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Een nieuw schaakseizoen, een nieuwe ASV-
Nieuws, die deze keer wat eerder verschijnt 
dan in vorige jaren. Tenminste, dat is (of was) 
de bedoeling. Deze ASV-Nieuws zou moeten 
uitkomen in september, maar door onver-
wachte vertraging bij de drukker is dat niet 
zeker en zou het mogelijk begin oktober wor-
den. De redactie wordt geteisterd door knel-
lende onzekerheid. Overigens, wij leven in 
een onzekere wereld. Als er geen oorlog om mistige re-
denen gevoerd wordt terwijl men niet zeker is dat allerlei 
al of niet aanwezig bewijsmateriaal boven tafel of zand 
wordt gehaald en het eigenlijk ook onzeker is of  er nu 
wel of niet een eind is gekomen of ooit nog zal komen 
aan allerlei oorlogjes, dan is het aan de andere kant ook 
weer onzeker dat…. Wel, laat ik maar ophouden. An-
ders mijmer ik te lang door en wordt het ook nog onze-
ker dat ik vandaag nog even uitgebreid van het goede 
weer kan genieten. Even in de tuin. De zon schijnt. Het 
is onzeker hoe lang nog. Zie ik daar geen wolkje aan de 
horizon verschijnen? Ook dat is niet zeker. In ieder ge-
val, om terug te komen op september of oktober, om me 
in te dekken heb ik maar “september / oktober” boven-
aan de bladzijden gezet. Het moet toch welhaast zeker 
zijn dat ons Lijfblad ergens in die maanden uit komt. 
Op het nieuwe voorblad herkennen we natuurlijk De Op-
bouw, het thuishonk van ASV, waar we over niet al te 
lange tijd uit zullen moeten. Er is nog geen nieuw tehuis 
voor ASV gevonden. Lees hier over elders in dit blad. 

Ondanks het vroege tijdstip is deze Nieuws 
ook weer gevuld met bijdragen van vele le-
den, waarvoor dank. Eén ding is zeker (in de-
ze tijden van onzekerheid): Dankzij de vele 
gevarieerde bijdragen is ook dit nummer van 
ASV-Nieuws weer zeker de moeite van het 
lezen waard! 
 
Om vast zeker te zijn van het op tijd binnen 

komen van kopij vermeld ik hier al vast de sluitingsda-
ta kopij en de data waarop de volgende uitgaven van 
ASV-Nieuws verschijnen: 
 
 
 
 
 

(dan heb je zeker genoeg tijd om wat te schrijven!) 
 
Veel leesplezier, 

Ignace Rood 
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Acht donderdagen lang hebben we ons niet in De Op-
bouw maar elders moeten vermaken, al dan niet met 
schaken. Velen van ons hebben de schaakstukken 
meer dan eens nog aangeraakt. Niet zelden kwamen we 
namen van ASV-ers tegen bij de uitslagen van de vele 
zomertoernooien. Inmiddels liggen er al weer vier club-
avonden achter ons en natuurlijk niet te vergeten ons 
weekendtoernooi.  
 
Speellokaal 
Los van alles wat met schaken te maken heeft, was de 
meest opvallende gebeurtenis van de afgelopen zomer 
natuurlijk het bericht, dat ASV haar thuishonk gaat ver-
liezen. We hebben u daarover in onze brief van 25 au-
gustus ingelicht. Sindsdien zijn er geen concrete ontwik-
kelingen. Achter de schermen wordt echter hard aan 
een oplossing gewerkt. Wij zullen u vanzelfsprekend van 
onze acties op de hoogte houden.  
 
Open Schaak Kampioenschap van Arnhem 
In het eerste weekend van september heeft ASV weer 
flink aan de weg getimmerd. Op onze site en in En Pas-
sant heeft u over dit weekend al van alles gelezen. Pu-
blicitair was het waarschijnlijk een van de meest succes-
volle evenementen sinds het ‘Sonsbeek Open’ van 
1999. In de 15-jarige Martin Becker uit Bochum hebben 
we een kampioen, waar we ongetwijfeld nog veel van 
gaan horen. Het succes van het toernooi is gestoeld op 
een combinatie van factoren. Allereerst is de speelzaal 
in het Lorentz Kennisintensief Ondernemerscentrum zo 
uitnodigend, dat het deelnemersaantal als vanzelf 
groeit. Verder kunnen we bij ASV gelukkig een beroep 
doen op veel en veelzijdige vrijwilligers. Ook lijkt de da-
tum aan het begin van het seizoen een gouden greep. 
 
Vrijwilligers 
Ook in het nieuwe seizoen gaan weer veel vrijwilligers 
voor ASV en haar leden aan de slag. Allereerst is er het 
team van jeugdleiders die veel tijd gaat steken in de ont-
wikkeling van onze jonge schakers en daarmee in de 
toekomst van onze club. Gelukkig wordt het aantal vrij-
willigers die bij de jeugd helpt steeds groter. 
 
Dan hebben we natuurlijk de teamleiders van onze ex-
terne teams. In volgorde van ASV 1 naar ASV 9 zijn dat 
dit jaar Frank Schleipfenbauer, Sjoerd van Roosmalen, 
Erik Wille, Anne-Paul Taal, Jan Vermeer, Tijs van Dijk, 
Ruud Verhoef, Henk Kelderman en André de Groot.  
 
Namens de redacteuren van onze onvolprezen clubbla-
den roepen wij u op om hen mee te helpen bij het vullen 
van deze bladen. Laat uw redacties niet in de steek.  
Immers, lezen gaat niet zonder schrijvers! 
 
Hendrik van Buren is opnieuw actief als 

‘probleemmaker’ van de oploswedstrijd, waarmee u zich 
iedere donderdag naast uw schaakpartij kunt vermaken. 
Voor het schaken bij NIVON op de eerste dinsdagmid-
dag van de maand in de periode november tot mei heb-
ben we Jan Vermeer bereid gevonden dit te coördine-
ren. 
 
En natuurlijk is bovengenoemde opsomming niet com-
pleet, maar het geeft toch weer een indruk hoeveel 
mensen al weer enkele weken voor onze club aan de 
gang zijn. We wensen alle vrijwilligers veel succes toe 
bij de uitvoering van hun taak. 
 
Externe competitie 
Goed nieuws: ASV speelt komend seizoen met negen 
teams in de competitie. Eén meer dan afgelopen sei-
zoen. Op het moment dat u dit leest is naar alle waar-
schijnlijkheid de teamsamenstelling van alle teams be-
kend. Op 25 september zullen we met de teamleiders 
weer enkele organisatorische afspraken maken en we 
hopen dan weer op een gladjes verlopend seizoen. Ook 
zijn we van plan om begin oktober op een clubavond 
voorafgaand aan de interne competitie u gedurende drie 
kwartier bij te praten over de belangrijkste spelregels. U 
wordt daarover verder geïnformeerd via En Passant. 
Vanwege de problematiek rond de zaalruimte heeft het 
bestuur er voor gekozen om dit seizoen geen gemeen-
schappelijke slotrondes van een van de ASV-teams te 
organiseren. 
 
Jeugd 
Onze jeugdleiding is druk bezig om verbeteringen door 
te voeren in de jeugdopleiding. Allereerst is het gelukt 
de groep jeugdleiders uit te breiden. Zo zal Herman van 
der Meulen (vader van Tim) Heleen Drijver (moeder van 
Kasper) gaan assisteren bij de groep beginnende jeugd-
spelers. Heel belangrijk voor ASV dat ook ouders partici-
peren in de jeugdopleiding. Echter ook vanuit de jeugd 
zelf wordt les gegeven aan jeugdspelers die op een iets 
lager niveau zitten. Ook nieuw in de jeugdleiding zijn 
Siert Huizinga, Alex Kruizinga en Roland Stravers. Het 
team van jeugdleiders bestaat nu uit Frank Schleipfen-
bauer, Tijs van Dijk, Theo Jurrius, Theo Koeweiden, Al-
bert Marks, Heleen Drijver, Herman van der Meulen, 
Alex Kruizinga, Siert Huizinga, Roland Stravers, en van-
uit de jeugd zelf Kasper Uithof, Jolien van Eck Duymaer 
van Twist, Lisa Gerritsen en Tim van der Meulen.  
 
De jeugd gaat met vijf teams aan de OSBO-competitie 
deelnemen en we hopen daar natuurlijk veel over te le-
zen in de jeugdhoek van ASV-Nieuws. Ook hopen we 
natuurlijk weer dat een aantal van onze talentvolle ASV-
ers mogen deelnemen aan de jeugdtrainingen van Ser-
vicepunt Oost van de KNSB. 
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Interne competitie 
Op de eerste donderdag van september is de interne 
competitie weer van start gegaan. De eerste twee ron-
den trokken twee keer 47 spelers. Een goede start van 
naar wij hopen een mooi seizoen. We hopen natuurlijk 
dat Remco de Leeuw en Barth Plomp hun titels zullen 
verdedigen. Verder hopen we dat de spelers die op don-
derdag meestal niet kunnen toch op die enkele vrije 
donderdag eens een partijtje komen spelen. Dat is goed 
voor uzelf en daarmee ook weer voor ASV. 
 
OSKA 
Trots! Dat is het gevoel dat het bestuur heeft overge-
houden aan het onlangs gehouden Open Schaakkampi-
oenschap van Arnhem. Trots op het feit dat de organisa-
tie klonk als een klok. Trots op het in kwantiteit en kwali-
teit steeds verder groeiende deelnemersveld. Trots op 
de vele aandacht van de pers en de diverse schaaksites 
op internet. Trots op de uitstekende samenwerking met 
het Lorentz Kennisintensief Ondernemerscentrum. Trots 
op al die mensen die dat weer voor elkaar gebracht heb-
ben. In principe zal het komende OSKA in het eerste 
weekend van september 2004 worden gespeeld. Wat 
ons betreft: zelfde tijd, zelfde plaats! 
 
Door de vele publiciteit rond het OSKA zijn we ook weer 
aan enkele nieuwe contacten gekomen. Zo konden we 
voor een prikkie een verzameling spelmateriaal overne-
men van iemand die over het OSKA gelezen had in de 
Zondagkrant. Wellicht dat we dit materiaal kunnen ge-
bruiken bij het NIVON-daglichtschaaktoernooi, zodat het 
niet nodig is om met materiaal heen en weer te rijden. 
Verder kregen we een flinke hoeveelheid boeken ge-
schonken van iemand die na het overlijden van zijn va-
der een adres zocht voor de schaakboeken. Dat levert 
ons een mooie start op voor de nog te organiseren 
schaakboekenmarkt. Elders in dit blad heeft de promo-
tiecommissie een oproep geplaatst om boeken die u 
toch nooit meer in kijkt beschikbaar te stellen voor dit 
doel. Ook kregen we van de Vietnamese vereniging Arn-
hem het verzoek hun te helpen bij een schaakevene-

ment. Hendrik van Buren zal dat namens ASV op zich 
nemen. Een bewijs dat veel publiciteit loont. 
 
Beleidsplan 
In het laatste nummer van afgelopen seizoen schreven 
we al dat de uitvoering van het jaarplan 2003 vertraging 
oploopt. Het is duidelijk dat op handen zijnde verhuizing 
van ASV niet bevorderend werkt op het tempo waarin dit 
ter hand genomen wordt.  
 
Om uw geheugen even op te frissen noemen we de drie 
thema’s uit ons jaarplan voor 2003 nog even: 

1    Versterken van de organisatie van de vereniging 
2    Stroomlijnen van de jeugdopleiding 
3    Uitbouwen van het OSKA 

 
Om positief te beginnen kunnen we constateren dat het 
uitbouwen van het OSKA door actieve deelnemerswer-
ving en verbeteren van de publiciteit volledig geslaagd 
is. Daarmee is het derde thema voor dit jaar volbracht. 
 
