëindigd wordt hij niet 
meer als speler gezien, maar als toeschouwer. Dat kan 
consequenties hebben bij een eventueel ingrijpen door  
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de wedstrijdleider. 
Een speler mag zijn tegenstander niet afleiden of 
hinderen. Hierbij moet je denken aan onredelijke 
remisevoorstellen of onredelijke claims, maar ook lawaai 
maken in de speelruimte. 
Als een speler één van bovengenoemde regels 
overtreedt moet hij daarvoor door de wedstrijdleider 
gestraft worden. Deze heeft daarvoor een aantal 
mogelijkheden, waarvan een waarschuwing de minst 

ingrijpende en waarschijnlijk ook de meest toegepaste 
is. Maar hij kan ook overgaan tot het toekennen van 
meer bedenktijd aan de tegenstander of het 
verminderen van de bedenktijd van de overtreder. Een 
ernstiger vergrijp kan leiden tot verlies van de partij en 
eventueel tot het uitsluiten van het toernooi. 
Welnu, beste mensen, daar laat ik het bij. Hopelijk 
hebben mijn vijf artikelen een bijdrage geleverd aan 
jullie kennis van de spelregels. 

Een bericht uit het Westen 
Ignace Rood 

Het is alweer zo’n 2 jaar geleden dat ik noodgedwongen 
mijn lidmaatschap van ASV moest opzeggen. 
Noodgedwongen: Niet helemaal; maar als ik lid was 
gebleven zou ik om een partij te spelen zo’n 3 – 4 uur 
(auto) of 4 – 5 uur (openbaar vervoer) kwijt geweest zijn. 
Dat vond ik toch een beetje te gortig. Vandaar, met pijn 
in het hart, het ASV lidmaatschap opgezegd. 
Maar ik ben ASV nog niet vergeten. Af en toe bekijk ik 
de ASV website; de uitslagen en standen. Dan 
fantaseer ik een beetje waar ik nu op de ranglijst zou 
staan als ik nog zou meespelen: “Kijk, ik zou nog mooi 
boven die-en-die staan, maar nu wel ruim achter 
voormalig teamgenoot X, die zo te zien een flinke 
opmars heeft gemaakt. En wat zie ik nou? Wie staat er 
hier nu opeens wel erg laag? Jawel, het is een zeker 
heerschap Van D., nou, die zakt als een baksteen in de 
Marianentrog, niet geheel onverwacht natuurlijk, ik heb 
ook wel eens tegen deze kwakkelaar gespeeld die 
meestal kort na mijn krachtdadige opening jammerend 
opgaf.” Leuk om zo wat te mijmeren. 
Een jaar lang heb ik niet gespeeld en dan merk je 
opeens dat je niveau achteruit holt. Tenminste, zo gaat 
het bij mij. Ik heb niet al te lang geleden nog eens een 
partijtje gespeeld waarbij ik allerlei finesses miste die ik 
normaal zó zou zien. 
Wat te denken van dit: 

Dit is maar een deel van de stelling, er stonden nog wat 
meer stukken op en zo. Maar dat mijn tegenstander met 
zwart zich een vrijpion kon verschaffen door h5 te 
spelen had ik even niet door. Deze pionnenstructuur 
stond zelfs gedurende een zet of 6 en er ging geen 

lampje branden bij mij. Pas toen zwart ook 
daadwerkelijk h5 speelde dacht ik “O ja, dat is waar 
ook…”. En zo waren er meer van dat soort momenten. 
Ik ben enkele maanden geleden lid geworden van een 
lokaal schaakclubje hier. “De vereniging is klein maar 
wel gezellig”, zo kreeg ik te horen. Ik wandelde de 
speellocatie binnen. Ik werd met open armen ontvangen 
als lid nummer 18. Ik speelde weer 1 x per week een 
partijtje. In het begin vaak met veel “O ja, dat is waar 
ook” momenten. Maar dat nam gelukkig af. Er volgden 
een paar invalbeurten in een van de 2 teams die de 
vereniging rijk is en tot eenieders verbazing 
promoveerde het Eerste Team zelfs naar de 2e klasse! 
Dit gaf wat beroering, want was het af en toe al lastig 6 
spelers op te trommelen voor een speelronde in de 3e 
klasse, nu moeten er wel 8 spelers bij elkaar geschraapt 
worden voor ons enige overgebleven team (het 2e is 
maar geschrapt) in de 2e klasse.  
Je houdt het niet voor mogelijk, lezers, maar ik ben zelfs 
rapid-kampioen van ons kluppie geworden. Dit zegt 
natuurlijk wel genoeg over het niveau van deze 
vereniging.  
Ik heb warempel het gevoel dat ik weer wat beter speel 
(hoewel ik natuurlijk nooit zover was afgezakt tot een 
niveau dat ik zelfs van Het Heerschap Van D. zou 
verliezen… nee, dat nooit!). Zo was er een maandje 
geleden een partij tegen een andere oud-ASVer, een 
collega van mij, die net zoals ik door een reorganisatie 
moest verhuizen. Werd ik een half jaar geleden nog 
kansloos weggevaagd door mijn gewaardeerde collega, 
deze keer ging het een stuk beter: 
 
Ignace Rood - Rogier van Gemert 
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Na een tijd je ontzaglijk mooi gemanoeuvreerd te 
hebben was deze stelling ontstaan. Het ziet er niet 
slecht uit. Het paard op g5 staat fijn te irriteren, dus 
paardje moet blijven staan. Nu speelde ik (helaas) 
zonder al te lang denken 21. h4. Ik was alweer bijna in 
tijdnood en dan zie ik het meestal wat minder scherp. 
Het paard staat in dus even dekken, dacht ik met deze 
voor de hand liggende zet. Maar f4 beter zou zijn 
geweest. Mijn kleine voordeel werd wat kleiner. Er 

volgde 
21. … Df6 
22. f4  h6 
23. Pe4. Nu geef ik het voordeel definitief uit handen. 
Het had fxe5 moeten zijn. 
Uiteindelijk verzandde het na een wilde tijdnoodfase in 
remise. Weerrr niet gewonnen van deze Van Gemert! 
Maar eens zal ik zegevieren… 

HELP UW VERENIGING 
MET BROODNODIGE 
FINANCIËN!!!! 
 
Wanneer Gelderland Keukens 
door iemand van de vereniging 
aanbevolen wordt en op basis 
daarvan een offerte uitbrengt, 
levert dat de vereniging € 50,00 
op. Wanneer deze offerte een 
order wordt, stort Gelderland 
Keukens € 200,00 extra!!!!! 

Denk en Zet wint OSBOcup opnieuw 
Erik Wille 

Eind mei was ASV voor de vijfde keer gastheer van de 
OSBO-cupfinaledag. Een mooie dag lag in het 
verschiet, want met bekerhouder Denk en Zet, 
promotieklassekanon Bennekom, ons eigen ASV 4 en 
onze vrienden van Wageningen 3 hadden we een 
prachtig deelnemersveld. Voor ASV 4 begon de dag 
goed. Wageningen 3 was de beste tegenstander om de 
finale te kunnen halen, zo was bedacht. En welke 
tegenstander kwam bij de loting uit de koker? Juist! 
Wageningen 3. Nu is de theorie en de praktijk niet altijd 
gelijk. Al snel bleek Wageningen 3 op het bord een veel 
lastigere tegenstander dan in de hoofden van de ASV-
ers was bedacht. Als snel stond Ruud Wille slecht en tot 
overmaat van ramp wist Anne Paul Taal een goede 
stelling niet te winnen. Ivo van der Gouw ging in het 
eindspel ten onder aan de slechte positie van zijn 
koning. Na een remise van Koen Maassen van den 
Brink ging Wageningen 3 dus met 3-1 winst naar de 
finale. Nu zijn we goed bevriend met Wageningen, maar 
dit had nou niet perse gehoeven. In de andere wedstrijd 
was Denk en Zet oppermachtig. Bennekom kwam er 

niet aan en had alle geluk van de wereld dat het niet 
met 4-0 opgerold werd. Aan bord 1 werd nog net een 
halfje veiliggesteld door tijdsoverschrijding.  
 
Na al dit geweld in de halve finale volgde weer de 
welbekende uitgebreide lunch van het grand-café 
Lorentz. Samen met de 46 deelnemers aan het 
Vierkampentoernooi werd gegeten en dat is na de 
hevige strijd altijd een ontspannen moment. Tegen 
kwart voor drie laden de spelers zich dan weer op, 
zodra voor de kleur geloot wordt in de finalewedstrijden. 
Bennekom en ASV 4 kozen ervoor niet om de derde en 
vierde plaats te spelen. In een serie vluggertjes eiste 
Bennekom de derde plaats voor zich op. Voor het grote 
publiek was er dus slechts de finale tussen Denk en Zet 
en Wageningen 3. Ook in deze wedstrijd was Denk en 
Zet oppermachtig. Zelden zal een OSBO-cupfinale zo 
snel beslist geweest zijn. Binnen 2 uur spelen was het 
2-0. Het duurde uiteindelijk geen drie alvorens de 3-1 
winst op het scorebord stond. Denk en Zet mag in ieder 
geval nog twee jaar meedoen en ik vraag me af of er  
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Ik heb Tony altijd een van de vriendelijkste ASV-ers 
gevonden. Hij lijkt ook erg vaak een goed humeur te 
hebben.  Hij is daarnaast zeer hulpvaardig. Toen wij hier 
ooit hulp vroegen om het transportprobleem van Tom 
Bentvelzen op te lossen was hij een van degenen, die 
ogenblikkelijk positief reageerden. 
 
Schaak je al lang? Ja, ik heb het vroeg geleerd. Ik herinner 
me, dat ik op Jeugdland al speelde. Ik moet toen 7 of 8 
jaar geweest zijn. Maar ik moet het nog eerder geleerd 
hebben. Dat was op de lagere school. Wellicht was ik zes. 
Precies weten doe ik het niet meer. Maar wel stamt uit die 
vroege jaren een van de levendigste herinneringen. We 
speelden er een soort  competitie. Tijdens de partij 
gebeurde er iets, dat mijn aandacht afleidde. Toen ik weer 
naar het bord keek stonden een paar stukken anders. 
Maar dat werd natuurlijk ontkend. Ook de leider kon me 
niet helpen. Het was mijn ja tegenover het nee van mijn 
tegenstander. Noteren deden we toen natuurlijk nog niet. 
Ik ben nu 48, maar dat kan ik me nog zo goed herinneren. 
Verder is de schaakontwikkeling langzaam gegaan. Ik heb 
nooit les gehad en heb ook niet geprobeerd mijzelf uit 
boeken het nodige te leren. Ik heb er altijd geloof in gehad, 
dat ik door heel veel van sterkere spelers te verliezen, ik 
vanzelf beter zou gaan spelen. De twee, die dat geduld 
opbrachten waren Teun van Wensveen en Fokke 
Jonkman, allebei toen lid van ASV. Fokke zie ik nog 
steeds regelmatig; Teun is helaas veel te vroeg overleden. 
Het leidde er overigens niet direct toe, dat ik ook lid van 
ASV werd. Wij speelden altijd in café de Wacht. Pas na 
een jaar of drie werd ik ook lid. Dat moet ergens eind 
tachtiger jaren geweest zijn. Ik ben maar een aantal jaren  

Keurslager Putman 
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 een viertal opstaat dat de komende jaren Denk en Zet 
van de titel afhoudt. Misschien is de redding wel dat 
Denk en Zet mogelijk nog twee jaar op rij promoveert en 
dan KNSB gaat spelen. 
 
