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Beste lezers, 
 
Ook ASV Nieuws is uiteraard onderhevig 
aan de natuurwetten. In dit geval werd het 
vacuüm dat werd gecreëerd door het 
uitblijven van enkele van de vaste 
rubrieken waarop ASV Nieuws voor een 
belangrijk deel steunt razendsnel 
opgevuld door toernooiverslagen uit 
letterlijk alle windstreken van het land. 
Van Voorst tot Zandvoort, van Groningen 
tot Maastrich, overal zijn ASV-ers aan het 
schaken geweest en gelukkig hebben enkele hieruit de 
inspiratie geput voor een lezenswaardig verslag.  
 
 
 

 
 
Dit is alweer het laatste nummer van dit 
seizoen. Langs deze weg wil de redactie 
iedereen die zich heeft ingezet om weer 
zes mooie nummers ASV Nieuws te 
maken bedanken. Iedereen die deze 
zomer nog gaat schaken veel succes 
gewenst. Iedereen die dat niet gaat doen: 
een fijne vakantie en tot volgend seizoen! 
 
 

 
Namens de redactie veel leesplezier gewenst! 

 
 

Robert Naasz 

Het seizoen 2010-2011 zit erop. Het was weer een 
seizoen vol hoogtepunten. Knap was de promotie van 
ASV 4, maar zeker zo fraai was het dat we er met zijn 
allen in slaagden om 13 teams op een volwaardige 
manier aan de competitie te laten deelnemen. 
Organisatorisch viel ASV weer op met haar drie vaste 
toernooien – OSKA, Voorjaarstoernooi en 
Vierkampentoernooi – de organisatie van de slotronden 
in de promotieklasse en een vierde klasse, de 
persoonlijke snelschaakkampioenschappen van de 
OSBO en de OSBO-cupfinaledag. Leuk is ook het 
ontstaan van A Tempo van de ASV-ers Ton van Eck, 
Martijn Boele en Peter Boel. Belangrijker nog dan al het 
voorgaande was natuurlijk dat ASV met haar jeugd 
steeds opvallender prestaties levert. De C-jeugd 
promoveerde naar de landelijke jeugdcompetitie en 
Xadya van Bruxvoort speelde mee in het NK voor 
meisjes. De opmars van de jeugd was ook in vele 
andere toernooien waarneembaar. Dan was er nog de 
prachtige schaakmaand in Bibliotheek Arnhem met tal 
van leuke activiteiten en ook de vele schaakdemo’s en 
de schaaklessen voor beginners sprongen in het oog. 
En dat alles naast de interne competitie, de 
schaaktrainingen, de clubbladen en de gezelligheid aan 
de bar. 
 
De afgelopen maanden was er nog veel te doen op 
schaakgebied. Eerst was er het snelschaken voor 
clubteams met vijf teams van ASV in Bennekom. Helaas 
was het deelnemersveld met elf teams wel erg klein. De 
clubs die er niet waren, hebben echt wat gemist, want 
het was enorm gezellig. Titels waren er voor ASV in de 
promotieklasse en de vierde klasse. Ook het ASV 
Vierkampentoernooi was met 40 deelnemers weer een 
gezellige schaakhappening. Tegelijkertijd was de strijd 
om de OSBO-cup weer ongemeen spannend en daar 

kon de hele wereld op onze site van meegenieten. Het 
seizoen kende een feestelijk slot met de traditionele 
massakamp tegen Wageningen. Op een recordaantal 
borden werd 14-14 gespeeld. De winst ging dankzij de 
jeugd naar Arnhem. Zij wonnen met 24-25. 
 
Afgelopen donderdag werd de laatste interne ronde 
gespeeld en met opnieuw zo’n 700 interne partijen was 
de opkomst weer goed. Het was ook nog eens 
spannend tot het laatst en dat is hopelijk een stimulans 
voor iedereen om ook komend seizoen weer massaal 
naar de clubavonden te komen. Elders in deze ASV-
Nieuws staan alle rangen en standen. Onze felicitaties 
gaan uit naar de kampioenen. Ook de jeugd kende een 
spannend seizoenslot, want op 23 juni waren er 
examens voor het stappenplan. Alle elf deelnemende 
kinderen slaagden voor hun examen (Teun Gal  zelfs 
voor twee examens) en sommigen zelfs al voor stap 4. 
Met het niveau van de jeugdopleiding zit het dus wel 
goed. De kwantiteit kan wel wat beter en daar zullen we 
ook zeker in het nieuwe seizoen aandacht aan 
schenken. 
 
Na vanavond slaan we vijf donderdagen over om op 18 
augustus weer van start te gaan met een vrije 
speelavond. Op 25 augustus staat de simultaan tegen 
clubkampioen en bekerwinnaar Léon van Tol en 
bekerfinalist Koen Maassen van den Brink op het 
programma. Op 1 september – de dag voor de start van 
het OSKA – is de eerste ronde van de interne competitie 
2011-2012. Die avond zullen we u ook de jaarkalender 
voor dat seizoen uitreiken. De schaakloze periode zal 
door velen van u ingevuld worden met een van de 
toernooien in Oosterbeek, Dieren, Leiden, Amsterdam, 
Vlissingen of Gent. De jeugd zal hopelijk massaal het 
ONJK bezoeken.  

Van het bestuur 

Van de redactie 
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Op dit moment hebben er zich 4 jeugdspelers van ASV 
ingeschreven voor dit ONJK en neemt een aantal 
daarvan, aangevuld met o.a. met enkele spelers uit de 
regio Apeldoorn, deel aan een jeugdkamp dat Frank 
Schleipfenbauer en André de Groot organiseren. 
Allemaal veel succes bij de toernooien. 
 
In de zomerperiode wordt er uiteraard weer volop 
doorgewerkt aan de organisatie van het OSKA (2-4 
september – aanmelden: r.wille@planet.nl) en de 
externe competitie. Daarover wat meer. De 
inventarisatie is begonnen en we hopen weer voldoende 
mensen te vinden om opnieuw 13 teams te bemannen. 
Zodra de inventarisatie achter de rug is, begint de 
puzzel van het maken van de teamsamenstellingen. Dat 
is elk jaar een flink karwei, want we willen behalve met 

speelsterkte ook rekening houden met tal van andere 
factoren als vervoer, opkomende jeugd, het in stand 
houden van een veteranenteam, etc. waarbij 
uitgangspunt is dat we iedereen de mogelijkheid willen 
bieden om mee te doen. Zodra de competitie-indeling 
bekend is, zullen we met name in de vierde klasse ook 
nog rekening houden het zo nummeren van de teams 
dat we het hele seizoen voldoende invallers beschikbaar 
hebben. Als u specifieke wensen heeft, schroom dat niet 
te uiten. We kunnen niet garanderen dat we aan uw 
voorkeur tegemoetkomen, maar wat we niet weten, 
kunnen we zeker niet regelen. 
 
Rest ons iedereen een goede (schaak)vakantie toe te 
wensen en graag tot ziens op 18 augustus. 

De analyse is altijd achteraf, als het spektakel geweest is en de kruitdampen zijn opgetrokken. De analyse is koud, klinisch en 
feitelijk en neemt meedogenloos onder de loep waar het beter kon. Deze column gaat over het schaakproces, wanneer de emotie 

hoogtij viert, de warme analyse van de geest. 

Intuïtie 2 
 
Zoals beloofd ga ik deze aflevering nog wat dieper in op 
het fenomeen (schaak)intuïtie. In het vorige stukje 
hebben we gezien dat intuïtie niets anders is dan 
patronen herkennen door (veel) ervaring waardoor je 
onbewust de goede dingen doet op het bord. We sloten 
af met het feit dat je ook je intuïtie kunt uitschakelen 
door allerlei controles toe te passen op je eerste impuls. 
Ik heb afgelopen weken veel mensen gesproken binnen 
de club die zeiden dat ze vaak toch andere dingen doen 
dan dat wat hun intuïtie ze ingeeft. En dat dit ook vaak 
niet goed uitpakt… Zelf had ik een partij in de laatste 
ronde in Maastricht waarbij ik intuïtief voelde dat ik iets 
niet moest doen, maar door rekenen dacht ik dat het wel 
kon. (verderop in dit blad is de partij te zien, en iedereen 
zal intuïtief zeggen dat het niet kon) Uiteindelijk had ik 
een klein rekenfoutje gemaakt waardoor ik door de 
manoeuvre een stuk verloor. Het koste mij in eerste 
instantie een half uur bedenktijd (tis hard werken om je 
intuïtie te omzeilen) en uiteindelijk de partij. 
Toch interessant om eens te kijken wat de verstorende 
factoren kunnen zijn om toch niet je intuïtie te volgen. In 
dit geval was het gewoon een kwestie van zogenaamde 
contramine afhankelijkheid. Kort gezegd komt het er op 
neer dat ik tegen rating 1918 speelde en fancy dingetjes 
wilde doen om hem even goed te laten schrikken, en te 
laten geloven dat ik kan schaken. Feitelijk ben ik dan 
geïntimideerd door zijn rating en toon mij op agressieve 
wijze afhankelijk. Niet verstandig. Je bent met de ander  

 
 
bezig en niet met jezelf. 
Om intuïtief te kunnen spelen moet er rust en stilte zijn. 
Intuïtie is snel afgeleid. Roken en alcohol vertroebelen 
je intuïtie sterk. Om zaken goed intuïtief te kunnen 
beoordelen is er prikkelarmoede nodig. Immers de 
informatie moet zo zuiver mogelijk binnen komen. Een 
goede concentratie en focus helpen daarbij. 
Rondsjouwen en moppen tappen hoort daar niet bij. 
Meteen kun je dan ook twee type schakers ontwaren. 
De menen die met de handen over de ogen naar het 
bord zitten te turen en met 25 mb per seconde in 
contact staan met hun stelling, en degenen die vluchtig 
kijken, zetten, opstaan en ondertussen even vluggeren 
bij de bar.  
Een andere belangrijke voorwaarde om intuïtief te 
kunnen reageren is dat je grip hebt op je emoties. Om 
nog even terug te komen op de recente partij in 
Maastricht, daar had ik geen controle over mijn emoties. 
Ik speelde va banque omdat ik moe was, geïrriteerd, al 
bezig wat ik dinsdag allemaal op mijn werk tegen zou 
komen, en ik ergerde mij aan het eindeloze nadenken 
van mijn tegenstander wetende dat ik nog twee uur naar 
huis moest rijden. Geen enkele ruimte dus voor 
intuïtieve zetten. Emoties vertroebelen je blik. Een ander 
voorbeeld is bijvoorbeeld dat Erik Wille in het clubblad 
schreef dat hij wat inconsistentie aantrof in mijn column 
over het maken van het schaakbord. Zijn vraag was of ik 
de termen eega en vriendin per ongeluk door elkaar  
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gebruikte of dat ik naast mijn eega er nog diverse 
vriendinnen op nahield. Intuïtief weet hij waarschijnlijk 
wel hoe het zit, maar door de emoties van het gebrek 
aan vrouwelijk schoon in zijn leven passeert hij zijn 
intuïtie en gaat vanuit zijn ratio op zoek naar de logica 
van dingen. Soms geeft intuïtie meedogenloos de 
waarheid van de dingen aan, en het is begrijpelijk dat je 
daar dan met een wijde boog omheen wilt. 
 
Een belangrijke intuïtiekiller is de emotie angst. Angst 
om te verliezen, angst om te blunderen, angst om 
uitgelachen en verguisd te worden door omstanders, of 
angst om dramatisch te zakken op de ranglijst. Bij angst 
gaan allerlei controlemechanismes in werking treden. Je 
gaat bij voorbeeld rekenen, heel lang en veel en nog 
een keer en opnieuw, en je ziet de mogelijkheden niet 
meer die zich van nature aandienen. Je bent dan bezig 
met het voorkomen van dingen in plaats van het creëren 
van mooie zaken. Het befaamde schaakwoord keepen 
betekent letterlijk houden, tegenhouden. Behouden wat 
er is en niets verder kwijtraken. Is angstgestuurd, kan 
niet anders. Het is de duim in de dijk, het twijgje boven 
de afgrond. Beter kun je op zoek gaan naar 
mogelijkheden, en een omtrekkende beweging maken. 
Of jezelf de vraag stellen hoe je in de situatie verzeild 
bent geraakt! Nog beter is het als je terugtrekkende 
bewegingen maakt die ook intuïtief zijn, de beste 
verdediging, of een zet waardoor er weer lucht ontstaat 
en de stelling volledig verandert. Ik ben benieuwd 
hoeveel partijen er verloren zijn gegaan omdat de zetten 
gezet zijn vanuit angst. Angst is per definitie opgeven 
natuurlijk, angst is onderwerping aan een bron, en dat is 
in dit geval vaak de tegenstander…Maar hoe moet je 
die angst dan uitschakelen zodat die vernauwing in je 

geest verdwijnt?  Een mooi voorbeeld is mijn 
schaakmaatje Koen. Zoals iedereen weet maakt hij een 
enorme spurt op alle ranglijsten. Ik heb hem vaak 
gevraagd hoe het komt dat hij zoveel beter is gaan 
schaken. Uiteindelijk komt het neer op gecontroleerde 
passie. Hij noemt het: minder fouten maken, accepteren 
dat dingen zijn zoals ze zijn op het bord, en dus niet 
geforceerd er iets anders van willen maken. Dat is mooi. 
Het geeft aan dat hij in staat is de zaken op zijn merites 
te kunnen beoordelen, op ware grote. En daar ook 
navenant op te kunnen reageren, intuïtief kunnen we in 
dit geval gerust zeggen. En daarmee dan ook wel vol 
elan de kansen benutten! Angst zie ik hem daarbij niet 
hebben, en dat hoeft dan ook niet. Ik leer daarvan. Ik 
heb erg veel remises gespeeld de laatste tijd. In 
Maastricht tegen 18 en 1900 spelers. Ik kan nog niet 
van ze winnen, maar ik accepteer wel steeds beter hoe 
de stelling eruit ziet, en waar intuïtief invloed op uit te 
oefenen is. Ik houd mezelf altijd voor dat ik gelukkig niet 
mijn brood hoef te verdienen met schaken. Dat geeft al 
een stuk ruimte om te kunnen experimenteren. Rekenen 
moet je als controle-instrument gebruiken, om te 
checken of een stelling echt wel goed beoordeeld wordt 
door je intuïtie of dat het net even iets anders is. Soms 
denk je dan als het te laat is, balen zeg, ik trap er weer 
in! Maar die ervaring neem je weer mee en zorgt dat je 
die fout mogelijk niet nog een keer maakt de volgende 
keer. Gewoon, omdat de functie van de intuïtie heel 
eenvoudig is: voorkomen dat je pijn ervaart zoals je die 
eerder hebt ervaren. Je intuïtie is verreweg je grootste 
vriend! Veel vrijheid toegewenst in het nieuwe seizoen! 
En laten we hopen dat de bazen intuïtief voelen wie het 
beste in welk team kan…. 

Marco 

Op Hemelvaartsdag trokken we met zijn vieren naar 
Zandvoort voor een rapidtoernooitje. Het viertal bestond 
uit Tony Hogerhorst en ik die daar een rapidtoernooi 
gingen spelen en Thea en Conny, die een dagje 
Zandvoort zouden doen. Nu was de vraag natuurlijk 
welke helft van het kwartet het juiste programma 
gekozen had. 
 
Een soevereine rit naar Zandvoort leverde pas in 
Zandvoort problemen op. Daar de speellocatie een 
gloednieuwe bibliotheek was, kwamen we aan bij een 
enorme bouwput, waar parkeren onmogelijk was. Terwijl 
Tony dat probleem ging oplossen meldde ik ons vast 
aan. Een bijzondere gewaarwording. Ik meldde me bij 
de wedstrijdtafel waar drie heren zaten. Tot mijn 
verbazing moest ik me bij alle drie meldden en zeer 
gedreven werden Tony en ik op drie lijsten afgestreept. 
Ik zag op de voorlopige indeling mijn naam prijken in 
groep 1, terwijl Tony in groep 2 beland was. 
 
Eerst echter maar een kop koffie, waarna het kwartet 
opgesplitst werd in twee duo’s. Conny en Thea doken 

de drukke, maar gezellige straatjes van Zandvoort in en 
Tony en ik zochten onze plaats op in de speelzaal. Ik 
opende tegen Roel van Duijn, bij velen ongetwijfeld 
bekend van de Provo’s en het witte fietsenplan. Nog 
voor de eerste zet gedaan was, ontstond er echter volop 
commotie.  
 
De sterkste deelnemer van het toernooi, een jongeling 
met ruim 2300 ELO-punten, had een vriend 
meegenomen, maar die kon niet meer meedoen, omdat 
het maximale aantal deelnemers van 54 was bereikt. En 
bovendien werd in groepen van zes gespeeld en daar 
kan nu eenmaal geen zevende speler bij. Of toch wel?? 
 
Er ontstond een woordenwisseling, waarbij de schakers 
aangaven allebei te willen spelen en anders geen van 
beiden te zullen spelen. Een woedende wedstrijdleider 
knikkerde ze daarop allebei uit het toernooi en kwam 
ons in groep 1 melden dat we helaas met zijn vijven 
moesten spelen. Chantage kon hij immers echt niet 
tolereren. Dat ging onze Provo Roel van Duijn toch net 
even te ver. Hij bood aan om te bemiddelen en loste het 

Mooi weer in Zandvoort: 5-0 voor de dames 
Erik Wille 
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probleem tot ieders tevredenheid op. Althans dat leek 
toen en tot het eind van het toernooi zo. Afgesproken 
werd dat beide spelers om de beurt een partij in groep 1 
zouden spelen. Een aparte oplossing, maar wel een 
oplossing en daar gaat het tenslotte om als je voor je lol 
een dagje gaat schaken.  
 
Door alle toestanden begon het schaken een klein half 
uur later dan gepland en ik startte meteen tegen Roel 
van Duijn. Dat bleek een verdienstelijk schaker. Ik werd 
er op een vreselijke manier afgeofferd, omdat ik ook 
veel te voorzichtig speelde. Het ontlokte Roel van Duijn 
de opmerking “waarom speel je zo laf?”. Hij had gelijk, 
maar ik besloot dat verder maar niet aan iemand te 
vertellen, want dat zou mijn reputatie van aantrekkelijke 
speler geen goed doen. Tony liep intussen ook een nul 
op na een mislukte opening, waarin hij een stuk weggaf. 
Met de steeds hoger aan de hemel verschijnende zon 
leken de dames dus het juiste programma gekozen te 
hebben. 1-0 voor de dames. 
 
De tweede ronde ging al wat beter. Ik kon weer eens 
ouderwets uithalen met een Blackmar Diemergambiet. 
Mat in een zet of 20. Heerlijk! Bij Tony duurder de strijd 
nu veel langer, maar na een attractief duel ging hij in 
tijdnood de mist in. Opnieuw ging er in een ingewikkeld 
duel met offers over en weer ergens een stuk verloren. 
Wij hadden nu pauze en dus maar eens gebeld om 
even gezamenlijk een bakkie te doen. Thea en Conny 
hadden zich intussen aan het strand genesteld in de 
zon. Na een korte wandeling sloten wij aan en de 
dames leken zelfs al tekenen van enige verkleuring te 
vertonen. 2-0 voor de dames dus. 
 
Wij moesten na een twintigtal minuten het fijne zonnetje 
al weer achter ons laten voor onze derde partij. Ik moest 
tegen een speler die alleen nog maar op interne 
vluggerde. Kennelijk dacht hij ook nu achter de 
computer te zitten, want hij gooide de ene zet nog 
sneller op het bord dan de andere. Zo kon het zijn dat ik 
na een kleine tien minuten met een paardvork de dame 
won. Ik had dus beter wat langer aan het strand kunnen 
blijven. Nu liep ik veertig minuten binnen langs lang niet 
altijd boeiende partijen. Als in elke ronde zwoegde Tony 
tot de laatste minuten. In een ingewikkelde stelling ging 
het helaas opnieuw mis. Een prachtige aanval werd 
gestuit toen Tony een trucje overzag. Een beetje 
ongelukkig dat wel, maar daar krijg je geen punten voor. 
3-0 voor de nog steeds zonnende dames. 
 
In partij vier moest het gebeuren. Ik kreeg de op papier 
zwakste in de groep en met een derde zege op rij zou ik 
wellicht nog een rol van betekenis kunnen vervullen. Het 
fanatisme om hoog te eindigen dat ineens in me boven 
kwam, leidde tot een bedroevend slechte partij. Toen ik 
stukverlies met va banque spel wilde compenseren 
raakte ik ook mijn dame nog kwijt. Gelukkig had ik er 
nog een ergens in de zon, maar mijn titelaspiraties 
waren van de baan. Tony won dit keer wel. Een goede 
partij werd met krachtig spel tot winst gevoerd. De vele 
dreigingen leverden deze keer een stuk op. Conny en 
Thea vermaakten zich echter nog steeds nu in de 

winkelstraatjes en met name de kledingwinkels en 
winkels waar ze slippertjes verkopen, vielen erg in de 
smaak bij de dames. 4-0! 
 
In de slotronde mocht ik tegen de zwakste van het duo, 
maar met nog steeds ruim 2300 ELOpunten tegenover 
me maakte ik me geen illusies. Toch speelde ik niet 
onaardig, maar ergens ging het mis. Na de 
BlackmarDiemerzege was het mijn beste partij van de 
dag. Maar wel een nul. Ook bij Tony ging het mis. Qua 
punten werd het dus een magere oogst, maar het was 
buitengewoon gezellig en goed georganiseerd. De 
hoofdprijs werd gewonnen door het duo, doordat Roel 
van Duijn in de slotronde blunderde. Maar daar zou een 
week later nog verandering in komen. 
 