Verder is een start gemaakt met de actiepunten rondom 
het stroomlijnen van de jeugdopleiding. In juli is met de 
jeugdleiding een eerste discussie geweest over de uit-
voering van de actiepunten. Met de uitbreiding van de 
jeugdleiding zijn vervolgens ook de eerste resultaten ge-
boekt. Ook zijn er plannen om tot een leerlingvolgsys-
teem te komen.  
 
Alleen bij het thema ‘verbeteren van de organisatie van 
ASV’ is nog weinig voortgang geboekt. Zoals ook in het 
vorige nummer van dit blad vermeld, heeft het verbete-
ren van de opvang van nieuwe leden daarbij prioriteit. 
 
Zoals u leest, is er weer van alles gaande en hebben we 
het met elkaar enorm druk. Met maar 
een ding voor ogen: 
Alleen door Samenwerking Vooruit! 
 
Wij wensen u een plezierig en 
succesvol schaakjaar toe! 

de ASV-schaakboekenmarkt 

Het bestuur heeft op voorstel van de promotiecommis-
sie besloten een schaakboekenmarkt te organiseren 
voor de leden van ASV. Wanneer en waar de schaak-
boekenmarkt wordt gehouden, wordt later bekend ge-
maakt. Belangrijk is, dat over een breed aanbod van 
schaakboeken kan worden beschikt. Vandaar deze op-
roep.  
 
U heeft in uw verzameling schaakboeken, die u toch 
niet meer gebruikt; 
U wilde binnenkort toch al kleiner gaan wonen en af-
stand doen van uw (schaak)boeken; 

U heeft voldoende aan Fritz en zijn powerbook voor de 
voorbereiding van uw partijen; 
U kijkt de (schaak)boeken eigenlijk toch nooit meer in; 
U vindt het gewoon leuk om iets voor uw vereniging te-
rug te kunnen doen; 
 
Wel aan, denk dan aan uw bestuur en stel uw schaak-
boeken beschikbaar voor: 
 

de ASV-schaakboekenmarkt 
 

GEVRAAGD: SCHAAKBOEKEN 
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Van het wereldschaakfront valt over de afgelopen 
maanden onder meer het volgende te melden. 
In april werd in het “Tulip Inn Millennium” hotel in 
Boedapest een categorie 17 toernooi verspeeld. Ver-
rassende winnaar was ‘good-old’ Nigel Short met een 
score van 6,5 uit 9, waarmee hij de plaatselijke favorie-
ten Judith Polgar en Peter Leko 1 respectievelijk 1,5 
punt voor bleef. 
In de meimaand kende het “Karpov-toernooi” in het Si-
berische Poikovski twee aansprekende winnaars. Peter 
Svidler en Joël Lautier behaalden beiden 6 uit 9 bij dit 
evenement, dat inmiddels is uitgegroeid tot een catego-
rie 16 toernooi. 
Gari Kasparov won voor de vijfde keer in acht jaar de 
“schaak-Oscar”. De “Oscar” wordt door het Russische 
blad “64” toegekend. Dit keer waren 321 journalisten uit 
60 landen om hun mening gevraagd. Gari kreeg 3802 
punten en heeft hiermee een straatlengte voorsprong 
op Peter Leko, die 2668 punten kreeg toegekend. Vis-
hy Anand moest met 2453 punten en een derde plaats 
genoegen nemen. 
Vassili Ivantsjoek deed van zich spreken door het 
schaaktoernooi van “Sigeman & Co” met 7 uit 9 afgete-
kend te winnen. Dit toernooi werd in twee steden ge-
speeld, te weten het Zweedse Malmö en het Deense 
Kopenhagen.  
De traditionele stedenkamp tussen St. Petersburg en 
Moskou werd dit jaar overtuigend door Moskou met 
43,5 tegen 36,5 gewonnen.  
 
Een instituut is teloorgegaan. “Die Schachwoche” ver-
scheen vrijdag 30 mei j.l. voor het laatst. Vierentwintig 
jaar lang verscheen dit Zwitserse schaakweekblad vijf-
tig keer per jaar. De komst van ADSL betekende het 
einde voor “Die Schachwoche”. Voor weinig geld per 
maand kan men tegenwoordig over het “worldwide 
web” van toernooi naar toernooi surfen. Hierdoor nam 
het aantal abonnees in sneltreinvaart af. Uw redacteur 
zal zijn wekelijkse “portie Schachwoche” nog wel even 
missen, want in nog geen tien minuten tijd per week 
was hij op de hoogte van het wel en wee in de wereld 
van het schaak. Weinig tekst met aansprekende kop-
pen en veel partijen was het “Schachwoche-parool”. Dit 
herinnert me trouwens aan een collega van het Duiven-
se Grondbedrijf, die ooit een lijst heeft opge-
steld met typische uitdrukkingen van Duitse 
voetbalverslaggevers. Zijn lijst behelsde uitein-
delijk meer dan 250 verschillende spreuken.  
Herinnert u zich deze nog? “Ein Auftakt nach 
Mass”. Of deze: “Dreh- und Angelpunkt der 
Mannschaft”.  En wat te denken van “der An-
schlusstreffer”. Onovertroffen echter blijven 
“der Fallrücksieher” en “die Schwalbe”.  

Als kleine hommage aan “Die Schachwoche” nog enke-
le strakke (kop)teksten “Auf Deutsch”. 
“Vishy Anand, der Schnellschachköning von Dänemar-
ken, ”Sternstunden für Nigel Short”, “Anatoli Karpov als 
Schnellschach-Virtuose”, “das grosse Schachfest am 
Neckar”, “Geistige Höhenflüge im Hotel “Kreuz”, 
“Titelgewinn auf Biegen und Brechen”, “Indischen Figu-
renzauberer zeigen ihre magischen Tricks”, “Wettstreit 
der elektronischen Monster”, “Sarajevo: Wilde Zeitnot-
schlachten zum Auftakt”, “Biel geriet gegen Sorab unter 
die Räder”… 
“Schachwoche”, we zullen je missen …” 
 
Van het wereldschaaktoneel valt verder nog het vol-
gende te melden. De Georgiër Azmaiparashvili - inte-
ressante naam voor het groot nationaal dictee, niet 
waar - schreef in het Turkse Silivri het Europees kampi-
oenschap op zijn naam.  
Loek van Wely won zoals bekend het Nederlands kam-
pioenschap, terwijl Daniel Stellwagen tijdens dit toer-
nooi zijn ster verder zag rijzen. 
De geplande matches om eindelijk weer één schaak-
wereldkampioen te krijgen tussen Kramnik en Leko in 
Hongarije en tussen Ponomariov en Kasparov in Bue-
nos Aires gingen beide niet door. Nu Ponomariov ook 
heeft geweigerd op Jalta tegen Kasparov te spelen ziet 
het er somber uit voor de hereniging van de schaakwe-
reld. “Pompelmoentje”, zoals Hedser Dijkstra Ponoma-
riov placht te noemen, blijkt dus ook nogal wat noten op 
zijn zang te hebben. 
De “Sparkassen Chess-Meeting”, die in de maand au-
gustus in Dortmund is verspeeld, werd verrassend ge-
wonnen door Viorel Bologan, die Kramnik, Anand , 
Radjabov en Leko respectievelijk 1, 1, 1,5 en 2,5 punt
(en) voor bleef. 
Tijdens de Chess Classic Mainz deed Peter Svidler 
waarvoor hij gekomen was. Hij versloeg Peter Leko in 
de strijd om het wereldkampioenschap “Chess-960” 
met 4,5 tegen 3,5. “Chess-960” is eigenlijk gewoon 
“Fischerandom”. Maar ja, noem heden ten dage maar 
eens iets naar onze Bobby zonder problemen te krij-
gen. Bij het “Fischerandom” - uh sorry, “Chess-960” - 
wordt de beginstelling door het lot bepaald. Er zijn 960 
beginstellingen mogelijk, vandaar de naam.  

 
Ook over een ander “Duitstalig instituut” is er 
nieuws te melden. In dit geval betreft het echter 
een persoon. De persoon in kwestie is 
niemand minder dan dr. Helmut Pfleger. Deze 
sympathieke schaakgrootmeester probeert se-
dert jaar en dag het schaken bij een groter pu-
bliek onder de aandacht te brengen. Wij ken-
nen “der Helmut” natuurlijk vooral van de Duit-

door Nico Schoenmakers 
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se derde netzender “Westdeutscher Rundfunk” (WDR). 
Met name de onnavolgbare dialoogjes met Vlastimil Hort 
spreken nog steeds tot de verbeelding.  
In een interview, dat “Schachmagazine 64” ter gelegen-
heid van zijn 60ste verjaardag met hem had, spreekt 
Helmut de vrees uit, dat de WDR in 2005 stopt met de 
schaakberichtgeving. De afgelopen jaren is al een ver-
schuiving in het aanvangstijdstip doorgevoerd. De uit-
zendingen met Pfleger en Hort plegen inmiddels stee-
vast pas na twaalf uur ‘s nachts te beginnen. Geen 
‘wervend’ tijdstip natuurlijk. 
Het interview werd besloten met de lievelingsanekdote 
van Pfleger, die ik u niet wil onthouden. 
Een schorpioen komt aan bij de Nijl en wil naar de over-
kant. Daarop vraagt hij aan een nijlpaard hem naar de 

andere oever te brengen. Het nijlpaard antwoordde: 
“Nee, zo dom zal ik niet zijn. Dan steek jij mij en ben ik 
dood”. “Maar nee”, zei de schorpioen, “dat zou dom van 
mij zijn. Dan zou immers ook ik naar de bodem van de 
rivier verdwijnen”. Dit overtuigde het nijlpaard en hij nam 
de schorpioen op zijn rug. Maar toen ze midden op de 
rivier waren aangekomen, stak de schorpioen toch toe. 
Het nijlpaard schreeuwde uit: “Wat heb je nou gedaan. 
Nou gaan we allebei ten onder”. Waarop de schorpioen 
riposteerde: “Dat weet ik, maar dit is nou eenmaal mijn 
natuur”. 
Deze wijsheid zal naar ik aanneem menig schaker niet 
onbekend voorkomen … 

Olivier Bruning 

.(1) Arp,F (2062) - Bruning,O [B07] 
Open Schaakkampioenschap Arnhem 2003 – ronde 5 
 
