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Van het bestuur 

December heeft de naam feestmaand te zijn. Voor scha-
kers en zeker die van ASV was echter juni de feest-
maand. Daar waar veel clubs in juni al stoppen met de 
clubavonden ging dit jaar bij ASV alles juist een versnel-
ling hoger. De clubavonden gingen gewoon door en bo-
vendien was er elk weekend tenminste één schaakactivi-
teit. Op 2 juni was ASV met zes teams traditiegetrouw 
met de meeste spelers aanwezig op het OSBO-
snelschaakkampioenschap voor clubteams. Het was 
weer een geweldige schaakdag in Bennekom. Het lever-
de ook nog eens twee kampioenschappen op. ASV 1 en 
ASV 5 werden in hun klasse kampioen. Daarnaast waren 
er nog topscorerprijzen voor Peter Boel als beste KNSB-
speler en Pieter Verhoef als beste jeugdspeler. Proficiat! 
Een dag later was ASV aanwezig op de Braderie in de 
Steenstraat. De ‘Steentjesdag’ viel helaas een beetje in 
het water, maar desondanks waren er nog wel wat be-
langstellenden aan de kraam van ons ‘promotieteam’. 
Volgende keer beter, waarschijnlijk op 25 augustus voor 
onze traditionele demo bij onze adverteerders van de 
verswinkels op de Steenstraat. 
 
Het tweede weekend van juni zal de geschiedenis in 
gaan als het “Moskalenkoweekend”. De Oekraïense 
grootmeester Victor Moskalenko was van donderdag tot 
en met zaterdag bij ons te gast op initiatief van Peter 
Boel en zijn medeorganisatoren Richard van der Wel en 
Daan Holtackers. Het drietal had een prachtige program-
ma met voor elk wat wils opgezet. Het was dan ook niet 
vreemd dat elke activiteit een groot succes was. Nadat 
Barth Plomp, die het halen en brengen voor zijn rekening 
nam, met Peter Boel Moskalenko weer op het vliegtuig 
gezet had, was de conclusie dat het voor herhaling vat-
baar was.  
 

Op 16 juni waren we in het Winkelcentrum Presikhaaf. 
Het ‘promotieteam’ was voor deze gelegenheid versterkt 
met Hans Böhm, die een aanschuifsimultaan gaf. Drie 
uur lang waren de elf borden volledig bezet en veel voor-
bijgangers bleven staan kijken. Ook waren er een aantal 
niet-clubleden die de strijd aanbonden met de TV-
persoonlijkheid. Mogelijk dat we daar nog mensen van 
terugzien op de clubavond. Het was een zeer geslaagde 
middag, die wat ons betreft ook een vervolg krijgt. En die 
gedachte werd gelukkig ook gedeeld door Hans Böhm, 
die graag naar Arnhem komt en de leiding van het win-
kelcentrum. We hebben er zo weer een belangrijke part-
ner bij. 
 
De maand juni werd afgesloten met de massakamp te-
gen Wageningen. De negende editie vond plaats in ons 
clublokaal. 50 senioren en 22 jeugdspelers streden op 
het scherpst van de snede in een buitengewoon gemoe-
delijke sfeer. Het zal niet zo vaak voorkomen, dat twee 
clubs zo gelijkgezind zijn als ASV en Wageningen. De 
massakamp werd zowel bij de jeugd als bij de senioren 
door ASV gewonnen en dat was natuurlijk een prettige 
bijkomstigheid. Maar belangrijker is dat beide clubs vast 
van plan zijn om nog lang door te gaan met deze activi-
teit. In 2013 is de tiende ontmoeting weer in Wagenin-
gen.  
 
Ook de jeugd zorgde voor een mooie slotmaand van het 
seizoen. Pieter Verhoef eindigde nog net in mei op het 
NK voor D-jeugd op de gedeelde 9e plaats. Een verlies-
partij in de slotronde wierp Pieter terug uit de subtop. Na 
Floris van Capelleveen en Xadya van Bruxvoort was Pie-
ter de derde ASV-er op een Nederlands kampioenschap. 
Het is duidelijk dat het niveau van onze jeugd steeds ho-
ger wordt.  
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Eind juni deden 19 kinderen examen voor een van de 
stappen van de stappenmethode. Alle 19 talenten slaag-
den voor hun examen. Alain van der Velden zelfs voor 
twee stappen. Niet alleen het niveau van de jeugd is stij-
gende, ook het aantal jeugdschakers neemt wat toe. Om 
de groei erin te houden, is het opbouwen van contacten 
met scholen van groot belang. Daarom was het erg leuk 
dat Bent Schleipfenbauer en André de Groot namens 
ASV een bijdrage leverden aan een ‘spelletjesdag’ op 
Basisschool De Binnenstad. Vanzelfsprekend verzorgden 
zij het onderdeel schaken. Het leverde nog een leuk arti-
kel in De Gelderlander op. Vanzelfsprekend is bij een 
grotere groep jeugd meer kader nodig. Daarom doen we 
nu al een beroep op ASV-ers die interesse hebben om 
de jeugdleiding te helpen. Frank Schleipfenbauer kan u 
meer vertellen over het jeugdwerk. 
 
In het nieuwe seizoen gaan we ook proberen het jeugd-
schaak via een andere weg een impuls te geven. Het 
fondswervingsplan dat is opgezet door Ton van Eck, Dirk 
Hoogland, Gerben Hendriks en Ruud Wille nadert zijn 
afronding. We zullen in het nieuwe seizoen het project-
plan “Bevorderen van de schaaksport onder jongeren 
met autisme en/of hoogbegaafdheid” gaan uitvoeren. De 
doelstelling van het plan is helder:  
ASV wil binnen 2 jaar een methodiek ont-
wikkeld hebben en getoetst op haalbaar-
heid waarbij minimaal begeleiding en 
coaching is geboden aan 20 nieuwe 
jeugdleden uit de bovenvermelde doel-
groep. De coaching en begeleiding wordt 
gedaan vanuit het vrijwilligersbestand 
van ASV ondersteund door vakmensen. 
Met deze aanpak doet ASV aan 
‘maatschappelijk verenigen” en boven-
dien stimuleert het de instroom van jonge 
leden. Een mooie uitdaging voor ons al-
len!  
 
Zo aan het eind van het seizoen is het 
ook altijd even terugkijken op het afgelo-
pen seizoen. 2011-2012 was een prach-
tig seizoen. Zelden zal ASV een seizoen 

gehad hebben met meer activiteiten, zoveel 
demo’s, drie prachtige toernooien, waaronder 
weer een jeugdtoernooi, geweldige prestaties 
van onze jeugd en een titel van ASV 2. Ver-
moedelijk was de opkomst op de clubavonden 
nooit eerder zo groot. En wat hadden we het 
ongeacht het resultaat van de partijen leuk sa-
men. ASV blinkt al jaren uit in het onderlinge 
sociale contact, het voor elkaar klaar staan, 
bijvoorbeeld bij het vervoer. Het is maar goed 
dat de zomerstop maar vijf donderdagen duurt, 
want langer mag ASV, het schaken en alles 
wat daarbij hoort niet gemist worden. 
 
Vooruitblikkend op het nieuwe seizoen weten 
we nu al dat er weer veel op ons pad gaat ko-
men. Zo hebben we al contact met Hans Böhm 
over de presentatie van zijn volgende boek “het 
paard”. Ook is al zeker dat de contactdag van 

de Motiefgroep Schaken op 10 november bij ASV in het 
Lorentz zal worden gehouden. We houden je op de 
hoogte over het programma. En zo zijn er nog meer con-
tacten voor leuke extra’s op ons vaste programma. En 
dat vaste programma bestaat komend seizoen natuurlijk 
weer over de interne competities, trainingen, drie toer-
nooien en gelukkig ook weer de OSBO-cupfinaledag, 
want het OSBO-bestuur heeft die ook voor 2013 aan 
ASV toegewezen. 
 
Het bestuur wenst jullie een prachtige zomer, wellicht met 
veel schaakpartijen. Wij hopen jullie vanaf 16 augustus 
terug te zien in Activiteitencentrum Schreuder voor een 
vrije speelavond. Op 23 augustus zullen clubkampioen 
Guust Homs en bekerwinnaar Wouter van Rijn simultaan-
geven en op 30 augustus is de eerste ronde van de inter-
ne competitie. Een mooie opwarmer voor ons weekend-
toernooi, het OSKA, dat een dag later begint. 
 
Als afsluiting van deze “Van het bestuur” willen we graag 
alle vrijwilligers die dit seizoen samen zo succesvol 
maakten graag bedanken. ASV kan alleen maar zoveel 
doen, doordat iedereen wat doet. De vrijwilligers dragen 
zo onze club. Dank, dank, dank. En ga zo voort. 

(Advertentie) 



Juli 2012               ASV-Nieuws 

5 

Teloorgang  

Ik voel mij niet zo vrolijk. Wat wil je ook, het seizoen is 
ten einde, terwijl gezien het gemiddelde weerbeeld nog 
best door geschaakt kan worden zonder een druppeltje 
zweet. Mijn team heeft een waardeloze reeks neergezet 
en dat is inclusief mijn eigen wanprestatie. Afgelopen jaar 
kwam ik regelmatig droevige berichten tegen op onze 
internetsite over kleurrijke personen die ons ontvallen 
zijn. Verder stonden eigenlijk weinig hoogtepunten tegen-
over deze dieptepunten van menselijk leed dit seizoen. 
Maar het staat de lezer uiteraard vrij om er anders over te 
denken. Zeker als je in het winnende team zat. Robert 
Naasz vertelde mij al maanden geleden dat ik een grote 
vergissing had gemaakt door in het vijfde te gaan spelen. 
Bovendien pleegde ik verraad aan het zesde. En dat was 
waar. Ik weet dat hij eigenlijk wilde zeggen dat hij mij mis-
te in het zesde, en ik miste hem ook, behoorlijk veel zelfs. 
Ik vergeef het hem uiteraard dat hij mij toevertrouwde dat 
ik dat niveau niet aan kan. 

Er was twijfel in mijn hart geslopen rondom mijn tot nu 
toe favoriete hobby, en dan heb ik het niet over privéza-
ken met mijn fruitige 11 jaar jongere vriendin die qua al-
les volop in het leven staat zullen we maar zeggen. Ik 
kan het bijna niet meer opbrengen om 4 uur achter een 
bord te zitten. Twee weken geleden belde Erik Wille mij 
met de voor hem zo karakteristieke mededeling dat hij mij 
nog op de lijst miste van de massakamp tegen Wagenin-
gen. Tegen zoveel charme kon ik niet op en zegde toe 
dat ik zou komen. Ik was er ook, en ik zag bij mijn buur-
man een soort projectie van wat ik van binnen een beetje 
voel over mijn schaakavonturen de laatste tijd, of eigenlijk 
het gebrek aan avonturen. Onze sociale volbloed Robert 
Naasz zat naast mij te struggelen in zijn partij. Aan het 
begin zag het er nog best goed uit, maar ik zag al een 
beetje pipsheid in het gezicht van onze jonge, betrokken 
vader voordat hij aan de partij begon. Hij was er, maar hij 
was er ook niet. Ik zag hem lang twijfelen of hij een cen-
trumpion moest terugpakken met loper of paard. Robert 
in normale doen zou direct terugpakken met paard, paard 
ruilen en dan een prachtige centrumloper hebben. Maar 
ik zag hem denken, is mijn koning wel voldoende be-
schermd als ik mijn paard van f6 haal, geef ik mijn tegen-
stander kansen als hij zijn slechte paard kan ruilen tegen 
mijn goeie, en is de c-lijn verloren als hij gratis zijn paard 
kan ruilen, enz. enz. Af en toe zag ik Robert naar het pla-
fond kijken of in de verte. Hij wist dat hij van ieder mo-
ment moest genieten, want na de partij wachtte weer zijn 

verantwoordelijkheden in zijn waarschijnlijk bijzonder 
warme thuissituatie. Dit was even zijn momentje met 
zichzelf en hij dacht dat schaken een goed medium zou 
zijn. Dat was het niet, hij had een momentje ècht voor 
zichzelf nodig, zonder verantwoordelijkheden, zonder 
paarden op f6, zonder druk, zonder de haatliefdeverhou-
ding die hij zozeer heeft met het schaakspel. Hij liet zich 
echter weer verleiden om achter het bord plaats te ne-
men waar zijn diepste zielenroerselen vaak geactiveerd 
en opnieuw geschud worden. Onze filosoof die ruim vol-
doende heeft aan de onderzoeken op de ingewikkelde 
routekaart van de persoonlijke vierkante meter was be-
reid om weer in emotionele dieptes te kijken voor de club.   