Intussen haastten Tony en ik ons naar de 
parkeergarage, want die ging om half zes dicht. Dat 
leverde nog veel grotere problemen op dan we de hele 
dag op het bord gehad hadden. Er moest afgerekend 
worden met muntgeld in een automaat. Het bedrag was 
echter dermate hoog dat het niet vaak zal voorkomen 
dat iemand zoveel muntgeld op zak heeft. Met veel 
vragen kregen we het bedrag tot op een euro na bij 
elkaar. Wat nu? Nog iemand aanspreken dan maar en 
die wist dat bij de bovengelegen Blokker aan de kassa 
afgerekend kon worden. Tony snelde er heen, want de 
Blokker was juist aan het sluiten. Onder het al zakkende 
luik door kon Tony nog juist naar binnen en betalen. We 
kregen het bonnetje richting vrijheid mee en konden de 
auto nu buiten wel (maar ook weer betaald) parkeren. 
De dames zaten intussen op een terras en vroegen zich 
af waarom we voor de wandeling van een kleine tien 
minuten nu al veertig minuten nodig hadden.  Maar zij 
hadden een drankje voor zich staan en wij kwamen 
bezweet aanrennen. 5-0 voor de dames! 
 
We sloten de dag af met een gezellig etentje bij 
Berkhout, een zaak waar je ook nog ouderwetse 
Hollandse pot kan eten. Een voorspoedige terugreis 
bracht ons in de loop van de avond weer in Arnhem. 
Weer een toernooi ten einde of toch niet? 
 
Een week later waren Conny en ik in Zandvoort op 
vakantie. In de Zandvoortse Courant stond het 
toernooiverslag. De toernooiorganisator bleek met 
terugwerkende kracht opnieuw boos geworden en de 
jeugdige winnaars waren alsnog gediskwalificeerd. Roel 
van Duijn was tot kampioen uitgeroepen. De jongelingen 
bleken er wel van geleerd te hebben, want ze gaven de 
prijs terug, zodat die alsnog naar Roel van Duijn kon. 
 
13 augustus organiseert 
Schaakclub Zandvoort nog zo’n 
toernooi, maar dan bij een 
strandtent met maximaal 84 
deelnemers. Ik kan iedereen 
aanraden mee te doen. Helaas heb 
ik andere verplichtingen: Vitesse 
speelt dan thuis.  
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"Ga je mee naar Voorst?" vroeg Tony. 
"Wat gaan we daar doen dan?" vroeg ik terug. 
"Wat denk je?" vroeg Tony. 
Een scala aan opties schoot door mijn hoofd, maar een 
ludiek antwoord zat er nog niet bij. 
"Schaken natuurlijk!" zei Tony, mijn scala onderbrekend. 
"Nou, graag," zei ik. "Lijkt me leuk!" 
 
We schreven ons in en reden zo eens per vier weken 
naar het knuste Voorst. Ook Carlos Preuter, die in groep 
B speelde, reed 5 van de 6 keer mee. Met de maag 
goed gevuld door de overheerlijkheden die Thea elke 
keer ten tafel spreidde, de oren goed gevuld door de 
zwoele stem van Prince, en de auto goed gevuld met 
frisse lucht die door de ver open gedraaide raampjes 
naar binnen blies, was de voorbereiding ongeëvenaard. 
 
Het toernooi was uitstekend georganiseerd. Online werd 
er immer kond gedaan van de laatste ontwikkelingen. 
De rangen en standen stonden zeer snel op de website 
van de Voorster Schaakclub.  
Maar ook ter plaatse werd niets aan het toeval over ge-
laten. De borden en stukken stonden voordat wij gearri-
veerd waren al opgesteld, de klokken op de juiste instel-
lingen. Naast de borden lagen geplastificeerde bordjes 
met daarop de namen van de spelers. Er was genoeg 
ruimte en de ontvangst was altijd hartelijk.  
Kortom: een uitstekend georganiseerd toernooi, waar 
zelfs een neuroot als ik niets op aan te merken kan heb-
ben. 
 
De eerste ronde ging er een jongeman tegenover mij 
zitten. Jaartje of 18 dacht ik. Bleek later ook zo te zijn. 
Dus dan weet je het nooit. Kan je ook niet weten. Je 
weet het gewoon niet. Niet dat je denkt dat je het weet. 
Want dat is niet zo. Je weet het niet. Nee hoor. Nee. 
Let's play. 
 
Sven Pronk (1755) - Martijn Boele 
1.d4 f5  
We zijn in Holland.  
2.Pf3 Pf6 3.g3 g6 4.Lg2 c6 5.c4 Lg7 6.Pc3 d6 7.0-0 0-
0 8.Te1 Pe4  
Deze zet heb ik afgekeken van Sipke Ernst. Na Te1 is 
het een leuke zet. Het houdt e4 tegen.  
9.Dc2  
[Slaan is geen optie: 9.Pxe4 fxe4 10.Pg5 d5 en een mi-
nuscuul maar belangrijk want uit te bouwen plusje voor 
zwart.]  
9...Pxc3 10.bxc3 e5 11.La3 Tf7  
Een fijne zet, die ook in een later stadium zijn waarde 
zal bewijzen.  
12.Tad1 e4!  
Ineens staan alle witte stukken slecht.  
 
(zie volgende diagram) 

13.Pd2  
Ook Gij, Brutus.  
13...Lh6 14.f4!?  
[14.f3?! e3 15.Pf1 f4 16.gxf4 Lxf4 Met groot voordeel 
voor zwart.; Beter was 14.e3 Hoewel zwart dan ook het 
beste van het spel heeft, houdt wit de stelling bijeen.]  
14...De7  
Ik vond het vervelend dat ik deze zet moest doen, maar 
ik wil mijn paard graag naar de koningsvleugel 
overbrengen en d6 hangt. Ik zag geen andere 
oplossing. 
15.Pf1 Pd7 16.Pe3 g5  
[16...b6 en daarna La6 is ook een goed plan.]  
17.Lh3 Pf8!  
Omdat mijn 11e zet goed was, is dit nu mogelijk. 
18.fxg5 Dxg5 19.Lc1  
[Op 19.Pf1 volgt d5.]  
19...Dh5 20.Pxf5  

Wit is in paniek en offert een stuk tegen twee pionnen.  
De rest is eenvoudig.  
20...Lxf5 21.Lxf5 Lxc1 22.g4 Le3+  
Eerst even het schaakje, zodat ik dat stuk voor blijf 
staan.  
23.Kh1 Dg5 24.Dxe4 Te7 25.Df3 Pg6 26.Lxg6 Dxg6 
27.Tf1 De4  
Dames ruilen en winnen.  
28.h3 Tf8 29.Dxe4 Txe4 30.Txf8+ Kxf8 31.Kg2 Lh6  

Open Voorster Kampioenschap 2011 
Martijn Boele 
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[31...Ke7 32.Kf3 Te6 33.d5 Te5 kan ook.] 32.Tf1+ Ke7 
33.Kf2 Tf4+ 34.Ke1 Txf1+ 35.Kxf1 Ld2  
1-0 
 
Na de gemakkelijke overwinning in de eerste ronde, 
werd de tweede ronde al lastiger. Niet dat er sprake was 
van een hoge rating, maar onderschatting zou funest 
kunnen zijn, omdat tegenstander Eric Goedhart in de 
eerste ronde zomaar Michiel Jansen had verslagen, die 
een rating van 1909 heeft. 
 
Martijn Boele - Eric Goedhart (1731) 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Le3 Db6 5.Dc1  
Een geinig variantje in de Caro-Kan, dat mijn grote 
Noorse vriend Magnus ook speelt.  
Dan zal 't wel kunnen.  
5...e6 6.Pd2 c5 7.Pgf3 Pc6 8.c3 Tc8 9.Le2 cxd4 
10.Pxd4 Pxd4 11.Lxd4 Lc5 12.Pb3 Lxd4 13.Pxd4 Pe7 
14.Lb5+ Kf8  
Hier wordt het voor mij interessant. Zwart speelt 
voorlopig met een volle toren minder. 
15.0-0 a6 16.La4  
[16.Pxf5 Pxf5 (16...Dxb5 17.Pd6+-; 16...axb5 17.Pd6±) 
17.Ld3 Pe7]  
16...Lg6 17.Df4  
Bijna een half uur voor deze zet uitgetrokken, want het 
was rekenen geblazen.  

17...Pf5  
Eric Goedhart doet deze zet A Tempo. Ronduit irritant 
vond ik het, dat ik zoveel tijd had genomen om alles 
door te rekenen, en mijn tegenstander elke complicatie 
vermijdt. Mijn opgebouwde tijdvoorsprong was bijna 
volledig verdampt. Aan de andere kant realiseerde ik mij 
dat ik de stelling veel beter doorgrondde dan hij, juist 
omdat ik er ingedoken was. 
Zwart gaat overigens terecht niet op de complicaties in: 
17...Dxb2 18.Pxe6+ Kg8 19.Pxg7! Dat was de 
bedoeling! Nu is er een woud van varianten, waar de 
computer ook moeilijkheden mee heeft. Het beste is nog 
19. ...b5, maar daarover later meer. Eerst de varianten 
die ik wel had gezien...  
19...Kxg7 a) 19...Tc4 20.Dh6! Dxc3 21.Tae1 Pf5 
(21...Ld3 22.Pe8!+- Mat in 2.; 21...Txa4 22.Pe8 En mat 
in twee.) 22.Pxf5 Lxf5 23.Lb3 Tg4 24.Lxd5 Tg6 25.Df4 
Dh3 26.Lxb7+- Wit heeft twee pionnen voorsprong met 
nog steeds overweldigende stelling. Zwart heeft niets. 
Bijvoorbeeld: 26...Ld3 27.e6 fxe6 28.Tc1 Om het mat te 

dekken moet zwart veel materiaal geven.;  
b) 19...b5 Het beste en niet gezien. 20.Lb3 h5! Om 21. 
Dh6 tegen te houden, die in de 19. ...Tc4-variant ook 
lekker werkt. 21.Df6 Da3 het paard moet gedekt. 22.e6 
Tf8 het enige. 23.f4! In een aantal varianten heb ik deze 
zet meegenomen in de berekening. Of ik 'm hier had 
durven spelen is de vraag. 23...fxe6 24.De5 Droog maar 
effectief. 24...Dc5+ (24...Pc6 25.Dxe6+ Kxg7 26.Dxc6 is 
verschrikkelijk voor zwart.) 25.Kh1 Pc6 26.Pxe6 Pxe5 
27.Pxc5 Pc4 28.Pxa6 Th7 29.Tfd1 Txf4 30.Txd5 Met 
twee pionnen voorsprong mag dit geen problemen meer 
opleveren.;  
c) 19...Da3 20.Pe8! b5 21.Pf6+ Kg7 22.Lb3 Thd8 
23.Tac1 a5 24.Tfd1 Omdat zwart zijn toren heeft 
geactiveerd kan hij nog vechten, maar met een 
dergelijke open koningsstelling heeft wit al het plezier. 
Zetten als Pg4 of zelfs h4?! lijken dodelijk te worden; 
20.Df6+ Kg8 (20...Kf8 21.Dxh8++-) 21.Dxe7 Dxc3 
22.Tad1+-, omdat wit effectief met een toren meer 
speelt, de pion op d5 niet fatsoenlijk te verdedigen is en 
de witveldige loper van zwart g6 niet mag verlaten, 
vanwege het geklooi met e6. 
18.Lb3 h5  
Zwart had hier wat problemen kunnen oplossen via 
18...Pxd4 19.cxd4 Ke7 20.Dh4+ f6 21.Tfe1 Kf7 maar die 
koning staat nog steeds behoorlijk op de tocht.  
19.Tac1  
[De variant 19.Pxf5 Lxf5 20.Lxd5 Dxb2 21.Tad1 g6 
(21...exd5? 22.Dxf5 Dxc3 23.Txd5+-) 22.Lb3 Kg7 
(22...Txc3? 23.Dd4 Txb3 24.Dd8+ Kg7 25.Df6+ Kh7 
26.Dxf7+ Kh6 27.Df6 Tg8 28.axb3 Dxb3 29.Td7 wint 
makkelijk en is ook vrijwel geforceerd, dus was niet erg 
moeilijk te berekenen.) ]  
19...Pe7 20.Tfd1  
Er komen geintjes in met Pxe6 en Lxd5. Daarnaast is de 
tekstzet goed om een eventuele opmars van d5-d4 
profylactisch tegen te gaan, alsmede dat het veld d3 niet 
meer door Lg6 kan worden bezet. Ik was onder 
omstandigheden ook Td2 van plan, om de pionnen op 
mijn tweede rij te dekken.  
20...Kg8  
Goed gespeeld, want de zet haalt er veel tactische 
grappen uit. Even wat rare dingen? [Komtie: 20...Pc6 
21.Pxe6+ Kg8 22.Pg5+-; 20...Le4 21.c4! Th6 22.cxd5 
Txc1 23.Txc1 Dxd4 24.dxe6!+- Zwart moet teveel 
materiaal geven om mat te voorkomen.]  
21.Dg5 Tc7  
De achterste lijn verlaten terwijl de torens nog niet 
verbonden zijn kan niet goed zijn, bedacht ik mij tijdens 
de partij. De terugtocht van de zwarte dame wordt ook 
afgesneden. Nu is het niet zo dat ik wat leer van mijn 
eigen partijen. In de partij voor het tweede in de laatste 
ronde extern, speelde ik in een andere, maar zeer 
goede stelling dezelfde zet (dame afgesneden, nog niet 
gerokeerd), waardoor mijn tegenstander terug kon 
komen in de partij en ik met remise zelfs blij moest zijn. 
22.h4 Th6 23.Pe2?!  
Profylactisch maar dubieus.  
Beter is 23.De3 Le4 24.Kh2=  
23...Lf5  
23...Le4! Veel beter dan de tekstzet, omdat nu na het 
geplande 24.Pf4 (om de toren van g6 weg te houden) 
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het bizarre 24...f6! gewoon mogelijk is! Men zie 25.exf6 
Txf6 26.Te1 (26.Td2 Dd6 27.Pxh5 Tg6-+ 28.Df4 Txg2+ 
29.Kf1 Dxf4 30.Pxf4 Th2) 26...Pc6 (26...Dd6 27.Txe4 
dxe4 28.Pxh5 Tg6 29.Df4 Dc5 speelbaar, maar niet fijn 
en ook niet de bedoeling...) ]  
24.Pf4 Lg4 25.Td2 Aan die zet had ik al eens gedacht. 
Dekt nu ook lekker f2. Ineens heb ik weer een goede 
stelling.  
25...Kh8  

"Wil hij mijn dame opsluiten via f6? (...10 seconden... 20 
seconden... 164 seconden...) Onee, kan niet, want de 
toren op h6 staat ongedekt."  
[Het dame-offer voor twee torens is ook niet mogelijk 
vanwege 25...d4 26.Txd4 Dxd4 27.Pxe6! Dreigt mat en 
de toren op c1 is weer gedekt. (27.cxd4 Txc1+ 28.Kh2 
Tc7 29.f3 Lf5 30.d5 Is ook zeer goed voor wit.) 
27...Dxf2+ (27...Tg6 28.cxd4 Txg5 29.Txc7 en er staat 
net even te veel in.) 28.Kxf2 fxe6. Een stuk en een toren 
voor de dame is in deze stelling natuurlijk niet genoeg.]  
26.Kh2  
Fijn zetje, tussendoor, want tijd zat. Haalt alle 
achtersterijgrapjes ineens uit de stelling. 
26...Pg6?  
Wint een pion.  
27.Dd8+ Kh7 28.Lc2!  
[28.Pxg6 Txg6 29.Lc2 Lf5 30.Lxf5 exf5 31.Dxd5±]  
28...Tc6 29.Dxb6 Txb6  

30.f3?!  
Zoveel geduld gehad in de hele partij en het nu toch te 
snel willen afmaken. Altijd blijven zoeken naar de beste 
zet... [30.c4!+- Wint direct. Natuurlijk! Aanpakken dat 
centrum! Opengooien die lijnen! De duimschroeven 

aandraaien! Zwart kan zich niet verroeren. De toren op 
h6 doet niet mee, het paard kan niet weg. Een 
droomstelling. Men zie 30...dxc4 (30...Lf5 31.Lxf5 exf5 
32.Pxg6 Thxg6 33.cxd5 wint makkelijk.; 30...Tc6 
31.Pxg6 Txg6 32.cxd5 exd5 33.Lxg6+ Kxg6 34.Txc6+ 
bxc6 Duurt ook niet lang meer.) 31.Lxg6+ Waarom nu 
wel? Simpel: wit gaat zwart proberen mat te zetten op 
de achterste rij! 31...Txg6 (Na 31...fxg6 doet de toren 
nooit meer mee: 32.Txc4) 32.Txc4 Lf5 33.Pxg6 Kxg6+- 
Een volle kwaliteit met overweldigende stelling.]  
30...Lf5 31.Lxf5 exf5 32.Pxg6 Thxg6 33.Tcc2 f6?!  
[Zwart had zich beter kunnen verdedigen met 33...Tb5 
Maar ik was hier 34.a4 Ta5 35.Td4 Tc6 (35...Te6 36.f4 
f6 37.Te2 van plan. Er is echter een verbetering:) 
36.Tcd2 Tc4 37.Kg3 Taxa4 38.Txd5 en win dat nog 
maar eens.]  
34.Txd5+- fxe5 35.Txe5 Tgf6 36.Kg3 Kg6 37.Td2  
Thematisch de open lijnen bezetten. Lekkere stelling om 
te spelen.  
37...f4+ 38.Kf2 Tbd6 39.Ted5  
Nu mijn koning op f2 staat kan ik de e-lijn gerust 
verlaten.  
39...Tb6  
Na afruil wordt de winst nog eenvoudiger.  
40.b3  
Een meerderheid heeft enkel nut als deze in beweging 
komt.  
40...Tbc6 41.c4 Een meerderheid heeft enkel nut als 
deze in beweging komt.  
41...Tfe6  
Met dergelijke actieve torens wint wit nu eenvoudig.  
42.Tg5+ Kf6?  
Mijn tegenstander had ook nog zware tijdnood.  

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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42.Tg5+ Kf6?  
Mijn tegenstander had ook nog zware tijdnood. 
[42...Kh6 43.Td7 b5 44.c5 g6 45.Tgd5 wint natuurlijk 
ook.]  
43.Txh5 g6 44.Thd5  
Opgegeven.  
1-0 
 
Eric Kloppers (1877) – Martijn Boele 
1.d4 c5  
Eens iets anders proberen dan Hollands. Ik kom beter 
in mijn concentratie als ik iets speel dat ik nauwelijks 
ken.  
2.c3 e6 3.Pf3 f5  
Peter B. meldde deze zet eens. Het proberen waard.  
4.Lf4 Pf6 5.e3 Db6 6.Db3 Dxb3 7.axb3 Pc6 8.Pbd2 
d5  
Maakt ruimte voor de loper, maar geeft veel dynamiek 
weg. Eigenlijk was ik niet zo blij met deze zet. [8...Pd5 
9.Lg3 f4! 10.exf4 cxd4 11.Pxd4 Pxd4 12.cxd4 Ld6 
Geeft zwart prachtig spel.]  
9.Le2 h6  
Ik ben niet aan het schaken, maar ongeïnspireerde 
zetten aan het doen, die leiden tot stelling met enorme 
gaten. Veredeld stukverplaatsen, meer is het niet.  
10.h4  
Ja, tuurlijk. Wit legt direct de vinger op de zere plek. 
10...g6  
Dan maar. Omdat g5 niet meer kan. 
11.Pe5 Pxe5 12.Lxe5 Kf7 
 
(zie volgende diagram)  

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

Vaak leiden mijn openingsexperimentjes wel tot leuk 
schaken, maar nu vond ik er weinig aan. Mijn lopers en 
torens zijn niet ontwikkeld en de gaten op de zwarte 
velden in mijn stelling zijn om te huilen.  
13.Pf3 Le7 14.dxc5 Lxc5 15.Ld4  
Ja, de zwartveldige lopers wil ik wel afruilen. Of niet? 
Of wel?  
Tien minuten later: 
15...Lxd4  
16.exd4 Td8  
De eerste zet die men als 'schaken' kan bestempelen. 
Ik verwacht de variant die wordt gespeeld.  
17.Pe5+ Kg7 18.Lf3 Td6  
Ik heb alles op de damevleugel te zoeken, maar vooral 
niets op de koningsvleugel.  
19.Th3?!  
g6 aanvallen is een aardig plannetje, maar is makkelijk 
te verijdelen, en dan staat de toren slecht. 19...Ld7 
20.Le2 a6 21.Tg3  
[Ik dacht dat wit Le2 speelde om 21.b4± te kunnen 
spelen. Daarna dreigt namelijk b5 en da's geen fijn 
vooruitzicht.]  
21...Le8 22.Lf3?!  
Weer kon b4 gespeeld worden, maar ik kreeg het 
gevoel dat wit het niet goed meer wist. Ik kon niet zien 
waarom de loper beter op f3 dan op e2 stond.  
22...Kh7 23.0-0-0 Tb6 24.Kc2 Tc8 25.Ta1 Td6  
Als wit z'n spullen blijft terugzetten, doe ik dat ook maar 
eens.  
26.Kd2 Tb6 27.Ta3 Tc7 28.Th3 Tg7 29.Th1 Pd7 
30.Pxd7 Txd7 31.Te1 Kg7 32.g3 Kf6 33.b4 Te7 
34.Te5 Ld7 35.Ta1 Th7 36.Ta5 
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Het is vreemd dat de zwart stukken nu actiever blijken 
dan de witte. Vanaf dit moment, nu ik alle spel 
gepareerd heb, probeer ik actief op zoek naar de winst 
te gaan.  
36...g5 37.Tc5 Lc6  
Deze zet is mogelijk door de dubbelpion.  
38.Ta5 gxh4 39.gxh4 Tg7 40.Ta1 Ld7 41.Tee1 Td6 
42.Tg1 Txg1 43.Txg1 e5!  
Activeren die ellendige bende! Ik dreig ...e4 en daardoor 
de kleinst mogelijke meerderheid te realiseren.  
44.Lh5 exd4 45.Tg6+ Ke7  
[Niet 45...Ke5?? 46.cxd4+ Kxd4 47.Txd6+-]  
46.Txd6?!  
Een foutje in tijdnood wint een pion.  
46...dxc3 schaak. 
47.Kxc3  
Maar nu maakt wit, nog steeds in tijdnood, wel de goede 
keuze. Als bxc3 dan kan zwart een vrije a-pion creëren. 
Nu niet! Leerzaam! 
47...Kxd6 48.f4 

Deze stelling is waarschijnlijk remise. Hoewel ik een 
vrijpion voor sta, komt mijn koning nooit binnen en heb 
ik, doordat mijn pionnen op de witte velden staan, net 
iets teveel zwaktes.  
Eric maakte echter wat foutjes en we kwamen in een 
dame-eindspel terecht waarbij ik een vrije a-pion bezat. 
Ook die stelling was waarschijnlijk remise, maar mijn 
tegenstander ging door de vlag en ik claimde de winst. 
In eerste instantie had ik er een beetje spijt van, ook 
omdat Eric er best kriegel over was. Pas in een later 
stadium herinnerde ik mij de gevleugelde woorden: 
"Time-management is een belangrijk onderdeel van het 
wedstrijdschaak."  
Daarmee was voor mij de kous af. 
Eric kwam later op onze partij terug en feliciteerde mij 
met de overwinning.  
Mannen onder elkaar.   
Drie uit drie.  
 
