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ASV-Nieuws is dit seizoen sterk begonnen. 
Evenals vorig seizoen is het zeker niet zo dat 
er voor het eerste nummer gebrek is aan 
kopij. Dat zou je misschien wel denken, want 
de externe competitie moet voor het 
merendeel van de teams nog beginnen en 
pas als de externe competitie van start is 
gegaan verschijnen ook de verhalen en 
analyses in ons clubblad. De eerste drie teams hebben 
hun eerste ronde al weer achter en hebben voor een 
ruime hoeveelheid kopij gezorgd. Ook wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan het toernooi in Dieren en het 
Open Schaakkampioenschap van Arnhem. Ruim 40 
bladzijden met tal van partijen, analyses, diagrammen 
en andere schaakverhalen staan er weer in. Zelfs de 
Probleemrubriek van Hendrik wist het net op tijd te 
halen, ondanks hier en daar wat misverstanden…. 
Aan het begin van het seizoen heeft de redactie de 
koppen bij elkaar gestoken om te bespreken hoe ASV-
Nieuws verder verbeterd kan worden. 
Een punt van aandacht is het voorkomen van doublures. 
Zoals al jaren gebruikelijk verschijnen in En Passant de 
verslagen van de externe wedstrijden. Het is dan altijd 
actueel omdat En Passant wekelijks verschijnt. De 
afgelopen jaren is het nogal eens voorgekomen dat de 

verslagen ook ongewijzigd in ASV-Nieuws 
verschenen. Dat is natuurlijk wel wat veel 
van het goede. Het Nieuws verschijnt in 
sommige gevallen ook nog eens een maand 
na de wedstrijden en dan is de nieuwigheid 
van de verslagen er toch echt af. 
ASV-Nieuws is er meer voor de uitgebreidere 
analyses en sfeerverhalen. Dus schrijvers, 

stuur de verslagen naar En Passant en zet de andere 
verhalen in ASV-Nieuws. Dan maken we dit seizoen van 
onze beide clubbladen weer wat moois! 
Veel leesplezier gewenst, namens de redactie, 
 

Ignace Rood 

Het is intussen oktober en hoewel dat nog vroeg in het 
seizoen is, ligt er al weer veel achter ons. Zo las u in En 
Passant al veel over het Open Schaakkampioenschap 
van Arnhem. Het vijfde OSKA werd een geweldig 
succes. Organisatorisch klopte alles. Tot twee keer toe 
werd het record aantal bezoekers op onze site 
gebroken. Met zo’n 4.000 kijkers in één weekend is ASV 
weer enorm opgevallen, maar nog meer viel ASV op 
door de winnaars. Wouter van Rijn leverde een unieke 
prestatie door de hoofdgroep te winnen voor kopstukken 
als Willy Hendriks en Alexander Kabatianski. Als klap op 
de vuurpijl won Jan Vermeer ook nog eens de B-groep. 
Waar die schaaktrainingen al niet toe leiden.  
 
Daarmee is meteen een bruggetje naar de trainingen 
gemaakt. Als bestuur zijn we heel blij dat we opnieuw 
Willy Hendriks en Pascal Losekoot hebben weten te 
strikken. Ook de uitbreiding van de trainerstaf voor de 
laagste groep doet ons deugd. De groep beginnende 
clubschakers zal dit seizoen afwisselend door Hendrik 
van Buren en Harm Steenhuis getraind worden. 
Afgelopen week zijn de trainingen voor het nieuwe 
seizoen gestart. De animo hiervoor is wederom goed, 
hoewel de trainingen van de middengroep en de top van 
ASV nog niet zijn volgeboekt. En dat zou wel moeten, 
vinden wij. Kortom: meld je alsnog aan! In de 
jaarkalender staat het programma en het is geen enkel 
probleem om pas bij de tweede les in te stappen. Voor 

meer informatie kunt u terecht bij Nico Schoenmakers 
via telefoonnummer 0316-265475 (na 19.00 uur) of per 
e-mail nico.schoenmakers@kleingunnewiek.demon.nl. 
 
Op de laatste clubavond van september hebben we 
teamindelingen bekend gemaakt. We zijn er tot ons 
grote genoegen in geslaagd opnieuw tien teams te 
formeren. Dat ging niet zonder slag of stoot. Zo moesten 
vier nieuwe teamleiders gevonden worden. Dat ging 
overigens opmerkelijk makkelijk. Martin Weijsenfeld (3), 
Eric Hartman (5), Hendrik van Buren (7) en Bert 
Sigmond (8) zijn de nieuwe gezichten, terwijl Erik Wille, 
Tijs van Dijk, Ignace Rood en Roland Stravers om 
uiteenlopende redenen stopten. Het invullen van de 
acht- en zestallen was wel een enorme klus. Zoals altijd 
is de ranglijst leidend. Vervolgens wordt gekeken naar 
mogelijkheden om jeugd te laten doorstromen, het 
aantal auto’s per team, de beschikbare teamleiders en 
nog allerlei specifieke zaken. Het drietal Anne Paul Taal, 
Hedser Dijkstra en Erik Wille hebben er vele uren en 
vele gesprekken in geïnvesteerd om tot een goede 
indeling te komen. We hopen dat de teams vooral een 
leuk seizoen gaan spelen en wie weet wat er voor 
mooie resultaten uitkomen. ASV 1, 2 en 3 hebben met 
wisselend succes het spits afgebeten. De OSBO heeft 
overigens na veel weerstand van de clubs afgezien van 
de gemeenschappelijke slotronde voor alle klassen op 
zaterdag 19 mei. Alles blijft dus bij het oude en zo speelt 

Van het bestuur 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

7 december 2006  14 december 2006  
25 januari 2007  1 februari 2007 

8 maart 2007  15 maart 2007  
3 mei 2007  10 mei 2007  
21 juni 2007 28 juni 2007 

Van de redactie 
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iedere poule weer haar eigen slotronde. Overigens 
betekent dat niet dat het 60-jarig jubileum van de OSBO 
ongemerkt voorbij gaat. Op 14 april 2007 zal in Druten 
een grootse schaakhappening worden georganiseerd 
om deze mijlpaal luister bij te zetten. Noteer die datum 
dus vast in de agenda. Over het programma houden we 
u natuurlijk op de hoogte. 
 