1.e2-e4 d7-d6 2.d2-d4 Pg8-f6 3.Pb1–c3 g7-g6 4.Lf1–
e2 Lf8-g7 5.Lc1–e3 c7-c6 [ik had geen zin op de vroe-
ge ochtend me gelijk het mes op de keel te laten zetten 
na 5...0–0 6.h2-h4] 6.h2-h4 Dd8-a5 7.Ke1–f1 Pb8-a6 
improvisatie 8.h4-h5 g6xh5 9.Le2xh5 c6-c5 10.e4-
e5!? Pf6xh5 11.Th1xh5 c5xd4 12.e5xd6 [12.Le3xd4 
d6xe5; en 12.Dd1xd4 Lg7xe5 zijn allebei iets beter voor 
zwart] 12...Da5-b4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.d6xe7!? [13.Th5-g5! d4xe3 (13...Lg7-f6 14.d6xe7 
Lf6xg5 15.Le3xg5 Th8-g8 16.Lg5-f6 Lc8-f5 17.Pg1–
e2=) 14.Tg5xg7 e3xf2 15.Pg1–e2=] 13...Lc8-e6 14.
Le3-g5? [nog altijd kon 14.Th5-g5! d4xc3 (14...Lg7-f6? 
15.Pc3-e4!) 15.Tg5xg7 c3xb2 16.Ta1–b1 Db4xe7= 
(16...Le6xa2? 17.Le3-g5!) ] 14...f7-f6–+ 15.Pg1–h3 
f6xg5 [15...d4xc3] 16.Ph3xg5 Le6-c4+ 17.Kf1–g1 [17.
Pc3-e2 Db4xe7 maakt het zwart heel gemakkelijk] 17...
Db4xe7 [17...d4xc3 durfde ik niet aan, maar was wel 
speelbaar] 18.Pc3-e4 [wit kon nog rommelen met 18.
Dd1–g4 ] 18...0–0–0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ ….mijn laatste twee partijen van het OSKA lijken me wel de moeite 
waard voor ASV-Nieuws. Niet alleen zeer enerverend,  ze zijn ook 

onlosmakelijk van elkaar verbonden.  Na de partij tegen Arp heb ik heel even 
met hem geanalyseerd om vervolgens te ontdekken dat het alweer 2 uur was 

geworden en ik voor de volgende partij moest aantreden. Voor mijn gevoel heb 
ik dan ook een marathonpartij van 8 uur gespeeld, een gegeven waarmee ik mijn 

geweten t.a.v. het gemiste mat - in - 8 probeer te sussen. 
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maar hier kon hij gerust opgeven. helaas speelde hij 
nog erg lang door 19.Dd1–g4+ Kc8-b8 20.Dg4-g3+ 
Lg7-e5 21.f2-f4 Le5-c7 22.Ta1–e1 De7-g7 23.Dg3-h4 
Td8-f8 24.g2-g3 [24.Th5xh7 Th8xh7 25.Dh4xh7 Dg7xh7 
26.Pg5xh7 Tf8xf4 27.Pe4-d2 Lc4-b5] 24...h7-h6 25.Pg5-
f3 [nog erger is 25.Pg5-h3 Lc7-d8!] 25...Tf8xf4! 26.Dh4-
h1 Tf4-g4 27.b2-b3 Lc4-f7 [27...Lc7xg3] 28.Th5-b5 
Th8-e8 29.Pe4-f2 Te8xe1+ [29...Tg4xg3+ 30.Kg1–f1 
Te8-e3  zou in tijdnood waarschijnlijk iets makkelijk te 
spelen zijn geweest, bijv. 31.Te1xe3 d4xe3 32.Pf3-e5 
(32.Pf2-e4 Tg3-g4) 32...Tg3-g1+! 33.Dh1xg1 e3-e2+] 
30.Pf3xe1 Tg4xg3+ 31.Kg1–f1 b7-b6 32.Dh1–c6 want 
hier waren we reeds aan het vluggeren en dan heb ik 
niet graag zo'n dame voor m'n neus 32...Tg3-e3 [32...
Tg3-g1+ 33.Kf1–e2 Pa6-b4] 33.Tb5-f5 Lf7-e8 34.Dc6-
c4 Pa6-c5 35.b3-b4 a7-a6 36.Pe1–d3 Le8-b5!? 
[directer is 36...Pc5xd3 ; of 36...Lc7-h2! ] 37.Dc4-d5 
Lc7-h2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
nog steeds goed genoeg 38.Pf2-g4 [38.Dd5-h1 Pc5xd3 
39.c2xd3 (39.Dh1xh2+ Pd3-e5+ 40.Pf2-d3 Dg7-g4) 39...
Lh2-g3! 40.Dh1–g2 Dg7-e7] 38...Pc5xd3 [38...Dg7xg4] 
39.c2xd3 Lb5xd3+ 40.Kf1–f2 Te3-e2+ [40...Lh2-g1+] 
41.Kf2-f3 Ld3-e4+ 42.Dd5xe4 Te2xe4 43.Pg4xh2 Te4-
e3+ 44.Kf3-f2 Dg7-g3+ 45.Kf2-f1 Te3-e1# 
0–1 
 
 
(2) Rothuis,V (2091) - Bruning,O [B07] 
Open Schaakkampioenschap Arnhem 2003 – ronde 6 
 
1.e2-e4 d7-d6 2.d2-d4 Pg8-f6 3.Pb1–c3 g7-g6 4.g2-g3 
Lf8-g7 5.Lf1–g2 0–0 6.Pg1–e2 e7-e5 7.h2-h3 Pb8-c6 
op dit moment bood ik remise aan. doordat Arp in de vo-
rige ronde in totaal verloren stelling tot het gaatje door-
speelde moest ik zonder lunchpauze gelijk voor deze 
pot aanschuiven. Ik was doodop! 8.d4-d5?! [een aange-
name verrassing! vincent (die bij winst gedeeld 1e kon 
worden) slaat het remise aanbod af en speelt een voor 
de g3- variant mindere zet. zwart verkrijgt op "konings-
indische" wijze gemakkelijk goed spel. veel lastiger te 
bestrijden is 8.Lc1–e3  .daarmee moest ik alleen wel 
weer aan de bak!] 8...Pc6-e7 [8...Pc6-d4? 9.Lc1–e3] 9.
g3-g4 c7-c6! 10.g4-g5 Pf6-e8 11.Lc1–e3 f7-f5 12.f2-f3 
f5-f4 13.Le3-f2 Pe8-c7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwart heeft reeds het initiatief 14.h3-h4 c6xd5 15.e4xd5 
Lc8-f5 16.Lg2-h3 Dd8-d7 17.Lh3xf5 g6xf5! wit had 
waarschijnlijk gedacht veld e4 voor zijn paard te verkrij-
gen 18.Dd1–d2 b7-b5 19.0–0–0 b5-b4 20.Pc3-b1 a7-a5 
[20...Pc7xd5] 21.h4-h5 Dd7-a4 [21...Tf8-c8; 21...
Pc7xd5] 22.Lf2-h4 Tf8-c8 [22...Da4xa2 23.g5-g6 Pe7x-
d5 (23...e5-e4) ] 23.g5-g6 Pe7xd5 24.g6xh7+ [tijdens 
de partij maakte ik me veel meer zorgen over 24.h5-h6! 
Lg7xh6 (fritz geeft 24...h7xg6 25.h6xg7 Pd5-e3-+) 25.
g6xh7+ Kg8-h8  ;daarna vindt fritz 26.Pe2-g3! Tc8-f8 27.
Lh4-e7 Pd5xe7 28.Th1xh6 f4xg3 29.Dd2xd6 Pe7-c6 30.
Th6-g6 b4-b3 31.Tg6-g8+ Tf8xg8 32.h7xg8D+ Kh8xg8 
33.Dd6-g6+ en wit houdt eeuwig schaak] 24...Kg8xh7 
25.Lh4-f2 [25.Dd2-d3 Pd5-e3] 25...Pc7-e6!? [25...
Da4xa2; 25...e5-e4] 26.Dd2-d3 Pd5-e7 27.c2-c3 d6-d5 
28.Lf2-h4 e5-e4!? [na gelijk 28...Pe6-c5! 29.Dd3-c2 (29.
Dd3-d2 Da4xa2) 29...b4-b3! is het helemaal uit!] 29.
f3xe4 Pe6-c5 30.Dd3-h3 Da4xa2? [eindelijk, als het niet 
meer goed is neem ik op a2! nog altijd is het uit na 30...
b4-b3! 31.a2-a3 (31.Lh4xe7 Da4xe4) 31...Da4xe4–+] 
31.Lh4xe7 Pc5-b3+ 32.Kc1–c2 b4xc3? [pas nu kom ik 
aantoonbaar verloren te staan. 32...Pb3-a1+ 33.Kc2-c1 
(ik had gemist dat 33.Kc2-d2? faalt op 33...b4xc3+) 33...
Pa1–b3+ 34.Kc1–c2 levert remise op] 33.Dh3xf5+ Kh7-
h8 34.Pb1xc3 Ta8-b8 35.Kc2-d3? [gelukkig zag Vin-
cent niet dat hij alles kon kiepen met 35.Le7-a3!+- ] 35...
Pb3-c5+! [vooral niet 35...Da2xb2 36.Le7-f6 d5xe4+ 37.
Kd3xe4+-; remise was wel 35...Tc8xc3+ 36.b2xc3 Pb3-
d4 37.Pe2xd4 Da2-c4+ maar ik wilde meer] 36.Kd3-d2?  
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[nodig was 36.Le7xc5 Da2-c4+ 37.Kd3-d2 Tb8xb2+ 38.
Kd2-c1 Dc4xc5÷ bijv. 39.Df5xc8+ (39.Td1xd5 Dc5-e3+ 
40.Kc1–d1 Tc8-b8! 41.e4-e5 en nu 41...Tb2xe2! 42.
Pc3xe2 De3-b3+ 43.Kd1–e1 Db3xd5-+) 39...Dc5xc8 40.
Kc1xb2 f4-f3 41.h5-h6 Lg7-f6µ] 36...Da2xb2+? [van dit 
moment heb ik nog lang wakker gelegen. wit loopt mat 
na 36...Lg7xc3+! 37.Pe2xc3 Da2xb2+ 38.Kd2-e1 Db2x-
c3+ 39.Ke1–f1 Dc3-f3+] 37.Kd2-e1 Lg7xc3+ 38.Ke1–f1 
Pc5xe4 39.Th1–h3 Db2-c2 40.Th3-d3 Dc2xe2+?? hal-

lucinatie in grote tijdnood 41.Kf1xe2 Tb8-b2+ 42.Td1–
d2?? idem [42.Ke2-f3 Tb2-f2+ 43.Kf3-g4 Tc8-g8+ 44.
Kg4-h3+-] 42...Tb2xd2+ 43.Ke2-f3 Td2xd3+ 44.Kf3xf4 
Lc3-d2+ 45.Kf4-e5 Ld2-c3+ [45...Tc8-e8] 46.Ke5-e6 
a5-a4–+ hier koos ik eieren voor mijn geld en bood remi-
se aan. het kostte me wel een gedeelde 3e plaats! al 
met al een spannende pot ondanks de vele fouten. 
½–½ 
 

Hendrik van Buren 

De gemiddelde ASV-er mag een moedige schaker ge-
noemd worden. Veel schakers keren zich met een lich-
te walging van de problematiek af. Jullie hebben toch 
met een flink aantal meegedaan met de wekelijkse op-
loswedstrijd. Hierbij was er iets meer belangstelling 
voor partijstanden en iets minder voor problematiek. 
Maar ook voor die tweede groep was de interesse gro-
ter dan ik gedacht had. Een uitzondering vormde het 
fancy-schaak. De regels moeten kennelijk gehandhaafd 
blijven. 
Belangstelling voor problematiek wisselt nogal in de 
tijd. Al lang is het gebruikelijk, dat bij de aankondiging 

van een toernooi een tweezet wordt gepubliceerd, 
waarvan iedereen de oplossing kan inzenden. Maar 
met een computer is daar geen aardigheid meer aan. 
Bij steeds meer toernooien ziet men nu elke dag een 
ander probleem voor de deelnemers. Voor wie alles 
goed heeft is er dan kans op één wat mooiere prijs. 
Ook daar is de deelname vaak niet slecht. Zeker de 
eerste dagen als iedereen nog kan winnen. Wie een 
keer faalt ligt er namelijk uit omdat er altijd weer knappe 
koppen zijn, die alles goed hebben. 
Zo’n eeuw geleden was er een verschijnsel, dat nu ge-
heel voorbij is. Bij meestertoernooien werd voor de 
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meesters een wedstrijd georganiseerd. Ik heb er geen 
weet van, dat dat de laatste tientallen jaren nog ergens 
gebeurd is. Wij geven hierbij de opgaven voor de deel-
nemers aan het beroemde toernooi Hastings 1895. Het 
gaat om twee driezetten en een vierzet. Beslist geen 
lichte kost. Ook niet voor de (groot)meesters. De eerste, 
die zijn oplossingen inleverde was Mieses. Hij had ech-
ter een fout gemaakt en mocht weer opnieuw in de slag. 
De wedstrijd werd daarop gewonnen door Marco. Hij 
had 95 minuten nodig, vijf minuten minder dan Schlech-
ter, die tweede werd. Uiteindelijk werd Mieses toch nog 
derde met 114 minuten. Een aardig gegeven. Probeer 
jezelf maar eens te vergelijken met deze grote namen. 
 