Rondje vier. 
Marcel Kraaijkamp is een geduchte tegenstander, want 
hij was bijvoorbeeld dit seizoen nog winnaar van de 1e 
klasse op het Persoonlijk Osbo Kampioenschap. 
Daar scoorde hij 6,5 uit 8 partijen, waarvan hij er niet 
één verloor. 
Concentratie was dus het probleem niet bij mij. Althans, 
dat dacht ik. 

Martijn Boele - Marcel Kraaijkamp (1883) 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.Lg5  
Kom, laat ik weer eens een andere variant van het 
Frans spelen.  
4...dxe4 5.Pxe4 Le7 6.Pg3?!  
Deze zet is wel eens eerder gespeeld, maar is niet 
goed. Slaan op f6, dat zowel met de loper of met het 
paard kan, is beter en standaard theorie. Maar op één of 
andere manier had ik daar geen zin an. 
6...0-0 7.Pf3 c5 8.Le2  
Ik wil geen dames ruilen.  
8...cxd4 9.Dxd4  
Ja, nu toch wel. Want dit leek mij niet lekker: 9.Pxd4 
Db6 10.Pb3 Td8 11.Dc1 De computer is er opmerkelijk 
mild over, maar dit is niet hoe ik een partij wil beginnen. 
9...Pc6 10.Dxd8 Txd8  
Na deze zet moest ik mij mentaal herpakken. Er zijn al 
dames geruild en zwart heeft minstens een gelijke 
stelling bereikt na tien zetten. Dat was natuurlijk niet de 
bedoeling.   
11.c3 
Nog een pionzet, maar deze is wel goed. Het zwarte 
paard wordt veel bewegingsruimte ontnomen. 11...e5 
12.Lb5  
Eindelijk ga ik schaken. Met als gevolg eerst de stukken 
op de goede plaats zetten.  
12...h6  
Dat helpt.  
13.Le3 Pg4 14.Ke2!  
Nu de dames van het bord zijn, zet ik mijn koning alvast 
in het centrum. Hoewel er nog veel lichte stukken 
rondwaren, moest het kunnen, vond ik. Om te winnen 
dien ik de meerderheid op de pionnenvleugel te 
verzilveren. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar dat is 
het strategische plan. Tactisch heb ik door de 
koningszet tevens mijn torens verbonden.  
14...Le6 15.Thd1 f5 16.h3 Pxe3 17.fxe3 Ld6 18.e4!  
De zwartveldige loper aan banden leggen en wat ruimte 
creëren.  
18...g6 19.Td2 f4?  

Zwart heeft het loperpaar en zou de stelling moeten 
openen met bijvoorbeeld fxe. Marcel vertelde mij na de 
partij dat hij geen paard op e4 wilde. Uit analyse bleek 
dat hij dat goed had gezien: [19...fxe4 20.Pxe4 Lc7 
21.Pc5 Txd2+ 22.Pxd2 Ld5 23.Td1 Lxg2 24.Tg1 Lxh3 
25.Txg6+ Kf7 (25...Kh7 26.Ld3+-) 26.Txh6 Lg4+ 27.Ke1 
Kg7 28.Th2 Lf5 29.Pxb7±]  



13 

Juli 2011 ASV-Nieuws 
20.Ph1!  
De beste zet. Ik moest wel wat psychologische 
hindernissen overwinnen, maar toen ik de 110 meter 
horden van de mentale Olympische Spelen had 
gelopen, was ik erg tevreden met deze enorm lelijke 
prachtzet. Het plan is om met het paard via f2 naar g4 of 
d3 te gaan en er is weinig dat zwart daar tegen kan 
doen. Ineens is de pion op e5 een zorgenkindje.  
20...Lc7 21.b3!  
Zoals ik al eerder schreef moeten de pionnen naar de 
overkant. Met kleine stapjes komen ze er ook. Tactisch 
neem ik veld c4 van zwart af en staat a2 niet meer 
aangevallen.  
21...Txd2+ 22.Kxd2 
Het lijken rare zetten, maar er zit een plan achter: mijn 
koning moet de meerderheid ondersteunen. Eigenlijk 
laat zwart toe dat mijn schipper gratis mag overvaren 
naar de c-lijn. 
22...a6 23.Lxc6 bxc6 24.Pf2 Kf7 25.Pg4!?  
Weer een provocerende zet. Ik laat mijn koning rustig op 
de open lijn staat ("schaak is geen mat"). Om geen pion 
te verliezen moet zwart nu zijn goede loper geven. 
Hiervoor krijg ik een dubbelpion, maar tevens open 
torenlijnen, terwijl de diagonalen van zwart gesloten 
blijven.  
25...Lxg4 26.hxg4 h5 27.gxh5 gxh5 28.Th1  
Zwaktes zijn pas zwaktes als ze worden aangevallen.  
28...Kg6 29.Kd3  
Uitvoering geven aan het strategische plan.  
29...Tg8 30.Kc4 Ld6  
Zwart wil de koning terecht niet binnen laten komen, 
maar hij heeft teveel zwaktes.  
31.Td1 
Nu gaat de toren terug naar de d-lijn. 
31...Le7 32.Pxe5+ Kf6 33.Pd7+ Ke6 34.Td2!  
Dat pionnetje op g2 wil ik wel even behouden.  
34...h4 35.Pc5+ Ke5?  
Er begon zich een licht tijdnoodduel af te spelen. Marcel 
maakt hier zijn eerste ernstige fout van de partij.  
36.Pd3+  

36...Kxe4? en de tweede er achter aan.  
[36...Kf6 37.Tf2! Deze zet en de opvolgende varianten 
had ik berekend. (Niet 37.Pxf4?! Tg4 38.Tf2 Ke5 
39.Pd3+ Kxe4 40.Tf3 Om Ke3+ -+ tegen te gaan. 
40...Txg2 41.Tf7 Mijn oordeel was dat het moeilijk te 
verdedigen zou worden.) 37...Ld6 38.Pxf4 Ke5 39.Pd3+ 
Kxe4 40.Tf6 Blijkt de berekening nog te kloppen ook. 

40...Lh2 41.Txc6+-]  
37.Te2+ Kf5 38.Txe7 Txg2 39.Tf7+ Kg4 40.Txf4+?  
[Direct na de partij werd ik door een bijstander al 
gewezen op de eenvoudige kleine combinatie 40.Tg7+ 
Kf3 (40...Kh3 41.Pxf4+) 41.Pe1+ en wint simpel. Totaal 
gemist!]  
40...Kg3 41.Tf6 h3 42.Tg6+ Kh2  
Die pion gaat voorlopig nergens heen.  
[Een andere variant had ik dan wel weer gezien: 
42...Kh4 43.Th6+ Kg3 44.Txh3+ Kxh3 45.Pf4+ Kg3 
46.Pxg2 Kxg2+-]  
43.Txc6 Tg4+ 44.Kd5 Kg3 45.Th6 Th4 46.Tg6+?  
[46.Txh4 Kxh4 47.Pf2 h2 48.Ke4 Kg3 49.Ke3 Wint weer 
eenvoudig.]  
46...Kf3 47.Tf6+ Kg3 48.Tf1 h2 49.Pc5 Kg2 50.Tc1 Tf4 

51.Pe4  
De juiste zet.  
[Gelukkig vond ik die zet, want ik schrok van de variant 
51.Pxa6 Tf1 52.Tc2+ Tf2 53.Tc1 Tf1 54.Tc2+= Door de 
tekstzet heeft zwart nu Tf2 niet.]  
51...Tf1 52.Tc2+ Kg1 53.Txh2 Kxh2 54.c4 Ta1 55.a4 
Tb1 56.Pc5 a5 57.Kc6  
1-0 
Het had nogal wat sneller gekund, maar afijn, het punt is 
binnen. Opmerkelijk dat het strategische plan uiteindelijk 
toch heeft gewerkt. Leerzaam was dat ik in de opening 
niet paraat ben en in het eindspel ook meermaals niet 
aan sta en daardoor de snelle winst steeds laat liggen. 
Uit de eerste vier partijen een 100%-score! Niet anders 
dan tevreden een tukkie gedaan. 
 
Een maand later.  
De vijfde ronde. Met een half punt los op de nummer 
twee, waar ik tegen spelen moest, maar een vol punt los 
op de nummer 3, kon ik goede zaken doen. Als ik deze 
partij zou winnen, kon ik in de laatste ronde alleen maar 
achterhaald worden.  
Hiervoor moest met zwart wel even Fokke Jonkman 
verslagen worden. Voorwaar geen sinecure. 
 
Fokke Jonkman (2006) - Martijn Boele 
OVK 2011, ronde 6 
 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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De positie na 12. Pf5 is gelijkwaardig. De enige troef van 
wit is dat paard, op f5.  
12...Ph4!  
Die troef moet dus worden verwijderd.  
13.Pg3 Pg6!  
Het paard gaat terug om veld h4 vrij te maken voor de 
dame. Als Fokke nu met Pf5 voor zetherhaling was 
gegaan, moest ik gaan nadenken of remise voor mij 
acceptabel was.  
14.Ph5  
Fokke probeert het via de andere kant. De zet f4 lijkt een 
dreiging, maar is dat niet. Ik was van plan de pion te slaan 
om vervolgens een monsterlijk paard op e5 te zetten. Het 
positionele voordeel van een paard op dat veld leek mij 
groter dan de half open f-lijn voor wit. Gelukkig bevestigde 
de computer dat achteraf. 
Ook de mogelijkheid om met ...f5 zelf de a8-h1 diagonaal 
open te breken stond mij zeer aan.  
14...Dh4 15.g3?!  
Deze zet verzwakt de witte koningsstelling ernstig. De 
pionzet f4 lijkt om eerdergenoemde reden nog steeds niet 
goed.  
15...Dh3  
Omdat het witte paard op h5 geen vluchtvelden heeft, 
staat de witte dame vast, zij moet 't knullige knolletje 
blijven dekken.  
16.f4  
Fokke speelt hem toch. Begrijpelijk: hij heeft weinig anders 
om het spel interessant te maken.  
16...exf4 17.Pxf4 Pxf4 18.Txf4 Pe5  

De stelling zoals ik die graag wilde hebben. Het zwarte 
paard is veel sterker dan beide lopers individueel van wit.  

Keurslager Putman 
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(advertentie) 

19.c5  
Fokke realiseert zich dat de stelling moet worden geopend 
om zijn loperpaar te activeren. Hoewel een schaker vaak 
geen zetten mag verspelen, was dit niet de juiste manier 
noch het juiste moment. 
19...Pxd3!  
Het lijkt misschien vreemd om dit zojuist geprezen paard 
direct op te geven, maar nu zijn de witte velden ineens 
veel belangrijker. De witte stelling ligt volledig open - op de 
witte velden! Dus een goede ruil, daar ik mijn witveldige 
loper behoud. 
20.Dxd3 dxc5 -/+ 
Weer een uitzondering op de regel. Meestal is naar het 
centrum toe slaan met pionnen het beste. Niet in dit geval. 
De heerlijke open d-lijn lonkte mij tegemoet. Daarnaast 
blijft mijn loper op b7 fijn tussen de fianchetto-pionnen 
staan. Als ik met de b-pion had terug genomen, nodig ik 
wit uit tot tegenspel op de damevleugel, met bijvoorbeeld 
Tb1.  
21.Dc4 De beste zet, maar zwart staat een pion voor. Hier 
heb ik erg lang nagedacht. Wat is de beste zet in deze 
stelling voor zwart? 
 
 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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21...Tae8!!  
Voordat ik deze zet vond zijn er talloze andere mogelijke 
zetten door mijn hoofd gegaan. Niets stemde tot 
tevredenheid. Waarom deze zet met een dubbel 
uitroepteken belonen? Wel, omdat het weer tegen veel 
vuistregels van het schaken ingaat. Ten eerste staat de 
toren nu niet op de open d-lijn. Ten tweede staat de 
andere toren ingesloten op f8, terwijl er een 
zwartveldige loper op het bord is. Maar dit is wel de 
beste zet! De computer waardeert de stelling nu al met 
winnend voordeel voor zwart. Dat is misschien wat 
overdreven. 
Achter de zet zit een complete gedachtegang, een 
worsteling met het spel. Om uiteindelijk de puzzel op te 
lossen, het raadsel te ontcijferen, geeft genoegdoening 
voor al het mentale martelwerk. Ik wil zelfs zover gaan 
dat dit één van de beste zetten uit mijn schaak-"carrière" 
is. Geen sleutelzet die leidt tot een mooie combinatie, 
geen dubbel loperoffer om mat te zetten, maar een stille 
zet die tot strategische winst leidt. De reden waarom ik 
schaak. Juist omdat het zoveel logischer is om een 
andere zet te doen. 
22.bxc5 De6!  
Dit is één van de voornaamste redenen van 21...Te8! Ik 
wilde dames ruilen, zonder mijn prachtige pionstelling 
op te hoeven geven.  
23.Dxe6  
Geen andere keuze.  
[23.Da4 Lxe4 24.Dxa7 Lc6 25.Dxc7 Dh3 en mat.;  
23.De2 Lxe4 24.cxb6 cxb6 Weer is van het centrum af 
slaan het beste. 25.Ld2 Dc6-+]  
23...Txe6 24.cxb6 cxb6  
Ook hier is opmerkelijk genoeg van het centrum af slaan 
weer het beste. Vooral omdat de witte c-pion nu 
aangevallen kan worden via de half-open c-lijn, maar 
ook omdat a7 een veel moeilijker doelwit is voor de witte 
loper dan c7.  
25.a4 Lxe4  
Na alle positionele overwegingen en beslissingen is er 
eindelijk een pionnetje te snoepen. Nu diende zich het 
volgende probleem aan: ongelijke lopers...  
[25...Tc8 26.a5 b5 27.a6 Txa6-+ is ook een goede 
variant.]  
26.La3 Td8 27.Taf1 Lg6?!  
[27...f5! Levert groot voordeel op. Ik berekende helaas 
28.g4 g6 29.h4 h5 30.gxh5 gxh5 31.Kh2 Td3 32.Tg1+ 
en ik dacht dat ik de h5-pion ging verliezen. Niets is 
minder waar, want ik hoef natuurlijk geen ...h5 te spelen. 

Soms heb je van die momentjes.]  
28.Td4  
Deze zet had ik toen ik 26...Td8 speelde gezien, maar ik 
dacht dat het simpel een pion zou winnen. 28...Txd4 
29.cxd4 Te3 30.Ld6 Td3 31.Lb8 a5!  
Voorkomt dat wit zelf a5 speelt!  
32.Tc1 h5  
Zou toch lichtelijk frustrerend zijn om na zo'n partij mat 
achter de paaltjes te worden gezet, vooral omdat ik er 
alles aan heb gedaan mijn pionstructuur in tact te 
houden. 
33.Le5?  
[33.Tc4! Zowel Fokke als ik hebben deze zet volledig 
over het hoofd gezien. Met de torenzet duurt het veel 
langer voordat zwart zijn tweede pion buit heeft 
gemaakt. Pionverlies blijft echter onontkoombaar.]  
33...f6 34.Lc7 Txd4 35.Lxb6 Txa4 36.Tc8+ Kh7 37.Tc7 
Ta1+ 38.Kf2 Ta2+ 39.Kg1 a4 

Een schaker kan zich weinig beter wensen dan deze 
stelling. Het winstplan is eenvoudig: op beide vleugels 
van het bord een vrijpion creëren, waarvan er één altijd 
makkelijk wint.  
40.Ta7 Lc2  
De toren wil ik van de dekking van de a-pion hebben en 
de loper weg van g6 zodat de koning ruimte krijgt om op 
te marcheren. Met twee vliegen in een klap de beste 
zet. 
41.Lc5 Ta1+ 42.Kf2 Th1 43.Lf8!  
Fokke verdedigt zich zo taai mogelijk, maar het is te 
laat.  
43...Txh2+ 44.Ke3 Kg6!  
Nu komt de koning naar het centrum om de partij in mijn 
voordeel te beslechten.  
45.Txg7+ Kf5 46.Ta7 Th3 47.Kd2 [47.Kf2 Th1-+] 
47...Lb3 48.Ld6 Th1 49.Kc3 Td1  
Een actieve toren is een lust voor het schaakoog.  
50.Lf8 Ke4! 51.Ta5? Td3+ 52.Kb2 Txg3??  
 
 



16 

Juli 2011 ASV-Nieuws 

Al dat werk voor niets.  
[52...f5! natuurlijk, en zwart komt drie vrijpionnen voor, 
omdat g3 niet te redden is.]  
53.Txh5 f5  
Fokke doet het in tijdnood uitstekend:  
54.Ld6 Tg2+ 55.Ka3 Tg4 56.Th8 f4 57.Te8+ Kf3  
[Een bizarre variant is 57...Kd5! 58.Lxf4!? Txf4 59.Td8+ 
Kc4 60.Tc8+ Kd3 61.Td8+ Kc2 62.Tc8+ Kd2 (62...Kb1 
63.Tc1+!! Kxc1 pat!) 63.Td8+ Kc1 64.Tc8+ Lc2 65.Tc3 
Kd2 66.Th3 Tf1 dit schijnt dus te winnen te zijn...]  
58.Tf8 Ke3 59.Txf4! Txf4 60.Lxf4+ Kxf4  
De zwart pion kan nooit op a1 promoveren, omdat het 
een zwart veld is en een witveldige loper... Aaaaaah!  
0,5 - 0,5. 
 
De zesde ronde. De laatste ronde.  
Een half punt los op de rest van het veld. Nog steeds. 
Vooraf had ik besloten mijn tegenstander op te zoeken, 
maar niet te onderschatten. Om alles in eigen hand te 
houden, en omdat ik met de witte poppen mocht spelen, 
wilde ik eigenlijk winnen. Nu wil ik dat altijd, 
onuitgezonderd, steevast, per definitie, überhaupt, 
sowieso, strijk en zet, maar nog niet eerder ging het om 
de eerste plaats van een toernooi. 
De winst kwam eenvoudiger dan ik vooraf had kunnen 
vermoeden. 
 
Martijn Boele - Chris Rindertsma (1803) 
OVK 2011, ronde 6 
1.e4 c5 2.Pf3 Pf6!?  
Nooit van gehoord, nooit gezien. Zelfs in vluggertjes op 
het internet niet bij volle verstand tegen gekomen. Nu 
moet ik zeggen dat ik meestal niet meer bij volle 
verstand ben als ik op internet schaak. Enkel na een 
paar biertjes wil ik mijn krachten nog wel eens meten. 
Die krachten zijn dan meestentijds door de alcohol 
allengs afgenomen.  
3.Pc3  
Na serieus 3.e5 te hebben overwogen toch de tekstzet 
gespeeld.  
3...Pc6 4.d4 d5!?  
Allemaal theorie die ik niet ken.  
5.e5  
[Beter voor wit is 5.exd5 Pxd5 6.Pxd5 Dxd5 7.dxc5 
Dxd1+ 8.Kxd1 e5 9.Le3 Lg4 10.Le2 Td8+ 11.Pd2 maar 
om te winnen - en zoals vermeld wilde ik dat graag - 
houd ik liever de dames op het bord. De huidige theorie 
geeft echter een boom van varianten, waarbij wit de 

dames op het bord kan houden. 4. Lb5 is daar mijns 
inziens het meest interessante van, maar ook systemen 
met b3 zijn levensgevaarlijk.]  
5...Pe4 6.Lb5  
Ik was tevreden met mijn stelling, hoewel er een 
vervelend knol op e4 staat. De witte stukken kunnen 
zich makkelijk ontwikkelen en verwijzen zichzelf naar de 
goede velden. 
6...Lg4  
De afgelopen zes zetten hebben mij bijna drie kwartier 
gekost. Mijn vriendelijke, paarsgesokte tegenstander 
zette alles a tempo op het bord en had nog geen drie 
minuten verbruikt. Overduidelijk was hij op de hoogte 
van de positie. Hij meldde mij achteraf dat zwart licht 
beter staat na Lg4, volgens zijn theorieboekje. Hij had 
zich evident voorbereid. Dat boekje stamde wel uit de 
jaren '70. De Tartakower-variant van het Siciliaans 
noemde hij het, maar volgens de huidige 
openingsboeken op het internet is het de Rubinstein-
Nimzowitsch-variant van het Siciliaans.  
't Is maar dat u het weet. 
Vanaf nu gaan we theorieloos schaken.  