Nieuw in de OSBO-competitie is het fenomeen van 
jeugdteams in de derde en vierde klasse. Deze teams 
hebben het recht om thuis te spelen als de volgens het 
schema thuisspelende club niet op vrijdagavond thuis 
kan of wil spelen. We zijn benieuwd naar de ervaringen 
met dit experiment. Zeker is dat het wel enkele nieuwe 
teams in de competitie heeft opgeleverd. Zeker is ook 
dat de OSBO-competitieleider hierdoor een heksenklus 
heeft gekregen aan het maken van de competitie-
indeling.  
 
Dan willen we vanaf deze plaats Roland Stravers, Jolien 
van Twist en Tjé Wing Au bedanken voor hun inzet bij 
de jeugdafdeling. Helaas hebben zij moeten besluiten te 
stoppen. Werk en studie prevaleren natuurlijk. De 
jeugdleiding kan dus weer steun gebruiken. Jonathan 
van der Krogt is de eerste die gereageerd heeft op de 
roep om hulp en sinds enkele weken assisteert hij bij 
stap 1. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dus…. voor 
meer info: Frank Schleipfenbauer of Tijs van Dijk. 
 
Ons ledenwerfteam is eind september al weer gestart. 
De propagandasessie in de bibliotheek Arnhem was een 
groot succes. Ledenwerving zal ook in het nieuwe 
seizoen een hot item blijven. De instroom van nieuwe 
schaakliefhebbers is immers belangrijk voor de 
continuïteit van ASV. 
 
Het bestuur is ook volop actief met de voorbereidingen 
op het schrijven van een nieuw beleidsplan. We hebben 
intussen door het invullen van de Sportmonitor, een 
soort enquête, enkele aandachtspunten aangegeven 
gekregen door de Verenigingsondersteuner van 
Servicepunt Oost van de KNSB. Daarnaast staat de IK-

sport (Interne Kwaliteit) gepland voor deze maand. De 
Arnhemse Sportfederatie zal aan de hand van cijfers en 
documenten en een gesprek met een groep ASV-ers 
een uitgebreid rapport uitbrengen over onze club. 
Tenslotte zullen we deze maand een thema-avond 
organiseren over de jeugdopleiding van ASV. Daarmee 
verzamelen we veel input en op basis daarvan zullen we 
ons beleid voor de komende jaren vorm gaan geven. 
 
We hebben vier mooie jaren achter ons liggen, maar we 
moeten ons realiseren dat die jaren intussen historie 
zijn. Genieten van successen uit het verleden mag, 
maar werken aan de toekomst moet. Bestuur, kader, 
leden en ouders van jeugd zullen onze club verder 
moeten laten groeien, zodat we ook in de toekomst 
succesvol kunnen zijn. 
 
Naast al het genoemde is het bestuur ook actief aan het 
zoeken naar opvolgers voor de in 2007 aftredende 
bestuursleden Paul en Nico Schoenmakers. Voor 
laatstgenoemde hebben we intussen in de persoon van 
Frank Schleipfenbauer een kandidaat gevonden. De 
zoektocht naar een nieuwe penningmeester is nog 
gaande. 
 
Tenslotte kunnen we u melden dat ASV de 
beslissingsdriekamp om één plaats in het Nederlands 
kampioenschap tussen Willy Hendriks, Erik van den 
Doel en Sipke Ernst gaat organiseren. Helaas is de 
match alleen via onze site te volgen. De partijen worden 
i.v.m. de grootte van de speelzaal achter gesloten 
deuren gespeeld. 
 
De interne competitie is weer in volle gang, de eerste 
teamwedstrijden zijn gespeeld. Er 
is volop hectiek rond de WK-match 
tussen Kramnik en Topalov. 
Kortom: het schaakjaar is weer 
begonnen. Wij wensen u weer een 
week of veertig schaakplezier. 

Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren 

Dit keer ziet Plaatjes Kijken er iets anders uit dan 
gewoonlijk. De zomer is voorbij, maar de herinneringen 
aan al het boeiende schaakwerk in die periode leven 
nog volop. Daar ligt nu dan ook het hoofdaccent van 
onze verzameling. 
 
Dick Hajee leek uitzicht te hebben op een prijs in de 
eerste groep van het Bilderbergtoernooi. Dat liep in de 
laatste ronde fout. Maar daarvoor had hij weer op 
geheel eigen wijze de punten binnen gehaald. Tegen 
W.J. Hoek uit Waddinxveen had hij een pion geofferd 
voor aanval. Maar dat kwam er niet uit. 
 
