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“Zo’n eerste uitgave van ons lijfblad, aan het 
begin van het nieuwe seizoen, dat zal toch 
echt niet zo’n dik nummer worden… nog wei-
nig te melden en zo… “ dacht ik nog, toen de 
gevreesde Doodlijn alweer was overschreden 
en er wel wat kopij binnen was, genoeg om 
een aardig nummertje in elkaar te zetten.  
Pas na de genoemde lijn begon het goed te 
lopen… de kopij stroomde binnen, de koperdraadjes 
van de KPN konden het nauwelijks aan... 
Maar 48 bladzijden liefst, hoewel daarbij moet worden 
vermeld dat de laatste drie voornamelijk met foto’s ge-
vuld zijn. Tja, kwam zo uit, technische redenen en zo, 
snap je, het aantal bladzijden moet een veelvoud van 4 
zijn en laat ik nou op net 45 zijn blijven steken.... Dan 
maar doorgaan tot 48. 
 
Hopelijk ziet dit nummer er nu goed uit, want zoals 
waarschijnlijk was opgevallen was er bij de laatste ASV-
Nieuws, juli 2005, weer eens wat misgegaan… de proef-
druk zag er goed uit, maar op de een of andere manier 
was er tijdens het drukken in grotere oplage een ander 
lettertype de machinerie binnengeslopen en dat zorgde 
voor een slordige lay-out. De letters waren kleiner, er 
waren veel lege plekken en op tal van plaatsen lagen 
diagrammen niet meer op de goede plaats.  
Tja, da’s niet zo mooi. 

Maar deze Nieuws is wel mooi. Tenminste, 
daar ga ik maar van uit. Ik neem aan dat 
door de andere aanpak van afdrukken het 
ongewenste lettertuig de nek wordt omge-
draaid.  
 
In het volgende nummer zal er een nieuwe 
rubriek verschijnen, waarin leden van ASV 

een echt mooie partij van henzelf zullen gaan zetten. 
Twee ASVers hebben al toegezegd ons een mooie partij 
te laten zien… wie dat zijn… wacht het volgende num-
mer maar af… 
 
Veel leesplezier gewenst, 
namens de redactie, 

Ignace Rood 
 
 
 

Nog steeds lezen we weinig goede berichten over de 
ontwikkeling van het georganiseerde schaakleven. Het 
ledental van de KNSB en ook dichterbij huis dat van de 
OSBO daalt. Hoe kan het dan toch dat het in Arnhem 
juist zo goed gaat? De Toren en De Sleutelzet groeien, 
wat zich ook uit in een groter aantal teams. ASV is er 
opnieuw in geslaagd om met een ledental dat de 140 
overschrijdt met tien teams aan de competitie deel te 
nemen. En dat in de wetenschap dat ASV door de pro-
moties van ASV 6 en 7 vier spelers meer nodig heeft. 
Ligt de oplossing voor de problemen in schaakland dan 
in Arnhem? Nee, dat zou te ver voeren. Wel is duidelijk 
dat de clubs in Arnhem op het goede spoor zitten. 
 
Mooi, dan kunnen we nu lekker achterover leunen. Nee, 
want groeien is één, maar die groei vasthouden of zelfs 
doorgroeien vraagt tenminste dezelfde actieve houding. 
Dus ook in 2005-2006 moeten we met z’n allen aan de 
slag. De jeugd geeft daarin op dit moment het goede 
voorbeeld. Zij zijn nu voor ASV loten van de Grote Club-
actie aan het verkopen. Die inspanning zal ASV weer 
een aardig bedrag in het laatje brengen. Ook heeft ASV 
met het Open Schaakkampioenschap van Arnhem weer 
flink aan de weg getimmerd. 120 schakers zorgden voor 

een sportief succes. Ook organisatorisch verliep het 
weer gladjes, dankzij de inzet van veel vrijwilligers. 
Dank daarvoor. Ook zijn we dank verschuldigd aan de 
directie van het Lorentz Kennisintensief Ondernemers-
centrum en de cateraar van het grand-café.  
 
De externe competitie is voor de “zaterdagteams” ASV 1 
t/m 4 al weer van start gegaan. In oktober volgt de rest. 
Het was weer monnikenwerk om tien teams te beman-
nen, maar mede dankzij de instroom van Jesse Giling, 
Thomas Janssen en Jolien van Twist in ASV 10 lukte 
het toch weer om het rond te krijgen. Inmiddels zijn alle 
teamleiders geïnformeerd door middel van de ASV-
teamleidersgids. Bij de indeling van de teams hebben 
we zo zorgvuldig mogelijk gehandeld. Mogelijk hebben 
we iets teveel gedacht dat iedereen die afgelopen sei-
zoen speelde ook dit seizoen wel zou willen spelen. Ex-
cuus aan hen die we daarmee in verlegenheid brachten. 
Gelukkig hebben we ook die plooien weer gladgestre-
ken. 
 
De interne competitie draait ook weer op volle toeren. 
De opkomst zal de komende weken nog wat groeien. 
Wij roepen u van harte op om zoveel mogelijk te komen 

Van het Bestuur 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

24 november 2005  17 november 2005  

5 januari 2006  29 december 2005 

2 maart 2006  23 februari 2006  

20 april 2006  13 april 2006  

29 juni 2006 22 juni 2006 

Van de redactie 
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spelen. Natuurlijk heeft ASV als pré dat je niet moet, 
maar juist mag spelen. Juist voor spelers die niet vaak 
kunnen, biedt dat de mogelijkheid om zo af en toe te 
spelen. Ons competitiesysteem garandeert u ook dan 
een tegenstander van nagenoeg gelijke sterkte. Ook de 
bekercompetitie en de rapidavonden bieden in dat op-
zicht uitkomst. Dus …… tot donderdag!  
 
En wie alleen aan donderdagavond niet genoeg heeft, 
kan ook nog één keer per maand op dinsdag terecht bij 
het daglichtschaak in het NIVON-activiteitencentrum De 
Molenbeek. Als u hiervoor interesse heeft, schiet dan 
Jan Vermeer even aan. Hij weet er alles van. 
 
Bij de teams zijn we er dus weer in geslaagd om de 
doorstroming vanuit de jeugd tot stand te brengen. Dat 
willen we ook bij de interne competitie zien te bereiken. 
Samen met de jeugdleiding gaat het bestuur de jeugd 
actief stimuleren om dat voor elkaar te krijgen. We ver-
moeden dat daarbij niet het late einde van de partij (voor 
jeugd uiterlijk half elf, omdat in hun partijen een speel-
tempo van 75 minuten per speler geldt), maar meer de 
drempel om mee te doen in die grote groep onbekende 
senioren. ‘Drempels weg’ moet dan misschien ook wel 
het thema zijn om de doorstroming op gang te krijgen en 
te houden. Dat is tweerichtingsverkeer. De jeugd zal 
moeten wennen aan een clubavond van de senioren, 
maar ook de senioren zal weer moeten wennen aan 
nieuwe en vooral veel jongere tegenstanders. We moe-
ten elkaar weer leren kennen. Het is voor de club echter 
van groot belang, dus we verwachten dat iedereen daar 
wel zijn best voor wil doen. 
 
Hoe gaan we ‘drempels weg’ invullen? 

- Door drie of vier jeugdspeler tegelijk te laten door-
stromen zal de stap al iets makkelijker worden voor 
de jeugd.  

- De partijen van die jeugdspelers zullen in dezelfde 
zaal gespeeld worden, zodat een jeugdspeler niet 
alsnog als enige tussen allemaal onbekende oude-
re ASV-ers zitten. 

- Daarnaast zullen de jeugdleiders die ook intern 
spelen voor een stukje binding zorgen. 

- Tenslotte willen we graag, dat een groepje senio-
ren ook de omgekeerde weg bewandeld en dus zo 
af en toe een keer in de interne jeugdcompetitie 
deelneemt. Onze wedstrijdleider gaat daar binnen-
kort enkele senioren actief voor benaderen. 

 
Als we deze stap met zijn allen weten te zetten, dan 
hebben we een belangrijk item uit ons beleidsplan inge-
vuld. We slaan dan een dubbelslag. Immers, als de 
jeugd ook bij de senioren blijft schaken, dan zal er spra-
ke zijn van ledenbehoud. En ledenbehoud is het begin 
van groei. De jeugdafdeling timmert toch aan de weg. 
Op de eerste donderdag van oktober is via de gemeen-
telijke actie “Sportwijs” weer een flinke groep jeugd inge-
stroomd om gedurende een maand kennis te maken 
met schaken bij een club. De ervaring leert dat daar al-
tijd een groep kinderen van blijft. 
 

Net voor de zomer hebben we de kadermentor van het 
Servicepunt Oost van de KNSB, Xander Verbeet, op be-
zoek gehad. Zijn oordeel over onze jeugdafdeling en 
vooral de organisatie daarvan was enorm positief. Wij 
willen u een deel van het voorwoord uit zijn verslag van 
het bezoek niet onthouden: 
 

Sinds de ruim 2 jaar dat ik voor de KNSB het werk 
van kadermentor vervul, heb ik heel wat verenigin-
gen bezocht. Van enthousiaste clubs die graag met 
de jeugd bezig waren tot verenigingen die op zeg 
maar “professionele” wijze met hun jeugd en hun 
kader omgingen. ASV behoort tot de laatste cate-
gorie en verdient met recht de waardering van 
“vooruitstrevende vereniging die heel goed met de 
jeugd aan de slag is”. Dit dankzij een ruime hoe-
veelheid enthousiaste (gekwalificeerde) jeugdlei-
ders en een visierijk bestuur. Namens de KNSB 
een compliment hiervoor! 
 
Een compliment dat wij graag volledig doorspelen naar 
de vrijwilligers die onze jeugdafdeling runnen. Hulde! 
 
Het jaarplan van 2005 telt echter meer punten dan al-
leen jeugdschaak. Onder de bezielende leiding van 
Hendrik van Buren wordt met enige regelmaat het win-
kelende publiek getrakteerd op een schaakdemonstra-
tie. Deze vorm van ledenwerving blijkt ook na ruim twin-
tig jaar nog aan te slaan. Enkele spelers hebben zo de 
weg naar ASV al gevonden.  
 
In het laatste kwartaal van 2005 zal het bestuur nog 
haar uiterste best doen om nog enkele punten uit het 
jaarplan te starten. We zitten dus niet stil in de aanloop 
naar 2006, het jaar waarin ASV 115 jaar bestaat. Ook 
dat jubileum moet de aandacht krijgen die het verdient, 
dus ook daar gaan we mee aan de slag. Tenslotte willen 
we met ASV natuurlijk ook weer actief deelnemen aan 
schaakactiviteiten.  
 
Noteer dus nu al in uw agenda:  13 mei 2006 in Elst  
OSBO-snelschaakkampioenschap voor clubteams! 
In het nog maar prille seizoen is de eerste prijs al weer 
veroverd. De ASV-jeugd wist eind september in Huissen 
beslag te leggen op de Rijn en IJsselcup, een jeugd-
teamtoernooi met teams van Variant, Elster Toren, De 
Toren en ASV. Ook was de ASV-jeugd succesvol op het 
IJscotoernooi in Dodewaard. 
 
Ook de vergadertijgers zijn hun seizoen weer begonnen. 
De najaarsvergadering van de OSBO was minder spec-
taculair dan de twee voorjaarsvergaderingen waarin de 
structuur van de competitie ter discussie stond. Triest 
was dat slechts 18 verenigingen de moeite namen de 
vergadering te bezoeken. Nog geen kwart van de OS-
BO-clubs had interesse, terwijl ook het merendeel van 
de wegblijvers zelfs niet de moeite nam om af te zeg-
gen. Nogmaals triest en haast een belediging van de 
hardwerkende OSBO-bestuurders. 
De presentatie van de “Moderne Schaakbond”door 
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SBO-voorzitter Albert Vasse was het hoogtepunt van de 
avond. De Overijsselse initiatiefnemers willen een struc-
tuurwijziging van de KNSB om zo tot betere besluitvor-
ming en snellere uitvoering daarvan te komen. Kernpunt 
in die ideeën is het opheffen van de regionale bonden 
om tot een in districten opgedeelde centraal georgani-
seerde bond te komen. Het is een reactie op de neer-
gang van het georganiseerde schaak. Of dit echter de 
oplossing brengt ….? U kunt de discussie volgen op 
www.moderneschaakbond.nl. De schaakacademie blijft 
in ieder geval voorlopig een vroege dood bespaard. Op 
www.schaakacademie.nl kunt u nu gratis lid worden en 

de trainingen van stap 1 tot en met 3 volgen. Stap 4 en 
5 zijn in ontwikkeling en ook het schaken via die site zit 
in de pen. Genoeg over deze vergadering. We gaan 
weer schaken! 
 
Natuurlijk hopen we u dit seizoen niet alleen bij ASV, 
maar ook bij vele andere toernooien achter de borden te 
zien. Van uw prestaties willen we dan ook graag lezen. 
Dus eindigen we deze “Van het bestuur” met een op-
roep: Stuur z.s.m. na afloop van het toernooi even een 
berichtje naar Ruud Wille voor En Passant en maak dan 
bijvoorbeeld met een leuk fragmentje een stukje voor 

Even voorstellen 

Niet zelden hebben we het over de ontwikkelingen in 
‘schaakland’. Over de dingen die niet goed gaan, maar 
zeker ook over nieuwe positieve gebeurtenissen. En al-
tijd eindigen we met de rol van ASV in datzelfde 
‘schaakland’. Meestal constateren we dat het goed gaat 
met ASV, maar gelukkig zien we ook dat we op onder-
delen verbetering moeten nastreven. De kwaliteit van 
iedere club in welke sport dan ook valt of staat met de 
kwaliteit en kwantiteit van het kader. Dat het in een voor 
het georganiseerde schaak moeilijke periode goed gaat 
met ASV is alleen maar te danken aan een grote groep 
vrijwilligers die geheel belangeloos voor de club en haar 

leden klaar staan. Drie jaar geleden hebben we in ASV-
Nieuws een voorstelrondje gedaan. In drie jaar tijd ver-
andert het een en ander, dus het is goed om weer eens 
een rondje te maken. 
 
 

Jeugdleiding 
 
Het is geen toeval dat dit de eerste groep vrijwilligers is, 
die we aan u voorstellen. Wekelijks staan negen jeugd-
leiders klaar om de soms onstuimig jongelingen de fi-
nesses van het schaken bij te brengen. Dat is geen een-

Roland 
Stravers 

Een aspirant 
jeugdleider 

Jolien van 
Twist 

Frank 
Schleipfenbauer 

Tijs 
van 
Dijk 

Siert 
Huizinga 

Theo 
Jurrius 

Een aantal van onze jeugdleiders 
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voudige klus al moet gezegd, dat de stappenmethode als 
trainingsmiddel van nature structuur aanbrengt. De afge-
lopen twee jaar heeft de jeugdleiding zich met een enor-
me inzet gestort op het verbeteren van de opleiding. 
Door duidelijke (huis)regels op te stellen, wordt een stuk 
serieuzer geschaakt. De jeugdavond is in twee delen ge-
splitst. In de eerste 45 minuten wordt training gegeven 
en de tweede helft wordt gebruikt voor de interne compe-
titie. Tijs van Dijk runt de interne jeugdcompetitie en ook 
is hij contactpersoon voor de vijf jeugdteams in de OS-
BO-competitie, waarbij hij overigens voor de E-jeugd on-
dersteuning krijgt van Siert 
Huizinga. Tijs is verder “het cement tussen de stenen”, 
variërend van aanspreekpunt voor de ouders en de kin-
deren tot contactpersoon voor andere clubs bij de organi-
satie van schoolschaak, IJscotoernooien en de Rijn-
IJsselcup. Ook Siert Huizinga heeft een dubbelrol. Siert 
geeft les aan de groep kinderen die stap 2 oefent en ver-
der is hij op het gebied van lesgeven een soort mentor 
voor de minder ervaren lesgevers. Ook Roland  
Stravers heeft een dubbelrol. Roland is naast lesgever 
bij stap 2 ook ontwerper en webmaster van de prachtige 
ASV-jeugdschaaksite en bovendien begeleider op toer-
nooien waar ASV-jeugd deelneemt. Frank  
Schleipfenbauer vervult de rol van “jeugdvoorzitter”. Bij 
Frank komen alle lijntjes bij elkaar, zodat het geheel zeer 
gecoördineerd verloopt. De lesgevers zijn: 
 
Stap 1: Theo Koeweiden en Hendrik van Buren 
Stap 2: Siert Huizinga, Roland Stravers  en Martin 
Weijsenfeld 
Stap 3: Theo Jurrius en Jolien van Twist 
Stap 3 en 4: Frank Schleipfenbauer 
Stap 4: Albert Marks 
 
Deze jeugdleiding waakt over de toekomst van ASV. 
Hulp kunnen zij altijd gebruiken. Heeft u interesse om 
ook iets te doen voor de jeugd, variërend van lesgeven 
tot begeleiden bij toernooien en wedstrijden, dan vragen 
wij u met Frank contact te zoeken. 
 
 

Redacties 
 
ASV is in het ge-
lukkige bezit van 
twee clubbladen 
en een website. 
In volgorde van 
realiteit begin ik 
maar met 
www.asv-
schaken.nl. Onze 
site wordt al tien 
jaar beheerd 
door Hedser 
Dijkstra, die ook 
aan de wieg van 
onze site stond. 
Sinds kort is de 
jeugdsite ook 
weer actueel. 

Roland Stravers 
heeft deze nieuw 
ontwikkelde site in 
beheer. Als verslag-
gever van alle ASV-
toernooien, team-
wedstrijden en an-
dere evenementen 
verleent Erik Wille 
hand- en spandien-
sten. Een belangrijk 
deel van de actuali-
teit wordt ook ge-
creëerd doordat de 
clubbladen “online 
staan”. Met En Pas-
sant heeft ASV als 
een van de weinige schaakclubs in Nederland een week-
blad. Ruud Wille is de redacteur, eindredacteur, 
“nieuwsjager”, organisator en typist van dit zeer nuttige 
communicatiemiddel. Naast het weekblad verschijnt er 
ook zes keer per jaar een nummer van het steeds dikker 
wordende ASV-Nieuws. Dit clubblad gaat in op de ach-
tergronden, heeft sfeerverhalen en vooral veel schaak.  
 

Ignace Rood heeft daar de touwtjes in handen met Nico 
Schoenmakers als vaste redacteur en een grote groep 
vaste schrijvers als noodzakelijke ondersteuning. Ook 
onze jeugd heeft haar eigen clubblad Sst! De afkorting 
staat voor SuperSchaakTijdschrift en is ontsproten aan 
het brein van de creatieve genius bij het jeugdschaak, 
Tijs van Dijk. Tijs is ook de stuwende kracht achter het 
blad. 
 
 

Materiaal 
 

Onze materiaalcommissaris Jan Vermeer waakt weke-
lijks over de kwaliteit van ons materiaal. Klokken, borden 
en stukken moeten er tenslotte pico bello uitzien. Ook 
Paul Schoenmakers en Ruud Wille zijn bij voortduring 

Ruud Wille  

Hedser Dijkstra 

Ignace Rood 
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alert op dat waar 
we zeker niet bui-
ten kunnen. 
Sinds ruim een 
jaar hoort tot dat 
materiaal ook 
een voorraad ta-
fels en lampen. 
Theo Jurrius is 
onze 
“lampenman”, 
een functie die 
we uitsluitend 
kennen op de lo-
catie Lorentz. 
Theo hangt ze op 

en haalt ze weer naar beneden. Daarnaast zorgt hij voor 
het nodige onderhoud. Verder is hij onze vaste transpor-
teur als de tafels en stoelen van de ene naar de andere 
speelzaal moeten. 

Teamleiders 
 

Jaarlijks is het weer een heksenklus om de teams samen 
te stellen. Anne Paul Taal, Hedser Dijkstra en Erik Wil-
le bewaken daarbij de grote lijn en hakken daar waar no-
dig knopen door. Het is inmiddels gebruik geworden 
daarbij de jeugdleiding en de teamleiders van ASV 1 en 2 
te raadplegen voor advies. Als die klus dan geklaard is, 
dan moeten de teamleiders aan de slag. Met het groeien-
de aantal teams zijn ook daar steeds meer vrijwilligers 
nodig. Dit jaar worden de teams door de volgende perso-
nen door het seizoen geloodst. 
 
ASV 1: Richard van der Wel ASV 6: Jan Vermeer 
ASV 2: Frank Schleipfenbauer ASV 7: Ignace Rood 
ASV 3: Anne Paul Taal  ASV 8: Roland Stravers 
ASV 4: Erik Wille   ASV 9: Henk Kelderman 
ASV 5: Tijs van Dijk  ASV 10: André de Groot 
 

Jan Vermeer 

Ignace Rood (7) 

Tijs van Dijk (5) Henk Kelderman (9) 

Jan Vermeer (6) 

Erik Wille (4) 

Roland Stravers (8) 
Frank 
Schleipfenbauer (2) 

Anne Paul 
Taal (3) 

Richard van 
der Wel (1) 
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Ledenwerving 
 
In 2005 is een groepje ledenwervers ontstaan. Iedere ge-
legenheid die er is, wordt aangegrepen om op straat re-
clame te maken voor onze prachtige sport en voor ASV in 
het bijzonder. Een activiteit die met de komst van de ASV-
vlaggen nog meer cachet heeft gekregen, is altijd een 
succes. Hendrik van Buren is de grote inspirator van dit 
gezelschap. Jan Vermeer en Nico Schoenmakers ver-
gezellen Hendrik altijd op zijn toer langs het winkelende 
publiek. Deze activiteit moet een steeds belangrijkere 
plaats in gaan nemen in de organisatie van ASV om zo de 
groei van onze club in stand te kunnen houden. Daarom 
zijn we ook blij dat ook Henk Kuiphof, Ruud Wille, Ri-
chard van der Wel, Léon van Tol en Anne Paul Taal zo 
nu en dan en route zijn voor ASV. 
 