7.h3 
Als ik zijn witveldige loper kan confisqueren ben ik 
spekkoper.  
7...Pxc3?!  
Na zes zetten theorie denkt mijn tegenstander veertien 
minuten na om deze dubieuze zet te produceren. Het 
sterkste stuk in zijn stelling ruilt hij gratis voor mijn paard 
dat relatief weinig velden heeft. 
8.bxc3 
De dubbelpionnen die ik op c2 en c3 krijg zijn in dit soort 
stellingen eerder plezierig dan vervelend. De 
voornaamste reden hiervan is dat ze d4 direct en 
indirect dekken, dus de druk daarop vervalt. In 
dergelijke structuren is het doel van zwart juist om op d4 
de spanning te behouden. Een andere reden is dat ik 
via de half-open b-lijn spel kan gaan ontwikkelen. 
8...Lh5 9.g4 
De penning wordt opgeheven en de zet is tevens een 
enorme spacegrabber. Ik moest er wel rekening mee 
houden dat mijn koning zowel op de damevleugel als op 
de koningsvleugel enigszins op de tocht zou komen te 
staan na rokade. Maar toen drong de vraag zich direct 
op: waarom zou ik rokeren?  
9...Lg6 10.e6!  
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Boink! De beste zet die vlot leidt tot een soepele 
overwinning. De tekstzet toont de kwaal van deze 
zwarte opening aan: moeilijke ontwikkeling en daardoor 
een onveilige koning, en een zeer slechte zwartveldige 
loper en daardoor zwakke zwarte velden. 
De zet maakt veld e5 vrij voor het paard, dat dankzij de 
twee eerder zetten h3 en g4 nu gespeeld kan worden. 
Tevens dreig ik zijn koningsstelling open te breken. Het 
meest belangrijke aan dit 'pionoffer' is zoals geschreven 
dat de zwartveldige loper van mijn tegenstander enorme 
problemen heeft om aan het spel deel te nemen. 
Daarmee brengt hij opmerkelijk genoeg ook zijn eigen 
koning in gevaar, omdat deze weinig anders kan dan 
lang te rokeren. Maarja, in dat geval rokeert hij naar mijn 
halfopen lijn toe die hij zelf heeft doen ontstaan na zijn 
7e zet Pxc3.  
10...Db6  
[10...fxe6 11.Pe5 Da5 12.Lxc6+ bxc6 13.Ld2 is ook 
desastreus voor zwart. Zijn loperpaar is totaal 
disfunctioneel. 
Op 10...f6 had ik 11.dxc5! gepland (triplepion na 11 
zetten), om alle belangrijke velden te beheersen. Aardig 
om te noemen is nu 11...Da5?? (11...Le4 12.Pd4! Lxh1 
13.Pxc6+-) 12.Dxd5!+- Dxc3+ 13.Ld2!! Dxa1+ 14.Ke2 
En het mat is niet te voorkomen! Bijvoorbeeld 14...Td8 
15.Lxc6+ bxc6 16.Dxc6+ Td7 17.Dxd7# Een diepe, 
maar vrij makkelijk te berekenen variant, omdat je 
steeds naar het mat toe kan rekenen. Als schaker doet 
ik dat graag - naar het mat toe rekenen.]  
11.exf7+ Lxf7  
Het verschil tussen de witveldige lopers van beide 
partijen wordt pijnlijk duidelijk: mijn loper heeft één zet 
gedaan, zijn loper vier! Men neme hierbij notie van het 
feit dat we pas op de 12e zet zijn aangekomen. 
12.Tb1!  

De stelling lijkt zichzelf te spelen, maar ik moest toch 
even goed nadenken voordat ik deze zet speelde. De 
toren staat op b1 namelijk ongedekt. Een penninkje op 
mijn loper met a6 is dodelijk. Toen ik mij ervan had 
overtuigd dat het tactisch mogelijk was, wist ik dat dit de 
juiste zet was. De witte loper, die een penning heeft op 
het paard, staat zelf in de penning naar zowel eigen 
toren als vijandelijke dame. Best geinig, bedacht ik mij 
tijdens de partij.  
Mentaal is deze zet ook goed. Ik nodig mijn 
tegenstander uit lang te rokeren, zodat zijn paard wordt 
ontpend en hij met ..a6 iets terug zou kunnen doen. 
Lichte profylaxe? 
12...0-0-0  
En lang werd er gerokeerd. 
13.Lf4  
Een prachtig veld, een dodelijke diagonaal.  
De zet zorgt er tevens voor dat de toren op b1 weer 
gedekt staat. Een eerder gepland a6 is nu enkel een 
verzwakking.  
13...e6  
Veel mogelijke zetten zijn vrij slecht. Zo ook deze.  
[13...h5 om enig tegenspel te verkrijgen is het beste, 
maar ook met die zet wordt de zwarte stelling spoedig 
opgeblazen.]  
14.Lxc6  
[Ik heb hier even zitten kijken naar 14.Lg5 om een 
kwaliteit te winnen, maar wilde liever mijn plan, zoals 
deze ook in de partij werd uitgevoerd, doorzetten. De 
computer heeft de variatie 14.Lg5 als beste zet, maar ik 
twijfel nog steeds. Bijvoorbeeld 14...Td6 15.Pe5 Pxe5 
16.dxe5 Tc6 wint de kwaliteit, maar met het loperpaar is 
zwart niet direct kansloos. Ook vermink ik mijn eigen, 
prachtige pionnenstructuur ernstig, zodat zwart 
aanvalsdoelen krijgt. Daarbij is zwarts pionnenstructuur 
hersteld, want e6 is niet meer zwak. Allemaal redenen 
om géén 14.Lg5 te spelen.]  
14...Dxc6 15.Pe5 De8  

Een droompositie. Voor wit, dat is. 
Eindelijk tijd en rust om een beetje rond te wandelen 
door de voetbalkantine. Koffie te kopen. Inmiddels 
hebben Chris en ik beiden ongeveer een uur van de tijd 
verbruikt, maar sta ik enkele minuten voor. Hij heeft 
binnen 8 zetten zijn volledige voorsprong in tijd 
opgesoupeerd. Ruud V kwam op mij af met het 
understatement van het toernooi, nadat hij even bij mijn 
bord was wezen kijken: "Da's een mooi veld!"  
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Hij doelde uiteraard op e5. 
16.Dc1!  
Ik was erg blij dat ik deze zet vond. Ook Rybka vindt het 
de beste zet. Ineens heeft wit een dikke plus. De dame 
dreigt naar a3 te gaan, met veel druk op de 
koningsstelling, zodat er verzwakkingen moeten worden 
toegelaten. Ook b2 is een prachtig veld. Het viel mij 
tijdens de partij nog op dat ik met de zet en passant mijn 
loper verdedig en (nog meer) ruimte maak voor mijn 
koning. Soms kan thematisch schaken zo eenvoudig 
kan zijn. U heeft koningsaanval? Stukken aanvoeren! 
Wat voor stukken? Sterke stukken! Wat is het sterkste 
stuk? De dame! (Ik hoorde achter het bord in mijn hoofd 
de jeugd die ik les geef mee blèren.)  
16...c4  
Voorkomt Da3 en is het enige dat de zwarte stelling 
enigszins bij elkaar houdt. Slaan op d4 is zelfmoord en 
andere zetten zijn niet echt aanwezig. De koningsaanval 
blijft echter met onverminderde kracht en snelheid 
voortrazen. 
17.Db2 b6  
Weer het enige.  
18.a4  
Te openen die lijnen! Zwart zit nog steeds aan zijn loper 
op f7 vast, die gedegradeerd is tot een pion. En nog een 
slechte ook.  
18...Ld6 19.a5  

19...Lxe5?  
Verliest direct.  
[Tijdens de partij, en ook tijdens de analyse, die Richard 
vdW en ik samen op de donderdag nadien maakten, 
leek de enige kans van zwart 19...Lc7. 
De computer maakt hier echter ook vlot gekruid gehakt 
van: 20.axb6 Lxb6 (20...axb6 21.Da3 Kb7 22.Pxc4!+-) 
21.Da3 Kb7 22.Ta1! De nieuwe dreiging Da6+ is nogal 
onplezierig. (Met dat soort zinnen probeer ik te 
wedijveren met de understatements van Ruud V.) 
22...a5 23.Tb1 Gewoon terug. 23...Ka6 24.Txb6+! Kxb6 
25.Dc5+ Ka6 26.Pc6 En spoedig mat. Een volledig 
geforceerde variant. De vraag is natuurlijk of ik deze 
prachtzetten had gevonden...]  
20.Lxe5 Dc6 21.axb6 Dxb6  
[21...axb6 22.Dxb6 Dxb6 23.Txb6 lijkt slechts een pion 
te winnen, maar zwart kan niet overleven: 23...Thg8 
24.Kd2 Kd7 25.Ta1 Ke8 26.Ld6 en zwart moet de 
kwaliteit geven om erger te voorkomen.]  
22.Da2  
Zwart geeft het op.  
Hij moet zijn dame geven om het mat te voorkomen. Als 
22...Dc6 dan 23.Dxa7 met mat in twee. 
1-0 
 
Toernooiwinst!  

Sinds januari ben ik lid van ASV. Voor mij is het 
allemaal nieuw. Zo toog ik 9 juni naar het clublokaal 
voor de eerste snelschaakwedstrijden van mijn (toch al 
61-jarige) leven. Op het fietspad over de Pleybrug liet ik 
mij de speciale regels voor het snelschaken (over 
schaak e.d.) door Harm Steenhuis uitleggen.  
Ik was vol goede moed. Per slot was het rapidschaken 
mij ook niet helemaal slecht afgegaan. 
Aangekomen heb ik direct een vinkje bij mijn naam 
gezet. Ik was wel de deelnemer met de verreweg 
laagste ELO, maar ik liet me niet ontmoedigen. Vroeg 
me ook niet af waarom andere beginners voor deze 
competitie afhaakten. 
In tegenstelling tot het snelschaken verliep de terugweg 
in mineurtempo. Je zal toch 14 partijen spelen en er 

………. 14 verliezen. Wat zou mijn zoon mij uitlachen! 
De volgende dag las ik ASV-nieuws, dat Ruud mij in de 
handen had gedrukt. Ik werd helemaal bemoedigd door 
wat Marco Braam in De Analyse had geschreven. Ik las: 
“Eerder heb ik al geschreven over snelschaken. Dat 
ervaren schakers ongeveer hetzelfde resultaat 
neerzetten in 5 minuten als in 2 uur. Je zou dus kunnen 
zeggen dat bij ervaren schakers tijd een mindere factor 
van belang wordt. En beginnende schakers hebben dus 
veel meer tijd nodig om te overdenken wat wijsheid is op 
het bord. Ze hebben immers die groeperingen van 
stukken en zetten nog niet gerealiseerd.” 
Ik was helemaal over de klap heen. Er ben er volledig 
klaar voor om volgend jaar aan te tonen dat ik niet 
helemaal meer een beginner ben. 

Volgend jaar……. 
Kees van Keulen 
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Het best bewaarde geheim in Wageningen is het 
clublokaal van de WSDV, de Wageningse Schaak- en 
Damvereniging waar men nauwelijks meer schaakt 
omdat dammen per slot veel leuker is. Sommige ASV-
ers dachten er na de massakamp van 18 juni net zo 
over, maar daarover later meer. 
Aan de lommerrijke Grintweg staat, naast een 
woonhuis, een wit bordje met het opschrift ‘WSDV’. Het 
bordje is klein. Kleiner dan een dambord, zelfs kleiner 
dan een schaakbord. Het gemotoriseerde geweld uit 
Arnhem raasde dan ook langs dit bordje heen en alle 
kanten uit: naar Lunteren, Rhenen en Tietjerksteradeel. 
Maar de meesten keerden op tijd terug en een zeer 
deskundige verkeersregelaar wees hen de juiste weg 
naar de speellokatie van deze achtste massakamp. 
Uiteindelijk kwam Wageningen zelfs een paar spelers 
tekort om onze massa tegemoet te treden. Er werd 
tenslotte gestreden aan 28 borden, en feestgevierd aan 
de jeugdborden in het voorportaal van dit sfeervolle 
zaaltje. 
Dat we gewijde grond betraden werd meteen duidelijk, 
want hier heeft wereldkampioenskandidaat Geert van 
Dijk decennia lang gedamd. Aan de muur hangt een 
affiche van zijn match met Iser Koeperman in 1959, in 
Kiev, toen nog hartje Soviet-Unie. In de jaren negentig 
interviewde ik Van Dijk voor de Arnhemse Courant. Hij 
vertelde: ‘Met de heer Ivens, secretaris van de 
Koninklijke Nederlandse Dambond, logeerde ik in een 
groot appartement met zware deuren. Natuurlijk gingen 
we ervan uit dat we afgeluisterd of gecontroleerd 
werden. Als we ’s avonds terugkeerden stond steeds 
één van de deuren open. Dat was vreemd. Later sloeg 
elders in het gebouw iemand een deur dicht en prompt 
viel onze deur open. Het bleek dat wij hem steeds niet 
goed afgesloten hadden (…) Ik vroeg onze Russische 
tolk naar de positie van Stalin op dat moment. Zijn 
antwoord kwam erop neer dat Stalin dan wel veel 
mensen had gedood maar toch een goed communist 
was. Ik heb maar niet gevraagd hoe je je medemens 
kunt doden en toch een goed communist kunt zijn.’ Dat 
die vraag überhaupt opkwam bij Van Dijk geeft aan dat 
hij nog van een generatie is die alles wat naar 
communisme riekt niet bij voorbaat in de prullenbak 
wierp, en die zag dat communisme niet gelijkstond aan 
Stalinistische tirannie. Voor dat soort nuances is geen 
plek meer in ultrarechts Nederland anno 2011. Van Dijk 
verloor daar in de Oekraïne van de sterke Koeperman. 
U begrijpt dat ik onder de indruk was. Maar genoeg 
historie. Dat je van het schrijven van schaakblaadjes 
(met muziek erbij, weliswaar) niet altijd beter wordt 
bewees de driekoppige redactie van A Tempo (por dios, 
wat een blad!). Die bood alle Wageningse deelnemers 
een gratis exemplaar van nummer drie aan, en deed 
vervolgens extra gul door ook nog eens drie punten in 
het damlokaal achter te laten. Een onvervalste lange 
rokade. Het verhinderde Daan Holtackers niet om te 

vragen of de redactie iets over de massakamp wilde 
schrijven. Voor straf plaats ik hier het slotfragment van 
Daan zelf. 
 
Daan Holtackers – Martijn Naayer 
(commentaar Daan) 

24…Pc6??  
Een verschrikkelijke bok. Na 
24...Tg8 25.Txg8+ Kxg8 
moet wit nog de nodige 
moeite doen om de 
remisehaven te bereiken.  
25.Pce3?!  
Nog sterker is 25.Pge3! 
Lxh4 (het verschil met de 
tekstzet is dat wit na 
25...Th5 de tussenzet 
26.Pe5!+- achter de hand 
heeft) 26.Pxf5 Lxg3 
27.Pxg3+- en wit wint.  
25...Pxe3?!  
Iets hardnekkiger is 25...Th5 26.Pxd5 Txd5 27.Pe3 Ld6 
28.Tg2! maar ook dan heeft wit winnend voordeel.  
26.Pxe3 Th5?!  
Na 26...Tf4 27.d5+ Pd4 moet wit nog even een paar 
nauwkeurige zetten produceren: 28.Pg2! Te4 29.Te3! 
Lf6 (na 29...Txe3 heeft wit 30.Lxd4++-) 30.Txe4 Pf3+ 
31.Kf2!? Lxb2 32.Td1+-.  
27.d5+ Pe5 28.Pg4 Ld6  
Objectief maakt het weinig uit, maar gezien wits tijdnood 
was 28...Tg8 een poging waard aangezien er na 29.Te1 
Txg4 30.Txg4 Lf6 31.Tg2!+- meer stukken op het bord 
blijven.  
29.Te1 Te8  
Na 29...Tg8 beslist het kalme 30.Kg2+-.  
30.Pxe5  
Het eenvoudigst; misschien is 30.Kg2!?+- objectief het 
sterkst...; 30.Pf6?! Pf3+ 31.Kf2 Lxg3+ 32.Kxg3 Txe1 
33.Pxh5+ Kg8 34.Kxf3+- maakt het onnodig moeilijk.  
30...Lxe5  
 

Historie geschreven in damlokaal 
Peter Boel + analyse Daan Holtackers 
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31.Txe5! Thxe5  
Ook na 31...Texe5 is 32.Tg5+- het simpelst.  
32.Tg5 h6  
32...h5 was gezien wits tijdnood nog een poging waard, 
maar na 33.Lxe5+ Kh7 34.Lxc7 Te4 35.Txh5+ Kg6 
36.Tg5++- zou wit met ruim een minuut het nog wel 
moeten kunnen redden...  
33.Lxe5+ Kh7 34.Tg7+  
en wit won. 
 
Van de wedstrijd kreeg ik niet zo heel veel mee, omdat 
ik zelf de nadelen van een vroeg 7…h7-h6 in het 
Koningsindisch nogal hardnekkig onder de neus 
gewreven kreeg door Jeroen Fransen (12.g2-g4!) en de 
hele middag met de rug tegen de muur stond. Naast mij 
zag ik ook nog dat Kees Stap, die mij altijd vanuit de 
afgrijselijkste stellingen verslaat, pardoes een stuk 
weggaf tegen Dirk Hoogland. Ook niet goed voor je 

zelfvertrouwen. Links van me kreeg Remco de Leeuw 
een Volga/Benkögambiet voorgeschoteld door Erwin 
Oorebeek. Het was geen reclame voor dat gambiet, 
want alle zwarte stukken bleven op de onderste rijen 
hangen en behalve een pion kreeg Remco ook nog 
eens een moordend initiatief. Iets verderop zat Guust 
ook op een pionnetje tegen Hotze Hofstra, en aan bord 
1 voerde Leon van Tol een boeiende strijd met Sander 
van Eijk. Een irritante pion op d3 deed hem tenslotte de 
das om. Aan bord 6 boette Richard van der Wel een 
pionnetje in, maar toen ging hij er eens goed voor zitten 
en stampte hij Bert Torn van het bord. Leon verloor 
inderdaad, en ik ook, maar Guust zou gaan winnen.  
Enkele uitstapjes naar de bar en naar het toilet leerden 
me dat in het gezellige achtergedeelte, waar onze jeugd 
met 25-24 aan het winnen was, geen sprake kon zijn 
van analyseren. Dat deed ik met Jeroen dus stilletjes in 
de zaal, en zo waren wij er zijdelings getuige van dat 
Guust, nadat hij zetherhaling had versmaad in tijdnood 
raakte, een remiseaanbod afgewezen zag en uiteindelijk 
in gelijke stelling boos opgaf voordat hij door zijn vlag 
ging. Het clubhuis oogde niet zo stevig, maar het dateert 
van (voor?) de zeventiger jaren en is dus nog niet 
onderhevig aan het stuitende verval dat onze 
architectuur sinds de jaren tachtig kenmerkt. Kortom, 
ook met Guust erin bleef het gebouw overeind staan, en 
later vernam ik dat een zege van Remco Menger voor 
het 14-14 gelijkspel zorgde. 
Het hierboven zo lyrisch bezongen clubgebouw heet ‘De 
Doorbraak’ en laat dat nu ook het thema zijn van het 
volgende nummer van A Tempo. Hebben we er toch 
nog iets aan gehad. 

