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Van de redactie 

In plaats van het plichtmatige woordje vooraf deze keer 
een interview met de redacteur door onze freelancer: 

Ik val maar gelijk met de deur in huis: waarom stop -
pen met ASV Nieuws? 

Ahem, ja (kijkt naar zijn voeten). Nou ja, weet je, mijn 
leven is nogal veranderd. Toen ik begon was ik kinder-
loos en had een baan waarvoor ik vrijwel niet van huis 
was. Nu heb ik twee zoons en reis met enige regelmaat 
voor mijn werk. Tijd is een stuk schaarser geworden. 
Daarbij draait het blad natuurlijk als een tierelier en wil ik 
op mijn hoogtepunt stoppen..... 

Ho ’s even! Alsjeblieft niet dat geneuzel over op j e 
hoogtepunt stoppen. Verschrikkelijk is dat! Je hebt  er 
gewoon geen zin meer in en hebt er een mooi verhaal  
bij verzonnen, prima. Maar niet zeggen dat.... 

Ik vind dit nu al helemaal de verkeerde kant op gaan 
(staat op). 

OK, sorry, had ik niet moeten zeggen. Misschien kun -
nen we het beter hebben over hoe het ooit begonnen 
is. Hoe ben je eindredacteur geworden van ASV 
Nieuws? 

(Gaat weer zitten) Ik ben allereerst natuurlijk begonnen 
als schrijver. Volgens mij ben ik vrij snel nadat ik bij ASV 
kwam (Red: in 2004) al gaan schrijven maar dat zou je 
na moeten zoeken. Daarvoor had ik bij mijn vorige ver-
enigingen in Den Bosch en Groningen nooit ook maar 
een letter geschreven in een clubblad. Dat is wel bijzon-
der natuurlijk en ik kan niet zo goed uitleggen waarom ik 
nou juist bij ASV ben begonnen met schrijven. Ik vond 
ASV Nieuws meteen een fantastisch clubblad en ASV 
bood blijkbaar een dusdanig veilige omgeving dat ik mijn 
schrijfsels wel aan de leden durfde toevertrouwen. 

Je gebruikt het woord toevertrouwen.  Vind je dat 
moeilijk? 

Nou,  ja, dat vind ik lastig ja. Kijk, ik ben toch altijd bezig 
met wat andere mensen ervan vinden. Mag ik trots zijn 
op mezelf als ik goed heb gespeeld of ben ik dan een 
opschepper? Mag ik grappen maken over teamgenoten, 
beetje stevige humor, of kunnen mensen daar niet te-
gen? Moeilijk hoor. Als ik win van een clubgenoot en ik 
plaats de partij in het clubblad, vindt diegene dat dan ver-
velend? Sommige tegenstanders heb ik als onplezierig 
ervaren maar ik vind het moeilijk dat op te schrijven. Mis-
schien ook dat ik daarom veel over mezelf schrijf en dan 
met name over mijn eigen fouten. Ik heb het idee dat 
mensen dat wel leuk vinden omdat ze het herkennen. En 
het is natuurlijk lekker veilig, ik ben een dankbaar slacht-
offer voor mijn eigen spot, ik sla niet terug.  

Aan de andere kant worden je stukjes wel wat vlak 
als je bang bent mensen voor het hoofd te stoten. 

Ja, dat is zeker waar.  

Zeggen mensen wel eens tegen je wat ze van je stuk-

ken vinden? 

Grappig genoeg steeds meer. In het begin eigenlijk hele-
maal niet maar de laatste tijd vertellen verschillende men-
sen mij dat ze mijn stukjes leuk vinden en met plezier 
lezen. Dat is gewoon fijn om te horen. Andere schrijvers 
vertellen me trouwens ook dat ze vrijwel nooit iets horen 
over wat de lezers er nou eigenlijk van vinden. Dat is 
jammer want ik vind dat er veel goeie stukken worden 
geschreven voor ASV Nieuws en die mensen verdienen 
het om te weten dat wat ze schrijven gewaardeerd wordt. 
Gewoon zeggen mensen! 

Er zijn veel mensen die wel schrijven voor ASV 
Nieuws maar nog meer leden die dat niet doen. Heb 
je een idee waarom dat is? 

Goeie vraag!  

Ja, en? 

Moeilijk te zeggen......kijk, om te beginnen valt me op dat 
ik zo’n beetje de speler met de laagste rating ben die nog 
wel eens wat van zijn eigen partijen wil laten zien. Ik rea-
liseer me natuurlijk terdege dat er spelers zijn bij ASV die 
hoofdschuddend kijken naar mijn gepruts. Maar dat 
maakt niks uit. Dat is juist zo mooi aan het schaken, de 
schaal waarop je dit kan afzetten is bijna oneindig. Er zijn 
weer spelers die die spelers met gemak kunnen verslaan 
en aan de onderkant is ook nog wel ruimte en er zijn 
schakers die wat van mij zouden kunnen leren. Daarbij 
komt ook nog eens dat je op elk niveau op prachtige din-
gen kunt stuiten. Ook zijn er mensen, sterke spelers, die 
die analyses sowieso niet interessant vinden en helemaal 
niet bekijken. Die mensen lezen graag andere dingen, 
over beleving, emotie etc. Donner heeft geschreven dat 
de relatie tussen niveau en spelplezier omgekeerd even-
redig is. Er moet dus veel worden gejuicht, gevloekt, ge-
streden en geleden op het laagste niveau en ik zou daar 
graag meer over lezen. 

Er zijn vast ook mensen die problemen hebben met 
het toevertrouwen, net als jij.  

Ja, dat denk ik ook wel. Daar moeten ze dan maar snel 
mee ophouden. Ik wil graag lezen wat er in iedereen om 
gaat en ik denk dat dat voor meer mensen geldt. Ik ga 
zelf nog meer mijn best doen ik elk geval. 

Goed, je bent dus gaan schrijven. Hoe werd je eindr e-
dacteur? 

Dat kwam door Ignace Rood, de toenmalige eindredac-
teur en hart en ziel van het blad. Ik ken de historie niet 
precies maar hij heeft voor zover ik weet het blad eigen-
handig van een slapend bestaan weer tot leven gekust. 
Ignace en ik speelden in mijn eerste seizoen bij ASV sa-
men in het zevende en bij het bedrijfsschaak voor de 
Akzo en het klikte vrijwel direct. Met name aan de West-
malle sessies na de zoveelste externe overwinning (Red: 
ASV 7 werd dat seizoen op glorieuze wijze kampioen in 
de 3e klasse OSBO) denk ik met veel plezier terug. 
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Naast redacteur was Ignace ook begenadigd schrijver. 
Om zijn stukken moest ik soms hardop lachen tijdens het 
lezen, dan heb je wel talent hoor. Maar goed, Ignace 
moest verhuizen voor zijn werk en moest dus stoppen. 
Hij vroeg me of ik het wilde overnemen, ik geloof dat het 
op het toernooi in Dieren was, en ik heb vrijwel onmiddel-
lijk ja gezegd.  

Waarom?     

Ik wilde graag iets bijdragen. En ook wel omdat hij het me 
gevraagd heeft en ik voelde dat het belangrijk voor hem 
was. 

Net zoals het nu belangrijk is voor jou.    

Ja. 

Wil je daar meer over zeggen? 

Nee.  

............. 

Nou ja, kijk, laten we het nou niet gaan overdramatiseren. 
Maar ik zou het toch jammer vinden als het blad nu ter 
ziele gaat natuurlijk. Dat geeft toch het gevoel dat het 
mijn schuld is dat het stopt ook al weet ik dat dat niet zo 
is. En ik zou zelf graag blijven schrijven. Marco (Braam, 
red) en ik hebben al min of meer afgesproken dat we dan 
maar een eigen orgaan gaan oprichten om onze zielen-
roerselen te delen met de wereld. Maar liever natuurlijk 
gewoon in ASV Nieuws. 

Ik heb een paar ASV Nieuwsen gelezen voorafgaand 
aan dit interview. Ik vind het een mooi blad met ve el 
lezenwaardige bijdragen. 

Dank je wel. 

Wat is het geheim? 

Is er niet. Er worden goeie stukken geschreven door ASV
-ers en het wordt strak in mekaar gezet, dat is alles. Wat 
wel heel goed is, en Ignace heeft dit eerder gezegd, is 
dat er strak 6 edities per seizoen verschijnen en iedereen 
weet wanneer het blad weer verschijnt. Het is een con-
stante factor. De ene keer is het nummer wat dikker en 
de andere keer wat minder dik maar het is er altijd en het 
is altijd lezenswaardig. Dat is fijn voor de lezers maar ook 
voor de schrijvers; er is geen druk en je hoeft alleen maar 
te schrijven als je iets te schrijven hebt. Klopt trouwens 
niet helemaal wat ik nu zeg realiseer ik me. De vaste bij-
dragen zijn hiervoor natuurlijk wel essentieel, dat is de 
rode draad die maakt dat er altijd een lezenswaardig blad 
gemaakt kan worden. Verder past mij bescheidenheid. 
Het blad was al goed toen ik het overnam en is nog 
steeds goed. Ik heb altijd mijn best gedaan de stukken tot 
hun recht te laten komen en op een enkel foutje na is dat 
goed gelukt volgens mij. Verder heb ik een paar kleine 
cosmetische veranderingen toegepast. De huidige om-
slag met de kleine fotootjes van ASV-ers in het patroon 
van een schaakbord met het logo van ASV erbij, daar 
was ik wel erg tevreden over trouwens. 

En nu?  

Tja, and what now? Ik ga ervan uit dat er iemand op staat 
om het over te nemen. Er zijn nog zoveel mensen die 

een blad van papier, lekker in je hand, op je nachtkastje 
of in de krantenbak, veel fijner vinden dan stukken lezen 
op internet. Want dat is natuurlijk het alternatief, geen 
blad meer maar publiceren op de website zoals dat bij 
veel verenigingen gaat. Lekker actueel maar ik denk dat 
we dan de diepgang gaan verliezen. Dan beperkt het 
zich tot wedstrijd verslagen en uitslagen. Maar wat ge-
beurt er met de Probleemrubriek, De Analyse, de stukken 
van Peter, Wouter en al die anderen die ik nu vergeet te 
noemen? En Plaatjes Kijken, mijn favoriete rubriek die 
tijdelijk niet meer verschijnt zou dan nooit meer terugko-
men? Gaan we dus niet doen. En moeilijk is het niet, veel 
verstand van computers heb je niet nodig. Ik had ook nog 
nooit zoiets gedaan voor ik er aan begon en mij is het 
ook gelukt. De software is alleen maar beter geworden 
en ik zal diegene graag inwerken. Je staat er niet alleen 
voor! 

Volgens mij heb je dit hele interview zelf bij elka ar 
verzonnen, of niet?  

Nou, daar was je dan wel zelf bij. Beetje rare beschuldi-
ging toch? 

Ja, daar heb je ook wel weer een punt..... 

Dat dacht ik ook. 

Tja, eeeeh, bedankt voor dit interview dan maar. 

Graag gedaan, denk ik.  

Dhr. Naasz heeft de tekst voorafgaand aan publicatie 
ingezien en nog een paar kleine correcties aangebracht.  

 

Tandartsprak
jk Souren 

Voor de beste aandacht  

en zorg voor uw gebit!! 

De la Reijstraat 11 

6814 HD Arnhem 

Tel. 026-4455824 

www.tandartsprak
jksouren.nl 
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Voor de tweede keer dit seizoen moeten we openen met 
droef nieuws. Op 75-jarige leeftijd ontviel ons Harm 
Steenhuis. Harm was lang een graag geziene gast op 
onze clubavonden. Hij was een sterk schaker, maar bo-
venal een docent. Hij was dan ook een belangrijke scha-
kel in de opleiding voor de beginnende clubschakers. We 
wensen zijn vrouw en verder familie veel sterkte bij het 
verwerken van dit grote verlies. Elders in dit blad staat 
een in memoriam. 
 
Seizoen 2013-2014 ligt weer achter ons. Hoogte- en 
dieptepunten wisselden elkaar af, maar wat overheerst is 
dat weer een mooi schaakjaar achter ons ligt. In de laat-
ste weken van het seizoen was er eerst een geslaagde 
OSBO-cupfinaledag. De bekerwinst ging naar OSBO-
kampioen Bennekom. Een knappe prestatie van de man-
nen van captain Rini Kreeft. OSBO-cupleider Kees Stap 
was weer tevreden over onze organisatie en zo zal ook 
komend seizoen de finaledag in het grand-café van het 
Color Business Center Arnhem Lorentz worden ge-
speeld. Het tegelijkertijd gespeelde Vierkampentoernooi 
was klein, maar weer heel gezellig. Ook de massakamp 
beantwoordde weer geheel aan het doel van de vriend-
schappelijk wedstrijd. Inclusief de jeugd hadden bijna 
tachtig schakers een leuke middag, waarbij gezelligheid 
zeker zo belangrijk was als het resultaat. Graag hadden 
we nog meer verteld over gespeelde evenementen. He-
laas werden de snelschaakkampioenschappen 

(individueel en voor teams) van de OSBO afgelast we-
gens gebrek aan deelname. Daar moeten we ons niet bij 
neerleggen. Wij geloven er nog steeds in dat dergelijke 
toernooien levensvatbaar zijn, maar het gaat niet vanzelf. 
Dat weten we bij ASV als geen ander. Er was trouwens 
meer slecht nieuws uit het OSBO-gebied. Onze buur-
clubs Variant uit Huissen en WDC uit Duiven hebben on-
langs besloten tot opheffing van de club. Het is betreu-
renswaardig dat deze prachtige kleine clubs het hoofd 
niet boven water hebben kunnen houden. Nu is het be-
langrijk dat de overgebleven leden van die clubs in ieder 
geval niet verloren gaan voor het georganiseerde 
schaak. De eerste tekenen zijn in dat opzicht gelukkig 
gunstig. 
 
Met het eind van het seizoen zit ook de interne competitie 
erop. We feliciteren alle kampioenen, die elders in ASV-
Nieuws uiteraard hun aandacht krijgen. We hopen dat de 
competitie komend seizoen weer iets spannender is, 
want de beslissingen waren relatief vroeg gevallen. Ove-
rigens verliep de competitie weer vloeiend en dat is een 
compliment waard aan onze nieuwe competitieleider 
Wouter van Rijn en zijn rechterhand André de Groot. Al-
leen het bekertoernooi vroeg dit seizoen wat meer aan-
dacht dan anders. We hebben dan ook besloten om in de 
Bekergroep komend seizoen al in de tweede helft van 
september te starten. De schaaktraining en het Fischer 
Randomschaak waren dit jaar drukker bezet dan de  

Van het bestuur 
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de laatste jaren. Nico Schoenmakers is daarachter de 
drijvende kracht. Ook het daglichtschaak verliep prima 
met een mooie opkomst. De lichte groei daarin is volledig 
de verdienste van Jan Vermeer die deze activiteit al jaren 
organiseert. Ook de jeugdopleiding heeft weer een ver-
dienstelijk jaar achter de rug met als hoogtepunt de deel-
name van de pas 5-jarige Son Stavenuiter aan het NK 
voor H-jeugd in Roosendaal. Son behaalde met (en 
dankzij) de deskundige begeleiding van Ko Kooman met 
2½ punt een 25e plaats. Een uitstekende prestatie, want 
hij was als 33e geplaatst. Twee weken geleden slaagden 
er weer een groepje kinderen voor hun stappendiploma. 
Allemaal de verdienste van onze groep jeugdleiders. 
Voor komend seizoen hebben we nieuwe jeugdleiders 
nodig. Xadya van Bruxvoort en Bent Schleipfenbauer 
slaagden voor hun middelbare school en gaan buiten 
Arnhem studeren. Daardoor moeten zij stoppen met het 
lesgeven aan onze jeugd. Ook Frank Schleipfenbauer 
gaat een stapje terug doen en zal niet meer elke week 
aanwezig zijn. Gelukkig is Wouter Abrahamse bereid een 
deel van het werk van Frank over te nemen, maar daar-
mee zijn niet alle vacatures vervuld. We hopen dan ook 
dat een aantal senioren zal opstaan om het dankbare 
werk van jeugdleider  te doen. Heb je interesse, zoek dan 
even contact met Frank of Wouter. We danken de volledi-
ge jeugdleiding voor hun inspanningen in dit seizoen, 
maar die dank geldt uiteraard alle vrijwilligers die afgelo-
pen seizoen de handen weer uit de mouwen gestoken 
hebben. 
 