Tegelijk met de OSBO-cupfinaledag werd het ASV-
Vierkampentoernooi gespeeld. De grootte van dat 
toernooi is sterk wisselend. Dit keer waren er maar liefst 
46 spelers op het toernooi afgekomen. Een teken dat 
deze formule leeft. Niet vreemd overigens. Drie partijen 
spelen tegen gelijkwaardige tegenstanders in een 
prachtige locatie met een prima lunch en dan nog eens 
aardige prijzen in natura. Ik kan eigenlijk geen reden 
bedenken om niet mee te doen. Veel ASV-ers hadden 
dezelfde redenatie. En onze clubgenoten deden het 
goed. Van de elf groepen werden er zes gewonnen door 
een ASV-er. Mij sprak persoonlijk de zege van Henk 
Kelderman in groep K het meest aan. Onze nestor was 
in topvorm en liet al zijn tegenstanders met gedegen 
spel kansloos. In die groep ook een compliment aan 
Frank Laan. De captain van De Toren 4 was op ons 
verzoek bereid om het aantal deelnemers even te 
maken. Die meewerkendheid werd ook nog eens 

beloond met de tweede prijs. Ook Frans Veerman, Theo 
Koeweiden en Remco Menger wonnen hun groep, 
Frans en Remco zelfs met overmacht. In de hogere 
groepen was er nog winst voor Remco Gerlich en Tony 
Hogerhorst. Net als Henk Kelderman en Frans Veerman 
wonnen zij alle partijen. In de hoofdgroep ging de eerste 
prijs naar Wageninger Jeroen Franssen die met de 
maximale score onder meer Guust Homs en Martijn 
Boele achter zich liet. Leuk was ook dat ons oud-lid 
Fokke Jonkman, nog steeds in het bezit van een ASV-
hart, van de partij was. En hij kan ook nog steeds goed 
schaken. In groep B verloor hij slechts van Remco 
Gerlich.  
 
Het vierkampentoernooi was weer een groot succes en 
zal dan ook zeker op de schaakkalender blijven. 
Hopelijk ook de komende jaren weer samen met de 
OSBO-cupfinaledag, maar daar moet het OSBO-bestuur 
nog een beslissing over nemen. Mocht die strijd de 
komende jaren ergens anders terecht komen, dan is het 
aan ons om ook dan het ASV-Vierkampentoernooi 
succesvol te laten zijn. Vertel dus verder hoe leuk je het 
gehad hebt. 

Clublid 
Tony Hogerhorst & Hendrik van Buren 
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lid gebleven. Ineens trok het schaken mij niet meer zo. 
Maar ook dat ging weer over. Na ruim tien jaar weg 
geweest te zijn begon het weer te kriebelen. Ik moest 
steeds weer aan schaken denken en was er steeds op 
kleine schaal mee bezig. Ik begon zowaar weer naar 
ASV te verlangen. Na een jaar of tien zat ik weer op de 
club. 
 
Ben je ook echt beter geworden van al die 
verliespartijen? Ja, dat weet ik zeker. Soms ben ik zelf 
blij verrast. Vorig jaar deed ik voor het eerst mee aan 
het toernooi in Voorst. Daar moest ik in de eerste ronde 
tegen de winnaar van het vorig jaar. Rudi Bloemhard. 
Die zit boven 2000 Elo, maar ik heb hem mooi van het 
bord gespeeld. Het maakt bij mij dan een verlangen 
naar meer van dat soort prestaties wakker. Ik wil zo 
graag ook naar 2000 toe. Daarom blijf ik ook doorgaan 
met oefenen. Ik speel nog steeds graag tegen sterkere 
spelers en hoop daar het nodige van op te steken. 
Daarbij heb ik een voorliefde voor het normale schaak. 
Natuurlijk speel ik ook rapid, maar als ik met toernooien 
mee doe, zijn dat vaak partijen, waarbij je de volle 
denktijd krijgt. Ik ben daarin ook fanatiek. Ik merk dat 
vooral als het misgaat na een goede partij. Met je kennis 
over het spel weet je, dat je een goede kans hebt om te 
gaan winnen. Dan ineens doe je iets , wat je niet goed 
doordacht hebt. Weg zijn de winstkansen en het kan 
zelfs verlies worden. Ik kan daar lang een slecht humeur 
van hebben. Zelfs twee weken is wel voor gekomen. 
Maar een mooie winst daarna kan veel goedmaken. Ik 
ben in elk geval blij, dat ik nu vaker kan spelen. Vroeger 
zat mijn beroep me nogal eens in de weg. Ik ben 
taxichauffeur en had lang veel avond- en nachtdiensten. 
Dat is nu over. Ik heb nu vaste uren en rij overdag. Daar 
komt nog bij, dat mijn vrouw zeer stimulerend is. Zij 
vindt het leuk om mee te gaan. Als ik zit te spelen gaat 
zij iets bekijken of winkelen. Volgende maand speel ik in 
Zandvoort, dan gaat zij naar het strand. Ik bekijk de 
schaakkalender nu veel intensiever. 

Ik begrijp, dat schaken best een grote rol in je leven 
speelt. Ja, dat doet het zeker. Zodanig, dat ik er soms 
zelf om moet lachen. Ik ging met Fokke naar een 
concert van Alice Cooper. Daar houden we allebei van. 
Daarom keek ik er zelf ook van op toen we al snel blind 
zaten te schaken onder het concert. Blindschaken wordt 
door de buitenwacht altijd met groot ontzag bekeken. 
Trouwens dat geldt voor schaken in zijn totaliteit. Als 
mensen horen, dat je clubschaker bent slaan ze je vaak 
ineens hoger aan. Ik denk wel eens, dat dat niet eerlijk 
is tegenover dammers. Een clubdammer wordt 
nauwelijks met respect bejegend.  
 
Deze treffende waarneming kan men van Tony 
verwachten. Hij vertelde “speler” te zijn. Hij vertelde me 
ook vrij goed te dammen en nog even getwijfeld te 
hebben of hij niet zou gaan bridgen. Hij kijkt dus in geen 
geval neer op dammers, een trek, die sommige 
schakers niet vreemd is. Maar schaken boeit hem 
steeds weer en zo te horen zelfs steeds meer. 
Zou je nu nog weer ineens kunnen stoppen, zoals in de 
jaren negentig?  Nee, ik vind het nu zelfs jammer, dat ik 
dat ooit gedaan heb. Ik ben tien jaar kwijt geraakt in mijn 
schaakontwikkeling, want zoals ik al zei: die is 
gebaseerd op spelen, spelen, spelen.  Ook nu speel ik 
nog matches met Fokke en ook nu verlies ik nog steeds 
het merendeel van de partijen. Het zijn overigens 
bijzondere partijen. Het lijkt wel wat op 
correspondentieschaak. We spelen er altijd twee tegelijk 
en we doen een zet als we elkaar zien. We hebben de 
afspraak, dat we daarbij de stand nooit in de computer 
zullen stoppen. Ik vind het ook leuker om zo te 
“studeren”. Ik ben niet iemand, die  met een boek aan 
tafel de ontwikkeling van een variant zit door te nemen. 
Ook de computer gebruik ik niet of nauwelijks. Maar 
waarschijnlijk gebruik je hem wel om je eigen partijen te 
analyseren? Nee, ik heb meestal wel een gevoel waar ik 
(of mijn tegenstander)  iets minder goed  hebben 
gedaan. Dat pluis ik dan uit. Dan weet ik het. 

Wat was ASV weer succesvol bij het OSBO-
snelschaken voor clubteams. ASV-1 werd kampioen bij 
de KNSB-teams door Veenendaal en Wageningen-1 
achter zich te houden, ASV-4 won de strijd bij de 
Promotieklasseteams en de jeugd van ASV-11 was het 
beste jeugdteam. Succes is natuurlijk makkelijk te 
behalen als je als vereniging met veel teams op pad 
gaat want ook daar blonk ASV ook dit jaar weer in uit. 
Maar liefst 7 teams, waaronder 2 jeugdteams gingen 
naar Bennekom waar deze toernooidag opnieuw werd 
georganiseerd. Eigenlijk is het voor ASV een 
vanzelfsprekendheid om dit toernooi met zoveel 
mogelijk teams te bezoeken. Het hadden er zelfs meer 
kunnen zijn maar enkele trouwe deelnemers waren dit 
keer verhinderd. Het OSBO-snelschaken voor 
clubteams wordt bij ASV ook steeds meer gezien als 

een gezellig samenzijn met allerlei clubgenoten, sterk 
maar vooral ook minder sterk om zo aan het einde van 
het competitieseizoen gezamenlijk een toernooi te 
spelen en met elkaar op te trekken, ervaringen uit te 
wisselen, maar ook om tegen elkaar te spelen en elkaar 
daarbij dan de loef proberen af te steken. Dat laatste 
gebeurde veelal alleen in woorden maar soms ook in 
daden. 
Zo’n toernooidag vergt natuurlijk de nodige organisatie 
zeker als je er naar streeft om met zoveel mogelijk 
teams van de partij te zijn. Eerst er dus tijdig voor 
zorgen dat men de toernooidag reserveert, dan het 
samenstellen en opgeven van de teams, het regelen 
van chauffeurs voor degenen die niet zelf naar 
Bennekom reden en vervolgens regelen dat iedereen 
zich op de plaats van vertrek verzamelt zodat we   