Diagram 1 
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Zwart staat een tikje beter. Met wit moet je dus nog 
maar eens hard beuken: 1.f2-f4. Maar nu staat zwart 
nog weer iets beter na…Df5 gevolgd door ..f6 en ..g5. 
Veteraan zwart loste het probleem van de penning 
echter nog kinderlijker op. 1…Dc4+ 2.Dxc4 Pxc4 en nu 
blijkt ineens, dat achter de penning nog een penning 
zat. 3.Lc3xg7 en zwart gaf het gelijk op. Hij is inderdaad 
verder kansloos. 
 
In de groep, die streed om de titel Nederlands 
veteranenkampioen deden dit keer zelfs drie ASV-ers 
mee. Zij (Kees Sep, Siert Huizinga en Anne Paul Taal) 
hadden het uiterst zwaar. Zij moesten optornen tegen 
een aantal IM’s en nog wat anderen in de buurt van 
2300. Toch waren er ook hier succesjes. Diagram 2 laat 
zien, dat de opening in de partij Karel Scholten – Anne 
Paul Taal nogal buitenissig is verlopen.  
Diagram 2 

Hier kwam Anne Paul op de goede gedachte 1…e5 Die 
pion kan niet geslagen worden. Maar dat deed wit toch. 
2.Lxe5 Te8 3.Lc7 Hier lijkt f4 iets betrouwbaarder. 3…
Pg3+ 4.Le2 Pxh1 5.Lxa5   
 
Diagram 3 
 

 
 
Maar hier mist onze man de kans op een snelle 
overwinning via 5…b6 6.Lb4 La6 omdat Le2 reddeloos 
is. Anne Paul speelde in plaats daarvan 5…Lf5. Dat was 
goed genoeg voor de overwinning, maar die kwam pas 
op de 82e zet. 
 
Het Open Arnhems Kampioenschap hoort ook aandacht 

 
 
 
 
 

De lekker & gezond groentewinkel 
 
Heerlijke verse salades en fruitsalades uit eigen keuken 

Ook opgemaakte salades voor uw feest of party 

Kwaliteit en service staat bij ons voorop! 

Steenstraat 80 - Arnhem 
Openingstijden:     

Maandag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur  
Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur  

Uw Vakman in Vers 

(advertentie) 

te krijgen met twee ASV-winnaars. We beginnen 
natuurlijk met de toernooiwinnaar Wouter van Rijn. 
Hier heeft hij tegen Ducarmon het grote werk eigenlijk 
al gedaan. Wit staat duidelijk beter. Zie Diagram 4: 
 
 

 
Hij kiest nu de route, die de computer ook aangeeft. 1. 
Txg5 Lxg5 2.Lxe4 Lxe4 3. Pxe4 Le7 Men krijgt de 
indruk, dat zwart graag iets anders zou spelen, maar 
daar heeft hij de tijd niet voor. 4.c5 Wouter speelt veel 
zetten, die uw commentator verbazen. Misschien 
verbaast hij zichzelf hier ook. …bxc5 5.dxc5 Lxc5 Hier 
zal de oplossing van het raadsel wel liggen. 
Vermoedelijk heeft hij bij het spelen van 4.c5 over het 
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hoofd gezien, dat nu Tc1 niet kan wegens ..Ld6+  Als hij 
gewoon 4.b3 gespeeld had, zou er niet nog dertig zetten 
ploeterwerk nodig geweest zijn. Maar fouten zijn nu 
eenmaal de kern van het schaken en maken het spel 
leuk. 
 
En dan de andere winnaar: Jan Vermeer. Wat was dat 
leuk. Jan, verre van de hoogste Elo (overigens net als 
Wouter), won al zijn partijen. Vooral in tijdnood maakte 
hij grote indruk. Het leek wel of alle tegenstanders hem 
daardoor een afstraffing wilden geven. Als voorbeeld 
zijn partij tegen Albert Marks.  
 
Diagram 5 
 

 
 
Die viel met zwart fanatiek aan. Zodanig dat hij af en toe 
de eigen veiligheid vergat en Jan voortdurend bij 
volledig gelijk materiaal toch tussen 1,0 en 1,5 van de 
computer kreeg. Maar hier is hij zijn voordeel 
grotendeels kwijt. En juist nu gaat Albert volledig de mist 
in. 1…Dh7  Dat had natuurlijk Dh8 moeten zijn. 2.Tf6+ 
Kxf6 3. Dxh7 Txg4 Dame tegen toren en paard is nog 
niet direct uit. Maar Jan doet het met inzicht. 4.Tf3+ Dit 
is veel meer dan een schaakje. Wit gaat via de f-lijn 
winnen. …Ke7 5.Kh3 Tg5 Dreigt Th5. 6.Dh4 f6 7.Kg2 en 
hierna besliste de aanval op pion f6 via Dh6 
 
Maar Marks speelde ook naar een memorabele winst. 
 
Diagram 6 
 

Ken uw klassieken. De diagramstand zou een studie 
van twee eeuwen terug kunnen zijn. Wit speelt en wint. 
1.Kxd5 Kxf2 2.Kxe4 Kg3 3.Kf5! Kxh4 4.Kf4 Kh3 5.e4 h4 
6.e5 Kg2 7.e6 h3 8.e7 h2 9.e8D h1D 10.De2+ Kg1 
11.Kg3! en zwart (Freeke) kan het mat niet meer 
ontlopen.  
 
Ook Robert Naasz speelde een leuk toernooi. Hier is hij 
met zwart in een ogenschijnlijk slechte stand gekomen 
tegen Wey. Maar dat is schijn. Het is potremise. 
 