Robert en ik hebben een merkwaardige manier om onze 
betrokkenheid op elkaar te etaleren, we beledigen elkaar 
namelijk, maar daaronder ligt een laag van genegenheid. 
Tijdens de partij tegen Wageningen haalde ik hem bru-
taal weer uit een droommoment en ik vertrouwde hem 
toe dat zijn stelling mij deed denken aan zijn laatste partij 
in de externe competitie die hij zo genereus in zijn 
schaakblad had geplaatst. U weet wel, promotie missen, 
dame kunnen slaan maar liever weglopen met z’n koning 
en ander onheil. Die avond kon hij ieder moment gebeld 
worden dat het zover was dat zijn vrouw nieuw leven zou 
brengen op aarde. Wat moet je dan toch ook achter het 
bord, je bent er maar je bent er eigenlijk niet. 

Ik heb een bijzonder contact met Robert. Dat is ontstaan 
in Groningen, het enige toernooi waar we met ander leu-
ke mensen samen waren voor meer dan een paar uur. 
Robert is een specialist in onder ander natuurkundige 
zaken. Toch voelde hij zich er niet te goed voor om een 
lastig inhoudelijk dilemma op te lepelen bij onze biefstuk 
’s avonds. Hij nam mijn suggesties geduldig en respect-
vol in zich op terwijl hij hier natuurlijk al lang zelf over na-
gedacht had. Hij legde mij rustig uit waarom de mogelijk-
heden geen hout sneden, en het bleef vervolgens liggen 
als een los eindje.  

Robert vertegenwoordigt een soort alterego van mij, daar 
waar ik semi-blijmoedig de ander tegemoet treed is hij 
veel eerlijker en authentieker. Hij baalt tot extreme diep-
tes van een verliespartij en vervalt in een soort zelfhaat 
die ik ook altijd voel maar ik blijf altijd nog redelijk com-
municeren.  

Bij de massakamp eindigde hij zijn partij met de woorden 
dat dit niet eens de moeite waard was om in het schaak-
blad te plaatsen.  
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Ik zag pijn, ontgoocheling, het had zijn moment moeten 
zijn, en het werd het niet. Ik weet zeker dat hij toch weer 
liefdevol zijn kinderen optilt, zijn vrouw warm begroet en 
zorgt dat niemand last heeft van de slopende interne pro-
cessen. Dat is mooi, dat is fantastisch, dat betekent dat ik 
eigenlijk zijn vriend wil zijn. Als Robert de club binnen-
komt zoeken we elkaar even op met een blik van ver-
standhouding, en na die uitwisseling weten we weer pre-
cies hoe het er voor staat. Het is zowel voor hem als voor 
mij weer een mengeling van vermoeidheid, werkstress, 
blijde verwachting van het schaakspel, en een soort lich-
te krenking door de brutaliteiten van het leven.  

Vaak zeggen we even kort iets tegen elkaar als we elkaar 
bij toeval tegenkomen op de spaarzame momenten dat 
we tijd kunnen maken voor het schaakspel. We zeggen 
weinig, maar het heeft altijd grote impact op hoe we ons 
voelen en hoe we schaken. We hebben elkaar altijd iets 
mee te geven. Eigenlijk zouden we onze relatie beter 
vorm willen geven, en af en toe nemen we ons dat ook 
voor maar eigenlijk is het niet nodig. Het is goed zo, 
soms zeg je in een paar seconden meer dan in een heel 
mensenleven.  

Marco 

Moskalenko bij ASV 
Daan Holtackers 

Van 7 tot en met 9 juni was de Spaanse GM Viktor Mos-
kalenko bij ASV te gast. Bij uitgever New In Chess heeft 
hij boeken als 'The Flexible French', 'The Fabulous Buda-
pest' en 'Revolutionize Your Chess' uitgebracht; Peter 
Boel kende hem daarom al een tijdje en had hem 
gevraagd of hij bereid zou zijn om een paar dagen ac-
tiviteiten voor onze club te verzorgen. 

Donderdagavond begon hij met een praatje, waarin hij 
met aanstekelijke humor een paar partijen liet zien. 
Hierna deed hij zonder mededinging mee aan het ASV-
snelschaakkampioenschap. En met succes: in de voor-
ronde slaagde geen ASV-er erin om hem een punt, zelfs 
geen half, af te snoepen. Jan Knuiman wist wel een 
goede positie te bereiken vanuit de opening, maar vond 
niet het goede vervolg. 

En ook in de finaleronde was het niet anders... 

Op de vrijdagavond was de jeugd aan de beurt. Viktor 
Moskalenko speelde een simultaan tegen zestien jeug-
dspelers van ASV en De Toren; als extra uitdaging 
speelde hij tegelijk een partij blind tegen een van de jeug-
dleiders. De jeugd deed erg zijn best; maar liefst drie 
ASV-ers wisten een half punt te scoren: Alain, Bryan en 
Aly Asad! Hieronder volgen twee partijen. 

Viktor Moskalenko – Bryan Hieltjes 
1. e4, c5 2. Pc3, Pc6 3. g3, e5 4. Lg2, g6 5. d3, Lg7 6. 
Pge2, Pge7 7. 0-0, d6 8. f4, 0-0 9. h3, b6 10. g4, f6 11. 
f5, g5 12. h4, h6 
Bryan verdedigt zich prima tegen de witte aanval en 
wordt hierna zelf actief aan de andere kant van het bord. 
13. Pg3, La6 14. Ph5, c4 15. hxg5, hxg5 16. Le3, cxd3 
17. cxd3, Dd7 18. a3, Tac8 19. Kf2, Pd4 20. Th1, Pec6 
21. Pd5, Pe7 22. Lxd4 (Zie diagram op de volgende 
bladzijde) 
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Wit heeft de druk aardig opgevoerd, maar nu krijgt Bryan 
kans op tegenspel. Gelukkig is schaken geen dammen... 
22. ..., Pxd5! 23. exd5, exd4 24. Te1, Db5! (wijst op de 
zwakke punten in de witte stelling) 25. b4, Dxd3 26. 
Dxd3, Lxd3 27. Tad1, Tc2+ 28. Kg1, Tc3 29. Lf1, Lxf1 
30. Kxf1, d3 31. Te3, Txa3 32. Tdxd3, Txd3 33. Txd3, 
Te8 34. Tc3 
De grootmeester doet zijn best er toch nog iets van te 
maken. Met de grappige zet 34. ..., Lh8! 35.  
Tc7, Te4 had Bryan het evenwicht kunnen bewaren. 
35. Tc6, Td7 36. b5, Kf7 37. Ke2, Lf8 38. Kd3, Le7 39. 
Pg3, Kg7 
en Bryan werd voor zijn sterke weerstand beloond met 
een remise. 
 
Viktor Moskalenko – Alain van der Velden 
(aantekeningen van Alain) 
1. d4, d5 2. c4, e6 3. Pc3, c6 4. Pf3, Pf6 5. Lg5, Le7 6. 
e3, Pbd7 7. Ld3, 0-0 8. 0-0, Te8 9. Dc2, Pf8 10. Tad1, 
Pg6 11. e4, Ld7 12. cxd5, cxd5 13. e5, Pe4 
In plaats van 13. ..., Pg4 14. h3, Ph6 15. Lxh6, gxh6 met 
een verzwakte zwarte koningsstelling. 
14. Lxe7, Dxe7 15. Pxe4, dxe4 16. Lxe4, Tac8 17. Db3, 
Lc6 (zwart wil wel lopers ruilen...) 18. d5 (... maar wit 
niet!) 18. ..., exd5 19. Lxd5, Lxd5 20. Txd5, Ted8 

21. g3, Txd5 22. Dxd5, Tc5 23. Dd4, Pxe5 24. Pxe5, 
Txe5 25. Dxa7, h5 (dreigt ..., h4) 26. h4, Te4 (dreigt ..., 
De6 en ..., Txh4 en eeuwig schaak) 27. Td1, Db4 28. b3, 
Kh7 29. Tc1, Dd2 30. Tf1, Db4 (dreigt nu weer ..., Txh4) 

De grootmeester berustte hier in remise. 
 
Ook de blindpartij had een boeiend verloop. 

Viktor Moskalenko (blind) – Daan Holtackers 
 
De zwarte opening is mislukt en na 14. Db1 heeft wit al 
voordeel. Hij gaat echter op zoek naar meer... 
14. Txd7!, Kxd7 15. Pxe4, Ke8 
Zo ongeveer de enige zet. Moskalenko had deze 
'terugzet' gemist en was daarom achteraf niet zo over-
tuigd van het kwaliteitsoffer, maar toch ziet het er ook nu 
goed uit voor wit. 
16. Pc5, Dc8 
En niet 16. ..., Dc4 17. Db1! 
17. Le5 
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Dit speelt zwart in de kaart. Na 17. d5! heeft wit mooi 
spel. 
17. ..., f6 18. Lg3, e6 19. Pe4, Le7 20. c4, Kf7 21. h4 
Deze zet, hoewel logisch, is te langzaam. Na 21. Df3, a5 
22. Ld6!, f5 23. c5, Dd7 24. Lxe7, Dxe7 25. Pd6+, Kg7 
26. Dxc6 heeft wit nog altijd voldoende compensatie. 
Maar ja, overzie dat allemaal maar eens zonder bord ter-
wijl je ook nog simultaan aan 16 borden speelt... 
21. ..., Td8 22. Df3, f5 23. c5, a5 24. Pd6+ 
Na afloop kwam Peter met de suggestie 24. Pd2, a4 25. 
Pc4, a3 26. Pe5+ (na 26. Pb6, Db7 27. Pxa8, Txa8 heeft 
zwart voordeel) en het leek ons erg interessant, maar de 
computer ziet er uiteindelijk weinig in – bijvoorbeeld 26. 
..., Ke8 27. Pxc6 (27. h5, a2) 27. ..., Db7 28. Pxd8, Dxf3 
29. gxf3, Lxd8 met voordeel voor zwart: na 30. Ta1, a2 
dreigt er al ..., Ta3 gevolgd door ..., La5 en ..., Lc3. Na de 
tekstzet zijn alle kansen echter voor zwart. 
24. ..., Lxd6 25. cxd6, a4 (rennen!) 26. Le5, a3 27. Df4, 
Td7 28. h5, a2 29. hxg6+, hxg6 30. Dh4, Dg8 
Van een witte aanval is geen sprake meer; zwart won 
acht zetten later. 
 
Zaterdag stonden er twee onderdelen op het programma: 
een trainingsessie gevolgd door een simultaan. Tijdens 
de training vertelde Moskalenko over zijn denkwijze die 
hij samenvat met vijf 'touchstones': materiaal (T1), ont-
wikkeling (T2), positie van stukken en pionnen (T3), posi-
tie van de koning (T4) en tijd (T5). Daarnaast is het vol-
gens hem erg belangrijk voor een schaakspeler om zich 
terdege bewust te zijn van zijn of haar 'personal skills'. 
Een aantal fraaie voorbeelden werden in dit kader behan-

deld; hierna volgt een goed voorbeeld – met karakteris-
tieke aantekeningen van Moskalenko zelf, in het Engels. 
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Vladimir Potkin – Viktor Moskalenko, Sauzal-Tenerife 
rapid (6) 

17. f4 
With this advance, the strategic plans are concluded and 
the dynamic play starts, with some great tactics. The 
combat begins! 
17. ..., Pe4! 
There is no time for passive moves (+T3: the knight is 
already in action). 17. ..., g4? 18. f5! with attack. 
18. Lxe4 
A very risky trade from a strategic point of view, weaken-
ing the light squares on the kingside. However, White 
decides not to lose tempi for his own attack (+T5 and 
+T1). If 18. Le3, Lh5 19. Tae1, Da5 or 19. ..., Thg8 with 
satisfactory counterplay. 
18. ..., dxe4 19. fxg5, Pe5! 