ASV-1 snelschaakkampioen van de OSBO 
Ruud Wille 
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uiteindelijk tijdig op de plaats van bestemming zouden 
aankomen. Aldus geschiedde: vanuit Arnhem 
verzamelden zich zaterdagochtend zo rond half tien 
onder een lekker stralend zonnetje een groot aantal 
schakers bij ons vroegere clubgebouw “De Opbouw” 
aan de Velperweg. Gezelligheid troef dus, iedereen 
goed gemutst en zin in een dagje schaak. Dat “De 
Opbouw” nog steeds verzamelpunt is tekent ook de 
nostalgie naar ons vroegere schaakhome waar we zo 
lang onze competitieavonden hadden buiten het feit dat 
deze locatie natuurlijk voor velen mooi centraal gelegen 
is. Zo was het dus een ware volksverhuizing vanuit 
Arnhem. 
Aangekomen in Bennekom meldde wedstrijdleider Huub 
Blom mij bij aanmelding dat ASV het toernooi had 
gered. Een leuk compliment maar het tekent ook de 
situatie dat andere OSBO-verenigingen het 
enthousiasme niet kan opbrengen voor zo’n gezellige 
dag schaak of je nu bedreven bent in snelschaken of 
niet. Zo waren er uiteindelijk slechts 18 teams, waarvan 
dus 7 van ASV en dat op slechts 8 verenigingen uit de 
OSBO. De andere deelnemers kwamen vooral uit de 
omgeving van Bennekom met verenigingen als 
Wageningen (3 teams), Veenendaal, Ede (met ESV en 
De Cirkel) en natuurlijk Bennekom (2 teams) zelf. De 
verenigingen die “van ver” moesten komen waren dus 
ASV, Het Kasteel uit Wijchen (2 teams) en Koningswaal 
uit Beuningen. Daarmee bleef het met de deelname. De 
overige clubs lieten het afweten. En dat blijft natuurlijk 
jammer. 
Waar gezelligheid voorop staat wordt er natuurlijk ook 
gestreden om de titels. ASV-1 behoorde met 
titelverdediger Wageningen-1 en Veenendaal tot de 
favorieten bij de KNSB-teams. Voor de finale aanbrak 
moesten er eerst 8 wedstrijden in de voorronde worden 
gespeeld. Al meteen in de openingsronde zorgde ASV-4 
voor een daverende verrassing door regerend kampioen 
Wageningen-1 met 2½-1½ te verslaan. Barth Plomp 

versloeg in deze wedstrijd de sterke Sander van Eijk. 
Wageningen-1 kon dit op dat moment natuurlijk wel 
hebben omdat zij zich toch eenvoudig voor de finale 
plaatsen maar de winst van ASV-4 was toch even “het 
gesprek van de dag”. Overigens sloeg Wageningen-1 in 
de finale keihard terug en liet ASV-4 met 8-0 weten wie 
nu echt de sterkste was. Vier ASV-teams plaatsen zich 
via matchpunten bij de eerste negen en dus in 
finalegroep A. In deze finalegroep had ASV-1 
Wageningen-1 in een rechtstreeks duel met 5-3 
teruggewezen en bouwde allengs ook een voorsprong 
in bordpunten op, maar bij een groot verlies tegen 
Veenendaal zou dit team ons eerste in de slotronde nog 
voorbij gaan. Veenendaal ging dus voor deze 
theoretische kans maar ondanks een 4½-3½ nederlaag 
bracht dit het snelschaakkampioenschap van de OSBO 
niet meer in gevaar voor ASV-1. Met 50 bordpunten 
bleef het Veenendaal uiteindelijk 3 bordpunten voor. 
Wageningen-1 eindigde met 44 bordpunten als derde. 
Uitstekende scores natuurlijk ook in dit team waarbij 
Dirk Hoogland met maar liefst 21 uit 24 ASV-topscorer 
werd. ASV-3 eindigde in deze finalegroep A als vijfde 
met 31 bordpunten zelfs ruim voor ASV-2. Dit team 
eindigde gelijk met ASV-4 op een gedeelde 7e plaats 
met 22½ punt. ASV-4 dankte de finaleplaats aan een 4-
0 zege op Wageningen-3 in de laatste 
voorrondewedstrijd maar ook aan het matige presteren 
van Bennekom-1 dat evenals Wageningen-2 de 
finalegroep A niet haalde. ASV-4 kreeg hierdoor de prijs 
voor de beste promotieklasse uitgereikt, ASV-11 werd 
kampioen van de jeugd en jeugdspeler Bram 
Rouwenhorst kreeg de prijs als topscorer van de jeugd. 
ASV-7 tenslotte werd 2e achter De Cirkel bij de teams uit 
de 2e klasse OSBO. Zo was het een succesvolle maar 
vooral ook een gezellige dag. Ik weet zeker dat ASV ook 
volgend jaar weer met veel teams aanwezig is. Waar 
blijven de andere OSBO-verenigingen???  
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Met het overlijden van Gerrit Verbost heeft ASV een 
markant lid verloren. Gerrit Verbost was bij ASV vooral 
bekend als bestuurder en organisator. In 1963 trad 
Gerrit toe tot het bestuur van ASV. Eerst nog als 
algemeen bestuurslid, maar al snel had de geboren 
bestuurder een meer vooraanstaande rol als vice-
voorzitter en voorzitter.  
 
Voorzitter was Gerrit in het seizoen 1967-1968 en de 
periode 1977-1981. Tekenend voor Gerrit Verbost 
waren het niet de makkelijkste jaren, waarin hij zijn 
verantwoordelijkheid nam. In zijn eerste periode loodste 
hij ASV bekwaam door een onrustige periode heen, 
toen een drietal Wageningse studenten onder 
aanvoering van Wim Andriessen oppositie voerden 
tegen het bestuur. Het was in de roerige jaren na de 
degradatie van ASV 1 uit de hoofdklasse. Ook zijn 
tweede voorzittersperiode volgde op een onrustige tijd 
bij ASV. Opnieuw slaagde Gerrit Verbost erin de 
verschillen twee generaties om te buigen in een 
samenwerking tussen jong een oud, waarbij gewerkt 
werd aan een beter ASV. Belangrijk was dat het bestuur 
met Gerrit als preses, dankzij de hulp van Mart van der 
Ham en Karel van der Meer, al binnen een jaar slaagde 
om voor ASV een eigen speelzaal te vinden. Begin 1978 
vertrok ASV uit het clublokaal van GOVA en in de 
kantine van de Heidemij begon een periode van bloei. 
Dat Gerrit Verbost in 1981 stopte met het bestuurswerk 
betekende niet dat hij op zijn lauweren rustte. 
Integendeel, hij bleef actief als voorzitter van het 
organisatiecomité van het Open Nederlands 
jeugdkampioenschap en later was Gerrit ook voorzitter 
van de jubileumcommissie rond het 100-jarig bestaan 
van ASV in oktober 1991. Ook was Gerrit betrokken bij 
de start van het schaken overdag in Arnhem. Tenslotte 
was Gerrit jarenlang actief als teamleider. Voor al zijn 

verdiensten voor ASV werd Gerrit Verbost in januari 
2005 benoemd tot erelid. 
 
Gerrit was naast bestuurder echter ook een groot 
schaakliefhebber en hij sloeg dan ook vrijwel nooit een 
clubavond over. Gerrit Verbost speelde steevast in een 
van de laagste teams van ASV. Dat remde hem echter 
niet in zijn gedrevenheid om met zijn team een goed 
resultaat te halen. Belangrijker dan dat was voor Gerrit 
echter het sociale gebeuren rond de club. Op de 
clubavond was hij altijd een van de laatste schakers die 
de jas aantrok. Bij thuiswedstrijden van ASV 1 was hij 
altijd aanwezig en zeker in de jaren dat ASV in de kerk 
van het Diaconessenziekenhuis haar thuiswedstrijden 
speelde, was Gerrit altijd aanwezig bij de naborrel in ‘La 
Canette’. Voor iedereen had hij dan aandacht. En dat 
tekende Gerrit. Altijd was hij geïnteresseerd in zijn 
clubgenoten. Zijn enorme betrokkenheid bij het wel en 
wee van de club heeft ASV menigmaal goed gedaan. 
Nooit ging hij een discussie uit de weg en nooit 
verzuimde hij zijn mening te geven. Ook in de aanloop 
naar de laatste verhuizing van ASV was Gerrit Verbost 
actief om het bestuur te stimuleren een lokaliteit te 
zoeken die beter bij ASV paste. Zijn enthousiasme over 
het betrekken van het Activiteitencentrum Schreuder 
was dan ook groot. Helaas liet zijn gezondheidstoestand 
het toen al niet meer toe om zijn wekelijkse partijtje 
schaak te spelen. Al in het seizoen 2008-2009 moest 
Gerrit halverwege het seizoen ook het spelen in de 
OSBO-competitie met de veteranen van ASV 10 
opgeven. 
 
 
Gerrit, we zullen je missen.  
 
Rust in vrede. 

IN MEMORIAM  
 

Op 15 juni 2010 is op 85-jarige leeftijd is overleden 
 

GERRIT  VERBOST 
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Bij deze herinnering aan mens en bestuurder Gerrit 
Verbost hoort toch ook een schaakherinnering. 
Onderstaand fragment komt uit de promotiecompetitie 
1984-1985. Gerrit excelleert hier als speler van de 
senioren van ASV 8 in een wedstrijd tegen UVS 5 
Gerrit is hier met zwart aan zet tegen R. de Groot. 

1. … Dg1+ 2. Kh4 Dh1+ Terecht, na afruil kan zwart 
niet profiteren van de abominabele positie van de witte 
toren. 3. Dh3 Na 3. Kg3 Td3+ 4. Kf2 Dh2+ 5. Dg2 Df4+ 
6. Ke1 Dc1+ volgt een afruil en afwikkeling naar een 
gewonnen eindspel. 3. … Dxe4+  4. Kh5 Td3  5. Df1 
Tf3  6. Dg2 Dxf5  7. Kh4 Er dreigde Th3+. 7. … Tf4+  0-
1   De aantekeningen zijn van Hendrik van Buren uit En 
Passant. 
  

Erik Wille 

Sinds het computertijdperk heeft de theorie zich als een 
zot ontwikkeld met als gevolg dat men om de top te 
halen ook als een zot de theorie moet kennen. Bijna 
autistisch lijken de Carlsens, Topalovs en Kramniks van 
onze tijd partijen te onthouden en theorie te spuien. Als 
het een beetje meezit hebben ze een stelling tot de 
vijfentwintigste zet al op het bord gehad. Als het niet 
meer is. 
Hoewel deze door velen verafschuwde ontwikkeling 
dezer dagen hoogtij viert, zijn de gespeelde partijen in 
diezelfde top allerminst saai! Akkoord, het afgelopen 
wereldkampioenschap was niet om  jolig over naar huis 
te schrijven, maar zowel de partijen van het Kings-
toernooi in Roemenië (met een briljante Magnus 
Carlsen en een prachtige, positionele 
koningsaanvalpartij van Boris Gelfand (2741) tegen 
Wang Yue (2752)), alsook de magie van voornamelijk 
Loek van Wely in Chigago (vooral de partij tegen 
Kacheishvili was indrukwekkend), die met de flinke 
score van 7½ uit 9 zijn portemonnee mocht vullen met 
een slordige 10.000 euro, zijn de moeite van het 
naspelen waard. 
 