 
Probleem 1: 
Wit geeft mat in drie zetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probleem 2:  
Wit geeft mat in drie zetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probleem 3: 
Wit geeft mat in vier zetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij geven een oplossing zonder varianten. Het is zelfs 
nog leuk daar eens naar te kijken. 
Oplossing: Zie bladzijde 20. 

Tijdens het Open Schaak kampioenschap van Arnhem 
hebben we beter nog dan vorig jaar partijen bijna live 
op internet gebracht. Zonder de moderne technologie, 
maar met ouderwetse bordenjongens. We waren dus 
gedwongen langs de borden te “rennen”om de zetten 
mee te schrijven. Dat heeft als voordeel dat we nog wel 
eens aardige fragmenten zagen, waardoor er uiteinde-
lijk meer partijen op internet verschenen dan we vooraf 
gepland hadden. Zo volgden we ook de top van de B-
groep. In deze groep waren elke ronden interessante 
stellingen te zien. In deze groep worden vanzelfspre-
kend veel meer fouten gemaakt dan in de hoofdgroep. 

Echter juist door deze fouten ontstaan met enige regel-
maat zeer leuke stellingen met veel combinatoire mo-
gelijkheden. Onderstaand twee fragmenten. 
 
In de 2e ronde stonden twee jongelingen Youri Gerritse 
(Eindhoven) en Egbert Clevers (Venlo)  tegenover el-
kaar. Het bord ging al snel in brand: 1. e4 e5 2. Pc3 
Pf6 3. f4 d5 4. fxe5 Pxe4 5. d3 Lb4 6. dxe4 Dh4+ 7. 
Ke2 Lg4+ 8. Pf3 Lxc3 9. bxc3 dxe4 10. Ke3 exf3 11. 
gxf3 Le6 12. Dd4 De1+ 13. Kf4 Pc6 14. De4 Dxc3 Na 
deze onorthodoxe openingsfase ontstond na 15. Lb5 
deze stelling.  

Open Schaakkampioenschap Arnhem 

Erik Wille 
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Als volger van de partijen voor de rondeverslagen hoop-
te ik hier op spektakel. Immers, twee jeugdspelers moe-
ten toch garant staan voor spektakel ……… Ik bleek me 
vergist te hebben. Met 15. … Ld7 laat zwart de defensie 
boven alles gaan, terwijl 15. 0-0-0 zoveel mooie kansen 
biedt. De toren op a1 blijft in staan en tegelijkertijd dreigt 
16. … Td4.  
 
Het logische 16. Le3 dat en de toren op a1 dekt en de 
dreiging op d4 verhinderd, werkt niet. Zie het fraaie: 16. 
… g5+. De koning komt nu altijd in het nauw. Een mooie 
stelling voor een analysediagram: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat moet wit nu? 
Een variant: 17. Kg3 Pxe5 18. Tab1 c6 en nu is weinig 
meer te doen tegen de dreiging f5 gevolgd door f4, ter-
wijl de witte aanval gestuit is.  
 
Omdat het zo leuk is nog één: 17. Kxg5 f6+ en nu kan 
18. exf6 niet, omdat na 18. … Thg8 een spoedig mat 
volgt. Dus 18. Kh6 Pe7 en nu is de dreiging 19. Pf5+ ge-
volgd door Thg8 en Lf7+ dodelijk. Analyseren blijft leuk 
als de winst binnen handbereik is, dus in plaats van 18. 
Kh6 eens een andere proberen: 18. Kh4. Nu hebben we 
18. … f5 19. Df4 Pxe5 en opnieuw wint zwart; nu door 
de dreigingen Pg6 en f4. 
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Een leuke stelling om eens op het gemak te bekijken. 
Niet dat er ook maar enige twijfel bestaat of zwart wel 
beter staat, maar het is altijd leerzaam om te kijken of 
zoals in dit geval geprofiteerd kan worden van de positie 
van de witte koning. In de partij volgde 16. Le3 Dxe5+ 
17. Dxe5+ Pxe5 18. Lxd7+ Pxd7 19. Ld4 Pf8 20. 
The1+ Pe6+ 21. Txe6+ fxe6 22. Lxg7 Tg8 en vele zet-
ten later won zwart. Egbert Clevers heeft het dus zeker 
niet fout gedaan, maar voor de echte liefhebbers van 
het combinatiespel was dit een gemiste kans. 
 
Het volgende fragment komt uit de partij Bas van Riel 
(Australië) en G Beltman (Amersfoort) uit de vierde ron-
de van de B-groep. Deze stelling ontstond na de 21e zet 
van zwart Dxa2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is nu de vraag of wit eerder is met de pionnenop-
mars of dat zwart zijn positie op de tweede rij kan ver-
stevigen. Na de zettenreeks 22. e4 Dd2 23. f5 a6 24. 
Dxb7 Teb8 25. De7 Tb2 26. Lf1 ontstaat onderstaande 
stelling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het evenwicht is nog steeds niet wezenlijk verbroken, 
maar het komt nu wel nauw wat er gespeeld wordt. Na 
26. … gxf5 27. exf5 Df2+ 28. Kh1 Dxf5 29. Tc3 Ld5 30. 
Tg3+ Kh8 is wit licht in het voordeel, maar na het ge-
speelde 26. … Lc4 wordt het ineens anders. Bas van 
Riel vervolgde met het logische 27. e6 Na 27. … Tf8 
kiest wit echter voor 28. Txc4. Veel beter lijkt 28. exf7 
Lxf7 29. Dc5 Dg5 30. fxg6 Dxg6 31. Tc3 Db6 en na da-
meruil rest een gunstig eindspel voor wit. In de partij 
bleef de stelling eerst nog in evenwicht: 28. … Df2+ 29. 
Kh1 Dxe1 30. exf7+ Txf7 31. Tc8+ Kg7 32. De5+ Kh6 
33. Df4+ Kh5 Niet 33. … Kg7, want dan volgt vernieti-
gend 34. f6.  34. Df3+ en hiermee mist wit het belangrij-
ke 34. Tc5 met kansen. In tijdnood blundert wit tenslotte: 
34. … Kg5 35. g3 Tf2 0-1  
 
Ook dit was weer een partij met verschillende interes-
sante analysemomenten. En zo gebeurt het vaak dat 
niet de partij, maar juist vanuit een stelling in de partij de 
analyse hele leuke momenten oplevert. Kijk er nog maar 
eens naar en wellicht vindt u nog mooiere zetten. 

Winnaars van de B-groep: 
Bas van Riel en 
Marc Stevens 
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Steenstraat 96 
tel/ fax 026 4453603 

- Arnhem - 

Uw Fleurop bloemist 

advertentie 

Howdy folks! This is Wild Bull speaking. Errr… excuse 
me Cletus… CLETUS! Turn that g****n Billy Joe Sha-
ver record down! I can’t hear meself yappin’! 
That’s better. Now, today I got this crazy idea. The ro-
deo bein’ postponed till after our beloved Mr President 
is finished ridin’ his hobby-horse in the Middle East – 
which could take some time, folks, but we’re gonna git 
dose trrrrrrrrrst commies in the end! – the rodeo bein’ 
postponed, I say, we’re gonna play… chess. Whatsay, 
Cletus? Yeah, chess! Now we all know, this is a limp-
wristed game for hippies, queers and freaks. But not if 
we play it the American Way! And that’s pree-cisely 
what I’m gonna teach y’all today. 
Now, y’all must, one time or another, have come 
across the Caro Kann opening 1.e4 c6. It’s enough to 
make ya wanna puke, what? Instead, you could try the 
HILLBILLY ATTACK. 
 
The HILLBILLY ATTACK is a fine example of chess 
the American Way. Ya move in, ya give those limp 
wrists a few slaps, I say, ya never look back and never 
pull back. Just hit’em sudden, hit’em hard an’ ask 
questions later. 
 
We interrupt this program for a commercial break. 

(……..) 
 
The HILLBILLY ATTACK now, folks, for those of you 
who are still tuned in, starts with the losers’ move 1…
c6 after 1.e4, but then white lashes out with 2.Bc4!! d5 
3.Bb3!! dxe4 4.Qh5!! Now the real HILLBILLY way 
goes 4….g6 5.Dh4!!, but my opponents just keep play-
in’ 4…e6. That’s mighty fine with me, as the following 
games will show. 
 
Longer commercial break. We’re losing lotsa money 
here. 
 
(………………) 
 
Bull,W-Coltrane, Roscoe B.  
Calexico, 2002 
1.e4 c6 2.Bc4 d5 3.Bb3 dxe4 4.Qh5 e6  
4...g6 5.Qh4 Nf6 6.Nc3 is what I mean. Black could 
play 6...Bf5 here, but he could also buy a bottle of 
moonshine liquor and head for the cotton fields, 'cause 
after 7.h3! he's a goner. Trouble is, my Fritz keeps 
playin' that freaky move g6-g5!: 6...Bf5 7.h3 Rg8 8.g4 
g5 9.Qg3 Bg6 Never mind tho', I just play somethin’ li-
ke 10.f3 Nbd7 11.fxe4 Nxe4 12.Nxe4 Bxe4 13.Rh2 

Peter Boel 



12 

  september / oktober 2003                                                                 ASV-Nieuws 

and bust him.  
5.Nc3 Nf6 6.Qe2  
After 6.Qh4, 6...g5! is again a pain in the ass: 7.Qxg5 
Rg8 8.Qe3 Rxg2 9.Nxe4 gives white his little biddy pawn 
back, but that's not why we play the HILLBILLY AT-
TACK now, is it?  
6...Qd4  
Ah'm impressed!  
7.f3! exf3  
After 7...Bb4? white just plays 8.Nxe4 Nxe4 9.fxe4 with 
a big advantage.7...Bd6 8.fxe4 Bxh2 9.Nf3 Bg3+ 10.Kf1 
Qd8 11.d4?! (11.e5 Ng4 12.Rh3 Bf4 13.Qe4 Qb6 14.
Nd1!, my German friend Fritz told me, just wins a piece, 
even after 14...g5 15.g3 f5 16.Qe2!) 11...Ng4 12.Bg5 f6 
13.Bh4 Bf4 14.Ne5 Nxe5 15.dxe5 h5 16.exf6 just didn't 
do in Wild Bull-Do Biddley, Nashville 2002. Much nicer 
would have been 16.Bxf6 gxf6 17.Rxh5 Ke7 18.Rd1 and 
Black won’t get alive out of this one.  
8.Nxf3 Qg4 9.d4 Nbd7 10.Bg5 h6 11.Bh4 Bd6  
For 11...Be7, see next game.  
12.0–0–0 0–0 13.h3  
These checkies just can't bother me. I'm already bustin' 
his butt here!  
13...Qh5 14.g4 Qa5 15.g5!  
Pull over!  
15...Bf4+ 16.Kb1 hxg5 17.Be1! Qb6 18.h4 g4 19.Ng5  
Saddle up the horses an’ ride! 
19…Re8 20.Rf1 Bb8  
Put in a diagram here, Cletus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I was aimin' to sacrifice on e6 all the time and follow up 
with d5. Now I have somethin' that looks even better.  
21.Nxf7!?  
Ya wanna play HILLBILLY, then move like a HILLBILLY, 
son!  
21...Kxf7 22.Qxg4 Kg8 23.Bxe6+ Kh8 24.Qf5 Qd8 25.
d5! Qe7 26.Ne4  
He can't take my horse, of course, 'cause of mate on h5.  
26...cxd5 27.Ng5 Rf8 28.Bc3  
Now I draw my .45.  
28...Qe8 29.Bb4! Bc7 30.Bxf8?!  
30.Qd3! was strong, threatening mayhem on d7, f6 and 
finally, where I wanna hit him where it hurts the most: on 
h7. 30...Ne5 31.Rxf6 Nxd3 32.Rxf8+ Qxf8 33.Bxf8 Nf4 

34.Bxc8 Rxc8 35.Bc5! gives white the edge.  
30...Nxf8 31.Bxc8 Rxc8 32.Rde1 Qd7  
Things startin' to get outta hand here. Darn, I gotta take 
the fraggin' draw.  
33.Nf7+ Kg8  
He could take the knight, sacrificin’ the exchange, but 
33...Qxf7 34.Qxc8 Bd6 35.h5! oughta give him the hee-
bie-jeebies.  
34.Nh6+ Kh8  
34...gxh6? 35.Qxf6 and 36.Rg1 should mop him up ne-
atly.  
35.Nf7+  
Fraggin' draw.  ½–½ 
 
Then, the following year I’m in New Orleans to meet the 
ol’ boys. I enter this honky tonk, pull a few  whiskeys and 
listen to some country music. Who is sitting down in 
fronta me but the Honky Tonk Guy? The guy who plays 
this wussy Caro-Kann all the time. So I tip ma hat, we 
order another round & get goin’.  
 