Dat vrijwilligerswerk is ook in de toekomst hard nodig. 
Buiten genoemde vacatures in de jeugdleiding is de nood 
het hoogst bij ASV-Nieuws. Robert Naasz stopt na vele 
jaren trouwe dienst als eindredacteur van ons blad en we 
zoeken nog altijd een opvolger die zes keer per jaar in 
een weekend met de aangeleverde artikelen, foto’s en de 
advertenties het blad in elkaar zet. We hopen dat iemand 
zich meldt, want we willen dit mooie blad blijven uitbren-
gen. Er is dus nog volop werk aan de winkel. Ook met het 
reclame maken voor onze sport en onze club gaan we in 
het nieuwe seizoen weer door. Op zaterdag 23 augustus 
staan we bij “onze” verswinkels op de Steenstraat en op 
zondag 31 augustus staan we op de Uitmarkt bij Rozet. 
Daar en ook in Winkelcentrum Presikhaaf zullen we in 
het najaar nog meer demo’s geven. 
 
Het nieuwe seizoen begint op 21 augustus met een vrije 
speelavond en op 28 augustus is de traditionele simul-
taan van de clubkampioen en de bekerwinnaar. Op de 
eerste donderdag van september beginnen we met de 
interne competitie. Dat is daags voor het OSKA dat van 5 
t/m 7 september verspeeld wordt. Aanmelden kan uiter-
aard al bij Ruud Wille: r.wille@planet.nl 
 
We sluiten deze aflevering af met een korte en zeker niet 
volledige terugblik op dit seizoen. In de teamcompetitie 
wist onze hoofdmacht zich overtuigend te handhaven in 
de eerste klasse. ASV 5 en 7 speelden lang mee om de 
titel. Die kwam er niet. Het vierde deed in de OSBO-cup 
van zich spreken. Een mooie derde plaats was een prima 
resultaat. Helaas waren er voor ASV 2, 6 en 10 degrada-
ties. In het nieuwe seizoen gaan we er alles aan doen om 
die weer ongedaan te maken. Een hoogtepunt in het sei-

zoen waren de schaakactiviteiten tijdens de openings-
week van Rozet. Die leverden veel publiciteit op. Dat 
deed ook het schoolschaak. 100 kinderen speelden in 
het Arnhemse toernooi en dat was in De Gelderlander en 
alle huis-aan-huisbladen te lezen. Afgelopen maand wa-
ren op twee zaterdagen nog veel meer kinderen in Arn-
hem actief op het NK schoolschaak. Uiteraard waren on-
ze vrienden van De Toren prominent aanwezig in de or-
ganisatie, maar ook diverse ASV-ers hebben geholpen. 
Hulde aan al die mensen die zoveel jeugdschakers ach-
ter de borden wisten te krijgen. 
 
We wensen iedereen een fijne vakantie, die door velen 
ongetwijfeld deels ingevuld zal worden met een schaak-
toernooi . In het Bilderbergtoernooi in Oosterbeek en het 
ONK in Dieren zullen vast veel ASV-ers meedoen, maar 
wellicht ook elders. Hou ons op de hoogte over je 
schaakplannen; dan kunnen wij de andere ASV-ers laten 
meegenieten van je prestaties. Graag tot 21 augustus! 
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We hebben een heel groot probleem bij ASV, en gelukkig 
mag ik weer we zeggen want ik mocht mij weer aanslui-
ten bij de grote familie die ASV is. Onze onvolprezen re-
gisseur van het ASV nieuws Robert Naasz gaat er mee 
stoppen, en dan heb ik het over het prachtige regisseur-
schap over dit blad.  Dat is redelijk afschuwelijk, en ik wil 
graag uitleggen waarom dat zo erg is.  

Het succes van ASV rust op een aantal pijlers en mis-
schien mag ik een poging doen om daar een bescheiden 
analyse op los te laten.  De ASV populatie bestaat uit 
een aantal belangrijke groepen dat elkaar goed in balans 
houdt. De groep mensen dat als een regelmatige diesel 
de voortgang bewaakt van de club, het ritme slaat van 
betrouwbaarheid annex voorspelbaarheid en als een 
soort corrigerende spons het gedrag opzuigt van de wat 
vermoeiende medemensen die op super lopen en snel 
de tank leeg hebben. Het zijn de essentiële gladstrijkers 
van de club waardoor we het al zo lang met elkaar uit-
houden. Dat brengt ons bij de tweede categorie, de wat 
onvoorspelbare devianten die kleurrijk zijn in hun percus-
sie maar niet al te betrouwbaar in hun gedrag, wat oppor-
tunistisch in hun uitspraken en hierin beïnvloedbaar door 
eigen emotionele conjunctuur. Zeer plezierig om te heb-
ben binnen de club maar afhankelijk van de eerste cate-
gorie om er niet een collectieve psychotische bende van 
te maken met voorspelbaar einde. We hebben ook nog 
een derde categorie, de beschouwers. De mensen die 
kijken, observeren, af en toe een prikje uitdelen en ner-
gens direct bij horen. Soms zie je ze wekelijks, soms zie 
je ze lange tijd niet, dan moeten ze nadenken. Het is de 
pijprokende medemens die niet mee laten kijken in de 
keuken maar die met een kant en klare maaltijd komen. 
Discussie en procesbesprekingen is niet de moeite, want 
ze hebben het allemaal al zelf bedacht. Het is de groep 
mensen die je nergens van kunt overtuigen. Zeer bruik-
baar in de club vanwege het intellectuele gehalte en het 
onverzettelijke karakter. 

Robert hoort in categorie twee, hij is de recalcitrante intel-
lectueel die vermomd is als iemand uit categorie drie, de 
beschouwer. Ik weet uit betrouwbare bron, mezelf name-
lijk, dat dit zo is. Zoals u hebt kunnen lezen in de cathar-
sisvolle stukjes van Robert vindt er een eeuwige strijd 
plaats tussen rationele beschouwing van het schaakspel 
(vermomming), en emotionele zelferkenning, zelfwaarde-
ring (bij wijze van hoge uitzondering) en vooral zelfhaat 
en selfloathing als generale standaard betreffende het 

ondergaan van schaken. In onze tweemaandelijkse ge-
sprekken vertalen we dit in alfa en bèta gehalte in de per-
soonlijkheid.  

Mensen als Robert moet je bezig houden, anders worden 
ze vervelend. De emotionele boel moet bij elkaar gehou-
den worden, en er is een honger naar intellectuele uitda-
ging. We moeten hem aan de goede kant van de lijn hou-
den en het asv-nieuws is hiervoor een uitstekend medi-
um. De gevolgen zijn mogelijk niet te overzien als hij 
stopt. In het Brouwcafé een aantal weken geleden tijdens 
het schaaktoernooi van Delft waren we onder invloed van 
veel drank bijna zover dat ik beloofde om weer wekelijks 
te gaan schaken en Robert beloofde bijna plechtig dat hij 
door zou gaan met het asv-nieuws. Helaas gaf het gloren 
van de volgende ochtend weer een andere kijk op de 
werkelijkheid. En laten we wel zijn, enig opportunisme is 
hierin toch wel ten toon gespreid, ter bevestiging van het 
tweede clubledenprofiel. Interessant hieraan is het feit 
dat mensen als Robert (en ik moet mijzelf ook onder die 
categorie scharen) toegewijde schrijvers zijn en behoor-
lijk ‘dedicated’ aan de club. Alleen dat schaken is zo vre-
selijk. Het spel natuurlijk niet maar de emoties die erbij 
horen. Daarmee bevinden we ons continue aan het rand-
je van de emotionele schaakafgrond, en de ASV-cultuur 
inclusief het blad houdt ons bij de les. Ik weet dat inmid-
dels ‘prima face’ want ik heb het ervaren. 

Een club als ASV heeft cultuurdragers nodig. Zo houd je 
de boel bij elkaar. En Robert is een cultuurdrager. Hij 
vertegenwoordigt impliciet de psychische dualiteit rond-
om het schaken. En ik mag als vriend zeggen dat mij de 
eer is toebedeeld dat ik die dualiteit steeds explicieter 
mag zien bij Robert. De verwarring tussen enerzijds de 
cognitieve processen die noodzakelijk zijn om tot goede 
resultaten te komen en anderzijds de emotionele lading 
van het winnen en het verliezen in het leven in het alge-
meen en bij het schaakspel in het bijzonder schildert Ro-
bert op het kleurrijke doek dat ASV-nieuws heet. Hij heeft 
oog voor beide uiteinden van dit continuüm en hij zou zelf 
veel meer moeten schrijven in zijn eigen blad, de mens-
heid heeft daar recht op. De bescheidenheid van Robert 
en het grote faciliterende vermogen om anderen een 
platform te geven aan mensen van alle drie de profielen 
om te schrijven, maar ook de expliciete uitnodiging om de 
pen ter hand te nemen ongeacht het niveau maken Ro-
bert een cultuurdrager en verbinder pur sang binnen de 
ASV club. Misschien is het niet volledig aan mij,  

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

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

se van geest en de merkwaardige oog-handcoördina
e die nimmer gecontroleerd lijkt te kunnen worden. 
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maar ik wil mijn bijzondere dank uitspreken aan Robert 
die zoveel heeft gedaan aan een belangrijke levensader 
van ASV.  

Om eerlijk te zijn ben ik een beetje radeloos over hoe het 
nu verder moet met het ASV nieuws. Hoe moet ik nu ver-
der met mijn schrijfsels? Ik schrijf zo graag en vind het 
ASV-nieuws zo’n fijn, veilig platform. Is het mogelijk dat 
iemand ons redt van de ondergang en het redacteur-
schap op zich wil nemen? Dankbaarheid zou zijn deel 
zijn. De inspirerende stukken van Peter Boel, de puzzels 
van Hendrik, de prachtige reisverslagen van de teams, 

de overstijgende stukken van het bestuur, de beschreven 
avonturen van de verschillende leden die aan exotische 
en minder exotische toernooien mee doen vragen voort-
gang. We zijn nog niet uitgeschreven met elkaar, het is 
een communicatiemiddel dat verbindt, dat de mogelijk-
heid geeft om indirect te communiceren voor degenen die 
dat fijn vinden, het geeft verdieping, het is jaloersmakend 
voor andere clubs dat we dat zo goed voor elkaar heb-
ben. Het is ons familieblad. 

Marco 

De Jeugdhoek 
Tijs van Dijk/ Ko Kooman 

Geboortejaar: 2008 

Woonplaats: Westervoort 

Schaakvereniging: ASV Arnhem 

Geplaatst vanuit: osbo1 

Plaatsingsnummer: 33 

KNSB-nummer: 8589746 

Jeugdrating: 0 

Trainer(s): Meester Ko Kooman 

Schaken geleerd van: Papa 

Leuke schaakervaring: 
Mijn eerste toernooi werd ik zomaar eerste en toen kreeg ik ook meteen 
een beker! En daarom mag ik nu mee doen aan de Nationale Pupillen-
dag! 

School: De Tuimelaar, Westervoort 

Leukste vak op school: Rekenen 

Wat wil je later worden? Astronaut of buschauffeur 

Hobby's: Schaken, tekenen/kleuren, buiten spelen 

Even voorstellen: 
Son Stavenuiter 
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Het was begin februari dat de vader van Son Stavenuiter 
mij mailde met de vraag "Hellup, wat te doen?" Het geval 
was dat Son een x-aantal weken eerder op zijn 4e was 
begonnen met schaken maar er niet meer mee kon op-
houden. En inmiddels net 5 was geworden maar zijn va-
der al versloeg. Officieel was er een clubregel dat aan-
melden als lid kan vanaf 6 jaar wat ik de laatste 20 jaar 
als jeugdleider een mooie regel vond. Maar een zo en-
thousiaste schaker als Son moet je natuurlijk niets ont-
zeggen dus na de proeftijd werd hij in april meteen lid. 
 
Al gauw speelde hij zijn eerste toernooitjes maar wat ook 
meteen aanstaande was dat was het OSBO-
kampioenschap voor zijn leeftijdscategorie. Althans, voor 
6/7 jarigen maar jonger mag altijd... ik beval aan er vooral 
naar toe te gaan want de ervaring leert dat er op deze 
leeftijden nog niet al te veel pre-Giri's rondlopen dus hij 
zou er zeker wat puntjes kunnen scoren. Immers ver-
sloeg Son op de club al diverse 8 en 9-jarigen. En mooi 
werd het! Son werd 12 april knallend OSBO-kampioen 
met 6,5 punten uit 7 partijen! En mocht dus naar het NK 
aan het einde van het seizoen. Leuk daarbij te melden is 
dat ASV nu al voor het 2e jaar op rij onze zuiderburen 
wist te verslaan. De Toren is een landelijk zeer sterke 
jeugdclub maar komt nu al enkele jaren niet uit op het NK 
in deze categorie. Vorig jaar waren mijn neefjes in ASV-
kleuren present in Roosendaal waar het NK gespeeld 
wordt; dit jaar plaatsten die zich niet maar was dus wel 
Son present. Een leuke prestatie, opgetekend in de ASV-
annalen. 

 
Jan, de vader van Son, is ook erg enthousiast en vroeg 
naar wat intensievere begeleiding in de aanloop naar het 
NK toe. Ik heb Ko Kooman aangezocht die al vanaf het 
begin een goede klik met Son had. Naast de clubavond 
hebben zij elkaar menigmaal doordeweeks getroffen en 
toen Ko een keertje niet kon sprong Bent Schleipfenbau-
er in de bres en reed in de stortregen van Doesburg naar 
Westervoort heen en weer! Ko maakte onderstaand ver-
slag van het NK. 
 
Inmiddels heeft Son op de club opnieuw geschiedenis 
geschreven door als jongste ASV-er een Stappendiploma 
te behalen. Hij scoorde eind juni voor zijn examen een 9. 
Begin juli won hij alweer zijn volgende prijs: een beker in 
de interne jeugdcompetitie en promotie naar de 1e Klas-
se. 
 
Hoe het verder gaat met Son's schaakcarriere? Geen 
idee. Hij heeft natuurlijk alle potentie maar zal hij voor 
altijd bevangen blijven door het schaakspel? In elk geval 
weet hij inmiddels wat verliezen is en daar gaat hij heel 
goed mee om. Een belangrijk aspect voor een schaker. 
En hij blijft zijn leeftijd mee hebben. Volgend seizoen 
krijgt hij echt leeftijdsgenoten tegenover hem en mogen 
de oudere spelers (van soms wel 7 jaar!) die hem ver-
sloegen niet meer meedoen in deze categorie. Hij zal dus 
voornaam kanshebber zijn voor een 2e OSBO-titel wat 
dus ook meteen opnieuw kwalificatie voor het NK bete-
kent! 