Organisatie toernooien 
ASV organiseert al jaren twee toernooien. Het Voorjaars-
toernooi meestal in de tweede helft van maart en in het 
eerste weekend van september het Open Schaakkampi-
oenschap van Arn-
hem. Het bestuur 
krijgt bij de organi-
satie van die toer-
nooien altijd onder-
steuning van Barth 
Plomp, André de 
Groot, Henk Kel-
derman en Sjoerd 
van Roosmalen. 
Ook zijn Theo Jur-
rius en Jan Ver-
meer altijd behulp-
zaam bij het inrich-
ten van de speel-
zaal in het Lorentz. 
 

Oploswedstrijd 
 
 
Wekelijks wordt op 
de clubavond ge-
puzzeld op de pro-

blemen, partijstellingen en studies die op het demonstra-
tiebord in de kantine staan. Deze wedstrijd neemt intus-
sen een niet meer weg te denken plaats in op onze club-
avond. Hendrik van Buren is de man van de problemen 
en Ruud Wille zorgt voor de organisatie er om heen.  
 

Bestuur 
Een actieve club als ASV heeft enige coördinatie nodig. 
Het bestuur probeert dat invulling te geven met het maken 
van afspraken met andere partijen, het uitzetten van een 
richting voor de club en het faciliteren van de vrijwilligers 
zonder wie we niet kunnen. Verder waakt dit vijftal over de 
vriendschappelijke sfeer in de club en probeert het zoveel 
mogelijk activiteiten (mede) te organiseren. 
 
Onze secretaris Ruud Wille vormt daarin een centrale rol. 
Als spin in het web voorziet hij iedereen van de benodigde 
informatie en is hij het vaste contact naar OSBO, KNSB, 
ASF, gemeente,  Lorentz en scouting. Verder is Ruud de 
man achter de acties (sponsorloterij, Grote Clubactie, 
klokkenactie, werving adverteerders, bloembollen en de 
boekenbeurs). Het geld dat daaruit binnenkomt, gaat naar 
onze “Dagobert Duck”. Penningmeester Paul Schoenma-
kers telt de centen en zorgt dat deze zorgvuldig besteed 
worden. De (financiële) waakhond van het bestuur lijkt 
ogenschijnlijk met geen enkele uitgave moeite te hebben, 
maar toch komt hij aan het eind van de rit altijd weer met 
het geld uit. Hedser Dijkstra is het gezicht van de don-
derdag. Interne competitie, bekercompetitie, rapidavon-
den, snelschaakkampioenschap, invallers nodig voor de 
teams, altijd komt u uit bij Hedser. Zijn grote flexibiliteit 
zorgt voor een soepel lopende clubavond. Nico Schoen-
makers is vice-voorzitter in het bestuur. Hij verschijnt in 
de schijnwerper als de voorzitter er niet is. Daarnaast is 
Nico de juridische man in het bestuur, belangrijk bij het 
aangaan van huurcontracten, verzekeringen en dergelijke. 
En dan rest nog de voorzitter Erik Wille. In het bestuur 
bewaakt hij vooral de voortgang van de uitvoering van het 

beleidsplan. Verder 
is hij aan het begin 
van de clubavon-
den de boodschap-
per van de  
dienstmededelin-
gen”. 
 
Zo weet iedereen 
weer wie wat doet 
binnen ASV in het 
nieuwe seizoen. 
Het gevaar van 
dergelijke artikelen 
is dat iemand ver-
geten wordt. Dat 
risico neem ik dan 
maar voor lief.    
 
Met zoveel men-
sen die zich inzet-
ten voor onze club 
is het in ieder ge-
val niet vreemd dat 

André de Groot (10) 

Hendrik van Buren 
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het ASV goed gaat. Dat moet zo blijven en dat is ook een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij roepen dan ook 
iedereen op met de “gewone dingen” binnen onze club te 
(blijven) helpen. Simpele dingen als het opruimen van 
het materiaal na afloop van de partij of even uw kopje of 
glas terugbrengen naar de bar worden nog wel eens 
“vergeten”. Ook het opruimen van de tafels is helaas 
voor sommigen een signaal dat verkeerd wordt uitge-
legd. Dat is niet het signaal om het clubgebouw zo snel 
mogelijk te verlaten, maar juist een teken dat u even kan 
helpen met opruimen. Gelukkig is er een groep spelers 
die dat wel goed begrijpt. Na het opruimen kan in de kan-

tine natuurlijk nog gevluggerd worden en/of een drankje 
genuttigd worden. 
 
Laten we ons samen blijven inzetten voor een nog beter 
ASV. Tenslotte nodig ik de barkeepers/vrijwilligers van 
de scouting graag uit zich in het komende nummer van 
ASV-Nieuws voor te stellen om zo elkaar nog wat beter 
te leren kennen. 
 
Erik Wille 
Voorzitter 
 

Onsterfelijk 
Hendrik van Buren 

Ruud Wille 

Erik Wille 

Paul Schoenmakers 

Nico 
Schoenmakers 

Hedser Dijkstra  

Het begon allemaal met de wekelijkse stand. Eigenlijk 
wilde ik iets uithalen, dat in de buurt van een grap ligt. 
Ik wilde de stand van het diagram op het bord zetten 
met de opgave “Wit speelt en wint”. Gewoon omdat ik 
benieuwd was hoe velen mij zouden aanschieten met 

de vraag of ik Andersen – Kieseritzki op het bord had 
gezet. En niet alleen wij. Iedereen kent die partij. Hij 
heet immers de onsterfelijke. Anderen noemen hem the 
immortal of die unsterbliche of la immortelle dan wel 
beccmertnaya. Ik heb twee jaar geleden, toen we nog 
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de wekelijkse quiz hadden, eens de vraag gesteld: “Wat 
was de opening van de onsterfelijke partij”? Toen bleek 
al dat meer dan de helft het antwoord “Koningsgambiet” 
niet op papier kon krijgen. Maar goed: de diagramstand 
is niet op het demonstratiebord gekomen. 

 
Wat ik van de partij uit mijn hoofd wist is, dat wit zijn hal-
ve strijdmacht weggeeft om dan een stille zet te doen. In 
het diagram is dat de zet 20.e4-e5. Maar nu zit zwart in 
onoverkomelijke problemen. Er dreigt immers: 21.Pxg7+ 
en 22.Lc7 mat. Dus moet zwart zich daartegen verwe-
ren. Jullie weten hoe het verder ging 20…Pb8-a6 Nu is 
veld c7 gedekt. Maar… 21.Pxg7 Kd8 22.Df6 Pxf6 
23.Le7 mat. Dat is onsterfelijk mooi. Maar niets gaat 
voor de donderdagavond uiteraard het bord op zonder 
dat het nog een keer gecontroleerd is. Dat had ik ge-

leerd van een stand van Samuel Loyd, die niet bleek te 
kloppen. Wie houdt daar nu rekening mee? Dus ging 
meer dan anderhalve eeuw publicaties ter analyse. Mijn 
computer kwam vrij snel ook met 20.e4-e5. Maar gaf  
dan 1,2 voor zwart. Is het ding helemaal in de war of 
was Kieseritzki dat? Mijn programma gaat niet veld c7 
dekken maar maakt veld c8 vrij. Nu zit er geen direct 
mat meer in. Met veel schrappen en opnieuw beginnen 
kom ik tot het volgende voor beide zijden optimale zet-
tenverloop 20…La6 21.Pc7+ Kd8 22.Pxa6 Dc3 23.Lc7+ 
Dxc7 (verplicht anders loopt de koning alsnog mat) 
24.Pxc7 Pc6 25.Pxa8 g6. Nu staat wit zichtbaar iets be-
ter. Mijn schaakprogramma geeft hem na een kwartier 
0,9. Maar dat is dus zeker niet uit in een paar zetten. 
Je wordt vreselijk nieuwsgierig of dit bekend was of niet. 
En als dit ooit direct ontdekt was of dan de naam onster-
felijk aan de partij was gegeven. Ik vond de partij in mijn 
verzameling zeven maal. Maar ik heb niet de inhoud van 
alle tijdschriften gecatalogiseerd. Wellicht dat er publica-
ties zijn, die met een afwijkende analyse komen. Maar 
doorslaggevend voor mij was, dat Emanuel Lasker er 
over zwijgt. Hij liet de partij vaak zien als hij een lezing 
gaf. (Om de een of andere reden vraagt men dat top-
spelers tegenwoordig niet of nauwelijks meer.) Hij rept 
alleen over de noodzaak veld c7 te dekken. Hij zal er 
toch goed naar gekeken hebben. 
De vraag aan iedereen ligt dus voor de hand: Is er een 
publicatie bekend, waarin de onsterfelijke eindigt met 
een stellingsplus voor wit en niets meer? Anders zou de 
partij vandaag een beetje gestorven zijn. En logischer-
wijs komt er dan uit de hele wereld veel navraag naar dit 
nummer van ASV-Nieuws.  
  

Wereldschaaknieuws in ASV-Nieuws - 16 
door Nico Schoenmakers 

Hè, hè. Eindelijk! Eindelijk spelen ‘s we-
relds beste schakers weer om de schaak-
troon. In een achtkamp wordt in het Ar-
gentijnse San Luis om de wereldtitel ge-
streden. Wanneer u dit leest, is de nieu-
we wereldkampioen bekend. Jammer, 
dat niet ook Vladimir Kramnik meedoet. 
Gezien zijn resultaten tijdens recente top-
toernooien zou ik hem trouwens weinig 
kansen toedichten om deze achtkamp winnend af te 
sluiten. Verder is de grote afwezige natuurlijk Kasparus. 
“Kasparus?”, zo zult u zich wellicht afvragen. “Wie is 
Kasparus?” “Bedoelt-ie niet Kasparov?” “Neen, waarde 
lezer, neen”! Gari Kasparov is zoals bekend gestopt met 
toernooischaak. “Ik doel inderdaad op Kasparus”. 
 
Het wereldschaaknieuws van de afgelopen maanden. 
Vishy Anand won het snelschaak k.o.-toernooi in het 
Spaanse León. In de Hongaarse universiteitsstad Mis-
kolc speelden Peter Leko en Micky Adams een twee-
kamp, die eindigde in 4-4, nadat Micky met maar liefst 
3-0 had voorgestaan. De Filipijn ‘good old’ Eugene Tor-

re en de Australiër Ian Rogers wonnen 
samen het schaaktoernooi in het exoti-
sche Cha-Am. 
Arkadi Naiditsch won sensationeel het 
supertoernooi in Dortmund. Hij liet onder 
meer Veselin Topalov, Peter Svidler, 
Loek van Wely, Vladimir Kramnik, Micky 
Adams en Peter Leko achter zich.  
In Londen vond Michael Adams zijn Wa-

terloo. In zijn tweekamp tegen de computer Hydra ver-
loor hij met maar liefst 0,5 - 5,5! Het schijnt dat Hydra 
eerder het openingsboek uitzet in vergelijking tot andere 
programma’s, waarna zijn rekenkracht ter grootte van 
circa elo 3.000 op den duur het verschil maakt tussen 
mens en machine. De winst van Hydra deed de redactie 
van “Schach Magazin 64” opmerken, dat: “Er komt de 
dag, dat het nieuws dat een computer tegen een mens 
geschaakt heeft, wordt geriposteerd met de vraag: 
“Waarom? …” 
 
Nieuws van het boekenfront. Het vierde deel van “Meine 
grossen Vorkämpfer” van Gari Kasparov is uit. Het boek 
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behandelt de zevende en de achtste schaakwereldkam-
pioen. Vassili Smyslov en Michail Tal. “Smyslov, dat is 
de moderne Capablanca”, aldus Tal. “Tal was niet van 
deze wereld, hij was buitenaards”, meent niemand min-
der dan wereldkampioen Vladimir Kramnik. Volgend 
Kasparov is dit boekenproject het belangrijkste, dat hij 
naast het winnen van het wereldkampioenschap in 1985 
heeft gepresteerd. “Mind his words”! 
Een andere ‘must’ is natuurlijk het boek van Jan Tim-
man over de legendarische kandidatenmatches op Cu-
racao. “The Battle of Minds that Shook the Chess 
World”. Op naar de schaakboekenhandel … 
 
De Roemeen Liviu-Dieter Nisipeanu werd in Warschau 
Europees kampioen. De Azerbeidjaan Radjabov werd 
tweede, terwijl Oekraïner Karjakin derde werd. Katerina 
Lahno uit de Oekraïne schreef het vrouwenkampioen-
schap op haar naam. 
In het Zwitserse Biel schreven de Oekraïner Andrej Vo-
lokitin en Boris Gelfand gezamenlijk het traditionele zo-
mertoernooi op hun naam. 
Tijdens het Europees kampioenschap voor landenteams 
in Göteborg blameerde Rusland zich met een 14e 
plaats. Het valt te hopen, dat in het huidige Rusland “de 
enkeltjes Siberië” uitverkocht zijn. Verrassende winnaar 
werd “Oranje”. Loek van Wely, Jan Timman, Eric van 
den Doel, Ivan Sokolov en Sergei Tiviakov werden alom 
geprezen voor de getoonde teamgeest en teampresta-
tie. “Hulde mannen!”, ook namens de redactie van ASV-
nieuws. Bij de vrouwen won dit jaar overigens Polen. 
“Het grootste schaakfestival ter wereld” in het Tsjechi-
sche Pardubice werd dit jaar gewonnen door de Bulgaar 
Andrej Kowalek. Het Amsterdam Chess Tournament 
werd een prooi voor de Oekraïner Pavel Eljanov. 
 
Bij de Chess Classic in de Rheingold-Halle te Mainz 
werd de snelschaaktweekamp als vanouds gewonnen 
door Vishy Anand. Dit maal was hij te sterk voor Alexan-
der Gritschuk. In Mainz word ook het officieuze wereld-
kampioenschap “Fischer Random Chess” verspeeld. 
Opnieuw toonde Peter Svidler zich de sterkste bij dit in 
Mainz steevast “Chess960” genoemde ‘spelletje’. 
Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de 
Duitse grootmeester Wolfgang Unzicker werd in Mainz 
ook een “dinosaurussen-vierkamp” georganiseerd. 
“Dinosaurussen” is de naam, die wordt gebruikt voor 
schakers boven de vijftig. Naast ‘der Wolfgang’ namen 
Anatoli Karpov, Victor Kortsjnoi en Boris Spasski aan 
deze nostalgische vierkamp deel. In Mainz werd trou-
wens een nieuw begrip geïntroduceerd: “de krokodillen”. 
“Krokodillen” zijn oude schakers die nog steeds bijten. 
Een van de hoogtepunten bij de “krokodillen-vierkamp” 
vond al meteen in de eerst ronde plaats. Kortsjnoi trok in 
de partij tegen zijn voormalige aartsrivaal Karpov 
meteen de psychologische trucendoos open. 
‘Gewapend’ met donkere zonnebril trad onze Victor ten 
strijde. “Baguio City 1978 revisited”? 
  
Hans Ree wees in zijn rubriek in NRC Handelsblad van 
20 augustus erop, dat Hans Walter Schmitt, de organi-
sator van het schaakfestival in Mainz, naast het gewone 
programma iedere keer weer iets weet te verzinnen 

waar journalisten graag over schrijven. Vorig jaar was 
het een bevrijdingsactie voor Bobby Fischer, maar dat 
hoeft nu niet meer, want Bobby zit veilig op IJsland. Vol-
gens de laatste berichten heeft hij daar een stamcafé 
gevonden en ook heeft hij een lezing gehouden over de 
matches tussen Karpov en Kasparov, die volgens Fi-
scher doorgestoken kaart waren. 
Laatst verhaalde Siert Huizinga nog een oude Fischer-
anekdote. Op de vraag wie zou winnen als Fischer te-
gen God zou aantreden antwoordde Fischer het volgen-
de. “Ja kijk, met zwart wordt het natuurlijk moeilijk tegen 
God. Maar ik zou voor ‘die en die’ verdediging kiezen en 
dan zouden we in ‘die en die’ stelling terechtkomen en 
dan zie ik echt niet in hoe God dat tegen mij nog zou 
kunnen winnen. Het wordt moeilijk voor mij, dat weet ik, 
maar remise zou ik het toch zeker wel kunnen houden, 
denk ik. En als ik wit heb, jááh dan, dan open ik natuur-
lijk met 1. e4 en bij ‘die en die’ voortzetting zie ik niet in 
hoe God die stelling nog zou kunnen houden. Dus met 
wit, jááh met wit, geef ik mezelf een hele goeie kans te-
gen God”, aldus deze Fischer-anekdote. 
 
Deze aflevering van het wereldschaaknieuws sluiten we 
af met Kasparus. Ongetwijfeld heb ik u nieuwsgierig ge-
maakt. “Heb ik iets gemist?”, zo vraagt u zich mogelij-
kerwijs af. Welnu, ja en nee. Ja en nee? Inderdaad, ja 
en nee! We hebben het namelijk voor deze ene keer 
eens niet over een opkomend schaakfenomeen, maar 
over … uh … juist … een nieuw biertje!  
In mijn lijfblad “Pint, nieuws voor biergenieters”, nr. 149, 
augustus 2005, pagina 8 en 9, staat een artikel over 
Kasparus uit Nagele. “Het begint altijd hetzelfde: Je 
houdt van bier. Op een gegeven moment kom je er ach-
ter dat bier niet per definitie pils hoeft te zijn, maar dat er 
ook andere brouwsels bestaan en dat die verdomd lek-
ker kunnen zijn! Niet zelden gaat zo’n liefhebber dan 
proberen of hij dat zelf ook kan maken. En dat blijkt mo-
gelijk. Ook Kasper Katuin dronk graag een biertje, toen 
hij van een vriend van zijn zus, een Engelsman, die bier 
brouwde uit blik, zelf een blik kreeg om het eens te pro-
beren. Van het een kwam het ander. In 1994 versche-
nen de eerste bieren van brouwerij Kasparus uit Nagele 
op de markt.” 
Kasparus kent overigens een aantal vaste brouwsels. 
‘Bokkus’, een bokbier dat wordt gebrouwen sinds 1995 
en 7,5% alcohol bevat. Het is een zwaar, donker, aro-
matisch bier met een droppige nasmaak. In 2004 is de 
smaak wat fruitiger geworden. ‘Kasparus kerstvers’ is 
een winterbier met een alcoholpercentage van 8,3%. 
‘Kasparus pilsener’ is een pilsener variant die hergist en 
een alcoholpercentage van 5,3% heeft. ‘Kasparus witje’ 
wordt gebrouwen met poldergerst en maïs. Het is zacht 
van smaak. Verder zijn nog verkrijgbaar het tarwebier 
‘Schokker(s) lust’, ‘Schokker(s) last’ en de grand cru 
‘Prestice’. ‘Kasparus Swarte Bessie’ en ‘Patrix’ tenslotte 
worden op dit moment niet meer geleverd. Of ze in de 
toekomst terugkomen? Wie zal het weten.   
 
Zouden ze trouwens ook op IJsland Kasparus drinken? 
… 
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Al jaren doen we mee met een jeugdteam en zelfs volg-
de na rustige eerste jaren de ene promotie op de ande-
re. Zo werd ASV 7 ASV 6 en vanaf dit jaar ASV 5 en de 
OSBO-klasse werd van de 4e de 3e en nu de 2e. De 
kinderen groeiden mee en er werd zelfs eentje AB-
categorie-af dus die mag geen jeugd meer heten. 
 
Nu dus als ik de 2 getrouwe reserves meereken een 
ASV 5 met 1 inmiddels volwassene en 3 bijna-
volwassenen en tijd om een nieuw team met kinderen te 
beginnen, we beginnen dan ook weer onderaan met 
ASV 10 en als captain niemand minder dan OSBO-
jeugdleider Andre de Groot. De jeugdspelers blijven 
daarnaast uitkomen voor hun teams op de jeugdzater-
dagen. We werken dus volop mee aan meer teams in 
de OSBO-competitie. 
 
 
Om te chauffeuren hebben we altijd een aantal senioren 
in het team meegeplaatst. Dat zijn veelal wel senioren 
met jeugd-affiniteit zoals voor mijzelf (ASV 5) en Andre 
bijvoorbeeld opgaat. Daarnaast in ASV 10 Jesse Giling 
(12 jaar), Thomas  Janssen (12), Umit  Duman (13) en 
Jolien van Twist (17). Aan de leeftijden is te zien dat we 
liefst uit spelen op een clubavond op de vrijdag of op 
een doordeweekse avond in de vakantie. Met medewer-

king van de OSBO-competitieleider in de poule-indeling 
is dit goed te doen. 
 
Vaak moet een kind in verband met school toch verstek 

Jeugdhoek 
Tijs van Dijk 

Overkill jeugdleiders als teamcaptains? Hier zien we 
de teamcaptains van ASV 2 en ASV 10 (foto 15-09-
05), verder hebben ook ASV 5 en ASV 8 een 
jeugdleider aan de macht. 

Op de massakamp was het opnieuw de jeugdafdeling die ASV redde en een van de 
topscorers was Thomas Janssen (midden-boven op de foto, 11-06-05), die nu voor 
ASV 10 zal uitkomen (en het team zal redden?). 
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laten gaan op een paar avonden. De regels zijn dat je 
o.a. rekening moet houden met minimaal 2 x spelen als 
ze in de teamopgave staan maar dat geldt niet voor 
ASV 10 als sluitteam dus dat is een goede voorwaarde. 
 
De ingezette jeugdschakers spelen in onze interne com-
petitie een aangepast tempo (1 uur 15 minuten per per-
soon per partij ) waardoor de aflooptijd ligt rond 22.15 
uur en maximaal half elf. In de OSBO-competitie wordt 2 
uur per persoon aangehouden, maar bij Theotorne be-
grijp ik is dit speeltempo al minder en bovendien begin-
nen we eerder (half acht), dus er ligt best ruimte. Wat 
mij betreft wordt het speeltempo ook op andere clubs 

verkort. Daarenboven: aangezien de jeugd zelf vrij snel 
speelt wordt een uur gewonnen dus al te laat wordt het 
niet. 
 
Met ratings van 1200 a 1300 mag je geen promotie ver-
wachten doch moet de teamcaptain hier maar zijn licht 
over laten schijnen. In principe zie ik het team als eerste 
instroom van de jeugdspelers in de seniorencompetitie. 
Bij de interne jeugdcompetitie wordt sinds een jaar in de 
hoogste groep ook genoteerd als eerste stap op weg 
naar de seniorenpartij. Zo proberen we een 
traject op te zetten die pubers voor de schaaksport be-
houdt. 