Als relatief zwak schaker volg ik de toernooitjes redelijk. 
Zeker als de meesters en grootmeesters in Nederland 
aantreden, wil ik regelmatig een partijtje live meespelen. 
Vooral de eerste rondes zijn vaak interessant. Er is altijd 
wel een meester of een grootmeester die een steekje 
laat vallen tegen een zwakkere broeder, maar de manier 
waarop de meeste 2200-spelers worden geslacht door 
het superieure schaakras is vaak bruut. 
 
De altijd in tijdnood verkerende Friso Nijboer is zo'n 
stukverplaatser van superieur kaliber. Niet de top, nooit 
hors catégorie, maar toch een sterke gm die weer 
richting de 2600 gaat, daar waar zijn top in 2006 op 

2641 lag. Zijn partij tegen Etienne Goudriaan met de 
respectabele rating van 2249 op het Hilversums Open, 
dat net afgelopen is bij het uitkomen van dit blad -wij 
serveren u vers van de pers-, kan zo in ieder lesboek. 
De reden dat ik deze partij heb gekozen, ligt in het 
gemak waarmee grootmeesters verborgen zetten lijken 
te vinden. 
Mijn tip: zoek, vind en speel eens een bizarre zet! 
 
Nijboer, Friso - Goudriaan, Etienne 
29 juni 2010, HSG Open 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Le2 
e5 7.Pb3 Le7 8.0-0 0-0 9.Kh1 Le6 10.f4 exf4 11.Lxf4 
Pc6 12.De1  

Tot zover de meest gespeelde variant van de 
Opovcensky variatie van de Siciliaanse Najdorf. Twaalf 
zetjes theorie die een grootmeester natuurlijk moet 
kennen.  
12...Pe5  
De meest gespeelde variant. De vorig jaar gespeelde  

Het land der blinden 
Martijn Boele 



20 

 Juli 2010 ASV-Nieuws 
boeiendste was ...d5?! die Jakovenko op het bord 
bracht tegen Naiditsch. Voor de volledigheid: 12.De1 
d5 13.exd5 Pxd5 14. Td1 Lb4 15.Lf3 Pce7 16.Le5 Lxc3 
17.Lxc3 Dc7 18.Le5 Dxc2 19.Le4 Dc8 20.Dg3 f6 
21.Ld6 Td8 22.Pd4 Lf7 23.La3 Lg6 24.Lf3 Pe3 25.Lxe7 
Pxf1 26.Df2 Td7 27.Lg4 Dc7 28.Le6+ Kh8 29.Dxf1 
Txe7 30.Lb3 Le4 31.Pe6 De5 32.Pf4 Lc6 33.h3 Tae8 
34.Df2 Dg5 35.Kh2 Te4 0-1  
13.Td1 Dc7 14.Pd4 Tad8 15.Dg3 Kh8  
Allemaal natuurlijke zetten.  
16.Lc1!?  
De eerste zet die extra aandacht verdiend. Waarom 
Lc1 in deze stelling? De loper lijkt goed te staan op f4: 
zowel de verre penning naar de dame zit in de stelling 
en het paard op e5 dient wellicht ook eens geslagen te 
worden. Er zit natuurlijk meer achter. Nu kan het paard 
van d4 gerust naar f5 springen. Het ros kan bij een ruil 
met de toren worden terug genomen. Ook is b2 gedekt. 
De typische Siciliaanse zet van zwart ...Pc4 heeft dan 
minder om het lijf en wit hoeft zijn witveldige loper niet 
af te ruilen. Maar misschien belangrijker: de zet Pg6 
heeft nu geen betekenis meer. Cyclopen plaveien de 
weg voor de blinden naar de lemmingrots van tevoren. 
16...b5 17.a3  
Wel even ...b4 voorkomen.  
17...Db7 18.Tfe1  

 
18...Pg6?!  
Dubieus, maar zwart dorst het niet aan.  
[18...Pxe4 lijkt gevaarlijk, maar het kan precies! 
19.Pxe4 Dxe4 20.Lc4 (20.Lxb5 Dg4 21.Lxa6 Lh4! Die 
moet je ook maar even zien.) 20...Dg4 21.Lxe6 fxe6 
22.Dxg4 Pxg4 23.Pxe6 Pf2+ 24.Kg1 Pxd1 25.Pxf8 Lxf8 
26.Txd1 is een praktisch geforceerde remisevariant.]  
19.Lg5  
Daar komt de witte loper / uit z'n holletje gekropen. 
19...d5  
 
 
 
(zie volgende diagram) 

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

026 - 4420937 

(advertentie)  

De eerste slechte zet van zwart. In het begin kon de zet 
nog, zie Javovenko, maar nu is het niet goed. 20.exd5 
Pxd5  
[20...Lxd5 21.Pf5±]  
21.Lf3  
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Een prachtig seizoen ligt achter ons. Alle kampioenen 
zijn bekend. Helemaal aan het eind van deze ASV-
Nieuws vind je de ELO-lijst, zoals die er aan het eind 
van dit competitieseizoen uit ziet. Verderop in dit verhaal 
staan de eindstanden per groep met alleen die spelers 
die de vereiste 25 partijen hebben gehaald. En hoewel 
de opkomst op de clubavonden dit seizoen hoger was 
dan de laatste decennia hebben minder spelers het 
eindklassement gehaald. Slechts 35 tegen 41 in het 
vorige seizoen haalden deze grens. Wel waren er bijna 
60 spelers die 20 of meer partijen speelde. Juist voor 
die groep die maar een stuk of vijf partijen tekort komt, 
ligt er een uitdaging voor het nieuwe seizoen. Afgelopen 
seizoen beloofde ik zelf dit seizoen het eindklassement 
te halen. Ik roep nu jullie op om daar naar te streven in 
het seizoen 2010-2011. Het is goed te zien dat ASV een 
competitie heeft waar ook de sterke schaker met enige 
regelmaat meespeelt. Bij zoveel verenigingen is dat niet 
vanzelfsprekend.  
 
 
 
Clubkampioenschappen 
Wouter van Rijn heeft de titelstrijd met Guust Homs en 
Peter Boel winnend weten af te sluiten. In ronde 32 
boekte Wouter van Rijn met zwart een zege tegen Anne 
Paul Taal. Die winstpartij bracht hem op 25 partijen en 
bovendien bleef het kleine gaatje met titelverdediger 

Guust Homs in tact. 
Hoe spannend het 
geweest is dit 
seizoen blijkt wel uit 
het minieme 
verschil tussen de 
twee kemphanen. 
Slechts 19 punten 
scheiden het duo 
van elkaar. De 
score van beide 
spelers is zelfs 
gelijk. De derde 
plaats gaat 
volkomen verdiend 
naar Peter Boel. In 
zijn eerste seizoen 
in de interne competitie was de speler van het eerste 
team zonder twijfel de smaakmaker. In elke partij 
speelde Peter Boel vol op winst. Soms ook als dat niet 
kon. Daardoor gingen enkele remiseachtige stellingen 
verloren. Maar remise spelen zit nu eenmaal niet in de 
genen van Peter. Achter deze drie toppers valt de hoge 
klassering van Jan Knuiman op. Heel onopvallend sloop 
de speler van ASV 5 door het seizoen en haast 
ongemerkt werd hij de beste van de rest, overigens 
gedeeld met Theo Jurrius, ook al zo’n attractieve speler. 

Een dodelijke penning.  
21...Lxg5  
[Iets beter was 21...Ld6 maar ook dan is het winnend 
voordeel voor Nijboer evident, maar prachtig, want er zit 
een verborgen zet in de stelling: 22.Df2 Td7 23.Lf6! het 
vervolg van de partij in ogenschouw nemende had 
Nijboer deze zet vast gezien. 23...gxf6 (Op andere 
zetten slaat wit door op g7 om daarna direct zijn toren 
op e6 te offeren! Bijvoorbeeld 23...Lf4 24.Lxg7+ Kxg7 
25.Txe6 fxe6 26.Pxe6+ Kh8 27.Pxf8 enzovoorts.) 
24.Lxd5 Lxd5 25.Pxd5 Dxd5 26.Dxf6+ Kg8 27.Pf5 En 
zwart moet de dame offeren om mat te voorkomen.]  
22.Dxg5 f6  

23.Dxg6!!  
Dé verborgen zet! Een schitterend dame-offer die de 
partij direct beslist. Zeg eens eerlijk: had u 'm gezien? 
23...hxg6 24.Pxe6 Dc8 25.Pxd5 Dxc2 26.Pxf8 Txf8 
27.Le4  
En opgegeven.  
Wit gaat via Lxg6 en de h-lijn, eventueel gesteund door 
het paard mat zetten. 1-0  

Interne competitie 
Erik Wille 

-matnet- 
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In de vorige ASV-Nieuws schreef 
ik dat groep B wel beslist leek. 
Koploper Ruud Verhoef zou 
immers een voorsprong van 67 
punten niet meer uit handen 
geven. Dat was ook zo, maar het 
verschil met zijn concurrent, Rob 
van Belle, werd door de 
achtervolger nog wel gehalveerd. 
In zijn laatste vier partijen won Rob 
twee keer en speelde hij twee keer 
remise en dan ook nog eens tegen 
sterke spelers. De titel gaat echter 
volkomen verdiend naar Ruud 
Verhoef. Het hele seizoen stond hij 
mede door een prachtig 

bekerseizoen aan kop. Ruud 
Verhoef is zo aan een opmars 
bezig. Het gaat niet snel, maar wel 
steeds verder omhoog. Van deze 
kampioen gaan we dan ook vast 
nog meer horen. Bij de jeugd pakt 
zijn zoon Pieter af en toe al prijzen. 
Het lijkt erop dat de periode 
Verhoef aanstaande is. Achter het 
leidende duo schoof Jacques 
Boonstra op naar de derde plek. 
Rob Gerhardus en Albert Marks 
vielen vanwege een tekort aan 
partijen uit de top van de ranglijst 
weg. 