Diagram 7 
 

 
 
 
Averbach geeft in zijn boek toreneindspelen dezelfde 
stand, maar dan met witte toren en pion op a8 en a7. 
Het maakt geen verschil. Wit probeerde nog 1.h5-h6+ 
Kg7-h7. Zwart vermijdt de enige fout, die hij nog kon 
maken: de pion slaan. Dan wint wit na Th8+ alsnog. Nu 
was het zaak van schaak blijven geven met altijd een 
mogelijkheid om de toren op de b-lijn te houden of te 
krijgen. De witte koning kan nergens schuilen en hij gaf 
dan ook snel remise. Natuurlijk waren er spectaculairder 
momenten dan deze. We hadden wel een hele rubriek 
kunnen vullen met het OSKA; maar dan worden er weer 
andere dingen weggelaten. 
 
Kasper Uithof speelde mee in het open Nederlands 
jeugdkampioenschap. Het werd een mooi toernooi voor 
hem. Kasper speelde in 
de A-groep, waar de 
ranking opliep tot 2300. 
Hij haalde een TPR 
van 1919. Zie hoe hij 
Joris Broekmeulen de 
afgrond indrukt; iemand 
met ruim 220 punten 
hogere Elo.  
 
Zie Diagram 8 
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Diagram 8 
 
Kasper had met wit net 1.g4-g5 gespeeld. Zwart sloeg 
…f6xg5 en had al verloren. 2.Txd6 Tcd8  Redt dit nog?? 
Neen. 3.Dg7! Kxg7 4.Txd8+ Kf7 5.T1d7+ Kf6 6.Tf8+ en 
zwart gaat op de volgende zet mat. Een genoegen om 
naar te kijken. 
 
In de zomer spelen we vaak anders dan op de eigen 
club. Siert Huizinga koos zijn eigen weg en die leidde 
naar de zomercompetitie van De Toren. Het werd een 
avontuurlijke zomer. In Diagram 9 zien wij een stand uit 
zijn partij tegen Engelen. 
 

 
 
Zwart dreigt met …Pa3 de dame te winnen. 1.Pe7+ leidt 
niet tot direct verlies, maar dan heeft zwart wel enig 
voordeel. Dus: 1.Ka1 Nu moet zwart gewoon met gxf5 
het gevaarlijke paard eraf meppen. Na 2.Txh5 staat wit 
dan een fractie beter. Maar Engelen geloofde in zijn 
eigen kansen en trok ten aanval. …Pf4 Maar dan blijkt 
dat hij niet een volle toren in zijn avonturen had mogen 
steken. 2.Pe7+ Kg7 3.Pxc8 Pe3 4.c4 Dat zijn dan de 
zetten, die je niet mag missen. Van hieraf heeft zwart 
geen kans meer. Elke mogelijkheid van slaan op c4 leidt 
tot verlies. ..Pxf1  
 
 
 
 
 

 
Diagram 10. 
 
5.Tc2 Lxc4 Iets beter is …Lxc8  6.Txc4 bxc4 7.Db7 Kh8 
8.Pxd6 Dc3+ 9. Kb1 En zwart zag, dat er niets meer te 
redden valt. 1 – 0. 
 
Nico Schoenmakers trok naar Praag. Dat doet hij al 
jaren met veel plezier en dit jaar wellicht  nog meer dan 
gebruikelijk. Hij won er namelijk een tienkamp. In 
Diagram  11 speelt hij met zwart tegen Martin Plesnivy: 
 

 
 

Er moet even een penning aan te 
pas komen, maar dan is pion d4 
onverdedigbaar. 1…Pxd4 2.Lxd4 
Lxd4 3.Pxd4 e5 4.Ld5  Tja, dat 
betekent afruil en het kost nog een 
pion. …Lxd5 5.exd5 Txd5  Zo’n 
eindspel valt uiteraard niet meer te 
keepen. 
 
 
 
Diagram 12 toont, dat Nico ook in 
Praag handig met dames weet om 
te springen. 
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Jana Socharová staat hier met zwart al iets slechter. 
Maar met 1…Lxc5 maakte zij het er niet beter op. Nu 
kan het witte paard naar g5. 2.Pg5 g6 3. bxc5 h6? Van 
kwaad tot erger. 4.Pxe6 Dit paard kan niet geslagen 
worden. Zwart had het beste Te8 kunnen spelen. …fxe6 
Nico mag nog even een mat in vier loslaten te beginnen 
met 5.Dxg6. 
 
Het is tijd om naar de club te gaan. Otto Wilgenhof gaf 
als clubkampioen de traditionele simultaan. Hier en daar 
moest hij wennen aan de weinig traditionele wijze van 
zetten van tegenstanders uit lagere groepen. Het 
leverde opmerkelijke resultaten op. 
 
Diagram 13 
 

 
 
 
Tegen Philip Stibbe speelde hij hier 21.e5 buigen of 
barsten. Er volgde …fxe5 22.Lxg6 Txf2 23.Txf2 Van hier 
af was het echter zwart, die het verloop van de partij 
dicteerde. 23…Dh4 24.Lf7+ Kh8 25.Tf3 Dxg4+ 26.Kf2 
e4 27.Tg3 Df5+ en Otto moest nog een stuk inleveren 
om het een paar zetten later op te geven. 
 
Maar er waren ook tegenstanders, die hij geen moment 
onderschatte en dan kwamen er erg mooie dingen tot 
stand. De top vonden wij zijn partij tegen Eric Hartman. 
In Diagram 14 staat hij natuurlijk beter. 