Shoot! Forgot the commercial break! Here it is. 
 
(…………………..) 
 
Bull,W - Honky Tonk Guy,T  
New Orleans, 2003 
1.e4 c6 2.Bc4 d5 3.Bb3 dxe4 4.Qh5 e6 5.Nc3 Nf6 6.
Qe2 Qd4 7.f3 exf3 8.Nxf3 Qg4 9.d4 Nbd7 10.Bg5 h6 
11.Bh4 Be7  
Looks like the Honky Tonk Guy is more careful...  
12.0–0–0 Bb4  
...but when he sees a long-castled king, he goes for it. 
What a sucker!  
13.d5! Bxc3 14.dxe6 fxe6 15.Bxe6!  
Diagram please, boy!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15...Qf4+ 16.Kb1 Qb4 17.Bb3+  
Pretty stupid would be 17.Bxd7+?? Kf8 and black ma-
tes. It’s white that’s doin’ the matin’ here.  
17...Qe4 18.Qf2! Ng4 19.Qg3  
Just lookit that purty paira bishops!  
19...Ne3 20.bxc3! g5  
'Cause 20...Nxd1 21.Re1 Qxe1? 22.Qg6+ Kf8 23.Qf7 is 
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mate already.  
21.Rd4! Qe7 22.Nxg5!  
There's shock'n awe for ya! I’m havin’ a devil of a road-
map here! 
22...Nf5 23.Qf4 hxg5  
Sad cases are also 23...Nxd4 24.Nf7 or 24.Bf7+ Kd8 25.
cxd4. 
24.Bxg5 Qc5 25.Re1+ Kf8 26.Be7+  
Too bad I didn't play 26.g4 here. Or 26.Rde4. Or..., or...  
26...Qxe7 27.Rxe7 Kxe7 28.Qxf5  
and black had had enough. He coulda known what he 
had comin', whatsay? Now folks, do me a favour and do 
try this at home! 1–0 
 

Commercial block. 
 
(……………………………………………………………..) 
 
 
See ya! 
 
 
 
Wild Bull 
 

Door: een gewone schaker. 
Heeft u dat nu ook wel eens meegemaakt? Je gaat op 
donderdagavond naar je club toe om weer eens lekker 
te spelen. Het seizoen is net begonnen en je ziet uit 
naar het nieuwe schaakjaar. Die avond is Caïssa je niet 
goed gezind en het eerste verlies moet geïncasseerd 
worden. Hoewel je zelf liever een ander resultaat had 
neergezet heb je vrede met de uitslag. Je tegenstander 
had gewoon goed gespeeld en het was nu niet bepaald 
de belangrijkste partij van het jaar. Als je de partij dan 
al achter je hebt gelaten en wat aan het schaken bent 
in het café, krijg je ineens direct en indirect allerlei op-
merkingen over je heen. “Heb je dat nog verloren?” 
wordt met een misnoegend schuddend hoofd ge-
vraagd. “En lekker geschaakt” of “ Zo, die Janssen 
heeft toch verloren, O Janssen ben je er nog, haha!?” 
 
Bij de eerste opmerkingen verdedig je je nog, maar ver-
volgens blijf je de rest van de avond zwijgzaam het 
doelwit. Wat is er nu zo vreemd aan dat je een keer 
verliest, denk je bij je zelf? Komt het doordat je tot de 
“betere” schakers van de club behoort en je van een 
zwakker geachte tegenstander verloor. Is het een kick 
voor anderen als jij verliest? Vind men je tegenstander 
van een dusdanig niveau dat iedereen die tegen hem 
verliest wel uitgelachen moet worden?  
 
Het is een leedvermaak waarvoor geen verklaring te 
geven is. Niet alleen voor jezelf is het uiterst frustrerend 
om continu dergelijke zwakzinnige opmerkingen te ho-
ren, maar ook naar je tegenstander toe is het uiterst 
onhoffelijk. Zijn secure spel, waarover hij zeer tevreden 
kan zijn, wordt volledig genegeerd door de platte op-
merkingen. Elke opmerking die je naar je hoofd geslin-
gerd krijgt is een indirecte sneer over de minderwaar-
digheid van je tegenstander. Als een zwakkere speler 
wint van een sterkere speler verdient hij lof ipv. het 

ridicuul maken van de sterke speler. 
 
Als u al in staat bent geweest om uw “clubgenoten” van 
repliek te dienen en zij zouden in een vlaag van nuch-
terheid uw ernst begrijpen, dan zegt men “het was 
maar een grapje.”  
Deze opmerking is de enige en werkelijke grap die is 
gemaakt. Als u een avond lang dezelfde “grapjes” over 
u heen krijgt van verschillende personen is het statis-
tisch onmogelijk te geloven dat iedereen dezelfde hu-
mor heeft. Daarbij zit in elke opmerking weldegelijk een 
kern van gemeende waarheid. Dat is juist kracht van de 
opmerking.  
Elke schaker weet dat een nederlaag nooit prettig is en 
om hem daar over door te blijven zagen is denigrerend 
en zelfs een beetje zielig.  
 
Het prettige gevoel waar je die avond mee gekomen 
bent is al verdwenen. Het spiksplinternieuwe schaak-
jaar is reeds van zijn eerste glans ontdaan. 
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Een aantal maanden geleden zag ik op zondagmorgen 
voorafgaand aan het optreden van ex-Beatle Paul Mc-
Cartney in het Gelredome te Arnhem een plaatsgenoot 
op TV Gelderland. De beste man toonde de kijker zijn 
zolderkamer waar hij iedere avond Beatles- en Paul Mc-
Cartney-muziek draaide. Zo te zien had deze Duivenaar 
alles, maar dan ook werkelijk alles van zijn idool. Een 
paar weken later zag ik bij het NOS-journaal een stukje 
van Paul McCartney’s optreden op het Rode Plein in 
Moskou. Zijn openingsnummer was - jazeker - “Back in 
the USSR”! 
Ikzelf - jaargang 61 - heb the Beatles niet bewust mee-
gemaakt, maar ik heb sedert 1976 - het jaar van het al-
bum “Black and Blue” - wel zo’n beetje alles van the Rol-
ling Stones gekocht. In 1982 ben ik hiermee gestopt, 
maar niettemin bieden de Stones-albums van de perio-
de 1963 tot 1982 een monumentaal overzicht van de 
muziek van “the greatest rock ‘n roll band on earth”. 
 
Deze zomer nam ik deel aan het “MSD Praha 2003” 
schaaktoernooi, dat verspeeld wordt in een (eenvoudig) 
twee sterren toeristenhotel in een villawijk in Praag 5. 
Zoals zoveel historische steden, is ook Praag op heu-
vels gebouwd. Vanuit het hotel is er een mooi zicht op 
het beroemde Strachov-stadion. Het Strachov-stadion is 
het grootste stadion ter wereld en is gebouwd ter gele-
genheid van de Spartakiaden van - als ik me niet ver-
gis -1953. Het stadion is eigenlijk te groot voor activitei-
ten, hetgeen erin heeft geresulteerd dat naast het Stra-
chov-stadion het voetbalstadion van Spartak Praag is 
gebouwd. In dit Spartak-stadion moest het Nederlands 
voetbalelftal op woensdag 10 september j.l. zijn meerde-
re erkennen in de Tsjechische nationale ploeg. De 3-1 
winst voor de Tsjechen betekende plaatsing voor het EK 
in Portugal. 
 
Zondag 27 juli 2003, de dag van de eerste en tweede 
ronde van het schaaktoernooi, traden de Stones op in 
het Spartak-stadion. Mijn “Stoneshart” begon harder te 
kloppen toen ik ontdekte, dat in de foyer van het hotel 
nog enkele kaartjes voor het concert van Mick Jagger en 
Keith Richards en de mannen werden aangeboden. In 
1982 heb ik de Rolling Stones voor het laatst live in de 
Rotterdamse Kuip gezien en wie weet; dit zou wel eens 
de laatste toernee van de Stones überhaupt kunnen 
zijn. Mijn lobby ten spijt vond ik geen medestanders om 
het concert te bezoeken. De weersvoorspellingen voor 

die avond - regen - kwamen uit en 
hierdoor vingen de Stones pas na tie-
nen aan te spelen. Rond half twaalf 
ging ik die avond naar bed. Op enig 
moment hoorde ik vanaf de heuvel, 
waarop het Strachov- en het Spartak-

stadion zijn gelegen het overbekende “hoehoeoe” … 
“hoehoeoe” … weerklinken. En even later zong ik zacht-
jes vanaf een harde Spartaanse matras vanuit mijn 
Praagse hotelkamer mee: 
 
             “hoehoeoe” … “hoehoeoe” 
 
        I stuck around St. Petersburg, when I saw it was a 
             time for a change 
        I killed the tzar and his ministers, Anastacia    
             screamed in vain 
        I rode a tank, held a general’s rank 
        when the blitzkrieg raged and the bodies stank 
 
             “hoehoeoe” … “hoehoeoe” 
 
        I watch with glee while your kings and queens 
        fought for ten decades for the Gods they made 
        I shouted out, who killed the Kennedy’s 
        when after all it was you and me 
 
             “hoehoeoe” … “hoehoeoe” 
 
 
Mijn mooiste partij deze zomer speelde ik tijdens de 
voorlaatste ronde. Met 4,5 punt uit 7 partijen zou een 
overwinning mij de eerste plaats in de groep hebben op-
geleverd. 
 
MSD Praha 2003. Tienkampen, 8e ronde  
Nico Schoenmakers - Vladimir Fabian (Sokol Pecky) 
 
1. e4 c5 2. Pc3 d6 3. g3 e6 4. Lg2 Pf6 5. d3 Le7 6. 
Pge2 Pc6 7. 0-0 0-0 8. f4 a6 9. a4 Dc7 
10. Kh1 Ld7 11. Pg1 Tab8 12. Pf3 Kh8 13. b3 b5 14. 
De2 Pd4 15. Pd4: cd4: 16. Pd1 Tfc8 
17. ab5: ab5: 
 
Op 17. … Dc2: 18. Dc2: Tc2: volgt uiteraard 19. ba6: en 
de a-pion kan zeer gevaarlijk worden. 
 
18. Ta2 e5 19. f5 Ta8 20. Ta8: Ta8: 21. Tf2 Lc6 22. g4 
Db7 23. g5 Pg8 
24. h4 f6 25. Kh2 Ta1 26. Lb2 Ta8 27. Dg4  
 
Zwart moet zijn heil in het centrum zoeken, terwijl wit 
kan bezien of hij in de koningsaanval winnend kan toe-
slaan. 
 
27. … d5 28. Lf3 de4: 29. de4: Td8 30. Lc1 d3 
31. cd3: Td3: 32. Tg2 Tb3: 33. Pe3 b4 34. Pd5 Ld5: 
35. ed5: Dc7  
 

door Nico Schoenmakers 
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Zie diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwart staat nu een pion voor, maar met goed stukken-
spel moet wit in de koningsaanval voordeel kunnen ver-

krijgen. 
 