Goede start van het Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

Dinsdag 3 oktober werd de eerste drie ronden van het 
Daglichtschaak gespeeld. Op opkomst met 14 scha-
kers was heel bemoedigend, zeker als je het vergelijkt 
met de 6 schakers die het vorige seizoen bij de ope-
ning aanwezig waren. Nieuw waren Theo Carpentier 
en Paul Waenink uit Nijmegen en Hans Donker uit Arn-
hem. Ook Theo Jurrius gaf acte de présence. Ook 
Henk Wille was, samen met zijn vrouw, bij de opening 
van zijn geesteskind ‘het Daglichtschaak’ aanwezig en 
hoewel hij niet meeschaakte trad hij wel op als spon-
sor. Een aantal vaste deelnemers waren er op de eer-
ste dag nog niet bij, maar de volgende rondes zullen zij 
zeker verschijnen.  
Bij de opening moest Jan Vermeer gelijk aantreden te-
gen Fritz. Hoewel Fritz in de vriendelijke mode stond 
leed Jan toch het onderspit. Jan stond op zwaar voor-
deel, maar Fritz wordt dan zéér onvriendelijk. Theo 
Jurrius won van Paul Waenink (elo 1973. De ouderen 
zullen Waenink sr. nog wel kennen). In de 2e ronde 
verloor Paul Waenink van Henk ter Horst, wat gezien 
het elo-verschil opmerkelijk is. Theo Jurrius kampte te-
gen Fritz Vriendelijk met dezelfde moeilijkheden, alleen 
wist Theo het remise te houden. In de derde ronde 
won Albert Marks van Theo Jurrius.  
Rob Cornips en Theo Carpentier hebben zich aan kop 

genesteld. De strijd aan de kop van de ranglijst zal dit 
seizoen feller zijn dan de vorige jaren. De elo’s van de 
deelnemers worden steeds hoger. Zullen er in de vol-
gende ronde op 1 november de mijlpaal van twintig 
schakers bereiken?  

Eindstand Daglichtschaak seizoen 2004-2005 

  Naam pnt partijen Elo TPR 
1. Rob Cornips 2.5 3 1825 1887 

2. Theo Carpentier 2.5 3 1667 1885 

3. Jan Vermeer 2 3 1636 1821 

4. Albert Marks 2 3 1722 1893 

5. Henk ter Horst 2 3 1489 1754 

6. Horst Eder 2 3 1478 1538 

7. Fritz Vriendelijk 1.5 2 2010 2090 

8. Theo Jurrius 1.5 3 2086 1908 

9. Dick Hajee 1 1 1530 1639 

10. Hans Donker 1 3 1635 1462 

11. Peter Hamers 1 3 1375 1395 

12. Gerrit Verbost 1 3 1357 1323 

13. Paul Waenink 1 3 1965 1630 

14. Jacques Gosseling 0 3 1216 1049 

15. Jacob Zandbergen 0 3 1429 1053 

Met een knipoog van het OSKA 2005 
Nico Schoenmakers 

Taal, taalverrijking! Denken we niet wat al te gauw, dat 
onze eigen taal maar beperkt is. We verwijzen dan vaak 
naar misschien wel de rijkste taal die we kennen: de taal 
van onze Oosterburen. Want kennen we in het Neder-
lands een uitdrukking vergelijkbaar met het Duitse 
woord “Kiebitzer”? Neen toch? Een “Kiebitzer” is overi-
gens een toekijker. Tussenhaakjes voegt Van Dale in 
zijn handwoordenboek Duits-Nederlands hieraan toe: 
“bij kaart- of schaakspel”. 
 
Tijdens het OSKA-weekend begin september vroeg ik 
aan een ‘ASV-er in hart en nieren’, laten we hem Jan 

noemen, want het is natuurlijk wel een beetje pijnlijk, 
“hoe het gaat”. Ik heb tot nu toe “anderhalf brilletje” ant-
woordde Jan. “Ja, ja, anderhalf brilletje … uh … je hebt 
remise gespeeld?” “Neen”, antwoordde Jan. “Ik heb tot 
nu toe drie nullen gescoord” …(slik) … 
 
Kortom: in het vervolg vluggeren we om, roep ‘ns wat: 2 
brilletjes!? 
 
O ja, voor ik het vergeet, met dank aan Jan Vermeer … 
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Voor de uitwedstrijd tegen het versterkte 4e team van 
ASV werden  op de donderdag voor de eigenlijke strijd 
al twee partijen vooruit gespeeld. 
Dit tekende al de ambitie van de beide teams ; immers 
de sterkste opstellingen om elkaar  beentje te kunnen 
lichten! 
Op de donderdag bij het vooruitspelen troffen wij het 
thuisteam in een grimmige sfeer, borden stonden niet 
klaar, geen consumptiebonnen voor het uitspelende 
team en teamleider, er werd geen koffie voor de tegen-
stander gehaald, maar alleen voor de medespeler kort-
om ASV 4 wilde wat provoceren en intimideren. 
De ASV 3 spelers Ivo en Barth reageerden hier onbe-
wogen op en ondanks de hogere ratings van de ASV 4 
spelers Erik Wille  en Jan Knuiman kabbelden deze 
partijen vrij snel naar remise , waardoor zaterdag met 
een 1-1 stand kon worden begonnen. 
Om 11 uur bleek ASV 2  nog een invaller nodig te heb-
ben  en na wat overleg werd Paul de Freytas naar ASV 
2 doorgeschoven en was Albert Marks bereid om de 
middag vrij te maken voor een invalbeurt in ASV 4, 
waarvoor dank! 
Zo rustig als het donderdag bij het vooruitspelen ging 
zo hectisch verliep de zaterdagmiddag. 

ASV4-ASV3  weer een harde strijd 
Anne Paul Taal 

TRIO KERSTSHOPTRIO KERSTSHOPTRIO KERSTSHOPTRIO KERSTSHOP    

STEENSTRAAT 15 ARNHEM 
 

Bezoek onze kerstshow 
  

      Aparte buitenverlichting 
      Sfeervolle binnenverlichting 
      Bewegende kerstmannen 
      Zingende kerstpoppen  
      Mooie kerstballen 
      Exclusieve kerststukken 
      En nog veel meer 
          kerstdecoraties 
 

 Geopend half november tot eind   
december 

We verkopen dan geen ijs! 

(advertentie) 

Edgar en Gerben zetten het bord meteen in brand en 
Gerben had hierbij iets verder gekeken en tikte de wed-
strijd na wat combinaties netjes uit. 2-1 
Bert en Ruud kwamen steeds beter te staan tegen Hans 
en Albert , maar Siert had Kees Verkooyen aardig beet 
en ondanks verwoede pogingen op de beide vleugels 
om onraad te stichten en verwarring te zaaien bleef 
Siert akelig koel en raapte het punt bekwaam op 3-1. 
Op dat moment kwam Erika met een remisevoorstel van 
Rob in een vreselijk gelijke stelling en met minder tijd , 
geen reden om niet aan te nemen maar wel 3 ½ - 1 ½  
achter! 
Bert Buisman had intussen zowel stelling als tijd ruim in 
de plus en voerde de druk steeds verder op en gelukkig 
kwam zo het 1e winstpunt voor ASV3 tot stand 3 ½ - 2 
½ . 
Ruud had heel goed gecounterd op een stukoffer tegen 
twee pionnen van Albert en stond gewonnen, toen ook 
de tijd van Albert op begon te raken werd het punt ge-
drukt.  3½ - 3½. 
In de overgebleven partij van Martin tegen Anne Paul 
was al eerder in de partij door Martin remise afgeslagen 
en de partij ging nu af op een gierende tijdnoodfase. 
Martin had voor 12 zetten nog  5 en Anne Paul  2 minu-
ten in een ingewikkelde stelling waarin AP spoken be-
gon te zien. 
De hektiek nam verder toe toen AP zijn 30 e zet deed 
en nog even rond keek en bij terugkomst ontdekte de 
digitale klok niet goed genoeg te hebben ingedrukt (nog 
51 seconden) 
In de fase hierna heeft Martin enkele keren de winst ge-
mist en niet wetend hoeveel zetten er waren gedaan 
(achteraf bleek 36)bood AP in een inmiddels iets betere 
stelling met nog 6 seconden remise aan wat door een 
inmiddels ook weinig tijd hebbende Martin werd aan ge-
nomen.  4-4 dus in de spannende derby! 
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Al vaak plaatste ik een oproep speciaal voor de spelers 
die al langer bij ASV spelen. Niets is leuker dan zo af en 
toe eens terug te blikken op vroeger jaren. Helaas leid-
de deze oproep niet tot enig resultaat. Hoe leuk is het 
dan als er spontaan een inzending binnen komt en nog 
wel van een oud-ASV-er, die naar schatting al zo’n der-
tig jaar geleden ASV verruilde voor de club in zijn woon-
plaats Vriezenveen. Met het noemen van deze plaats 
gaat ongetwijfeld bij enkele ASV-ers een lichtje branden. 
We hebben het over Wiep Terpstra, die eind jaren zestig 
en begin jaren zeventig in de hoofdmacht van ASV 
speelde.  
 
Vaag komen bij mij nog herinneringen boven. ASV 1 
speelde in die tijd haar thuiswedstrijden in De Coehoorn. 
Als klein jongetje – ik was denk ik een jaar of tien – ging 
ik kijken bij de thuiswedstrijden. Het enige dat ik nog kan 
vinden is de opstelling van ASV 1 in een duel met Eind-
hoven 1 uit 1975. Wiep Terpstra was in dat duel kopman 
van het team dat verder bestond uit Harm Steenhuis, 
Paul Waenink (nu SMB 3), René Duchêne (nu HWP 
Haarlem), Fred Reulink, Jan van Eden, Dick Hajee, 
Barth Plomp, Theo van Amerongen en Michael Mogen-
dorff. Vrij kort na dat seizoen zal Wiep naar Overijssel 
zijn vertrokken. 
 
Tot zover mijn introductie. Over naar het ingezonden 
stuk van Wiep Terpstra: 
 

Uit de Arnhemse oude doos. 
 
Heel lang geleden speelde ik bij ASV mijn partijtjes inde 
hoogste regionen. Barthold Perfors, Jan van Eden, Fol-
kert van Gorkum, René Duchêne, Fred Reulink, Piet 
Blees waren de wekelijkse tegenstanders op de club-
avonden. De jonge honden tegen de oude garde was 
een wekelijkse strijd waar de oudjes vaak met de punten 
naar huis gingen.  
Toen ik als verengingsconsulent de zonen van oud 
KNSB-voorzitter Wille ontmoette, hebben we besloten 
dat ik iets uit de oude doos zou opvissen voor het ASV-
Nieuws. Daar ik al mijn officiële 1593 partijen nog bezit 
was het niet zo moeilijk om iets te vinden uit de tijd dat 
Bobby Fischer wereldkampioen werd door Spassky te 
verslaan in Reykjavik. 
De varianten die Fischer toen speelde komen niet op 
het bord, ook de kwaliteit blijft achter. In die periode be-
leefde ik mijn Franse periode en daarvan twee voorbeel-
den. 
Tegen Hans Ree had ik met de zwarte variant al eens 
remise behaald en Fred Reulink werd hiermee ook ver-
rast.  
 
Reulink – Terpstra 0-1    Arnhem 15-03-1973 
 
1.e4 e6 2. d4 b6 3.Pc3 Lb7 4.Ld3 Lb4 5.Dg4 Lf8  

(Fred was nooit bang en ik wel en dat is hier goed te 
zien)  
6.h4 Pc6 7.Lg5 Pge7 8.0-0-0 Pxd4 9.e5 Pdc6 10.Pf3 
h6 11.Df4 Pa5 12.Pe4 Pg6 

 
 (Zo zie je het niet zo vaak. Met 13.Pd6 gevolgd door 
Lg6 had wit het mooi uit kunnen maken) 
13.Pf6+ gxf6 14.Lxg6 hxg5 15.Lxf7+ Kxf7 16.Pxg5+ 
Kg8 17.exf6 Lh6 18.Kb1 Ld5 19.Dg4 Kf8 20.Th3  
(zwart rekent zich al rijk maar het blijft gevaarlijk. Het 
paard had nu de tijd om via een tempo de koning bij  te 
staan in de verdediging) 
20…..Tg8 21.Dh5 Lxg5 22.hxg5 Le4 23.f4 Lg6 
24.Dh6+ Kf7 25.g4 d6 26.f5 exf5 27.Te1 Pc6 28.The3 
Pe5 29.Td1 Pg4 30.Dh1 Pxe3 en wit geeft op. 
 
Terpstra – René Duchêne 0-1 
Arnhem 1972 
1.e4 e6 2.b3 d5 3.Lb2 dxe4 4.Pc3 Pf6 5.De2 Lb4 6.0-
0-0 De7 7.Kb1 La3 8.Pxe4 Lxb2 9.Kxb2 
(ongebruikelijk en ongevaarlijk voor zwart. De ontwikke-
lingsvraag in deze stelling is dan ook lastig. Met Pd7 en 
b6 Lb7 gaat het snel. Zwart kiest echter voor een ande-
re methode) 
9….. Ld7 10.Pf3 Pxe4 11.Dxe4 Lc6 12.Df4 a5 13.a4 0-
0 14.Ld3 ? Pd7 15.Dh4 Dxh4 16.Pxh4 Pe5 17.Le2 
Tfd8 18.d4 Pg6 19.Pxg6 hxg6 20.Lf3? 
(onbegrijpelijk is deze keuze van wit. Hier verliest wit de 
partij door deze strategische fout. Ruilen, ruilen ,ruilen 
en dan gaat het mis!) 
20….. Lxf3 21.gxf3 Td5 22.Td3 Tad8 23.Te1? Txd4 
24.Ted1 Txd3 25.Txd3 Td5 26.Kc3 Tc5+ 27.Kd2 Kf8 
28.c3 Ke7 29.Ke3 Th5 en alle kansen voor wit zijn ver-
dwenen. Einde oefening. 
 
Tot zover Wiep Terpstra, die vanuit Overijssel wel de 
handschoen oppakte. Dank daarvoor! Nu zullen toch ve-
le ASV-ers zich niet langer laten kennen en ook over-
gaan tot het publiceren van hun avonturen op jonge(re) 
leeftijd. 
 

Uit een diepgrijs verleden ….. 
Erik Wille 
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Dieren neemt al jaren een vaste plaats in op de toer-
nooikalender. Ook bij mij. Lekker dichtbij huis en  
’s morgens ook gewoon eerst nog een paar uur kunnen 
werken. Na de laatste jaren te hebben deelgenomen 
aan het zesrondig-toenooi besloot ik dit jaar mijn geluk 
weer eens te beproeven in de reservegroep A. Dat bete-
kende dus 9 ronden. Het viel achteraf niet tegen. Een 
score van 6 uit 9, enkele aardige partijen maar soms 
ook veel geluk. En eigenlijk moet je dat in zo’n toernooi 
ook gewoon hebben Via een aantal fragmentjes wil ik u 
dit laten zien. 
Diagram 1. 
 

In de 3e ronde kon ik met wit na een gecompliceerde 
partij, waarin ik steeds een fractie minder had gestaan, 
na 41. Te1-e5, Dd5-c6 met 42. d4-d5 (zie diagram 1) de 
zwarte stelling openbreken. Er volgt een aardig slot: 
42….Dc8 43. de6:, fe6: 44. Db6, Pd8 45. Lf2, Kf7 46. 
Tc5, Da8 47 Tc7, Kg6 48. De3, e5 49. Dg3 en zwart 
geeft op. 1-0.  
 
In de 5e ronde volgde een treffend voorbeeld van hoe 
het mee kan zitten. De wijze waarop is beschamend. Na 
een boeiende partij waarin ik ergens in het middenspel 
een kans op winst in een koningsaanval had gemist 
(maar dat soort dingen zijn nu eenmaal niet aan mij be-
steed) volgde een afwikkeling waarna ik in een verloren 
eindspel terechtkwam. Het resultaat ziet u in diagram 2. 
 
De laatste 10 zetten die daaraan vooraf gingen moet u 
zich maar even inbeelden. Ik had met mijn koning vanaf 
e2 beide zwarte pionnen op de a en b-lijn opgepikt om 
vervolgens door te stomen naar f7 om daar de laatste 
zwarte pion te pakken. Zwart had intussen mijn witte pi-
on op g3 geslagen en haalde vervolgens met de overge-
bleven pion op de h-lijn een dame. Tot deze manoeuvre 
was ik verplicht. Er was geen keus. 
 

Diagram 2. 

Na mijn laatste zet 56. Kf7-g7 bood ik in mijn onschuld 
remise aan. Ik was echt in de veronderstelling dat ik niet 
meer kon verliezen. Mijn tegenstander dacht hierover 
niet lang na en nam het aanbod aan waarna hij meteen 
door zijn clubgenoten werd verteld dat hij de winst voor 
het grijpen had. Daarmee werd ik natuurlijk ook meteen 
ruw wakker geschud. Zwart wint gewoon heel simpel. Ik 
kan nooit mijn pion naar f7 spelen. Of ik word na de no-
dige schaakjes gedwongen met mijn koning naar f8 te 
gaan waarna de zwarte koning vanzelf dichterbij komt. 
Maar ook als ik naar h8 ga is het uit. Zwart kan dan ge-
woon met de dame de pion op f7 slaan. De witte koning 
staat dan weliswaar pat maar de 2 pionnen op a2 en b2 
kunnen nog spelen. Mat is ook dan onafwendbaar.  
 
Een ronde later koos mijn tegenstander in de diagram-
stand 3 ten onrechte voor zijn kansen op de konings-
vleugel met 21. Lh6:. Na 21….gh6: 22. Df6, Le7 23. 
Dh6:, Lh4: 24. gh4: ed4: won ik het vervolg met zwart 
vrij eenvoudig. 
 
Diagram 3. 
 

Partijfragmenten uit Dieren of te wel 
 “Hoe word ik clubkampioen van ASV” 

 

Door Ruud Wille 
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Plaatjes kijken 
Richard van der Wel   -   Henk Kuiphof   -   Hendrik van Buren 

Nee, de kansen lagen voor wit juist op de andere vleu-
gel via 21. La5!. De volgende variant lijkt haast gedwon-
gen. 21….b6 22. de5:, Le5: 23. Td8:+, Td8: 24. Pe5: 
De5: 25. Dc6:+, Kb8 26. Ld2 en met de dreiging 27. Lf4 
heeft wit groot voordeel. Ik heb in ieder geval niet veel 
beters kunnen vinden. Ook in deze partij zat het dus be-
hoorlijk mee.  
Dan de 7e ronde. Ook weer een partij waarin ik het geluk 
uiteindelijk aan mijn kant had. Na een stukoffer tegen 2 
pionnen van mijn jeugdige tegenstander koos ik voor het 
terugofferen van een kwaliteit om van een ogenschijnlijk 
sterke vijandelijke loper af te zijn. Dit bleek niet echt een 
goede keus. Het werd keepen en gokken op de onveili-
ge positie van de zwarte koning. En opeens kwam daar 
die kans. In de diagramstand (4) heeft zwart net 
52….Dc6-d7 gespeeld om mat op g7 of h7 te voorko-
men. 
Diagram 4. 

Maar (en je kunt dit natuurlijk gewoon stellingsgeluk 
noemen) zit er een krachtzet in de stelling die meteen 
een einde maakt aan de partij. Maar mooi is het wel 53. 
Tg3-g8+!!!. Een typisch geval van overbelasting. De 
zwarte dame gaat verloren. Er volgde nog 53….Td8xg8 
54. Df7xd7, f6-f5 55. Dd7xe6 1-0. Aardig was boven-
dien dat zwart me hielp ook net daarvoor een schaakje 
te geven met de dame (via de pionzet e4-e3) over de 
witte diagonaal a8-h1 waardoor ik met de koning van g2 
op h2 terechtkwam. En juist die g-lijn had ik hard nodig 
omdat ik met de koning op g2 de zet Tg3-g8 nooit had 
kunnen spelen.  
 
In de 8e ronde volgde dan toch (eindelijk) die nederlaag. 
Die er natuurlijk al lang had moeten zijn. Het bleef ge-
lukkig de enige. Maar het was wel een harde nederlaag. 
Even incasseren dus. Henny Haggeman, inmiddels ook 
intern bij ASV spelend, zorgde voor deze nul na een to-
taal verprutste opening van mijn kant. In de slotronde 
werd het een korte remise tegen een jeugdspeler. Na 
slechts 10 zetjes waren we beiden tevreden met de 
eindscore van 6 punten. Moe maar voldaan na een 
aantal pittige partijen. Het 
was een leuk toernooi en 
volgend jaar ben ik er ze-
ker weer bij. Zou ik trou-
wens met zoveel geluk 
ook geen clubkampioen 
van ASV kunnen wor-
den?? 

Extern 
 

Waar hoort het nu bij? ASV 3 tegen ASV 4. Is het extern 
of intern, of ixtern? De uitslag 4 – 4 was in elk geval 
zeer verrassend. Een van de boosdoeners was Gerben 
Hendriks. Maar hij was zeer nadrukkelijk slechts een 
van de boosdoeners. Enige andere spelers van het der-
de ontmoetten ook tegenstand, die deed vermoeden, 
dat zij kopje onder zouden gaan. Maar zij wisten het tij 
nog juist te keren. Niet Edgar van Seben. In diagram-
stand 1 staat hij al totaal verloren doordat zijn alles of 
niets aanval het niet haalde. 
 
Dat hij op verlies staat zal hij wel aangevoeld hebben; 
maar dat het zo snel ging was wellicht toch een verras-
sing. Gerben dreigde met Pe5-d3 nog een kwaliteit te 
winnen. Dat zal nauwelijks indruk gemaakt hebben, 
want een van de twee aangevallen stukken kan met 
schaak geruild worden. Zo ging het ook. 
 

Diagram 1. 
 