 
 
Maar hier speelde hij 1.Td1xd5. De computer geeft aan, 
dat zwart niet de tijd heeft om de toren te slaan en dat 
Dc6 het beste is. Maar in een simultaan is niet alleen de 
simultaangever in tijdnood. Zwart kon deze stand 
onmogelijk doorrekenen in de tijd, die nodig was om een 
rondje van nog slechts tien borden te draaien en besloot 
het zich maar te laten bewijzen. …e6xd5 2.Dxd5 Dc6  
Daar is ie dan toch, maar het redt niet meer. Otto gooit 
er nog een toren tegenaan. 3.Te7+ Kxe7 4.Pf5 Kf6 
5.Le7X  Te mooi om dit maar zo te laten gaan. U krijgt 
van mij nog een diagram. Want dit mag niemand 
missen. 
 
Diagram 15 
 

 
 
 
In de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen ging het het 
eerste team niet overdadig goed. Maar er waren wel 
degelijk individuele successen. Sander Berkhout 
bereikte tegen Riksten een overweldigende positie. Hier 
(Diagram 16) kan hij eigenlijk het punt al pakken als hij 
1.Lf6+ had gespeeld. 
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Diagram 16 
 
Hij kwam echter met 1.f6+ en na Kh8 kwam er een 
bloedstollend vervolg. Wil wit  dreigingen opzetten dan 
moet veld g5 voor het paard beschikbaar komen. Dus: 
2.Le3 Pc2 Als zwart hier Dxa2 had gespeeld was de 
stand volgens de computer min of meer gelijk geweest. 
3.Pg5 Txg5 4.LxP DxL 5.LxT Dxb2  
 
Diagram 17 

 
 
 
Met de nu volgende zet bereikt Sander blijvend 
voordeel, Een knappe zet: 6.Lh6 e4 7.Dg5 De5 8.Tf5 
Hier en in het vervolg overziet Sander het simpele Lg7+ 
met volgend mat. 8…Dc3 Hij zag echter wel, dat na Lxf8 
zwart met schaak geven niets bereiken zou en dat hij 
dus mat gaat. En waarom zou je nog een tweede 
matvariant zoeken als je er al een gevonden hebt? 
 
In de krant konden we lezen, dat Richard van der Wel 
won na een grote fout van zijn tegenstander. In Diagram 
18 laten we dat zien. 
 
 
 
 
 
 

 
Diagram 18 
 
Marcel Stinnissen staat met wit een fractie beter. Het 
beste lijkt nu Te1. Hij speelde echter 1.f4. Richard 
antwoordde à tempo met …Lxf4. Dat was eigenlijk niet 
goed er kan nu een min of meer gedwongen afwikkeling 
komen met 2.Pf3 Lxf3 3.Lxf3 Lxg3 4.De1+!! (Die zet is 
kennelijk door beiden overzien.) …Lxe1 5. Txg5 Lh4 en 
6.Txg7 en wit heeft het initiatief. Wit dacht echter ook 
niet al te lang na en incasseerde gelijk de loper 2.gxf4 
en toen was het na gelijk uit na …Dh4+ en mat in drie. 
 
Het tweede en derde team lieten beter werk zien. 
Benieuwd was ik vooral naar Bijan Zahmat. Hij deed het 
fantastisch. Diagram 19 laat zien, dat hij met grote 
agressie te werk ging. 
 
 

 
 
 
Is Lh7 geen zorgenkindje? In tegendeel. 1.Lxg6 Slaan 
leidt direct tot een ramp: …fxg6 2.Dxg6 Te7 3.Dh6+  
Kg8 en 4. Dd6 en wit wint nog een stuk. …Kg7 2.Lxf7 
Th8 Kennelijk in de hoop nog iets via …Pxg4 te 
bereiken. Maar Bijan gunt hem geen tijd. 3.Le3! Dxa1 
Dat kon niet. Alleen Pxf7 geeft nog enig uitstel, waarbij 
de computer wit overigens 12,6 geeft. Nu is het mat in 
twee. 4. Dg6+ Kf8 5.Lxc5X.  De tegenstander was 
Krivac. 
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Na enkele slechte voortekenen (Vincent de Jong 
afwezig in verband met zijn huwelijk, Daan Holtackers 
van de aardbodem verdwenen en onbereikbaar) startte 
ASV 2 de wedstrijd tegen de elosterkste van de klasse 
3C, PION Groesbeek. Kortom wat ongelukkig maar 
uiteindelijk werd het nog een mooi feestje. Ditmaal een 
verslagje door, de alsnog teruggevonden, Daan. Met 
dank aan Ignace voor de foto’s en Sjoerd voor de 
analyses. 
 

Frank Schleipfenbauer. 
-------------- 

 
 
ASV 2 – PION Groesbeek 
 
Soms zit alles tegen. Tot zover waarom ik (dankzij de 
NS en mijn mobieltje) om twintig minuten over twee 
aankwam in de speelzaal. Gelukkig was Erik Wille 
bereid gevonden om in te vallen. Om mezelf toch nog 
enigszins nuttig te maken, nam ik de rol van Frank als 
verslaggever maar over. 
 
 
Maar nu snel over naar de wedstrijd zelf. In het begin 
was er nog geen zinnige voorspelling te doen over hoe 
het zou aflopen. Pas na zo'n twee en een half uur 
spelen kwam er tekening in de strijd. Sjoerd van 
Roosmalen had een gunstig eindspel, terwijl Koert van 
Bemmel vanuit de opening voordeel had gekregen en 
Gerben Hendriks een gezonde pion voorstond. Daar 
stond tegenover dat Frank Schleipfenbauer een moeilijk 
eindspel had en Fokke Jonkman onder sterke druk 
stond.  
 