  Groep A TOTAAL INTERN EXTERN 

Nr Naam TPR Totaal Aantal 
TPR-

int Intern Aantal 
TPR-
ext Extern Aantal 

1 Wouter van Rijn 2217 17 25 2225 11,5 16 2202 5,5 9 

2 Guust Homs 2198 17 25 2197 10,5 16 2200 6,5 9 

3 Peter Boel 2168 24 37 2207 18,5 27 2062 5,5 10 

4 Jan Knuiman 2045 16,5 28 2076 11,5 19 1979 5 9 

5 Theo Jurrius 2045 14 25 2097 10 17 1933 4 8 

6 Anne Paul Taal 1956 13,5 25 1938 6 13 1976 7,5 12 

7 Erik Wille 1910 13,5 27 1826 6 16 2033 7,5 11 

8 Ruud Wille 1901 20,5 38 1929 14 25 1846 6,5 13 

9 Siert Huizinga 1861 19 38 1889 13,5 27 1793 5,5 11 

10 Martin Weijsenfeld 1854 19,5 39 1885 15,5 28 1774 4 11 

11 Tony Hogerhorst 1842 18 34 1875 14 25 1750 4 9 

12 Désiré Fassaert 1795 15 34 1767 10,5 25 1871 4,5 9 
13 Hedser Dijkstra 1708 11,5 25 1687 8 18 1763 3,5 7 

  Groep B TOTAAL INTERN EXTERN 

Nr Naam TPR Totaal Aantal TPR-int Intern Aantal 
TPR-
ext Extern Aantal 

1 Ruud Verhoef 1857 15,5 28 1920 13,5 21 1667 2 7 

2 Rob van Belle 1824 21 34 1799 14,5 26 1907 6,5 8 

3 Jacques Boonstra 1766 16 29 1744 9,5 20 1813 6,5 9 

4 Dick Hajee 1737 14,5 28 1754 12 21 1686 2,5 7 

5 Jan Vermeer 1716 20 39 1710 15 29 1732 5 10 

6 Harold Boom 1709 12,5 26 1741 9 19 1623 3,5 7 

7 Jan Groen 1704 16 29 1693 11,5 22 1739 4,5 7 

8 Frans Veerman 1644 15 26 1625 12,5 23 1789 2,5 3 

9 Henk Kuiphof 1612 12,5 28 1655 11 21 1483 1,5 7 

10 Hendrik van Buren 1597 15 30 1628 12 22 1511 3 8 

11 Theo Koeweiden 1564 12,5 28 1576 10 21 1527 2,5 7 
12 Horst Eder 1460 11,5 28 1470 10 22 1423 1,5 6 
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De ontknoping van de 
titelstrijd in groep C is 
zeer verrassend. 
Walter Manschot 
stond immers een 
straatlengte voor op 
zijn concurrenten Ton 
van Eck en Remco 
Menger. Geen van de 
drie spelers speelde 
echter voldoende 
partijen, waardoor de 
complete top drie 
wegviel uit de ranglijst. 
Nummer vier Lion de 
Kok profiteerde hiervan en pakte zo onverwacht de titel. 
De prestatie is er echter niet minder om. Ook Lion de 

Kok ontwikkelt zich de laatste jaren gestaag. Van een 
vaste waarde in ASV 11 groeide hij dit seizoen uit tot 
topscorer van ASV 9 in de derde klasse. Ook in de 
interne competitie is Lion de Kok een steeds lastiger te 
nemen hindernis. De trainingen van Pascal Losekoot 
zullen er zeker debet aan zijn. Misschien is dat een 
stimulans voor de concurrentie om zich ook aan te 
melden voor deze trainingen. Oud-kampioen Ko 
Kooman eindigde ook dit seizoen weer hoog al moest hij 
ook Liedewij van Eijk voor laten gaan. Met Lion en 
Liedewij heeft ASV weer twee spelers die aankloppen 
bij de grote middenmoot. En wie weet waar dat gaat 
eindigen? De veteranen van ASV 10 geven ook dit 
seizoen weer het grote voorbeeld. Maar liefst vijf van de 
zes spelers staan in het eindklassement.  
 
ELO-stijger 

Elk seizoen is er ook een prijs voor 
de speler die de meeste ELO-punten 
stijgt op de interne ELO-lijst.  
 
De beste 15 staan hierboven. Pim 
Rijmer stond steeds bij de besten en 
hij heeft de race om de eerste plaats 
tot het eind volgehouden. Een 
knappe prestatie van een speler die 
dit seizoen de gelederen van ASV 
kwam versterken. Opvallend is dat 
ook de andere nieuwkomers Gerard 
Viets en Remco Menger hoog 
geëindigd zijn. Knap zijn 
vanzelfsprekend ook de prestaties 
van Walter Manschot en Peter Boel. 
Xadya van Bruxvoort is het 
boegbeeld van de doorstroming van 
de jeugd naar de senioren. Hopelijk 
volgen er snel meer met hetzelfde 
goede resultaat. 
 
De ‘hoofdsponsoren’ van 
bovenstaande 15 spelers waren de 
volgende tien spelers: 

  Groep C TOTAAL INTERN EXTERN 

Nr Naam TPR Totaal Aantal TPR-int Intern Aantal 
TPR-
ext Extern Aantal 

1 Lion de Kok 1542 16,5 28 1493 12 20 1663 4,5 8 

2 Liedewij van Eijk 1482 17,5 33 1489 12,5 23 1466 5 10 

3 Ko Kooman 1417 9 26 1501 9 19 1188 0 7 

4 Hans Meijer 1388 14,5 29 1443 13,5 22 1216 1 7 

5 Jan Sanders 1339 16,5 30 1328 13 23 1374 3,5 7 

6 Pim Rijmer 1318 14,5 27 1318 14,5 27 1244 0 0 

7 Bob Hartogh Heys 1308 13 31 1329 12 24 1238 1 7 

8 Henk Kelderman 1228 15 39 1237 13 32 1189 2 7 

9 Hein van Vlerken 1162 14 39 1163 11,5 32 1157 2,5 7 
10 Phillip Stibbe 1070 8 26 1070 8 26 1117 0 0 

Nr Naam Stij Grp ELO TPR Totaal Aantal 
1 Pim Rijmer 144 C 1244 1318 14,5 27 

2 Walter Manschot 120 C 1600 1693 14 22 

3 Peter Boel 108 A 2141 2168 24 37 

4 Lion de Kok 93 C 1480 1542 16,5 28 

5 Gerard Viets 78 C 1178 1217 11,5 23 

6 Wilfred Ariens 78 C 1519 1612 10 15 

7 Jan Knuiman 77 A 1978 2045 16,5 28 

8 Remco Menger 72 C 1475 1526 14 24 

9 Rob van Belle 68 B 1802 1824 21 34 

10 Frank Schleipfenbauer 68 A 2134 2172 11 17 

11 Ruud Wille 64 A 1899 1901 20,5 38 

12 Leon van Tol 62 A 2186 2243 13,5 19 

13 Ruud Verhoef 60 B 1828 1857 15,5 28 

14 Xadya van Bruxvoort 56 C 1256 1365 6,5 10 
15 Daan Holtackers 43 A 2014 2279 5 6 

Grootste stijgers 
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Ik weet bijna zeker dat enkele van 
deze spelers komend seizoen een 
vooraanstaande rol gaat spelen in de 
lijst van stijgers. Het verlies is dus 
een investering in een mooie 
toekomst.  
 
Bekercompetitie 
In een van de vorige nummers van 
ASV-Nieuws hebben we de titel van 
Ruud Verhoef al gemeld. Ruud won 
de bekergroep overtuigend en 
stroomde bij de laatste acht in in de 
Kroongroep. Vervolgens kwam Ruud 
door een zege op Jan Knuiman zelfs 
in de halve finale. Daarin was Guust 
Homs een maatje te groot, al gaf 
Ruud de inmiddels gewezen 
clubkampioen goed partij. Peter Boel 
klopte in de andere halve finale Léon van Tol in twee 
duels. Peter Boel bleef in de finale de baas over Guust 
Homs, zodat hij in zijn eerste interne seizoen ook 
meteen een prijs pakte en daar zou het ook niet bij 
blijven. Voor Guust Homs waren de druiven zuur, want 
hij verloor zo twee jaar op rij in de finale. 
 
Rapidcompetitie 
Deze titel ging na een spannende strijd naar Remco de 
Leeuw. Dat stond al in het meinummer van ASV-
Nieuws. 
 

Snelschaakkampioenschap 
Begin juni werd gestreden om de snelschaaktitel. Ruim 
dertig spelers speelden mee. In de voorronden waren er 
meteen al verrassingen, want Ruud Verhoef en Wouter 
Abrahamse wisten zich te plaatsen voor de finalegroep, 
terwijl gekende snelschakers als Anne Paul Taal en 
Koen Maassen van den Brink in de tweede groep 
terecht kwamen. In de finalegroep was Peter Boel 
oppermachtig. Peter bleef met zes punten clubkampioen 
Wouter van Rijn een vol punt voor.  
 
Super Prestigeklassement 

In dit klassement komen alle eindstanden in de 
diverse disciplines samen. Uiteraard wordt de 
interne competitie het zwaarst gewaardeerd. 
Voor die titel moeten immers 34 avonden lang 
gestreden worden.  
 
De verschillen in dit klassement zijn klein. Het 
verschil tussen winnaar Wouter van Rijn en 
nummer twee Guust Homs werd op de 
snelschaakavond gemaakt. Peter Boel werd ook 
hier derde. Hij verloor voor de winst in dit 
kampioenschap teveel punten bij het 
rapidkampioenschap. De eindstand geeft de 
spanning die er dit seizoen was prima weer. 
Hopelijk is dat komend seizoen niet anders.  
Na seizoen 2009-2010 kun je bijna niet 
verwachten dat het komende seizoen nog leuker 
en spannende wordt. Toch kan dat. Als iedereen 
net als dit seizoen weer trouw de club bezoekt, 
krijgen we weer vele mooie partijen en 
spannende kampioenschappen. Aan hen die nu 
nipt het aantal van 25 misten de uitdaging om 
komend seizoen in de eindstand te komen. Ik 
daag de spelers die maar weinig kunnen op 
donderdag uit om toch af en toe een partij te 
komen spelen. En als dat niet lukt, ben je 
natuurlijk later op de avond meer dan welkom 
om nog even wat te vluggeren of gezellig aan de 
bar wat bij te praten. Want daar is ASV ook voor! 
Graag tot volgend seizoen. Op 2 september gaat 
de interne competitie weer van start. 