 2.Te1xe8+  Ta8xe8 3.Df4-d6 Wat moet zwart nu doen 
aan de dreiging Dd6xd7-g7 mat? Niets. Hij is gewoon 
eerder. Pd3-f2+  En nu zitten er fantastische matvarian-
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ten in. Kijk maar eens: 4.Kh2  Dxf1 5.Dxd7 Dg1+ 6.Kxg1 
Pg4+ 7.Lxd4 Te1 mat. Prozaïscher kan bijna niet. Maar 
ook in andere minder mooie varianten gaat wit mat of 
verliest hij onoverkomelijk veel materiaal. Edgar deed 
het anders. 4.Tf1xf2 Ld4xf2 5.Dd6xd7  Dreigt nu dus 
ook mat in één. Maar..Dc4-f1+ 6.Kh1-h2 Df1-g1 mat. 
Toch was ook weer niet alles zo erg als het leek. Ruud 
Wille had het moeilijk tegen Albert Marks. De cruciale 
stand geven we in diagram 2. 

 

Diagram 2. 
 

 
Inderdaad staat zwart beter. Hij had het kunnen materia-
liseren via 11.Pxg3 met als mogelijk vervolg 12.Pxg3 
Dh4 13.f5 Dxg3. Maar hij zag andere dingen en vervolg-
de met 11…exf4. Er volgde 12.Lxh5  fxg3. Maar dit lo-
peroffer haalt het niet. Ook nu kwam de zwarte dame op 
h4 en toen de loper van g7 via d4 op f2 schaak gaf 
kreeg het bord veel bekijks. Hing er een verrassing in de 
lucht? Nee. Voor de rest van de partij geeft de computer 
Ruud steeds minstens +2,0. Weinig aan de hand dus. 
Erik Wille scoorde op zijn eigen manier een punt in de 
wedstrijd tegen Zukertort Amstelveen-3. Het diagram 3 
laat al zien, dat het er levendig toeging. 

 

Diagram 3. 
 

 
Normaal zou hier 1.Kxe2 zijn en na Pxh5 2.g4 is er een 

soort wildemansevenwicht, dat alle kanten kan uitslaan. 
Erik speelde uiteraard 1.hxg6 Dit hoort remise te wor-
den na ..Lxd1 2.Lxf6 Pxf6 3.gxf7+ Kxf7 4.Pg5+ Ke8 
5.Dxe6 Lxc2 en wit heeft niet meer dan eeuwig schaak 
op f7 en e6. Maar zwart zat in het dilemma, dat we alle-
maal zo goed kennen: slaat die aanval door of niet? De 
stand was te ingewikkeld om door te rekenen. Vreemd 
genoeg gaan we dan bijna allemaal verdedigen. Zo ook 
tegenstander Bolhuis. Hij speelde …h5. Er volgde 
2.gxf7 Kxf7 3.Kxe2 en wit hield zijn aanval zonder dat 
zwart een toren compensatie had. En toen sloeg die 
aanval na ruim tien zetten wel door. 
Voor alle mindere ASV-goden (bijna de hele club dus) is 
het wellicht aardig om naar wat geklungel aan de top te 
kijken. In diagram 4 speelt Koert van Bemmel met zwart 
tegen Kuling van Zukertort Amstelveen 2. 

 

Diagram 4. 
 

 
Zijn jonge tegenstander leek uiterlijk wel wat op Stelwa-
gen. Zijn spel leek er minder op; ook al haalde hij een 
beetje voordeel in de opening. Zwart moet hier lang ro-
cheren en dan is er niet zo veel aan de hand. Koert 
speelde echter 1…De7?. Dit laat de dekking van Pc6 
los en dat had fout moeten aflopen. 2.c5 Lxc3 3.bxc3 
Pd5 4.Lg5? Na Dxb7 0-0 5.Dxc6 hoort het stuk achter 
beslissend te zijn. Nu drijft hij de dame terug naar de 
dekking van het paard. …Dd7 5.c4 Pdb4 6.d5 Lc2 
7.Dxc2? Welke spoken wit hier zag zal duister blijven. 
Gewoon Db2 lijkt wel erg logisch. …Pxc2 8.Kxc2? On-
begrijpelijk. Eerst 8.dxc6 Dxc6 en dan 9.Kxc2 scheelt 
een stuk. Uiteraard volgde nu ..Pb4+ en na 9.Kb3 Pa6 
was wit volledig kansloos.  
 

Intern 
 

Wat een dolle standen zien we elke week weer. Jam-
mer, dat jullie dit schoons nauwelijks met anderen willen 
delen. Schiet ons eens aan (Richard v.d. Wel, Henk 
Kuiphof, Hendrik van Buren). Maar ook deze uitgave 
kunnen we nog wel iets voorschotelen. 
Tonny Hogerhorst speelde fris van de lever tegen Nico 
Schoenmakers. In diagram 5 staat hij erg goed. Pluspi-
on en aanval. Dat zal wel winst worden. Maar het viel 



20 

 oktober 2005 ASV-Nieuws 

tegen. Vanuit de diagramstand werd hij spoedig uitge-
teld. 

 

Diagram 5. 

 
 
1.Tg6 Pe4 2.Lxe4 dxe4 3.Teg1 en later vraag je je af, 
hoe je erop gekomen bent. …exf3 uiteraard. En na 
4.Txd6  f2 was de stand niet meer te keepen. Als wit in 
de diagramstand het weinig spectaculaire 1.dxc5 had 
gespeeld  ligt er een mooie toekomst voor hem te wach-
ten. Zwart mag niet met de loper terugslaan. Zie ..Lxc5 
2. Pf7. Een fantastische zet, die zowel mat dreigt als da-
mewinst. Dus moet de dame slaan. ..Dxc5. Maar nu 
komt 2.Pc6; en na het verplichte bxc6 3.Txe7 moet 
zwart de dame al offeren om mat te voorkomen. 
Wing Au liep met wit over Roland Stravers heen. Die 
maakte het daar zelf naar door in de diagramstand 6 
Pf6-g4 te spelen. 

 

Diagram 6. 
 

 
De zet doet niets. Beter was Kh8. Nu zit er een nare 
dreiging in via aftrekschaak en daar werd prompt ge-
bruik van gemaakt. 2.Pc3xd5. Nu moet zwart wel terug-
slaan, waarna cxd5 3.Txd5 De8 4.Td7+ wit flink voor-
deel oplevert. Maar Roland besloot alsnog de koning 
weg te spelen. Kh8  De rest doet er weinig toe: 3.Pxe7 
Dc7 4.Dh3! 1-0 

Voor de wekelijkse oploswedstrijd kreeg Van Buren het 
verzoek geen helpmats of zelfmats meer te selecteren. 
Daardoor is er al langer dan een jaar geen helpmat 
meer op de club gesignaleerd. Harold Boom had tegen 
Abbes Dekker duidelijk voordeel behaald en de laatste 
besloot, dat het nu toch echt tijd werd voor het voormel-
de fenomeen. In diagram 7 is te zien waar het om ging. 

 

Diagram 7. 
 

 
 
Harold speelde 1. Pe6. Dit beschermt pion d4, maar kan 
ook de druk op die pion vernietigen door loper g7 van 
het bord te slaan. Abbes wilde kennelijk die druk hand-
haven en speelde dus zijn loper weg. Lh8. En ja, daar 
komt hij: 2. Ph6 mat. Met een brede grijns liet Abbes het 
me zien. Hij had er zelf ook pret om. 
Hendrik van Buren liet tegen Horst Eder zien, dat het 
niet verstandig is altijd de beste zetten te doen. Een to-
renoffer voor een mataanval bleek een luchtspiegeling, 
ook al is er wel een zware aanval uit overgebleven. Kijk 
maar naar diagram 8. 

 

Diagram 8. 

 
 
Wit kan nu Pf6 winnen via 1.Dh8 Pg8 2.Pf7 Df6 3.Dxg8 
Ke7. Dit is natuurlijk de beste variant, maar met dame 
tegen toren en paard trekt zwart toch waarschijnlijk aan 
het langste eind. Hendrik keerde de zetten om eigenlijk 
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in de hoop, dat zwart niet goed zou opletten en snel e6-
e5 zou spelen, wat hij al zo lang had gewild. Iets derge-
lijks kwam er ook uitrollen. 1.Pf7. Dit geeft zwart de 
kans direct een gat voor de koning te maken via Dc7. Er 
volgde echter bxc5 ? en het is gelijk uit. 2.Dh8+ Pg8 3. 

Dxg8+ en Th8 mat is niet meer te voorkomen. Toch ge-
looft Abbes, dat je maar beter wel de beste zet kan 
doen. Wat blijft schaken toch boeiend.  
 

Interview met een verliezer 
Door Leo Paard 

(Het is alweer een tijdje geleden dat ik van de wat in 
slaap gesukkelde Hoofdredactie de gelegenheid kreeg 
de meest gelezen, meest volprezen en meest bejubel-
de rubriek van heel ASV-Nieuws tot u te brengen, ja, 
De Rubriek raakte zelfs wat in het ongerede en werd 
overvleugeld door de eveneens grootse RVA ofwel 
Ruimte Voor Aantekeningen... er was zelfs nog geen 
Interview aan de Monnikensteeg geweest en we moe-
ten terug naar 2003 alvorens de grandeur terug te vin-
den toen plotsklaps Verslaggeefster In Tijdelijke Dienst 
Mevrouw Sijtje Kijdnav mij dit novum voor de neus 
wegkaapte * Sabotage!* en De Hoofdredactie haar In-
terview –wel- en de mijnes –niet-, hoewel toch ruim 
voor het klappen van De Doodlijn ingeleverd, in de laat-
ste Nieuws plaatste #Censuur!#, [zie voetnoot—red.]
doch door tussenkomst van managers Laarmans, Lui-
mans en Larfmans, waarvoor hulde, nu dan toch dit 
prachtige doch jong belegen Interview). 
 
 
Leo Paard: "Bedankt, Meest Geachte Teamleider van 
het Zesde (MGTZ), voor het geven van dit Interview. Ik 
heb maar gekozen voor het Kampioensfestijn van het 
Zesde en uw vrij curieuze partij die avond. Ik zal een en 
ander graag optekenen en voor de morele ondersteu-
ning stuurt de Hoofdredactie ook iemand. Ah, daar is 
Professor Pat al." 
 
Professor  Pat: "Ja, zulks moois als een zompige ze-
perd van ons Tijsje zal mij niet ontgaan! Op de club 
krijg ik de gelegenheid niet want speelt hij nooit en is hij 
steeds de joker. Daar waar hij speelde eindigde hij wel 
boven de Rooie Rakker; dat valt gelukkig niet meer te 
bewijzen want de clubcomputer is onder verdachte om-
standigheden verdwenen (grinnik)....." 
 
Leo Paard: "Dat is toch niet helemaal juist, Professor. 
We kunnen er altijd nog de En Passant, de Website en 
desnoods de Nieuws op naslaan. En dan valt toch op 
te tekenen dat...” 
 

Professor  Pat: “Neen!” 
 
Leo Paard: "... de broederstrijd tussen ons Zesde en 
ons Zevende toch duidelijk in het voordeel uitviel van...” 
 
Professor  Pat: “Ik wil het niet horen!” 
 
Leo Paard: "Nou ja, dan geef ik de kille cijfers. Over de 
teams was het duidelijk, het Zesde was toch echt 24 
uur eerder Kampioen. Bekijken we de teamleiders, 
maar ik moet over het Zevende TeamLeader, vrij ver-
taald TeamLijder, zeggen, dan tekenen we toch echt 
viermaal winst op voor MGTZ tegen slechts 2 bofpartij-
tjes van Rakker als “bijdrage” voor zijn Zevende...” 
 
MGTZ: “1-0 voor het Zesde. En voor ASV 7 een wijze 
les: ASV 6!” 
 
Leo Paard: "... in de interne staat MGTZ keurig met een 
plus op het 1e blaadje tegen de min en het 2e blaadje 
voor Rakker...” 
 
MGTZ: “2-0. ASV 7 had het graag op zijn hes: ASV 6!” 
 
Leo Paard: "In de rapid eindigde ons Tijsje netjes 31e 
en voor Rakker was toch slechts een barre 32e plaats 
weggelegd...” 
 
MGTZ: “3-0. Wie springt er weer voor ASV 7 in de 
bres? ASV 6!” 
 
Leo Paard: "In het snelschaken pakte MGTZ toch al 
gauw 5 punten uit 9 en dus meer dan 50% tegen een 
zompige paar remisepuntjes van Rakker...” 
 
MGTZ: “4-0. Welk team had meer dan ASV 7 succes? 
ASV 6!” 
 
Leo Paard: "In de teamcompetitie leidde MGTZ liefst 3 
teams naar Promotie, ASV 6 en 2 jeugdteams, tegen 
slechts 2 voor Rakker waarvan een omgekocht Be-

In tegenstelling wat in bovenstaand verhaal wordt gesuggereerd heeft de redactie het stuk van meneer 
Paard, te plaatsen in ASV-Nieuws - juli 2005, nooit ontvangen, terwijl omstreeks die tijd de mailbox van 
de redactie ernstig besmeurd werd met tal van losbladige schrijfsels, en verwacht werd van dezelfde 
redactie de genoemde schrijfsels te bewerken, alsmede de bijgevoegde in slechte staat verkerende 
foto’s, en het geheel samen te voegen tot een leesbaar geheel, hetgeen gedaan werd en zo kon het dat 
dankzij de redactie van ASV-Nieuws het blad Sst! toch nog kon verschijnen, zonder dat er in Sst! of an-
dere bladen ook maar één woord over de inspanningen van de redactie van ASV-Nieuws werd gewijd. 
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drijfsteam.” 
 
MGTZ: “5-0. Wie bezorgt ASV 7 al die stress? ASV 6!” 
 
Leo Paard: "En niet te versmaden...” 
 
MGTZ: “De 6-0... de ASV 6 express op het bordes... 
YES!” 
 
Leo Paard: "... natuurlijk het afgelopen seizoen DE on-
derlinge partij MGTZ-Rakker...” 
 
MGTZ: “... die vond toch nog net plaats op 7 juli 2005...” 
 
Leo Paard: "... tijdens het Fischer Random Chess een 
dikke zompige zeperd voor...” 
 
Professor  Pat: “Jaja, ik geloof het allemaal wel. Ik had 
de hele tijd mijn oordopjes in. Op de fles, dat ASV 6. 
Weinig jazz in ASV 6. Met het mes in ASV 6. Einde pro-
ces voor ASV 6. Nu wel aldus, graag DE PARTIJ... Het 
Interview Met De Verliezer... GRAAG!” 
 
Leo Paard: "Nou goed, het begon meen ik met de wat 
kleurloze opening 1.c4 c5 2.c3 c6 3.f3 f6 4.e3 e6".  
 
MGTZ: "Wie niet slim is moet spiegelen he."  
 
Leo Paard: "Juist, toch ging het vanaf hier al niet meer 
symmetrisch."  
 
MGTZ: "Inderdaad... en bij zet 23 leek het zelfs wat ge-
vaarlijk te staan en dus deed ik Db7." 
 
Professor  Pat: "Leek?" 
 
MGTZ: "Nu ja, na deze bevrijdende zet kon me niks 
meer gebeuren, de dame controleert over de 7e lijn en 
staat tevens keurig gedekt. Ik begon dus al te gniffelen 
na het paardoffer dat volgde op mijn f6." 
 

 
Diagram na 24 .. f6 
 
Leo Paard: "Juist ja want wat na de paardgift volgde 
was 25...hxg6 26.Dh8+ Kf7 en Tc7+..." 

 
MGTZ: "Gluk." 
 
Professor  Pat: "Gluk?" 
 
MGTZ: "Ja, die had ik even niet gezien." 
 
Professor  Pat: "Even?" 
 
MGTZ: "De dame slaat uit het lood, ik kan niet anders 
dan nemen en via Dh7+ haar verliezen. Niet zo mooi." 

 
Professor  Pat: "Opgave dus." 
 
MGTZ: "Het initiatief pakken! Terugvechten! Ik had di-
rect besloten dan maar alles naar voren te gooien. Een-
maal het initiatief, dus vasthouden, al was het met een 
dame minder. Ik kan een batterij maken en wits koning 
staat niet al te lekker."  
 
Professor  Pat: "Nee, dat ene schaakje zit er nog wel 
in... leg die koning toch om, man!"  
 

 

MGTZ: "Na f3 schaak schaak en jagen.” 
 
Leo Paard: "Maar dit is toch allemaal niet geheel zuiver 
van wit. Ach, daar loopt Frank Schleipfenbauer voorbij. 
Wat zou jij hier doen, Frank, speel het maar zo uit de 
losse pols?” 
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Frank Schleipfenbauer: "Nou, schaak geven met die to-
ren, daarna moet Kg8 anders is het mat op b8 en dan 
Dh6 en toch mat in 1!" 
 
MGTZ: "Nou, dat gebeurde ook! Maar voor dat matje 
eerst Tgxg2+ 37.Kf4 g5+ 38.Ke3 Tge2+ 39.Kd3 Lc4# !!!"  

Professor  Pat: "Verhip, dat is toch...?" 
 
Leo Paard: "Ja, Professor." 
 
Professor  Pat: "Mat?" 
 
Leo Paard: "Ja, Professor. Wit loopt in een helpmat. En 
MGTZ mag het daardoor als promoverend Captain ho-
gerop zoeken in ASV 5 terwijl Teamleader in het armza-
lige ASV 7 blijft rondzompen."  
 
Professor  Pat: "Maar dat kan toch niet, dit was toch een 
Interview met een verliezer?"  
 
Leo Paard: "Ach ja, nu 
U het zegt... etiketje 
verwisseld. Kijk, het 
staat er alweer goed:" 
 
 
 
 

(advertentie) 

Interview met een winnaar  
door Leo Paard 

Professor  Pat: "Dat is toch niet meer normaal met die 
bofkont, wat een geluk, welk een gemazzel, ...." 
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Afgelopen seizoen zijn alle spelers voor het eerst inge-
deeld in drie groepen. In elk van die groepen werd om 
het clubkampioenschap gestreden en dat bleek een 
schot in de roos. Er was spanning tot de laatste avond 
en dat gaf de competitie een extra dimensie. Iets wat 
goed is, moet je handhaven en dat doen we dus. Dat 
betekent dus dat iedere speler die 25 partijen (intern en 
extern bij elkaar opgesteld) speelt, clubkampioen kan 
worden. De A-groep is voor spelers met een aanvang-
selo van 1800 en hoger. De B-groep voor spelers met 
een ELO tussen 1550 en 1800 en de C-groep voor spe-
lers met een rating lager dan 1550. Veel succes bij uw 
pogingen om dit seizoen de eeuwige roem te verdienen. 
 
De competitie is intussen zes ronden oud. Intussen heb-
ben 73 spelers één of meer keren de weg naar ons ho-
me aan de Monnikensteeg gevonden. 40 ASV-ers zaten 
zelfs al vier of meer keer achter het bord en nog 13 ge-
trouwen speelden alle ronden. Voorwaar niet slecht. 
Toch blijven we iets achter bij de overigens extreem 
goede start van de laatste twee seizoenen. Met bijna 45 
deelnemers gemiddeld mogen we niet klagen, maar dat 
gemiddelde zou in de weken zonder externe competitie 
naar de 50 moeten kunnen. Het is wel eens aardig om 
te zien hoe dit aantal zich verhoudt met willekeurig ge-
kozen goed draaiende andere clubs: 

 
Deze vergelijking gaat natuurlijk mank. De clubs zijn im-
mers niet even groot. Caissa Amsterdam en HWP Haar-
lem springen er bovenuit. In Amsterdam werd een ronde 
zelfs al een keer bezocht door 63 spelers. Het is echter 
opvallend om te zien hoe mager bij veel clubs de interne 
competitie wordt bezocht. Niet zelden lees je op clubsi-
tes de uitslagen van 10 tot 15 partijen, ook bij grotere 
clubs. De clubavond met de onderlinge strijd om het 
clubkampioenschap zou toch de basis moeten zijn van 
iedere club. Gelukkig is dat bij ASV wel het geval. Aan 
ons allen de uitdaging dat zo te houden. Kom dus veel 
schaken, want om te schaken bent u tenslotte ooit lid 

geworden. 
 
Na zes avonden is er nog weinig te zeggen over kampi-
oenskandidaten. Na deze open deur met volle kracht 
ingetrapt te hebben, is het tenminste aardig om te zien 
wie er goed uit de startblokken gekomen zijn. 
 
Groep A: 
 
 

Leuk dat er drie spelers uit de hoofdmacht van ASV in 
de top staan. Regerend kampioen Richard van der Wel 
zal in teamgenoten Remco de Leeuw en Otto Wilgenhof 
maar natuurlijk ook in Frank Schleipfenbauer geduchte 
concurrenten hebben. Opvallend zijn de hoge noterin-
gen van Ruud Wille, Laurens Snuverink en Martin Weij-
senfeld. Het zou heel aardig zijn als een outsider zich in 
de titelstrijd zou kunnen mengen. 
 
Groep B: 
 

 
Bestuurslid zijn, lijkt een garantie te bieden op een hoge 
klassering. Het is bijna verdacht, want daar waar de 
broers Wille in de A-groep bij de beste tien staan, ma-
ken Hedser Dijkstra en Nico Schoenmakers het in de B-
groep nog bonter. Hun eerste en derde plaats duidt op 
een ambitieus bestuur. En dat past natuurlijk bij ASV. 
Het is knap dat Wilfred Ariëns na zijn tweede plaats in 

Interne Competitie 
Erik Wille 

Club Gemiddelde 
opkomst 

ASV 45 

De Toren 41 

Wageningen 37 

Utrecht 38 

Philidor Leeuwarden 35 

DSC Delft 53 

HWP Haarlem 54 

Caissa Amsterdam 54 

Schaakstad Apeldoorn 48 

Amersfoort 21 

Plts Speler TPR partijen 

1. Remco de Leeuw 2358 3 

2. Otto Wilgenhof 2246 4 

3. Frank Schleipfenbauer 2225 5 

4. Richard van der Wel 2173 4 

5. Ruud Wille 2034 7 

6. Laurens Snuverink 2030 3 

7. Erik Wille 2011 5 

8. Bert Buisman 2005 4 

9. Anne Paul Taal 1967 5 

10. Martin Weijsenfeld 1939 6 

Plts Speler TPR 
partij-
en 

1. Hedser Dijkstra 1923 5 

2. Ruud Verhoef 1869 4 

3. Nico Schoenmakers 1856 5 

4. Wilfred Ariens 1850 6 

5. Harm Steenhuis 1815 3 

6. Tony Hogerhorst 1805 6 

7. Harold Boom 1804 6 

8. Frits Wiggerts 1794 5 

9. Frans Veerman 1794 5 

10. Dick Hajee 1742 5 
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de C-groep van afgelopen seizoen meteen al weer hoog 
staat in de B-groep. Ook de bij ASV teruggekeerde 
Frans Veerman vinden we terug in de top tien. 
 