 

 
Niet veel later opende Theo Jurrius de score met een 
solide remise.   
De volgende beslissingen lieten even op zich wachten, 
maar kwamen vervolgens snel achter elkaar. Gerben 
wist zijn voordeel goed uit te bouwen en zorgde 
daarmee voor het eerste volle punt. Franks 
tegenstander wist zijn eindspelvoordeel niet uit te 
bouwen, waarna Frank met een truc afwikkelde naar 
een lopereindspel dat remise was. Sjoerd had zijn 
eindspel met meerdere stukken omgezet in een 
toreneindspel waarin zijn tegenstander helemaal klem 
stond. Na op een gunstig moment torenruil af te 
dwingen, bleef er een gewonnen pionneneindspel over.  
 
 
Ook Koerts tegenstander ervaarde hoe het was om 
helemaal klemgezet te worden. Na een tactische fout 
profiteerde Koert goed en stond het 4 – 1. 

Diagram 20 geeft een stand, die traditioneel veel bekijks 
trekt. 

Op de club vormt zich dan een 
hele kluwen rond zo’n bord. Wie 
aan zet is zal hier winnen. Wit is 
de gelukkige (?). Maar Tony 
Hogerhorst moest daar nog wel 
het nodige voor doen tegen Dick 
Hajee. 1.Pxf7 Lxf7 2.Txg8 Lxg8 
3.Txg8 Kxg8 4.De8 Dat is de zet, 
waar het allemaal om gaat. De 
zwarte koning moet verplicht naar 
h7, een dodelijk veld gezien 
5.Le2-d3+ 
 
 

ASV 2 – Een moeizame start met een mooi einde 
Frank Schleipfenbauer, Daan Holtackers en  Sjoerd van Roosmalen. 
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Fokke wist zijn stelling helaas niet te keepen, maar 
Erik hield zijn tegenstander wel op remise waarmee de 
overwinning een feit was.  
 

 
Cees Sep, die een tijdje tegen een erg lastig 
toreneindspel aangekeken had, hield stand en 
bepaalde daarmee de eindstand op 5 – 3. 
 
ASV 2 is hiermee het seizoen goed begonnen. 
Gelukkig zit alles niet altijd tegen… 
 
 

Daan Holtackers 
 

-------------------- 
 
Partijfragmenten ASV2 – PION Groesbeek 
23 september 2006. 
 
Luuk de Ruijter (2212) –  
Sjoerd van Roosmalen (2123) 
 
In mijn OSBO-boekje staat onder deze partij de 
volgende tekst: Dazzling combinations are for the 
many. Shifting wood is for the few. 

Dat laatste gaat helemaal op voor de partij. Vanaf de 
eerste zet tot het moment dat wit na zet 47 opgeeft is 
de materiaalverhouding altijd gelijk geweest! 
 
Diagram 1: 
 

 
Vraag 1:Zwart aan zet. Zwart geeft (help)mat op twee 
manieren!! Hoe? 
Vraag 2: Waarom speelde zwart in de partij toch maar 
niet de 1e sleutelzet van vraag 1? 
 
Diagram 2: 
 
 

Arnhem: 
Steenstraat 86, tel. 026-4459156 

Openingstijden:  
ma t/m vr 7.00 - 18.00 uur en 
za 7.00 - 17.00 uur. 

(advertentie) 
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Diagram 2 
 
Wit heeft net 41.Kc3 gespeeld.  
Zwart staat hier zeer goed omdat hij sterke druk heeft 
tegen de twee witte pionnen op de damevleugel en altijd 
een vrije h-pion kan creëren. Hij moet alleen wel de 
juiste zetten vinden om wit zo min mogelijk tegenspel te 
bieden. Na 41. Kc3 kan Zwart nu ineens een gewonnen 
eindspel ingaan met de juiste combinatie. Ik zag wel de 
eerste zet maar niet de tweede. 
41. ….. -Tf5 
42. f4 (gedwongen) – b5!! 
En zwart dwingt torenruil af waarna het resterende 
eindspel gewonnen is. De reden waarom ik b5 niet vond 
achter het bord, is ook een reden waarom veel schakers 
sommige combinaties niet zien. De zet b5 is namelijk 
niet mogelijk in de diagramstelling! 
Wat wel gebeurde was: 
41. ….- b6 
42. Kb3 – Td5 

43. Kc3  
Nu had wit met 43.Tc1 eieren voor zijn geld moeten 
kiezen om zo zijn toren te activeren ten koste van een 
pion. 
43. ….- b5!  
Tja nu zag ik hem wel! 
44. Tc5 – Txc5 
45. dxc5- Ke5 
46. Kd3- g5 
47 Ke3 – h5 (Zie diagram 3) 
 

 
Diagram 3 
 
Met dreiging h4. Wit kan niet tegelijk zijn b en c pionnen 
verdedigen en de vrije h-pion tegen houden. 
0-1 
 

Sjoerd van Roosmalen. 