An unexpected and remarkable manoeuvre that changes 
the course of the game. 
20. Pf4, Dc6! 
Improving the black queen's position first (+T3). 
21. g6 
If 21. gxh6, Txh6 with attack. 
21. ..., Pf3+ 
Now yes! 
22. Txf3, exf3 23. Te1 
Before the next move we will assess the position: T1 un-
balanced but equal, T2 balanced, T3 quite balanced, T4 
balanced. Black's only advantage is (+T5) time, which 
allows him to unbalance the game and be the first to 
achieve his desired position. So I played 
23. ..., e5! 
A new resource for the counterattack, with the idea to 
divert the white rook and to sacrifice a second pawn (–T1 
but +T3-5). I did not like 23. ..., Td6 because it loses time 
for the attack. 
24. Txe5, f2+! 
Having said 'a' Black must also say 'b'. 
25. Kxf2, Dh1! 
This is no Queen Blues – more like Queen Rocks! Quite 
recently the queen was still inactive on the a4-square 
(+T3: is now in action). 
26. Le1, Lc6 27. Db4! 
Another 'shark' tries to get activated! 
27. ..., The8! 
Mobilizing all the pieces (++T3: huge). 27. ..., Df3+!? 28. 
Kg1, Thf8! 29. d5, Txf4 30. gxf4, Txd5 31. Txd5, Lxd5 32. 
Df8+, Kd7! is the engine's solution. 
28. Dxc4, Txe5 29. dxe5, Df3+ 30. Kg1, Dh1+ 
The decisive moment of the game has arrived but... I 
agreed a draw here since I had only a minute left (the 
usual problem with rapid games). A pity, since if I had 
followed up with 30. ..., Td1! 31. De2 (the only defence: 
31. Df1, De3+) 31. ..., Dxe2 32. Pxe2, Txe1+ 33. Kf2, Td1 
34. Pd4, Le4 35. g7, Lh7 I should have won easily. 
Summary: in this game, without calculating many lines, I 
managed to get the initiative by using my knowledge of 
the opening and taking profit of the T's: I prepared my 
pieces better for the attack (+T3) – I sacrificed material to 
gain a few tempi (–T1 but +T5) – and finally I activated all 
my pieces to attack the white king (+T3 => T4). However, 
to finish the game properly, I lacked some Personal Skills 
(huh...). I should have played faster! 
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In de simultaan konden de ASV'ers niet voor een ver-
rassing zorgen: Moskalenko wist al zijn partijen te win-
nen. De conclusie moet dus wel zijn dat hij het tegen de 
jeugd zwaarder had dan tegen de senioren... Hier volgt 
nog een fraai partijfragment uit de simultaan. 
 
Viktor Moskalenko – Henk Karssen 

21. Txg7+! 
Luidt een winnende aanval in, oftewel: –T1 maar ++T4. 
21. ..., Kxg7 22. Tg1+, Kh6 
Na de partij werd gekeken naar 22. ..., Kh8. Wit heeft nu 
geen tijd om de pion te dekken met 23. Lb3, aangezien 
zwart wint na 23. ..., Df6! Bijv. 24. Pd5, Da1+ 25. Kc2, 

Dxg1! en ook 23. Ld4+, cxd4 24. Dxd4+, Pe5 haalt niets 
uit. Wel winnend is 23. a3!, Tb7 (23. ..., Txc4 24. Lb3) 24. 
Pxe4. 
23. Lxe4, Txc4 24. Lxf5, Df6 25. Lc2, Dxc3 26. f5+, Kh5 
27. De2+ 
en Henk gaf zich gewonnen, zwart loopt mat in een paar 
zetten. 
 
Al met al was het een zeer geslaagde activiteit, die zeker 
een vervolg verdient! Zelfs de wedstrijd van Nederland 
tegen Denemarken werd in het café later die middag 
door Moskalenko in termen van T1-5 van commentaar 
voorzien... 

Clublid 
Ton van Eck & Theo Koeweiden 

“Mooie stellingen opbouwen, de wedstrijdspanning voe-
len, lekker diep denken en lastige situaties doorrekenen.” 
Theo heeft geen enkel probleem met de vraag waarom 
hij schaken zo’n boeiende sport vindt. Het komt er vlot 
uit. Zonder aarzeling of twijfel.  

Theo schaakt al lang in clubverband. Op 12-jarige leeftijd 
werd hij lid van de schaakvereniging in Ede (ESV). Hij 
was enthousiast gemaakt door zijn broer Bart. Door hem 
leerde hij de loop van de stukken kennen en de bedoe-
ling van het spel. Weliswaar met wat minder materiaal 
dan in het gebruikelijke schaakspel want ze oefenden 
voornamelijk op een dambord. Het mocht de pret niet 
drukken. Theo was in de ban en wilde meer.  

Na een flink aantal jaren training en begeleiding te heb-
ben gekregen op de club begon Theo zelf les te geven 
aan de jeugd in Ede. Na wat omzwervingen op andere 
verenigingen heeft hij deze draad bij ASV weer opgepakt. 
Theo is al weer een jaar of 12 lid van ASV. “Ik  woonde 
toen net in Arnhem op een woontrainingsproject. Ik wilde 
me ook hier aansluiten bij een vereniging. Ik ben gewoon 
binnengelopen en sindsdien niet meer weggegaan.” Op 
donderdagavonden is hij altijd vroeg in het clubgebouw te 
vinden om de jeugd bij te staan. “Dat is erg leuk om te 
doen. Ik help wat mee, net wat er te doen is, ik heb niet 
echt een groepje onder mijn hoede.” 

Theo bezit een haast tomeloze energie. Hij houdt zijn 
conditie dan ook goed op peil. Dagelijks fietst hij heen en 
weer tussen Rheden, waar hij woont, en ’t Dorp bij Arn-
hem. Daar werkt hij in een eetcafé De Sleutel en een dag 
in de week in het iets verderop gelegen restaurant van 
het revalidatiecentrum Groot Klimmendaal. Theo weet als 
geen ander hoe het is om te leven met een ziekte of be-
perking. Zelf heeft hij een zeldzame chromosoomafwij-
king, het syndroom van Patau. Een aangeboren aandoe-
ning die onder meer het denkvermogen, de spraak en de 
motoriek aantast en vaak ook nog uiterlijk zichtbare afwij-
kingen met zich meebrengt. “We hoeven er niet geheim-
zinnig over te doen,” vindt Theo. Het mag wat hem betreft 
genoemd worden in dit stukje. “Google het maar even,” 
zegt hij, dan vind je er wel het een en ander over. De in-
formatie die ik thuis op mijn scherm vind, liegt er niet om. 
Verreweg de meeste kinderen met dit syndroom overle-
ven de eerste levensjaren niet. Het is ongeneeslijk en 
tast ernstig de ontwikkeling aan. 

Het is Theo ook aan te zien dat hij ‘iets’ heeft. Zijn loop 
en spraak vallen op, maar eigenlijk blijft het daar ook bij. 
Achter het schaakbord is weinig te merken van enige 
beperking. Je moet er niet aan denken hoe het schaakta-
lent van Theo zich had ontwikkeld als zijn denkvermogen 
niet was aangetast?  
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De 1600+ speler, “en extern zelfs nog hoger,” 
moet ik van hem vermelden, groeit nog met het 
jaar. Bescheiden als hij is denkt hij nog iets be-
ter te kunnen worden maar erg veel hoger zal hij 
niet komen. “Ik ben ook de jongste niet meer.” 

Trots is hij op enkele gedenkwaardige prestaties 
uit zijn schaakcarrière. Zo werd hij gedeeld der-
de in de C groep van het open Nederlands 
schaakkampioenschap in Dieren ( 6,5 uit 9) in 
2003 en eveneens derde bij het OSBO PK 2e 
klasse (ook 6,5 uit 9) in 2010. 

Zijn broer Bart schaakt ook nog steeds, bij ESV. 
Eens per jaar schrijven ze zich in voor een toer-
nooi ergens in Nederland en gaan ze samen op 
pad. Op de foto zijn ze samen in actie te zien 
tijdens een toernooi in Zeeland. Of ze op de ho-
telkamer dan het schaakbord omdraaien om het 
toch nog eens op de dam-kant te proberen, heb 
ik verzuimd te vragen. Gemiste kans!  

Interne competitie 
Erik Wille 

Op de laatste donderdag van juni kwam er een einde aan 
een spannende interne competitie. Vlak voor midder-
nacht werd de laatste kampioen bekend. Het geeft maar 
weer eens aan hoe spannend de strijd dit seizoen was. 
Er is ook een duidelijk opgaande lijn in de opkomst bij de 
interne competitie. Als we de cijfers van de laatste drie 
seizoen bekijken dan geeft dat het volgende beeld. 

Natuurlijk hadden we de laatste twee seizoenen 35 inter-
ne ronden tegen 34 in 2009-2010. Het is in ieder geval 
een positieve ontwikkeling. De stijging van het aantal 
spelers dat het eindklassement moeten we zien vast te 
houden. Nu waren er nog 11 spelers die 20 of meer par-
tijen speelden, maar net geen 25. Dat geeft aan dat het 
reëel is om na te streven om komend seizoen 50 spelers 
in het eindklassement te hebben staan. Laat dat een ge-
meenschappelijke uitdaging zijn. Het is ook aardig om te 
zien hoeveel spelers weinig of juist veel speelden. 

Maar ja, zeker in zo’n laatste ASV-Nieuws van het sei-
zoen wil iedereen de klassementen zien en niet alleen 

maar cijfers over opkomst. Achterin dit blad staat de 
ASV-ratinglijst per einde seizoen. Daarin staat iedereen 
met ELO, scores, ELO-stijging en TPR. In deze rubriek 
komen in de eindstanden alleen de spelers met 25 partij-
en voor. 
 
Groep A 
Het slot van deze groep had veel weg van de Tour de 
France van 1989. Greg Lemond bleef Laurant Fignon 
acht tellen voor. Het verschil in de strijd om ons clubkam-
pioenschap was echter nog kleiner. Op de laatste club-
avond wist Guust Homs even voor middernacht een 
slechtere stelling alsnog te winnen tegen Henk Karssen. 
Die winst bracht Guust Homs net drie punten boven Dirk 
Hoogland, die in de eindfase van de competitie de kop-
positie had gepakt. Knap is de derde plaats van Henk 
Karssen. De speler van Zevenaar, die dit jaar ook bij ASV 
kwam spelen, valt niet alleen op door zijn goede spel. 
Opvallend is ook dat hij slechts twee van zijn 30 partijen 
remise speelde. De vierde plaats van Peter Boel is mis-
schien wel verrassend na zijn matige seizoenstart, maar 
zijn vechtlust brengt hem altijd ver. Jan Knuiman werd 
voor het tweede jaar op rij zevende. Dat is in ieder geval 
zeer constant. Regerend kampioen Léon van Tol en zijn 
naaste belager van afgelopen seizoen, Otto Wilgenhof, 
ontbreken dit jaar in het eindklassement. Aan hen de uit-
daging in het nieuwe seizoen de concurrentie weer aan 
te gaan met de winnaars van dit seizoen. 
 
 
 

 Gespeelde partijen Spelers 
Seizoen Intern Extern In eindkl. 
2009-2010 700 717 35 
2010-2011 681 806 39 
2011-2012 738 823 43 

Aantal partijen  Intern  Intern + extern 
1-5  34  18 
6-10  14  34 
11-15  15  18 
16-20  18  12 
20-25  16  15 
25 of meer  13  43 
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Groep B 
In deze groep zat het er al lang aan te komen dat Jan 
Groen de titel zou grijpen. Helaas kond de kersverse 
kampioen de laatste maanden vanwege zakelijke ver-
plichtingen niet meer spelen op donderdag. De titel is 
een pleister op de wonde, maar neem maar aan dat Jan 
Groen de titel graag gemist had als hij in ruil daarvoor 
elke week had kunnen schaken. Achter de kampioen, die 

Albert Marks opvolgt, wisselden Tom Bentvelzen en Jan 
Vermeer nog van plaats. Ook dat gebeurde op de laatste 
avond. Jan Vermeer won toen met zwart het onderlinge 
duel. Albert Marks zal er komend seizoen alles aan doen 
om de titel te heroveren. En ook van Bob Kooij, cupfigh-
ter Hedser Dijkstra en Rob van Belle mag een gooi naar 
het kampioenschap verwacht worden. 30 augustus be-
ginnen we immers weer met een blanco score.  

Groep C 
In deze groep ging André de Groot lang aan de leiding. 
Er kwam echter een mindere fase en toen kwam Bent 
Schleipfenbauer voorbij. De vraag was: wordt het de 
jeugd of de jeugdleider? Het werd de jeugd. Bent 
Schleipfenbauer gaf de koppositie de laatste weken niet 
meer weg. Daarmee is Bent het eerste jeugdlid in tijden 
dat een kampioenschap bij de senioren opeiste. De zoon 
van onze vice-voorzitter werd ook al jeugdkampioen van 
ASV, dus het was een succesvol seizoen. Het ELO-
verschil tussen vader en zoon is inmiddels kleiner dan 
500 punten. Hoelang zou het nog duren voordat de zoon 
zijn vader passeert? Bij vader en zoon Van Keulen werd 
die vraag op de laatste clubavond beantwoord. Vader 
Kees zag juist op de laatste avond zoon Koen passeren. 
Hoe trots Kees ook op zijn zoon is het zal een zware zo-
mer worden. Horst Eder dreigde André de Groot ook nog 
de tweede plaats te ontfutselen, maar een zege van 

André in de slotronde voorkwam dat. Voor Lion de Kok, 
Hans Derendorp en tweevoudig kampioen in de C-groep 
Ko Kooman zijn er mooie klasseringen in 
de subtop. 