Groep C: 
 

 
De C-groep is een strijd tussen verschillende genera-
ties. Voorlopig wint de jongere garnituur bestaande uit 
Tjé Wing Au, Herman de Munnik en Mark Egging het 
van de routiniers Hein van Vlerken en Gerrit Verbost. 
Maar de weg naar de titel is nog lang. Ook nieuwkomer 
Jonathan van der Krogt heeft zijn weg gevonden binnen 
ASV. De verschillen lijken al groot, maar dat zegt nu nog 
helemaal niets. Juist aan het begin van de competitie 
verandert de TPR snel.  
 
Een volgende stap is te kijken of deze toppers ook 
meteen al een enorme ELO-stijging doormaken. De tien 
beste starters van dit seizoen zijn: 
 

 
Hein van Vlerken is de trotse koploper van ASV. Welis-
waar zit ‘rising star’ Wilfred Ariëns hem op de hielen, 
maar ook één punt verschil is aan het eind van het sei-
zoen voldoende voor een van de prijzen! Voorlopig lijkt 
dit seizoen routine doorslaggevend te zijn. En als dat zo 
is, dan is het ook niet vreemd dat we Gerrit Verbost en 
Frans Veerman ook hier hoog op de ranglijst vinden. 
Nieuwkomer Henny Haggeman, die zijn externe partijen 
voor Doetinchem speelt, heeft tot dusver weinig mede-
dogen met zijn nieuwe clubgenoten. Jelmer Visser heeft 
deze zomer duidelijk niet alleen maar vakantie gevierd. 

Zijn voorbereidingen op het nieuwe seizoen werpen 
meteen al zijn vruchten af. 
 
Ook dit competitiejaar kent natuurlijk weer slowstarters. 
Wie zijn de zomer niet goed doorgekomen? 
 

 
Opvallendste namen in dit rijtje zijn Rob van Belle en de 
jeugdleiders Albert Marks en Theo Koeweiden. Rob 
heeft zich inmiddels met twee zeges op rij weer wat her-
steld, maar de jeugdleiding moet toch iets beter opletten 
bij hun eigen lessen. Verder is Jacob Zandbergen bezig 
aan een terugval na het seizoen, waarin hij clubkampi-
oen werd in de C-groep. Het seizoen is echter nog lang, 
dus wie weet eindigen deze tien wel in het rijtje van de 
stijgers. 
 
27 oktober is de eerste rapidavond en binnenkort begint 
ook de bekercompetitie. Als u dat nog niet gedaan heeft, 
meldt u zich dan even bij Hedser Dijkstra om mee te 
doen aan misschien wel de mooiste competitie van 
ASV. 
 
Als u in bovenstaande standen niet voorkomt, denk dan 
niet dat u geen prijs meer kan winnen. Zelfs al heeft u 
nog geen interne partij gespeeld, dan nog kunt u club-
kampioen worden. Maar dan moet u wel binnenkort naar 
de club komen. U wordt met open armen ontvangen; 
misschien zelfs wel door uw tegenstander. De spelers 
die maar zelden een donderdagavond vrij zijn, roep ik 
op om die avond dan toch met schaken in te vullen. Dat 
is goed voor uw vorm en zeker goed voor de club. Mak-
kelijker kun je geen twee vliegen in een klap slaan. 
 
 

Plts Speler TPR partijen 

1. Tje Wing Au 1643 5 

2. Herman de Munnik 1573 4 

3. Mark Egging 1544 5 

4. Hein van Vlerken 1538 6 

5. Gerrit Verbost 1476 4 

6. Bert Sigmond 1363 5 

7. Hans Meijer 1357 5 

8. Henk Kelderman 1320 6 

9. Jonathan van der Krogt 1254 6 

10. Rene Lemein 1193 3 

Plts Speler groep 
ELO-
stijging 

1. Hein van Vlerken C 77 

2. Wilfred Ariens B 76 

3. Gerrit Verbost C 53 

4. Frans Veerman B 45 

5. Frank Schleipfenbauer A 43 

6. Henny Haggeman A 42 

7. Ruud Wille A 39 

8. Hedser Dijkstra B 39 

9. Jelmer Visser C 39 

10. Ruud Verhoef B 37 

102. Albert Marks B -32 

103. Hans Meijer C -33 

104. Theo Koeweiden B -34 

105. Abbes Dekker B -37 

106. Bert Sigmond C -40 

107. Rob van Belle A -44 

108. Ingrid Rietmeijer C -45 

109. Herman van der Meulen C -48 

110. Jacob Zandbergen B -60 

111. Piet Blees C -96 

OSKA 2005 
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Heren, 
Vanzelfsprekend zal ik a.s. zaterdag jullie persoonlijk de 
hand schudden, maar voor de geïnteresseerden onder 
jullie wie nu die invaller is, hieronder kort wat over mij-
zelf en mijn (schaak) c.v. 
Ik ben 32 jaar, woonachting in Hellevoetsluis (30 km 
Zuidwestelijke van Rotterdam) werkzaam in het Rotter-
damse bankwezen, en heb een LAT relatie met een da-
me uit Arnhem. We hebben inmiddels een huis gekocht 
in Gouda, waar we rond de jaarwisseling naar toe hopen 
te verhuizen. Zij is overigens "de schuld" dat ik a.s. za-
terdag zal aantreden, want ze maakte mij attent op de 
autoloze zondag in de Transvaalbuurt, waar een simul-
taan georganiseerd werd. Vervolgens deden de gebroe-
ders Wille met succes aan ledenwerving. Geografische 
en logistieke redenen verhinderen dat ik zal kunnen uit-
komen in de interne ASV competitie, maar ik ben wel 
het gehele seizoen beschikbaar voor alle vier de ASV 
teams die op zaterdag uitkomen, als invaller. 
In totaal heb ik 5 jaar in Spijkenisse 1 gespeeld in ach-

tereenvolgens de 3de, 2de en 1ste klasse KNSB op de 
lagere borden. Drie seizoenen geleden ben ik gestopt 
met schaken, maar vorig seizoen ben ik teruggekeerd, 
ditmaal op bord 1 van Spijkenisse 2 (Promotieklasse 
RSB), met een matig resultaat helaas. Ik ben een be-
hoorlijk fanatieke speler, en ben zeker van plan wat ra-
tingpunten terug te winnen dit jaar, maar ik laat altijd het 
teambelang prevaleren. Helaas zal ik wel op sommige 
zaterdagen, niet het einde van de wedstrijden kunnen 
afwachten (laat staan de overwinningsborrel/etentje), 
daar ik zondagochtend vroeg in Hellevoetsluis terug 
moet zijn als kerkorganist. 
 
Tot zaterdag ! 
 
Vincent 
 
 

(uit een E-mail voorafgaande aan de 1e ronde  
externe competitie) 

Even voorstellen: Vincent de Jong 

De Regels voor het Schaakspel (12) 
“De Grote Ernie en Barth FIDE Regels-quiz - deel 1” 

 

door Nico Schoenmakers onder auspiciën van Barth Plomp 

De Regels voor het Schaakspel (12) 
“De Grote Ernie en Barth FIDE Regels-quiz - deel 1” 
 
door Nico Schoenmakers onder auspiciën van Barth 
Plomp 
 
In de tiende aflevering van deze rubriek hebben wij u 
beloofd, dat wij u in het oktobernummer van ASV-
nieuws in de gelegenheid zouden stellen uw kennis van 
de “Regels voor het Schaakspel” te toetsen aan de hand 
van “De Grote Ernie en Barth FIDE Regels-quiz”. Wel-
nu, belofte maakt schuld, derhalve veel plezier bij het 
oplossen van de vragen. De juiste antwoorden en deel 2 
van deze quiz kunt u in het novembernummer van ASV-
nieuws tegemoet zien. 
Uw antwoorden kunt u toezenden aan de redactie van 
ASV-nieuws tot uiterlijk 31 oktober a.s. Voor de beste 
inzendingen worden prijzen beschikbaar gesteld. Veel 
plezier met “De Grote Ernie en Barth FIDE Regels-quiz”. 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 

Ernie: “Barth, hoeveel vragen denk je, dat ik goed zal 
beantwoorden, Barth “. 
Barth: “Jouw kennende Ernie, denk ik drie vragen, Er-
nie”. 
Ernie: “Dat is niet zoveel, hè Barth!” 
Barth: “Dat is inderdaad niet zoveel, hè Ernie”! 
 
Vraag 1 
 
Uit hoeveel en welke delen bestaat de “Regels voor het 
Schaakspel”? 
 
Vraag 2 
 
Mag u, indien u niet aan zet bent, een of meer stukken 
op hun velden rechtzetten? 
 
Vraag 3 
 
Wanneer heeft u uw schaakpartij gewonnen? 
 
Vraag 4 
 
Bepaalt de zwartspeler of de witspeler waar de schaak-
klok wordt geplaatst? 
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Vraag 5 
 
Stel, dat een speler bij de aanvang van de partij niet 
aanwezig is. Heeft hij zijn partij dan verloren of mag hij 
ook op een later tijdstip nog achter het bord plaatsne-
men en zijn partij spelen? 
 
Vraag 6 
 
Stel, dat zwart verloren staat, maar dat de partij nog 
gaande is en hij op dat moment terecht claimt, dat de 
beginopstelling onjuist was. Welke beslissing dient de 
arbiter dan te nemen? 
 
Vraag 7 
 
U neemt deel aan een schaaktoernooi. Wie is eigenaar 
van het notatieformulier waarop u uw partij noteert? 
 
Vraag 8 
 
U heeft zojuist een zware partij met wit gespeeld en ge-
wonnen. Abusievelijk vult u als uitslag 0-1 in, waarna u 
en uw tegenstander het notatieformulier ondertekenen 
en bij de wedstrijdleiding inleveren. Wat is de uitslag van 
uw partij? 

 
Vraag 9 
 
Wanneer zijn de regels voor het “versneld beëindigen” 
van toepassing? 
 
Vraag 10 
 
In uw partij zijn de regels voor het “versneld beëindigen” 
van toepassing. Gedurende welke periode mag u nu re-
mise claimen? 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Barth, worden voor inzending prijzen beschik-
baar gesteld?“. 
Barth: “Inderdaad Ernie, de oplossingen kunnen worden 
toegezonden aan de redactie van ASV-nieuws, Ernie”. 
Ernie: “Dat is mooi, hè Barth”! 
Barth: “Dat is inderdaad mooi, hè Ernie”! 

ASV 1 smult van de suikertaart 
Richard van der Wel (tekst) en Peter Boel (analyses) 

Afgelopen zomer zat ik de nieuwe competitieindeling te 
bekijken en ik zag met weerzin dat de eerste wedstrijd 
van het nieuwe seizoen iets heel zoetigs in de aanbie-
ding had.  
Een klef, glazuurvernietigend, verjaardagskadootje. 
Zukertort Amstelveen 2 op je bordje! 
Daar zat ik niet op te wachten, net gedegradeerd uit de 
eerste klasse en met een paar spelers die meer dan 
2300 suikerklontjes achter hun naam hebben. Zo’n taart 
is wel bijzonder lastig te verorberen. 
Gelukkig bleek al snel dat uit het eerste team van Zuker-
tort de grootste zoetekauwen (2400 of meer suikerklont-
jes ) naar andere verenigingen waren verhuisd. 
Dat scheelde bij het tweede van Zukertort toch al gauw 
gemiddeld 100 suikerklontjes minder per bord en dus in 
totaal 800 suikerklontjes!! 
Daar kun je hopelijk je tanden in zetten zonder dat er 
mega grote gaten in je gebit vallen. 
Vooraf had ik het team gevraagd tandenborstel en flos 
mee te nemen en voor de wedstrijd niet te eten, gretig-
heid is van levensbelang in deze wedstrijd! 
De wedstrijd begon en ik zag meteen dat het voor een 
paar ASV’ers niet meeviel hun eigen taartstuk soepel 
naar binnen te werken. In tegendeel zelfs! 
Sander brak al binnen het uur. Hare majesteit liet hij ge-
glazuurd en daardoor stokstijf staan op d5 zodat de te-
genstander via een zoetzompig paardschaakje het heer-

lijke maaltje kon oppeuzelen.  
Remco zit liever tegenover een broodje shoarma en 
bood snel remise aan in de wetenschap dat de rest van 
het team wel raad zou weten met de taart. 
En zo was het ook! 
Ik speelde met wit zo oervervelend saai dat mijn tegen-
stander zijn stelling van pure verveling als een plumpud-
ding in elkaar liet storten. Opvegen en in de vuilnisbak 
ermee. 
Koert is gek op taart, dat kan niet anders. Ik heb hem 
nog nooit zo gretig en vastberaden zijn tanden zien zet-
ten in zijn opponent. Tot de allerlaatste kruimel smikkel-
de Koert door en de arme Amstelveense schaker bleef 
uiteindelijk gecaramelliseerd achter.  
 
 
Lody Kuiling-Koert van Bemmel 
1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.d4 d6 4.c4 Pb6 5.f4 dxe5 6.fxe5 
Pc6 7.Le3 Lf5 8.Pc3 e6 9.Pf3 Lg4 10.Dd2 Dd7!?  
Gebruikelijker is 10...Le7. De tekstzet komt niet vaak 
voor maar heeft zijn pointes. Welke, Koert?  
11.0–0–0 Lb4 12.Dc2  
Alternatieven zijn 12.a3 Le7 13.Dc2 Pa5 14.c5!? Pbc4 
15.Lf2 Lf5 16.Ld3; of 12.Le2 0–0–0 13.h3 wit moet altijd 
uitkijken voor zijn pion op c4.  
12...Lf5! 13.Db3  
En niet 13.Ld3? Pxc4!  
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13...De7!?  
Een interessant idee. Zwart stelt de rokade uit en daagt 
wit in vele varianten uit om op b7 te nemen. Zwart dreigt 
misschien ook 14...Pa5!? 15.Da4+ c6.  
14.c5!? Lxc3 15.bxc3 Pd5 16.Lg5 Dd7 17.c4!?  
Interessant is ook 17.Lb5 h6 18.La4!? hxg5 19.Dxb7 
Tb8 20.Dxc6 Tb1+ 21.Kd2 Tb2+ 22.Ke1 Dxc6 23.Lxc6+ 
Ke7 met een goed eindspel voor zwart.  
17...Pdb4  
Diagram:  

 

 

18.d5?  
Hier moest 18.Td2 Le4! 19.a3 Pa6 20.De3 (20.Dxb7?? 
Tb8) 20...Lxf3 21.Dxf3 gebeuren, met licht voordeel voor 
wit.  
18...Lc2! 19.Dxc2  
Na 19.De3 Lxd1 20.dxc6 Pxc6 is Ld1 gedekt. Het dame-
offer is ook hopeloos.  
19...Pxc2 20.Kxc2 Pb4+ 21.Kb3 Pa6 22.Le3 c6! 23.a4 
23.d6 b6 Het is een kwestie van tijd voordat zwart met 
veel geweld de stelling openbreekt.  
23...b6 24.cxb6 c5!?  
Alles wint hier natuurlijk.  
25.bxa7 Txa7 26.Le2 Tb7+ 27.Kc3 Dxa4 28.Kd3 exd5 
0–1 
 
Fokke heeft vorig jaar zich een paar keer verslikt tijdens 
de externe waardoor hij nu wel dubbel oppast bij het ne-
men van een hap. Dit taartstuk werd dus eerlijk ver-
deeld. 
Toen Peter. Voor zover ik het kon beoordelen nam hij 
telkens een minihapje en toen ik zag dat Peter zijn mes 
en vork inruilde voor een lepel begreep ik dat hij was be-
gonnen aan het toetje. 
Hij had het koningsdessert  in no time achter de kiezen. 
 
Esther de Kleuver-Peter Boel  
1.e4 c5 2.c3 g6!? 3.d4 cxd4 4.cxd4 Ik rekende hier 
meer op 4.Dxd4 Pf6 5.e5 Pc6 6.Df4 Ph5 7.De3 d6, wat 
wel OK is voor zwart. In ons Yearbook had ik weleens 
iets gezien als 8.exd6 e5!. Na de tekstzet kan zwart 
meteen 4...d5 spelen, maar ik wilde nog andere opties 
openhouden.  
4...Lg7 5.Lc4?! d5! 6.exd5  

Op 6.Lxd5 is 6...Pf6! 7.Pc3 Pxd5 8.Pxd5 e6 het nauw-
keurigst. Na 9.Pc3 kan zwart er met 9...Pc6!? 10.d5 ex-
d5 11.exd5 Pe5 een echt en kansrijk pionoffer van ma-
ken. Zie je Richard? Ik probeer het wel!  
6...Pf6 7.Pc3 0–0 8.Pf3 Pbd7 9.0–0  
Wit ontwikkelt rustig verder. 9.d6!? was het alternatief.  
9...Pb6 10.Lb3  
10.Db3 Lf5 11.Te1 Tc8 speelt erg lekker. Er hangt wat 
op b7 en e7, maar de zwarte stukken zijn zeer actief. 
10...Pbxd5 11.Te1 Lg4 12.h3 Lf5!?  
Dit alles met de bedoeling om wit uit de tent te lokken. 
13.g4!?  
Het werkt, wit krijgt nog spijt van deze verzwakking. Na 
het normale 13.Pe5 was ik iets als 13...Tc8 14.Df3 Pb4 
van plan, maar dat werkt helemaal niet na 15.Dxb7 Dx-
d4? 16.Pxf7! Zwart moet meteen 13...Pb4 of 13...Pb6 
spelen. Natuurlijk overwoog ik na de tekstzet meteen 
13...Pxg4 14.hxg4 Lxg4, maar dat is niks na 15.Dd3!  
13...Le6 
 
Diagram  
 

 

14.Pg5 
Interessant was het kwaliteitsoffer 14.Txe6!? fxe6 
15.Pg5 Dd6 16.De2 Pc7 (16...Pxc3!? 17.bxc3 Pd5 
18.Pxe6 Pxc3 19.De3 Tac8 20.Pxf8+ Kxf8 is erg ge-
vaarlijk maar objectief misschien het beste) 17.Pb5! Px-
b5 18.Dxb5 a6 19.De5! met kansrijk spel. Terecht re-
kende ik hier echter niet op.  
14...Pxc3 15.bxc3  
15.Pxe6 Pxd1 16.Pxd8 Tfxd8 (16...Pxf2? 17.Pxf7 Pxh3+ 
18.Kg2) 17.Txd1 a5! of 17...h6!? of 17...Pd5!? levert 
zwart een prettig eindspel op.  
15...Lxb3!?  
Een sterk alternatief was 15...Ld5 16.c4 Lc6, wat ik mis-
schien ten onrechte verworpen heb.  
16.axb3  
Na 16.Dxb3 Dd7! begint wit de zwakte van h3-g4 al te 
voelen.(ik keek nog naar 16...Dd5? om na 17.Txe7 Tae8 
met een verpletterende aanval te winnen, maar wit doet 
natuurlijk niet 18.Dxb7?? Txe7 19.Dxe7 Te8, maar 
18.Dxd5 en wint)  
16...Pd5 17.Ld2 
 Diagram  
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Ik had berekend dat 17.Df3 Pxc3! 18.Dxc3 Lxd4 19.Da5 
niet zo duidelijk was, maar dat is het wel na 19...Dxa5! 
20.Txa5 Lc3 21.Tae5 Lxe5 22.Txe5 f6!  
17...Db6!?  
17...b5!? is thematischer. Ik had het witte antwoord on-
derschat.  
18.Df3  
Op 18.c4 is 18...Lxd4 19.cxd5 Lxf2+ kansrijk, maar niet 
helemaal duidelijk. Ik vond het tijdens de partij nogal 
zonde van mijn, jawel, Lg7. Zwart is hier door de perma-
nente druk op het witte centrum namelijk bezig met een 
STRATEGISCHE overwinning. Jammer dat die nu in de 
soep gedraaid wordt.  
18...Dxb3 19.Teb1 Dc4!? 
Nu schrok ik terug voor het geplande 19...Dc2 wegens 
20.Le1!. Toch had dit gekund, want na het slinkse 
20...Pf6! gaat 21.Txb7?? niet wegens 21...h6! met stuk-
winst! 21.Tc1 Db3 22.Tcb1 is echter slap remise. 
20.Txb7 h6 21.Pe4  
De tijd begon al te slinken en ik wilde hier eerst het 
waanzinnige 21...f5?! spelen. Maar ik hervond me net 
op tijd.  
21...a5!?  
21...f5 22.gxf5 Txf5 23.Dg3 Kh7 24.Taxa7 Txa7 25.Txa7 
De2 26.Dg4 Dd3 is overigens best speelbaar, maar veel 
winkansen biedt het niet.  
22.Td7!  
Diagram  

 

Een zeer onaangename verrassing. Wit dreigt heel ver-
velend 23.Txd5! Dxd5 24.Pf6+. Ik had gezien welk lot 
Sander had getroffen en was gewaarschuwd. Maar hoe 
lossen we dit probleem op?  
22...Pf6!? 22...e6 23.Txf7! a4! is eigenlijk vergelijkbaar 
met de partij. De vrije a-pion weegt op tegen twee witte 
boeren.(23...Txf7? 24.Dxf7+ Kxf7 25.Pd6+)  
23.Txe7?!  
Nu kan zwart vrij kansrijk afwikkelen. Verrassend ge-
noeg was 23.Pxf6+! exf6 24.Dd5 sterk, bv. 24...Dd3!? 
(24...Dxd5 25.Txd5 a4 gaat nog, maar zonder dames is 
het een stuk minder aantrekkelijk) 25.Txf7 Txf7 
26.Dxa8+ Tf8 27.Dd5+ Kh7 28.Le3 Dxc3 29.Txa5 geeft 
wit goede winkansen.  
23...Pxe4 24.Dxe4 a4  