Niet in de krant 
Hendrik van Buren en Ottto Wilgenhof 

De clubkampioen is natuurlijk het troeteldier 
van elke vereniging. Hoe zouden wij hem 
niet kunnen uitnodigen om een 
lievelingspartij in te zenden? 
Hendrik: Waarom heb je deze partij 
gekozen? 
Otto: Het is een leuke partij, maar mij spreekt 
vooral de opening aan. Die heb ik zelf met 
grote regelmaat gespeeld. Maar de betreffende variant 
had ik nog nooit gezien. Het was voor mij een 
openbaring. 
 Kijk je veel naar toernooipartijen? Volg je het 
kampioenschap van Venezuela? 
Nee, absoluut niet. Zelfs van de partijen Kramnik – 
Topalov heb ik er nog niet een gezien. (Op het moment 
van ons gesprek waren er al vier gespeeld.) Ik ben wel 
met enige regelmaat met schaak bezig, maar dat is 

eigenlijk niet zo vaak het schaak met 
officiële regels. Als ik op Internet bezig ben 
is dat vaak met fancy-schaak. Ik speel graag 
Crazy-house en atoomschaak. Er zijn nog 
meer varianten, die ik erg leuk vind. Ik ga 
vaak naar de site schemingmind.com. Daar 
vind je dat soort dingen. Overigens wordt er 
ook normaal geschaakt, maar de varianten 

vind ik het leukst. 
 Ben je daar goed in? 
Ze houden er ook een ranking bij en dan sta ik redelijk 
in de top. Maar ik speel er meestal nogal luchtig en wil 
er niet al te zwaar aan trekken. Er zijn echter ook 
avonden, dat ik er echt voor ga zitten en dan win ik 
meestal wel. 
 Hoe voelt het om clubkampioen te zijn? 
Dat gevoel kende ik al. Bij ASV was ik al eerder 
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kampioen en vroeger ook bij Zutphen. Ik vind het niet zo 
belangrijk. Het leukst vond ik, dat ik de simultaan mocht 
geven. Dat was erg zwaar. Ik had al eerder simultaans 
gegeven, maar dat was tegen huisschakers. Bij zulke 
gelegenheden merk je, dat er een enorm verschil is 
tussen huis- en clubschakers. De laatste groep speelt 
veel sterker. Mijn resultaat viel me iets tegen, maar ik 
vond het gezellig en leuk om te doen – ook al heb ik 
twee partijen gewoon cadeau gedaan en had mijn score 
dus twee punten hoger kunnen zijn. Uiteindelijk heb ik 
ook mooie overwinningen behaald, die geen gokken 
waren, maar echt berekend zover als mogelijk was. 
 Jij bent een van de weinige spelers van het eerste 
team, die regelmatig op de club komen. Vind je dat niet 
spijtig? 
Ja, maar ook logisch. We gaan het allemaal steeds 
drukker krijgen. Lang niet iedereen heeft de 
mogelijkheid een avond lang te spelen. Als we niet vier 
uur per partij zouden spelen, maar drie uur, zodat je 
altijd om elf uur klaar bent, zou ik waarschijnlijk vaker op 
de club komen. En ik heb het gevoel, dat dat voor een 
aantal anderen ook geldt. Ik ben vaak pas half een thuis 
en dan lig ik nog niet in bed. De volgende dag heb ik 
daar dan problemen mee. Het lijkt me de moeite waard 
om dit toch eens als discussiepunt op de agenda te 
brengen.  
 In de KNSB is een propagandacommissie bezig, die 
de ledendaling moet stoppen. In een eerste papier staat: 
“Een schaakvereniging is meer dan schaken. Het moet 
er ook gezellig zijn.” Past dit ook enigszins in je 
denktrant? 
Ja, zelfs helemaal. Met de huidige ontwikkelingen mag 
je verwachten, dat er minder leden bij clubs spelen. Je 
moet dus zoeken naar een nieuwe aanpak anders zie ik 
het clubschaken naar de achtergrond verhuizen. 
 Speel je wel eens toernooien in het buitenland?  
Dat heb ik vijftien jaar geleden voor het laatst gedaan. 
Je moet dat in je vakantie doen. Maar vakantie is 
tegenwoordig voor mijn familie. Ik vind niet, dat ik ze 
hele dagen alleen kan laten zitten in het buitenland. 
 Je band met het schaken lijkt niet overdadig fanatiek. 
Studeer je nog wel? 
Jazeker, via correspondentieschaak. Bij de openingen 
die ik er speel zoek ik wel degelijk de theorie uit. Dat 
doe ik serieus. Eigenlijk past het ook beter bij me omdat 
ik moeite heb om met wedstrijdspanning om te gaan. 
Overigens speel ik ook correspondentie niet via de 
officiële kanalen, maar via een website. Maar daar 
spelen dik 30.000 man en dus is er ook strijd genoeg. 
Het voordeel is, dat je zelf de bedenktijd mede bepaalt. 
Bovendien kun je er ook nog eens iets anders doen 
zoals Fischer Random in een correspondentietoernooi. 
Er zijn ook dingen, die ik beslist niet meer doe zoals 
toernooien met een flinke inleg, waarbij om grote prijzen 
wordt gespeeld. De computer heeft nieuwe en ook leuke 
dingen gebracht. Maar in het geval van een schaak-
engine kijk ik er een beetje met twee gezichten naar. Ik 
vind het jammer, dat daardoor de mystiek van het 
schaken flink is afgenomen.  
 

Hendrik van Buren 
 

De partij: 
Ik heb onderstaande partij gekozen vanwege de 
opening. Al jaren speel ik deze opening zelf maar wit’s 
verrassende 9e zet ben ik nog nooit tegen gekomen, laat 
staan dat ik het ooit zelf verzonnen heb. Maar ja, ik ben 
dan ook geen grootmeester zoals de spelers van de 
partij, waarbij zwart een echte wereldtopper is! 
 