Totaal  Intern  Extern 
Nr.  Naam  TPR  ELO  score  aantal  score  aantal  score  aantal 
1  Guust Homs  2250  2223  17  26  10,5  15  6,5  11 
2  Dirk Hoogland  2247  2213  19  28  14,5  18  4,5  10 
3  Henk Karssen  2199  2172  26  40  20  30  6  10 
4  Peter Boel  2057  2113  13  25  8  16  5  9 
5  Frank Schleipfenbauer  2034  2071  12,5  26  9,5  19  3  7 
6  Wouter Abrahamse  2009  1970  12,5  25  9,5  17  3  8 
7  Jan Knuiman  1973  1975  20  38  15,5  30  4,5  8 
8  Koen Maassen van den Brink  1958  1983  11,5  25  5,5  16  6  9 
9  Ruud Wille  1923  1935  25  44  19,5  33  5,5  11 
10  Désiré Fassaert  1917  1898  16  29  12  20  4  9 
11  Martin Weijsenfeld  1905  1903  14  33  10  25  4  8 
12  Siert Huizinga  1890  1876  21,5  40  15,5  30  6  10 
13  Tony Hogerhorst  1822  1841  21,5  44  17,5  35  4  9 

Groep A 

Totaal  Intern  Extern 
Nr.  Naam  TPR  ELO  score  aantal  score  aantal  score  aantal 
1  Jan Groen  1791  1780  14,5  26  11,5  20  3  6 
2  Jan Vermeer  1741  1755  19  39  14  28  5  11 
3  Tom Bentvelzen  1738  1692  14  25  12  20  2  5 
4  Albert Marks  1720  1726  11  27  6,5  17  4,5  10 
5  Bob Kooij  1674  1673  15  28  13,5  24  1,5  4 
6  Hedser Dijkstra  1653  1666  14,5  27  11,5  20  3  7 
7  Rob van Belle  1649  1689  16  36  12,5  29  3,5  7 
8  Hendrik van Buren  1646  1651  16,5  35  14  26  2,5  9 
9  Henk Kuiphof  1555  1598  13  28  9  21  4  7 
10  Frans Veerman  1492  1530  14  27  10  18  4  9 

Groep B 
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Bekercompetitie 
In de laatste halve finale versloeg Dirk Hoogland de kop-
man van ASV 3, Jochem Woestenburg. De bekercompe-
titie eindigde dus met een finale tussen Wouter van Rijn 
en Dirk Hoogland. Onze EK-totodirecteur was in die fina-
le de sterkste. En daarmee werd Dirk Hoogland ook in 
deze competitie tweede. Zo is het een beetje een Joop 
Zoetemelkjaar voor Dirk. Eerder in het seizoen won Hed-
ser Dijkstra al de bekergroep. 
 
Rapidcompetitie 
Deze competitie is al weer wat langer afgelopen. Richard 
van der Wel werd de kampioen, nadat Ruud Wille met 
een geweldige vierde avond de koppositie had gepakt. 
De captain van het eerste sloeg echter op de laatste rapi-
davond toe. 
 
Snelschaakkampioenschap 
Het snelschaakkampioenschap had dit jaar een gouden 
randje, doordat Victor Moskalenko als gastspeler buiten 
mededinging meespeelde. De Oekraïense grootmeester 
won al zijn partijen. Achter hem vond een enerverende 
strijd om de titel plaats. In de finalegroep was met nog 
één ronde te gaan Dirk Hoogland de grootste favoriet 
voor de titel. Dirk verloor echter de laatste partij van San-
der Berkhout. Ineens leek Richard van der Wel de titel te 
grijpen. Die had echter niet in de gaten dat hij kansheb-
ber was en speelde daardoor te nonchalant tegen Peter 
Boel. Slot van het liedje was dat Peter Boel, Wouter van 
Rijn en Dirk Hoogland in de finalegroep op vier punten 
eindigden. Het was al na middernacht dat het drietal een 
een beslissingsdriekamp met drie minuten bedenktijd 
begon. Daarin wonnen alle spelers één partij. Dirk Hoog-
land werd vervolgens als kampioen aangewezen, omdat 

hij in de finalegroep van beide medekoplopers gewonnen 
had.  
 
Super Prestige 
Ook in de super-prestige, het combinatieklassement, was 
de strijd spannend. Zoals dat wel vaker gebeurt, trok de 
clubkampioen aan het langste eind. Dirk Hoogland werd 
ook hier tweede, het bewijs van een uitstekend seizoen. 
 

Totaal  Intern  Extern 
Nr.  Naam  TPR  ELO  score  aantal  score  aantal  score  aantal 
1  Bent Schleipfenbauer  1595  1579  17  30  12,5  23  4,5  7 
2  André de Groot  1553  1483  18,5  28  13,5  20  5  8 
3  Horst Eder  1551  1558  14  30  10,5  22  3,5  8 
4  Lion de Kok  1525  1546  16  30  12,5  22  3,5  8 
5  Hans Derendorp  1497  1474  17,5  28  15,5  24  2  4 
6  Ko Kooman  1463  1424  17  38  13  30  4  8 
7  Clemens Wijman  1408  1424  19,5  35  18  31  1,5  4 
8  Koen van Keulen  1391  1322  19,5  31  16,5  24  3  7 
9  Jan Zuidema  1380  1411  15,5  29  13  24  2,5  5 
10  Danny Hageman  1330  1301  16,5  28  15,5  25  1  3 
11  Kees van Keulen  1315  1307  16,5  34  14  25  2,5  9 
12  Bob Hartogh Heys  1277  1270  12,5  25  11  20  1,5  5 
13  Jan Sanders  1271  1264  15  29  13,5  23  1,5  6 
14  Pim Rijmer  1220  1260  10,5  26  10,5  25  0  1 
15  Gerard Viets  1206  1174  12,5  25  12,5  25  0  0 
16  Henk Kelderman  1146  1174  11  30  9  24  2  6 
17  Hein van Vlerken  1103  1127  14,5  41  11,5  34  3  7 
18  René de Goey  1095  1066  10,5  27  10,5  25  0  2 
19  Phillip Stibbe  1012  1035  6,5  26  6,5  26  0  0 
20  Jelmer Visser  960  1011  6,5  31  6,5  29  0  2 

Groep C 

  

Intern
 

B
eker  

R
apid

 

Snel  

Totaal  

Guust Homs  32  6  13     51 
Dirk Hoogland  28  10     7  45 
Henk Karssen  24     2  1  27 
Peter Boel  20        7  27 
Wouter van Rijn     12  7  7  26 
Jan Knuiman  8  3  13     24 
Richard van der Wel        16  5  21 
Frank Schleipfenbauer  16           16 
Wouter Abrahamse  12  3        15 
Ruud Wille        10  2  12 
Koen Maassen vd Brink  4     7     11 
Jochem Woestenburg     6        6 
Otto Wilgenhof        2  4  6 
Hedser Dijkstra     3        3 
Siert Huizinga     3        3 
Sander Berkhout           3  3 
Tony Hogerhorst        2     2 
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Stijgen en dalen 
Als altijd sluiten we af met het klassement van de ELO-
stijging (en helaas ook ELO-daling).  

Wie een goed geheugen heeft, weet nog dat 
Kees van Keulen afgelopen seizoen de win-
naar was. Dit jaar is de eer weggelegd voor 
Koen van Keulen. Koen wist echter de winst 
van 235 punten van zijn vader niet te overtref-
fen. Toch is een winst van 184 punten ook 
heel knap. Het is goed om te zien dat met Pie-
ter Verhoef, Bent Schleipfenbauer en Alain 
van der Velden ook drie jeugdspelers in dit 
klassement terug te vinden zijn.  
Aan bovenstaande spelers werden de ELO-
punten vooral beschikbaar gesteld door een 
tiental wat minder gelukkigen. 
Het moge duidelijk zijn dat dit tiental komend 
seizoen gaat strijden om prijs voor de snelste 

stijger. Het zijn namelijk allemaal spelers met een enor-
me vechtlust. En dat was dan het seizoen 2011-2012. 
Een prachtig seizoen, dat maar moeilijk overtroffen kan 

worden. Toch verwacht ik dat het in 2012-
2013 nog mooier wordt. Jij bent daar toch 
ook bij? 
 
We starten 16 augustus met een vrije 
speelavond, waarna een week later de 
simultaan tegen Guust Homs en Wouter 
van Rijn op het programma staat. Op 30 
augustus is de eerste ronde van een nieu-
we interne competitie en we hebben dan 
allemaal weer kans op de titels! 

Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 

Totaal 

Nr  Naam  Grp 
ELO-

stijging  ELO 
score  aantal 

1  Koen van Keulen  C  184  1322  19,5  31 
2  André de Groot  C  122  1483  18,5  28 
3  Henk Karssen  A  107  2172  26  40 
4  Pieter Verhoef  C  81  1381  8,5  13 
5  Bent Schleipfenbauer  C  79  1579  17  30 
6  Dirk Hoogland  A  78  2213  19  28 
7  Alain van der Velden  C  76  1076  4  8 
8  Kees van Keulen  C  72  1307  16,5  34 
9  Désiré Fassaert  A  67  1898  16  29 
10  Tom Bentvelzen  B  63  1692  14  25 
11  Herman de Munnik  C  63  1524  9,5  14 

Stijgers 

Totaal 

Nr.  Naam  Grp 
ELO-

stijging  ELO 
score  aantal 

135  Rob van Belle  B  -67  1689  16  36 
136  Pim Rijmer  C  -68  1260  10,5  26 
137  Paul Tulfer  A  -68  1846  2  9 
138  Floris van Capelleveen  C  -72  1128  0  6 
139  Clemens Wijman  C  -76  1424  19,5  35 
140  Jelmer Visser  C  -79  1011  6,5  31 
141  Henk Kuiphof  B  -82  1598  13  28 
142  Abbes Dekker  B  -86  1660  6  18 
143  Henk Kelderman  C  -96  1174  11  30 
144  Phillip Stibbe  C  -97  1035  6,5  26 

Dalers 

Mijn vorige rubriek leidde tot een paar leuke gesprekjes 
op de club. Sommigen vonden de verwantschap tussen 
de eindspelstudies erg leuk en vroegen zich af of er nog 
meer materiaal-verhoudingen te bedenken zijn, die men 
op een rijtje kan zetten. Ja, natuurlijk kan dat. Ik zal er 
ook vandaag mijn best weer op doen. Maar er was ook 
een zeer ter zake doende vraag: Is het wel een nieuw 
idee van Bondarenko? Allereerst: het is natuurlijk uitge-
sloten, dat een schaakreus als Bondarenko niet zou we-
ten wat Cheron ooit heeft geschreven. Zijn boek heeft 
inderdaad een catalogusachtige opbouw. Maar het gaat 
alleen over toreneindspelen. Die zijn formidabel gerubri-
ceerd: Toren plus pion tegen toren; toren plus twee pion-
nen tegen toren; toren plus dubbelpion tegen toren; de 
pion op de vierde rij; op de zesde rij; op de zevende rij; 
enz., enz. Hij noemt zijn boek ook een leerboek. Precies 
volgens het idee, zoals Bondarenko dat verwoordde. 
Zo’n thema als vorige keer: loper en paard tegen pion of 
zoals vandaag: paard + pion tegen loper vind je bij hem 
niet. Trouwens ook bij anderen niet. Averbach heeft een 

prachtboek geschreven over loper- en paardeindspelen. 
Maar het boek heeft twee delen: lopereindspelen en 
paardeindspelen. Loper tegen paard vind je niet. Je zou 
bijna de conclusie kunnen trekken, dat er ruimte is voor 
iemand, die beroemd wil worden in de schaakwereld: ga 
alle studies rubriceren. Dat zou ook helder maken, waar 
nog ruimte is: welke materiaalverhoudingen zijn nog nau-
welijks in studies verwerkt?  Het lijkt mij best een leuk 
boek worden. Maar welk gat blijft er zo zitten? Want me-
nige thematiek is al afdoende in partijen aan bod geko-
men. Het is ook weer niet toevallig, dat dit werk nog niet 
bestaat. Of is dat toch al het geval? Ik kan me nauwelijks 
voorstellen, dat nog niemand er een computermodel op 
losgelaten zou hebben. 
 
Maar terug naar vandaag: paard plus pion tegen loper. 
De Rus Andrej Kalinin schoot bij mij in de roos. De eerste 
twee studies zijn van zijn hand. De eerste uit 1965, de 
tweede uit 1964. 
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1. Pe6 (dreigt d6-d7-d8D en …Lg4 helpt niet want de 
witte koning loopt naar e7 en de pion gaat aan de wan-
del. Zwart heeft maar één zet.)… Lc6  2. Pd4 Le8 3. Kd8 
La4 4.Kc7 Le8 5. Pc6 (prachtig. Zwart is in zetdwang. Hij 
moet zijn loper ergens op de diagonaal e8-h5 neerzetten 
en de pion kan doorlopen. 
De tweede studie zit zo mogelijk nog ingenieuzer in el-
kaar.  