(Advertentie) 
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NK-verslag Ko: 
Zaterdag 21 juni heeft Son zijn eerste landelijke ervaring 
opgedaan in het schaaktoernooi “Nationale Pupillendag 
2014”. In deze leeuwenkuil met veel schaaktalenten heeft 
Son zich uitermate goed geweerd. Met een score van 2 
1/2 uit 7 mag als 5-jarige tussen 6- en 7-jarigen van een 
zeer redelijk resultaat gesproken worden. 

 
De 1e partij was mi. voor Son de moeilijkste en zwaarste; 
wat de oorzaak ook moge zijn hij werd in feite van het 
bord geslagen. Gaf zijn Dame weg en was toen de weg 
totaal kwijt. Hij leek enigszins aangeslagen maar na een 
lieve knuffel van zijn moeder en een troostend woord van 
zijn begeleider trad hij manmoedig voor zijn 2e partij in 
het strijdperk. En het ging goed. 

 
Met wit spelend opende hij goed en dat leverde hem 
stukwinst op. Zou dit zijn 1e winstpuntje kunnen worden? 
Helaas, ook hier was de snelheid van spelen mogelijk de 
oorzaak van het alweer weggeven van zijn Dame. 

 
Ondanks deze 2 verliespartijen oogde Son monter en 
opgewekt. Dat kwam tot uitdrukking in zijn 3e partij. Op-
nieuw met wit spelend leek hij geconcentreerder bezig en 
overklaste zijn tegenstander volledig. Dat was een opste-

ker voor de volgende partijen. Na de lunch werd de 4e 
partij (met zwart) uitstekend begonnen met een sterke 
opening. Zijn tegenstander bood prima weerstand, maar 
de winstkansen waren voor Son toch iets groter. Toen 
naderde het eindspel en liet Son toch een paar steekjes 
vallen; leerproces voor de komende tijd. De 5e partij werd 
met remise afgesloten. Schaken blijft een mysterieuze 
sport. Denk je prima te staan en zeker van winst dan ver-
lies je soms toch. In deze (5e) partij stond Son feitelijk 
verloren maar wist op knappe wijze Pat te bereiken.  

  

De volgende, 6e, partij was een zeer snelle. Son en zijn 
tegenstander deden niet voor elkaar onder en in een 
adembenemend tempo werden stukken verplaatst, stuk-
ken geslagen en in hoog tempo gerokeerd. Son kwam 
als glorieuze winnaar uit deze match tevoorschijn. Met 2 
1/2 uit 6 moest toen nog de laatste (7e) partij gespeeld 
worden; zou er nog een bijzondere prestatie van 50% 
score inzitten? Dat was te hoog gegrepen. Son heeft er 
voor geknokt maar kon met opgeheven hoofd met 2 1/2 
punt het strijdtoneel verlaten. 
 
Zelf heb ik deze dag als inspirerend en leerzaam, maar 
ook als gezellig ervaren. De organisatie was zo goed dat 
bijna een uur eerder dan gepland de prijsuitreiking plaats 
kon vinden. Hulde aan De Pion in Roosendaal 

Interne competitie 
Erik Wille 

Het seizoen 2013-2014 zit er weer op. De titels zijn ver-
deeld en we hebben een aantal verrassende kampioe-
nen, maar daarover verderop meer. Allereerst wil ik even 
complimenten geven aan Wouter van Rijn, die zich als 
opvolger van Martin Weijsenfeld, uitstekend gered heeft 
als competitieleider. Onze “toto-organisator” maakte zich 
de geheimen van ons competitiesysteem snel eigen en 
ook het updaten van de website verliep geruisloos. We 
waren steeds snel voorzien van de actuele standen en 
dat is altijd prettig, want iedereen ziet nu eenmaal graag 
snel de consequenties van zijn of haar prestaties op de 
clubavond. André de Groot heeft hand- en spandiensten 
verricht en zo liep het als een trein. Alleen over de voort-
gang van de bekercompetitie waren we gaandeweg het 
seizoen wat minder tevreden over. Dat lag echter niet 
aan de competitieleider, maar veel meer aan spelers die 
niet tijdig hun bekerpartijen wisten in te plannen. Om vol-
gend jaar geen stagnaties op te lopen, beginnen we de 
strijd in de bekergroep al in de tweede helft van septem-
ber, zodat voor de start van de externe competitie al een 
ronde gespeeld is. 

Als we kijken naar het aantal gespeelde partijen in de 
interne competitie, dan zien we gelukkig weer een licht 
stijgende tendens. Gemiddeld 39 spelers speelden hun 
partijen. Daarmee zijn we nog niet weer aan het record-
aantal van bijna 42 in seizoen 2011-2012. En dan heb ik 
het over de jaren sinds het begin van dit millennium. In 
vroeger dagen, toen we nog in de Heidemij schaakten, 
was het aantal partijen op een speelavond fors groter; al 

moet daar wel bij gezegd worden dat het aantal teams 
veel kleiner was en er dus ook ruim minder externe partij-
en op de clubavond gespeeld werden. Interessant is ook 
het aantal spelers dat het eindklassement haalt. In onder-
staand staatje is een en ander samengebracht. 

Ondanks een licht stijgend aantal gespeelde partijen is 
het aantal spelers in het eindklassement drastisch afge-
nomen.Dat is een tendens die doorbroken moet worden. 
Er waren dit seizoen 17 spelers die tussen de 20 en 25 
partijen gespeeld hebben. Dat is een groep spelers die 
maar een klein zetje in de rug nodig heeft om wel aan de 
partijengrens van 25 partijen te voldoen. De praktijk leert 
dat de basis voor het halen van het eindklassement wordt 
gelegd in de eerste maanden, dus laat dat de goede raad 
aan iedereen zijn, die het nu net niet redde.  

  Gespeelde  

partijen  

  

Seizoen interne externe In eindklasse-
ment 

2009-2010 700 717 35 

2010-2011 681 806 39 

2011-2012 738 823 43 

2012-2013 684 848 39 

2013-2014 690 871 32 
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Voor de mensen die vanwege werk of andere redenen de 
25 partijen nooit zullen halen, geldt slechts de oproep 
“kom zoveel mogelijk”.  

Genoeg over de opkomst. Tijd voor de eindstanden. 

Groep A:  

Terugkijkend op het hele seizoen was het misschien 
spannender dan de eindstand doet vermoeden. In het 
begin van het seizoen toen de 25-partijengrens nog geen 
beletsel was om hoog te staan was Bob Beeke de grote 
man. Tot in april van dit jaar was de TPR van Bob ruim 
boven de 2400. Zelfs aan het eind van het seizoen, waar-
in Bob Beeke 18 partijen speelde was, zijn TPR nog bo-
ven de 2300. Knap! Voor de titel kwam Bob dus zeven 
partijen tekort. Daarom verdween hij uit de eindstand. 
Lang leek ook Frank Schleipfenbauer niet in de eind-
stand te komen. Maar kennelijk waren naarmate het sei-
zoen vorderde de prikkels groter. In februari stond Frank 
5e met toen nog 90 punten minder dan nummer twee Pe-
ter Boel. Twee maanden later was Frank Schleipfenbauer 
zelf tweede en uiteindelijk eiste de topscorer van het eer-
ste team het clubkampioenschap voor zich op. In het 
eindklassement had Frank zelfs ruim 60 punten meer dan 

Peter Boel, die overigens knap tweede werd. Na ronde 
15 was Frank ontketend. Peter Boel, Paul van der Lee, 
Fred Reulink, Ruud Wille, Pieter Verhoef, Dirk Hoogland, 
Martin Weijsenfeld en Tony Hogerhorst werden sindsdien 
geklopt en ook was er nog een remise tegen Pieter. Ne-
derlagen leed onze nieuwe clubkampioen niet meer, al 
werd hij na snelschaakpartijen wel uitgeschakeld voor de 
bekercompetitie door de kampioen van groep B. Achter 
Peter Boel eindigde Dirk Hoogland derde na een wat 
minder slot van dit seizoen. Knap is de vierde plaats van 
Jan Knuiman. Tenslotte mogen we zeggen dat Martin 
Weijsenfeld met een 
mooie score ASV 
verlaat. Onze voor-
malig competitielei-
der gaat komend 
seizoen voor De 
Elster Toren spelen. 
Veel succes daar en 
hopelijk zien we el-
kaar snel weer bij 
een schaakevene-
ment. 

Groep B: 

De familie Verhoef blijft prijzen pakken. Afgelopen sei-
zoen won vader Ruud groep B en Pieter won groep C. 
Ditmaal was Rob Huberts tot april de onbetwiste leider, 
maar ook bij hem volgde het scenario van te weinig ge-
speeld. Eind 2013 zat Robert Naasz de leider nog op de 
hielen, maar dat veranderde in februari. Toen was Pieter 
Verhoef komen opzetten. Die tweestrijd bleef en uiteinde-
lijk viel Rob Huberts dus uit het klassement. Achter Pieter 
en Rob gooiden Jan Groen, Jacques Boonstra en Robert 
Naasz lange tijd hoge ogen. Laatstgenoemde volgde de 
weg van Rob Huberts en zo pakte Jan Groen op de laat-
ste clubavond plaats 2. Maar terug naar kampioen Pieter 
Verhoef. Afgelopen jaar won hij groep C en was hij de 
snelste ELO-stijger. Dit seizoen won hij naast dit kampi-
oenschap de strijd in de Bekergroep en kwam hij zelfs in 
de halve finales van de Kroongroep. En zoals verderop 
blijkt was Pieter ook dit seizoen de snelste stijger. De 
jongste speler in onze interne competitie maakt een ge-
weldige ontwikkeling door. Het zou een unicum zijn als hij 
komend seizoen ook groep A zou winnen. Dat zal niet 
meevallen, maar dat Pieter snel zal doordringen naar de 
hoogste regionen, daar twijfelt niemand aan. 

TOTAAL  Intern  Extern   

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Frank Schleipfenbauer 2202 17 25 11,5 16 5,5 9 2167 

2 Peter Boel 2130 20,5 35 15 26 5,5 9 2109 

3 Dirk Hoogland 2080 11,5 25 8 16 3,5 9 2103 

4 Jan Knuiman 2011 17,5 32 14,5 25 3 7 2042 

5 Martin Weijsenfeld 1933 19,5 35 11,5 22 8 13 1903 

6 Ruud Wille 1906 19,5 40 15,5 31 4 9 1895 

7 Siert Huizinga 1873 17 31 14,5 26 2,5 5 1838 

8 Désiré Fassaert 1850 14,5 31 9 21 5,5 10 1856 

9 Tony Hogerhorst 1815 20 40 16 30 4 10 1830 

Eindstand Groep A 
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Groep C: 

Walter Wong was hier in de eerste maanden de grote 
ster. Hij won vrijwel al zijn partijen. Het verschil met num-
mer twee Oscar Mercan was ruim 300 punten. Walter 
Wong speelde echter te weinig. Oscar Mercan speelde 
veel en scoorde regelmatig. Het verschil tussen hem en 
zijn achtervolgers Lion de Kok, Henk Schunck, Ko Koo-
man en  Kazem Mollahosseini was stabiel 100 punten. 
De titel van de nieuwkomer bij ASV kwam zo niet in ge-
vaar. Een knappe prestatie, die wellicht komend seizoen 
geprolongeerd kan worden. Lion de Kok is al jaren een 
van de betere spelers in deze groep en het zal niet lang 
meer duren voor hij de strijd om het kampioenschap een 
keer naar zijn hand zet. Ko Kooman is weer terug te vin-
den in de top. Na de vierde plaats van afgelopen seizoen 
nu een plaats hoger. Ook Henk Schunck en Kazem Mol-
lahosseini verdienen complimenten voor hun prestaties. 
Een diepe buiging mogen we maken voor Henk Kelder-
man, die 97 jaar en 8 maanden oud nog steeds wekelijks 
speelt en zich weer met een keurige score in het eind-
klassement staat. Een voorbeeld voor ons allen! 

TOTAAL  Intern  Extern   

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Pieter Verhoef 1959 22,5 35 14 22 8,5 13 1936 

2 Jan Groen 1788 12 25 6,5 18 5,5 7 1767 

3 Jacques Boonstra 1780 15 31 11 20 4 11 1769 

4 Rob van Belle 1728 18 34 13 24 5 10 1710 

5 Jan Vermeer 1637 16,5 37 10,5 27 6 10 1651 

6 Bob Kooij 1633 14 28 11 22 3 6 1622 

7 Hub Kusters 1628 17,5 35 16 28 1,5 7 1625 

8 Horst Eder 1576 12,5 27 10,5 21 2 6 1565 

9 Hendrik van Buren 1558 17 32 15 26 2 6 1586 

Eindstand Groep B 

TOTAAL  Intern  Extern   

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Oscar Mercan 1613 16,5 34 14 27 2,5 7 1583 

2 Lion de Kok 1509 11 26 6,5 18 4,5 8 1495 

3 Ko Kooman 1482 18 36 14 29 4 7 1460 

4 Henk Schunck 1470 13,5 28 11,5 24 2 4 1497 

5 Kazem Mollahosseini 1445 21 40 18 32 3 8 1434 

6 Kees van Keulen 1410 21 37 17 29 4 8 1406 

7 Jan Zuidema 1397 15,5 28 13 23 2,5 5 1426 

8 Hans Meijer 1344 14 27 13 23 1 4 1364 

9 Jan Sanders 1236 16 30 14,5 28 1,5 2 1238 

10 Henk Kelderman 1164 15,5 35 14,5 33 1 2 1183 

11 Hein van Vlerken 1133 17 39 16 32 1 7 1137 

12 Bob Hartogh Heys 1104 9 25 9 25 0 0 1164 

13 Phillip Stibbe 1025 7,5 27 7,5 27 0 0 1055 

14 Jelmer Visser 966 8 30 7 27 1 3 964 

Eindstand Groep C 
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Bekercompetitie 

De KO-competitie kende een vreemd verloop. De loting 
zorgde ervoor dat de spelers met een hoge ELO elkaar al 
vroeg troffen. Zo verdween Henk Karssen in de eerste 
ronde al uit de beker na een nederlaag tegen Richard 
van der Wel en hetzelfde overkwam Otto Wilgenhof in de 

tweede ronde tegen Peter Boel. Voeg daarbij de verras-
sende winst van Désiré Fassaert tegen Léon van Tol en 
de top was al vroeg flink uitgedund. In het vervolg toonde 
Anne Paul Taal zich een reuzendoder door achtereenvol-
gens Bob Beeke en Peter Boel te kloppen. Laatstge-
noemde had daarvoor Richard van der Wel uitgeschakeld 
in barragepartijen. Frank Schleipfenbauer was dit seizoen 
in de interne competitie ongenaakbaar, maar in de beker 
toonde hij zich kwetsbaar tegen Pieter Verhoef. Ons jon-
ge talent werd daardoor pas in de halve finale een halt 
toegeroepen door Jan Knuiman. Zo kregen we de vooraf 
toch niet verwachte finale tussen Anne Paul Taal en Jan 
Knuiman. Jan Knuiman toonde zich daarin de beste.  

De winnaar van de Bekergroep had ik hierboven voor de 
oplettende lezer al verklapt. Pieter Verhoef was in de fi-
nale te sterk voor Jacques Boonstra. In deze groep was 
de jeugd wel verwacht, maar doordat Pieter Xadya van 
Bruxvoort uitschakelde en Bent Schleipfenbauer zich liet 
verrassen door Tom Bentvelzen was het slechts Pieter 
Verhoef die doorstootte. Zeges op Nico Schoenmakers 
en Robert Naasz brachten hem in de finale. Daarin kwam 
Jacques Boonstra door winst op Tijs van Dijk en Hub 
Kusters. Bijna was het goede spel van Pieter beloond 
met ook nog een finaleplaats in de Kroongroep. Een 
knappe prestatie. 