 

Diagram  
 

 
 
25.De2!? Nu is het in de praktijk nauwelijks houdbaar 
voor wit. Ze kon een goed eindspel forceren met 25.d5! 
A) 25...Dc5?! 26.Le3! Dxc3 (26...Dd6? 27.Lf4 Dc5 
28.Tc7) 27.Txa4; B) 25...Db5! 26.d6 a3 27.Tb7 Dc5 is 
nog het beste voor zwart; wit kan niet goed bij de a-pion 
komen. Er heerst een soort dynamisch evenwicht.; C) 
25...Db3!? 26.d6 Db2 27.Td1 Db3 houdt misschien net 
remise.; D) 25...Dxe4 26.Txe4 Tfd8 27.Texa4 Txa4 
28.Txa4 Txd5 29.Ta2 Td3 en nu wordt het lastig na 
30.c4!  
25...Dd5!?  
25...Db3!?  
26.Dd1 a3 27.Dc1 Dd6!  
Dit hou je gewoon niet droog met nog 13 minuten op de 
klok.  
28.Tb7 Tfc8! 29.Lf4?!  
Er dreigde 29...Lxd4, maar 29.Db1! ging nog; 29.Lxh6? 
Lxh6! (of 29...Lxd4 30.Lf4 Dc6 31.Tb3 Df3!) 30.Dxh6 Tx-
c3 en wit houdt de boel niet bij elkaar.  
29...Dc6 30.Tb3 a2  
 
Diagram  
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31.Db2  
Nog steeds niet 31.Lxh6? wegens 31...Lxh6 32.Dxh6 
Tcb8! Wit moet aan twee kanten keepen en dat gaat 
niet lang goed. 
31...Df3! 32.Lg3 Te8! 33.c4? Verliest direct, maar ook 
na het taaiste 33.Dd2 Te2 34.Df4 Dc6 35.Tb8+ Txb8 
36.Dxb8+ Kh7 37.Db3 Df3! is het geen pretje. Wit staat 
bijna pat.  
33...Lxd4! 34.Dxd4 Dxb3 35.Kg2 Db7+ 36.Kh2 Db1 
37.Le5 Tad8  
Tijdnood; 37...Dxa1 38.Dxa1 Txe5 en 39...Te1 won di-
rect.  
38.Dc3 Td3 39.Da5 Db3! 40.Lg3?! Txg3!  
Leuk om met zo'n zet de veertig te halen.  
41.fxg3 Te2+  
en na het notatiebiljet bijgevuld te hebben gaf De Kleu-
ver op. 0–1 
 
4-2 de stand en nog twee partijen aan de gang. 
Wouter was langzaam maar zeker misselijk geworden 
van de overproductie aan zoetigheid  die zijn tegenstan-
der produceerde. 
Hij kon zich niet meer concentreren. De stukken werden  
plakkerig en zijn spel stroperig.  
Totaal versuikerd gaf ‘ie op.  
Gelukkig hebben we Otto in ons team. Die houdt van 
lekker eten!! 
Als een stel vrolijke smarties huppelden zijn stukken 
over het  bord.  
De eindcombinatie was er eentje waarbij Otto als puntje 
op de i slagroom op de taart spoot. Het smaakte hem 
allemaal prima!  
 
Bart-Piet Mulder - Otto Wilgenhof [E68] 
1.d4 Pf6 2.Pf3 g6 3.g3 Lg7 4.c4 d6 5.Lg2 0–0 6.Pc3 
Pbd7 7.0–0 e5 8.e4 exd4  
Zo behandelt Otto het Koningsindisch graag, en terecht. 
Het centrum opengooien en druk uitoefenen op de da-
mevleugel. Die loper staat niet voor niks op g7.  
9.Pxd4 Te8 10.h3 Pc5 11.Te1 a6  
Direct 11...Pfd7 is het alternatief. Na 12.f4 Pb6!? heeft 
wit al problemen met het dekken van c4.  
12.b4!?  
Mulder zal niet echt tevreden zijn geweest en trekt nu de 
stoute schoenen maar aan. Zo wint wit wat ruimte, maar 
Lg7 zit er inmiddels likkebaardend bij.  
12...Pe6 13.Pb3 Tb8!?  

Interessant is wat Fritz hier geeft: 13...a5!? 14.bxa5 
(14.Pxa5?! Pxe4) 14...Pd7 15.Dc2 Pd4 16.Pxd4 Lxd4 
17.Tb1 Txa5 en zwart heeft de betere pionnenstructuur 
en actief spel, maar nog wel een probleem op c8. 
14.Le3!? Pg4 15.Ld2 Pe5 16.Lf1  
Op 16.De2 ziet 16...b5 17.cxb5 axb5 er goed uit.  
16...Pg5! 
Indachtig de overtuigende zege van Manuel Bosboom 
op GM Normunds Miezis dit jaar in Dieren: duiken in dat 
gat op f3. Mulder laat het niet toe, maar zonder Ld2 
heeft Lg7 helemaal geen tegenvoeter meer.  
17.Lxg5 Dxg5 18.Tc1 f5!?  
Een moeilijke keuze. De zet lijkt het natuurlijkst, maar 
mogelijk was 18...c6!? nauwkeuriger omdat wit nu via 
het slinkse 19.Lg2! had kunnen profiteren van de open 
diagonaal d5-f7 (19...Pxc4?? 20.exf5 en 21.Ld5+).  
19.h4?! Df6 20.Pd5 Df7 21.f4 Pg4 22.Lg2 fxe4 
23.Lxe4 c6  
 
Diagram  

 
 
De witte stukken staan uiterst ongemakkelijk. Wit heeft 
een tussenzetje, maar zijn paard gaat verdwalen op b6.  
24.Lf3 Txe1+ 25.Dxe1 Le6  
25...cxd5 26.Lxd5 zou nogal jammer zijn en lijken op 
wat Sander deze zaterdag overkwam...  
26.Pb6  
Na 26.Dd1 h5 of ook 26...Ph6!? moet wit er toch aan.  
26...Te8 27.Dd2 Dc7  
Nu de witte dame g3 heeft losgelaten, had zwart hier in-
eens een goede kans met 27...Pe5! 28.Le2 Pd7! Para-
doxaal genoeg wordt het slechte witte paard nu afge-
ruild, maar met Fischer kijken wij liever naar wat zwart 
overhoudt: een fraai loperpaar dat het bord beheerst en 
een eeuwigdurende aanval op de verzwakte witte ko-
ningsstelling. De tekstzet is ook niet slecht natuurlijk, ze-
ker met het oog op de komende tijdnoodfase.  
 
28.c5 dxc5 29.bxc5 Ph6 30.Te1 Pf5 31.Kg2 Td8 
32.Dc2!? Df7 33.Le4 Lxb3?! 34.Dxb3 Td2+ 35.Kh3 
Pd4  
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Diagram  
 

 
Optisch allemaal prima, maar wit had hier verrassend op 
het eindspel kunnen ingaan: 36.Dxf7+! Kxf7 37.Pc4! 
Txa2 38.Pd6+ Kf6 (38...Kf8? 39.Lxc6!) 39.Ld3! en in-
eens dreigt 40.Pe8+ Kf7 41.Lc4+. De witte stukken 
staan plotseling fantastisch en de pion op b7 krijgt hij 
altijd terug.  
36.De3? Dxa2  
Nu is alles weer in orde: een pluspion, aanval op de wit-
te koning en de tegenkansen over de e-lijn zijn onvol-
doende. Mulder probeert het toch want het is zijn enige 
kans, maar Otto verdedigt koel.  
37.Ld5+ cxd5 38.De8+ Lf8 39.Pd7 Th2+ 40.Kg4  
 
Diagram  

 
40...Txh4+! 41.Kg5  
41.Kxh4 Dh2+ 42.Kg5 (42.Kg4 Dh5 mat) 42...Dxg3+ 
43.Kf6 Dxf4 mat; 41.gxh4 Dg2 mat.  
41...Th5+ 42.Kg4 Tf5  
Zo, geen vuiltje aan de lucht. Na 43.Pxf8 doet zwart nu 
eerst 43...Txf4+! 44.Kh3 (anders gaat wit langs de ande-
re kant mat) en dan 44...Txf8. Mulder probeert nog in 
troebel water te vissen, maar heeft de pech dat de veer-
tig al zijn gehaald.  
43.Te6!? Dg2! 44.Txg6+ hxg6 45.Dxg6+ Kh8 46.Pf6 
De2+ 47.Kh3 Df1+ 48.Kh4  
 

Diagram  
 

 

48...Pf3+  
48...Txf4+ 49.gxf4 Dh1+ won ook, Otto's methode is nog 
iets mooier.  
49.Kg4 Tg5+!  
en na 50.fxg5 Pe5+ is het zelfs mat, op h1. 0–1 
 
 
 
We winnen dus met 5-3 en dat is een prima start van 
het seizoen.  
Op naar het volgende maaltje, we lusten ze rauw, eten 
ze met huid en haar, dat wordt smikkelen en smullen , 
het is een mals brokje enz enz enz. 
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Het eerste toernooi uit de IJSCO cyclus werd dit seizoen 
gehouden in het Dodewaardse Dorpshuis, "De Vicary" 
op zaterdag 24 september en werd georganiseerd door 
de Dodewaardse SV als IJSCO toernooi, hetgeen een 
afkorting is van “Interregionale Jeugd Schaak Competi-
tie”. De afgekorte naam heeft nog meer aantrekkings-
kracht op kinderen en dat is denk ik precies de bedoe-

ling. De IJSCO is een jeugdschaak competitie cyclus 
met een eigen elo-berekening. OSBO schaakclubs kun-
nen een jeugdtoernooi hier aanmelden. Vorig jaar deden 
er gemiddeld 110 kinderen per toernooi mee. Omdat de 
toernooien allemaal in de buurt zijn, zijn ze ideaal om 
aan deel te nemen. 
 

Jeugdhoek: succes voor ASV bij het 
aanvangs- IJSCO-toernooi in Dodewaard  

 

Roland Stravers 

In Dodewaard aan-
gekomen begon het 
toernooi met 84 
deelnemers al snel 
en werden de eerste 
verlies- en winstpun-
ten doorgegeven. 
Na vier ronden was 
Kasper Bredius, 
spelend in de C-
groep de enige 
ASV-er die al zijn 
partijen gewonnen 
had. Nodigt uit om 
even bij zijn bord te 
gaan kijken. Dus 

was ik even later aan het meekijken, maar hij stond 
nogal erg veel stukken achter. 
 
Vrolijk bleef hij doorspelen, nog vrolijker werd het toen 
hij zag dat Rik Roelofs (van Schaakvereniging de Toren) 
hem met een toren en een paard aan de rand van het 
bord in totaal verloren stelling pat gezet had. Dit was uit-
eindelijk de doorslaggevende partij: Kasper werd eerste 
met 7,5 uit 8 en Rik werd tweede met 7 uit 8.  
 

Carlo en Aming speelden voor ASV in de B-groep. Carlo 
vond zijn vroege verliespartij erg jammer maar herpakte 
zich goed in het latere deel. Aan het eind van de dag 
meldde hij dat hij nog eerste kon worden als Khalid Sa-
leh van de Toren zou winnen van zijn tegenstander. 
Meekijkende met deze voor Carlo, maar daarom ook 

Impressie van de speelzaal 

Kasper komt hier met remise 
goed weg tegen Rik Roelofs 
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voor ASV, spannende partij was al snel te zien dat Carlo 
tweede zou worden. Khalid had nog maar een minuutje 
op de klok en een beroerde stelling op het bord, in te-
genstelling tot zijn tegenstander, die nog ongeveer 8 mi-
nuten op de klok had. Carlo werd uiteindelijk tweede 
met 5,5 uit 7. Aming deed weer toernooi-ervaring maar 
kon niet voorkomen dat hij nogal wat IJSCO elo-punten 
verloor. 
 
Tsji-Yan won met de derde plaats in de C-groep met 6 
uit 8 ook een beker, nadat zij de hele dag met de top 
mee ging in die C-groep. 
 
Xadya kreeg in diezelfde groep de aanmoedigingsprijs, 
een mooie medaille en kan daarmee ook terugkijken op 
een geslaagd toernooi. Na aanvankelijk veel verloren te 
hebben, won ze toch genoeg om de laatste plek achter 
zich te kunnen laten. Stefan kreeg ook een aanmoedi-
gingsmedaille. Bob, Koen, Tsji-Hin en Sebastian kregen 
geen aanmoedigingsprijs, maar omdat zij redelijk goed 
gespeeld hadden, hadden zij die ook niet nodig. In totaal 
hadden zo 5 van de 10 ASV-kinderen een prijs gewon-
nen! 
 
De organisatie van het toernooi was uitstekend en ik 
hoop dat er volgende keer (in Bennekom) nog meer kin-

deren meedoen, want hoe meer, hoe gezelliger! En het 
zou natuurlijk ook leuk zijn als er kinderen van ASV mee 
gaan doen in de A-groep. Een uitgebreid verslag met 
foto’s staat ook op www.asv-schaken.nl, onder de knop 
“Jeugd”. 

Open Schaakkampioenschap van Arnhem 2005 
Erik Wille 

Kasper werd eerste in de C-groep  

Het vierde weekendtoernooi van ASV met als inzet de 
open Arnhemse schaaktitel is weer een succes gewor-
den. Vrijwel alle regionale toppers waren het eerste 
weekend van september in het grand café van het Lo-
rentz. De vriendelijke atmosfeer van onze prachtige 
speelzaal met opnieuw een zonnetje als ondersteuning 
had maar liefst 120 schakers naar Arnhem getrokken.  
 

Dat op zich maakte het toernooi tot een groot succes. 
Dat vervolgens in beide groepen de spanning tot het 
laatst aanwezig bleef, was extra plezierig. 
 
Het enige smetje op het toernooi was de late start van 
de eerste ronde en tegelijk was dat een hoogtepunt in 
het toernooi. De computer van wedstrijdleider Barth 
Plomp weigerde een indeling te maken. Waarschijnlijk 
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een stakingsactie voor betere arbeidsvoorwaarden. Die 
PC voelde natuurlijk al aankomen, dat hij van vroeg in 
de ochtend tot diep in de nacht moest werken. Dit verve-
lende moment stuurde de opening van het toernooi flink 
in de war, maar tegelijk bleek de flexibiliteit van ieder-
een. Allereerst stak Jeroen van Onzen de helpende 
hand toe door handmatig in te delen en alle spelers met 
luide stem naar het juiste bord te dirigeren. Dat de To-
renaar dit deed, is eens te meer een teken van de uit-
stekende relatie tussen beide Arnhemse clubs. En het 
had absoluut zijn charme. Vervoerproblemen die door 
de late start dreigden te ontstaan werden in de kiem ge-
smoord. En met de service van een lift naar het station 
aan het eind van de avond was de valse start snel weer 
vergeten. En toen gingen we schaken.  
 
Ronde 1: 
Vincent Rothuis (ESGOO - Enschede)– Anthony 
Migchels (De Toren en ASV) 

 

 

Op 8. … a7-a6 heeft Vincent Rothuis verrassend geant-
woord met 9. Le3-b6. Er volgde 9. … axb5  10. Pxb5 
Lb4+ Een wellicht beter alternatief voor zwart is 10. … 
Ta4. Na 11. Pc7+ Ke7  12. Lc5+ Kd8  13. Lb6 Txe4+  
14. Le2 Dxc7  15. Lxc7 Kxc7 heeft zwart makkelijk stuk-
kenspel. Na het gespeelde Lb4+ ging de partij als volgt 
verder: 11. c3 La5  12. Pc7+ Dxc7  13. Lxc7 Lxc7 14. 
Df3 0-0 Ook nu heeft zwart drie stukken voor de dame, 
maar nu heeft wit makkelijker spel. 15. Ld3 e5  16. f5 d5   

Als Vincent Rothuis hier met 17. exd5 zou vervolgen, 
dan heeft Anthony Migchels 17. … e4 18. Lxe4 Pe5 19. 
De2 Te8 met goed spel voor zwart. Het beste lijkt hier 
17. 0-0 dxe4  18. Lxe4 Pxe4  19. Dxe4 Td8 met licht 
voordeel voor wit. Vincent zoekt echter altijd de verwik-
kelingen: 17. 0-0-0 dxe4  18. Lxe4 Txa2  19. Kb1 Ta4 
en nu staat zwart beter. Er volgde 20. The1 h5  21. h3 
h4  22. b4 Pxe4  23. Dxe4 Pe7  24. Tf1 

 

In deze stelling kan zwart het voordeel vasthouden na 
24. … Ta6  25. f6 Pg6  26. fxg7 Kxg7  27. b5 Ta5  28. 
Db4 b6. In plaats daarvan blunderde Anthony ongetwij-
feld onder druk van de tijd opzichtig: 24. … g6  25. fxg6 
Pxg6  26. Dc4! Lb8  27. Txf7! Txf7  28. Dxc8+ Tf8  29. 
De6+  1-0 
 
Niet alleen Vincent en Anthony trakteerden ons op het 
nodige vermaak. Ook John Cornelisse zorgde met een 
leuk slot voor wat vuurwerk. 
 
Bas van Riel (Australië) – John Cornelisse 
(Wageningen) 

 
 
1. … Pxd5  2. exd5 Lg2+ mat  0-1 
 
 
 
 



35 

 oktober 2005 ASV-Nieuws 

Ronde 2: 
Remco Sprangers (HMC - Den Bosch)-Vincent Rot-
huis (ESGOO - Enschede) 

 

 

 
Na wits laatste zet 21. Lc4-b3 kan Vincent de druk op de 
stelling houden met 21. … Lf8  22. Df2 Da5 en zwart 
houdt een klein voordeel. Zoals we ook al tegen Antho-
ny Migchels zagen, neemt Vincent daar meestal geen 
genoegen mee. Maar soms wil hij letterlijk door de muur 
heen. Zo ook hier: 21. … f5  22. c4 Txb3  23. axb3 fxg4  
24. cxd5 cxd5  25. fxg4 Lxg4   

 

 
Nu de rookwolken van deze spectaculaire fase zijn op-
getrokken, blijkt dat Vincent gespeculeerd heeft op twee 
vrijpionnen als enige compensatie voor een geofferde 
toren. Lef kan hem niet ontzegd worden, maar het lijkt 
toch wat veel van het goede. 26. Tdf1 e4  27. Kb1 De5  
28. Da5 Tc8  29. Tc1 e3  30. Dxa7 e2  31. Ka2 Te8  32. 
Da4 Lf3  33. The1 Lxh5  34. Tc2 Df5  35. Txe2 Txe2  
36. Txe2 Lg6 Een laatste poging om schwindlekansen 
op het bord te houden. Na 36. … Lxe2  37. Dxe8+ Kh7  
38. Dxe2 staat zwart een stuk achter zonder compensa-
tie.  Intussen is de tijdnoodfase aangebroken en ieder-
een verwachtte een enorme verrassing, maar deze keer 
wordt de wildebras onverwacht toch beloond voor zijn 
pogingen. 37. Te1 Lf7  38. Da8+ Kh7  39. Db7 Kg6  40. 
Pd7 d4  41. Pf8+? Nu tast wit toch nog mis. Waarschijn-

lijk moet wit met 41. Te7 de druk opvoeren. Nu zit er in-
eens weer een grap in de stelling:  41. … Lxf8  42. 
Lxf8? Deze zet maakt het nog erger. Zelfs 42. Da6+ 
Kg7  43. Lxf8+ Kxf8  44. Dxh6+ Kg8  45. Db6 biedt wit 
nog volop kansen 42. … Da5+ en zwart wint de toren 
terug. Zelfs 42. Da6+ Kg7  43. Lxf8+ Kxf8  44. Dxh6+ 
Kg8  45. Db6 biedt wit nog volop kansen. Het eindspel 
was vervolgens kinderspel. 0-1 
 
Een ander aardig potje koffiehuisschaak was Joost Of-
fringa tegen Bas van Riel. Die partij heeft echter al in En 
Passant gestaan. Ook de volgende ronde bracht weer 
spektakel. 
Ronde 3: 
Jeroen van Onzen (De Toren)-Sjef Rijnaarts (De 
Schaakmaat - Apeldoorn) 

 

 
Onze schaakvriend uit Arnhem Zuid heeft net 15. Dd1-
d3 gespeeld. Sjef Rijnaarts laat vervolgens zien dat zijn 
start van 0 uit 2 niet conform zijn speelsterkte is: 15. … 
Lc5!  16. Lxa8 Dh4  17. Kh1 Pg4  18. Dg3 Dxg3  19. 
hxg3 Te6 en Jeroen kan niets meer doen tegen Th6+ 
mat  0-1 
 
Ook de twee jonge spelers uit de hoofdmacht van De 
Toren vochten onderling een stevig potje uit. De clubge-
noten spaarden elkaar niet: 
Sebas Beumer (De Toren)– Bram van der Velden (De 
Toren) 
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Bram heeft met 24. … e4-e3 de aanval ingezet en nu is 
een verdedigingszet hard nodig. Sebas blijft echter ook 
na 25. Dc2 e2! in de problemen, want nu kan 26. Dxe2 
niet wegens f3. In de partij liep het echter anders: 25. 
Le6 f3  26. g3 e2  27 Te1 Dd2  28. Da1 Lxe6  29. Pxe6 
Dxd5  30. Pxg7 Tg8  Zwart heeft nu beslissend voor-
deel.  31. Pf5 De6  32. Pe3 Pf4 en niet veel later staakte 
wit de strijd. 0-1 
 
Ronde 4: 
Mark Smits (Paul Keres - Utrecht) – Remco Sprangers 
(HMC – Den Bosch) 

 
De laatste zet van Remco Sprangers 10. … Pb8-c6 lijkt 
zo logisch, maar het leidt een snel einde in. Beter was 
10. … d5. Nu volgde: 11. Lxh7+ Kxh7  12. Pg5+ Kh6 
Ook 12. … Kg8 helpt niet. 13. Dh5 Te8  14. Pb5 Lxb2  
15. Pxc7 en wit wint. 13. Dc2 Lxg5  14. hxg5+ Kxg5  
15. Dh7 Pd4  16. Dxg7+ Kf5  17. Th5+  1-0 
 
Rudy Bloemhard (Schaakstad Apeldoorn en Voorst)-
Ivar Heine (SMB –Nijmegen en  
 

 
Rudy Bloemhard heeft tegen Ivar Heine al een klein 
voordeel. Na zijn laatste zet 15. Ta1-e1 maakt zwart het 
de oud-clubgenoot van Peter Boel en John Sloots een 
stuk makkelijker. De Apeldoorner treedt doortastend op:  
15. … 0-0 16. d5! exd5  17. cxd5 Ta7  18. Txe7! Dxe7  

19. d6+  1-0 
 
Ronde 5: 
Nicolai Kabanof (Schaakstad Apeldoorn) – Bram van 
den Berg (SMB - Nijmegen) 

 

 
Bram van den Berg heeft in deze stelling duidelijk enig 
voordeel en hij wikkelt het fraai af naar winst: 1.… Dg5+ 
2. Dxg5 hxg5 3. Le5 Lxe5  4. fxe5 Pd7  5. e6 Pc5  6. 
Kg4 Pxe6 en zwart won 0-1. 
 