36. Ld1 Tb1 37. Tc2 Db8 38. De4 Ta1 39. Dc4 e4+ 40. 
Kh3 e3 41. g6 hg6: 42. fg6: b3  
43. Tb2 De5 44. Tb3: Ld6 45. Te3: Dh2+ 46. Kg4 Ph6+ 
47. Kf3 Dh1+ 48. Ke2 Ta2+  
 
49. Da2: faalt uiteraard op Dg2+ of Dh2+ met dame-
winst. Beide partijen zijn inmiddels in vliegende tijdnood  
 
49. Lc2 Dg2+ 50. Kd3 Df1 
51. Kc3 ??  
 
Aangewezen was bijvoorbeeld 51. Te2 en wit trekt aan 
het langste eind. De tekst leidt tot dame- en partijverlies. 
 
51. Tc2+ 0-1 
 
 

Hendrik van Buren 
Het is een geweldige vondst van onze redacteur. Kom 
met de partij van de maand, of de combinatie van de 
maand en niemand zal inzenden. Maar als goede Hol-
landers schudden wij dan vertwijfeld het hoofd. “Zo goed 
kan het niet zijn wat ik bedacht heb.” Maar met de fout 
van de maand komen we allemaal goed uit de voeten. 
Knoeien doen we allen. Nog sterker: het is de ziel van 
het schaken en dus kunnen we er ook rond voor uitko-
men. Ik verwacht, dat de redacteur al snel moeite zal 
hebben om uit alle geknoei te kiezen. Het zal nog zo ver 
komen, dat we bij hem moeten gaan slijmen om ons 
broddelwerk te mogen vertonen. Ik hoop, dat ik dit keer 
nog bij de gelukkigen hoor. Dat zou een hele compensa-
tie zijn, want het voorval heeft mij begrijpelijkerwijs veel 
pijn gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een stand uit Van Buren – Wiggerts. Gelijk in de 
eerste ronde van de onderlinge competitie was het al he-

vig raak. En redacteur opgepast, ik heb plannen om dit 
niveau het hele seizoen vast te houden. Hier koos ik 
voor een stukoffer, dat ook prima in de categorie “zet 
van de maand – 3e klasse” gepubliceerd kan worden. Ei-
genlijk is het een schijnoffer. 23.e4xf5 Tg6xg4 24.f5xe6  
Nu kan na Pf4+ en Pxe6 26.d5 volgen en wit wint zijn 
stuk terug. Het evenwicht lijkt niet verbroken. 24...Pd7-f6 
Maar dit is veel minder goed. 25.d4-d5 en ik heb twee 
verbonden vrijpionnen, die het stuk meer dan compen-
seren. Zwart kiest gelijk eieren voor zijn geld. 25…Ph3-
f4  (Ignace, zou je hier een tweede diagrammetje willen 
zetten.) Een gemakkelijke stand. Kf2 verliest gelijk na 
Dxh2 en op Kh1 volgt Txg3 met matdreiging en aanval 
op de dame. Dat loopt vast niet goed af.. Dus 26.Kg2-g1 
Pf4-h3 27.Kg1-g2 Pf4-h3+. De foutzet van de maand 
was geen zet maar de handdruk, die nu volgde. Remise 
wegens eeuwig schaak. Met nog een uur op de klok 
keek ik niet nog eens naar Kg2-h1. Die zet kan namelijk 
wel. Dat is ook niet zo moeilijk te zien. Er zou in mijn ge-
dachten dus volgen Tg4xg3, gevolgd door Tg2. Maar wit 
mag eerst. Vanuit het tweede diagram volgt dan: 28.
Kg2-h1 Tg4xg3 29.Lb2xf6 Tg3-g2 30.Dc2xh7+ Dh5xh7 
31.Lb1xh7+ Kg8xh7 32.Lf6xd8 en wit staat huizenhoog 
gewonnen. Hij kan dus helemaal niet 29…Tg2 spelen; 
hij moet terugslaan op f6. Maar nu komt dezelfde grote 
ruil op h7 gevolgd door h2xg3 en weer staat wit zeer 
goed. Kortom: een wijze les. Denk goed na voor je ie-
mand een hand geeft.  
 
 
(De oorspronkelijke titel van dit stukje was “Fout van de 
maand, maar de redactie heeft aangenomen dat dit een voort-
zetting is van de rubriek “Blunder van de maand”, bedacht door 
Richard van der Wel, niet door de redactie  -  Red..) 
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Afgelopen seizoen hebben we het hele seizoen op de 
clubavonden een oploswedstrijd georganiseerd. Onder 
leiding van Hendrik van Buren hebben we elke maand 
een ander thema gehad, waardoor voor iedere puzze-
laar wel enkele maanden aantrekkelijk waren om mee te 
doen. Met 35 deelnemers kunnen we dan ook zeker 
spreken van een geslaagd “oplosjaar”, want met dit aan-
tal noemen we natuurlijk alleen maar de mensen die 
goede oplossingen hebben ingeleverd. Veel meer scha-
kers zijn met de problemen bezig en velen vinden het 
ook alleen maar leuk om de oplossing te vinden, maar 
levert die vervolgens niet in. Dat is het mooie van deze 
wedstrijd.  
 
En eigenlijk moeten we “wedstrijd” tussen aanhalingste-
kens plaatsen, want het is een stuk extra vermaak op de 
clubavond, waarbij jong en oud, sterk en minder sterk, 
man en vrouw door deze puzzels een extra aanleiding 
heeft om samen over schaken te praten. Soms vormt 
dat zelfs het begin van een gesprek dat niet meer over 
schaken gaat en op dat moment wordt het clubgevoel 
alleen maar sterker. En uiteindelijk vormt het schaken bij 
een club ook een invulling van een gedeelte van ons so-
ciale leven. Daar past dus een sterk clubgevoel bij. 
 
Dat het afgelopen seizoen soms wat fanatiek werd, is 
dus ook eigenlijk niet de bedoeling van deze activiteit, 
maar dat moge blijken uit de inleiding van dit artikel. Na-
tuurlijk waren er ook elke maand enkele prijzen en na-
tuurlijk zijn er ook aan het eind van het jaar prijzen uitge-
reikt. Echter dan waren dat zakken pepernoten rond 
Sinterklaas, paaseitjes rond de Pasen en meer van der-
gelijke ludieke prijsjes.  
 
Op die voet gaan we komend seizoen ook verder. Iede-
re maand hebben we een thema gekozen, waar alle op-
drachten van die maand aan voldoen. Nieuw is dat er ie-
dere clubavond ook twee quizvragen gesteld worden. 
Dat geeft u de mogelijkheid om toch elke clubavond 
punten te halen. Voor het totaalklassement of voor een 
van de drie deelklassementen. We hopen zo nog meer 
spelers aan te spreken met deze activiteit. Lever dus 
vooral uw antwoorden in. U kunt dus ook alleen de quiz-
vragen beantwoorden of alleen het probleem oplossen. 
Komend jaar ziet de “themakalender” er als volgt uit: 
 
Programma 
september (4x)  partijstellingen (combinaties) 
oktober (5x)       driezetten 
november (4x)   partijstellingen (de beste zet) 
december (3x)   studies 
januari (4x)        partijstellingen (combinaties) 
februari (4x)       meerzetten 

maart (4x)          partijstellingen (combinaties) 
april (5x)            tweezetten 
mei (3x)             partijstellingen (combinaties) 
juni (4x)             problemen varia (twee, drie en 
                          meerzetten) 
  
Bij combinaties zal per maand een ander thema's ge-
bruikt worden, zoals openingsvallen, blunders, eindspel-
trucs en matcombinaties etc. 
 
Vanzelfsprekend houden we klassementen bij in drie 
ELO-groepen. Opnieuw is groep A voor spelers van 
1800+, groep B voor spelers van 1550-1800 en groep C 
voor spelers met een ELO lager dan 1550. De ASV-ELO 
bij aanvang van het seizoen is hiervoor bepalend. Iede-
re maand zullen dus tenminste drie prijzen uitgereikt 
worden, variërend van een leverworst tot paaseitjes. 
Verder houden we dus in elke ELO-groep vier klasse-
menten bij: 
 

-   Partijstellingen  (dit thema is steeds aan de orde in 
de oneven maanden) 

-   Problemen en studies (is het thema in de even 
maanden) 

-   Quizvragen 
-   Totaalklassement 

 
Dit betekent dus dat we aan het eind van het jaar twaalf 
winnaars hebben, want de gulden regel blijft dat elke 
prijswinnaar maar één jaarprijs kan winnen. Het is dus 
mogelijk dat de nummer vier van een thema nog met bij-
voorbeeld een pot oploskoffie naar huis gaat. Alle reden 
om mee te doen dus. Ook bij de maandprijzen zullen we 
niet altijd de winnaars belonen om te voorkomen dat de 
prijzen steeds bij dezelfde spelers terechtkomen. En 
vanzelfsprekend hebben we af en toe weer een aan-
moedigingsprijs. 
 
Met enige regelmaat zullen we de standen van de twaalf 
klassementen op de clubavond ophangen en vanzelf-
sprekend leest u wekelijks in En Passant de oplossing 
van de laatste week. In ASV-Nieuws zullen we zo nu en 
dan standen publiceren. 
 
En daar sluiten we dan ook mee af. U heeft namelijk de 
eindstanden van afgelopen seizoen van ons tegoed. 
Vetgedrukt staan de prijswinnaars: 
 
Eindklassementen groep A 
 
 
 
 

Erik Wille 
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De prijzen zijn hier dus gegaan naar Barth Plomp als totaalwinnaar en naar Bert Buisman en Remco de Leeuw, 
waarbij Remco de prijs won, omdat Barth geen twee prijzen kon winnen! Opvallend is dat Theo Jurrius in elk klasse-
ment net naast de prijzen viel.  
 
Eindklassementen groep B: 

 Partijstellingen:  
1 Bert Buisman 29 
2 Barth Plomp 25 
3 Theo Jurrius 21 
4 Richard van der Wel 20 
5 Remco de Leeuw 16 
6 Anne Paul Taal 15 
7 Frank Schleipfen-

bauer 
14 

8 Harm Steenhuis 13 
9 Alex Kruizinga 12 
10 Kees Verkooijen 2 
11 Jan Knuiman 1 
12 Gerben Hendriks 1 

 Overige thema’s:  
1 Barth Plomp 39 
2 Remco de Leeuw 29 
3 Theo Jurrius 27 
4 Bert Buisman 20 
5 Anne Paul Taal 19 
6 Frank Schleipfenbauer 19 
7 Richard van der Wel 14 
8 Harm Steenhuis 13 
9 Nico Schoenmakers 3 
10 Alex Kruizinga 2 

 Totaalklassement:  
1 Barth Plomp 64 
2 Bert Buisman 49 
3 Theo Jurrius 48 
4 Remco de Leeuw 45 
5 Anne Paul Taal 34 
6 Richard van der Wel 34 
7 Frank Schleipfenbauer 33 
8 Harm Steenhuis 26 
9 Alex Kruizinga 14 
10 Nico Schoenmakers 3 
11 Kees Verkooijen 2 
12 Jan Knuiman 1 
13 Gerben Hendriks 1 

 Partijstellingen:  
1 Hedser Dijkstra 24 
2 Ignace Rood 17 
3 Donald Dijkers 17 
4 Frits Wiggerts 9 
5 Henk Kuiphof 7 
6 Dick Hajee 4 
7 Kasper Uithof 3 
8 Jan Vermeer 2 

 Overige thema’s:  
1 Hedser Dijkstra 33 
2 Ignace Rood 20 
3 Donald Dijkers 11 
4 Kasper Uithof 10 
5 Frits Wiggerts 9 
6 Jan Vermeer 7 
7 Tijs van Dijk 6 
8 Teun van der Leer 4 
9 Albert Marks 2 
10 Henk Kuiphof 1 

 Totaalklassement:  
1 Hedser Dijkstra 57 
2 Ignace Rood 37 
3 Donald Dijkers 28 
4 Frits Wiggerts 18 
5 Kasper Uithof 13 
6 Jan Vermeer 9 
7 Henk Kuiphof 8 
8 Tijs van Dijk 6 
9 Teun van der Leer 4 
10 Dick Hajee 4 
11 Albert Marks 2 

 Partijstellingen:  
1 Horst Eder 11 
2 Hein van Vlerken 5 
3 Tim van der Meulen 2 
4 Bijan Zahmat 2 
5 Martin Verhage 1 
6 Umit Duman 1 
7 Enrique Jacopucci 1 

In deze groep was Hedser Dijkstra, die overigens maar net achter de winnaar van groep A in het totaalklassement 
finishte, oppermachtig. Hedser was in alle klassementen eerste, vandaar dat de prijzen in de twee andere klasse-
menten naar Ignace Rood en Donald Dijkers gingen. 
 