Nr Naam Stij Grp ELO TPR Totaal Aantal 
1 Gerben Hendriks -128 A 1971 1838 4,5 20 

2 Arif Dundar -120 C 1280 1064 3 13 

3 Henk Kelderman -119 C 1261 1228 15 39 

4 Tom Bentvelzen -108 B 1594 1504 8,5 24 

5 Hein van Vlerken -104 C 1195 1162 14 39 

6 Horst Eder -93 B 1515 1460 11,5 28 

7 Ernst Singendonk -90 C 1386 1036 0 6 

8 Robert Naasz -89 A 1726 1622 6,5 21 

9 Dirk Hoogland -83 A 2098 2022 8,5 20 
10 Paul de Freytas -82 A 1848 1757 6 20 

Grootste dalers 

  int beker rapid snel totaal 
Wouter van Rijn 32 3 13 7 55 

Guust Homs 28 10 10 1,5 49,5 

Peter Boel 24 12 1,5 8 45,5 

Theo Jurrius 18   13   31 

Jan Knuiman 18 3     21 

Remco de Leeuw     16   16 

Anne Paul Taal 12       12 

Dirk Hoogland   3   6 9 

Erik Wille 8       8 

Ruud Verhoef   6   1,5 7,5 

Gerben Hendriks     7   7 

John Sloots     7   7 

Otto Wilgenhof     1,5 5 6,5 

Léon van Tol   6     6 

Ruud Wille 4       4 

Wouter Abrahamse       4 4 

Sjoerd van Roosmalen   3     3 

Richard van der Wel       3 3 

Siert Huizinga     1,5   1,5 
Rob Huberts     1,5   1,5 

Superprestige 
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Een paar weken voor Hemelvaart ontving ik een e-mail 
van Ruud Verhoef. Hij had wel zin om net als vorig jaar 
in Groningen aan het weekendtoernooi mee te doen. Of 
ik ook plannen in die richting had. Een lang weekend 
schaken leek me wel wat. Mijn vorm is dit seizoen 
hopeloos. Misschien dat het tij gekeerd kon worden door 
me een paar dagen met niks anders dan schaken bezig 
te houden? Na wat belletjes bleek dat mijn ouders, die 
in Groningen wonen, het hele Hemelvaartweekend niet 
thuis zouden zijn. Daarmee was een slaapplaats dus 
ook geregeld. Een bezoekje aan mijn schoonmoeder, 
die die zaterdag jarig zou zijn, moest ook nog wel 
lukken. Het toernooi ging over 7 ronden met een partij 
op Hemelvaart en de volgende dagen telkens twee 
partijen op een dag. Ruud mocht met zijn rating van net 
boven de 1800 kiezen in welke groep hij mee zou doen. 
In eerste instantie had hij gekozen voor de B-groep 
maar uiteindelijk nam hij het moedige besluit de strijd 
aan te gaan met de grote jongens in de A-groep.  
 
Hemelvaartsdag reisden we elk op eigen gelegenheid 
naar het Noorden. Ik reed met vriendin en zoontje eerst 
langs mijn schoonouders in Gieten waar zij het weekend 
zouden logeren. Daarna door naar de toernooizaal aan 
de Peizerweg, vlakbij het Stadspark. Bij binnenkomst 
trof ik Fokke Jonkman, die net als vorig jaar ook weer 
van de partij was. Ik vertelde hem over mijn vormcrisis 
en hoe ik ruim 100 ratingpunten was verloren tov vorig 
jaar. Lachend vertelde Fokke dat hij nog veel meer 
punten was verloren (ik ben het exacte getal 
vergeten….).  
 
In de eerste ronde speelde ik tegen een speler van SC 
Groningen met een rating van 1400+. Normaal 
gesproken geen probleem en dat was het ook niet. Om 
me heen viel de ene verbazingwekkende uitslag na de 
andere waarbij spelers met 300 rating punten meer dan 
hun tegenstander toch verloren. Ik kreeg in de opening 
een pion cadeau die ik zonder al te veel moeite kon 
houden. Later kon ik dit omzetten naar een vol stuk. Op 
een gegeven moment had ik D+L tegen D met aan elke 
kant nog een handvol pionnen. Om de winst zeker te 
stellen offerde ik mijn loper om na de gedwongen 
dameruil het pionneneindspel uit te schuiven. ’s Avonds 
bij de afhaal Chinees een rijsttafel gehaald. Ruim 3,5 kg 
eten voor 2 personen bleek ietwat teveel…….  
 
Na een slechte nacht (te zwaar getafeld?) waren we de 
volgende ochtend waren we ruim op tijd in de speelzaal. 
Kopje koffie? Ja, lekker! Maar wat bleek: geen koffie. De 
zaal stroomde langzaam vol maar nog steeds geen 
koffie. De eerste koffie werd pas geschonken nadat de 
klokken waren ingedrukt. Een stuitend gebrek aan 
commercieel inzicht waarvan er helaas nog meer 
zouden volgen. Maar goed, ik had mijn cafeïne shot 
thuis al gehad. Helaas was hier niet veel van te merken: 

van den Bos,F (1834) - Naasz,R (1730) 
Groningen Open (B-Groep) (2), 14.05.2010 

Stelling na 15. Ld3-b1 
 
15...Pce7?? Nadat ik deze zet had gedaan beklaagde ik 
me tegen Ruud over het schuifgehalte van mijn partij en 
hoe dat soort schaak mij helemaal niet ligt, me niet 
realiserend dat aan het schuiven een einde was 
gekomen...  
16.Lxh7+! Erg pijnlijk natuurlijk.......(zie ASV Nieuws 
september 2008). Met mijn laatste zet maak ik, door het 
opheffen van de dekking van g5 dit offer mogelijk.  
16...Kxh7 Niet aannemen is slechter: 16...Kh8 17.Pg5 
dreigt Pxf7 17...Dd7 18.Dh5 en mat volgt. 17.Pg5+ Kg6 
De beste verdediging. 17...Kg8 18.Dh5 Pf6 19.Dxf7+ 
Kh8 20.Pxe6 Dd7 21.Pxf8 Txf8 22.Dxe7+-  
18.Pxf7! 18.Dg4 is hier niet goed vanwege 18...Pf6! 
(18...f5?? 19.Txe6+) 19.Pxe6+ Pxg4 20.Pxd8 Tcxd8 
21.hxg4 en wit blijft een stuk achter.  
18...Dd7 18...Kxf7?? 19.Dxe6#  
19.Pxd6 Wit krijgt 3 pionnen + een kwaliteit voor het 
stuk en de zwarte koning staat nogal op de tocht.  
19...Pf5 20.Dg4+ Kh7 21.Pxc8 Dxc8 22.Dh5+ Kg8 
23.Le5 Dc6 24.Pf3 Pf6? 25.Lxf6 gxf6 26.d5! Dc8 
27.dxe6 Pg7?? 27...Txe6  
28.Df7+ Kh8 29.Pd4 Na 29.Td4 had ik direct 
opgegeven maar veel maakt het natuurlijk niet uit.  
29...Dc5 Toe maar, nog een stuk weggeven.....  
30.Dxb7 1–0 
 
Een slechte partij. Het offer over het hoofd zien is 
natuurlijk niet best. Maar nog kwalijker is dat ik in de 
fase daarna niet maximaal geconcentreerd was. De 
stelling is nog niet heel makkelijk te winnen voor wit 
maar dan moet ik natuurlijk wel meer weerstand bieden 
dan ik nu deed.  
 
Dan de middagpartij: 
 
Naasz,R (1730) - van der Veen,A (1722)  
Groningen Open (B-Groep) (3), 14.05.2010 

Groningen 2010 
Robert Naasz 
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1.e4 e6 2.d3 c5 3.Pf3 Pc6 4.Pbd2 g6 5.g3 Lg7 6.Lg2 
Pge7 7.0–0 d6 8.Te1 Tb8 9.a4 b6 10.Pc4 Diagram  

10...Tb7 Zo krom zie je ze zelden.....maar gek genoeg 
vindt Fritz het niet eens slecht.  
11.e5 d5?? Fritz geeft  11...dxe5 12.Pfxe5 Pxe5 
13.Pxe5 0–0! en nu heeft zwart compensatie na de 
kwaliteitswinst 14.Lxb7 Lxb7 doordat hij over de lange 
witte diagonaal heerst.  
12.Pd6+  Hier speelde Anne Td7 en moest ik hem er 
dus op wijzen dat dit toch echt geen legale zet was....... 
Nadat hij van de ergste schrik was bekomen speelde hij  
12...Kf8 13.Pxb7 Lxb7+- en de rest is een kwestie van 
techniek zoals dat heet. Helemaal vlekkeloos was het 
niet.....  
14.c3 h6 15.d4 Kg8 16.Le3 Pf5 17.Dd2 Kh7 18.dxc5 
Pa5 19.Dc2 Pxe3 20.Txe3 bxc5 De afgelopen paar 
zetten heb ik lopen prutsen. Nu gelukkig weer een 
goede zet:  
21.h4! Lf8 22.h5 Le7 23.Td1 La6 24.Lh3 Db6 
25.hxg6+ fxg6 Diagram  

26.Ph4! Lxh4 27.gxh4 Tf8 Mij leek  27...d4 nog wel wat 
te hebben na  28.cxd4 cxd4 29.Tg3?! (29.Txd4! Dxd4 
30.Dc7+ en mat volgt. ) 29...d3 30.Db1? ' Veel te 
passief!'  zei Ruud onmiddellijk toen ik hem deze variant 
liet zien. En hij had natuurlijk gelijk.....(30.Tdxd3 Lxd3 
31.Dxd3 Tg8 32.h5 Dd8 33.Lxe6 Dxd3 34.Lxg8+ Kxg8 
35.Txd3 en wit wint. ) 
28.Tg3 Tf5 29.Lxf5 gxf5 30.Kh2 Pc4 31.Tdg1 Pxe5 
32.Tg7+ Kh8 33.Tg8+ 1–0 
 
’s Avonds in de binnenstad van Groningen heerlijk 
Mexicaans gegeten samen met Ruud en mijn Groningse 

schaakvriend Frits W. Ik hield het deze keer bij 
vegetarisch maar ook die nacht sliep ik weer niet al te 
best. 
 