(advertentie) 
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Het seizoen 2010-2011 is ten einde. Het was een 
bijzonder seizoen, doordat ASV met maar liefst 13 
teams in de externe competitie speelde. Dat enorme 
aantal leverde maar liefst 806 partijen op, die natuurlijk 
ook meetelden in de interne ranglijst. Een toename van 
12%. Een groot deel van dit extra aantal is ook op 
donderdag gespeeld, maar desondanks bleef het aantal 
interne partijen dat dit seizoen gespeeld werd vrijwel 
gelijk aan het afgelopen seizoen, namelijk 681. De 
interne competitie van ASV is met 106 schakers die 
tenminste één interne partij speelden waarschijnlijk ook 
een van de drukst bezette interne competities in 
Nederland. 
In totaal haalden 39 spelers de eindstanden in de drie 
groepen. Ook dat is een lichte stijging ten opzichte van 
afgelopen seizoen. Echter ook dit seizoen waren er veel 
spelers die dichtbij de ondergrens van 25 gespeelde 
partijen kwamen. Het devies is om meteen aan het 
begin van het seizoen zoveel mogelijk te spelen. Dat 
maakt het aan het eind van het seizoen wat 
eenvoudiger om een keer te missen.  En het zou mooi 
zijn als alle spelers die op donderdag regelmatig andere 
verplichtingen hebben op hun vrije donderdagen wel 
naar de club komen. Ook al kun je niet vaak, je krijgt 
altijd een tegenstander van ongeveer gelijk niveau en zo 
zie je ook je clubgenoten nog met enige regelmaat. 
Bovendien is een gezellige clubavond een leuke 
onderbreking van de drukke werkweken. 
Dan naar de eindstanden. Het is lang spannend 
geweest, maar in de laatste weken kwam er toch 
tekening in de strijd. Achter in deze ASV-Nieuws staat 
de volledige ELO-lijst na verwerking van de laatste 
interne ronde. In onderstaande eindstanden staan 
alleen de spelers die met 25 of meer partijen een gooi 

deden naar het clubkampioenschap in de drie groepen. 
 
Groep A 

In deze groep was het lang stuivertje wisselen. Wouter 
van Rijn, Otto Wilgenhof en toen weer Wouter van Rijn 
maakten de dienst uit. Wouter van Rijn raakte 
vervolgens uit beeld door een gebrek aan partijen. 
Vanaf plaats 5 rukte Léon van Tol langzaam maar zeker 
op. Bij elke nieuwe ASV-Nieuws kwam hij iets dichter bij 
de koppositie en toe Otto Wilgenhof een mindere 
periode had, klom Léon van Tol mede door zijn 
succesvolle bekeravontuur naar de eerste plaats. Met 
een prachtige TPR van 2236 werd Léon van Tol zo de 
opvolger van Wouter van Rijn. In de wetenschap dat 
Léon van Tol als trainer bij de beginnerscursus en als 
barkeeper veel avonden niet kon spelen, is het extra 
knap dat hij deze prestatie heeft geleverd. Direct achter 
de kampioen eindigden drie teamgenoten van hem. 
Daarmee is ASV 1 sterk vertegenwoordigd. Koen 
Maassen van den Brink en Martin Weijsenfeld kunnen 
zeker ook terugzien op een topseizoen. 

Interne competitie 
Erik Wille 

        Totaal Intern Extern   
Nr Naam TPR ELO score Aan-

tal perc score Aan-
tal perc score Aan-

tal perc ELO-
stij 

1 Leon van Tol 2236 2217 17.0 25 68,0 10.0 14 71,4 7.0 11 63,6 31 
2 Otto Wilgenhof 2186 2156 17.0 30 56,7 11.5 18 63,9 5.5 12 45,8 -8 
3 Peter Boel 2185 2170 24.5 36 68,1 19.0 25 76,0 5.5 11 50,0 29 
4 Dirk Hoogland 2173 2135 16.5 27 61,1 10.5 17 61,8 6.0 10 60,0 37 
5 Koen M. van den Brink 2026 2039 20.5 36 56,9 15.5 26 59,6 5.0 10 50,0 108 
6 Martin Weijsenfeld 2005 1959 25.5 40 63,8 17.5 29 60,3 8.0 11 72,7 88 
7 Jan Knuiman 1982 1976 13.5 26 51,9 9.5 17 55,9 4.0 9 44,4 -2 
8 Wouter Abrahamse 1972 1942 13.5 25 54,0 10.5 18 58,3 3.0 7 42,9 26 
9 Remco Gerlich 1949 1972 12.5 25 50,0 5.5 14 39,3 7.0 11 63,6 -52 
10 Tony Hogerhorst 1908 1884 23.5 42 56,0 17.0 33 51,5 6.5 9 72,2 46 
11 Erik Wille 1876 1877 10.0 25 40,0 4.5 14 32,1 5.5 11 50,0 -25 
12 Ruud Wille 1868 1891 18.0 38 47,4 12.0 27 44,4 6.0 11 54,5 -8 
13 René van Alfen 1866 1860 12.0 25 48,0 8.0 17 47,1 4.0 8 50,0 -10 
14 Siert Huizinga 1840 1864 17.0 33 51,5 12.5 25 50,0 4.5 8 56,3 -35 
15 Rob van Belle 1722 1756 15.0 32 46,9 11.0 25 44,0 4.0 7 57,1 -46 
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Groep B 

 
In deze groep was 
zeker geen sprake van 
stuivertje wisselen. 
Albert Marks begon het 
seizoen met vijf zeges 
en werd ook kampioen.  
En als de kampioen van 
ronde 1 tot en met 
ronde 35 eerste staat, 
dan hoeven we ons niet 
af te vragen of het ook 
verdiend was. 
  

Ondanks een mindere periode in de eerste maanden 
van 2011 hield de routinier uit ASV 5 de strijd met de 
steeds dichter naderende concurrentie tot het einde  vol. 
Een nederlaag in de slotronde gooide geen roet meer in 
het eten. Dat kwam mede doordat naaste belager 
Robert Naasz onderuit ging tegen Désiré Fassaert. 
Laatstgenoemde nam en passant de tweede plaats 
over. Désiré Fassaert kwam zo nog heel dicht bij Albert 
Marks, maar als gezegd is Albert Marks de nieuwe 
kampioen. Daarmee heeft groep B een waardig 
opvolger van Ruud Verhoef. Ook Marco Braam kan 
terugzien op een topseizoen, dat ook al positief 
beïnvloed werd door zijn bekeravontuur. Jan Vermeer, 
Dick Hajee en Henk Kuiphof geven de overheersing van 
deze groep door de routiniers extra cachet. Ook zij 
kunnen tevreden zijn over dit seizoen.  

        Totaal Intern Extern 
Nr Naam TPR ELO score Aan-

tal perc score Aan-
tal perc score Aan-

tal perc 

1 Albert Marks 1831 1779 19.0 37 51,4 14.0 26 53,8 5.0 11 45,5 
2 Désiré Fassaert 1823 1831 14.5 30 48,3 11.0 21 52,4 3.5 9 38,9 
3 Marco Braam 1799 1777 20.0 33 60,6 13.5 24 56,3 6.5 9 72,2 
4 Robert Naasz 1799 1762 12.5 25 50,0 7.5 16 46,9 5.0 9 55,6 
5 Jan Vermeer 1778 1759 23.0 41 56,1 18.0 32 56,3 5.0 9 55,6 
6 Jan Groen 1731 1745 12.5 26 48,1 10.0 19 52,6 2.5 7 35,7 
7 Dick Hajee 1715 1722 16.0 31 51,6 14.0 25 56,0 2.0 6 33,3 
8 Henk Kuiphof 1708 1680 15.5 27 57,4 12.0 22 54,5 3.5 5 70,0 
9 Hendrik van Buren 1702 1691 18.5 30 61,7 12.5 21 59,5 6.0 9 66,7 
10 Hedser Dijkstra 1646 1677 9.5 26 36,5 6.5 17 38,2 3.0 9 33,3 
11 Tom Bentvelzen 1638 1629 16.5 30 55,0 13.5 24 56,3 3.0 6 50,0 
12 Frans Veerman 1548 1559 14.5 29 50,0 9.5 20 47,5 5.0 9 55,6 
13 Theo Koeweiden 1523 1572 11.5 25 46,0 9.0 19 47,4 2.5 6 41,7 

Groep C 
 
Ton van Eck is 
de nieuwe 
kampioen in 
deze groep. En 
voor wie weet 
hoe Ton kan 
schaken, is dat 
niet vreemd. 
Zijn creatieve 
brein stoeit niet 
alleen op een 
prachtige 
manier met 

woorden; ook zijn creativiteit op het schaakbord is groot. 
Nadat aanvankelijk Herman de Munnik de leiding nam 
en daarna kortstondig Xadya van Bruxvoort pakte Ton 
van Eck de leidende positie in april over en stond die 
niet meer af. Achter de verdiende kampioen eindigde 
Horst Eder op vrij ruime afstand tweede en regerend 
kampioen Lion de Kok bleef op de derde plaats steken. 
Achter hem tweevoudig winnaar van groep C, Ko 
Kooman, die aan het eind van de competitie veel goed 
maakte. Graag hadden we in de top van deze ranglijst 
ook de jeugd terug gezien. Helaas verhindert het vele 
schoolwerk hen om meer donderdagavonden te spelen. 
Om toch even aan te geven hoe goed het gaat met onze 
jeugd staat onder de eindstand van groep C een klein 
overzicht met de vijf beste jeugdspelers. 

        Totaal Intern Extern 
Nr Naam TPR ELO score Aan-

tal perc score Aan
-tal perc score Aan

-tal perc 

1 Ton van Eck 1591 1569 16.0 30 53,3 12.5 22 56,8 3.5 8 43,8 
2 Horst Eder 1546 1541 18.5 32 57,8 13.5 22 61,4 5.0 10 50,0 
3 Lion de Kok 1530 1522 13.5 26 51,9 10.5 19 55,3 3.0 7 42,9 
4 Ko Kooman 1455 1471 24.0 40 60,0 17.5 30 58,3 6.5 10 65,0 
5 Bob Sanders 1447 1439 18.0 30 60,0 14.0 23 60,9 4.0 7 57,1 
6 Jelle Noordhuis 1367 1383 16.5 29 56,9 12.0 22 54,5 4.5 7 64,3 
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Jeugd 
Mede doordat dit seizoen nogal wat jeugdspelers met 
grote regelmaat meespeelden in de teams zagen we 
ineens een flinke verjonging doorgevoerd op de interne 
ranglijst. En met name Xadya van Bruxvoort en Bent 
Schleipfenbauer vielen op met uitstekende prestaties. 
Immers met 8 uit 8 in de interne competitie zet Bent  

 
veelbelovende stappen om zijn vader Frank op termijn 
te achterhalen. Xadya van Bruxvoort viel met 5 uit 7 in 
de teams weer positief op. Hou echter ook de jonge 
jeugd in de gaten. Zij spelen nog niet vaak mee, maar 
als ze meedoen, kennen ze weinig mededogen met de 
senioren. En zo moet het ook zijn.  

Bekercompetitie 
 
De bekercompetitie bracht dit seizoen veel strijd. Veel 
remises en tweede partijen en natuurlijk ook 
verrassingen. Zo kwam de winnaar van de Bekergroep, 
Marco Braam in de halve finale door Theo van 
Amerongen na een aantal remises op conditie te 
kloppen in de barrage. In de halve finale gunde onze 
clubkampioen Léon van Tol echter geen finaleplaats 
aan Marco Braam. Toch verdient Marco een van 
hosannageroep druipende column over zijn geweldige 
prestaties in de bekerstrijd. In de andere halve finale 
was Koen Maassen van den Brink Guust Homs de 
baas. Op papier – kijkend naar het ELO-verschil – een 
enorme verrassing. Velen van ons hebben inmiddels al 
ervaren dat de kracht van Koen Maassen van den 
Brink vaak veel groter is, dan zijn ELO weergeeft. Dat 
ondervond ook Léon van Tol in de finale. De 
spannende eindstrijd, die hopelijk in deze ASV-
Nieuws becommentarieerd terug te vinden is, werd 
pas tegen middernacht beslist. Lang gokten de 
omstanders op een zege voor Koen, maar uiteindelijk 
knokte Léon van Tol zich naar de zege.  
 
Begin juni werd ook gestreden om de snelschaaktitel 
van ASV. In een razendsterke finalegroep eindigden 
Wouter van Rijn en Dirk Hoogland samen op de 
eerste plaats met 9 uit 11. In de daardoor nodig 
geworden barrage won Wouter van Rijn met 1½-½. 
Over deze titelstrijd heeft u verder alles al in ons 
weekblad En Passant kunnen lezen.  Daar las u ook 

alles al over de door Otto Wilgenhof behaalde rapidtitel. 
 
En als alle kampioenschappen gespeeld zijn, dan kan 
ook het Superprestigeklassement worden 
gepresenteerd. De eerste acht uit elke discipline krijgen 
punten en degene met de meeste punten mag zich de 
meest allroundspeler van dit seizoen noemen. De 
ervaring leert dat de clubkampioen vaak ook de 
Superprestige wint, omdat de interne competitie nu 
eenmaal het zwaarst gewaardeerd wordt. Dit jaar is dat 
echter anders. Otto Wilgenhof haalde in drie takken van 
sport punten en bleef zo de winnaar van de dubbel net 
voor. Hier een tweede plaats dus voor Léon van Tol. De 
kwartfinaleplaats in de beker maakte precies het 
verschil in het voordeel van Otto Wilgenhof. 

Totaal Intern Extern 
Nr Naam TPR ELO score Aan-

tal perc score Aan
-tal perc score Aan

-tal perc 

7 Pim Rijmer 1356 1328 16.0 27 59,3 16.0 26 61,5 0.0 1 0,0 
8 Henk Kelderman 1279 1270 17.0 32 53,1 13.5 25 54,0 3.5 7 50,0 
9 Hein van Vlerken 1183 1151 16.0 37 43,2 12.5 30 41,7 3.5 7 50,0 
10 Gerard Viets 1136 1159 10.5 26 40,4 10.5 26 40,4 0.0 0 n.v.t 
11 Jelmer Visser 1116 1090 12.0 31 38,7 11.0 26 42,3 1.0 5 20,0 

Groep C (vervolg) 

     Totaal Intern Extern 
Naam TPR ELO score Aan

-tal perc score Aan
-tal perc score Aan-

tal perc 

Xadya van Bruxvoort 1626 1356 6.0 8 75,0 1.0 1 100,0 5.0 7 71,4 
Tom Verberk 1561 1023 1.0 1 100,0 1.0 1 100,0 0.0 0 n.v.t. 
Bent Schleipfenbauer 1558 1248 12.5 15 83,3 8.0 8 100,0 4.5 7 64,3 
Julian van de l' Isle 1353 1014 1.0 1 100,0 1.0 1 100,0 0.0 0 n.v.t. 
Jan Pieter Lourens 1293 1216 3.0 7 42,9 0.0 1 0,0 3.0 6 50,0 
Fabian Engelhardt 1069 1018 1.0 2 50,0 0.0 0 n.v.t. 1.0 2 50,0 
Pieter Verhoef 1014 1003 1.0 4 25,0 0.0 0 n.v.t. 1.0 4 25,0 
Floris van Cappelleveen 934 995 0.5 2 25,0 0.5 2 25,0 0.0 0 n.v.t. 
Baris Esen 579 985 0.0 1 0,0 0.0 1 0,0 0.0 0 n.v.t. 

(advertentie) 
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Stijgen en dalen 
Dan rest het laatste klassement dat op de 
ledenvergadering in januari 2012 een prijs oplevert. De 
strijd om de prijs voor de speler die in ELO de grootste 
sprong maakte, was tot op de laatste clubavond hevig. 
Kees van Keulen en Bent Schleipfenbauer streden om 
ieder puntje. Uiteindelijk wist Kees van Keulen net vijf 
puntjes voor te blijven op de zich snel ontwikkelende 

Bent Schleipfenbauer. Het goede resultaat zal voor ons 
jonge talent hopelijk een stimulans zijn om verder te 
groeien. En Bent, ook het gat met je vader is met 240 
punten geslonken. In dit tempo hebben we binnen vier 
jaar een familiestrijd in de subtop van ASV. Van de 
jongere spelers zien we in dit klassement ook Xadya 
van Bruxvoort en Liedewij van Eijk terug. Knap zijn ook 
de hoge klasseringen van Pim Rijmer en  Jelmer Visser. 

Bovenstaande spelers hebben die punten natuurlijk ook 
afgepakt van een aantal minder gelukkigen in het 
afgelopen seizoen. Onderstaande spelers leden pijn, 
maar zij zullen komend seizoen ongetwijfeld weer bij de 
stijgers staan. 

Pl naam intern beker rapid snel totaal 
1 Otto Wilgenhof 28 3 16   47 
2 Leon van Tol 32 12     44 
3 Peter Boel 24   13 6 43 
4 Dirk Hoogland 20   8 7 35 
5 Koen M. van den Brink 16 10 4   30 
6 Guust Homs   6 13 4 23 
7 Martin Weijsenfeld 12   4   16 
8 Jan Knuiman 8 3 4   15 
9 John Sloots     10   10 
10 Wouter van Rijn       8 8 
11 Marco Braam   6     6 
12 Remco de Leeuw       5 5 
13 Wouter Abrahamse 4       4 
14 Fred Reulink   3     3 
15 Theo van Amerongen   3     3 
16 Richard van der Wel       3 3 
17 Martijn Boele       2 2 
18 Theo Jurrius       1 1 

      Totaal   

Nr Naam Grp TPR ELO score aantal perc ELO-
stij 

1 Kees van Keulen C 1433 1235 14.0 18 77,8 235 
2 Bent Schleipfenbauer C 1558 1248 12.5 15 83,3 230 
3 Koen Maassen van den Brink A 2026 2039 20.5 36 56,9 108 
4 Xadya van Bruxvoort C 1626 1356 6.0 8 75,0 100 
5 Martin Weijsenfeld A 2005 1959 25.5 40 63,8 88 
6 Pim Rijmer C 1356 1328 16.0 27 59,3 84 
7 Liedewij van Eijk C 1643 1577 9.0 16 56,3 76 
8 Marco Braam B 1799 1777 20.0 33 60,6 66 
9 Hendrik van Buren B 1702 1691 18.5 30 61,7 65 
10 Pascal Losekoot A 2208 2051 7.0 9 77,8 63 
11 Martijn Boele A 2055 2028 13.0 20 65,0 61 
12 Jan Vermeer B 1778 1759 23.0 41 56,1 59 
13 Jonathan van der Krogt C 1615 1549 9.5 13 73,1 58 
14 Jelmer Visser C 1116 1090 12.0 31 38,7 55 
15 Bert Sigmond C 1652 1565 9.5 12 79,2 50 

Stijgers 
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Dit was dan weer het seizoen 2010-2011. Hopelijk geeft 
het komende seizoen net zoveel stof tot schrijven. Het 
was druk, het was gezellig, het was spannend, wat 
willen we nog meer. U mag het niet missen. Kom dus 
ook komend seizoen massaal naar de club. Op 1 

september begint de interne competitie weer. Een weer 
eerder is de simultaan tegen Léon van Tol en Koen 
Maassen van den Brink en op 18 augustus bent u weer 
welkom voor een vrije speelavond. Graag tot dan en 
voor nu een goede vakantie. 

Zomaar een ladderpartij 
Siert Huizinga 

zomaar een avond vol belevenissen: spanning, ups en 
downs en de volgende dag weemoed, had ik maar, enz. 
 
Robert Naasz - Siert Huizinga (19 mei 2011). 
 
De stelling na  
14.  ….. Dh6  

15. e4     Na een opening  die door beide spelers goed 
werd gespeeld, ging wit hier de fout in. Hij gaf een pion 
zonder noemenswaardige compensatie. 15. Le4 was 
beter geweest. Er had dan bijv. kunnen volgen  Lb7 
16.Pe5 Pxe5 17. Lxb7 cxd4 18. exd4 (18. Lxa8  d3 19. 
Df2 Lc5) 18... Tab8  19. La6 Pg6  
15...           cxd4  
16. Pxd4    Lc5   Ook direkt Pxd4 was goed geweest. 
17. Kh1      Lxd4  Dit was minder van zwart. Hij vreesde 
een dubbelaanval via Df3 op f7 en a8, ten onrechte.  
(17... Pxd4  18. cxd4 Lxd4 19. Df3 Df6 )  
18. cxd4     Pxd4  

19. Df2      Df6    (19... Dg6 20. e5 Pf5 21. Le4 Tb8 22. 
Tad1 Dg5 ) (19...f6 20. Lc4 Kh8 21. e5 Lb7 22. exf6 
Dxf6 23. Dxf6 gxf6 24. Txf6 Tac8 25. Lxe6 Pxe6 26. 
Txe6 Td2)  
20. Dxf6   gxf6     Wit had hier Tad1 bijv. kunnen spelen 
en had dan iets minder gestaan. De nu volgende zet 
was verleidelijk maar een stuk 
minder.  
21. Txf6     Pb3    Voor de hand liggend.  
22. Td1      La6  
23. Lc2       Beter was hier Tf3. 

23.  …… Pd4?!    Hier zag zwart een prachtige wending 
over het hoofd. Oordeel zelf: 23... Txd1+ 24. Lxd1 Tc8!!   
En het was direct uit geweest. Wat een mooie stille zet!  
Het kost altijd een vol stuk. Dat zoiets gemist werd  
deed achteraf  pijn. Het was de slagroom op de taart 
geweest, jammer!   
24. Lb1    Pf5 !     Een mooie onderbrekingszet, waar ik 
met voldoening op terugkeek. Het maakte de eerdere 

      Totaal   

Nr Naam Grp TPR ELO score aantal perc ELO-
stij 

130 Rob Rietbergen C 1460 1477 8.5 19 44,7 -58 
131 Harm Steenhuis B 1610 1704 5.0 14 35,7 -59 
132 Eelco de Vries A 1905 2148 2.0 6 33,3 -61 
133 Frans Veerman B 1548 1559 14.5 29 50,0 -71 
134 Hedser Dijkstra B 1646 1677 9.5 26 36,5 -77 
135 Tijs van Dijk B 1520 1616 4.5 12 37,5 -77 
136 René de Goey C 962 1020 3.0 15 20,0 -80 
137 Bob Hartogh Heys C 1218 1249 7.5 21 35,7 -83 
138 Jan Sanders C 1144 1241 4.5 15 30,0 -83 
139 Hans Meijer C 1311 1344 8.5 24 35,4 -91 

Dalers 
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eerdere misser nog enigszins goed. 
Het eindspel was daarna gewonnen. D.w.z. theoretisch. 
25. Te1     Pxg3+  
26. hxg3   Td2  
27. e5       Tad8  
28. Le4     Txb2  
29. Te3     Tdd2  
30. Th6     Lf1  
31. Tf6      Lxg2+  
32. Lxg2    Txg2      
Na nog een flink aantal zetten in tijdnood kwam zwart 
volledig gewonnen te staan: zie onderstaand diagram:  

K+T tegen K. 
 