Rapidcompetitie  

In het juninummer publiceerde we de eindstand al. Peter 

Boel werd dit seizoen kampioen. 

Snelschaakkampioenschap  

Veertig snelschakers traden begin juni aan in de jaarlijkse 
titelstrijd. In de finalegroep ontstond een tweestrijd tussen 
Otto Wilgenhof en Michiel Blok. Otto haalde 6½ punt en 
daar bleef Michiel een half punt bij achter. Dirk Hoogland 
met 4½ en Peter Boel met 4 punten bleven op flinke ach-
terstand. 

Alternatief  

Dit seizoen hebben we voor het eerst een alternatieve 
competitie aangeboden op de avonden dat er rapid-
schaak en snelschaak gespeeld werd. Daarvan werd 
door een groep spelers enthousiast gebruik gemaakt, 
waardoor de opkomst op die clubavonden groter werd. 
Hendrik van Buren, Hein van Vlerken en Danny Hage-
man waren in deze competitie het succesvolst. Danny 
won zelfs al zijn vier partijen. Hendrik van Buren speelde 
net als Hein van Vlerken alle avonden en scoorde 5 uit 6. 
Hein scoorde één punt minder. Deze competitie is een 
waardevolle aanvulling op ons programma gebleken en 
dus gaan we daar ook komend seizoen mee door. 

Super Prestige 

De winnaar hiervan is meestal wel duidelijk, maar door-
dat er nu zoveel verschillende kampioenen waren, kon ik 
voor het opmaken van het eindklassement niet raden wie 
eerste geworden is. Uiteindelijk werd een speler die aan 
alle competitie deelnam de winnaar. Peter Boel was de 
beste door in alle competities hoog te scoren. Ook Dirk 
Hoogland en Jan Knuiman speelden alle competities en 
deden dat zeer verdienstelijk. Leuk om te zien dat dit 
klassement er eens totaal anders uitziet als gebruikelijk. 

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

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

(Advertentie) 
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Zo hebben zo langzaam maar zeker alle klassementen 
de revue gepasseerd. Wat nog rest is de eindstand in het 
klassement van ELO-stijgers. Ik had al verklapt dat Pieter 
Verhoef dit klassement voor de tweede keer op rij won. 
Harold Boom kwam echter nog dichtbij. Walter Wong 

maakte dit seizoen een flitsende entree bij ASV, maar 
gelukkig zien we naast Pieter ook meer jonge spelers in 
dit klassement. Hopelijk breken er naar Pieter nog meer 
jeugdspelers door. 

 Naam intern beker rapid snel totaal 

1 Peter Boel 28 6 16 5 55 

2 Dirk Hoogland 24   7 6 37 

3 Jan Knuiman 20 12   3,5 35,5 

4 Frank Schleipfenbauer 32 3     35 

5 Martin Weijsenfeld 16 3     19 

6 Désiré Fassaert 4   11   15 

7 Wouter van Rijn     14   14 

8 Ruud Wille 12       12 

9 Anne Paul Taal   10   1,5 11,5 

10 John Sloots     11   11 

11 Siert Huizinga 8   3   11 

12 Otto Wilgenhof       8 8 

13 Léon van Tol     7   7 

14 Michiel Blok       7 7 

15 Richard van der Wel   3   3,5 6,5 

16 Pieter Verhoef   6     6 

17 Wouter Abrahamse     3 1,5 4,5 

18 Bob Beeke   3     3 

Superprestige 

TOTAAL  Intern  Extern  

Nr Naam Grp stijging ELO score aantal score aantal score aantal 

1 Pieter Verhoef B 146 1936 22,5 35 14 22 8,5 13 

2 Harold Boom B 129 1761 13,5 22 9 15 4,5 7 

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

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

5 Frank Schleipfenbauer A 91 2167 17 25 11,5 16 5,5 9 

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

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

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

9 Dick Vliek B 62 1643 8,5 15 2,5 4 6 11 

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

11 Kees van Keulen C 57 1406 21 37 17 29 4 8 

12 Martin Weijsenfeld A 55 1903 19,5 35 11,5 22 8 13 

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

14 Peter van Deursen C 53 1387 14 24 11 17 3 7 

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

Stijgers 

Een mooi schaakseizoen met veel mooie partijen, veel 
domme fouten, maar ook zoveel fraaie combinaties ligt 
achter ons. 21 augustus is de eerste clubavond van het 
nieuwe seizoen. Dan hebben we een vrije speelavond. 
Een week later binden we in de traditionele simultaan de 
strijd aan met clubkampioen Frank Schleipfenbauer en 
bekerwinnaar Jan Knuiman. Op de eerste donderdag van 

september begint de volgende interne competitie en dan 
kunnen we weer allemaal kampioen worden. Dus kom 
massaal! 
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IN MEMORIAM  
 

Op 1 juni 2014 is op 75-jarige leeftijd is overleden 

 

HARM STEENHUIS 

 

Harm Steenhuis, in gepeins verzonken achter het bord 

Met het overlijden van Harm Steenhuis heeft ASV een markante schaker verloren. Toen in december 2013 gecon-
stateerd werd dat Harm ongeneselijk ziek was, stopte hij met al zijn activiteiten. Tot die tijd schaakte Harm niet alleen 
veel, maar hij gaf ook al jaren training aan de beginnende clubschakers. Dat deed hij met veel passie, want onderwij-
zen was Harms vak. Als leraar op de Lorentz Scholengemeenschap onderwees hij kinderen in geschiedenis, maar 
buiten schooltijd bracht hij geïnteresseerde kinderen de principes van het schaken bij. Iets dat hij begin jaren zestig 
ook al deed als jeugdleider van ASV. Onder zijn leiding groeide de groep jeugdleden vanuit het niets naar 18 scha-
kende kinderen. Zelf schaakte Harm Steenhuis graag en goed. In de jaren zestig speelde Harm in het eerste team 
van ASV. Dat hij een sterke schaker was, bleek wel uit het feit dat Harm ook nadat ASV in 1961 versterkt werd met 
spelers van buiten ASV in het eerste team bleef. Een team dat promoveerde naar de eerste klasse en later ook naar 
de hoofdklasse. Harm maakte de hoofdklassejaren niet als lid van de hoofdmacht van ASV mee. De meeste Arn-
hemse ASV-ers werden in die jaren vervangen door spelers van buitenaf. Na de degradatie in 1967 keerde Harm 
echter terug in ASV 1.  

Harm speelde nog vele jaren voor ASV tot hij het actieve schaken niet meer kon combineren met zijn werk. Harm 
was in alles wat hij deed enorm serieus en zo was een partij uit de interne competitie donderdagnacht niet direct uit 
zijn hoofd. Dat ging ten koste van zijn fitheid op het werk en dan deed Harm besluiten te stoppen met het club-
schaak. In die jaren speelde de geschiedenisleraar alleen nog bedrijfsschaak in het team van de gemeente Arnhem. 
Vele titels in het bedrijfsschaak werden behaald en tot veler geluk keerde Harm Steenhuis in september 1994 terug 
bij ASV. Clubavonden sloeg hij daarna maar zelden over. Hoewel hij nooit meer het niveau van weleer haalde, was 
hij voor vele ASV-ers en spelers van andere clubs een geduchte tegenstander. In seizoen 2012-2013 won Harm nog 
de bekercompetitie in de Bekergroep. Het zou zijn laatste prijs zijn. 

Voor zijn clubgenoten was Harm tijdens de koffie voor de clubavond een boeiende verteller met vaak mooie anekdo-
tes over het schaken in de jaren zestig en zeventig en dan niet alleen uit de historie van ASV. Hij was in veel zaken 
geïnteresseerd en vertelde daar ook graag over. Het was dan ook een groot verlies toen Harm een half jaar geleden 
door zijn gezondheid gedwongen ASV moest verlaten. Hij speelde thuis nog met schaakvrienden zijn partijtjes, maar 
ook dat is nu voorbij. 

Harm, we zullen je missen.  

Rust in vrede. 
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We kijken met een fragment ook even terug op de scha-
ker Harm Steenhuis. Harm was de degelijkheid zelve. 
Zelf speelde ik met enige regelmaat tegen hem en dat 
was een botsing tussen twee stijlen. Niemand zal verrast 
zijn dat Harm meestal van mij won. En eigenlijk steeds op 
dezelfde manier. Steevast vond hij een van de vele gaten 
in mijn combinatoire spel. 

Harm Steenhuis (zwart) krijgt hier van Fritz  0,6. De witte 
loper kan niets meer. Zwart kan de stelling openen als hij 
daar de tijd rijp voor acht. Het voordeel lijkt dus groter en  
Er volgde hier 21. b3  b5  22. b4  h4  23. gxh4  Tg2  24. 
Kd1  a5  25  h3  axb4  26. cxb4  Ta3   opgegeven 0-1. 
 
Dit is uit een partij, die begon in 1957. Wit is de Engels-
man Haigh. Harm was toen opgesteld in het Nederlands 
jeugdtiental correspondentieschaak. (Ik denk, dat zoiets 
niet eens meer bestaat. Maar weten doe ik dat niet.) 
Een paar andere dingen, die misschien de moeite waard 
zijn om op te nemen in een stuk over Harm. Hij was ooit 
(1959) OSBO jeugdkampioen door zijn tegenstander 
Biessels in een match met 2-0 te verslaan. Harm was 
een zeer goede tegenstander van simultaangevers. Als 
winnen niet beslist nodig was, was hij op zijn best. Zo 
scoorde hij remises tegen Euwe, Panov, Hort (zelfs twee 
maal) en Portisch. Dat hij lang in ASV-1 speelde mag 
algemeen bekend zijn, ook dat hij een reeks remises te-
gen Perfors produceerde. 
 
(commentaar: Hendrik van Buren) 

Donkere wolken boven ASV-Nieuws? 
Ignace Rood 

Het is alweer ruim 7 jaar geleden dat ik mijn laatste partij-
tje speelde voor ASV en voor de laatste keer het ASV-
Nieuws in elkaar zette. Vanwege mijn werk moest ik min 
of meer verhuizen. Destijds werkte in Arnhem, mijn werk 
verhuisde naar Sassenheim (eh... waar...? – Sassen-
heim, dat ligt in de buurt van Leiden) en ik verhuisde 
maar mee. Wekelijks heen en weer van Sassenheim 
naar Arnhem voor een partij schaak ging me een beetje 
te ver. Het maken van ASV-Nieuws kon ik eigenlijk ook 
niet meer doen en even leek het er op dat het lastig zou 
worden een opvolger te vinden; wie zou er bereid zijn 
veel werk te steken in het clubblad? Het maken van een 
ASV-Nieuws kostte mijn toen wel een heel weekend. De 
kopij er in zetten, plaatjes, foto’s er bij, schaakdiagram-
men maken, de advertenties moesten er ook in, het was 
vaak veel meten en passen om tot een goed eindresul-
taat te komen. Soms bleven er toch wel eens lege plek-
ken over waar geen stuk of plaatje meer in paste. Dat 
werden dan de RVA’s: Ruimte Voor Aantekeningen. In de 
beginjaren werd er nog niet veel kopij aangeleverd en 
dan schreef ik zelf maar het een en ander. De hoeveel-
heid kopij nam gestaag toe en het werk ook. Gelukkig 
vond ik in Robert Naasz een heel goede opvolger. Hij 
heeft inmiddels heel wat jaren ASV-Nieuws gemaakt. 
ASV-Nieuws is toch een heel mooi clubblad. Veelzijdig, 
gevarieerd dank zij de schrijvende leden van ASV en al-
tijd prachtig verzorgd door Robert. Sinds ik weg ben uit 
Arnhem kijk ik nog regelmatig op de ASV website, naar 
de standen – mijmerend over welke plaats ik ongeveer 
zou innemen – niet heel erg hoog gezien mijn nederige 
schaakcapaciteiten – hoewel ik in Sassenheim ook weer 
aan het schaken ben en daar al voor de tweede keer de 
eerbiedwaardige titel van Clubkampioen veroverd heb – 
de Sassenheimse Schaakclub is niet ontzaglijk sterk – ik 

noem mij maar schertsend Wereldkampioen Schaken 
van Sassenheim - en natuurlijk naar ASV-Nieuws. Altijd 
weer lezenswaardig. Dat Robert er mee gaat stoppen trof 
mij natuurlijk als een mokerslag! Wat zeg ik! Als een don-
derslag bij heldere hemel!! Komt er dan een einde aan 
het mooiste en beste schaakclubblad van Nederland!? Ik 
kan het me haast niet voorstellen. Maar het schijnt wer-
kelijk zo te zijn. Ik kan me wel voorstellen dat Robert zo 
langzamerhand 
eens een einde 
aan zijn redac-
teurschap wil 
draaien, wetende 
hoeveel werk het 
is. Nog geen op-
volger gevonden, 
als ik het wel heb. 

Jawel, geachte 
lezers. Het is na-
tuurlijk de moder-
ne tijd, internet en 
zo, Feesboek en 
Twitter en zo, so-
ciale media schijnt 
het genoemd te 
worden, met 
vrienden die je 
nooit ziet en het 
op papier gedruk-
te woord ver-
dwijnt. 

 

Verleden 
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Ik heb nog wat oud-medewerkers van ASV-Nieuws bena-
derd; wellicht dat zij nog een oplossing weten te bieden 
om de naderende verdwijning van ASV-Nieuws onge-
daan te maken. Zo heb ik onder andere de toenmalige 
vaste verslaggever Leo Paard en psychologisch mede-
werker Drs. Psychopat de problematiek voorgelegd. Hier 
hun reacties: 

(Ik:) Heer Paard, zegt “ASV-Nieuws” u nog iets? 
Leo Paard: Ja zeker! Dit was en is nog steeds een van 
de mooiste, ik bedoel het mooiste clubmagazine van 
schakend Nederland! Ik heb daar zelf ook heel wat voor 
geschreven! 
Inderdaad! Ik heb heel wat van die zwamverh.... ik be-
doel, het ziet er naar uit dat ASV-Nieuws gaat verdwij-
nen..! 
Wuhh.... watte?! Ik kan het nauwelijks geloven! Dit kan 
toch niet waar zijn! 
Het is wel waar, tenzij er nog een opvolger gevonden 
wordt voor meneer de Huidige 
Hoofdredacteur! Misschien een 
functie voor u? 
Dacht ik niet! Ik heb genoeg te 
doen. Ik reis de wereld rond, behal-
ve naar landen waar mij een gevan-
genisstraf (of erger) wacht wegens 
vermeend helpen van opstandelin-
gen en van verondersteld dubieuze 
nieuwszenders! Niet zo mooi! Ik 
heb collega’s die voor 10 jaar in de 
bak worden gesmeten omdat ze 
daar over een partijtje schaak 
schreven! Tja, niet zo mooi van 
ASV-Nieuws! 
Nee, niet zo mooi. 
Niet zo mooi! Maar ik kan er niets 
aan doen! Ik moet weer verder! 
Goed, nou, ga maar. Eens kijken of 
Drs. Psychopat hulp kan bieden. 
Die halve gare?! Dat wordt niets! 
Ga nou maar...! 