Zaterdagochtend speelde ik tegen een speler met 
1600+. Met zwart kwam ik goed uit de opening waarop 
mijn tegenstander remise aanbood. Ik besloot door te 
spelen. De volgende zet bood mijn tegenstander weer 
remise aan……en zo nog een paar keer. Na de vierde 
keer vroeg ik hem of hij ergens naar toe moest ofzo. 
Daar gaf hij geen antwoord op. Wat zou u doen in zo’n 
geval? Ik houd niet van stampij en toestanden dus mijn 
beklag doen bij de arbiter is voor mij geen optie. Nadat 
ik nog een paar zetten had gedaan heb ik uiteindelijk 
zelf maar remise aangeboden hetgeen uiteraard 
onmiddellijk geaccepteerd werd. In de slotstelling stond 
ik nog steeds iets beter en ik had natuurlijk gewoon door 
moeten te spelen……. Mijn tegenstander bleek 
overigens een aardige man. Blijkbaar had hij niet door 
hoe vervelend zijn gedrag was. Ik heb er verder maar 
geen woorden meer aan vuil gemaakt. Zoals zo vaak 
werd een lafhartige remise gevolgd door een nederlaag:  
 
Naasz,R (1730) - Mostertman,J (1749) 
Groningen Open (B-Groep) (5), 15.05.2010 
 
1.e4 c6 2.d4 g6 3.Pc3 Lg7 4.Le3 b5 5.f3 a5 6.Dd2 La6 
7.g4 b4 Diagram  

8.Lxa6?? bxc3 9.bxc3 Pxa6 "Stap 2" zei Mostertman 
na de partij. Wat kan ik zeggen? Ik had de zetjes wel 
gezien maar het was me niet opgevallen dat ik een stuk 
achter zou blijven :-) De partij duurde nog zo’n zet of 
20 en even dacht ik nog met remise weg te kunnen 
komen maar dit bleek een illusie. Dhr. Mostertman 
stelde voor het doordrukvel van deze partij maar niet 
aan de organisatie te geven teneinde publicatie op 
internet te voorkomen. Voordeel van deze snelle nul 
was dat ik om 5 uur in de auto kon stappen en zo nog 
net op tijd in Gieten was om aan te schuiven voor het 
avondeten bij mijn schoonouders en de verjaardag van 
mijn schoonmoeder te vieren. 
 
De laatste dag. Twee punten waren nodig om er nog 
wat van te maken. Mijn tegenstander in de 6e ronde is 
een oude bekende. Hij kan goed schaken maar geeft 
soms zomaar partijen weg en speelt vaak quasi 
ongeïnteresseerd zijn zetjes. Niet leuk om van zo  
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iemand te verliezen. Bij aanvang van de ronde was mijn 
tegenstander nog niet aanwezig. Men mocht maximaal 
een half uur te laat komen. Zo’n 25 minuten na aanvang 
van de 6e ronde kwam hij binnengelopen. Mijn 
uitgestoken hand werd nog net niet geweigerd waarna 
hij zijn eerste zetten op voorgenoemde wijze uitvoerde. 
Ik kwam niet slecht uit de opening en wist de eerste echt 
slechte zet van mijn tegenstander af te straffen hetgeen 
overigens niet heel moeilijk was. Terwijl ik alle tijd nam 
om te kijken hoe ik dit het beste af kon maken kreeg ik 
ineens het ingevuld uitslagenbriefje naar me toe 
geworpen. 
 
De laatste ronde: een gunstige loting. Daarbij moet wel 
gezegd worden dat Wemmenhove met 5 remises en 1 
overwinning nog ongeslagen was.  
 
Naasz,R (1730) - Wemmenhove,A.A. (1579)  
Groningen Open (B-Groep) (7), 16.05.2010 
1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.d4 f5?! Mmmm, na 2...d6 was ik 
even bang dat het een moeilijke en stugge partij zou 
worden. 3...f5 is niet correct dacht ik wel eens gelezen 
te hebben. Maar hoe was het ook alweer?  4.Lc4! Na 10 
minuten nadenken gespeeld. Euwe geeft dit in 
Praktische Schaaklessen deel 3 als mogelijkheid om op 
combinatoire wijze voordeel te krijgen.  
4...fxe4 5.Pxe5 Diagram  

5...d5 Ik had alleen gekeken naar  5...dxe5 6.Dh5+ g6 
(Euwe geeft  6...Kd7 7.Df5+ Kc6 8.Dxe5 a6 9.d5+ Kb6 
10.Le3+ Lc5 11.Lxc5+ Kxc5 12.d6+ (12.b4+! gaat 
onherroepelijk mat volgens Fritz11) 12...Kb6 13.Dxg7 
Pf6 14.dxc7 etc) 7.Dxe5++- en wint de toren op h8.  
6.Lb3?! Te slap. Euwe: 6.Dh5+ g6 7.Pxg6 Pf6 8.De5+ 

en nu geeft Fritz  8...Le7 9.Pxe7 (Iets minder goed is  
9.Pxh8 dxc4 (9...Pc6? 10.Lb5!) ) 9...Dxe7 10.Lg5 Dxe5 
11.dxe5 dxc4 12.Lxf6+-  
6...Pf6 7.c4 Zo snel mogelijk die diagonaal weer open.  
7...Lb4+ 8.Pc3 c6 9.0–0 Lxc3? Verzwakt de zwarte 
velden en a3 komt ook nog eens vrij voor de 
zwartvelderige loper van wit. Beter lijkt 9...0–0  
10.bxc3 Le6 Mist de laatste kans op de korte rokade.  
11.La3 Pbd7 12.cxd5 cxd5 13.c4 Da5 13...dxc4 is 
slecht: 14.Lxc4 Lxc4 15.Pxc4 gevolgd door Pd6. 14.Ld6 
Da6 15.c5 Ik vond het jammer dat ik de boel dicht moest 
schuiven maar met mijn lichte stukken in de buurt van 
de koning moet ik nog steeds groot voordeel hebben.  
15...Tc8 Hier was de lange rokade een serieuze optie.  
16.La4 b5 Een verrassing.  
17.cxb6 axb6 18.Lb3 Er dreigde b5 met stukwinst.  
18...b5 19.Lb4 Pxe5? Het is moeilijk een zinnige zet 
voor zwart te verzinnen maar dit lijkt me slecht. Beter is 
iets als Pb6 gevolgd door Pc4. Nu wordt het paard van 
f6 verdreven en komt de dame via h5 binnen.  
20.dxe5 Pg4 21.Tc1 Kf7 Diagram  

22.h3 Als zwart niet vrijwillig slaat moet hij maar 
gedwongen worden.  
22...Pxe5 23.Dh5+ Pg6 24.Lxd5! Thd8?? Kritisch zijn  
A: 24...Lxd5 25.Dxd5+ De6 en nu had ik 26.Db7+! 
gepland. Na  26...Kf6 (26...Pe7 27.Txc8 Txc8 28.Lxe7+-
) winnen zowel  27.f4 als 27.Lc3+  
B: 24...The8 25.Lxe4 (25.Df5+ Kg8±) 25...Kg8 en wit 
heeft een pion meer en een betere stelling. 25.Df5+ 
zwart verliest een loper en een toren. 1–0 
 
(voor het slot zie: Van de redactie) 

Eindstand seizoen 2009-2010 
    TOTAAL INTERN EXTERN  

Nr Naam Grp ELO TPR 
Sco-

re 
Aan
-tal 

TPR-
int 

Sco-
re 

Aan-
tal 

TPR-
ext 

Sco
-re 

Aan-
tal Stij 

1 Guust Homs A 2216 2198 17 25 2197 10,5 16 2200 6,5 9 -33 
2 Eelco de Vries A 2209 2083 2 6 2209 0 0 2083 2 6 -20 
3 Leon van Tol A 2186 2243 13,5 19 2248 7 10 2237 6,5 9 62 

4 Wouter van Rijn A 2181 2217 17 25 2225 11,5 16 2202 5,5 9 28 
5 Otto Wilgenhof A 2164 2154 8,5 17 2106 3,5 7 2187 5 10 -6 
6 Remco de Leeuw A 2150 2181 6,5 10 2150 0 0 2181 6,5 10 7 



28 

 Juli 2010 ASV-Nieuws 

Eindstand seizoen 2009-2010 (vervolg) 
    TOTAAL INTERN EXTERN  

Nr Naam Grp ELO TPR 
Sco-

re 
Aan
-tal 

TPR-
int 

Sco-
re 

Aan-
tal 

TPR-
ext 

Sco
-re 

Aan-
tal Stij 

7 Peter Boel A 2141 2168 24 37 2207 18,5 27 2062 5,5 10 108 
8 Frank Schleipfenbauer A 2134 2172 11 17 2288 6 8 2069 5 9 68 
9 Sander Berkhout A 2133 1934 2,5 9 2133 0 0 1934 2,5 9 -50 
10 Dirk Hoogland A 2098 2022 8,5 20 1943 3,5 11 2119 5 9 -83 
11 Sjoerd van Roosmalen A 2090 2098 12 21 2110 7 12 2083 5 9 -2 
12 John Sloots A 2083 2077 9,5 19 2098 5,5 11 2049 4 8 10 
13 Henk Bredewout A 2070 2070 0 0 2070 0 0 2070 0 0 0 
14 Richard van der Wel A 2054 2045 7 14 1767 0,5 5 2200 6,5 9 -23 
15 Theo Jurrius A 2050 2045 14 25 2097 10 17 1933 4 8 5 
16 Jochem Woestenburg A 2042 2003 10 21 2082 8 14 1845 2 7 -26 
17 Koert van Bemmel A 2034 2004 3,5 8 2034 0 0 2004 3,5 8 -8 
18 Remco Gerlich A 2024 1958 9 22 2019 7 14 1851 2 8 -46 
19 Daan Holtackers A 2014 2279 5 6 2014 0 0 2279 5 6 43 
20 Fred Reulink A 2001 1883 4 10 1655 0 1 1908 4 9 -38 
21 Pascal Losekoot A 1988 1832 2,5 7 1988 0 0 1832 2,5 7 -26 
22 Jan Knuiman A 1978 2045 16,5 28 2076 11,5 19 1979 5 9 77 
23 Gerben Hendriks A 1971 1838 4,5 20 1923 3,5 11 1735 1 9 -128 
24 Martijn Boele A 1967 1989 9,5 18 1889 5 11 2147 4,5 7 8 
25 Cees Sep A 1946 1817 2,5 9 1946 0 0 1817 2,5 9 -35 
26 Barth Plomp A 1942 1821 2,5 10 1894 2 6 1711 0,5 4 -43 
27 Robert Verkruissen A 1940 2036 4 8 1940 0 0 2036 4 8 20 
28 Paul Schoenmakers A 1935 1945 9,5 18 1913 7,5 16 2196 2 2 -20 