Maar wat gebeurde 
 
Zwart had nog 13 seconden op de klok. Als een razende 
ging hij tekeer. Maar het lukte niet binnen de tijd mat te 
zetten. Waarna een terechte uitslag genoteerd werd van 
1/2- 1/2. 
 
Aan de bar werd daarna door de meesten beweerd dat 
zij het wel binnen de tijd gered zouden hebben. Nou ja, 
het was ook al laat en ……  als het maar gezellig is. En 
dat was het! 

Opgevallen! 
Bron: http://www.svdoetinchem.nl 

Op de site van Doetinchem vonden we onderstaand verhaal over een bijzondere opa. Al snel kwamen we er achter 
dat we bij ASV die opa allemaal kennen: 
 
 
DE KAMPIOEN VAN DOETINCHEM EN DE OPA VAN SVEN 
door Gerard Rückert 
 
De basisschool 'de Hogenkamp' is een bijzonder(e) gewone school. Gewoon in Doetinchem. In een gewone wijk. 
Gewone onderwijzers en onderwijzeressen. En toch bijzonder. 
 
Het is begonnen met Sven. Sven heeft een opa. Abbes Dekker heet hij. Een bijzondere opa. Een opa die kan 
schaken. En hoe! En een opa die les kan geven. Jarenlange ervaring als onderwijzer, hoofdonderwijzer, leraar 
Pabo, gecombineerd met een schaakcarrière heeft van opa een super-promotor van het schaakspel gemaakt. 
En dan gebeurt het. Opa geeft schaakles. In de groep van Jolanda van der Heide is het begonnen. Opa heeft de 
klas geïnfecteerd met het schaakvirus. Een ware plaag is ontstaan. De schaakinfectie is ongeneeslijke geworden en 
is niet meer te stoppen. 
Om een lang verhaal kort te maken... 
De Schaakvereniging Doetinchem heeft van harte meegewerkt aan de laatste schooldag voor de zomervakantie ( 24 
juni ). Simultaan. De halve klas tegen de opa van Sven. En de andere helft tegen Gerard Rückert. 
 
Fantastisch. 24 paar rode oortjes, geconcentreerde gezichtjes, grote emoties, een troostende juffrouw Jolanda, 
verdriet van de verliezers en grote trots van diegenen die remise speelden of wonnen. Geweldig. 
Dit was nog maar het begin. Aan het eind van de dag was er de fancy-fair. Ballenbakken, springkussens, wie denkt 
er dan aan schaken ? Onze kampioen, Kees Nederkoorn, heeft daar inmiddels een antwoord op. Onder het motto 
'Wie durft er tegen de kampioen van Doetinchem' gaf Kees een simultaan. Talrijke jongens én meisjes, al of niet 
geholpen door papa of mama namen de strijd op. Anderhalf uur heeft Kees moeten vechten. Het zweet op zijn 
gezicht sprak boekdelen. Sommige kinderen speelden echt sterk. En sommige papa's ook. Onze kampioen heeft 
zelfs een partij verloren ! Toevallig van Sven, maar wel een beetje geholpen door papa.  
Al met al een heerlijke schaakdag. Opa van Sven, Jolanda, bedankt. 
Volgend school jaar gaat SVD een schaakcursus organiseren op de Hogenkamp. Wij verheugen ons er nu al op. 
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Hoe Maastricht was? Maastricht was fantastisch. Zo 
leuk dat het bijna beledigend is om er over te schrijven. 
Het voelt als een gerecycled theezakje beschrijven 
terwijl het verfijnde sterke ristretto was gemaakt door 
een italiaan. Maar ik zal desondanks een poging doen 
om de sfeer op te tekenen. 
 
Tony, Frank, Koen, Jochem en ondergetekende waren 
naar het diepe zuiden afgereisd om de ASV-kleuren te 
verdedigen. Tony had een fijn appartement gevonden 
(ja zijn vrouw natuurlijk he) Frank en Koen zaten in een 
plezierig huisje en Jochem en ik hadden gekozen voor 
het pluche van het Golden Tulliphotel. (op kruipafstand 
van de speelzaal). Jochem had voor veel te veel geld 
voor zaterdagnacht een ander hotel geboekt omdat zijn 
kersverse vriendin dan zou komen. U zult begrijpen dat 
ik daar erg blij mee was. Ik zat niet echt te wachten op 
de beestachtigheden van dit gloednieuwe stel, en 
navenante geluiden.  Gezien de zwaarte van de 
speelgroep kon ik alle slaap gebruiken, bovendien wilde 
mijn vriendin ook graag een avondje komen op 
zaterdag. Ja ja inderdaad, vier dagen zonder onze 
vrouwen vonden we gewoon te lang. Dan zouden we 
verdrietig worden, een beetje hulpeloos en stuurloos en 
het schaken zou dan ook benedenmaats worden. 
Gelukkig waren Frank en Koen het ermee eens dat de 
dames ons kwamen redden, en Tony had uiteraard al 
zijn trouwe Thea bij zich. 
 
Vrijdagavond was een goede avond. Tony won van dik 
2000, Koen Frank en Jochem een goede remise, en ik 
hield een duitser met 1900 op remise. De sfeer was 
goed, het bier vloeide rijkelijk, en we konden ons 
beheersen wat betreft de analyses. Wij doen gewoon 
gezellig en blijven niet eindeloos doorschuiven. Om een 
uurtje of 1 richting slaapplek en de volgende morgen 
lekker pas weer om 11 uur beginnen. We hadden 
allemaal (behalve Tony) een bye gepland dus we 
konden full power aan de bak. Frank verloor helaas, 
Jochem remise, Koen remise, Tony won, en Marco 
verprutste een fantastische stelling in de gesloten 
siciliaan. Gelukkig schaamde de tegenstander zich voor 
het resultaat. Na eerst de ellende een beetje weggeklokt 
te hebben in de sportkantine zijn we lekker de stad in 
gegaan. Allemaal een hele dikke vette rode steak naar 
binnen gewerkt bij Gauchos (en Koen 6 ribben van een 
varken) en daarna werd het tijd om het leven eens te 
bespreken op een aangenaam terras bij het Vrijthof. 
Gelukkig waren de dames aanwezig om een beetje 
niveau aan te brengen in de conversatie. We waren 
zowiezo wat voorzichtiger omdat de nieuwe vriendin van 
Jochem aanwezig was ( goeie keus trouwens, dat soort 
dames zijn alleen maar weggelegd voor de 
allercharmantsten onder ons zoals Jochem). Je gaat je 
dan natuurlijk niet meteen als een barbaar gedragen.  
 

Het werd laat, er werd veel gedronken, we losten de 
wereldproblematiek op, ik was blij dat Anouk erbij was, 
en we besloten met elkaar dat schaken volledig bijzaak 
was. Laat gingen we allemaal ons weegs, anouk en ik 
werden door een plezierige taxichauffeur veilig naar het 
hotel gebracht en het leven was goed. 
Rustig om 11 uur weer aan het bord geschoven, en voor 
de verdere resultaten van het toernooi verwijs ik u graag 
naar www.limburgopen.nl. 

Het was een intensieve dag die zondag. De resultaten 
waren best goed, maar de vermoeidheid begon ons 
parten te spelen. Tijdens de lunch besloten we eens 
normaal te gaan eten. Jochem wist een shortcut naar 
het station, en na een plezierige wandeling kwamen we 
aan bij een intiem wat oubollig aandoende brasserie. 
We werden op het terras bediend door Jan en Alice. 
Twee leuke mensen op leeftijd. Ze zaten al 24 jaar met 
hun restaurantje in Maastricht maar werden nog steeds 
niet geaccepteerd door de buren (Alice noemde ze die 
kouwe kak van hiernaast). Onze gastvrouw was 
duidelijk onder de indruk van onze charme, ze noemde 
Frank een lekkerbekkie, en ze vertrouwde mij bij het 
scheiden van de markt toe dat ze dacht dat ik een 
popzanger was van pinkpop en dat ze mij toch wel erg 
leuk vond. Altijd fijn om te weten dat je ook voor die 
doelgroep nog aantrekkelijk bent (65+) al zou ik haar 
niet graag inruilen voor mijn 31 jarige Anouk. Erik Wille 
zou er jaloers op kunnen zijn. Maar ik hoorde laatst dat 
hij bijzonder populair is op de bavianenrots in 
burgerszoo.  
 
Na genoten te hebben van het zuur vlees met frietjes 
liepen we terug door de zeer matige wijk naar het 
inmiddels naar mannenzweet ruikende speelhol. Een 
partij verder (vijf uur per stuk als het tegenzat) zaten we 
een beetje asgrauw te kijken, de verliezers nog iets 
grauwer dan de anderen. Gelukkig waren er weer 
biertjes waar we ras van opknapten. Toch nog even wat 
partijen bekeken, wat adviezen uitgewisseld, en op tijd 
naar huis. Maandag om 9 uur achter het bord. Het was 
weer een dagje ploegen geblazen. Jochem en frank 
haalden hun beroerde score op, Koen was het hele 
toernooi al uitstekend bezig. Hij had het duidelijk naar 
zijn zin, en heb hem eigenlijk vier dagen lang zien 
lachen. Tony had het moeilijk de laatste dag, hij begon 
fantastisch met 4 uit 4 maar daarna kon hij de vorm niet 
vasthouden. 
 
Het was super, het was fantastisch, en heel erg lang. 
We hebben besloten om toch eens een leuk toernooi in 
het buitenland te zoeken. Nederland wordt te klein voor 
deze toptalenten. 
 
Bedankt mannen (en vrouwen natuurlijk). 

Maastricht 
Marco Braam (+ analyse Koen Maassen van den Brink) 
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Marco Braam (1751)- Alvarez Corbajales (Spa)(1918) 
 
1. e4 Pf6 2. Pc3 d5 3. e5 d4 4. exf6 dxc3 5. bxc3 
(waarom sla ik in hemelsnaam niet door op g7??? 
Vraagt fritz zich af)  
5…gxf6 6. Pf3 Lg4 7. Lc4 Pd7 8. Pg5  

{interessant natuurlijk, maar niet helemaal goed.Fritz 
geeft desondanks een gelijke stelling aan. ik had niet 
gezien dat de koning naar d7 kon weglopen, hij hoeft 
niet te slaan op f7 straks}  
8…Pe5 9. Lxf7+ Kd7  

{na deze zet geeft fritz nog steeds gelijk, later weet ik 
waarom}  
10. f3 fxg5 11. Lb3 Le6 {de volgende zet moet De2! 
zijn, ik kom dan in groot voordeel volgens fritz, en dat 
klopt ook. na ..Lxb3 sla ik op e5, en daarna op b3 met 
een uitstekende stelling, daar waar zwart een ruine 
moet zien te houden}  

(12.De2! Pxf3 13 Dxf3 Lxb3 14 cxb3 met een zwarte 
ruine en een prima stelling voor wit!) onbegrijpelijk dat ik 
dit niet gezien heb. 
Maar de harde realiteit ging als volgt: 
12. d4 
{gewoon te kort nagedacht, was moe,laatste partij, en 
een beetje 
gedesillusioneerd dat Pg5 niet helemaal goed uitpakte}  
12…Pg6 13. La4+ Kc8 14.Lxg5  

{toch had ik na deze zet nog alle kansen, twee pionnen 
voor een stuk en een veel betere stelling dan zwart} 
14…Lc4 15. Lb3 Dd5 16. h4 h6 17. Ld2 Lg7 18.Kf2 
Lf6 19. g3 a5 20. f4 Ta6 21. Le3 Kb8 22. a4 Tg8 23. 
Tg1 Tc6 24. Tb1 De4  
na deze zet werd ik langzaam weggedrukt, ik heb nog 
geprobeerd om een koningsaanval op te zetten maar 
het ratingverschil betaalde uiteindelijk uit voor mijn 
tegenstander en ik verloor. 
 
 
 
========================================== 
 
 
 
Loose,R – Maassen van den Brink,K [C30] 
ENCI, 13.08.2011 
Commentaar: Koen 
 
1.e4 e5 2.f4 Pc6 3.Pf3 f5 Deze onbekende variant speel 
ik vaak met snelschaken op internet en mijn ervaring is 
dat wit het vaak niet kent en snel de fout ingaat. In deze 
partij ga ik zelf in de fout tijdens de opening maar door 
zwak spel van mijn tegenstander win ik toch vrij 
makkelijk.  
4.Pc3 Pf6?! [4...fxe4 5.Pxe5 Pf6 6.Lc4 d5 7.Lb5 Ld7 
8.d4 Ld6=]  
5.fxe5 Pxe4 6.Lc4 Lc5 7.d4 [7.De2! Lf2+ 8.Kd1 Pxc3+ 
9.bxc3 Lh4±]  
7...Pxd4!? Misschien niet de beste zet maar de 
complicaties die volgen na het aannemen van het offer 
deden de witspeler besluiten om dit niet te doen.  
8.Pxe4 [8.Pxd4 Dh4+ 9.g3 Pxg3 10.Pf3 Zwart lijkt nu 
een stuk te verliezen. 10...Lf2+! 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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Groningen Open 2011 
Robert Naasz 

Een grappige zet die ik in eerste instantie over het hoofd 
had gezien toen ik het offer probeerde te berekenen. 
Nadat ik deze zet had gevonden besloot ik voor het offer 
te gaan. 11.Kxf2 (11.Kd2 Dxc4 12.hxg3 Lxg3) 
11...Pxh1+ 12.Kg2 Dxc4 13.Dd5 Dg4+ 14.Kxh1 c6 
15.Dd3=]  
8...Pxf3+ 9.Dxf3 Dh4+ 10.Dg3 Een vreemde zet die wit 
een passieve stelling bezorgd. [10.g3 Dxe4+ 11.Dxe4 
fxe4=]  
10...Dxe4+ 11.Le2 0–0 12.Kd1 f4! De stukken van wit 
komen er nu helemaal moeilijk uit.  
13.De1?  

Heeft mijn tegenstander zijn stukken verkeerd opgezet 
ofzo ;-) [13.Db3+ Kh8 14.Lf3 Dxe5]  

13...Dxg2 14.Tf1 Dd5+?! Ik ging hier voor de veilige 
optie omdat ik toch al 2 pionnen meer heb en een veel 
betere stelling.  
15.Ld2 d6 Tijd om mijn andere stukken erbij te halen.  
16.exd6 [16.Lf3 Dxe5 17.Dxe5 dxe5–+]  
16...Lh3 17.Tf3 Lg4 18.Td3 Lxe2+ 19.Dxe2 Dh1+  

20.Le1?? [20.De1 Dg2 21.d7 f3 22.c4 f2 23.De6+ Kh8 
24.Kc2 f1D 25.Txf1 Dxf1–+]  
20...Tae8 Nu is het een bekeken zaak...  
21.Dd2 Lxd6 22.c3 f3 Nee jouw koning gaat nergens 
heen.  
23.Te3 Txe3 24.Dxe3 f2 

0-1 

Pieter en Ruud waren al lang en breed naar hun 
logeeradres vertrokken met in totaal 2 punten op zak 
toen ik nog steeds zat te knokken om vanuit niets iets 
proberen te maken. Ruud had gedaan wat je als hoger 
ingeschaalde speler moet doen, namelijk zonder al 
teveel energie te verspillen winnen. Pieter had gezorgd 
voor een spetterend begin van zijn eerste toernooi 
onder de senioren door in een aanvalspartij met 
wederzijdse rokades aan het langste eind te trekken. Ik 
had tegen Westermann, van wie ik in twee eerdere 
partijen eenvoudig had gewonnen, zeeën van tijd 
gebruikt en helemaal niets bereikt. Toen Westermann 

over een zet meer dan een half uur nadacht en mij 
daarmee inhaalde op de klok en ik daarna twee torens 
voor de dame kreeg dacht dat het klusje alsnog 
geklaard was. Niets bleek minder waar. Uiteindelijk 
kreeg ik in wederzijdse tijdnood nog een aanval over me 
heen en moest materiaal inleveren om me staande te 
houden. Een zet voor Westermann door zijn vlag ging 
blunderde ik ook nog eens opzichtig een volle toren weg 
maar gelukkig zag Westermann het niet. Toen zijn vlag 
viel hadden we beiden de laatste reeks zetten niet meer 
kunnen noteren. Ik had wel mee kunnen tellen en wist 
vrijwel zeker dat hij de 40 gehaald had.  
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Aan het belendende bord moesten we onze partij 
reconstrueren. Gelukkig had arbiter Hiddo Zuiderweg 
(die trouwens ook toestemming gaf om de door hem 
gemaakte foto's bij dit stuk te plaatsten, waarvoor dank!) 
meegeschreven en was het reconstrueren niet al te 
moeilijk. Westermann bleek er zelfs 41 gedaan te 
hebben. Tijdens de reconstructie had hij al een paar 
keer gezegd dat dit niks met schaken te maken had en 
teruggezeten aan het bord bood hij daarom onmiddellijk 
remise aan. Met exact 300 ratingpunten meer moet ik 
natuurlijk winnen. Maar vanuit deze stelling? Ik dacht 
zelf dat zwart inmiddels verloren stond. Dus toch maar 
aangenomen. Een teleurstellend begin. Aan de andere 
kant heb ik op geen enkel moment in de partij 
aanspraak mogen maken op meer.  
 
Kuster, mijn tegenstander in de 2e ronde, bleek ook een 
Arnhemmer (voor zover ik dat tenminste zelf ben). Hij 
speelt bij de Toren maar daar kwam ik pas bij aanvang 
van de 3e ronde achter toen ik voor de partij even kletste 
met OSBO bekende Michel Auwens. Kuster was 
gekleed in een survivalachtige outfit. Uit de rand van zijn 
broek stak iets wat op het heft van een mes leek of het 
moet een wel zeer groot uitgevallen briefopener zijn 
geweest. Hij zag dat ik het zag en keek me strak aan. 
Even later bood ik een koffie aan. Graag, met melk. Wat 
later zette hij ongevraagd maar zeer welkom een koffie 
voor me neer. Een aardige vent. Ik won de partij vrij 
eenvoudig maar niet zonder een raar en benauwd 
moment dat overigens niets met het vermoedelijke mes 
te maken had.  
 
Naasz,R (1777) - Kuster,E (1337)  
Groningen Open (2), 03.06.2011 
 
Stelling na 14.Tb1?!  

Weg van het bord, op het toilet om precies te zijn, 
bedacht ik me ineens dat ik Lf5 had gemist. Niet de 
eerste keer overigens dat me dit overkomt. Zal wel iets 
met het onderbewuste en beperkte hersencapaciteit 
enzo te maken hebben. Marco, kun jij je licht hier eens 
over laten schijnen? Maar misschien moet ik gewoon 
eens proberen het kleinste kamertje te bezoeken 
wanneer ik aan zet ben? Kramnik schijnt er ook baat bij 
te hebben ...Ik ben toch maar even aan het bord gaan 
zitten om me in de gevolgen van mijn de door mij 
gemiste zet te verdiepen. Uiteindelijk wist ik na 14…Lf5 

met 15.b4 mijn nadeel binnen de grenzen van het 
acceptabele te houden en na wat fouten van Edward 
won ik vrij eenvoudig. Pieter verloor maar dat was geen 
schande want zijn tegenstander Westerlaan was de 
latere toernooiwinnaar. Het echter heel anders kunnen 
lopen. Westerlaan was veel te laat maar Pieter houdt 
meer van schaken dan van punten en wilde de partij 
gewoon spelen alhoewel hij al lang en breed het punt 
had kunnen claimen. Bewonderenswaardig! Ruud had 
de pech vroeg in het toernooi te moeten spelen tegen 
veteraan Henk Seijen. De heer Seijen in een sterk 
schaker maar gaande een toernooi slaat de 
vermoeidheid bij deze 78-jarige toe en wordt het niveau 
vaak wat minder. In de tweede ronde was hij echter nog 
scherp. Ruud kwam met zwart onder druk te staan, 
moest een kwaliteit geven om het vernietigend 
binnendringen van een wit paard op e6 te voorkomen en 
werd daarna vrij geruisloos van het bord gezet. 
 
De middagpartij zou pas om drie uur beginnen. Ik wilde 
's avond nog een stuk hardlopen en besloot dus wat 
boodschappen te halen en alvast een pastasaus klaar te 
maken om wat tijd te besparen. Teruggekomen bleek ik 
tegen Auwens te mogen spelen. Dit was de derde keer 
dat we tegen elkaar speelden. Van beide eerdere 
partijen heb ik verslag gedaan in ASV-Nieuws. Grappig 
is dat ik ook deze keer, net als de vorige keer, hem 
eraan moest herinneren dat we al eerder tegen elkaar 
hadden gespeeld. Hij vroeg naar de uitslagen (1 voor 
hem en 1 voor mij). Of kan hij heel goed toneelspelen 
en was hij tot in de puntjes voorbereid?? Volgens mij 
niet want hij speelde met wit hetzelfde als onze laatste 
partij en ik kwam goed uit de opening. Daarna 
probeerde ik met ragfijn positiespel de witte stelling in 
de greep te krijgen, me niet realiserend dat Auwens een 
lompe batterij aan het opzetten was die uitermate 
effectief bleek. Toen ik het zag was het te laat. Ik werd 
er hard vanaf geschopt.  
 