(ik:) Zeer geleerde heer Drs. Psychopat, het is goed dat 
ik u weer eens tref. 
Drs. Psychopat: “Is het...?” 
Ja. Eertijds heeft u bijzonder heilzaam werk verricht bij 
ASV. Diverse spelers zaten in geestelijke nood, ik herin-
ner me er nog een bijzonder geval, een zekere heer Van 
D. als ik het goed heb en ASV stond op de rand van de 
afgrond en dank zij u kwam het allemaal weer goed. 
Dat is zo. Bijzonder heilzaam. ASV groeide en bloeide 
weer als kool, als ik het me goed herinner. 
Uw verhandeling over dopinggebruik bij schakers staat 
me nog helder voor de geest! 
Mij niet meer. 
Wel, nou ja, in ieder geval, weledelgeleerde, mogelijk 
gaat men weer een beroep op u doen want er gaat mo-
gelijk iets vreselijks gebeuren! 
Ik ben gespecialiseerd in Vreselijke Gebeurtenissen. 
Dat dacht ik al! Heel mooi! Welnu, het is zo dat hun on-
volprezen, ja zelfs roemruchte clubblad, al jaren het 
meest befaamde clubblad van alle schaakverenigingen 
van Nederland, gewaardeerd en geroemd en.... 
U bent nog net zo breedsprakerig als toen. 
In ieder geval, ASV-Nieuws dreigt te verdwijnen! 
Dit is inderdaad werkelijk zeer triest. 
Ja! Zeer triest! 
Ik moet u zeggen, ik heb vele schaakverenigingen voor-
zien van mijn deskundige hulp waar ik ook een blik mocht 
werpen op hun clubbladen, dat wil zeggen voor zover 
men er een had. Ik heb heel wat haastig in elkaar ge-
flanste vodjes gezien die voor clubblad moesten door-
gaan en ik moet het u nageven, ASV-Nieuws steekt daar 
toch wel met kop en schouders bovenuit.  
Ach, dank U, geleerde heer, ik ben blij dat mijn werk des-
tijds nog enige waardering heeft geoogst. 
Ik bedoel niet uw werk, mijn beste, hoe goed ook bedoeld 
uiteraard, ik heb het natuurlijk over de huidige meneer de 
Hoofdredacteur, de heer Robert Naasz, die van ASV-
Nieuws een waardig clubblad heeft weten te maken. 
Uhhh.... oja? 
Of dacht u dat ik het over u had? Vergeeft u mij een 
schamper lachje. 

Heden 
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Nou ja, hoe dan ook, de heer Naasz legt binnenkort zijn 
functie neer. 
Hoe buitengewoon betreurenswaardig. Zelfs ik weet op 
dit moment even niet wat te doen. 
Wat is dat nou? Weet zelfs u het niet?! De Grote Hulpver-
lener!? 
Rustig. Ik moet even denken. 
Wel ja! Denk rustig na! De tijd verstrijkt! Nog even en 
ASV-Nieuws is niet meer!! 
Ik bel u zodra ik iets weet. 
Jaja! Kan lang duren! 
Kan ik verder nog iets voor u doen? De deur openhouden 
bijvoorbeeld? 
Ik ga al! 
Mooi! Ik bedoel, het was fijn u weer eens te spreken. Het 
gaat u goed. 
 

---------------------- 
Wel, beste ASVers. Ik blijf ASV volgen via de website. 
Wie weet kan ik ASV-Nieuws blijven lezen. Zou mooi zijn. 
Dan moet er wel iemand komen die Robert opvolgt. Ik 
vond het toen wel wat veel werk, maar misschien valt het 
nu wel weer mee. Modernere computers, betere soft-
ware... moet toch te doen zijn... ach, ik denk dat het wel 
meevalt.... wie durft? 

Het Koninkrijk Quasi 
Ruud Wille 

De hoofdrol in dit sprookje van 1001 blunders speelt Ko-
ning Quasi. Soms quasi nonchalant maar ook soms quasi 
vervelend en zelfs een tikkeltje quasi arrogant regeerde 
hij vanuit zijn hoge ivoren toren over zijn uitgestrekte land 
waar schaken volkssport nummer 1 was. Dat is in de 
meeste landen nu eenmaal zeker niet vanzelfsprekend 
en daarom is het ook een sprookje.  
 
Wekelijks kwam hij met zijn vele volgelingen bij elkaar in 
zijn immense kasteel waar hij een balzaal had ingericht 
als schaakzaal om daar samen het edele spel te beoefe-
nen. Elowinst of juist Eloverlies maar ook TPR waren in 
dit Koninkrijk niet aan de orde. Inderdaad, u raadt het al, 
ook daarom is het juist een sprookje. In 
de harde bizarre werkelijkheid gaat im-
mers elk gesprek hierover. U herkent dit 
vast en zeker….? Misschien doet u daar 
wel net zo hard aan mee….?! 
 
Het stoorde Koning Quasi steeds meer 
dat zijn volgelingen zoveel blunders 
maakten. Intussen wel 1001. Elke week 
was het wel weer raak. Een penning, een 
röntgenaanval, een familieschaak, of mat 
achter de paaltjes. Alles was hij al tegen-
gekomen.  
 
Hé, wie stond daar op de mat bij de voor-
deur. Het was de herder, die net zijn 
schaapjes op het droge had. Hij had het 
schaken ooit geleerd maar kwam nooit 
verder dan een zet of 4 en dan konden 

de stukken weer in het doosje. Zijn partijen waren dan 
ook aan de bar al ludiek omgedoopt in het herdersmat. 
Het maakte hem niet uit. Hij zocht dan meteen de bar op 
en dronk zich een flink stuk in zijn kraag. Ondertussen 
telde hij schaapjes en viel na verloop van tijd in een die-
pe slaap. 
Er waren er overigens nog een paar aan het hof van de 
koning die de naam van een mat claimden. Het waren de 
narren, altijd in voor een geintje, maar om de koning nu 
zo met dit mat voor schut te zetten….! 
 
Intussen kwam ook een slechte loper al schuifelend de 
speelzaal binnen.  

Toekomst? 
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Nog voor hij goed en wel begonnen 
was trapte hij al in een vork. “Aaaauw, 
verdorie wie heeft dat ding daar neer-
gelegd” schreeuwde hij het uit. Het lo-
pen werd er, u zult het begrijpen, niet 
beter van. De schuldige was al snel 
gevonden. Een uitbundig hinnikend 
paard stond niet veel verder het tafe-
reel met veel humor te bekijken voordat 
hij vervolgens zonder enig misbaar een 
toren van het bord sloeg die overigens 
toch al aan betonrot te leiden had. Aan 
die andere toren had de koning ook al 
niets. Die was veelal door het dolle 
heen. Daar viel geen land mee te ver-
dedigen.  
De slechte loper was intussen nog steeds boos over 
waar hij net was ingetrapt. “Jij vergaloppeert je straks nog 
eens flink” riep hij het paard dreigend toe, die overigens 
niet veel verder kwam dan het dekken van de tafel. 
 
Nu we het toch over de lopers hebben. Dat was me ook 
een fraai paar. Een stelletje schuinsmarcheerders dat zijn 
weerga niet kent. Ze waren zelfs betrapt bij het schaken 
met een damhert. In die schaakpartij werden de nodige 
bokkensprongen gemaakt. 
 
De echte partijen moesten nog beginnen. Wat zou dit 
weer voor een avond worden. De indeling was gemaakt 
en al gauw bleek dat het in sommige partijen wat aan de 
onrustige kant verliep. Hier en daar had een hangpion er 
maar zelf meteen een eind aan gemaakt voordat hij toch 
weer in een of ander dubieus gambiet zou worden geof-
ferd.  
Ook in de salon naast de grote zaal werd geschaakt. 
Boeiend was het daar bepaald niet. Het werd daar alleen 
maar remise en vaak zelfs al heel erg snel. Het bordje 
“Salon Remise” boven de ingang maakte al duidelijk dat 
je voor een boeiende pot daar zeker niet moest zijn. 
 
“Ik krijg het al aardig benauwd” riep de koning intussen. 
“Nog even en ik stik en ga mat” en hij keek vertwijfeld in 
het rond. Een pionnetje voor hem bracht hulp door een 
stapje naar voren te gaan. De koning, al enigszins rood 
aangelopen, was opgelucht. Hij beloonde deze hulpvaar-
digheid rijkelijk door dit pionnetje promotie te beloven. 
Kies maar wat je wil worden, alleen koning kun je natuur-
lijk niet zijn”.  
 
“Dank u wel”, zei het kleine pionnetje enigszins schuch-
ter. “Maar ik moet nog zo ver voordat ik aan de overkant 
ben en ze willen me allemaal slaan” wijzend op al die 
stukken die hij nog zou ontmoeten. “Bovendien sta ik hier 
helemaal geïsoleerd”. Dat dit pionnetje de overkant niet 
haalde mag duidelijk zijn. Genadeloos werd hij er afge-
ramd door de dame die overigens een oogje had laten 
vallen op de koning uit het andere kamp. Zo dacht ook de 
andere koning er over waardoor er niets anders overbleef 
dan dameruil. 
 
Het bleef nog lang onrustig in Koninkrijk Quasi. Wat er 
verder nog allemaal gebeurde op de borden en hoe Ko-

ning Quasi verder over zijn Koninkrijk 
regeerde laat ik verder maar even aan 
uw eigen fantasie over.  
 
Wat is nu de moraal van dit verhaal. Ik 
heb zelf eigenlijk geen idee. Ik schreef 
zomaar wat in het wilde weg. Misschien 
denkt u dan ook na het lezen van dit 
verhaal wel “ASV-Nieuws is veel te 
hoog gegrepen voor jou, beperk jij je nu 
maar bij de feiten van En Passant in 
plaats van hier een beetje 
eehh…..”quasi grappig” te lopen doen”. 
Op dat punt heeft u helemaal gelijk. 
Toch blijven er nog de nodige vragen 
bij mij leven. Tijd om even serieus te 

worden dus! Vragen, die in ieder geval de moeite waard 
zijn om eens verder over na te denken. Want kunt u bij-
voorbeeld begrijpen en misschien zelfs aan mij uitleggen 
wat er allemaal in het hoofd van een schaker omgaat als 
de partij eenmaal is begonnen. En hoe zit het bijvoor-
beeld met het geheugen van een schaker.  
Iemand die een studie heeft gemaakt van hetgeen er al-
lemaal in onze hersenpan omgaat zou hier een boeiende 
verhandeling over kunnen houden. Ik heb zelf namelijk 
geen enkel idee. Is het een wirwar van varianten die in 
onze gedachten tijdens de partij de revue passeren. Of 
komen ook gewoon andere gedachten naar boven die 
helemaal niets met het spelletje van dat moment te ma-
ken hebben. Misschien wel over de boodschappen die 
nog gedaan moeten worden of over de dagelijkse be-
slommeringen op het werk of …… nou ja vult u zelf maar 
in.  
 
Het zal ongetwijfeld ook afhangen van het verschil in 
speelsterkte. Hoe hoger de Elo….(ja inderdaad daar 
gaan we weer…..), des temeer de hersenspinsels alleen 
maar het berekenen van varianten vertonen. Op ons 
amateurniveau zullen de gedachten wel eens afdwalen. 
Een blunder, ook zoiets onverklaarbaars. Hoe kunnen we 
zo’n vreselijke hersenkronkel nader uitleggen. Een zet 
die gewoon niet deugt en waarvan je na het spelen ervan 
tot je grote afschuw tot de ontdekking komt wat voor ge-
volgen dit heeft. Een zet dus die je ook normaal gespro-
ken niet zou doen maar het gebeurt iedere schaker. Op 
het hogere niveau natuurlijk wat minder dan op het lage-
re niveau. Maar toch….!  
 
Kortom allemaal vragen waarover we in dit blad best 
eens wat bespiegelingen kunnen houden. U zult er vast 
en zeker een mening over hebben. Nee, het is geen ver-
kapte uitnodiging om ook eens iets voor ASV-Nieuws te 
schrijven, om zo maar een dikkere uitgave van dit prach-
tige clubblad te krijgen, hoewel dit natuurlijk mooi meege-
nomen zou zijn. 
 
Laten we intussen gewoon verder gaan met ons favoriete 
spelletje, op welk niveau dan ook, en dat allemaal in ons 
streven om een hogere Elo te bereiken. Daar kan ook dit 
sprookje in het koninkrijk Quasi immers helemaal niets 
aan veranderen. 
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Probleemrubriek: Zomer 
Hendrik van Buren 

Zijn er wel eens momenten, dat een schaker 
zich verveelt? Nee, natuurlijk. Zij zijn altijd 
bezig. Nog sterker zij kunnen niet bezig ge-
noeg zijn. Altijd maar weer voorbereiden op 
het volgende toernooi en daarna weer speu-
ren naar gemiste kansen. Maar er is nog een 
bijzonderheid bij die toernooien. Tegenwoor-
dig hebben ze bijna allemaal een dagelijkse 
oploswedstrijd – meestal van problemen: 
tweezetten of driezetten. Ook dan is oefenen 
een goed idee. En dat geldt niet alleen voor 
de zomertoernooien; daarna komt weer de 
ASV-competitie. Ook daar zou het fijn zijn als 
er eens wat meer deelname is. Vandaag dus 
geen uitleg waarom er geen tweezetten met 
het Bristolthema bestaan en ook geen verde-
re uitleg van het thema van Legrand. Nee, nu 
gewoon een bord en stukken pakken en in het 
zonnetje de volgende standen opzetten. De 
oplossingen komen pas in een volgend nummer. De 
nummers 1, 2 en 3 zijn tweezetten; als laatste heb ik er 
eens een driezet aan toegevoegd.  

1: van de Hongaar Laszlo Lindner  1978 

2:  van de Rus Malyshev     1940 

3: van de Tsjech Fritz    1936 

4: van de Rus Voronov  1969 

Dit is een mat in drie. Ik heb gezocht naar een makkelijke 
driezet en denk hem hiermee gevonden te hebben. 

1) 

2) 

3) 

4) 
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Voor de geduldige lezer 
Marco Braam 

Dit stukje zal niet eenvoudig zijn om te schrijven en al 
helemaal niet om te lezen. Ik heb namelijk nog al wat 
ideeën bij deze inzending, en ik wil al die ideeën in 1 stuk 
proppen. Waarschijnlijk wordt het hierdoor onmogelijk om 
te ordenen maar ik ga toch een poging wagen. En om de 
lezer toch tegemoet te komen ga ik even op een rijtje 
zetten wat de verschillende motieven en de verhaallijnen 
zijn. 

Allereerst de redenen dat ik dit stuk schrijf: 

1. Eigenlijk moet ik nodig beginnen aan mijn afstu-
deerscriptie voor de Master of Business Admi-
nistration.  Maar ik heb geen zin, ik kan mij er niet 
toe zetten en mijn motivatie is laag. Om mij niet de 
hele tijd schuldig te voelen zoek ik afleiding in fiet-
sen, en stukjes schrijven voor het ASV-nieuws. 

2. Eigenlijk wil ik over mijn twee fantastische fietsen 
schrijven en dito avonturen die ik ermee beleef. 
Maar ASV is een schaakclub dus ik zoek naar een 
vermomming. 

3. Omdat ik zo rondborstig als de verloren zoon ont-
vangen ben na een half jaartje afwezigheid vind ik 
dat de club als strenge doch rechtvaardige vader 
er recht op heeft dat ik eerlijk vertel wat ik afgelo-
pen half jaar heb gedaan bij UVS. Dus een paar 
partijen die ik daar heb gespeeld zal ik u laten zien. 
Ook de eerste partij die ik voor asv weer heb ge-
speeld tegen onze vrienden uit de polder met hun 
macrobiotische reformuniversiteit zal ik de revue 
laten passeren. 

Mijn eerste partij bij UVS was duidelijk onwennig en dat is 
te zien aan mijn spel. Een Scandinaviër is matig ge-
speeld en het duurde lang voordat ik initiatief vond. Uit-
eindelijk moest mijn tegenstander fouten maken om te 
kunnen winnen. 