Wit moet uiteraard met Pf6 spelen.  Het wordt: 1. Ph5+ 
Zwart heeft geen keus: …Kf8 2.Pf4 Kg7  (Lb4 kan ook, 
maar verliest sneller. 3.Kf6 Lc3+ 4.Kg6  Ke7  5.Pe6!) 3. 
Ke7 Kh7 (maakt plek voor de loper) 4.Pg2 (een wonder-
baarlijke en wonderschone zet.) 4…Lb2  5.Ke8 Lg7 6. 
Ph4 gevolgd door  7.Pf5  De studie laat zich niet oplos-
sen door 1. Pd5 want dan speelt zwart Lb2 en wit komt 
niet verder. 
 
Studie No. 3 is van de overbekende componist Herbst-
man en dateert uit 1952. Het diagram zal wat vraagte-
kens oproepen (zie volgende diagram). Die zijn weg na 
de eerste zet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.d6! Lxb3 2. Pd7+ Ka7 3.Pc5  Lf7 4. d7 Le8 5. dxe8L. 
Voor zo’n grote naam is het een wat armelijke studie. 
Bovendien: waarom begint de studie niet op de tweede 
zet? Dan zou hij ook weer precies is de stukkenverhou-
ding passen.  Nee. Het allermooiste aan de studie is de 
verleiding: 1.Pd7+ Kc8 2.d6 Le8 3. Pc5 Kd8 4.Pb7+ Kc8 
5.Pc5 Kd8 6.Pe6+ Kc8 en wit komt geen steek verder. 
 
Bij het zoeken naar meer voorbeelden liep ik nog tegen 
een wat onverwachte No.4 aan. Het is een studie van de 
Hongaar Vecsey uit 1934.  
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Ik geef maar even de hele oplossing. 1. Pc6 Kh7 2. Kb8 

Kh8 3.Ka7 Lc8 4.Pe7 d4 5. PxL d3 6.b7 d2 7.b8D d1D 
8.Pe7+ Kg7 9.Dg8+  De zet 1…Kh7 lijkt vreemd, maar bij 
een eindspel van dame + paard tegen dame moet het 
paard in de buurt van de vijandelijke koning kunnen ko-
men. Dus kan de zwarte koning niet ver genoeg weg 
staan. Toch was ik verrast, dat ook Fritz voor deze zet 
koos. Het is ook de reden, dat  wit moeilijk 2.Pb4 kan 
spelen om daarna op a6 in te slaan. Ook dan halen beide 
spelers dame, maar kan wit niet goed in de buurt van de 
zwarte koning komen en dan kan de zwarte dame heel 
veel schaakjes gaan geven. Toch denk ik achteraf, dat 
deze studie er niet helemaal tussen hoort. Het gaat voor-
al om het eindspel van dames met een paard. Misschien, 
dat daarom niet de complete oplossing wordt gegeven in 
mijn bron. Het eindigt niet in mat. De koning wordt naar 
de d-lijn gedreven en dan is er het dodelijke Dd7 met da-
mewinst.    

Simultaan Winkelcentrum Presikhaaf 
Ruud Wille 

ASV laat zich altijd graag zien aan het publiek. 
Schaakdemo’s zoals we met enige regelmaat houden in 
de bibliotheek en op de Steenstraat zijn daar mooie voor-
beelden van. Het zijn ook mooie podia om ons schaak-
spel en onze vereniging te promoten bij het publiek. In de 
bibliotheek altijd op een behaaglijke plek bij de ingang 
zodat iedereen die naar binnen komt niet langs het pro-
motieteam van ASV kan glippen zonder te worden aan-
gesproken om toch maar even een partijtje te spelen of 
om een folder in ontvangst te nemen. De demo in de 
Steenstraat, de winkelstraat met de vele adverteerders in 
ASV-Nieuws, doen we de laatste jaren steevast in augus-
tus, mooi zo vlak voor het begin van het seizoen. Dan 
staan we bij onze verswinkels hetgeen door de winkeliers 
altijd bijzonder wordt gewaardeerd. Het weer is altijd 
goed geweest. Onder een lekker zonnetje was het altijd 
prettig toeven. Hoe anders was het bij de Steentjesdag, 
een grote braderie in de Steenstraat waarbij over de hele 
lengte van deze winkelstraat markt-
kramen zijn geplaatst. Eén van onze 
adverteerders vroeg mij of ASV er 
ook niet bij wilde komen die dag. Dat 
was natuurlijk niet tegen dovemans-
oren gezegd. Vorig jaar stralend 
weer en heel veel mensen. Zelfs een 
aantal van 20.000 bezoekers werd 
genoemd. Een mooi moment om 
flink reclame te maken. Ik schreef 
het al in En Passant. Het beeld van 
drommen mensen rond de schaak-
borden en het uitdelen van massa’s 
folders aan belangstellenden kwam 
vooraf in mij op maar de werkelijk-
heid op deze zondag 3 juni was 
100% anders. Naast de regen en 
wind was het bitter koud. Op tele-
tekst ’s-avonds werd de temperatuur 
van die dag zelfs vergeleken met 1e 
Kerstdag. Gaandeweg werd het die 

middag wel droog en onder de tent bij de slager vonden 
we een beschut plekje. Het ASV-promotieteam heeft die 
middag vooral tegen elkaar gespeeld. Aanloop was er 
maar bar weinig en dat was niet vreemd natuurlijk. Jam-
mer maar niet geschoten is altijd mis, nietwaar!! 
 
Sinds ASV met haar clubgebouw een plekje heeft gevon-
den op Presikhaaf (en dat is inmiddels toch alweer drie 
jaar) bestaat de gedachte om onze vereniging te promo-
ten aan het publiek op winkelcentrum Presikhaaf. Bij de 
bibliotheek in deze wijk was de aanloop ook al een paar 
keer heel gering geweest maar op een winkelcentrum 
zou dit toch zeker moeten lukken. Makkelijker gezegd 
dan gedaan want een eerste poging strandde omdat er 
toestemming van de beheerder moest zijn om in de win-
kelpassage te gaan schaken. Het vergroten van je net-
werk, of te wel het hebben van een kruiwagen om iets te 
realiseren, is dan altijd een pré.  
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Een toevallig contact met de direc-
teur van Stichting Ondernemers-
belangen Winkelcentrum Presik-
haaf was dus bij uitstek zo’n gele-
genheid om zo dicht bij ons club-
gebouw een schaakactiviteit voor 
elkaar te krijgen en daarbij de 
mensen uit de nabije omgeving op 
ASV te wijzen. In het eerste mail-
contact werd meteen hoog inge-
zet. Dus in eerste instantie werd 
niet gedacht aan een gewone 
schaakdemo maar een simultaan 
met een bekend schaker was het 
uitgangspunt. Na wat contact en 
een overleg met TOF Evenemen-
tenbureau kreeg het geheel lang-
zaam vorm. 
 
Op zaterdag 16 juni was het dan 
zover. Een lang verwachte 
schaakactiviteit met niemand min-
der dan IM Hans Böhm op winkelcentrum Presikhaaf was 
een feit. Met posters op billboards in het winkelcentrum, 
een advertentie in de Gelderlander en een redactioneel 
stukje was het schaken vooraf ruimschoots onder de 
aandacht gebracht. Toen we vooraf met Böhm en de di-
recteur van de eerder genoemde stichting koffie dronken 
op het terras bij de HEMA kreeg Hans Böhm al snel een 
eerste verzoek om een handtekening. Geroutineerd en 
met een vriendelijk praatje voldeed hij aan dit verzoek. 
Om 13.00 uur was het dan zover. Met een welkomst-
woordje opende Theo Lustig, directeur van Stichting On-
dernemersbelangen Winkelcentrum Presikhaaf de simul-
taan. Belangstellenden konden plaatsnemen en in een 
aanschuifsimultaan zijn krachten meten met deze 
schaakmeester. Steeds als er iemand klaar was kon er 
een ander plaatsnemen. Zo schaakte Hans drie uur lang 
aan 11 borden en speelde hij zo’n 20 partijen. Alleen bij 
aanvang waren er nog enkele borden vrij. Om alles 
meteen bezet te krijgen nam ook onze voorzitter Erik Wil-
le plaats achter de zwarte stukken. Dit leverde het vol-
gende aardige fragment op. De stelling in het weergege-
ven diagram was ontstaan na 24. Tad1.  

Voor die zet stond Erik waarschijnlijk iets beter, maar 
zoals zo vaak wel een pion achter. En dat is tegen routi-

nier Hans Böhm niet echt handig. Toen Hans de torenzet 
uitvoerde, besloot Erik direct al te slaan en dus moest 
een oplossing gevonden worden voor het na 24. … Txd1 
25. Txd1 dreigende mat op d8. Zonder goed te kijken, 
ontspon zich in het brein van Erik een discussie over de 
keuze tussen g6 en h6. En het werd á tempo gespeeld 
25. …. h6 Daarmee is de stelling weer volledig in even-
wicht en is de compensatie voor de pion weg. Het brein 
van Erik leed, naar eigen zeggen, echter op de 25e zet 
aan een ernstige vorm van kortsluiting. Iedereen die even 
oppervlakkig naar de stelling kijkt, ziet dat 25. …Tfd5 
meteen winnend is. Jammer, een gemiste kans! 
 
De simultaan bood fraaie propaganda voor het schaken 
in zijn algemeenheid en ASV in het bijzonder en een aan-
tal volwassenen en jeugdspelers lieten weten er wel wat 
voor te voelen om eens bij ASV te komen kijken. Nu is 
dat altijd afwachten of men die stap ook daadwerkelijk zet 
(de drempel om als huisschaker naar een schaakclub te 
gaan is vaak heel groot) maar wie weet kunnen we bin-
nenkort al weer wat nieuwe gezichten voorstellen op on-
ze clubavonden. Zo’n simultaan doet het ook altijd goed 
tussen het winkelende publiek. Steeds bleven er wel 
mensen staan kijken om het tafereel gade te slaan. Daar-
onder veel schaakliefhebbers die het mooi vonden om de 
verschillende partijen te volgen maar ook mensen die zelf 
niet konden schaken (vaak wel konden dammen of brid-
gen) maar het gewoon mooi vonden om de geconcen-
treerde blikken op de stelling ter aanschouwen. Hans 
verloor slechts één partij. Niemand minder dan Jan Ver-
meer wist Böhm te verslaan. Ook onze jeugdspeler Jean 
Lewin zorgde met een remise voor een prachtig resultaat. 
Met dank aan Stichting Ondernemersbelangen Winkel-
centrum Presikhaaf kunnen we terugkijken op een ge-
slaagde schaakmiddag. Wellicht kunnen we in het winkel-
centrum in de toekomst ook voor een schaakdemo te-
recht net zoals we dat dus in de bibliotheek doen. Dit zal 
verder met de directie van het winkelcentrum worden 
besproken. En wie weet zit er vaker een simultaan in. In 
ieder geval is ons netwerk weer verder vergroot en zo 
kunnen we ASV nog meer onder de aandacht brengen! 
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Dit is irrelevant 
Peter Boel 

Na een periode van onvrijwillige activiteit was de massa-
kamp tegen Wageningen voor mij de eerste gelegenheid 
voor een semi-serieuze partij. Na goed spel in de ope-
ning bemerkte ik hier en daar nog wat roestplekken bij 
mezelf. Maar een dag later, tijdens een onbewaakt mo-
ment, ontdekte ik dat één fragment van de partij een se-
rie magische mogelijkheden bleek te bevatten. Die wil ik 
aan de vergetelheid ontrukken, juist omdat ze nooit be-
staan hebben. 
 
Verwoert - Boel 
Massakamp ASV-Wageningen 

20.Pe3  
De enige logische terugtocht, 20.Pa3, is natuurlijk afschu-
welijk, maar het was me niet helemaal duidelijk hoe ik 
dan moest vervolgen. Ik zat 20...Th5 21.Dg3 Pe4?? te 
berekenen, maar dat gaat helemaal niet wegens 22.dxe4 
Txd2 23.Db8+ Lf8 24.Txf7. 
Rybka geeft 20...Pe4! en nu had ik wel gezien dat 
21.Txf7 Pxd2 22.T1f2 Txd3–+ mis is voor wit, maar ik zag 
niet goed wat er gebeurde als hij zijn loper terugtrok. 
Zwart kan dan echter 21...Th5 en bv. 22...f5 spelen.  
20...Txd3  
Ik sloeg zonder lang na te denken en won ook zonder 
veel moeite na 21.Lc1 Dc5 22.Kh1 a5 23.Pg4 Txf3 
24.Dxf3 Dd5 25.Pxf6+ Lxf6 26.Df2 Dxa2 27.Db6 Dd5 
28.Dxa5 h5 29.h3 Ta8 30.Db6 Le5 31.De3 Ld6 32.Df2 
f6 33.Df3 Dxf3 34.Txf3? Ta1 35.Tf1 Kf7!? (35...Lc5! 
36.Te1 Lf2 en 37...Le3) 36.Kg1? Lc5+ 0–1 
 
Ik had vanuit mijn ooghoek gezien dat ik na 21.Pf5 wel 
op f3 kon slaan, maar Jef schotelde me na de partij de 
volgende variant voor: 21.Pf5  
 
 
 
(zie volgende diagram) 
 
 
 
 

 

A) 21...Txf3 en nu: 22.Pxe7+ Kf8 23.Pxc6 Txh3 
24.Pxd8 Td3. Dat was de reden waarom hij 
21.Pf5 had verworpen. Zo diep had ik helemaal 
niet gerekend, maar ik kwam nu met 25.Lg5!.  