Pieter verloor in deze ronde van Westermann maar 
speelde een goede partij. Ruud was ondertussen weinig 
opgeschoten tegen Kosse. In een remiseachtig 
toreneindspel had hij meer ruimte en een actievere 
toren. Hij probeerde van alles maar lang gaf Kosse geen 
krimp. Met nog maar een paar minuten op de klok van 
zijn extra kwartiertje (Kosse speelde erg snel) durfde 
Ruud een dreigende zetherhaling niet meer uit de weg 
te gaan. Maar in plaats van terug te gaan naar g8 
besloot Kosse ineens met de koning naar de witte toren 
toe te lopen waarmee hij de koningsvleugelpionnen 
weggaf en daarmee uiteindelijk de partij. Niet duidelijk 
was of dit nu een misplaatste winstpoging was of een 
andersoortige kortsluiting. Hoe dan ook, zo'n partij 
alsnog naar je hand zetten kon niet anders dan een 
voorbode voor een goed toernooi zijn.   
 
Nadat ik het einde van de partij van Ruud nog had 
meegekregen snel naar huis gefietst en me omgekleed 
voor een lekker verfrissend rondje hardlopen langs het 
Hoornse Diep, via de Meerweg langs het Paterswoldse 
meer en dan terug langs de Hoornseplas. Tenminste, 
dat dacht ik.  



31 

Juli 2011 ASV-Nieuws 
Zoals altijd was er infrastructureel ook nu weer iets 
veranderd sinds de laatste keer dat ik dit rondje liep en 
raakte ik ergens het spoor bijster. Een nieuw opgezette 
wal bij de Hoornseplas voorkwam dat ik mijn geplande 
route kon lopen. Uiteindelijk via een omweg toch thuis 
gekomen. Het hardlopen had wel het gewenste effect; 
het verlies van die middag was alweer verwerkt. 's 
avonds zapte ik nog langs het einde van de prachtige 
tenniswedstrijd tussen Djokovic en Federer, halve finale 
Roland Garros. Ook ving ik nog iets op over de Deense 
coach van de Chinese tennisster Li Na die zijn pupil 
probeerde te leren dat ze moest genieten van het 
spelen tegen tegenstandsters die zich probeerden op te 
trekken aan haar niveau. Spelplezier en respect voor de 
kunde van de tegenstander was de kern, de resultaten 
zouden volgen. Li Na won een dag later Roland Garros.  
 
De volgende ochtend speelde ik tegen Jan Oord. Pieter 
had in de eerste ronde van hem gewonnen. De woorden 
van de Deense coach in gedachten besloot ik voor een 
schijnoffer te gaan omdat me dit interessant leek en ik 
een leuke partij wilde spelen. Net toen het echt 
interessant dreigde te worden blunderde Oord en was 
het vrij snel afgelopen.  
 
Pieter speelde op het bord naast me een goede partij. In 
de woorden van de trotste vader die de partij 
aanleverde: ‘Onderstaande partij is uit de 4e ronde. Het 
is geen spectaculaire partij, maar het stellingsvoordeel 
dat in het middenspel is verkregen (een vrijpion op de 
damevleugel) wordt met geduld verzilverd.’ 
 
Dijkstra Jan,1564 - Verhoef Pieter,1121 
 
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.c4 c6 4.e3 Lf5 5.Pc3 e6 6.Ld3 
Lxd3 7.Dxd3 Lb4 8.0–0 Lxc3 9.bxc3 Pe4N [9...0–0 
10.Tb1 Dc7 11.Pe5 Pbd7 12.Pxd7 Dxd7 13.f3 dxc4 
14.Dxc4 b5 15.Dd3 e5 16.e4 Tfd8 17.Td1 a6 18.Lg5 
De6 19.Dc2 h6 20.Lh4 Tdc8 21.dxe5 Dxe5 22.c4 Dc5+ 
23.Lf2 Dxc4 24.Dxc4 Portisch,F (2435)-Dietze,W 
(2320)/Halle 1982/MCD/½–½ (33); 
9...Da5!?² Ziet er speelbaar uit.]  
10.cxd5 cxd5 11.c4 0–0 12.a4 
[12.La3 Te8 13.Tab1 b6±]  
12...Pd7 [12...Pc6 13.Pd2 Pxd2 
14.Lxd2 dxc4 15.Dxc4²]  
13.cxd5 exd5 14.La3 Te8 15.Db3 
[15.Tfb1 Tb8²]  
15...Pb6= 16.Lb4 [16.Tfc1 f6=]  
16...Tc8 [16...Pc4 17.Pe5 Pxe5 
18.dxe5 Txe5 19.f3=]  
17.a5 Wit dreigt met materiaalwinst: 
a5xb6 [17.La5 Dd6 18.Lxb6 axb6=]  
17...Pc4³ 18.Tfd1 [18.Tfc1 Df6³]  
18...b5 [¹18...Df6∓]  
19.Pd2?? [¹19.axb6!? Moet 
onderzocht worden. 19...Dxb6 
20.Tdb1=]  
 
 
(zie volgende diagram) 

 
19...Pcxd2?? Hierna keren de kansen. [¹19...Pxf2 En 
zwart wint. 20.Kxf2 Dh4+ 21.Kg1 Txe3–+]  
20.Lxd2∓ Pxd2 21.Txd2 a6 22.Tc2 Tc4 23.Dd3 Dc7 
24.Td2 [24.Txc4 dxc4 25.Dc3 f5∓]  
24...Tc8 25.g3 Tc1+ [25...b4 26.Kg2∓]  
26.Txc1 Dxc1+ 27.Kg2 Da1 [¹27...g6!?∓]  
28.Tc2= White has a mate threat  
28...Tc4 29.Df5?? Geeft het voordeel weg. [¹29.Txc4 
Geeft weer wat lucht. 29...dxc4 30.Df5=]  
29...g6–+ 30.Dd3 Txc2?? Geeft de tegenstander 
nieuwe kansen. [¹30...Dxa5 En zwart zou het beste van 
het spel krijgen. 31.h4 Db4–+]  
31.Dxc2= Dxa5 Een dame eindspel ontstaat  
32.Dc6 b4 33.De8+ Kg7 34.De5+ Kh6 35.Df4+ Kg7 
36.De5+ Tweevoudige herhaling  
36...Kf8 37.Dh8+ [¹37.Db8+!? Is interessant. 37...Ke7 
38.Db7+ Kf6 39.Db8=]  
37...Ke7∓ 38.Dxh7?? Geeft nog meer terrein prijs. 
[¹38.De5+ Kd7 39.Db8∓]  
38...Db6–+  
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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39.Dh4+ Df6 40.Dg4 b3 41.De2 Db6 42.Db2 a5 43.Kf1 
[43.h4 a4 44.h5 gxh5 45.e4–+]  
43...a4 44.Ke1 Db4+ [¹44...Kf6 Hiermee zou zwart 
definitief uit de problemen zijn. 45.Kd2 a3 46.Dxa3 b2–
+]  
45.Kd1 a3 46.Dd2 [46.Db1 Ook dit kan de treurige 
afloop niet beïnvloeden. 46...b2 47.f3 Db3+ 48.Kd2 a2 
49.Dg1 a1D 50.De1 Dc3+ 51.Kxc3 b1D+ 52.Kd2 Dab2#]  
46...Dxd2+ [46...Da4 47.Ke2 b2 48.e4 b1D 49.f3 Dab5+ 
50.Ke3 dxe4 51.d5 Db6+ 52.Dd4 Dc1+ 53.Kxe4 f5+ 
54.Kd3 Db5+ 55.Dc4 Dbxc4#]  
47.Kxd2–+ a2 [47...a2 48.Kc3 a1D+ 49.Kxb3 De1–+]  
0–1 
 
Papa Verhoef speeld ook een sterke pot. Tegen 
jongeling van de Werff, met een rating van boven de 
1800 zag in het middenspel meer dan Ruud maar Ruud 
zag genoeg om niet te verliezen. En in het eindspel 
bleek zijn ervaring teveel voor de jongeling die daarna 
overigens vol overgave met Ruud ging zitten 
analyseren. Die komt er wel. 
 
In de middagronde werd weer eens bewezen dat je niet 
altijd goed hoeft te spelen om te winnen. Geen grote 
fouten maken kan voldoende zijn. En dat geldt de 
laatste tijd zeker voor mij. Ruud en Pieter waren 
overigens snel vertrokken. Ruud na een snelle remise 
met zwart tegen Knight. Pieter was wat te enthousiast 
geweest in de opening en verloor snel van het zusje van 
der Werff. Tegen oude bekende Dick Dalmolen bereikte 
ik minder dan niks vanuit de opening en kwam zelfs een 
tikje minder te staan. Door gewoon degelijke zetjes te 
doen bleef de zaak redelijk in evenwicht en ik bood 
remise aan. Dalmolen wilde er echter niks van weten. 'Ik 
heb nu net eindelijk iets'. Ik dacht zelf ook nog steeds 
dat ik iets minder stond. Drie zetten later gaf hij een pion 
weg, deed nog een slechte zet waardoor ik kon 
afwikkelen naar een elementair gewonnen eindspel 
waarna hij onmiddellijk opgaf. Een goede dag dus, met 
een 2 uit 2 score was het lekker eten en drinken in de 
Groninger binnenstad.  
 
De partij in de 6e ronde was mijn interessantste van het 
toernooi. Knight speelde de opening slecht: 
 
Knight,D (1813) - Naasz,R (1777)  
Groningen Open (6), 05.06.2011 
 

Wit heeft zojuist Pf3xd4 gespeeld, ervan uit gaand dat ik 
nu niet op e5 kan slaan.  
12...Pxe5! 13.h3 David vertelde na de partij dat hij nu 
pas zag dat de aftrekzetjes met het paard niet werken: 
13.Pxe6? Pf3+! 14.Dxf3 Dxh2+ 15.Kf1 Lb5+ 16.Te2 
Dh1#  
13...Pc4 14.Lc3 0–0–0 Zwart staat hier al erg goed. Er 
valt ook iets te zeggen voor het rustige 14...0–0 Met een 
pluspion, loperpaar en het centrum in handen heeft 
zwart alle kansen op winst. Met de lange rokade breng 
ik het spel in ruiger vaarwater hetgeen vanuit praktisch 
oogpunt vaak niet handig is voor degene die beter staat.  
15.Pf3 Lf6 Hier kreeg ik snel spijt van. Niet terecht 
overigens want ik sta nog steeds fantastisch. Beter lijkt 
15...f6  
16.Lxf6 gxf6 17.Dd4 Nu moet ik mijn pluspion alweer 
inleveren. Maar welke?  
17...e5! Mijn voordeel moest komen van het machtige 
pionnencentrum. Wel storend dat de witte dame nu zo 
akelig dicht bij mijn koning komt te staan natuurlijk. Maar 
17...Kb8 18.Dxf6 Lc6 19.Pe5 Pxe5 20.Dxe5 leek me 
weinig te beloven.  
18.Dxa7  

18...Dc6? Hier heb ik lang over zitten nadenken. Ik wil 
dameruil na Da8+ voorkomen en ik wil mijn loper op h3 
offeren. Dat had ik gewoon direct moeten doen: 
18...Lxh3!! 19.gxh3 Txh3 Hier maakte ik me zorgen over 
20.Da8+ (20.Pbd2 Dd7! 21.Pxc4 Dg4+ 22.Kf1 Dxc4+) 
20...Kd7 21.Da4+ Ke7 en mogelijk zou mijn koning op 
de e-lijn niet zo fijn staan. Dit soort vage abstracte 
gedachten zijn hier echter misplaatst. Wit is hopeloos 
verloren. 22.Kg2 Dc8!  
19.Pbd2 Lxh3 Een zet te laat.  
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Nu is het niet zo sterk meer. Het paard op f3 is gedekt.  
20.gxh3 Txh3 21.Dc5 Deze simpele zet die alsnog 
dameruil afdwingt had ik volledig gemist....een beetje 
sneu: ik wacht een zet te lang met het offer op h3 om 
dameruil te voorkomen en dat laatste lukt niet eens....:-(  
21...Dxc5 22.bxc5 Gelukkig kan ik echter nog een 
pionnetje meesnoepen en na  
22...Pxd2 23.Pxd2 Tc3 24.Ta2 Txc5  

kregen we een zeer interessant eindspel op het bord. 
Dit zijn van die leuke materiaalverhoudingen waarbij je 
(ik tenminste) geen flauw idee hebt of je nu beter of 
slechter staat en wie er nu eigenlijk op winst moet 
spelen. Gewoon proberen de beste zetten te doen en 
maar kijken hoe het afloopt. Ik dacht zeker niet minder 
te staan. Mijn enige zwakte is b7 maar die moet ik 
kunnen dekken. Mijn machtige pionnenfalanx moet ik 
kunnen oprukken zonder ergens een pionnetje te 
verliezen en dan moet wit maar zien of hij ze allemaal 
tegen kan houden.  
25.a4 e4 26.Tb1 f5 27.Pb3 Tc4 28.Pd2 Td4 29.Pb3 
29.c3 Td3  
29...Tc4 30.Pa5 Tc7 31.Tab2 Tdd7  

Dit was de verdedigende opstelling die ik een paar 
zetten eerder had gezien. Wit kan de druk op de b-pion 
niet verder opvoeren en ik kan hopelijk oprukken met de 
pionnen.  
32.Tb6 De dubbele f-pion werkt alleen maar in mijn 
voordeel. De f7 pion dekt alles af en maakt een aanval 
van achteren voor wit onmogelijk. De ander f-pion kan 
oprukken.  
32...d4 Hier en op de volgende zetten sla ik niet op c2 
omdat ik bang was voor de vrije a-pion van wit. 

Onterecht waarschijnlijk, in de meeste varianten komt 
uiteindelijk een stelling op het bord met paard tegen veel 
pionnen welke voor zwart op zijn minst remise is: 
32...Txc2 33.Pxb7 (33.Txb7 Txb7 34.Txb7 d4 (34...Tc7 
35.Txc7+ Kxc7 36.Pb3 Kd6 37.a5 is denk ik remise.) 
35.Tb4 (35.Txf7? d3!) 35...d3 36.Tc4+ Kd7 37.Txc2 
dxc2 38.Pb3) 33...d4 34.Pa5 d3 met een lekker 
voordeeltje voor zwart.  
33.Kf1 f4 34.T6b4 f3 35.Pc4 Kb8 36.a5 Ka7 37.Pa3 
Ka8 38.Pb5 Txc2 39.Pxd4? Na 39.Txd4 Txd4 40.Pxd4 
Ta2 41.Pb3= is er niets aan de hand  
39...Td2!  

40.Pxf3 Zijn enige kans.  
40...exf3 41.Kg1 g5? Ik had hier onmiddellijk de kans 
moeten grijpen een stel torens te ruilen. Om de een of 
andere reden dacht ik met alle torens op het bord meer 
kans op winst te hebben maar de remise marge wordt 
daardoor juist alleen maar groter. 41...Td1+ 42.Kh2 (of 
42.Txd1 Txd1+ 43.Kh2 Td5) 42...Txb1 43.Txb1 Td5 
44.Kg3 (44.Tb3 Txa5 45.Txf3 Tf5; 44.Ta1 Tg5 45.Ta2 
Tg2+ 46.Kh3 g5) 44...Txa5 45.Kxf3 en dit zou zwart 
moeten winnen.  
42.Tb6 g4? Weer is torenruil beter alhoewel het niet 
meer zo goed is als een zet eerder: 42...Td1+ 43.Txd1 
Txd1+ 44.Kh2 Een belangrijk verschil is dat de 
manoeuvre met Td5 nu geen zin meer heeft omdat de 
pion op g5 in de weg staat.; 42...Ta2 is ook beter.  
43.a6 bxa6 Mist de laatste kans op torenruil maar nu is 
ook dit niet meer genoeg voor voordeel: [43...Td1+ 
44.Txd1 Txd1+ 45.Kh2 bxa6 46.Txa6+ Kb7 47.Tf6=  
44.Txa6+ De zwarte koning kan niet meer ontsnappen 
aan de twee witte torens: remise dus. Het duurde even 
voordat ik dat kon accepteren.  
44...Ta7 45.Th6 Taa2 46.Th8+ Ka7 47.Thb8?! Beter 
47.Th7!=  
47...Td7! 48.T8b5 f6 49.Tc5 Td6? De laatste 
onnauwkeurigheid. De zwarte toren moet op de 7e rij 
blijven en misschien zijn er dan nog wat praktische 
kansen. Ik had hier echter nog maar een paar minuten.  
50.Tc7+ Ka6 51.Tc8 Ka7 51...Td7 52.Tc6+ Ka7 53.Txf6 
Tdd2 54.Tf7+ Ka6 55.Tf6+ Ka5 56.Tf5+ Ka4 57.Tf4+ 
Ka3 58.Tf8 Td4 59.Ta8+ Ta4 60.Tab8 Ta7 61.T8b3+=  
52.Tc7+ Ka6 ½–½ 
 
Twee keer gewonnen komen te staan en dan niet 
winnen. Erg jammer natuurlijk. Ruud deed dat beter; hij 
won van de sterke speler Gilbert Leentjes.  
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Terecht koos Ruud deze partij uit om te delen met de 
lezers van ASV Nieuws: ‘In de 6e ronde speelde ik tegen 
één van de favorieten. Hij speelde met zwart een 
scherpe variant van de Two knight defense, waardoor ik 
werd meegesleept in een scherp middenspel. Met name 
kostte het erg veel tijd om de stelling bij diagram 1 te 
doorgronden, ik besloot een pion te geven voor de 
noodzakelijke activiteit. Bij diagram 2 maakt Leentjes 
een fout, ik was zelf uitgegaan van  23 Dg6, met gelijke 
kansen. Echter hapte mijn tegenstander en speelde hij 
het eindspel niet accuraat.’ 
 
Verhoef,Ruud - Leentjes ,Gilbert 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Lc4 Pf6 5.e5 d5 6.Lb5 
Pe4 7.Pxd4 Lc5 8.0–0 0–0 9.Lxc6 bxc6 10.f3 Pg5 
11.f4 Pe4N [11...f6!? 12.Le3 fxe5 13.fxe5 La6 14.Txf8+ 
Dxf8∓]  
12.Le3 f6  

13.Pd2 fxe5 14.Pxe4 [14.fxe5 Txf1+ 15.Pxf1 De8³]  
14...Lxd4 [14...exd4 15.Pxc5 dxe3 16.Dd4∓]  
15.Lxd4 exd4 Zwart heeft nieuwe dubbele pionnen: 
d4+d5.  
16.Pc5 Het paard is volgens mij veilig op c5.  
16...Df6 17.Dd2 Tb8 18.b4 Lf5 19.Tae1 d3 Dubbele 
aanval: b4/g1  
20.c3 Zwart heeft een nieuwe gepasseerde pion: d3 
[20.cxd3 Dd4+ Dubbele aanval; 20.Pxd3 Lxd3 21.cxd3 
(21.Dxd3 Txb4 Overladen Verwijder verdediger 
Deflectie) 21...Dd4+ Dubbele aanval; …20.-- dxc2 Wins 
material]  
20...d4 Zwart dreigt met materiaalwinst: d4xc3  
21.Te5 Wit kan trots zijn op dat stuk.  
21...dxc3 22.Dxc3 Dd6 [22...Tbd8 23.g3∓]  
23.g4=  

 23...Lxg4?? Geeft de tegenstander nieuwe kansen. 
[¹23...Dg6 En er is nog hoop. 24.h3 Tbe8=]  
24.Tg5+- De7? [¹24...g6 25.Txg4 d2+-]  
25.Txg4 De3+ [25...g6 Dit kan de uitslag niet meer 
beïnvloeden. 26.Te1 Df6 27.Dc4+ Df7 28.Dxf7+ Txf7 
29.Pxd3+-]  
26.Kh1 Tf7 27.Dxd3 [¹27.Tg3!? Leidt nog sneller tot 
winst. 27...De7 28.Te1 d2 29.Txe7 d1D+ 30.Te1 Dd5+ 
31.Tg2 Kh8+-]  
27...Dxd3 28.Pxd3 Td8 29.Pe5 Tf6 30.Tg3 Td2 31.Td3 
Txd3 32.Pxd3 Td6 33.Tf3 [33.Pe5 Levert nog groter 
voordeel op. 33...Kf8+-]  
33...Td4 34.Kg2 a5 35.a3 axb4 36.axb4 g6 37.Kf2 Kf7 
[37...Te4 Een vruchteloze poging om het lot te ontlopen. 
38.Te3 Td4 39.Ke2+-]  
38.Ke3 Td5 39.Pe5+ Kf6 40.Pxc6 Td6 41.Pd4 Ta6 
42.b5 Ta3+ 43.Ke4 Ta2 44.h3 [¹44.Tc3 Dit maakt het 
voor wit nog eenvoudiger. 44...Ta7 45.Tc6+ Ke7 
46.Txg6 Kf7+-]  
44...Ta4 45.Tc3 Ta7 46.Tc6+ Kf7 47.Ke5 Tb7 48.f5 
gxf5 49.Kxf5 Kg7 50.Txc7+! Lokaas: c7. .  1–0 
 