 
Jos van Roon - Marco Braam 
 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Pc3 Dd6 4.d4 c6 5.Pf3 Lg4 
6.Le2 Pf6 7.Le3 e6 8.0–0 Dc7 9.Pe5 Lxe2 10.Dxe2 Ld6  
11.f4  

Hier worden duidelijk de nadelen van het Scandinavisch 
blootgelegd. Zwart heeft een ontwikkelingsachterstand, 
gedrongen stelling en wanneer wit het goed speelt kan hij 
vlot een aanval opzetten.11...Pbd7 12.Tad1 Pb6 13.Kh1 
0–0–0 14.Lc1 Pfd5 15.Pe4 Lxe5 16.fxe5 Kb8 17.Lg5 
Tdf8 18.Tf2 h6 19.Lh4 g5 20.Lg3 Ka8 21.Tdf1 Pc8 
22.Dh5 Db6 23.c3 Pe3  

Zwart staat slecht, veld f7 is zwak en wanneer wit daar 
binnen weet te komen loopt het slecht af. Zeker met het 
slecht gedekte veld d6 waar het witte paard een topplek 
heeft. Met allerlei kunst en vliegwerk lukt het mij om toren 
f1 aan te vallen om wat lucht te krijgen. Ik heb zelfs een 
plan. 
24.Te1 Pf5 25.Pc5 Dd8 26.Pe4 Pce7 27.Pd6 Pg7 
28.Dg4 Pgf5 29.Tef1 h5 30.De4 h4 31.Pxf5 exf5 0–1 

Onverdiend gewonnen, maar zo gaat het soms. 

Ik bezit twee fietsen, eigenlijk 4 maar 2 die er echt toe 
doen. Een is om te mountainbiken en de ander om te 
racefietsen. Mijn mountainbike is een specialized epic 
met voor- en achter demper van fox en een brain system. 
Het brainsystem registreert de klappen die de voorvork 
opvangt en geeft een signaal aan de achterdemper hoe-
veel hydrauliek er nodig is voor een optimale demping. 
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De fiets  is volledig van carbon dus stijf, sterk en licht. U 
zult begrijpen dat met mijn gewicht ieder grammetje van 
de fiets telt. 

Stilleven Mountainbike met Banaan 

Stilleven racefiets tegen muur 

 

Zo zien ze er dus uit, het liefst zet ik ze in mijn kamer, en 
mijn vriendin begrijpt dat. Toch vindt ze het beter als ze in 
de bijkeuken staan.  Vanwege het praktische voordeel. 
Vaak heb ik gefietst en veins ik dat ik te moe ben om de 
fiets helemaal naar de bijkeuken te rollen, dus zet ik hem 
even op de mooie 19e eeuws houten vloer die mooi con-
trasteert met het grijs van de fiets. Zoals vaak ook bij 
mensen die perse samen willen zijn hebben beide fietsen 
een totaal verschillend karakter. De mountainbike zit je 
echt in, ze omarmt je met als resultaat een veilig gevoel 
wat vaak tot overmoed leidt in het bos. De juiste banden 
zijn dus belangrijk. Ik heb gekozen voor Specialized cap-

tain met extra dikke noppen.  Zoals in het leven heb ik af 
en toe wat moeite met doseren van energie.  Deze ban-
den corrigeren mij met milde hand. Als ik de groene 
mountainbikeroute fiets in de buurt van Groesbeek dan 
moet ik eerst naar de start fietsen.  Het probleem is dat ik 
dan een enorme weerstand heb vanwege diezelfde nop-
pen. Ik begin dus altijd rustig die eerste kilometers om te 
voorkomen dat ik al door en door verzuurde benen heb 
bij de start. Aangekomen bij die groene route ga je met-
een 18 % omhoog. Mijn hartslag springt dan in luttele 
seconden naar de 178 maar ik haal het altijd zonder on-
derweg te sterven. Ik ken mensen die kotsend op de top 
hebben gestaan van de inspanning en dat is mij nog 
nooit overkomen. Ik kan dus gerust zeggen dat ik behoor-
lijk wat pk’s in mijn benen heb en voldoende lucht in de 
longen. Ik ben sterk. Maar ik weeg ook veel. Dus het aan-
tal pk’s per kilo is wat aan de lage kant. En dat is frustre-
rend, vooral omdat ik dan merk dat ik na dat klimmetje 
waarbij ik dik in de 100 kilo naar boven heb moeten du-
wen twintig minuten rustig moet fietsen om de verzuring 
in mijn benen weer kwijt te raken. De rode route hier in 
Nijmegen is nog hele andere koek. Die wordt gezien als 
een van de zwaarste van Nederland. En terecht. Veel 
hoogteverschil en een gekmakende afwisseling van stij-
gen en dalen. Tot nu toe heb ik het drie keer op kunnen 
brengen om de duivelsberg te beklimmen door het bos.  

Ik heb fitte vrienden en laatst vond ik het nodig om even 
nieuwe remschoentjes te plaatsen in mijn mountainbike 
bij Piet. Piet is 80 kilo 1.90 meter lang en retefit. Hij zei 
dat hij nog een leuk routetje wist om even lekker nog een 
rondje te fietsen. Ik wilde mij niet laten kennen en besloot 
om mee te gaan. Hij geselde mij vervolgens de Bergen in 
beek-ubbergen op waar je echt niet kunt fietsen eigenlijk, 
liet mij afdalen op trappen die eigenlijk al moeilijk te 
slechten waren door getrainde wandelaars en liet mij 
klimmen als een geit in de Alpen  waardoor ik uiteindelijk 
niet meer wist wat voor en achter was. Bij hem thuis aan-
gekomen stond ik te in straaltjes lekken op zijn laminaat-
vloer, en voelde neurotisch of mijn hart het nog deed. 
druipend van inspanning en een  dus maar niet rustig 
willen wordend hart. Piet had geen spoortje zweet, open-
de een duveltje voor zichzelf en dronk hem vlot met ple-
zier op. Het leek hem beter dat ik even zou beginnen met 
een colaatje en dat leek mij ook. Het grootste compliment 
was echter dat hij zei vrienden te hebben van hetzelfde 
gewicht als hij die huilend langs de bosrand hadden ge-
zeten roepend om hun moeder. En ik was verbeten door-
gegaan. Het wordt mijn dood natuurlijk, ik heb niet het 
lichaam om mijn mentale conditie te volgen. 

Maar dan mijn cinelli racefiets. Dat is anders. Zij weegt 8 
kilo. Een fractie dus van wat ik weeg. Toch is de cinelli 
een toegewijd vervoerder. Sterker nog ik kan keihard fiet-
sen waardoor ik mijn wat logge lijf vergeet. Ik haal 32 
kilometer per uur met een hartslag van 114 beats per 
minuut. En dat is heel goed vind ik. Dat komt omdat ik 
bijna nul rolweerstand heb op mijn schwalbe ultremo zx 
banden van 23 millimeter breed en een dikke 9,5 bar die 
er in is gepompt om te voorkomen dat ik op mijn velg rol. 
Dus eenmaal op gang is het probleemloos. Afgelopen 
week kwam ik bij mijn fietsenhuisdealer, wat zo langza-
merhand meer een club-en buurthuis voor mij is gewor-
den. Hij  is 6 jaar ouder dan ik en wist mij te vertellen dat  
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ze gemiddeld 45 kilometer per uur fietsten op de dijk met 
het groepje. Net als met schaken is het zo dat er altijd 
baas boven baas is, waar u alles over kunt lezen in het 
interview met onze onvolprezen hoofdredacteur. Op mijn 
verjaardag hadden we een interessant gesprek. We 
(Robert N en ik) probeerden A. (vriendin van Robert N) te 
overtuigen van het feit dat het significant erger en pijnlij-
ker is om mentaal te verliezen van een tegenstander mid-
dels een schaakpartij dan lichamelijk te verliezen tijdens 
een sportactiviteit van fysiek pluimage. A. ontkende dit, 
verliezen is verliezen en dat doet gewoon pijn. Daar waar 
passie en effort zit om goede prestaties neer te zetten is 
het gelijkwaardig erg om te verliezen. Dit lijkt qua formule 
correct maar wij dachten dat verliezen met schaken veel 
erger was omdat een van de symptomen is dat je vrijwil-
lig tegen een boom aan wilt rijden op de terugweg vanuit 
de club na een verliespartij tegen iemand die je toch echt 
moest kunnen hebben op papier. Maar goed, de focus 
van het schaken gedurende een paar uur en de focus op 
een racefiets om te voorkomen dat je je om een boom 
vouwt met 35 km per uur lijkt wel wat op elkaar. Het is 
dezelfde emotie. Ik heb voor mijzelf besloten dat ik weer 
intensiever ga schaken. En dat komt omdat ik een andere 
mindset heb gekozen als benadering van het spel. Tot nu 
toe had ik twijfel of het schaakspel past bij mijn persoon-
lijkheid. U weet wel, het wat drukke, ongecontroleerd met 
energie smijtende, matige teksten debiterende mannetje 
die de sociale contacten op de club belangrijker vindt dan 
het spelletje zelf.  Vanaf nu draai ik het om, ik vraag mij 
niet meer af of het schaakspel bij mij past maar meer hoe 
ik het spel kan gebruiken om een beetje focus te houden 
in het leven. Over focus gesproken, niet vergeten dat dit 
een schaakblad is dus de volgende partij is aan de beurt 
van mijn tijdelijke avonturen bij UVS. Dit keer tegen Yorik 
van der Laan. Een ambitieuze jongeling die bij UVS en 
het Kasteel speelt. Hij kan aardig schaken, en vanuit de 
opening komt hij ook goed te staan. Toch lukte het mij 
om vanuit een grotere levenservaring miezerige dingen in 
de stelling te brengen die hem uiteindelijk de das om 
doen. U vraagt zich misschien af waarom ik louter winst-
partijen publiceer maar ik won ook bijna alles in de inter-
ne competitie.  Wat bepaald niet te zeggen is van mijn 
externe partijen waar ik 1,5 uit 7 behaalde. Waarschijnlijk 
was het gemis van mijn ASV-team te pregnant aanwezig, 
zeker omdat ASV 5 en ASV 6 in mijn pool waren inge-
deeld als speling van het lot. 

marco braam - yorik van der laan 
 
1.e4 Pc6 2.Lc4 e6 3.Pc3 Pge7 (zie vorige diagram)  
Merkwaardige opening waar ik mij niet comfortabel bij 
voel. ik wil weens spelen maar dat kan niet zomaar in alle 
stellingen. 4.f4 d5 5.Lb5 zo kom ik nooit tot initiatief, fritz 
zegt hier - 1. 5...dxe4 6.Pxe4 Dd5 

Viezigheid der viezigheden, alles is viezigheid zei een 
groot filosoof eens. maar ik word hier gedwongen om 
mijn loper op te geven en sta gewoon zeer matig. 
7.Lxc6+ Pxc6 en ik strooi maar met gratis tempi, het zou 
kunnen dat deze partij tijdens de tegenwoordig zeer om-
streden sinterklaasweek werd gespeeld. 8.d3 Le7 9.Pf3 
e5 10.0–0 Lg4  

De druk wordt hoger, mijn paarden zien er leuk uit maar 
ze zijn kwetsbaar. mijn mogelijkheden zijn beperkt en 
liggen vooral op de damevleugel 11.h3 Lf5 12.Pg3 exf4 
13.Lxf4 vreemd genoeg keert het tij hier, terwijl zwart niet 
veel fout doet. mijn paarden staan ineens stukken beter 
en de zwarte loper van de zwartspeler dreigt vervelend 
gepend te worden. 13...0–0–0 interessante oplossing, ik 
besluit mijn matige paard te ruilen om aanvalskansen te 
creëren. 14.Pxf5 Dxf5 15.Le3 nee g3 was beter, of mis-
schien zelfs h2 15...Dg6 16.De2 The8 17.Df2 de pointe 
van de wat omslachtige serie zetten. druk op f7 en op a7. 
in dit soort stellingen is het devies gaan voor bescheiden 
materiaalwinst 17...Kb8 18.a3 Lf6 19.d4 met als bedoe-
ling het paard wegjagen en na Lxa7 staat wit comforting 
19...Pa5 ? 
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Slecht veld, dreigt een slecht paard te worden minimaal, 
nog waarschijnlijker is het dat ie opgepeuzeld wordt 
20.b3 c5 ? lijkt goed maar het zijn opportunistische drei-
gingen. dit had ik al berekend, het verliest snel 21.Lf4+ 
Ka8 ? 

Dan toch in ieder geval Kc8 al staat de koning daar verre 
van veilig. 22.Lc7 daar is dan mijn materiaalwinst 
22...Pc6 23.Lxd8 Txd8 24.Kh1 even alle risico's eruit. ik 
had een schrikbeeld voor ogen van eerdere traumatische 
partijen waarbij ik de dame verloor vanwege een pen-
ning. 24...Pxd4 25.Pxd4  

25..Lxd4? is een blunder. Na Tad1 loopt het slecht af 
voor zwart 25...Txd4 26.Tae1 dreigt van alles, de enige 
mogelijkheid is de toren terugspelen of a6 met blijvend 
serieus gevaar 26...Dg5 

pijnlijk 27.Dxf6 1–0  
 
Goed, ik hoop op weer voldoende krediet nu om verder te 
schrijven over de fiets als plezierbrenger in het leven. Ik 
heb namelijk niet alleen een mountainbike en een race-
fiets, ik heb ook nog een Garmin Edge 810. En dat is een 
fietscomputer met gps, cadansmeter en hartslagmeter. 
Dit apparaat registreert feilloos en meedogenloos hoe het 
gesteld is met de conditie. Er valt wat te verbeteren zul-
len we maar zeggen. Hier kwam ik ook achter tijdens een 
wat overmoedige vakantie in noord- Italie, de dolomieten 
om precies te zijn. Ik had ergens in het mountainbike ma-
gazine (die uiteraard tweemaandelijks op mijn mat valt) 
dat er mountainbikewedstrijden waren verreden in de 
bergen rondom het Gardameer en dat het eigenlijk een 
soort van onmenselijk was om daar te fietsen. Dat leek 
mij bij uitstek een plek om op vakantie te gaan. Mijn fitte 
pittige wederhelft vond dit een goed idee en we togen 
met uit elkaar gehaalde fietsen in de Subaru Forester 
boxer 2.0 xt met 200 turbopk’s  door de alpen naar Pieve 
di Legro. We gunden ons de luxe van een bed and 
breakfast in plaats van een tent en het ging direct al mis. 
Ik had van te voren een route gepland op mijn gps om 
later daadwerkelijk te fietsen. 1700 hoogtemeters leken 
mij geen probleem. Ik woon tenslotte in het bergachtige 
gebied rond Nijmegen. De eerste klimmetjes gingen 
goed, hartslag rond de 160 en vol goede moed. Allengs 
kwamen we in minder beboste gebieden en naast de oor-
verdovende stilte die indrukwekkend was keken we op 
tegen een soort muur van 35% helling. Mijn aller lichtste 
versnelling maakte geen schijn van kans en met hartslag 
182 moest ik verder lopen. Mijn ega had het ook niet erg 
naar haar zin en tegen beter weten in hadden we de 
vooronderstelling dat het ergens wel af zou vlakken. We 
waren dermate gepreoccupeerd met de overleving van 
dat hellinkje dat we het grote plaatje niet konden over-
zien, oftewel de weg ging door tot we de top zouden be-
reiken. Halverwege besloten we om te draaien, wanneer 
de stilte verandert van mooi naar onheilspellend is het 
maken dat je wegkomt. Toen sloeg de paniek toe bij 
Anouk. Ze durfde niet meer naar voren en niet meer naar 
achteren. En tja het was ook hoog en ja als de remmen  
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weigeren lig je in het ravijn. Het kostte uiteindelijk een 
zwaar gekneusde pols om beneden te komen voor het 
vrouwspersoon waarmee ik mijn leven deel maar het is 
gelukt. Halverwege moest ik twintig minuten stoppen om-
dat mijn wielen vastliepen. Ik remde dusdanig hard dat de 
remschijven bijna samensmolten met de remblokken. 
Geen beweging in te krijgen dus afkoelen was het de-
vies. Uiteindelijk hebben we een aantal paden gevonden 
die begaanbaar waren voor polderfietsers met een hel-
ling van 20%. Ook zwaar maar te doen. Topvakantie met 
een goed gevoel over onszelf over de prestaties. En lief-
devolle gevoelens hebben over je fiets terwijl je vervloekt 
wat je aan het doen bent op de zoveelste klim is een fan-
tastische gewaarwording en een verrijking van het palet 
der emoties. 