Eindklassementen groep C: 

In deze groep was de suprematie van Horst Eder niet te doorbre-
ken. Vaste puzzelaar Hein van Vlerken en de jeugdspelers Tim 
van der Meulen en Bijan Zahmat kregen hierdoor de prijzen in de 
deelklassementen.  

 Overige thema’s:  
1 Horst Eder 12 
2 Hein van Vlerken 10 
3 Tobias van Leeuwen 6 
4 Theo Koeweiden 6 
5 Tim van der Meulen 2 
6 Bijan Zahmat 2 
7 René Lemein 2 
8 Christian Sörensen 2 

 Totaalklassement:  
1 Horst Eder 23 
2 Hein van Vlerken 15 
3 Tobias van Leeuwen 6 
4 Theo Koeweiden 6 
5 Tim van der Meulen 4 
6 Bijan Zahmat 4 
7 René Lemein 2 
8 Christian Sörensen 2 
9 Martin Verhage 1 
10 Umit Duman 1 
11 Enrique Jacopucci 1 

Voorafgaand aan de eerste ronde van de interne competitie zijn alle prijzen uitgereikt en op deze avond hebben 
we ook een start gemaakt met de nieuwe “competitie”. Tot dusver is de animo ongewijzigd groot. Op 1 oktober 
zullen de eerste prijzen weer aan een aantal van u ten deel vallen. 
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Afgelopen donderdag heeft u van ons weer de jaarka-
lender ontvangen, waarin u het programma van de club-
avonden voor dit seizoen kunt vinden. Voor de schakers 
onder u, die toch elke week komen is dit van minder be-
lang, maar er zijn ook spelers die geen of juist alleen 
rapid spelen. In dat geval is het handig om de data in uw 
agenda op te nemen. 
 
Als reminder zullen we dit seizoen steeds de kalender 
van ASV opnemen in ASV-Nieuws, maar dan de verkor-

te versie, dus voor de periode tot de verschijning van de 
volgende ASV-Nieuws. Ook hebben we het programma 
van de externe competitie hierin opgenomen. Let hierbij 
echter wel op, dat bij de data voor de wedstrijden van 
ASV 4 tot en met ASV 9 een klein voorbehoud gemaakt 
moet worden. Met name voor de uitwedstrijden kan de 
tegenstander besluiten een week later te spelen. Uw 
teamleider is echter altijd op de hoogte van de enige 
juiste datum, dus misverstanden zijn wat dat betreft 
niet mogelijk! 

Erik Wille 

donderdag  25 september                              interne competitie – ronde 4 
zaterdag     27 september    13.00 uur           ASV 1 – De Schaakmaat 1 (Apeldoorn) 
                                             13.00 uur           ASV 2 – ESG (Emmen) 
                                             13.00 uur           ASV 3 – De Schaakmaat 2 (Apeldoorn) 
donderdag    2 oktober                                   interne competitie – ronde 5 
donderdag    9 oktober                                   interne competitie – ronde 6 
dinsdag       14 oktober         19.45 uur           SMB 9 (Nijmegen) – ASV 8 
donderdag  16 oktober                                   interne competitie – ronde 7 

20.00 uur           VDS (Beekbergen) – ASV 4 
20.00 uur           ASV 7 – Duiven 

donderdag  23 oktober                                   interne competitie – ronde 8 
                                             20.00 uur           ASV 5 – Mook 1 
                                             20.00 uur           ASV 6 – Het Kasteel 2 (Wychen) 
                                             20.00 uur           ASV 9 – Mook 2 
donderdag  30 oktober                                   rapidcompetitie – ronde 1 t/m 4 
zaterdag     1 november       13.00 uur           Veldhoven – ASV 1 
                                             13.00 uur           Borne – ASV 2 
                                             13.00 uur           De Toren 1 (Arnhem) – ASV 3 
donderdag  6 november                                 interne competitie – ronde 9 
maandag    10 november     20.00 uur           De Toren 2 (Arnhem) – ASV 5 
dinsdag       11 november     20.00 uur           De Sleutelzet 1 (Arnhem) – ASV 8 
                                             20.00 uur           Dukenburg 2 (Nijmegen) – ASV 9 
woensdag   12 november     20.00 uur           Glazenburg (Rheden) – ASV 7 
donderdag  13 november                               interne competitie – ronde 10 
                                             20.00 uur           ASV 4 – PION 2 
vrijdag         14 november     20.00 uur           PION 4 – ASV 6 
donderdag  20 november                               interne competitie – ronde 11 
                                                                       verschijning ASV-Nieuws 
zaterdag     22 november     13.00 uur           ASV 1 – SMB 2 (Nijmegen) 
                                             13.00 uur           ASV 2 – Unitas 2 (Groningen) 
                                             13.00 uur           ASV 3 – SMB 4 (Nijmegen) 
donderdag  27 november                               rapidcompetitie – ronde 5 t/m 8 



19 

  september / oktober 2003                                                                 ASV-Nieuws 

Hier een verslagje van mijn Open Schaakkampioen-
schap Arnhem. 
In de eerste ronde moest met zwart tegen de Spanjaard 
Vasquez (1574) aantreden. Het werd Frans. De man 
schaakte alleszins redelijk en ik mocht slechts af en toe 
een pionnetje van hem pakken. Toen dat opgelopen 
was tot vier, wisselde ik 2 pionnen in voor een stuk. De 
man wilde niet opgeven en ik moest hem mat zetten. 
Tegen de jeugdige Mittmann (1408) veroverde ik met 
een gemene truck (penning) een centrumpion. Dat was 
genoeg voor de winst. Tegen ook jeugdige Clevers 
(1731) [zo langzamerhand is iedereen voor mij jeugdig] 
ging de partij gelijk op. Voordat de hel los zou barsten 
bood ik remise aan, hetgeen hij aannam. En toen kwam 
de beruchte partij tegen de latere toernooiwinnaar Van 
Riel (1762, tpr.1957). Vanaf het begin kreeg ik met wit 
geen vat op de stelling. Langzaam bouwde de Australiër 
zijn voordeel uit. Toen ik dacht de partij te vereenvoudi-
gen door dameafruil af te dwingen, was de partij gelijk 
uit en ook mijn aspiraties op een ereplaats. De laatste 
ronde wilde ik perse winnen. Tegen Y.Gerritse (1644) 
met zwart volgt hier de partij. 
  
1.e4, e6; (Frans, ondanks alles vind ik dit geen veilige 
opening) 2.Dd2, c5; (Ik ben gelijk van slag af) 3.f4, Pc6; 
4.Pf3, Le7; 5.g3, Pf6; (Na wit's slappe zet ben ik enigs-
zins gerustgesteld) 6.Lg2, 0-0; 7.0-0, Tb8; (Ik moet toch 
ook een aanval opzetten) 8.d3, b5; 9.h3, Ph5 (Gelijk de 
zwakke plek examineren) 10.Kh2, Dc7; 11.Le3, Lb7; 
12.Df2, d6 13.Pc3, b4; 14.Pe2, a5 (d4 lijkt mij sterk) 15.
g4, Pf6; 16.g5, Ph5 (te snel opgespeeld, ik weet niet of 
het paard daar wel goed staat, feit is dat het daar wel ir-

ritant staat) 17.Dh4, g6; 18.f5, exf5; 19. exf5, d5+ (toch 
mijn eerste succesje) 20.Kg1, Ld6; 21.f6, Tfe8; 22.Df2, 
d4 (de druk wordt groter) 23.Ld2, Te6; 24.Tae1, Tbe8; 
25.Lh1, Pa7; (het paard moet naar b5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26.Pexd4, cxd4; (de druk is te groot geworden, dat 
krijg je als naar deze stelling 20 min. kijkt) 27.Lxb7, Dx-
b7; 28.Pxd4, Lg3; 29.Dg2, Dxg2; 30.Kxg2, Lxc1; 31.
Pxe6, Lxd2 (even nog een paar zetten doen voor de op-
gave) 32.Pc7, Te2+; 33.Kf3, Te3; 34.Kf2, Txh3; 35.
Pd5, Lxg5 Opgegeven, het werd hen te zwart voor 
de ogen. Met deze overwinning werd mijn toernooi 
enigszins gered en eindigde ik nog in de sub-top van de 
B-groep. 

Jan Vermeer 

Vergeet het maar! Hij 
deed een illegale zet! 

Eindelijk gewonnen 
van die gast! 

grinnik 

OSKA 2003: 
Vluggeren in de pauze 
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De interne jeugdcompetitie kent dezelfde opzet als de 
seniorencompetitie. Zo is er de gewone interne en de 
Bekercompetitie. Wel is de interne competitie niet op ra-
ting maar op groepjes naar sterkte ingedeeld waarbij 
men een volledige competitie speelt. Eerst zijn er twee 
periodekampioenschappen waarna wordt afgesloten 
met de Kampioensgroepen. Daaruit rollen diverse 
groepswinnaars maar alleen de winnaar van de hoogste 
groep, de Superliga, mag zich jeugdclubkampioen noe-
men. 
 
En de Beker heeft ook een aardige wijziging: de kinde-
ren worden net als bij tennis geplaatst op sterkte. Daar 
zit het voordeel aan dat de nummers 1 en 2 geplaatst el-
kaar pas in de finale kunnen treffen. Echter, voor de an-
deren zit er ook een positief aspect aan: zij krijgen tijd-
voordeel. Speelt de nummer 1 bijvoorbeeld tegen een 
ongeplaatste speler dan spelen de kinderen het maxi-
male tijdsverschil: 20 tegen 1 minuut. Dit levert aardige 
resultaten op. Verleden jaar won de nummer 1 (Murat 
Duman) de Beker gewoon maar dit jaar lag hij er in de 
kwartfinales uit door in gewonnen stand door zijn vlag te 
gaan. Hij speelde tegen de nummer 8, Tim van der Meu-
len en de tijd was 5 tegen 20. Een week eerder werd 
ook de nummer 2 (Kasper Uithof) eruit geknikkerd door 
nummer 7 Umit Duman. De hoogst geplaatste speler 
nog in het toernooi is nu jeugdclubkampioen Tobias van 
Leeuwen (3).  
 
Behalve deze competities speelt de jeugd ook Bijzon-
derschaak. Ik heb daarbij gekozen voor de 3 varianten 
die de jeugd en ikzelf het leukst vinden. Weggeefschaak 
is topfavoriet maar zelf vind ik Krimpschaak het leukst. 
Als derde spelen we Schots Schaak waarbij je steeds 
meer zetten moet doen (wit 1, zwart 2, dan wit weer 3). 
 