In de laatste ronde lootte ik weer tegen een oude 
bekende: IGGM Frank van Indië. IGGM staat voor 
InterGalactische Grossmeister, een naar ik meen niet 
beschermde titel die uitsluitend door Frank gevoerd 
wordt maar in Groningen en omstreken algemeen 
erkend wordt. Voor aanvang van de partij was ik licht 
bevreesd dat van Indië mogelijk niet op zou komen 
dagen. Die ochtend had hij wat stampij lopen maken 
over de loting. Hij moest met zwart tegen Westerlaan 
waar hij zelf vond dat hij de dag ervoor al tegen 
Westerlaan had moeten loten maar dan met wit. Van 
Indië verloor. In het verleden was dit voor Frank wel 
eens aanleiding geweest er de brui aan te geven. Deze 
keer (gelukkig?) niet:  
 
van Indië,F (1726) - Naasz,R (1777) 
Groningen Open (7), 05.06.2011 

29...Dxc6+?? Twee vraagtekens: de eerste voor het 
onterecht denken dat dit tot een gelijk eindspel zou 
leiden en de tweede voor het missen van de winst 
middels het eenvoudige 29...Dc7! De vork blijft erin 
zitten en zwart wint dus een kwaliteit hetgeen genoeg is 
voor de winst, zoals we onmiddellijk na de partij 
vaststelden. De variant is nagenoeg geforceerd: 30.Dd2  
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In 2006 kreeg ASV de organisatie van zowel de KNSB-
bekerfinale als de OSBO-cup toegewezen. ASV bestond 
toen 115 jaar. Als omlijsting van deze bekerfinales werd 
het Vierkampentoernooi van stal gehaald waarbij 
gespeeld wordt in groepen van vier spelers, ingedeeld 
op speelsterkte. Een formule die in de jaren zeventig 
heel populair was met één partij op de vrijdagavond en 
2 partijen op zaterdag. Ik ken nog goed de toernooien 
met dezelfde formule die in Heveadorp en in Zevenaar 
die in de jaren zeventig werden gehouden. Net als toen 
werd nu ook bij ASV gespeeld om prijzen in natura. Nu 
was er ook nog een lunch voor alle deelnemers bij. 
Toen dit idee vorm kreeg hoopten we natuurlijk op veel 
deelname, met in gedachten, inderdaad…., weer die 
toernooien uit de jaren zeventig. Kennelijk was men 
toen nog niet anders gewend. De vele rapidtoernooien 
die de schaakkalender tegenwoordig sieren maken 
kennelijk de interesse voor een vierkampentoernooi 
kleiner. De deelnemers kwamen in de afgelopen jaren 
dus niet in grote getale naar Arnhem. Dat wil niet 
zeggen dat het plezier en de sfeer daardoor minder 
was. Integendeel, nimmer kwam de gedachte op dat het 
maar de laatste maal geweest moest zijn. Ook het jaar 
2009 toen we op slechts 26 schakers bleven steken 
ontnam ons niet de moed om door te gaan. Dat kwam 
natuurlijk ook door de vele positieve reacties van de 
spelers. Ook het feit dat de organisatie van de OSBO-
cup al die jaren in handen van ASV is gebleven en 
eigenlijk niet meer weg te denken is, speelde natuurlijk 
mee. Want zeg nu zelf: wat moet je nu met een 
speelzaal met slechts vier teams van vier spelers die 
strijden om de winst in deze bekerstrijd. Dan organiseer 
je er toch iets omheen waar anderen ook plezier aan 
kunnen beleven  die dan tevens de spanning in de 
OSBO-bekerstrijd kunnen aanschouwen. Stilletjes werd 
natuurlijk gehoopt dat de teams die zich hadden 
geplaatst voor de finaledag ook de nodige fans als 
deelnemer aan het ASV-Vierkampentoernooi mee 
zouden nemen. Helaas dat viel tegen. Oorzaak…., ik 
zou het niet weten. 
Het is aardig om de aantallen in de afgelopen jaren 
eens op een rijtje te zetten:  
2006: 28, het eerste jaar, een probeersel, dan blijft het 
afwachten;  

2007: 58, hé, het slaat aan, meteen al een verdubbeling 
van vorig jaar. 
2008: 46, bah, toch weer minder, nou ja volgend jaar 
dan maar! 
2009: 26, teveel concurrentie van andere toernooien. 
Helaas, maar ook kleine toernooien hebben hun 
charme, volgend jaar beter. 
2010: 46, toch weer een mooi aantal. De vele 
toezeggingen om ook volgend jaar mee te doen geven 
veel vertrouwen voor de toekomst. 
2011: 40. Een aardig gemiddelde. Met dit aantal lijkt het 
toernooi zich voort te bewegen, soms iets meer, soms 
iets minder. Maar het enthousiasme en plezier dat blijft 
elk jaar en daar gaat het toch vooral om!! 
2012: ??? 
 
Op 27 en 28 mei werd dus de 6e editie van het ASV-
Vierkampentoernooi gehouden. Het was na het ASV-
Voorjaarstoernooi het tweede toernooi dat ASV jaarlijks 
organiseert. Op 2, 3 en 4 september volgt dan nog het 
OSKA, ons weekendtoernooi, maar dat even terzijde.  
Deze editie van het Vierkampentoernooi leverde dus 
een deelname op van 40 schakers. Een beetje een 
gemiddeld aantal. Een verslag met alle resultaten heeft 
u al in En Passant kunnen lezen. Daarom beperk ik me 
tot de ASV-ers die hun groep wisten te winnen. Groep 
B: Remco Gerlich, groep C: Martin Weijsenfeld, groep 
D: Wouter Abrahamse, groep H: Bent Schleipfenbauer. 
 
In de OSBO-cup toonde het Zwolse ZSG zich de 
sterkste. Zij wonnen in de halve finale van Het Kasteel, 
de kampioen van de OSBO-Promotieklasse en dus ook 
de gedoodverfde favoriet voor deze bekerstrijd. In de 
finale werd Voorst door ZSG verslagen waarmee de 
Zwollenaren de OSBO-cup mee naar huis namen. In de 
strijd om de 3e en 4e plaats revancheerde Het Kasteel 
zich door Pallas-2 terug te wijzen. 
 
Het was weer een geslaagde happening. Volgend jaar 
met meer deelnemers??? Ik hoop het van harte. Zo’n 
evenement verdient het zeker!! De finaledag van de 
OSBO-cup zal dan in ieder geval weer door ASV 
worden georganiseerd. 

ASV-Vierkampentoernooi en OSBO-cup finaledag 
wederom succesvol 

Ruud Wille 

30.Dd2 Pxc2 31.Dxc2 Tc8! (31...Txd7?? 32.cxd7 Dxc2 
33.d8D#) 32.Pe5 f6 33.Pd3 Dxc6+–+.  
29...Dxb3 is volgens Fritz trouwens nog beter; 30.Pf6+ 
gxf6 31.Dxd8+ Kg7 en nu is de combinatie dame + 
paard in de aanval te sterk voor wit, bv 32.Tg2 Db1+ 
33.Tg1 De4+ 34.Tg2 Dxg2#.  
Om het nog erger te maken: ook 29...Pxc2 30.Dxc2 Dd4 
is waarschijnlijk goed genoeg voor winst.  
30.Txc6 Pxd1 31.Td6! En dit had ik dus niet gezien. De 
partij is voorbij. Het verwerkingsproces was dat nog niet, 
vandaar dat ik nog wat zetten deed. 

4 uit 7 dus, een teleurstellend resultaat.  
 
Ruud was nog bezig. Hij had met zwart een stukoffer 
over zich heen gekregen maar had dat netjes kunnen 
keepen. Wit had wel twee pionnen gekregen voor het 
stuk. Uiteindelijk een terechte remise en een 
verdienstelijke gedeelde 3e plaats met 5 uit 7. Pieter had 
in de laatste ronde vrij eenvoudig gewonnen en kwam 
zo dus op een prachtige score van 3 uit 7. Een geweldig 
debuut! Volgend jaar hopelijk weer! 
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    Totaal    Intern    Extern         

Nr Naam Grp ELO score aantal score aantal score aantal ELO-stij TPR 

1 Leon van Tol A 2217 17.0 25 10.0 14 7.0 11 31 2236 

2 Wouter van Rijn A 2215 11.0 17 6.0 7 5.0 10 34 2258 

3 Guust Homs A 2173 13.0 22 5.5 11 7.5 11 -43 2133 

4 Peter Boel A 2170 24.5 36 19.0 25 5.5 11 29 2185 

5 Otto Wilgenhof A 2156 17.0 30 11.5 18 5.5 12 -8 2186 

6 Eelco de Vries A 2148 2.0 6 0.0 0 2.0 6 -61 1905 

7 Dirk Hoogland A 2135 16.5 27 10.5 17 6.0 10 37 2173 

8 Remco de Leeuw A 2134 3.0 6 0.0 0 3.0 6 -16 2081 

9 Sander Berkhout A 2131 3.0 6 0.0 0 3.0 6 -2 2114 

10 Frank Schleipfenbauer A 2124 7.0 12 2.0 4 5.0 8 -10 2116 

11 John Sloots A 2110 6.5 9 0.0 0 6.5 9 27 2168 

12 Sjoerd van Roosmalen A 2081 4.5 7 0.0 1 4.5 6 -9 2072 

13 Richard van der Wel A 2079 6.0 12 1.0 3 5.0 9 25 2119 

14 Henk Bredewout A 2070 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 2070 

15 Pascal Losekoot A 2051 7.0 9 1.0 1 6.0 8 63 2208 

16 Koert van Bemmel A 2043 4.0 8 0.0 0 4.0 8 9 2074 

17 Koen M. van den Brink A 2039 20.5 36 15.5 26 5.0 10 108 2026 

18 Martijn Boele A 2028 13.0 20 5.0 9 8.0 11 61 2055 

19 Jochem Woestenburg A 2011 9.5 19 4.0 11 5.5 8 -31 1963 

20 Fred Reulink A 2003 5.5 10 2.0 3 3.5 7 2 2035 

21 Theo Jurrius A 1995 5.0 13 0.5 6 4.5 7 -55 1897 

22 Daan Holtackers A 1990 7.0 14 0.0 2 7.0 12 -24 1961 

23 Barth Plomp A 1989 10.5 14 2.0 3 8.5 11 47 2048 

24 Robert Verkruissen A 1989 6.5 9 0.0 0 6.5 9 49 2118 

25 Jan Knuiman A 1976 13.5 26 9.5 17 4.0 9 -2 1982 

26 Remco Gerlich A 1972 12.5 25 5.5 14 7.0 11 -52 1949 

27 Vincent de Jong A 1960 0.5 1 0.0 0 0.5 1 -4 1862 

28 Martin Weijsenfeld A 1959 25.5 40 17.5 29 8.0 11 88 2005 

29 Paul Schoenmakers A 1951 9.0 18 7.5 16 1.5 2 16 1978 

30 Wouter Abrahamse A 1942 13.5 25 10.5 18 3.0 7 26 1972 

31 Gerben Hendriks A 1928 7.0 17 2.5 7 4.5 10 -43 1891 

32 Cees Sep A 1923 4.5 9 0.0 0 4.5 9 -23 1862 

33 Anne Paul Taal A 1918 9.0 21 4.0 11 5.0 10 1 1939 

34 Paul Tulfer A 1914 5.0 9 0.0 0 5.0 9 1 1928 

35 Ruud Wille A 1891 18.0 38 12.0 27 6.0 11 -8 1868 

36 Henny Haggeman A 1886 3.0 7 0.0 0 3.0 7 -13 1849 

37 Tony Hogerhorst A 1884 23.5 42 17.0 33 6.5 9 46 1908 

38 Ivo van der Gouw A 1879 3.0 8 0.0 0 3.0 8 -33 1785 

39 Erik Wille A 1877 10.0 25 4.5 14 5.5 11 -25 1876 

40 Siert Huizinga A 1864 17.0 33 12.5 25 4.5 8 -35 1840 

41 Saifudin Ayyoubi A 1863 3.0 3 0.0 0 3.0 3 14 1989 

42 René van Alfen A 1860 12.0 25 8.0 17 4.0 8 -10 1866 

43 Murat Duman A 1852 4.5 7 0.0 0 4.5 7 13 1914 

44 Rob Huberts A 1851 4.5 5 0.0 0 4.5 5 42 2052 

45 Désiré Fassaert B 1831 14.5 30 11.0 21 3.5 9 33 1823 

46 Ruud Verhoef A 1812 11.5 24 5.0 14 6.5 10 -16 1824 

47 Theo van Amerongen B 1812 11.0 18 6.0 12 5.0 6 21 1832 

Eindstand ELO 2010‐11 



37 

Juli 2011 ASV-Nieuws 
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Nr Naam Grp ELO score aantal score aantal score aantal ELO-stij TPR 

48 Albert Marks B 1779 19.0 37 14.0 26 5.0 11 1 1831 

49 Marco Braam B 1777 20.0 33 13.5 24 6.5 9 66 1799 

50 Jacques Boonstra B 1769 6.0 12 2.0 3 4.0 9 4 1743 

51 Robbie Gerhardus B 1766 5.0 8 0.0 1 5.0 7 -5 1756 

52 Robert Naasz B 1762 12.5 25 7.5 16 5.0 9 36 1799 

53 Jan Vermeer B 1759 23.0 41 18.0 32 5.0 9 59 1778 

54 Rob van Belle A 1756 15.0 32 11.0 25 4.0 7 -46 1722 

55 Abbes Dekker B 1746 7.5 19 5.5 12 2.0 7 -29 1733 

56 Jan Groen B 1745 12.5 26 10.0 19 2.5 7 32 1731 

57 Nico Schoenmakers B 1744 3.5 8 0.0 0 3.5 8 -28 1655 

58 Hans Rigter B 1737 1.0 4 0.0 0 1.0 4 -16 1629 

59 Dick Hajee B 1722 16.0 31 14.0 25 2.0 6 23 1715 

60 Patrick van Waardenburg B 1712 3.0 5 0.0 0 3.0 5 9 1740 

61 Harm Steenhuis B 1704 5.0 14 4.0 13 1.0 1 -59 1610 

62 Harold Boom B 1695 5.5 13 3.0 6 2.5 7 -14 1691 

63 Hendrik van Buren B 1691 18.5 30 12.5 21 6.0 9 65 1702 

64 Tjé Wing Au B 1682 10.5 24 10.5 24 0.0 0 -57 1668 

65 Henk Kuiphof B 1680 15.5 27 12.0 22 3.5 5 47 1708 

66 Hedser Dijkstra B 1677 9.5 26 6.5 17 3.0 9 -77 1646 

67 Fred Duchene B 1673 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 1673 

68 Erwin Velders B 1654 2.0 5 0.0 0 2.0 5 10 1689 

69 Frits Wiggerts B 1636 10.0 20 7.0 14 3.0 6 12 1652 

70 Tom Bentvelzen B 1629 16.5 30 13.5 24 3.0 6 35 1638 

71 Tijs van Dijk B 1616 4.5 12 1.5 5 3.0 7 -77 1520 

72 Jos Aarntzen B 1615 12.0 22 6.5 16 5.5 6 -14 1625 

73 Zekria Amani B 1606 4.5 8 0.0 1 4.5 7 -22 1554 

74 Michael Mogendorff B 1600 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 1600 

75 Ahmad Rahimi B 1580 3.5 6 0.0 1 3.5 5 15 1618 

76 Liedewij van Eijk C 1577 9.0 16 5.0 9 4.0 7 76 1643 

77 Theo Koeweiden B 1572 11.5 25 9.0 19 2.5 6 -35 1523 

78 Walter Manschot B 1572 5.0 13 3.0 7 2.0 6 -28 1554 

79 Ton van Eck C 1569 16.0 30 12.5 22 3.5 8 35 1591 

80 Bert Sigmond C 1565 9.5 12 1.0 2 8.5 10 50 1652 

81 Rico Langenheim B 1564 0.0 3 0.0 3 0.0 0 -36 1277 

82 Frans Veerman B 1559 14.5 29 9.5 20 5.0 9 -71 1548 

83 Jonathan van der Krogt C 1549 9.5 13 2.5 4 7.0 9 58 1615 

84 Rob Elzas C 1542 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 1542 

85 Horst Eder C 1541 18.5 32 13.5 22 5.0 10 26 1546 

86 Lion de Kok C 1522 13.5 26 10.5 19 3.0 7 42 1530 

87 Jalaludin Rahimi C 1510 1.0 3 0.0 0 1.0 3 -25 1307 

88 Peter van Deursen C 1477 5.5 10 3.0 5 2.5 5 10 1508 

89 Rob Rietbergen C 1477 8.5 19 5.5 12 3.0 7 -58 1460 

90 Ko Kooman C 1471 24.0 40 17.5 30 6.5 10 -1 1455 

91 Umit Duman C 1471 4.5 13 1.5 6 3.0 7 -23 1430 

92 Herman de Munnik C 1461 10.0 18 4.0 8 6.0 10 1 1501 

93 Jos Lamboo C 1455 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 1455 

Eindstand ELO 2010‐11(vervolg) 
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Nr Naam Grp ELO score aantal score aantal score aantal ELO-stij TPR 

94 Bob Sanders C 1439 18.0 30 14.0 23 4.0 7 27 1447 

95 Hans Derendorp C 1433 6.0 10 6.0 10 0.0 0 26 1484 

96 Rob van Maanen C 1430 2.5 6 1.0 3 1.5 3 -16 1361 

97 Jan Zuidema C 1426 12.5 24 9.0 18 3.5 6 -2 1470 

98 Remco Menger C 1422 2.5 8 2.5 7 0.0 1 -53 1298 

99 Coen Segers C 1414 1.0 1 1.0 1 0.0 0 14 1737 

100 Mahmud Hosseini C 1400 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 1400 

101 Ernst Singendonk C 1386 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 1386 

102 Jelle Noordhuis C 1383 16.5 29 12.0 22 4.5 7 28 1367 

103 Thijs Stomphorst C 1364 5.5 9 0.0 1 5.5 8 23 1435 

104 André de Groot C 1361 4.0 6 0.0 0 4.0 6 33 1482 

105 Xadya van Bruxvoort C 1356 6.0 8 1.0 1 5.0 7 100 1626 

106 Hans Meijer C 1344 8.5 24 7.5 20 1.0 4 -91 1311 

107 Pim Rijmer C 1328 16.0 27 16.0 26 0.0 1 84 1356 

108 Cor van der Jagt C 1313 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 1313 

109 Paul Georgeson C 1284 0.0 1 0.0 1 0.0 0 -16 839 

110 Henk Kelderman C 1270 17.0 32 13.5 25 3.5 7 9 1279 

111 Bob Hartogh Heys C 1249 7.5 21 3.5 14 4.0 7 -83 1218 

112 Bent Schleipfenbauer C 1248 12.5 15 8.0 8 4.5 7 230 1558 

113 Arif Dundar C 1244 9.5 22 7.0 16 2.5 6 -36 1235 

114 Jan Sanders C 1241 4.5 15 4.0 12 0.5 3 -83 1144 

115 Kees van Keulen C 1235 14.0 18 12.0 16 2.0 2 235 1433 

116 Jan Pieter Lourens C 1216 3.0 7 0.0 1 3.0 6 15 1293 

117 Joop Medze C 1197 2.0 4 2.0 4 0.0 0 -3 1203 

118 Andries van Foreest C 1196 6.0 13 5.0 8 1.0 5 -4 1202 

119 Gerard Viets C 1159 10.5 26 10.5 26 0.0 0 -19 1136 

120 Hein van Vlerken C 1151 16.0 37 12.5 30 3.5 7 -44 1183 

121 Koen van Keulen C 1138 3.0 4 3.0 4 0.0 0 38 1367 

122 Phillip Stibbe C 1132 8.5 19 7.5 17 1.0 2 15 1138 

123 Jan Diekema C 1128 6.0 19 5.0 13 1.0 6 -10 1121 

124 Jelmer Visser C 1090 12.0 31 11.0 26 1.0 5 55 1116 

125 Geerard Reiber C 1075 0.0 2 0.0 2 0.0 0 -25 861 

126 Aly-Asad Najak C 1031 2.0 3 0.0 0 2.0 3 31 1275 

127 Hugo van Essen C 1031 1.5 3 0.0 0 1.5 3 31 1296 

128 Tom Verberk C 1023 1.0 1 1.0 1 0.0 0 23 1561 

129 René de Goey C 1020 3.0 15 3.0 14 0.0 1 -80 962 

130 Fabian Engelhardt C 1018 1.0 2 0.0 0 1.0 2 3 1069 

131 Julian van de l' Isle C 1014 1.0 1 1.0 1 0.0 0 14 1353 

132 Niels Kooij C 1011 1.0 1 0.0 0 1.0 1 11 1303 

133 Pieter Verhoef C 1003 1.0 4 0.0 0 1.0 4 3 1014 

134 Floris van Cappelleveen C 995 0.5 2 0.5 2 0.0 0 -5 934 

135 Jochem Loeve C 987 0.0 1 0.0 1 0.0 0 -13 700 

136 Baris Esen C 985 0.0 1 0.0 1 0.0 0 -15 579 

137 Kees Vogels C 980 0.0 2 0.0 2 0.0 0 -20 755 

138 Wim Peters C 980 4.0 18 2.0 11 2.0 7 -20 964 

139 Daniëlle de Bos C 959 0.0 3 0.0 3 0.0 0 -41 634 

Eindstand ELO 2010‐11(vervolg) 
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