Ik sluit af met de wiedergutmachungspartij tegen Wage-
ningen, de befaamde massakamp. We wonnen maar 
ternauwernood. Het is fijn dat ik kon bijdragen aan de 
overwinning. En noodzakelijk want het was met 1 punt 
verschil. Het viel niet mee om een bescheiden voordeel-
tje om te zetten in winst, maar het kon. Ik speelde tegen 
Kees van Dijk. Rating ongeveer 1710. Marco een rating 
van 1776. 

Kees van Dijk, Wageningen (1706) - Marco Braam, 
ASV (1776) 
 
1.c4 e5 2.Pc3 Pf6 3.g3 Pc6 4.Lg2 Le7  

Heb slechte ervaringen met Lc5. Lijkt goed maar wordt 
vaak afgeruild tegen een brak paard en de zwarte loper 
van wit wordt vaak sterk met de penning van Pf6 5.e4 
merkwaardige zet. blokkeert de gefianchetteerde loper en 
creëert een zwak veld op d3 dat ik erg graag wil bezetten 
met een paardje 5...Pd4 6.Pge2 c6 7.d3 d6 het plan is 
oploeven met mijn d-pion en proberen een witte geïso-
leerde d- pion te creëren  8.0–0 Lg4  

 
Hoopt op 9..f3 met een uitermate vervelende open diago-
naal. later in de analyse bleek dat ..h3 veel beter was, 
gevolgd door f4 met serieuze aanvalskansen voor wit ook 
meteen f4 was kansrijk maar niet zonder risico’s 9.f3 Le6 
10.Le3 Pxe2+ 11.Dxe2 d5 en hier dan het originele plan. 
later in de analyse bleek wit hier heel goed kon komen te 
staan wanneer hij d4 speelt ipv ruilen 12.cxd5 cxd5 
13.exd5 Pxd5 14.Pxd5 Lxd5 mission accomplished. doel 
was beroerde diagonaal g1–a7 bedreigen en een geïso-
leerde pion. tijd voor een nieuw plan, materiaalwinst. 
15.f4 Lxg2 16.Kxg2 uiteraard ander valt direct pion d3 
16...0–0 

fxe5 kan maar wordt gevolgd door Dd5+ met zeer actief 
spel. de pion wordt teruggewonnen en de loper staat ge-
pend. overbelasting dreigt ten aanzien van pion d3 17.b3 
Lf6 wit geeft steeds aanknopingspunten voor nieuwe 
plannen 18.Tac1 Te8 19.Dc2 ? dit is eigenlijk een blun-
der, het vervolg zal het duidelijk maken 19...exf4 20.Lxf4 
Dd5+ 
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Tegen het einde van het seizoen is het al sinds 2004 
vaste prik dat ASV aan zoveel mogelijk borden een 
vriendschappelijke massakamp speelt tegen Wagenin-
gen. Het is een mooi voorbeeld hoe een van oorsprong 
éénmalig evenement vast op de kalender is gekomen.  
 
In 2013 vestigden we een record door aan 34 borden te 
spelen. Toch is dat sportief gezien een jaar dat we graag 
snel willen vergeten. De onder leiding van de “Van Gaal” 
van Wageningen, Albert van der Harst, was messcherp 
en ASV werd volledig onder de voet gelopen. Dit jaar 
kwamen we tot 28 borden. Het was duidelijk dat de stra-
tegie van groot belang zou zijn en die moest al ver voor 
de wedstrijd uitgedokterd worden. Een analyse leerde al 

snel dat de voorzitters beiden ervoor zouden kiezen om 
zichzelf niet te selecteren. Opvallend was dat beide voor-
zitters ook kort voor de massakamp op vakantie gingen. 
Kennelijk was maximale rust nodig voor de voorbereidin-
gen. Daar was al een opmerkelijke verschil zichtbaar. De 
ASV-voorzitter trok zich terug in zijn tweede thuis Zand-
voort. De voorzitter van de club van Jan Timman vertrok 
naar Italië, waarschijnlijk voor een hoogtestage. 
 
In de dagen voor de wedstrijd begon de afstemming om 
op een gelijk aantal spelers uit te komen. Dat is altijd 
weer een spannend spel, waarbij de psychologische oor-
logsvoering niet geschuwd wordt. “We hebben er 26 en 
daar komen er 0, 1 of 2 bij. Dat weet ik woensdag”, klonk 

Kf2 loopt mat! 21.Tf3 g5! 

Wint! Ld2 wordt gevolgd door Te2 met torenverlies en 
mat in enkele zetten. Na toch wel secuur te hebben voor-
bereid is het gelukt om de winnende combinatie te vinden 
na Lc7 is Te3 dodelijk. Tcf1, leidt tot Tac8 met beslissen-
de penning. 22.Lxg5 Lxg5 23.Tcf1 Te3 [23...Tac8 24.Df2 
Le3 25.De2 Ld4 26.Dd1 Te5 27.a4 Tc3 28.h4] 24.Dc4 
Dxc4 25.bxc4 Txf3 26.Txf3 lekker beetje afwikkelen Td8 
27.Kf2 Kg7 28.Ke2 tja is allemaal niet zo moeilijk meer 

28...Te8+ 29.Kd1 Te3 30.Txe3 Lxe3 toch blijft het nog 
opletten dat er met die vrijpion nog wat gevaarlijks kan 
gebeuren en er een remisestand ontstaat. zaak om pion-
nen over te houden 31.Ke2 Lc5 32.Kf3 f5!  
weg afsluiten voor koning is toch nog van belang. als de 
witte koning in het centrum kan komen wordt het nog ge-
vaarlijk 33.h3 h5 daagt wit uit om pionnen te ruilen. maar 
hij verkijkt zich 34.g4 fxg4+ 35.hxg4 h4!   

tja dat is onhoudbaar. de witte koning moet in de buurt 
blijven van mijn h-pion en dat geeft vrij baan voor de 
zwarte koning om alles op te halen. bevredigende partij 
waarin ik behoorlijk gefocust was, met therapeutische 
waarde 0–1 
 
Lekker begin bij ASV, ik heb er weer zin in en Robert en 
ik hebben het commitment om in ieder geval allebei 25 
partijen te spelen het komende seizoen. De wens is ook 
om samen weer in het zesde te mogen opereren om 
weer kampioen te worden en zo het schaken en de be-
schaving op een hoger niveau te tillen. 

Dit stuk heeft er toe bijgedragen om er een extra dik 
nummer van te maken ook om Robert te eren met zijn 
werkzaamheden voor dit blad. Ik hoop enorm dat er een 
nieuwe eindredacteur is opgestaan. 

 

 

 

Massakamp dit jaar een prooi voor ASV 
Erik Wille 
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De stelling uit mijn partij tegen Wageningen op 21 juni 
(massakamp) waarin alles kantelde. Mijn tegenstander 
was Larry Donaldsen. Ik had zwart.  

Zwart is aan zet. Het voordeel voor zwart is groot. Fritz 
geeft -6 en suggereert hier 38. .....  d4-d3 om daarna met 
39. ....   Lf7-c4+ te vervolgen. Ik doe echter direct  
38. ....   Lf7-c4+.  
Ik dacht: kom, een schaakje en dan verder zien. Ik heb 
een paard bij de hand. Kwaliteitswinst kan niet ver weg 
zijn.  
Echter, wat doet wit? Hij slaat met zijn toren mijn loper op 
c4:  
39. Tc2xc4.  

Hiermee gaat een groot deel  van mijn voordeel verloren. 
Fritz geeft aan dat het beste is om nu Pg2 te spelen. Na-
dat wit zijn Tc4 heeft teruggetrokken win ik dan in ieder 
geval een kwaliteit via Pe3+ en heb dan een toren voor 2 
stukken. Zwart staat nog wel beter, maar het is voordeel 
is geslonken tot -1.7 .  
Maar wat deed ik in de partij? Ik had een moment van 
onachtzaamheid – zoals Erik dat in EP noemde – en 
sloeg meteen de toren:  
39. ...  b5xc4.  Hierop kwam 
40. Dc1xc4 en het is uit: mat in twee.  

Zo zat ik dus midden in een gewonnen middenspelstel-
ling en zo was het heel snel afgelopen.  

het op maandag vrolijk uit het Wageningse kamp. Quasi 
ontspannen reageerde ik: “Maakt niet uit. Dat maken wij 
altijd passend”. Woensdag kwam niet het verlossende 
woord. Niet dat ik aan de telefoon gekluisterd zat tijdens 
Nederland-Australië, maar toch. Donderdag kwam er een 
nieuw aantal. “We zijn met 28 en misschien wordt het 
nog 29. Misschien doet Geertje Timman nog mee”. Het 
viel me mee dat onze concurrent niet de voornaam ge-
heim hield. Dat had best in hun strategische plan gepast.  
 
Voor mij was dat het eerste teken van gebrek aan 
scherpte bij onze Wageningse schaakvrienden. Op de 
dag zelf opende Albert van der Harst al in de openings-
toespraak de aanval. Wageningen was in het kader van 
ontwikkelingshulp naar Arnhem gekomen en ook kwa-
men er wat kritische kanttekeningen bij onze Arnhemse 
trots Vitesse. Een tweede fout van de Wageningenvoor-
zitter. Geen kritiek op de geelzwarten, want dan raken die 
Arnhemmer geprikkeld. Zeker als dat komt uit een stad 
waar het stadion al jaren leeg staat. Na deze vriend-
schappelijk bedoelde speldenprikken ging de strijd ook 
aan negen borden bij de jeugd van start. Onze jongelin-
gen waren deze zaterdag niet scherp. Al snel werden 
grote nederlagen geleden en uiteindelijk werd het 14,5-
50,5 voor Wageningen. Onze schaakvrienden mogen 
dus in ieder geval de toekomst met vertrouwen tegemoet 
zien. Al snel betrok het gezicht van de Wageningen-

coach. Siert Huizinga wist in iets meer dan een uur zijn 
tegenstander mat te zetten. De toon was gezet en ASV 
liep snel uit. Hier en daar gebeurde nog een ongelukje. 
Die details staan in de En Passant van 26 juni en op de 
site. Robert Naasz wist een eindspel met een kwaliteit 
meer knap te winnen in een gierende tijdnood. Daarmee 
kwam ASV op 14,5-8,5. De winst was binnen en een gro-
te zege was aanstaande. Ergens ging er toen iets mis. 
De laatste vijf partijen gingen na wat fouten in tijdnood 
naar Wageningen. Nu verliezen we in Wageningen vaak 
de eerste vijf partijen, dus laten we maar zeggen dat we 
die nullen al gehad hebben. Dat is een mooie voorbode 
voor 2015, want de massakamp gaat door ook volgend 
jaar.  
 
Bij de afsluiting had de voorzitter van ASV het hoogste 
woord; voor ASV-ers is dat niet echt nieuw. Nog even 
werd de ontwikkelingshulp aangeroerd en er werd afge-
sloten met de plaagstoot dat de Wageningse Berg nu al 
wel erg lang leeg staat. “Misschien een optie om daar 
volgend jaar de massakamp te spelen”, kreeg Wagenin-
gen een uitdaging mee. Wageningen-voorzitter Albert 
van der Harst zal die uitdaging zeker aangaan, dus wie 
weet wordt de 12e massakamp het eerste buitenspekta-
kel voor volle tribunes met camera’s van studio sport 
langs de lijn.  

Een moment van onachtzaamheid 
Peter van Deursen 
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Neue Regel 
Robert Naasz 

Marco en ik hebben gedanst op de rand van de vulkaan. 
Marco viel er zelfs in en dreigde door kolkend lava ver-
zwolgen te worden maar hij bleek gezekerd. De lijn hield 
en Marco blijft behouden voor het schaken en ik dus ook. 
Sterker nog, we gaan heel erg ons best doen volgend 
seizoen. Marco heeft het al een beetje verklapt maar we 
gaan al die ingewikkelde coping strategieën die we heb-
ben ontwikkeld om schaken nog enigszins dragelijk te 
maken afschudden, weer spelen en onszelf hardgrondig 
haten als we falen. Of zijn we de strategieën nu juist zo 
verfijnd aan het maken dat we er weer een tijdje in gaan 
geloven?  
 
Hoe dit ook zij, ik besloot deze nieuwe houding ten op-
zichte van het schaken meteen maar eens te testen in de 
massakamp tegen Wageningen. De partij is niet bijzon-
der goed maar ik ben er wel zeer tevreden over. De lief-
hebbers van variantbomen, diepgravende analyses en 
zelfhaat moet ik teleurstellen. Niets van dat alles deze 
keer, gewoon een fris van de lever sportverslag: 
 
van Wijngaarden, E - Naasz, R  
Massakamp ASV-Wageningen, 21.06.2014 
Stelling na 14.0–0   

 
14...a6 15.Lxc6 Ld3  
Dit tussenzetje wint een kwaliteit.  
16.De3 Lxf1 17.Lxd5  
Het beste, wit krijgt in elk geval nog een pion voor de 
kwaliteit.  
17...Lb5 18.b4 Pe6  
Sowieso het beste veld voor het paard.  
19.Pe4 Lc6  
Ik was erg tevreden met deze zet.  

20.Lxc6 bxc6 21.Tc1  

21...a5  
Dit was het idee. Mijn torens krijgen open lijnen op de 
damevleugel.  
22.bxa5 Txa5 23.Pd6 Da7 24.Dc3  
Eric merkte na de partij op dat hij blij was dat ik hier de 
pionnen ruilde want met pionnen op de damevleugel zou 
mijn voordeel veel groter zijn. Ik denk dat hij gelijk had en 
dat de toren naar c5 (de andere zet die ik overwogen 
heb) beter was. Wel grappig dat Erik zelf eerder natuurlijk 
ook gewoon op c6 had kunnen slaan maar dat niet deed. 
Ik dacht echter goede kansen te hebben op een aanval 
met mijn zware stukken. Dit lukt niet echt, de volgende 
fase is een beetje zwabberend doelloos gespeeld door 
mij.  