Tot slot maken we weer onze opwachting in de exter-
nes. Niet alleen spelen de jeugdteams weer overal mee 

(eind deze maand de Arnhemcup en het Open NK Ra-
pid, in november de OSBO-competitie) maar ook speelt 
er weer veel jeugd mee bij de seniorenteams. Dit jaar in 
de 2e, 3e en 4e klasse in ASV 5, 6 en 9. Het leuke daar-
van, behalve lange partijen-ervaring, is dat zij meespe-
len met de jeugdleiders. Zo spelen Peter Lincewicz 
(Torenjeugdleider), Albert Marks en Alex Kruizinga 
(nieuw bij de jeugdafdeling!) gezamenlijk in ASV 5, ikzelf 
in ASV 6 en Roland Stravers (nieuw bij de jeugdafde-
ling!) in ASV 9. Alleen Frank Schleipfenbauer, Theo Jur-
rius en Siert Huizinga (nieuw bij de jeugdafdeling!) spe-
len te hoog voor de jeugd en Theo Koeweiden speelt 
extern bij Glazenburg (volgens geruchten straks overge-
nomen door Theothorne, een clubnaam waardig voor 
onze jeugdleider).  
 

Tijs van Dijk 

Meet je met de Oude Meesters: Oplossing 
 
 
Probleem 1: 1.Kb2 Lxf7 2. Kc2 Pce7 3. e3X 
 
Probleem 2.  1.Tb2 Lxb2 2. Da3 Lxa3 3. e5X 
 
Probleem 3:  1.Ke7 Lb3 2.Kf8 Lc4 3.De8 Td2 4.Tf4X 
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Na een lange pauze konden we op 28 augustus de trou-
we gang naar ons clubgebouw weer maken. Daar waar 
we de prijswinnaars van afgelopen seizoen deze avond 
eens het vuur na aan de schenen mochten leggen. 
Remco de Leeuw en Barth Plomp en dan met name 
eerstgenoemde waren de grootverdieners als het om de 
prijzen ging in het seizoen 2002-2003. Na een geani-
meerde avond startte een week later de interne competi-
tie. Iedereen kon weer een frisse start maken en een 
slechte score in het afgelopen jaar was weer vergeten; 
evenals goede scores uit het verleden er niet meer toe 
doen. 
 
Gelukkig wisten velen de weg naar de club weer te vin-
den. Met een opkomst in de eerste drie ronden van res-
pectievelijk 47, 47 en 46 doen we het goed. Al 62 scha-
kers hebben na drie ronden tenminste één interne partij 
gespeeld. Toch kan de opkomst natuurlijk nog veel ho-
ger. Natuurlijk zijn nog enkele spelers die niet van de 
schoolvakanties afhankelijk zijn op vakantie. Ook hopen 
we dat de sterkere schakers van onze club zich dit sei-
zoen regelmatig met de andere clubleden zullen meten. 
Dat is voor hun eigen wedstrijdritme nooit verkeerd en 
voor de op papier zwakkere is het goed om eens op hun 
tekortkomingen gewezen te worden. Kortom: iedereen 
wordt daar beter van! 
 
Op de eerste competitie-avond hadden we meteen al 
vier nieuwe gezichten in ons midden. Laurens Snuverink 
speelt extern bij Dr Max Euwe in Enschede, maar hij 
houdt bij ASV de vorm op peil. Een flinke versterking 
voor onze competitie. Laurens Snuverink opende al met 
een zege op Rogier van Gemert, waarna hij ook tegen 
Sjoerd van Roosmalen uitstekend presteerde met een 
remise. Ook Alex van Galen van De Sleutelzet komt bij 
ons intern spelen. In zijn enige partij tot dusver versloeg 
Alex van Galen zijn oud-clubgenoot Hans Meijer. Ook 
Bart van der Velden is een nieuw gezicht in ASV-
kringen. Eerder schaakte hij in Overijssel en na een on-
derbreking van enkele jaren pakt hij bij ASV de draad 
weer op. Donald Dijkers en Wim Zunnebeld waren hem 
nog te slim af, maar na enkele partijen zal ook bij Bart 
van der Velden de vorm weer terugkeren. Het kost na 
een schaakloze periode immers altijd even tijd om het 
gevoel weer terug te krijgen. Naast dit drietal keerde ook 
Harold Boom terug in ons midden. De speler van het 
Edese De Circel is weer terug ion onze interne competi-
tie. Nog zonder succes overigens, maar in Paul Schoen-
makers en Ruud Verhoef had hij ook geen eenvoudige 
tegenstanders. Sinds de tweede ronde speelt ook Sher-
man Maduro bij onze club. De kopman van het Neder-
lands Antilliaanse Olympiadeteam opende met een ne-
derlaag tegen Sjoerd van Roosmalen slecht. Tegen 

Wouter van Rijn toonde hij echter aan, dat hij een hele 
sterke speler is, zodat Wouter van Rijn op een neder-
laag werd getrakteerd. 
 
Enkele spelers zijn dit seizoen met een vliegende start 
begonnen. Alex Kruizinga heeft alle drie partijen tot 
winst gebracht en won zo al 53 ELO-punten. Ruud Ver-
hoef overvleugelt Alex Kruizinga zelfs nog. Zijn 3 uit 3 
leverde zelfs 62 punten op. De topper is tot dusver ech-
ter Roland Stravers die met drie zeges 64 punten won. 
Overigens mogen we in dit rijtje ook Jan Zuidema niet 
vergeten. Zijn maximale score bracht hem al 59 punten. 
Richard van der Wel, Paul Schoenmakers en Piet Blees 
zullen met hun 2 uit 2 ook niet ontevreden zijn.  
 
Daar waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Dick Hajee 
en Rob van Belle hebben dit seizoen het licht nog niet 
gezien. Beiden verloren alle drie hun partijen. We heb-
ben het hier echter wel over twee vechters, dus kijk niet 
vreemd op als in het volgende nummer van ASV-Nieuws 
ze ineens in de lijst van snelste stijgers staan! Er zijn 
overigens meer spelers die last hebben van een koude 
start: Rogier van Gemert, Jans Askes, Gerrit Verbost en 
de al eerder genoemde nieuwkomers Bart van der Vel-
den en Harold Boom bleven in twee duels nog puntloos. 
 
Omdat we na drie ronden nog niet eindeloos tabelletjes 
met tussenstanden kunnen maken, geven we nu maar 
wat andere standen, namelijk stellingen uit de interne 
competitie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze stelling in de slotstelling van de partij Erik Wille – 
Anne Paul Taal. In de eerste ronde eindigde dit duel al 
na 12 zetten in remise. Blijkbaar was hier de honger 
naar de stukken nog niet zo groot. Toch is het een aar-
dig plaatje met de vraag: kan wit hier verantwoord een 
stuk winnen? Enkele varianten: 
 

Erik Wille 
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13. h3 h5 14. hxg4 hxg4 en nu moet wit een oplossing 
vinden voor het dreigende gevaar over de h-lijn. Hoe dat 
mis kan gaan geven de volgende varianten aan : 
 
Variant 1: 15. Tfd1 Dh4 16. g3 Dh2+ 17. Kf1 Th3 en het 
loopt niet goed af met wit.  
 
Variant 2: 15. Ld1 Dh4 16. Pce2 Dh2+ 17. Kf2 Th3 18. 
Dd2 (op 18. Pg3 volgt 18. … Txg3 19. Dxg3 Lh4) 18... 
Lh4+ met mat in drie als triest einde voor wit. 
 
Variant 3: 15. g3 Dh6 16. Kf2 Dh2+ 17. Ke1 Th3 18. Tf2 
Dg1+ 19. Lf1 Txg3 20. Pde2 Txd3 21. Pxg1 Txc3 22. bx-
c3 Lh4 23. Ke2 Lxf2 24. Kxf2 en nu heeft wit de goede 
oplossing gevonden. Een stuk tegen twee pionnen moet 
hier mogelijkheden geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de 3e ronde zagen we na ruim 20 zetten bovenstaan-
de stelling. Na een gelijkopgaande strijd is deze stelling 
op het bord gekomen bij het treffen tussen twee van de 
nummer 103 en de 103 van de ranglijst, Philip Stibbe te-
gen Wim de Jong.  
In het vervolg raakte Philip Stibbe na een foutje een stuk 
kwijt en vrij snel daarna werd hij matgezet door Wim de 
Jong. Er volgde 1... De1+ 2. Kh2 De7 Wim de Jong gaat 
de verwikkelingen na 2... Dxf2 uit de weg, bijvoorbeeld 
3. Df6+ Kc8 4. De5 Lc6 5. Dh8+ Kd7 6. Dxh7+ Kc8 7. 
Dg8+ Kd7 8. Df7+ Kc8 9. Pd5 Kb8 10. Dxc7+ Ka7 11. 
Df4 Dxc2 met gelijke kansen 3. Pd3 De2 4. Pc5 Kc8 5. 
Dxh7 De5+ 6. Kg1 Dxc5 7. Dh8 
De7 8. h4 Kb8 9. g3 Ka7 10. Dd4+ b6 11. a4 Lc6 12. 
Dc4 De1+ 13. Kh2 Dh1 mat 0-1 
 
In de diagramstand was 1... Dd6 waarschijnlijk net iets 
nauwkeuriger als het gespeelde 1. … De1+. Met 2. Dd4 
kan wit dan kiezen voor een afwikkeling 2... Dxd4 3. 
Pe6+ Ke7 4. Pxd4 c5 5. Pf3 Kd6. Dat is dus niet heel 
handig, omdat zwart nu het initiatief krijgt.  Een andere 
optie is 2. g3 g5 3. Pd3 h6 4. Pe5 De7 5. Kg2 De6 6. c4 
en dan blijft de stelling in evenwicht. 
 
In dezelfde ronde tekenden Erik Wille en Hedser Dijkstra 
voor het volgende plaatje. Na een wat onorthodoxe ope-
ning heeft Hedser Dijkstra het initiatief genomen. Hedser 
Dijkstra antwoordde op wits laatste zet 12. De2 met 12. 
… Pe5. Zwart krijgt echter een winnende stelling als hij 
ingaat op: 12...dxc3 13.Dc4+ d5 14.Dxc8+ Kf7 15.Dxh8 
Dxe4+ 16.Kd1 (Op Le3 volgt 16. … cxb2) 16. … Df3+  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Ke1 cxb2 18. Lxb2 Lb4+ 19. c3 Lxc3+ 20. Lxc3 Dx-
c3+ 21. Ke2 Dc2+ 22. Ke1 Pe5 en zwart wint.  
 
Vervolgens slaan we een stuk over en komen we bij de 
stelling na 21. … Pe4+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hedser Dijkstra ging hier verder verwikkelingen uit de 
weg en koos door zetherhaling voor remise. Dit kwam 
vooral door een achterstand in tijd. Dat was echter niet 
nodig geweest, want zwart staat simpelweg veel beter 
nog afgezien van de pluspion. 22. Kd3 Pc5+ 23. Kd2 h5 
24. Pc7 Lg3 25. Pcb5 Pe4+ 26. Kd3 d5 27. Pc7 Pc5+ 
28. Kd2 h4 29. Pxd5 h3 en zwart heeft goede kansen op 
winst. Zwart kan overigens in de diagramstand het 
paard op a8 niet winnen: 23. … Pa6 24. Pb5 Ld8 25. 
Lxa7 La5+ 26. c3 Kf7 27. Pb6, waarna het voordeel weg 
is. 
 
De fragmenten geven aan dat er weer volop gestreden 
wordt in de interne competitie. Nog 30 ronden te gaan 
en dan weten we weer wie de nieuwe kampioen is. In 
die dertig ronden worden nog zo’n 650 partijen gespeeld 
met ongetwijfeld weer leuke momenten. Het is aan u om 
ervoor te zorgen dat we die niet missen. Laat uw fraaie 
combinaties zien in En Passant of ASV-Nieuws. Ook als 
het niet op het bord gekomen is, maar pas bij de analy-
se is gevonden, is het interessant genoeg om met uw 
clubgenoten te delen. 
 
Als het komende nummer verschijnt zitten de eerste elf 
ronden van de interne competitie erop. Dan hebben we 
weer grote stijgers en dalers, kandidaat-clubkampioenen 
en misschien al wel de eerste bekeruitslagen. De 
staatjes met cijfers zullen dan dus weer niet van de lucht 
zijn. 