Sander van Eijk (Wageningen) – Rudy Bloemhard 
(Schaakstad Apeldoorn en Voorst) 

 
Bloemhard heeft in de opening een bekend kwaliteitsof-
fer gespeeld en tot dit moment na 35. h2-h4 is het even-
wicht nog nauwelijks verbroken. Toch heeft Bloemhard 
steeds meer moeite de goede zetten te vinden. 35. … 
Dd7  36. Db8 a6?  37. Td8 Dc7  38. Td6+ Kg7  39. Dx-
c7 Txc7  40. Txd5 Nu wordt het voordeel voor Van Eijk 
groter. 40. … Kh6  41. Tad1 Tc2  42. Td8 e4  43. T1d7 
Le5  44. fxe4 fxe4  45. Td2 Tc1  46. Te2 Lf6  47. Te8 
Kh5  48. T2xe4 Lxb2  49. T8e7  1-0 
 
Ronde 6: 
 
Even vooraf. Bram van den Berg en Sander van Eijk 
gingen door hun zeges in de ronde van de zondagoch-
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tend samen aan de leiding met 4½ punt. In de slotronde 
stond het onderlinge duel op het programma. De heren 
gingen er dan ook eens echt voor zitten. 
 
Bram van den Berg (SMB – Nijmegen) – Sander van 
Eijk (Wageningen) 
1.e4 c5 2.c3 g6 3.d4 cxd4 4.cxd4 d5 5.exd5 Pf6 6.Pc3 
Pxd5 7.Pf3 Lg7 8.Le2 0-0 9.0-0 Pc6 10.Db3 Pxc3 
11.bxc3 Pa5 12.Db4 Le6 13.La3 Lf6 14.Pd2 Ld5 
15.Tfe1 Tc8 16.c4 Pc6 17.Db1 Hier grijpt Sander zijn 
kans. 

 
Pxd4 18.cxd5 Pc2 19.Lb2 Pxe1 20.Lxf6 Pc2 21.Lg5 
Dxd5 22.Pf3 Pxa1 23.Dxa1 f6  
 

 
24.Le3 Kg7 25.Pd4 e5 26.Lf3 Dd7 27.Pb3 b6 28.h3 
Dd3 29.Pd2 Tc2 30.Pe4 Tfc8 Hier ontstaan de eerste 
grappen voor wit. 31. Lg5 is de moeite van het 
analyseren waard. Na 21. … fxg5  22. Dxe5 is wit weer 
terug in de partij. Dus zal zwart 22. … T8c6 moeten 
spelen om het voordeel vast te houden. 31.Kh2 Dc4 
32.Pd6 Dc7 33.Pe4 h6 34.h4 f5 35.Pg3  

 
35. … Kh7 Hier kan zwart beter vervolgen met  35. … 
Tc4 Nu dreigt f4 immers wel. 36. Pf1 Txh4+  37. Kg1 
Thc4 en zwart zal de winst niet meer laten glippen. 
36.h5 g5 37.Ld1 Bram van den Berg is al aardig terug 
in de partij al is hij nog in het nadeel. 37. … f4 38.Lxc2+ 
Dxc2 39.Dxe5 fxg3+ 40.fxg3 Tc4 41.De7+ Kg8 
42.De6+  1/2-1/2 
 
Dit prachtige schouwspel boeide het in grote getale op-
gekomen publiek. De remise gaf de achtervolgers de 
kans naast de leidende duo te komen. Vincent Rothuis 
en Mathieu Freeke gaven elkaar geen duimbreed toe, 
waardoor ook dat duel in remise eindigde. Stefan Kui-
pers kwam echter wel tot winst. De Wageningenspeler 
John Cornelisse werd in de tijdnoodfase handig naar 
een nul gespeeld. De 15-jarige Apeldoorner kwam zo 
ook op vijf punten en werd vervolgens op grond van de 
meeste weerstandspunten tot winnaar uitgeroepen. In 
de B-groep zag Robert Naasz de titel naar Kees Jan 
Schilt gaan. Naasz verspeelde al vroeg in de finalepartij 
een pion en bleef daarna kansloos. 
 
Uit bovenstaande spektakelstukken blijkt wel dat het 
een boeiend weekend was. Natuurlijk valt er over een 
heel weekend schaken nog veel meer te vertellen. Via 
En Passant, de website van ons en de KNSB heeft u al 
veel kunnen lezen en bovendien zijn velen van u langs 
geweest. Wat u mist in het verhaal is de prestaties van 
de ASV-ers. Helaas beschikte ik maar over weinig ASV-
partijen en die ik had, gingen allen verloren. De deelne-
mers van ASV-huize kunnen ons natuurlijk via En Pas-
sant en ASV-Nieuws ook in de komende maanden nog 
met fragmenten van hun mooie daden vermaken. 
 
Een ding is zeker: ook komend jaar staat het eerste 
weekend van september weer in het teken van schaken: 
OSKA 2006. Tot dan! 
 
 

(De redactie biedt U aan, geheel belangeloos, deze Ruimte Voor Aantekeningen (RVA). Geheel voor U!) 

RVA 
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Hebben we ineens een probleemrubriek? Ja. Met regel-
maat schreef ik al iets over problematiek. Maar bestuur 
en hoofdredacteur hebben gevraagd elke uitgave iets 
over gecomponeerde stellingen te schrijven. Zelf ontdek 
ik er nooit een erg grote belangstelling voor en wil het 
daarom bij een kleine rubriek houden met gewoonlijk 
drie standen. Hierbij zullen ook studies aan de orde ko-
men. Daar is meestal wat meer belangstelling voor. 
Maar laat ik deze eerste keer voortborduren op het arti-
kel, dat ik in de laatste uitgave voor de vakantie schreef 
over de ontwikkelingen, die naar onze moderne proble-
matiek hebben geleid. Zeg de periode 840 – 1840. Dat 
waren duizend jaar in acht standen. Hier en daar was 
dus iets weggelaten. Ik heb bij voorbeeld niets gezegd 
over standen, waar een verhaal bij hoort. Die zie je te-
genwoordig niet meer. De beroemdste is gemaakt door 
de Rus Alexander Petrov. Hij werd geboren in 1794 en 
heeft de inval van Napoleon in zijn land dus zeer bewust 
meegemaakt. Daar maakte hij in 1824 een probleem 
over, dat u in het eerste diagram vindt. 
 

 
Wit geeft mat in veertien zetten. Het probleem wordt in 
Rusland nog steeds met regelmaat getoond. Men ziet 
het als een bewijs van het grote patriottisme van Petrov. 
En daar hebben Russen behoefte aan. Zelfs kwam ik 
een tijdje geleden een publicatie tegen, waarin stond, 
dat ze niet weer het hele verhaal bij het probleem gin-
gen vertellen, aangezien dit genoegzaam bij iedereen 
bekend is. Vandaag vertel ik het verhaal toch maar. Na-
poleon is de zwarte koning. Hij is ver doorgedrongen in 
het vijandelijke gebied. Tsaar Alexander is op h2 in de 
hoek gedrongen. Zijn opperbevelhebber Koetoezov kan 
niet tot actie komen op h1. Merk op, dat Napoleon geen 
raadsheren nodig had. Zijn artillerie staat gereed op f6 
en f4 om het witte front verder in flarden te schieten. De 
enige hoop van Rusland ligt nog in de cavalerie. De Ko-
zakken zijn heel wat mans. Dat blijkt. 1. Pd2+ Ka2 
2.Pc3+ Ka3 3.Pb1+ Kb4 4.Pa2+ Kb5 5.Pa3+ Ka6 
6.Pb4 Ka7 De lijn a8-h1 is de Berezina. Bij het overtrek-
ken van deze rivier zou Napoleon verslagen moeten 

zijn. Hier zou dat kunnen met Da8. Maar die kans wordt 
gemist. 7.Pb5+ Kb8 8.Pa6+ Kc8 9.Pa7+ Kd7 10.Pb8+ 
Ke7 11.Pc8+ Kf8+ 12.Pd7+ Kg8 13.Pe7+ Kh8 Napole-
on is weer terug in Parijs en nu geeft de Tsaar zijn op-
perbevelhebber de mogelijkheid de moeizame strijd te 
beëindigen. 14.Kg2 mat. Het verhaal gaat, dat in 1839 
(al weer 24 jaar nadat Napoleon zijn Waterloo had ge-
vonden) de Russen voorstelden de schaakcontacten 
met Frankrijk te herstellen. Concreet stelden zij in een 
brief voor om een correspondentiepartij te spelen tussen 
de schaakclubs van Parijs en St. Petersburg. Bij hun 
voorstel zonden zij het bovenvermelde probleem mee, 
dat in Frankrijk nog onbekend was. De grap viel niet 
goed. De match werd niet gespeeld. 
Petrov wordt in Rusland gezien als de vader van de 
Russische problematiek. Hij heeft inderdaad mooie din-
gen gemaakt. Wij laten hierbij een vijfzet zien (Diagram 
2), die zijn tijd vooruit was. 

 

1.Pg5+ Een wat ruw begin, dat tegenwoordig niet meer 
past. Maar de rest maakt alles goed. Kh6 2.Th8+ Dat 
bedoel ik. Lxh8 3.Kg8 Dreigt Pf7x Pd6 4.Kxh8 en nu is 
zwart in een dwangpositie. Zijn vrije pion d7 wordt ge-
blokkeerd door het paard. Dat moet nu dus de dekking 
van f7 loslaten. Dit soort zetdwang was toen nieuw. 
Als zijn mooiste probleem wordt diagram 3 gezien. 
 
Diagram 3: zie volgende bladzijde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 
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Wit geeft mat in elf zetten. De oplossing is van grote na-
tuurlijkheid. 1.Pc3 a2 2.Ta1 Nemen kan niet wegens 
mat in twee Ka3 3.Pc2+ Kb3 4.Txa2 Lf6 5.Ta3+ Kb2 
6.Pd1+ Kb1 7.Lxc4 Dreigt La2X bxc 8.Pc3+ Kb2 Lxc3 
9.Kxc3 leidt tot mat op a1. 9.Ta2+ Kb3 10.Kc1 Kxc3 

11.Ta3 mat.  
Petrov was in zoverre een kind van zijn tijd, dat hij voor-
al meerzetten maakte. Pas aan het eind van zijn leven 
heeft hij ook driezetten en zelfs een enkele tweezet ge-
maakt. In die periode was hij echter vooral bezig met 
zelfmats. Hij construeerde ze van 30 – 40 zetten. Zelfs 
een van zestig zetten. Veel hiervan is later echter fout 
gebleken. Ook veel kortere oplossingen waren mogelijk.  
Het wonderlijke is, dat Petrov in de eerste plaats be-
kendheid geniet als componist, terwijl hij ook een van de 
sterkste schakers van het toenmalige Rusland was. Dat 
mag bewezen worden door overwinningen in matches 
op schakers die wij alleen als wedstrijdspelers kennen. 
Zo versloeg hij Janisch, Shumov en Urusov in matches. 
Petrov had een plezierige stijl, die vooral door combina-
ties opviel. Bijna komen we in de verleiding partijen van 
hem te laten zien, maar dat hoort nu eenmaal niet in 
een probleemrubriek. Petrov overleed in 1867 in War-
schau.    

Nog een boekje van de ASV-Schaakboekenmarkt 
Nico Schoenmakers 

Tijdens de geslaagde ASV-schaakboekenmarkt op 21 
mei j.l., al grasduinend tussen de ruim 400 titels, stuitte 
ik ook op een 96 pagina’s tellend boekje van de hand 
van de schaakpropagandist Landau uit 1948 (2e druk) 
met de tot de verbeelding sprekende titel “Hoe men niet 
moet schaken”. Hoofdstuk 1 draagt de titel “Algemene 
fouten”. Hoofdstuk 3 behandelt “Iets over positiespel en 
de ernstigste fouten, die hierbij worden gemaakt”. En 
wat te denken van paragrafen als “Zo moet men het dus 
niet doen”, “Op welke lijnen staan de torens verkeerd”, 
“Vergeet niet een vluchtveld voor de koning te maken”, 
“Men mag een open diagonaal niet verder openen” of 

“Onderschat niet de zwakte van de velden f7 en f2”. 
Hoofdstuk 4 tenslotte stelt de hoopgevende vraag “Hoe 
vermijden wij fouten in het eindspel?” 
 
Maar zeg nou zelf, waarde lezer. Hadden wij allen niet 
meerdere van dit soort boekjes kunnen schrijven? Leve-
ren wij allen niet wekelijks onze bijdrage aan het feuille-
ton: “Hoe men niet moet schaken”? En toch, wat doen 
we bijvoorbeeld volgende week donderdagavond weer 
vanaf een uur of acht ‘s avonds? … 

Het redden van een competitie?!? 
André de Groot 

Als Murphy toeslaat dan doet die dat altijd grondig. En 
ook altijd zeer desastreus. 
 
Wie is Murphy hoor ik u zeggen, welnu ik zal dat verkla-
ren. Edsel Murphy is de wetenschapper die de “wet op 
behoud van ellende” heeft geponeerd. Een zeer duidelij-
ke wet en geen enkele wetenschapper heeft tot op he-
den het tegendeel kunnen bewijzen. 
 
Als ik goed ga zoeken in mijn archief dan vind ik vast 
nog wel diverse voorbeelden van de praktijk van deze 
wetmatigheid. Ik zal u daar op dit moment niet mee 
gaan plezieren ofwel vervelen. 
 

Wat is er precies gebeurd? Die vraag is veel belangrij-
ker en zal u wellicht nader staan dan het uiteindelijke 
resultaat. 
Welnu, Edsel (zoals ik het maar even aanduid) begon 
zijn werk tijdens een inbraak in de woning van een van 
onze geachte vrijwilligers binnen de vereniging. Allerlei 
zaken werden meegenomen, tegen de wensen van on-
ze benadeelde wedstrijdleider in. U heeft het allemaal 
kunnen vernemen in En Passant. Vlak voordat de defini-
tieve eindstand van de competitie gepubliceerd kon wor-
den verdween alles als sneeuw voor de zon. Problemen 
alom, en hoe moeten we dat nu allemaal oplossen. 
 
Gesprekken en ideeën werden over en weer uitgewis-
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Een goed begin of gewoon half werk? 
Frank Schleipfenbauer 

seld. Uiteindelijk kwamen wij als ASV denktank tot de 
conclusie dat de meest optimale oplossing bestond uit 
het geheel opnieuw invoeren van alle uitslagen die er 
het gehele seizoen door u allen waren geproduceerd. 
Dat is even werk, maar als je er goed naar kijkt, met in 
het achterhoofd dat wij allen streven naar het meest zui-
vere beeld, dan kun je niet anders besluiten dan alles 
opnieuw invoeren. En eigenlijk is het zo dat je alle uitsla-
gen, resultaten enzovoorts aan het einde van het sei-
zoen gewoon netjes op een rijtje kunt zetten. Enig werk 
door Erik Wille gedaan leverde een lijst met resultaten 
op, zowel de interne alsook de externe. En dan hoef je 
slechts het programma te starten, enige biertjes uit de 
koeling te halen, en daarna een voor een die resultaten 
in te voeren. Na een tiental avonden gedurende afgelo-
pen zomer was de competitie intern en extern dus inge-
voerd, met een eindlijst als resultaat. Er zaten wel ver-
schillen in met de eindlijst die wij nog hadden kunnen 
redden uit het werk van onze Edsel (Murphy). Die heb-
ben wij opgelost met enig denkwerk, concluderen en be-
naderen van de eventueel getroffen spelers. 
Het is ons gelukt om alle verschillen te verklaren, te her-
stellen  en duidelijk te maken dat onze geheel opnieuw 
ingevoerde competitie (met de diverse correcties) van 
afgelopen seizoen  voldoende nauwkeurig was om die 
als definitief te beschouwen. Het feit dat niemand gepro-
testeerd heeft geeft aan dat wij onze inspanningen afge-
lopen zomer naar voldoening hebben uitgevoerd. U 
heeft hoop ik onze eindstand kunnen bewonderen, en 
uw plaats in een ASV team ofwel uw plek op de ranglijst 
voor de huidige competitie kent u natuurlijk inmiddels uit 
uw hoofd. 
 
En dan komt die verrekte Murphy weer ineens om de 
hoek kijken. Tijdens het afgelopen Open Schaak Kampi-
oenschap van Arnhem heb ik met allerlei computerspul 
meegewerkt om het schaaktoernooi te laten verlopen 
zonder problemen. Nou lukte dat al niet doordat we de 
indeling van de eerste ronde niet vlekkeloos konden la-
ten verlopen. Je vraagt je dan al af of die Edsel niet 
eens ergens elders zou kunnen gaan spelen. Maar 
goed, dat weekendtoernooi hebben we wel kunnen red-
den. Ik wilde tijdens dat toernooi mijn belevenissen over 
het reproduceren van de verloren competitie op digitaal 

papier plaatsen en dit alles afronden om in de eerstko-
mende ASV-Nieuws u allen daarvan op de hoogte te 
stellen. Tenslotte is er een hoop werk in gestopt en wel-
licht wilt u daarover toch iets lezen. Ik heb dat ook ge-
daan, een tekst gemaakt, een mooie tabel met het eind-
resultaat gemaakt en alles op mijn notebook opgesla-
gen. Eenmaal thuis na dat zware weekend heb ik alles 
op mijn thuisnetwerk opgeslagen enzovoorts. 
 
En afgelopen week kwam die gruwelijke mail van die 
Rood ineens weer in de digitale postbus, de Doodlijn. Je 
schrikt er toch weer elke keer van ook als je weet dat-ie 
komt. Dus ik ga op zoek naar mijn tekst met tabel en an-
dere mooie zaken, en ik hoor alweer zachtjes “Murphy” 
door het huis fluisteren. Wat heb ik gedaan? Natuurlijk 
opgeruimd en alle backup files van de door mij opnieuw 
ingevoerde competitie resultaten weggedaan. De eind-
stand had ik doorgezonden en we hebben met z’n allen 
besloten dat die “het” was. Einde discussies etc. het 
was er en dat was dan dat. En nu blijkt dus dat met het 
opruimen van al die gegevens dat ik ook mijn mooie 
tekst met tabellen en zo heb opgeruimd. 
De tekst die u dus nu leest heb ik helaas moeten intik-
ken nadat die Rood zijn doorlijn al is verstreken. Ik heb 
hem beloofd dat hij nog deze avond mijn tekst krijgt, het 
is nu 23:00 en er is een of andere onderzeeër op de tv 
aan het vechten met iets anders onduidelijks. Ik volg het 
maar half want deze tekst moet naar de redactie. De 
doodlijn is echt dodelijk. 
 
U moet mijn eigen eindstand in mooie tabel dus helaas 
missen, maar ik hoop dat u die elders heeft kunnen be-
wonderen. Ik beloof u dat ik in een van de komende 
ASV-Nieuwzen eens nader zal ingaan op die mysterieu-
ze Murphy, ik weet dat ergens in mijn archieven daar 
iets over te vinden is. En 
hij was overduidelijk aan-
wezig afgelopen seizoen. 
Mocht Hij het niet kwijtge-
maakt hebben dan zal ik 
die informatie met u delen 
in een van de komende 
nummers. 
 

 
Vlak voor de eerste teamwedstrijd in de derde klasse C 
vroeg ons aller Ruud Wille mij een inschatting van de 
kansen van ASV 2 voor het komende seizoen te geven.  
Moeilijk zat voor een, voor mij, nieuw team (na enkele 
jaren ASV 1 en een jaartje Doesborg 1). Maar helemaal 
onmogelijk wanneer je dan ook nog in een poule zit met 
vele voor mij onbekende teams, enkele regionale riva-
len en nog niet gepubliceerde teamsamenstellingen.  
 

Kortom, hoewel ik wist de beschikking te hebben over 
een goed team, en ik meestal uit ga van de eigen 
kracht, dacht ik er voorlopig maar van uit te moeten 
gaan dat handhaving de moeilijke opdracht moest zijn. 
 
Echter enkele dagen voor de wedstrijd ASV 2-Zukertort 
Amstelveen 3 werden dan eindelijk de teamsamenstel-
lingen bekend gemaakt en bleek ASV 2 op rating zelfs 
de nummer 5 van zijn poule te zijn!  
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Dan is handhaven voor een ambitieuze coach natuurlijk 
geen streven meer maar dan hoop je met wat geluk 
nog mee te kunnen doen aan de top! 
 
Jammer genoeg blijkt dan dat je als teamleider van het 
2e meerdere zaken niet meer in eigen hand hebt. 
2 uitvallers in het 1e en ook 2 uitvallers in het 2e zorg-
den ervoor dat we helaas met 4!!!! invallers (We misten 
Koert van Bemmel, Fokke Jonkman (beide ASV 1), 
Fred Reulink en Cees Sep) op de wedstrijddag moes-
ten aantreden voor de wedstrijd tegen Zukertort Am-
stelveen 3.  
Terwijl voor een successeizoen, volgens dhr. Elo, hier-
van gewonnen moest worden! 
 