24...Txa3 25.Dxc6 Ta2 26.Pe4 Ta1 27.h3  
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Fritz vindt hier een heel mooie zet die in een keer wint. 
Lukt u dat ook? Ik vond hem niet en speelde 27...Txc1+ 
28.Dxc1 Ta8 29.Kh2 Db7 30.De3 Db4 31.Pd6 Ta3 
32.De4 Dxe4  
Met minder dan 5 minuten op de klok besloot ik dan toch 
maar om het eindspel in te gaan omdat dit gepruts ook 
niks zou worden.  
33.Pxe4 Ta2 34.Kg3 Kf8 35.Pfg5  
Ik was wel blij met deze ruil. Ik had als wit beide paarden 
op het bord proberen te houden.  
35...Pxg5 36.Pxg5 h6 37.Pe4  

37...Ke7 38.Kf4 Ta4 39.f3 Ke6 40.h4 Ta5 41.g4 Txe5  
Hier dacht ik dat het wel kat in 't bakkie was.  
42.Pg3  

42...Ta5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier mis ik mat in 2. Kijkt u zelf maar even. Fotograaf 
Braam had blijkbaar een voorgevoel want schoot net op 
dit moment een kiekje.  
43.Pf5 Ta4+ 44.Kg3 Kf6 45.Pd6 Ke6 46.Pf5 Kf6 47.Pd6  
Ta5 48.Pe8+ Kg6 49.Pd6 f6 50.Kf4 Ta4+ 51.Kg3 h5  
Wit heeft eerder zijn h-pion op kunnen spelen om mijn 
koning in de hoek te zetten en ik ga hem niet nog een 
kans geven.  
52.Pf5 hxg4 53.fxg4 Ta3+ 54.Kf4 Ta4+ 55.Kf3 Kf7 
56.h5 Ta3+ 57.Kf4 Ta4+ 58.Kf3 Ta3+ 59.Ke4 Ta1 Even 
wat zetten herhalen om tijd erbij te krijgen en dan weer 
wat proberen.  
60.Kf4 Tf1+ 61.Ke4  
Hier heb ik weer een tijdje nagedacht en zag het plan 
met opspelen g6 maar in deze stelling vond ik Pd6+ ver-
velend. Is waarschijnlijk ook niks maar in tijdnood wilde ik 
het er gewoon uithalen. Dus de toren terug naar a6 (had 
trouwens ook op d1 kunnen staan om d6 te dekken). Ik 
had hier nog ongeveer 10 seconden.  
61...Ta1 62.Kf4 Ta4+  
En met dit schaakje om tijd te winnen bereiken we dus 3 
keer dezelfde stelling. Erik claimde niet (zijn notatie klop-
te ook niet meer en ik was allang gestopt met schrijven. 
63.Kf3 Ta6 64.Ke4  
 
 
 
(zie volgende diagram) 

 

 

 

 

Ik zie het niet................. 
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64...g6 65.hxg6+ Kxg6 66.Kf4 Ta4+  
Nu is het uit.  
67.Kf3 Kg5 68.Pe3 Ta3 69.Ke2  

 
69...Txe3+ 70.Kxe3 Kxg4 71.Ke2 Kg3 72.Ke1 f5 73.Ke2  
f4 74.Ke1 Kg2 0–1 en dit bleek ook nog eens het punt te 
zijn wat ASV op 14,5 bracht.  

Eindstand Seizoen 2013-2014  TOTAAL Intern Extern   

Nr Naam 

G
rp 

E
LO

 

score 

aantal 

score 

aantal 

score 

aantal 

stijging 

T
P

R
 

1 Wouter van Rijn A 2253 3 10 0 0 3 10 -40 2169 

2 Bob Beeke A 2252 13 18 8,5 10 4,5 8 50 2317 

3 Eelco de Vries A 2228 4,5 9 0 0 4,5 9 12 2263 

4 Otto Wilgenhof A 2222 8,5 17 5 8 3,5 9 -3 2200 

5 Jaap Vogel A 2200 2,5 9 0 0 2,5 9 -9 2179 

6 Léon van Tol A 2187 4 10 0 1 4 9 -35 2086 

7 Remco de Leeuw A 2182 3 7 0 0 3 7 -18 2114 

8 Frank Schleipfenbauer A 2167 17 25 11,5 16 5,5 9 91 2202 
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TOTAAL Intern Extern   
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P
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9 Michiel Blok A 2162 4 10 1 2 3 8 -42 2074 

10 Sander Berkhout A 2140 4,5 8 0 0 4,5 8 12 2198 

11 Peter Boel A 2109 20,5 35 15 26 5,5 9 -37 2130 

12 Dirk Hoogland A 2103 11,5 25 8 16 3,5 9 -63 2080 

13 Koert van Bemmel A 2077 1,5 4 0 0 1,5 4 -13 2005 

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

15 Johan Wolbers A 2066 4 9 0 0 4 9 29 2140 

16 Richard van der Wel A 2062 5,5 11 2,5 3 3 8 28 2096 

17 Theo Jurrius A 2054 5,5 8 0 0 5,5 8 61 2221 

18 Jan Knuiman A 2042 17,5 32 14,5 25 3 7 2 2011 

19 John Sloots A 2042 3 9 0 0 3 9 -43 1956 

20 Pascal Losekoot A 2042 7 14 0 0 7 14 -62 1953 

21 Jochem Woestenburg A 2037 8,5 12 2 3 6,5 9 52 2123 

22 Gonzalo Tangarife A 2034 7 11 0 0 7 11 2 2049 

23 Leor Nadison A 2034 0,5 4 0 1 0,5 3 -39 1809 

24 Daan Holtackers A 2033 4,5 10 1 2 3,5 8 -36 1950 

25 Henk Karssen A 2027 6,5 15 3 7 3,5 8 -21 1999 

26 Remco Gerlich A 1995 3,5 8 1,5 3 2 5 -3 1966 

27 Fred Reulink A 1982 10,5 21 6 12 4,5 9 9 1999 

28 Koen Maassen v.d.  Brink A 1956 3,5 10 1 2 2,5 8 -22 1912 

29 Barth Plomp A 1939 9 18 1,5 5 7,5 13 -4 1921 

30 Anne Paul Taal A 1936 8,5 17 4,5 8 4 9 35 1958 

31 Pieter Verhoef B 1936 22,5 35 14 22 8,5 13 146 1959 

32 Henny Haggeman A 1934 4,5 9 0 0 4,5 9 -7 1911 

33 Wouter Abrahamse A 1928 5,5 12 2,5 6 3 6 -7 1926 

34 Erik Wille A 1917 6,5 12 3,5 5 3 7 -15 1866 

35 Murat Duman A 1917 4 9 0 1 4 8 44 2036 

36 Gerben Hendriks A 1906 10 22 4,5 10 5,5 12 -28 1919 

37 Cees Sep A 1904 4,5 9 0 0 4,5 9 -26 1854 

38 Martin Weijsenfeld A 1903 19,5 35 11,5 22 8 13 55 1933 

39 Paul Schoenmakers A 1895 6 14 3,5 8 2,5 6 -5 1878 

40 Ruud Wille A 1895 19,5 40 15,5 31 4 9 -1 1906 

41 Coen Mekers A 1881 4 6 0 0 4 6 -4 1876 

42 Ruud Verhoef A 1881 10,5 23 6,5 12 4 11 43 1884 

43 Désiré Fassaert A 1856 14,5 31 9 21 5,5 10 3 1850 

44 Rob Huberts B 1851 12 23 8,5 14 3,5 9 55 1899 

45 Siert Huizinga A 1838 17 31 14,5 26 2,5 5 28 1873 

46 René van Alfen A 1837 6 17 3 7 3 10 -62 1773 

47 Hans van Capelleveen A 1831 5 8 0 0 5 8 -17 1781 

48 Theo van Amerongen A 1830 6 15 4 9 2 6 -38 1759 

49 Tony Hogerhorst A 1830 20 40 16 30 4 10 -53 1815 

50 Robbie Gerhardus A 1828 3 6 0 0 3 6 22 1904 

51 Paul van der Lee A 1799 10,5 22 4 8 6,5 14 -8 1815 

52 Bent Schleipfenbauer B 1792 11,5 22 3 7 8,5 15 2 1790 

53 Ivo van der Gouw A 1785 5 15 2 6 3 9 -48 1718 

Eindstand Seizoen 2013-2014 (vervolg) 
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54 Robert Naasz B 1785 11 19 7,5 11 3,5 8 36 1833 

55 Jacques Boonstra B 1769 15 31 11 20 4 11 1 1780 

56 Jan Groen B 1767 12 25 6,5 18 5,5 7 -14 1788 

57 Albert Marks B 1764 8,5 18 6 11 2,5 7 -16 1749 

58 Nico Schoenmakers B 1764 4,5 9 2,5 4 2 5 -1 1778 

59 Harold Boom B 1761 13,5 22 9 15 4,5 7 129 1839 

60 Rik de Lange A 1751 0,5 1 0,5 1 0 0 1 1766 

61 Patrick van Waardenburg B 1737 3 7 0 0 3 7 -24 1651 

62 Tom Bentvelzen B 1725 11 24 8 18 3 6 -13 1727 

63 Rob van Belle B 1710 18 34 13 24 5 10 44 1728 

64 Hans Rigter B 1709 4,5 7 0 0 4,5 7 47 1849 

65 Hedser Dijkstra B 1700 11,5 22 8 16 3,5 6 45 1707 

66 Tijs van Dijk B 1699 8,5 14 4 8 4,5 6 44 1747 

67 Xadya van Bruxvoort B 1675 6,5 17 1,5 4 5 13 -75 1610 

68 Erwin Velders B 1653 5 8 1 2 4 6 2 1681 

69 Jan Vermeer B 1651 16,5 37 10,5 27 6 10 -119 1637 

70 Umit Duman B 1650 0 0 0 0 0 0 0 1650 

71 Dick Vliek B 1643 8,5 15 2,5 4 6 11 62 1721 

72 Ron Brachten B 1641 4,5 11 0,5 4 4 7 -22 1583 

73 Hub Kusters B 1625 17,5 35 16 28 1,5 7 19 1628 

74 Bob Kooij B 1622 14 28 11 22 3 6 22 1633 

75 Walter Wong C 1619 9,5 12 7 8 2,5 4 119 1826 

76 Theo Koeweiden B 1601 11 23 7 16 4 7 -4 1595 

77 Zekria Amani B 1593 5 8 1 1 4 7 37 1687 

78 Hendrik van Buren B 1586 17 32 15 26 2 6 8 1558 

79 Oscar Mercan C 1583 16,5 34 14 27 2,5 7 34 1613 

80 Walter Manschot B 1575 8 16 4 10 4 6 -8 1588 

81 Rob Elzas B 1573 0,5 1 0,5 1 0 0 7 1776 

82 Horst Eder B 1565 12,5 27 10,5 21 2 6 -11 1576 

83 Koen van Keulen B 1563 10,5 21 10 15 0,5 6 11 1543 

84 Hans Corbeel B 1554 6,5 21 3 9 3,5 12 -64 1501 

85 Quirine Naber B 1527 0,5 3 0,5 3 0 0 -23 1337 

86 Herman de Munnik C 1504 2 6 0 0 2 6 -28 1390 

87 Henk Schunck C 1497 13,5 28 11,5 24 2 4 -53 1470 

88 Lion de Kok C 1495 11 26 6,5 18 4,5 8 -43 1509 

89 Ko Kooman C 1460 18 36 14 29 4 7 -13 1482 

90 Jonathan van der Krogt C 1459 4,5 11 2 5 2,5 6 -12 1434 

91 Hans Derendorp C 1447 11 20 10 16 1 4 36 1473 

92 Michael Mogendorff C 1447 1,5 11 1 6 0,5 5 -99 1255 

93 Kazem Mollahosseini C 1434 21 40 18 32 3 8 16 1445 

94 Jan Zuidema C 1426 15,5 28 13 23 2,5 5 -6 1397 

95 Tom Verberk C 1423 5,5 10 0 0 5,5 10 69 1586 

96 Clemens Wijman C 1416 9,5 16 8,5 14 1 2 37 1465 

97 Ali Shahbaz C 1411 2 3 2 3 0 0 11 1535 

98 Remco Menger C 1411 8 18 6 11 2 7 4 1400 

Eindstand Seizoen 2013-2014 (vervolg) 
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99 Kees van Keulen C 1406 21 37 17 29 4 8 57 1410 

100 Bob Sanders C 1401 10,5 19 6 14 4,5 5 -13 1385 

101 Aart Jurriens C 1400 1 2 1 2 0 0 0 1409 

102 Peter van Deursen C 1387 14 24 11 17 3 7 53 1393 

103 Ernst Singendonk C 1386 0 0 0 0 0 0 0 1386 

104 Nedzat Sulejmani C 1384 7 15 5 10 2 5 -53 1297 

105 Hans Meijer C 1364 14 27 13 23 1 4 -41 1344 

106 Pascal van den Born C 1364 7,5 16 6 10 1,5 6 -36 1324 

107 André de Groot C 1363 5,5 12 3 5 2,5 7 -63 1243 

108 André Meijer C 1344 1,5 3 1,5 3 0 0 -6 1288 

109 Danny Hageman C 1334 8,5 21 7 16 1,5 5 -82 1254 

110 Tom Katoen C 1332 6,5 7 5,5 6 1 1 82 1582 

111 Thijs Stomphorst C 1327 7 14 4 8 3 6 18 1360 

112 Jelle Noordhuis C 1300 8,5 21 7 13 1,5 8 -28 1297 

113 Pim Rijmer C 1278 11,5 22 11,5 22 0 0 2 1298 

114 Cor van der Jagt C 1260 0 1 0 0 0 1 -14 892 

115 Aly-Asad Najak C 1248 0,5 2 0,5 1 0 1 -19 1004 

116 Jan Sanders C 1238 16 30 14,5 28 1,5 2 -20 1236 

117 Ali Forutan C 1232 0 1 0 1 0 0 -18 712 

118 Tamara Liscaljet C 1232 3,5 10 1,5 7 2 3 -68 1097 

119 Jan Pieter Lourens C 1226 2 4 0 0 2 4 -12 1144 

120 Bryan Hieltjes C 1208 6,5 12 1 1 5,5 11 78 1336 

121 Arif Dundar C 1195 0 0 0 0 0 0 0 1195 

122 Christiaan Hoogendoorn C 1184 2 2 2 2 0 0 34 1608 

123 Henk Kelderman C 1183 15,5 35 14,5 33 1 2 37 1164 

124 Max Timmers C 1183 1 2 1 1 0 1 -17 976 

125 Jan Diekema C 1173 8 18 7 11 1 7 -12 1108 

126 Bob Hartogh Heys C 1164 9 25 9 25 0 0 -99 1104 

127 Gerard Viets C 1143 8 17 7 15 1 2 2 1127 

128 Hein van Vlerken C 1137 17 39 16 32 1 7 10 1133 

129 Werner Gubbels C 1122 5,5 16 5,5 16 0 0 -44 1056 

130 Wisse Witmans C 1109 5,5 11 0 0 5,5 11 96 1294 

131 Jurgen ter Haar C 1101 0,5 1 0,5 1 0 0 1 1148 

132 Albert Baarsma C 1087 0 1 0 1 0 0 -13 792 

133 Em Reijmer C 1076 2 4 0 0 2 4 26 1236 

134 Willem Schulte C 1073 0 2 0 2 0 0 -27 747 

135 Phillip Stibbe C 1055 7,5 27 7,5 27 0 0 -91 1025 

136 Seyma Zararsiz C 1044 2 4 0 0 2 4 44 1310 

137 Teun Gal C 1019 2 5 0 0 2 5 1 1022 

138 René de Goey C 1014 3,5 12 3,5 12 0 0 -37 955 

139 Rabia Zararsiz C 999 0 1 0 0 0 1 -1 975 

140 Adam Drysdale C 995 0 1 0 0 0 1 -5 877 

141 Peter van Bruxvoort C 985 1 3 1 1 0 2 -15 837 

142 Jelmer Visser C 964 8 30 7 27 1 3 12 966 

143 Guido Burger C 883 0 15 0 15 0 0 -108 730 

Eindstand Seizoen 2013-2014 (vervolg) 
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