Nu is 25...Txd8 26.Lxf6 Lxf6 27.Txf6 niet veel. Maar de 
volgende ochtend, onder de douche, bedacht ik het fan-
tastische 25...Pe4!! en nu heeft wit twee mogelijkheden:  

A1) 26.Txf7+ Kg8 27.Le7 Lh6! (veel sterker dan onmid-
dellijk 27...Td7, want er dreigt nu mat) 28.Tf1 Td7 29.Lh4 
g5 en zwart wint een stuk; 

A2) 26.Pe6+!? Kg8 27.Te1! (27.Pxg7 Pxg5 is nog tricky, 
maar met 28.Pe8 heeft wit goede keepkansen) en nu kan 
zwart met 27...Pxg5 kijken of de loper in het eindspel 
echt zo veel sterker is dan het paard; 

A3) Allemaal heel leuk en aardig, maar wat je onder de 
douche niet verzint is dat wit 26.Pxf7! kan spelen en dan 
zelfs beter staat. 

B) Dus gaan we terug naar de zet die ik tijdens 
de post mortem voorstelde: 21...De4!?. Nu gaat na 
22.Pxe7+ (na 22.Txd3 lijkt 22…Dxd3! (na 22…Txd3 is 
het schaak op c8 gevaarlijk) 23.Ph6+ Lxh6 24.Dxd3 Txd3 
25.Lxh6 Pe4 26.Te1 f5 eenvoudig te winnen)  
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Totaal Intern Extern   
Nr. Naam Grp ELO score aantal score aantal score aantal Stij TPR 
1 Bob Beeke A 2258 8,5 12 3,5 5 5 7 23 2281 
2 Guust Homs A 2223 17 26 10,5 15 6,5 11 50 2250 
3 Dirk Hoogland A 2213 19 28 14,5 18 4,5 10 78 2247 
4 Remco de Leeuw A 2160 6 8 0 0 6 8 26 2230 
5 Wouter van Rijn A 2216 10,5 19 6,5 10 4 9 1 2203 
6 Henk Karssen A 2172 26 40 20 30 6 10 107 2199 
7 Léon van Tol A 2217 7,5 13 1,5 3 6 10 0 2198 
8 Eelco de Vries A 2154 6 9 0 0 6 9 6 2182 
9 Otto Wilgenhof A 2165 12,5 23 8 12 4,5 11 9 2179 
10 Pascal  Losekoot A 2087 6,5 9 0 0 6,5 9 36 2164 
11 John Sloots A 2119 6,5 9 0 0 6,5 9 9 2139 
12 Sjoerd van Roosmalen A 2095 4,5 8 0 0 4,5 8 14 2123 
13 Koert van Bemmel A 2069 6,5 9 0 0 6,5 9 26 2121 
14 Martijn Boele A 2053 8 12 2 3 6 9 25 2108 
15 Remco Gerlich A 2011 9,5 17 4,5 8 5 9 39 2075 
16 Henk Bredewout A 2070 0 0 0 0 0 0 0 2070 
17 Leor Nadison A 2099 0,5 1 0,5 1 0 0 -1 2068 
18 Peter Boel A 2113 13 25 8 16 5 9 -57 2057 
19 Jochem Woestenburg A 2024 11,5 23 8 17 3,5 6 13 2051 
20 Cees  Sep A 1959 5 8 0 0 5 8 36 2047 
21 Frank Schleipfenbauer A 2071 12,5 26 9,5 19 3 7 -53 2034 
22 Paul Schoenmakers A 1965 4,5 9 3 5 1,5 4 14 2010 
23 Wouter Abrahamse A 1970 12,5 25 9,5 17 3 8 28 2009 
24 Henny Haggeman A 1914 5,5 9 0 0 5,5 9 28 1994 
25 Theo Jurrius A 1990 4 8 0 0 4 8 -5 1987 
26 Richard van der Wel A 2050 4,5 10 0 2 4,5 8 -29 1986 
27 Gerben Hendriks A 1939 8 12 0,5 1 7,5 11 11 1973 
28 Jan Knuiman A 1975 20 38 15,5 30 4,5 8 -1 1973 
29 Sander Berkhout A 2069 4 11 0 0 4 11 -62 1968 
30 Anne Paul Taal A 1936 8,5 15 3 5 5,5 10 18 1962 
31 Daan Holtackers A 1984 4,5 11 0,5 2 4 9 -6 1958 
32 Koen Maassen vd Brink A 1983 11,5 25 5,5 16 6 9 -56 1958 
33 Barth Plomp A 1980 8 13 1,5 3 6,5 10 -9 1945 
34 Ruud Wille A 1935 25 44 19,5 33 5,5 11 44 1923 
35 Désiré Fassaert A 1898 16 29 12 20 4 9 67 1917 
36 Vincent  de Jong A 1956 1 2 0 0 1 2 -4 1912 
37 Martin Weijsenfeld A 1903 14 33 10 25 4 8 -56 1905 
38 Siert Huizinga A 1876 21,5 40 15,5 30 6 10 12 1890 
39 Murat Duman A 1864 5 8 0 0 5 8 12 1889 
40 Jaap Glazenburg B 1707 0,5 1 0,5 1 0 0 7 1885 

ELO Eindstand seizoen 2011‐2012 

Eindstand seizoen 2011-2012 

22...Kf8 het paard verloren! 23.Txd3 Dxd3! 24.Le3 Dc4! 
(vooral niet 24...Kxe7 25.Lc5+ Ke8 26.Te1+);  
 
 C) Maar daarmee zijn we er nog steeds niet. Ryb-
ka komt met 21...Dc4!, wat vrij overtuigend wint, bv. 
22.Ph6+ (22.Pxe7+ Kf8 23.Lg5 Dc5+ is de pointe van 

21...Dc4!) 22...Lxh6 23.Lxh6 Td1. 
 
Wat je tijdens een creatief moment verzint blijkt dus maar 
al te vaak irrelevant. Dat is nu net de kern van het 
schaakspel, en de reden dat ik er nog steeds van houd. 
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Totaal Intern Extern   
Nr. Naam Grp ELO score aantal score aantal score aantal Stij TPR 
41 Fred Reulink A 1978 1 5 0 0 1 5 -25 1860 
42 Jacques Boonstra B 1810 9 14 3 6 6 8 41 1845 
43 Robert Naasz B 1785 4,5 7 0 0 4,5 7 23 1845 
44 Harm Steenhuis B 1739 5,5 10 5,5 10 0 0 35 1825 
45 Rob Huberts A 1832 12,5 24 9,5 18 3 6 -19 1824 
46 Tony Hogerhorst A 1841 21,5 44 17,5 35 4 9 -43 1822 
47 Theo van Amerongen A 1826 10,5 19 5 12 5,5 7 14 1821 
48 Saifudin Ayyoubi A 1856 2 3 0 0 2 3 -7 1815 
49 Arend Tiecken C 1591 4 5 4 5 0 0 41 1813 
50 Erik Wille A 1840 5 13 1,5 6 3,5 7 -37 1805 
51 René van Alfen A 1838 5,5 12 5 7 0,5 5 -22 1795 
52 Jan Groen B 1780 14,5 26 11,5 20 3 6 35 1791 
53 Nico Schoenmakers B 1755 4,5 8 0,5 1 4 7 11 1791 
54 Patrick van Waardenburg B 1729 5,5 7 0 0 5,5 7 17 1788 
55 Hans van Capelleveen A 1797 5,5 10 1 1 4,5 9 -4 1784 
56 Ivo van der Gouw A 1851 3 9 0 0 3 9 -28 1778 
57 Jan Vermeer B 1755 19 39 14 28 5 11 -4 1741 
58 Tom Bentvelzen B 1692 14 25 12 20 2 5 63 1738 
59 Erwin Velders B 1669 2 5 0 0 2 5 15 1733 
60 Ruud Verhoef A 1763 8,5 22 5 14 3,5 8 -49 1721 
61 Albert Marks B 1726 11 27 6,5 17 4,5 10 -53 1720 
62 Tijs van Dijk B 1660 6,5 13 2,5 7 4 6 44 1712 
63 Robbie Gerhardus B 1750 5 7 0 0 5 7 -16 1711 
64 Marco Braam B 1753 4,5 10 2 3 2,5 7 -24 1690 
65 Paul Tulfer A 1846 2 9 0 0 2 9 -68 1676 
66 Bob Kooij B 1673 15 28 13,5 24 1,5 4 23 1674 
67 Fred  Duchêne B 1673 0 0 0 0 0 0 0 1673 
68 Frits Wiggerts B 1649 7 15 4,5 10 2,5 5 13 1660 
69 Theo Koeweiden B 1602 12 24 6,5 16 5,5 8 30 1655 
70 Hedser Dijkstra B 1666 14,5 27 11,5 20 3 7 -11 1653 
71 Harold Boom B 1677 10 20 5 13 5 7 -18 1650 
72 Umit Duman B 1650 0 0 0 0 0 0 0 1650 
73 Rob van Belle B 1689 16 36 12,5 29 3,5 7 -67 1649 
74 Hendrik van Buren B 1651 16,5 35 14 26 2,5 9 -40 1646 
75 Hans Corbeel B 1664 8,5 17 6 11 2,5 6 -4 1645 
76 Herman de Munnik C 1524 9,5 14 3,5 7 6 7 63 1627 
77 Dick Hajee B 1681 6,5 16 4,5 13 2 3 -41 1619 
78 Dick Vliek B 1605 7,5 14 4 6 3,5 8 23 1603 
79 Michael Mogendorff B 1600 0 0 0 0 0 0 0 1600 
80 Bent Schleipfenbauer C 1579 17 30 12,5 23 4,5 7 79 1595 
81 Abbes Dekker B 1660 6 18 3 11 3 7 -86 1590 
82 Ton van Eck B 1574 10 21 6 14 4 7 5 1586 
83 Jos Aarntzen B 1592 9 20 7 14 2 6 -23 1582 
84 Liedewij van Eijk B 1577 0 0 0 0 0 0 0 1577 
85 Henk Kuiphof B 1598 13 28 9 21 4 7 -82 1555 
86 André de Groot C 1483 18,5 28 13,5 20 5 8 122 1553 
87 Horst Eder C 1558 14 30 10,5 22 3,5 8 17 1551 
88 Hans Rigter B 1695 1,5 6 0 0 1,5 6 -42 1535 
89 Lion de Kok C 1546 16 30 12,5 22 3,5 8 24 1525 
90 Xadya van Bruxvoort C 1507 7 15 4,5 8 2,5 7 7 1524 
91 Pieter Verhoef C 1381 8,5 13 5,5 7 3 6 81 1516 
92 Hans Derendorp C 1474 17,5 28 15,5 24 2 4 41 1497 