Bij de meeste clubs kun je dit op voorhand met zoveel 
invallers vergeten. Maar ik hoop dan altijd weer op de 
kracht van ASV.  
 
De invallers die bij ASV uit de hoge hoed getrokken 
worden blijken van ongelooflijke speelsterkte te zijn. Zo 
konden we beschikken over Vincent de Jong (Via een 
simultaan van Richard v.d. Wel door de gebroeders 
Wille zeer recent ontdekt voor de club), Paul de Freytas 
(ook een nieuwe aanwinst), Barth Plomp (altijd en over-
al inzetbaar tot aan ASV 1 toe) en last but not least on-
ze voorzitter en teamleider van ASV 4 zelf; Erik Wille. 
 
Kortom ik begon de wedstrijd toch met goede hoop. 
 
Het wedstrijdverloop.  
 
Na een kleine 2 uur spelen zag het er heel goed uit 
voor ons. Op de meeste borden een gelijke stelling tot 
klein voordeel voor ASV. Alleen mijn eigen stelling be-
oordeelde ik als iets minder. 
 
Kort daarna aanvaarde Barth op bord 7 als eerste remi-
se in een stelling waarin zijn tegenstander iets betere 
kansen leek te hebben maar daar zelf niet in geloofde. 
Daarna ontwikkelde de wedstrijd zich voorspoedig voor 
ASV. Vincent op bord 4 en Theo op bord 8 zetten een 
goede aanval op, Sjoerd (bord 2), Daan (bord 3) Paul 
(bord 5), Erik (bord 6) stonden zeer goed en inmiddels 
begon ik ook in mijn stelling te geloven. 
 
Tussen het 3e en 4e speeluur keerden de kansen echter 
geheel.  
Sjoerd en Daan konden hun voordeel niet uitbouwen en 
hun stellingen verzanden in remise. 
Theo, die een (waarschijnlijk) gewonnen stelling wist te 
bereiken, verdronk in de complexiteit van zijn eigen 
stelling waardoor zijn tegenstander er met het punt van-
door ging. 
 
Gelukkig kon Vincent hierna met een zeer overtuigende 
aanvalspartij de stand naar 2.5-2.5 gelijk trekken waar-
na het de beurt aan onze voorzitter was. Zijn partij is te 
vinden in het partijenblok.  
Een waanzinnige partij, onmogelijk te beoordelen tij-
dens de wedstrijd, waarvan dan ook nog de uitslag af-

hing. Kortom, zoals Erik uit eigen ervaring natuurlijk 
weet, dodelijk voor een teamleider. Bedankt Erik. 
Maar Erik wist zijn tegenstander ervan te overtuigen dat 
hij gelijk had en trok een gewonnen stelling over de 
tijdscontrole waarna zijn tegenstander opgaf. 
 
Restten er na het 4e speeluur bij een 3.-3.5 stand alleen 
nog de partijen van Paul (Zeer waarschijnlijk verloren) 
en mijzelf (na enig gerommel niet meer al te best en 
wellicht ook al verloren). Dus was zelfs een nederlaag 
nog mogelijk! 
 
Helaas verloor Paul ondanks dat zijn tegenstander een 
paar keer niet goed had voortgezet. In een eindspel 
van K+P+3 pionnen tegen K+L+2 pionnen wist Paul 2 
pionnen af te ruilen. Daarna mistte hij waarschijnlijk re-
mise en moest zijn loper inleveren waarna de laatste 
pion promoveerde.  
Ikzelf redde een verloren stelling in tijdnood en kon een 
eindspel met K+T+P+3pionnen –K+T+P+2 pionnen be-
reiken. Helaas zat er, met een pion minder, niet meer 
dan remise in. Hiermee werd het 4-4, waar we gehoopt 
hadden de winst te pakken. 
 
Was het daarmee alleen maar kommer en kwel? Na-
tuurlijk niet! 
 
J.Veenis (uitslagendienst van de 3e klasse KNSB) wist 
het positiever te brengen door het anders te bekijken.  
Een 4-4 tegen de degradant uit de 2e klasse KNSB is 
heel goed! 
 
En hoe eindigde de interne wedstrijd tussen vaste 
teamleden en de invallers? 
In een spectaculaire oftewel 1.5-2.5voor de invallers!!  
 
Hebben we dan misschien toch nog gewonnen? 
Partijenblok ASV2-Zukertort Amstelveen 3 
 
Bord 6 Wille,Erik - Bolhuis,R  
[Analyses door Fritz 8 (30s)] 
1.d2-d4 d7-d5 2.e2-e4 d5xe4 3.Pb1–c3 Pg8-f6 4.f2-f3 
e4-e3 5.Lc1xe3 e7-e6 6.Lf1–c4 Pb8-d7N [6...Lf8-e7 
7.Pg1–e2 0–0 8.Dd1–d2 Pb8-d7 9.Pc3-e4 a7-a6 
10.Pe2-g3 b7-b5 11.Lc4-d3 Pf6-d5 12.c2-c3 Pd5xe3 
13.Dd2xe3 Lc8-b7 14.0–0 Kg8-h8 15.f3-f4 c7-c5 
16.d4xc5 Pd7xc5 17.Pe4xc5 Le7xc5 18.De3xc5 Dd8xd3 
19.Ta1–d1 Dd3-c2 20.Dc5-f2 ½–½ Hansen,E-
Hansen,M/Copenhagen 1999/CBM 71 ext] 7.Pg1–e2 
Lf8-e7 8.Dd1–d3 0–0 9.Pc3-e4 c7-c6 10.Ta1–d1 b7-b5 
11.Lc4-b3 a7-a5 12.c2-c3 Lc8-a6 13.Lb3-c2 Dd8-c7 
[13...Pf6-d5 14.Pe4-c5 g7-g6 15.Pc5xa6 Pd5xe3 
16.Dd3xe3 Ta8xa6 17.0–0=] 14.Le3-g5 g7-g6 15.h2-h4 
Tf8-d8 16.f3-f4 c6-c5 [16...b5-b4 17.c3-c4 h7-h5 
18.Pe2-g3=] 17.Dd3-h3 [17.h4-h5!? b5-b4 18.Dd3-f3 
La6xe2 19.Df3xe2 Pf6xe4 20.Lc2xe4 (20.De2xe4 Le7x-
g5 21.f4xg5 Dc7-g3+ 22.Ke1–f1 Dg3xg5µ) 20...Le7xg5 
21.f4xg5 Dc7-g3+ 22.De2-f2 Dg3xf2+ 23.Ke1xf2+=] 
17...b5-b4= 18.h4-h5 La6xe2 19.h5xg6!?! 
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Erik offert hier een stuk hetgeen natuurlijk slecht voor 
mijn hart is. Gewoon slaan blijkt ook heel goed (=beter 
voor mij!) 19.Ke1xe2 Pf6xh5 20.g2-g4 Le7xg5 21.g4xh5 
Lg5xf4 22.h5xg6+- zie diagram]  

 
 19...h7-h5?! [Erik tegenstander lijkt het ook niet aan te 
kunnen maar was er iets beters? Fritz vind het niet echt. 
19...Le2xd1 20.g6xf7+ Kg8xf7 21.Lc2xd1 Ta8-a6 
(21...Dc7-c6 22.Ld1–h5+ Kf7-g8 23.Lh5-f3) 22.Ld1–h5+ 
Kf7-g8 23.Lh5-g6; 19...Le2xd1 20.Lc2xd1 b4xc3 
21.g6xf7+ Kg8xf7 22.Ld1–h5+ Kf7-g8 (22...Pf6xh5 
23.Dh3xh5+ Kf7-f8 24.Lg5xe7+ Kf8xe7 25.Dh5xh7+ 
Ke7-f8 26.Dh7-h6+ Kf8-e8 27.Dh6-g6+ Ke8-e7 28.Th1–
h7+ Ke7-f8 29.Dg6-f7#) 23.Dh3xe6+ Kg8-h8 24.De6xe7 
Pf6-d5± zie analysediagram dit ziet er ook heel goed uit 
voor wit ] 
  
Analyse 
Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.g6xf7+ Kg8xf7 21.Ke1xe2 Td8-h8 22.Lg5-h4 
[22.Lg5xf6 Le7xf6 23.d4-d5 Ta8-e8+-] 22...Pf6-g4 
23.d4-d5 e6xd5 24.Td1xd5 Ta8-e8 25.Dh3-d3 Pd7-b6 
26.Td5-f5+ Kf7-g7 27.Ke2-f3 [27.Lh4xe7 Te8xe7 
28.Dd3-f3+- (28.Tf5xc5?? Dc7xc5 29.Ke2-d2 Pb6-c4+ 
30.Kd2-c1 Dc5-e3+ 31.Dd3xe3 Pc4xe3–+) ] 27...Te8-d8 
28.Dd3-a6 Pb6-d5?? [¹28...Td8-d5 29.Pe4-g5 Le7xg5 
30.Lh4xg5 Td5xf5 31.Lc2xf5 Dc7-f7 32.Da6xb6 Df7xf5 
33.Db6-c7+ Kg7-g6±] 29.Lh4xe7 29...Pd5xe7 
30.Tf5xc5 Dc7-d7 31.Tc5-g5+ Kg7-f8 32.Th1–d1 
Dd7xd1+ [Ook niet goed gaat 32...Dd7-c8 33.Td1xd8+ 
Dc8xd8 34.Pe4-c5+- Zie diagram]  
 

 

 

 
 
33.Lc2xd1 Td8xd1 34.Da6-a8+ Kf8-f7 35.Da8xh8 
Td1–d3+ 1–0 
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(Zie En Passant van 25 augustus voor een toelichting) 
 

Plts  Speler             ELO  INTERN  %   EXTCUP  %   STIJ TPR  

  1.Vries E. de        A 2239  0 - 0  0.0  3½- 8 43.8  -24 2197  

  2.Rijn W. van        A 2234  1 - 2 50.0  5½- 8 68.8   39 2284  

  3.Leeuw R. de        A 2201  5 - 6 83.3  7 - 9 77.8   71 2247  

  4.Tol L. van         A 2197  9 -13 69.2  0 - 0  0.0   19 2213  

  5.Berkhout S.        A 2160  1 - 2 50.0  4½- 8 56.3   39 2211  

  6.Wilgenhof O        A 2142 12½-18 69.4  4 -10 40.0  -49 2140  

  7.Wel R. van der     A 2131 10 -16 62.5  7½- 9 83.3  151 2151 clubkampioen A  

  8.Boel P.            A 2071  0 - 0  0.0  5 - 9 55.6   38 2129  

  9.Bredewout H.       A 2070  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  

 10.Tangerife G.       A 2043  4½- 8 56.3  2½- 6 41.7  -39 2014  

 11.Schleipfenbauer F. A 2042  8 -14 57.1  0 - 0  0.0   -5 2039  

 12.Buisman B.         A 2028  9 -14 64.3  3 - 8 37.5  -42 2018  

 13.Storms L.          A 2027  1½- 4 37.5  0 - 1  0.0  -39 1898  

 14.Migchels A.        A 2023  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  

 15.Roosmalen S. van   A 2018  0 - 0  0.0  2½- 7 35.7  -73 1861  

 16.Jonkman F.         A 2012 19½-31 62.9  3½- 9 38.9  -61 2012  

 17.Bemmel K. van      A 1999  0 - 0  0.0  3½- 7 50.0   11 2024  

 18.Jurrius T.         A 1978  6 -15 40.0 10½-13 80.8   81 1982  

 19.Sep C.             A 1967  1½- 3 50.0  5 -10 50.0   48 2008  

 20.Snuverink L.       A 1965   ½- 2 25.0  0 - 0  0.0  -18 1801  

 21.Maduro S.          A 1962  1 - 2 50.0   ½- 2 25.0  -22 1868  

 22.Bruning O.         A 1962  1½- 3 50.0  4 - 9 44.4   -5 1957  

 23.Reulink F.         A 1960  1½- 3 50.0  5½- 9 61.1    9 1969  

 24.Verkooijen K.      A 1958 13½-23 58.7  3½- 9 38.9   48 1958  

 25.Gouw I. van de     A 1948  0 - 0  0.0  6½- 9 72.2   75 2063  

 26.Knuiman J.         A 1944 10½-21 50.0  0 - 0  0.0   42 1956  

 27.Wille E.           A 1939  7½-13 57.7  7½-12 62.5   87 1950  

 28.Plomp B.           A 1928  4½-10 45.0  8½-16 53.1  -53 1923  

 29.Wille R.           A 1910 19 -34 55.9  6½-11 59.1   77 1910  

 30.Schoenmakers P.    B 1904 12½-24 52.1  8 -11 72.7  106 1904 clubkampioen B 

 31.Gemert R. van      A 1892  7 -15 46.7  0 - 0  0.0   21 1906  

 32.Taal A.P.          A 1881  6 -13 46.2  8½-16 53.1  -47 1880  

 33.Seben E. van       A 1879  0 - 0  0.0  5½-10 55.0  -32 1836  

 34.Weijsenfeld M.     A 1878 16 -28 57.1  6 -11 54.5   33 1878  

 35.Lincewicz P.       A 1871  1 - 1 100.  0 - 0  0.0   18 2215  

 36.Huizinga S.        A 1868 12 -24 50.0  3½- 7 50.0  -50 1868  

 37.Willigen J.W. van  A 1853  4 -10 40.0  6½-13 50.0  -12 1851  

 38.Freijtas P. de     A 1852  1½- 2 75.0  0 - 0  0.0   28 2108  

 39.Hendriks G.        A 1836  0 - 2  0.0  8 -13 61.5  -57 1799  

 40.Belle R. van       B 1820 18 -33 54.5  4 - 9 44.4   85 1820  

 41.Naasz R.           B 1815 11 -21 52.4  6 - 7 85.7  155 1822  

 42.Mogendorff M.      A 1813  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  

 43.Polman K.          A 1810  3½- 8 43.8  1½- 2 75.0   10 1822  

 44.Belle E.           A 1796  0 - 0  0.0  3 - 9 33.3  -30 1750  

 45.Steenhuis H.       B 1794  6 -10 60.0  2½- 4 62.5   41 1824  

 46.Hajee D.           B 1794 13 -23 56.5  3 - 4 75.0  154 1805  

 47.Rigter H.          A 1789  0 - 0  0.0  2½-10 25.0  -30 1750  

 48.Ayyoubi S.         A 1784  3 - 7 42.9  2 - 3 66.7  -25 1751  

 49.Niezgoda B.        A 1782  0 - 7  0.0  0 - 0  0.0 -118 1529  

 50.Pot H.             A 1778  0 - 1  0.0  0 - 0  0.0  -22 1361  

 51.Theissen V.        B 1772 10 -20 50.0  2½- 8 31.3   20 1773  

 52.Hartman E.         A 1769  4½-12 37.5  3 - 9 33.3 -105 1740  

 53.Schoenmakers N.    A 1769  2½- 8 31.3  5 -12 41.7  -32 1758  

 54.Marks A.           B 1769  4½-10 45.0  3 - 6 50.0   -4 1767  

 55.Hogerhorst T.      B 1768 18½-31 59.7  2 - 9 22.2   35 1768  

 56.Kuiphof H.         B 1767 10½-21 50.0  8 - 9 88.9   36 1767  

 57.Dijkstra H.        B 1757 16 -30 53.3  5 - 7 71.4  101 1757  

 58.Dekker A.          B 1749  9 -14 64.3  2½- 5 50.0   80 1780  

 59.Groen J.           A 1727  0 - 4  0.0  0 - 0  0.0  -73 1415  

EINDSTAND 
interne competitie  ASV Seizoen 2004-2005 



44 

 oktober 2005 ASV-Nieuws 

 60.Boom H.            B 1727 12 -21 57.1  0 - 0  0.0  103 1756  

 61.Sjachim A.         B 1726  1½- 2 75.0  0 - 0  0.0   26 1963  

 62.Wiggerts F.        B 1725  8½-18 47.2  4 - 7 57.1   13 1727  

 63.Amerongen T. van   B 1719  9 -21 42.9  4½- 7 64.3    6 1719  

 64.Vermeer J.         B 1715 15 -31 48.4  4½- 8 56.3  -35 1715  

 65.Dijk T. van        B 1713  4½- 8 56.3  4½- 6 75.0   26 1732  

 66.Zon R. van         B 1711  5 -10 50.0  0 - 0  0.0   11 1726  

 67.Bentvelzen T.      B 1704  6½-11 59.1  2½- 6 41.7   16 1712  

 68.Velders E.         B 1688 12½-22 56.8  0 - 0  0.0   94 1710  

 69.Buren H. van       B 1682 14 -25 56.0  5 - 8 62.5   57 1682  

 70.Manschot W.        B 1681 14 -26 53.8  2 - 2 100.   66 1684  

 71.Verhoef R.         B 1673  9½-21 45.2  6½-10 65.0  -59 1673  

 72.Duchêne F.         B 1673  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  

 73.Rood I.            B 1653 14½-28 51.8  4½- 7 64.3   20 1653  

 74.Boonstra J.        B 1648  4½- 9 50.0  0 - 9  0.0  -97 1606  

 75.Duman M.           B 1643  0 - 0  0.0  3 - 5 60.0   39 1770  

 76.Koeweiden T.       B 1635 12 -22 54.5  0 - 0  0.0   76 1653  

 77.Uithof K.          B 1633  3½- 5 70.0  2½- 6 41.7   37 1675  

 78.Eder H.            B 1630  8½-19 44.7  5½- 7 78.6   14 1631  

 79.Zahmat B.          B 1622  0 - 0  0.0  4 - 5 80.0   68 1843  

 80.Amani Z.           B 1622  4 - 6 66.7  4 - 6 66.7   72 1692  

 81.Zandbergen J.      C 1619 14 -24 58.3  3 - 6 50.0   84 1619 clubkampioen C 

 82.Zunnebeld W.       B 1597 14 -28 50.0  2½- 3 83.3   26 1597  

 83.Ariëns W.          C 1574 19 -34 55.9  0 - 0  0.0   66 1574  

 84.Stravers R.        B 1564 12½-25 50.0  4½- 6 75.0  -61 1564  

 85.Au T.W.            B 1542  2½-16 15.6  2 - 3 66.7 -183 1473  

 86.Elzas R.           C 1542  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  

 87.Wille H.           C 1541  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  

 88.Sigmond            C 1535  6½-15 43.3  4 - 6 66.7   -2 1535  

 89.Sanders B.         C 1517 15 -25 60.0  1 - 2 50.0  117 1526  

 90.Bultman D.         C 1500  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  

 91.Askes J.           C 1499  2½- 8 31.3  4 - 6 66.7    0 1499  

 92.Meijer H.          C 1496 13 -26 50.0  3 - 5 60.0   46 1496  

 93.Ainuddin G.        C 1488  4 - 4 100.  0 - 0  0.0   88 1862  

 94.Rekveld H.         B 1486  0 - 4  0.0  0 - 0  0.0  -64 1216  

 95.Leer T. van der    C 1454  3 - 9 33.3  1 - 4 25.0  -62 1401  

 96.Zijden T. van de   C 1453  4½-12 37.5  0 - 0  0.0  -47 1407  

 97.Noordhof J.        C 1446  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  

 98.Egging M.          C 1445 10 -16 62.5  0 - 0  0.0   -5 1442  

 99.Hartogh Heys B.    C 1441 12 -19 63.2  2 - 6 33.3   -3 1441  

100.Munnik H. de       C 1426 10 -21 47.6  4 - 8 50.0  -22 1426  

101.Duman U.           C 1417  0 - 0  0.0  0 - 2  0.0  -46  993  

102.Groot A. de        C 1387   ½- 2 25.0  3½- 6 58.3  -13 1363  

103.Tabares A.         C 1365  0 - 1  0.0  0 - 0  0.0  -35  701  

104.Spallina A.        C 1364  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  

105.Omar W.            C 1362  2½- 4 62.5  0 - 0  0.0   12 1415  

106.Kelderman H.       C 1344 15½-28 55.4  3 - 7 42.9   18 1344  

107.Lemein R.          C 1343  3 - 9 33.3  1 - 3 33.3 -101 1243  

108.Twist J. van       C 1337  0 - 1  0.0  0 - 0  0.0  -22  927  

109.Zuidema J.         C 1335 10½-22 47.7  1½- 4 37.5 -102 1325  

110.Duman C.           C 1335  0 - 1  0.0  0 - 0  0.0  -15 1055  

111.Singendonk E.      C 1335  0 - 0  0.0  0 - 0  0.0    0    0  

112.Meulen H. van de   C 1330 12 -24 50.0  2½- 6 41.7   53 1330  

113.Koraag R.          C 1301  1 - 1 100.  0 - 0  0.0    1 1317  

114.Jansen T.          C 1301  1 - 1 100.  0 - 0  0.0    1 1317  

115.Vlerken H. van     C 1261 13 -25 52.0  2 - 5 40.0 -131 1261  

116.Blees P.           C 1234 10½-26 40.4  1 - 7 14.3 -217 1234  

117.Verbost G.         C 1197  3½-10 35.0  0 - 4  0.0 -153 1082  

118.Klungers J.        C 1149  1 - 2 50.0  0 - 2  0.0  -59  898  

119.Jong W. de         C 1132  4 -10 40.0  0 - 0  0.0   29 1171  

120.Visser J.          C 1104  8 -17 47.1  0 - 0  0.0   65 1136  

121.Rhee M. van        C 1092  0 - 1  0.0  0 - 0  0.0   -8  940  

122.Stibbe P.          C 1042  7½-28 26.8  0 - 0  0.0  -22 1041  

123.Rietmeijer I.      C  720  0 -26  0.0  0 - 0  0.0 -280  692  
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OSKA 2005 - ‘s avonds 

(de redactie staat wederom geheel belangeloos kostbare ruimte af teneinde de lezers in de gelegenheid te stellen allerlei 
interessante aantekeningen te maken) 

RVA 
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• verzekeringen 

• spaarregelingen 

• hypotheken 

• financieringen 

Endepoel 16 

6852 LG Huissen 

tel./fax 026-325 23 06 

b.g.g. 06-40 48 43 50 