29 
Koen Maassen van den 
Brink A 1931 1972 12,5 22 1948 5,5 12 2000 7 10 32 

30 Anne Paul Taal A 1917 1956 13,5 25 1938 6 13 1976 7,5 12 38 
31 Wouter Abrahamse A 1916 1940 10 18 1897 5 10 1993 5 8 16 
32 Paul Tulfer A 1913 1720 2,5 9 1913 0 0 1720 2,5 9 -52 
33 Ivo van der Gouw A 1912 1932 5 12 1912 0 0 1932 5 12 9 
34 Erik Wille A 1902 1910 13,5 27 1826 6 16 2033 7,5 11 -21 
35 Henny Haggeman A 1899 2072 4,5 8 1899 0 0 2072 4,5 8 36 
36 Ruud Wille A 1899 1901 20,5 38 1929 14 25 1846 6,5 13 64 
37 Siert Huizinga A 1899 1861 19 38 1889 13,5 27 1793 5,5 11 -27 
38 Eric Hartman A 1895 1895 0 0 1895 0 0 1895 0 0 0 
39 Martin Weijsenfeld A 1871 1854 19,5 39 1885 15,5 28 1774 4 11 -13 
40 René van Alfen A 1870 1868 10,5 21 1962 8 12 1741 2,5 9 35 
41 Paul de Freytas A 1848 1757 6 20 1810 4 11 1692 2 9 -82 
42 Murat Duman A 1839 1663 2,5 7 1839 0 0 1663 2,5 7 -36 
43 Tony Hogerhorst A 1838 1842 18 34 1875 14 25 1750 4 9 0 

44 Ruud Verhoef B 1828 1857 15,5 28 1920 13,5 21 1667 2 7 60 
45 Michael Mogendorff A 1813 1813 0 0 1813 0 0 1813 0 0 0 
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Eindstand seizoen 2009-2010 (vervolg) 
    TOTAAL INTERN EXTERN  

Nr Naam Grp ELO TPR 
Sco-

re 
Aan
-tal 

TPR-
int 

Sco-
re 

Aan-
tal 

TPR-
ext 

Sco
-re 

Aan-
tal Stij 

46 Rob Huberts A 1809 1808 8,5 17 1740 4 11 1934 4,5 6 -3 
47 Rob van Belle B 1802 1824 21 34 1799 14,5 26 1907 6,5 8 68 
48 Désiré Fassaert A 1798 1795 15 34 1767 10,5 25 1871 4,5 9 -23 
49 Theo van Amerongen A 1791 1706 5,5 16 1763 3 9 1633 2,5 7 -56 
50 Albert Marks B 1778 1793 11 22 1784 7 14 1807 4 8 11 
51 Abbes Dekker B 1775 1763 9,5 16 1780 5 9 1741 4,5 7 3 
52 Nico Schoenmakers B 1772 1738 3,5 7 1772 0 0 1738 3,5 7 -9 
53 Robbie Gerhardus B 1771 1792 13 20 1819 8 13 1742 5 7 18 
54 Jacques Boonstra B 1765 1766 16 29 1744 9,5 20 1813 6,5 9 13 
55 Harm Steenhuis B 1763 1796 6 12 1778 5 11 1989 1 1 7 
56 Hedser Dijkstra A 1754 1708 11,5 25 1687 8 18 1763 3,5 7 -51 
57 Hans Rigter B 1753 1958 4 6 1753 0 0 1958 4 6 27 
58 Tje Wing Au B 1739 1799 10,5 18 1847 7,5 12 1703 3 6 30 
59 Robert Naasz A 1726 1622 6,5 21 1689 4 11 1548 2,5 10 -89 
60 Jan Groen B 1713 1704 16 29 1693 11,5 22 1739 4,5 7 23 
61 Marco Braam B 1711 1827 4,5 7 1691 0,5 1 1849 4 6 24 
62 Harold Boom B 1709 1709 12,5 26 1741 9 19 1623 3,5 7 -25 

63 Patrick van Waardenburg B 1703 1709 8 15 1728 5,5 10 1673 2,5 5 16 
64 Jan Vermeer B 1700 1716 20 39 1710 15 29 1732 5 10 19 
65 Dick Hajee B 1699 1737 14,5 28 1754 12 21 1686 2,5 7 29 
66 Tijs van Dijk B 1693 1684 9,5 16 1657 5,5 8 1712 4 8 -11 
67 Fred Duchene B 1673 1673 0 0 1673 0 0 1673 0 0 0 
68 Erwin Velders B 1644 1714 2,5 6 1644 0 0 1714 2,5 6 12 
69 Henk Kuiphof B 1633 1612 12,5 28 1655 11 21 1483 1,5 7 -20 
70 Frans Veerman B 1630 1644 15 26 1625 12,5 23 1789 2,5 3 38 
71 Jos Aarntzen B 1629 1632 8,5 17 1632 8,5 17 1629 0 0 4 
72 Zekria Amani B 1628 1339 1 7 1520 1 2 1266 0 5 -59 
73 Hendrik van Buren B 1626 1597 15 30 1628 12 22 1511 3 8 -8 
74 Frits Wiggerts B 1624 1638 12 24 1570 6 15 1750 6 9 -9 
75 Theo Koeweiden B 1607 1564 12,5 28 1576 10 21 1527 2,5 7 -52 
76 Walter Manschot C 1600 1693 14 22 1720 13 18 1575 1 4 120 
77 Tom Bentvelzen B 1594 1504 8,5 24 1524 7,5 18 1444 1 6 -108 
78 Ahmad Rahimi C 1565 1909 1 1 1909 1 1 1565 0 0 15 
79 Rob Elzas C 1542 1542 0 0 1542 0 0 1542 0 0 0 
80 Henk Wille C 1541 1541 0 0 1541 0 0 1541 0 0 0 
81 Jalaludin Rahimi C 1535 1135 0 1 1135 0 1 1535 0 0 -15 
82 Rob Rietbergen C 1535 1556 9 18 1542 8 17 1792 1 1 -6 
83 Ton van Eck C 1534 1570 11 20 1588 8 14 1528 3 6 24 
84 Henk van der Meulen C 1519 1678 2,5 3 1678 2,5 3 1519 0 0 19 
85 Wilfred Ariens C 1519 1612 10 15 1612 10 15 1519 0 0 78 
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Eindstand seizoen 2009-2010 (vervolg) 
    TOTAAL INTERN EXTERN  

Nr Naam Grp ELO TPR 
Sco-

re 
Aan
-tal 

TPR-
int 

Sco-
re 

Aan-
tal 

TPR-
ext 

Sco
-re 

Aan-
tal Stij 

86 Bert Sigmond C 1515 1530 5,5 14 1420 3 8 1677 2,5 6 -3 
87 Horst Eder B 1515 1460 11,5 28 1470 10 22 1423 1,5 6 -93 
88 Liedewij van Eijk C 1501 1482 17,5 33 1489 12,5 23 1466 5 10 -3 
89 Jonathan van der Krogt C 1491 1449 2,5 7 1378 1,5 5 1627 1 2 -22 

90 Lion de Kok C 1480 1542 16,5 28 1493 12 20 1663 4,5 8 93 
91 Remco Menger C 1475 1526 14 24 1527 11 18 1525 3 6 72 
92 Ko Kooman C 1472 1417 9 26 1501 9 19 1188 0 7 -55 
93 Tobias van Leeuwen C 1470 1470 0 0 1470 0 0 1470 0 0 0 
94 Peter van Deursen C 1467 1606 2 3 1606 2 3 1467 0 0 15 
95 Herman de Munnik C 1460 1394 4 15 1372 2,5 8 1420 1,5 7 -42 
96 Jos Lamboo C 1455 1455 0 0 1455 0 0 1455 0 0 0 
97 Zaed Nurin C 1450 1450 0 0 1450 0 0 1450 0 0 0 
98 Rob van Maanen C 1446 1417 2,5 6 1466 2,5 5 1175 0 1 -5 
99 Marc van Uem C 1438 1226 0 3 1438 0 0 1226 0 3 -17 
100 Peter Hamers C 1436 1318 1 3 1318 1 3 1436 0 0 -14 
101 Hans Meijer C 1435 1388 14,5 29 1443 13,5 22 1216 1 7 -28 
102 Jan Zuidema C 1428 1403 12 23 1388 10 19 1472 2 4 -28 
103 Wim Zunnebeld C 1422 1244 1 4 1244 1 4 1422 0 0 -29 
104 Bob Sanders C 1412 1426 13,5 23 1447 11,5 19 1327 2 4 18 
105 Mahmud Hosseini C 1400 1386 1 4 1386 1 3 1400 0 1 -5 
106 Ernst Singendonk C 1386 1036 0 6 1036 0 6 1386 0 0 -90 
107 Thijs Stomphorst C 1341 1415 5 11 1314 2,5 4 1473 2,5 7 24 
108 Bob Hartogh Heys C 1332 1308 13 31 1329 12 24 1238 1 7 -33 
109 André de Groot C 1328 1159 2 7 1513 1 1 1101 1 6 -30 
110 Jan Sanders C 1324 1339 16,5 30 1328 13 23 1374 3,5 7 -16 
111 Cor van der Jagt C 1313 1302 1 6 1313 0 0 1302 1 6 0 
112 Arif Dundar C 1280 1064 3 13 1099 3 11 872 0 2 -120 
113 Henk Kelderman C 1261 1228 15 39 1237 13 32 1189 2 7 -119 
114 Xadya van Bruxvoort C 1256 1365 6,5 10 1408 4 6 1300 2,5 4 56 
115 Pim Rijmer C 1244 1318 14,5 27 1318 14,5 27 1244 0 0 144 
116 Jan Pieter Lourens C 1201 1094 1 2 1201 0 0 1094 1 2 -5 
117 Hein van Vlerken C 1195 1162 14 39 1163 11,5 32 1157 2,5 7 -104 
118 Gerard Viets C 1178 1217 11,5 23 1217 11,5 23 1178 0 0 78 
119 Jan Diekema C 1138 1113 6 20 1125 5 14 1085 1 6 -31 
120 Phillip Stibbe C 1117 1070 8 26 1070 8 26 1117 0 0 -49 
121 Jelmer Visser C 1035 1006 4,5 23 1006 4,5 23 1035 0 0 -27 
122 Bent Schleipfenbauer C 1018 1231 1 2 1231 1 2 1018 0 0 18 
123 Fabian Engelhardt C 1015 1181 1,5 4 1015 0 0 1181 1,5 4 17 
124 Jochem Loeve C 990 727 0 1 727 0 1 990 0 0 -10 
125 Wim Peters C 958 874 2,5 19 866 1,5 12 889 1 7 -76 
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