ELO Eindstand seizoen 2011‐2012 (vervolg) 
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Totaal Intern Extern   
Nr. Naam Grp ELO score aantal score aantal score aantal Stij TPR 
93 Frans Veerman B 1530 14 27 10 18 4 9 -29 1492 
94 Zekria Amani B 1575 3 7 0 0 3 7 -31 1482 
95 Bob Sanders C 1432 11,5 23 7,5 15 4 8 -7 1465 
96 Ko Kooman C 1424 17 38 13 30 4 8 -47 1463 
97 Tjé Wing Au B 1594 3 9 3 9 0 0 -54 1461 
98 Rob Rietbergen C 1446 8 17 8 17 0 0 -31 1418 
99 Clemens Wijman C 1424 19,5 35 18 31 1,5 4 -76 1408 
100 Koen van Keulen C 1322 19,5 31 16,5 24 3 7 184 1391 
101 Peter van Deursen C 1442 7 17 7 13 0 4 -35 1389 
102 Bert Sigmond B 1521 1,5 7 0 1 1,5 6 -44 1387 
103 Ernst Singendonk C 1386 0 0 0 0 0 0 0 1386 
104 Jan Zuidema C 1411 15,5 29 13 24 2,5 5 -15 1380 
105 Hans Meijer C 1359 11 22 9,5 18 1,5 4 15 1372 
106 Susan van den Brink C 1015 1 1 1 1 0 0 15 1367 
107 Jonathan van der Krogt C 1499 2 9 0 3 2 6 -50 1354 
108 Walter Manschot B 1524 1,5 6 1,5 6 0 0 -48 1350 
109 Danny Hageman C 1301 16,5 28 15,5 25 1 3 51 1330 
110 Kees van Keulen C 1307 16,5 34 14 25 2,5 9 72 1315 
111 Fabian Engelhardt C 1300 0 0 0 0 0 0 0 1300 
112 Tom Verberk C 1300 0 0 0 0 0 0 0 1300 
113 Alain van der Velden C 1076 4 8 1,5 3 2,5 5 76 1295 
114 Bob Hartogh Heys C 1270 12,5 25 11 20 1,5 5 21 1277 
115 Jan Sanders C 1264 15 29 13,5 23 1,5 6 23 1271 
116 Jelle Noordhuis C 1337 5 16 4 11 1 5 -46 1269 
117 Walter Wong B 1585 0 1 0 1 0 0 -15 1268 
118 Jan Diekema C 1171 11 21 7 15 4 6 43 1251 
119 Pim Rijmer C 1260 10,5 26 10,5 25 0 1 -68 1220 
120 Gerard Viets C 1174 12,5 25 12,5 25 0 0 15 1206 
121 Jan Pieter Lourens C 1266 3,5 11 2,5 4 1 7 -34 1199 
122 Joop Medze C 1197 0 0 0 0 0 0 0 1197 
123 Thijs Stomphorst C 1310 1 8 0 2 1 6 -54 1171 
124 Aly-Asad Najak C 1282 1,5 4 1 1 0,5 3 -18 1150 
125 Henk Kelderman C 1174 11 30 9 24 2 6 -96 1146 
126 Carlo van der Heijde C 1196 1 2 1 2 0 0 -4 1137 
127 Jean Lewin C 1025 3 8 1 2 2 6 25 1110 
128 Cor van der Jagt C 1267 0 7 0 0 0 7 -46 1108 
129 Hein van Vlerken C 1127 14,5 41 11,5 34 3 7 -24 1103 
130 René de Goey C 1066 10,5 27 10,5 25 0 2 46 1095 
131 Bryan Hieltjes C 1025 3 9 1,5 4 1,5 5 25 1080 
132 Teun Gal C 1014 2 7 1 1 1 6 14 1063 
133 Julian van de l' Isle C 1014 0 0 0 0 0 0 0 1014 
134 Phillip Stibbe C 1035 6,5 26 6,5 26 0 0 -97 1012 
135 Arif Dundar C 1195 0 5 0 2 0 3 -49 996 
136 Jelmer Visser C 1011 6,5 31 6,5 29 0 2 -79 960 
137 Wim Peters C 972 4,5 17 4 11 0,5 6 -28 953 
138 Hugo van Essen C 1239 0 5 0 0 0 5 -61 936 
139 Max Timmers C 986 0 4 0 1 0 3 -14 902 
140 Ton van den Heuij C 994 0 1 0 1 0 0 -6 880 
141 Floris van Capelleveen C 1128 0 6 0 1 0 5 -72 842 
142 Daniëlle de Bos C 969 0 3 0 3 0 0 -31 686 
143 David van 't Wout C 986 0 1 0 1 0 0 -14 674 
144 René Kooyman C 986 0 1 0 1 0 0 -14 674 

ELO Eindstand seizoen 2011‐2012 (vervolg) 



Juli 2012               ASV-Nieuws 

22 

Massakamp tegen Wageningen prooi voor ASV 
Erik Wille 

ASV organiseert veel activiteiten, maar de massakamp 
tegen Wageningen blijft toch een topper in de reeks. Wa-
geningen is een club, waar we al jaren heel ‘close’ mee 
zijn. Ook een geweldige club waar de sociale kant van 
het verenigingsgebeuren heel belangrijk is. Het is dan 
ook niet verwonderlijk, dat bij beide clubs enthousiast 
wordt deelgenomen aan deze wedstrijd, waarbij de partij-
en alleen maar voor deze wedstrijd meetellen. ELO-
punten zijn niet in het geding. Er wordt dus alleen maar 
geschaakt, om het plezier in de sport. De massakamp 
ontstond in 2004 als afscheidsactiviteit bij ons vertrek uit 
het clublokaal De Opbouw aan de Velperweg. We speel-
den toen met 25 senioren en 11 jeugdleden. Wat bedoeld 
was als éénmalige activiteit kende 23 juni haar negende 
editie. En na afloop was iedereen het er over eens, dat 
we nog graag jarenlang in de even jaren in Arnhem en in 
de oneven jaren in Wageningen ons schaakseizoen op 
deze manier willen afsluiten. 
 
Elke massakamp wordt voorafgegaan door een praatje 
van beide voorzitters. Ooit schonk ASV de Wageningen-
voorzitter een Vitesse-slabbetje bij de geboorte van zijn 
eerste kind. Deze keer kreeg Wageningenvoorziter Albert 
van der Harst de lachers op zijn hand door ASV-
voorzitter Erik Wille naast een fles wijn de voetbalsokken 
van Joop Gieltjes, de vroegere linksbuiten van FC Wage-
ningen, te overhandigen. Deze sokken met historische 
waarde moesten zorgvuldig bewaard worden, maar vol-
gens Albert van der Harst was dat wel aan ASV toever-
trouwd. Nu had ASV veel Vitessesupporters opgesteld in 
deze massakamp, dus iedereen aan Arnhemse kant 
stond meteen op scherp. Erik Wille stelde de fles wijn 
meteen maar beschikbaar aan de eerste ASV-er die een 
vol punt zou scoren. 
 
Onderaan dit stuk staat een overzicht van alle uitslagen. 
Buiten het jaartal staat in dat overzicht bij de senioren 
naast de eindstand een tussenstand relatief vroeg in de 
wedstrijd. In die derde kolom is te zien dat ASV het 
meestal niet van de start moet hebben. En de editie van 
2012 was daar geen uitzondering op. Robert Naasz ging 
uitgerekend tegen de preses van Wageningen snel on-
deruit nadat hij een kwaliteit weggaf. “Was die fles wijn 
niet voor de eerste die won”, vroeg Albert van der Harst 
zich hardop af. Het tekende de sfeer en in de eerste fase 
die voor ASV al snel een grote achterstand opleverde 
incasseerde ik gelaten alle stekeligheden van onze Wa-
geningse vrienden. Ik wist immers wel beter. Een week 
voorbereiding op de Wageningse Berg had onze ploeg 
een superconditie opgeleverd. Wij zouden pieken in het 
laatste uur; dat wist ik wel zeker. Ik had de fles wijn al 
bijna vroeg in de wedstrijd uitgereikt aan Hendrik van 
Buren. Ik meende namelijk gezien te hebben dat hij hele-
maal gewonnen stond. Toen ik beide spelers elkaar de 
hand zag drukken, noteerde ik meteen het punt voor 
Hendrik. Later bleek dat ik overzien had, dat de tegen-
stander nog ergens een dame had staan, die Hendrik 
niet had. Bij een 1-3 achterstand (remises voor Henk 

Kuiphof en Barth Plomp) ging de fles wijn er dan toch uit. 
Dirk Hoogland wees op overtuigende wijze Hotze Hofstra 
terug. Bij 3½-7½ voor Wageningen (na remises voor Ko 
Kooman, Richard van der Wel en Peter van Deursen en 
de al gememoreerde winst voor Dirk Hoogland) kwam de 
ommekeer met een wel heel fraaie zege. In onderstaan-
de diagram heeft Sjoerd van Roosmalen wit tegen Cees 
van de Waerdt. 

Sjoerd is aan zet en speelt het fraaie 1. Pxb6 Zijn oppo-
nent had hier met 1. … g3 nog overlevingskansen, maar 
toen hij 1. … Pxb6 speelde was het snel klaar. 2. Dd4 
Pd5 3. Tc7 !! 

 1-0 Na 3. … Kxc7 is 4. 
Da7+ mat, maar ook zon-
der het slaan gaat zwart 
mat op a7.  
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Wat een prachtige slotcombinatie. Het hele team kreeg 
energie van deze winstpartij en bij Wageningen zakte de 
moed in de schoenen. Nog heel even golfde het spel op 
en neer, zoals de Theo Reitsma’s van deze wereld dat 
zeggen. Rob van Belle verliest, Marco Braam wint, Jona-
than van der Krogt wint en dan volgen er zes Arnhemse 
zeges op rij. ASV is helemaal los en uiteindelijk zet onze 
club een achterstand van vier punten om in een winst 
met vier punten verschil. Frans Veerman werd de grote 
held. Onze routinier zorgde met zijn winst voor het 13e 
punt,  
waarmee de zege zeker was. 
 
Terwijl de senioren nog wat borrelden, werd er in de kan-
tine nog serieus geschaakt door onze jeugd. Een middag 
strijd had een 35½-35½ stand opgeleverd en dus volgde 
er een beslissingssnelschaakwedstrijd die met 7½-2½ in 
het voordeel van ASV beslist werd. De plaquettes werden 
uitgereikt aan ASV. Na nog een gezellig borreluurtje 
keerden 72 schakers tevreden huiswaarts. En dan voor 
de geschiedschrijving de uitslagen van alle edities. 
 
ASV – Wageningen (senioren) 
2004 11½-14½ 1-5 
2005   8½-16½ 0-5 
2006 13  -11 0-5 

2007 11  -14 2-7  
2008 10½-14½ 5-5 
2009 18  -  9 8-3 
2010 16  -  9 8-3 
2011 14  -14 2½-4½ 
2012 14½-10½ 3½-7½ 
ASV – Wageningen (jeugd) 
2004 64  -57 
2005 35½-24½ 
2006 38½-21½ 
2007 23  -33 
2008 16½-22½ 
2009 38½-21½ 
2010 41½-45½ 
2011 25  -24 
2012 43  -38 
 
Bij de senioren bracht ASV de tussenstand zo op 4½-4½, 
waarbij ASV meer bordpunten scoorde in die negen jaar, 
dus we mogen ons best koploper noemen in deze 
tweestrijd. Bij de jeugd is het team van bondscoach Tijs 
van Dijk nu op een 7-2 voorsprong gekomen. Het is dui-
delijk: wij kunnen met opgeheven hoofd door Wagenin-
gen lopen als we daar binnenkort weer eens zijn. Waar-
schijnlijk om te schaken. Zeker voor de massakamp van 
2013. (op de website en in EP staan gedetailleerde ver-

Elk jaar schuif ik een paar bordjes op. Enkele jaren terug 
ging dat nog met tientallen tegelijk, maar hoe dichter bij 
de top, hoe moeilijker het wordt. Wie schetst mijn verba-
zing toen ik hoorde dat ik, net als vorig jaar, weer op bord 
7 moest plaatsnemen? Goed, aan mijn linkerhand vond 
ik Van Roosmalen en aan mijn rechterhand zat Holtac-
kers, dus ik bevond mij in goed gezelschap, maar plots-
klaps ging Boel pardoes aan bord vijf zitten!  
Het spreekt voor zich dat ik hem daarmee subtiel con-
fronteerde. Immers, de onderlinge stand is zwaar in mijn 
voordeel, en de 35 ratingpunten ook. Ik zei hem dat het 
nogal vreemd was dat hij toch boven mij was geplaatst. 
“Wen er maar vast aan,” zei hij. 
Natuurlijk had ik moeten zeggen: “Dat ben ik al jaren!”, 
maar die had ik niet paraat. Verduld! 
 
Over een ander subject ben ik mij later nog gaan bekla-
gen bij de voorzitter. U weet het: de eerste ASV-er die 
een vol punt scoorde kreeg een flesje wijn. Maar laat ik 
nou na een uurtje al straalgewonnen staan! De tegen-
stander kan een lekker flesje wijn door m'n neus boren 
als hij maar blijft doorspelen. En dat deed hij! Ik zei daar-
om tegen de voorzitter dat ik het er niet mee eens was. 
Dat ik vind dat de eerste speler die op plus vier staat dat 
flesje moet krijgen! 
Maar Wille (E.) was even scherp als Boel: “Weet je wat 
nou het mooie is, Boele?” 
“Nee, voorzitter.” 
“Jij hebt er niets over te zeggen!” 
Tsja, daar valt weinig tegenin te brengen. 

Nu ging het flesje naar Hoogland (hoeveel flesjes heeft 
de man al gehad dit jaar?), die mij fijntjes uit de doeken 
deed dat hij al een poosje op plus vier stond. Daaruit kon 
ik de conclusie trekken dat hij het verdiende. Zeker als je 
op bord twee Hofstra verslaat. Misschien wordt het vol-
gend jaar tijd dat ik een paar bordjes naar onderen 
schuif, zodat ik eindelijk dat flesje eens kan bemachti-
gen... 
 
In de wereld zonder mijn klein persoonlijk leed – dat ik 
toch met u gedeeld wil hebben, waarvan akte – was het 
massakamp 2012 weer uitstekend georganiseerd. De 
vrijwilligers waren in grote getale op komen draven, de 
jeugd was enthousiast en werd uitstekend begeleid, en 
het schaken was om aan te zien. Dat schrijvende, ik hoop 
voor u dat linkerbuurman Van Roosmalen zijn partij ook 
in dit fantastische blad plaatst, want zijn Tc7!! was zonder 
twijfel de mooiste zet van de dag. 
Mijn partij valt daarbij in het niet, maar vanwege mijn afla-
tende afwezigheid in ASV-Nieuws, hierbij mijn zetten en 
een uitgebreide analyse daarvan. En wat gebabbel tus-
sendoor. 
 
Robin van Leerdam (1958) – Martijn Boele (2048) 
[B30] 
ASV Massakamp 2012, 23.06.2012 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 e6 4.b3?!  
Wel eens gezien. 
Pge7 5.Lb2 Diagram  

Massakamp 
Martijn Boele 
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Lang twijfelde ik hier tussen Pg6 en a6. Die kandidaatzet-
ten lijken mij beiden goed. Het idee van Pg6 is om naar 
f4 te gaan, omdat de zwartveldige loper van wit nu op de 
lange diagonaal staat. Het nadeel van Pg6 is dat mijn 
eigen loper op f8 niet weg kan. Zonder Pg6 kan dat wel, 
omdat na een eventueel Lxg7 met Tg8 de pion wordt te-
rug gewonnen. Een  dubbelpion op de c-lijn na Lxc6 bxc6 
is geen nadeel, maar eerder een voordeel: de pion on-
dersteunt de centrumactie ...d5.  
5...a6  
Na wikken en wegen toch a6 gespeeld.  
6.Lxc6 Pxc6 7.d4 cxd4 8.Pxd4  
De witte stelling is al wankeltjes. Voor het eerst moet ik 
diep gaan nadenken. Er zijn zoveel goede ideeën in deze 
stelling! Interessant zijn Dh4, Df6, Lc5, en Lb4+. Allemaal 
hebben ze hun voors en hun tegens. Ik kies voor  
8...Lb4+  
Want deze varianten bevielen me niet: [8...Dh4!? 9.0–0 
Dxe4 lijkt een pion te winnen, maar schijn bedriegt: 
10.Pd2! Ineens heeft de loper op b2 een functie: hij dekt 
d4 waardoor Pd2 mogelijk is. 10...Dg6 11.Pxc6 bxc6 
12.Pc4 d5 (Dit tussenvariantje had ik in de partij ook ge-
zien, en was een van de redenen waarom ik geen 
8...Dh4 speelde: 12...Dg5 13.Pd6+ Lxd6 14.Dxd6 De7 
15.Dc7 (15.Dxe7+?! Kxe7 16.Lxg7 Tg8 17.Lc3 c5!) 
15...0–0 16.Le5 En ik zag niet wat ik tegen Ld6 moest 
doen. De computer heeft de oplossing, die ik niet gezien 
heb: 16...f6! 17.Ld6 Dd8 18.Dxd8 Txd8 De computer 
geeft hier gelijke stelling. Buiten het feit dat ik dat niet 
wens, omdat ik wil winnen, lijkt me de stelling niet gunstig 
voor de zwarte poppen: ze kunnen geen vin verroeren 
met die fantastische loper op d6. Akkoord, verliezen hoef 
je het niet, maar wit speelt hier toch een stuk makkelijker 
dan zwart.) 13.Pe5 Dh6 14.Pxc6 Ld6 15.Le5 Lxe5 
16.Pxe5 f6 17.Pd3 0–0 zwart staat heel iets beter, van-
wege het pionnencentrum en de loper, maar het paard is 
ook een sterk stuk. Wit kent weinig problemen en kan op 
de damevleugel actie ondernemen.]  
9.c3 Le7  
Een ontwikkelingszet gewonnen, plus de diagonaal a1–
h8 is even afgesloten door de pion op c3.  
10.0–0 0–0 11.Pd2?!  
Deze paardzet lijkt mij al echt een foutje. Wit had 11. c4! 
moeten inlassen om mijn volgende zettenreeks tegen te 
houden.  
11...d5  
Een standaardactie in het Siciliaans. Normaal gesproken, 

in de meeste varianten, en als wit het correct speelt, kan 
dit pas nadat zwart eerst ergens ..d6 heeft moeten spe-
len. Nu mag ik die hele zet overslaan en win ik nog een 
ontwikkelingstempo. 
12.De2?!  
Dit lijkt mij weer niet de beste zet. [12.c4! had hier opmer-
kelijk genoeg nog steeds gekund!]  
12...Pxd4  
Ik sla direct toe.   
13.cxd4  
De loper op b2 staat totaal buiten spel. Ook staan de wit-
te dame en de koningstoren op een diagonaal. Naar welk 
veld mijn loper moet is duidelijk: b5.  
13...Ld7 14.Tfd1?! Diagram  

Dit is het derde foutje achter elkaar. In plaats van de to-
ren naar e1 te spelen, speelt wit deze op d1. Nu staat 
niet alleen de loper op d4 te kijken, maar ook de toren op 
die pion. Ik sla zelf natuurlijk nooit en te nimmer op e4, 
omdat wit dan met d5 de diagonaal kan openen. Mijn 
tegenstander liet bij het nabier weten dat hij dacht dat ik 
de loper op c6 zou zetten, om een keertje op e4 te slaan. 
Neen. Nooit. Niemals. 
14...Lb5 15.Dg4  
De dame doet niets op g4. Ik neem hier een half uur de 
tijd om een winstplan te verzinnen. De volgende zetten-
reeks leidt direct naar een gewonnen stelling:  
15...Tc8 16.Tac1 Txc1!?  
Gratis de open lijn opgeven? Jawel!  
17.Txc1 Da5!  
De dubbele aanval op pion en paard wordt mogelijk ge-
maakt door de torenruil en omdat de dame op g4 niets 
staat te doen. Zij had op e3 moeten staan, zodat het 
paard gedekt was.  
18.Lc3 Tc8! Diagram  
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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Zo'n fijne zet om te spelen.   
19.Lb2  
[Wit mag de dame niet pakken op straffe van mat: 
19.Lxa5?? Txc1+ 20.Pf1 Txf1# Ook daarom staat die 
loper daar zo lekker op b5. Iets beter dan wat wit speelde 
is 19.Df3 Lb4 20.Pb1 Dxa2 maar ook dan kost het een 
pion en de stelling.] 19...Txc1+ 20.Lxc1 Dxa2  
Nu pak ik een pion, met behoud van de stelling. In hoge-
re zin is de partij gewonnen voor zwart. 
21.Dd1 Ld3  
Om na een Da1! de witte zet Dc2 en grapjes met achter-
ste lijnen en schaakjes te voorkomen. De computer geeft 
hier het prachtige [21...Lc6! Ook zo wordt de c-lijn afge-
sloten en zwart dreigt een tweede pion te winnen. 22.e5 
is het enige. En nu: 22...Da1 23.Dc2 La3 24.Pb1 Lxc1 
25.Dxc1 Dxd4 Met een tweede pion winst, die een ge-
dekte vrijpion is, met behoud van stelling, in bezit van de 
loper die spoedig vrij komt en de stelling volledig in han-
den. 
Ergo: met eenvoudige winst.]  
22.exd5 exd5  
[22...Da1?? 23.dxe6 La3 24.exf7+ Kxf7 (24...Kf8? 
25.Lxa3+ Dxa3 26.h3+-) 25.Df3+ Kg8 26.Dxd3 Dxc1++- 
en wit blijft een volle pion voor.]  
23.Pf1 Lxf1  
[23...Dc2 24.De1 (24.Dxc2 Lxc2 25.Pd2 a5!+-) 24...Kf8 
25.Pe3 Dxb3 Wint ook eenvoudig.]  
24.Kxf1 Db1 25.Ke2 De4+ 26.Kf1 Lf6 27.Le3 g6 Dia-
gram  

De pion voorsprong zal mij nog steeds de winst opleve-

ren. Robin speelde door - het blijft immers maar één pion. 
Ondertussen is er een soort vreemde zetdwang gaande, 
daar wit zowel dame als loper niet kan beroeren. 
28.Kg1 h5  
Pionnen op wit, zodat ze niet aangevallen kunnen wor-
den en een vluchtgaatje voor de koning.  
29.h3 b5 30.Kh2 De8!  
Mijn dame moet naar d7 om de pionnen op b5 en d5 te 
dekken en de latere vrijpion op a4. Dat kan via e6 en e8. 
Ik vind De8 leuker, omdat wit nu niet eens meer over een 
schaakje na hoeft te denken.  
31.Dc2 Dd7  
Die staat goed. Nu de loper.  
32.Dc5 Ld8! Diagram  

Toont aan dat de dame op c5 niets doet.  
33.Kg1  
[33.Lh6 Dc7+ 34.Kg1 Dxc5 35.dxc5 Lc7 wint ook eenvou-
dig.]  
33...Lc7 34.Dc2  
[Vergeet 34.Da7?? Lh2+ met damewinst.]  
34...a5  
De vrijpion kan worden gecreëerd. 
35.Da2 Dc6!  
Nooit haasten in het eindspel. Als ik mijn dame gratis op 
de open lijn kan zetten, doe ik dat graag tussendoor.  
36.g3 a4 37.Kf1?  
Hoewel de stelling verloren is, had wit beter de dames op 
het bord kunnen houden: 
37...axb3 38.Dxb3 Dc4+ 39.Dxc4 bxc4  
[39...dxc4!? is interessant en ook winnend, maar ik wil wit 
geen enkele kans meer geven, zelfs geen zwakke vrijpi-
on.] 
40.Ke2 Kf8 41.g4  
Om de zwarte koning niet via de witte velden op de ko-
ningsvleugel te laten binnenwandelen. De zet geeft wel 
een paar zwarte velden weg, waarvan ik later gebruik zal 
maken. Mijn ideale opstelling is de koning in het gebied 
a2-b4 en mijn loper op de diagonaal h6 - c1. Zo gezegd, 
zo gedaan:  
41...Ke7 42.Kd2 Kd7 43.Kc2 Kc6 44.f3 Kb5 45.Lc1 
Lg3! 46.Ld2 Lf2 47.Lc3 Le3 Diagram  
 
 
(Zie volgende bladzijde) 
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Tenslotte 

Beide plannetjes uitgevoerd. Nu mijn loper goed staat, en 
de witte loper gebonden is aan de d4-pion, komt fase 2, 
die in elk eindspelboek te vinden is: koning omspelen.  

48.Lb2 Kc6 49.Kd1 Kd7 
50.Ke2 Lf4 51.Lc3 Ke6 52.Kf2 
Kf6! 53.Kg2 Kg5 54.Le1 Le3!  
In zo'n eindspel, met een gedek-
te vrijpion, komt wit altijd in tem-
podwang. Dat is nu het geval.  
55.h4+  
Onder de omstandigheden de 
beste zet, maar nu staat er een 
extra pion op de zwarte velden, 
dus gaat mijn koning weer terug. 
55...Kf6 Diagram 
 
 

[Om 55...Kf4?? 56.Lg3# moest ik tijdens de partij nog wel 
even grijnzen.]  
56.Lc3 Ke7 57.gxh5? gxh5 58.Kf1 Ke6  
Nu wit het witte veld f5 opgeeft, ga ik f3 ophalen.  
59.Kg2 Kf5 60.Lb2? 
In zware tijdnood speelt wit de slechtst mogelijke zet.  
Maar men neme notie van het feit dat hij al dozijnen zet-
ten verloren staat. 
 60...Ld2 
De pion is enkel te stoppen tegen inlevering van de loper.  
61.Kf1 c3 62.La3 c2  
0–1 
 
Tot volgend jaar!? En dan? 
Misschien een bordje hoger? Hoger dan Boel? Misschien 
wel een flesje! 
Ik kan mij er nu al op verheugen. 
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Omdat dit alweer het laatste nummer van dit seizoen is 
deze keer eens niet aan het begin van het blad maar aan 
het einde, als ware het om het vanaf deze plaats alle 
proza achterstevoren nog eens terug te kunnen lezen. 
Het was weer een mooi en creatief seizoen. Mijn bijzon-
dere dank gaat uit naar de vaste schrijvers die trouw elke 
keer weer stukken van jaloersmakende kwaliteit inleve-
ren en de iets minder vaste schrijvers die iets opsturen 
als de inspiratie heeft toegeslagen. Het blijft me verbazen 

hoeveel schrijftalenten er zich onder de ASV-ers bevin-
den. En gelukkig duiken er elk seizoen weer een paar 
nieuwe op! Hopelijk ontdekken we met zijn allen volgend 
seizoen weer een paar nieuwe talenten en kunnen we 
blijven genieten van de proza van de bekende auteurs. 
Voor nu wens ik u een fijne zomerstop en hoop u allen 
schrijvend en wel terug te zien in het nieuwe seizoen!
   

     Robert 