Tsjernysjov – Grishuk 
 
1.d4 - Pf6 
2.Lg5 - Pe4 
3.Lf4 - c5 
4.f3 - Da5+ 
5.c3 - Pf6 
6.d5 - Db6 
7.e4! zelf speelde ik vaak b3 maar na deze partij 
niet meer 
 - Dxb2 
8.Pd2 - Dxc3  wat nu? Zwart dreigt gewoon terug te 
gaan via a5 en d8 met 2 boeren meer.. 
 

9.Lc7!! Fantastisch! Zwart moet nu noodmaatregelen 
nemen om zijn dame te redden 
 - g6 
10.Tc1 - De3+ 
11.Pe2 - Pa6 
12.Pc4! - Dh6 
13.Lf4 - Dg7 
14.Da4! Zwart is ondanks zijn 2 pionnen compleet 
aangeschroefd 
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 - g5 Wat anders? 
15.Le5 - g4 
16.f4 - Dg6 
17.Pg3 - Tg8 
18.Pe3 - Pb4 Wanhoop, dit stukoffer 
19.a3 - Pc6 
20.dxc6 - dxc6 
21.Le2 - Pd7 

 
 
 
 
Hier had wit het kunnen afmaken met 22.Lc7-b5 23.Dd1-
c4 24.Pxg4 etc 
Hij verkoos 21.0-0 en won natuurlijk ook, al duurde de 
partij nu langer. 
 

Otto Wilgenhof 

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

Maak diagrammen voor ASV-Nieuws 
Ignace Rood 

 
Deze eerste ASV-Nieuws van het seizoen is weer 
rijkelijk gevuld met lezenswaardige stukken. Veel 
partijen worden besproken. De partijen worden vaak 
uitvoerig met diagrammen geïllustreerd. Voor een 
aantal schrijvers is het maken van diagrammen toch 
nog een lastig karwei. Vaak is het zo dat de partijen al 
in ChessBase staan en dan is het nog een klein stapje 
om een mooi diagram te maken. 
In dit stuk wil ik laten zien dat het maken van 
diagrammen niet al te moeilijk is en ook niet al te veel 
werk. 
 
1. Een ChessBase-bestand meesturen. 
Het makkelijkste is, als partijen toch al in ChessBase 
staan, dit ChessBase-bestand mee te sturen. Stellingen 
zijn dan na elke gewenste zet te maken. Geef aan na 
welke zet je een stelling wilt en klaar. 
Het kan lastig zijn een ChessBase-bestand mee te 
sturen, want een ChessBase database is opgebouwd 
uit meerdere bestanden. Ik moet dan ALLE bestanden 
hebben. Beter is een database te archiveren: menu 
Technisch, Database archiveren. De database wordt 
dan in één bestand gezet met extensie cbv. 
Bijvoorbeeld MijnPartijen.cvb. Dat bestand, het cbv 
bestand, stuur je op.  
 
2. Een stelling vanuit ChessBase in een Word 
document zetten. 
Een stelling die rechtstreeks uit ChessBase gekopieerd 
is ziet er zó uit (ChessBase:menu Afdrukken, Diagram -
> Klembord): 
 

 
 
Dit zijn in feite 10 regels tekst in plaats van één plaatje. 
Het diagram ziet er ook niet echt mooi uit. 
De regels kunnen verdeeld worden over 2 bladzijden of 
kolommen en dat moet niet. 
Een veel mooier diagram kun je als volgt maken: 
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Kopieer het diagram vanuit ChessBase eerst naar een 
ander programma, kopieer/plak het vanuit dat andere 
programma naar Word. Het andere programma kan zijn: 
Paint, Microsoft Photo Editor of Paint Shop Pro 
(misschien zijn er nog andere programma’s waarmee 
het kan). 
Paint is het allersimpelste tekenprogrammaatje dat er te 
vinden is en het staat op elke Windows-computer. 
Vanuit Paint gekopieerd ziet het er nu zo uit: 
 

 
 
Dat is al heel wat beter en met een randje en een 
schaduw er bij wordt het dit: 
 
 

 
 
Maar het randje en schaduw doet de redactie wel, dat is 
niet nodig om dat zelf nog te doen. 
Dus met 2 x kopiëren/plakken in plaats van 1x heb je 
een mooi diagram dat gelijk in ASV-Nieuws kan. 
Als je geen ChessBase hebt: Er is een ChessBase 
Light gratis te downloaden waarmee je diagrammen 
kunt maken: http://www.chessbase.com/download/
cblight/index.asp 
 
3. Een stelling maken met EPD2diag. 
Met het gratis te downloaden programma EPD2diag 
kunnen eenvoudig goed uitziende diagrammen gemaakt 
worden. Zie http://rebel.nl/epd2diag.htm. 
Deze diagrammen zijn direct te kopiëren / plakken naar 

Word. Het programma wijst zichzelf. Even mee spelen 
en je hebt het zo door. 
Diagrammen van EPD2diag zien er vrijwel net zo uit als 
diagrammen uit ChessBase. 
Als je EPD2diag opstart krijg je even een soort van 
waarschuwing te zien, een plaatje te zien dat zegt “Don’t 
panic!” maar wees niet bang, dit is geen virus of iets 
dergelijks. Een grapje van de programmeur. 
 
 
4. Een stelling maken met Fritz. 
Dit is NIET aan te raden. 
Stellingen van Fritz zijn ook niet rechtstreeks te 
kopiëren/plakken. Het gaat net zoals bij ChessBase. 
Eerst naar een ander (grafisch) programma kopiëren/
plakken en vanuit daar weer kopiëren/plakken naar 
Word: 
 

 
 
De diagrammen zien er wel erg mooi uit, hoewel ze 
soms ook minder strak en helder zijn dat diagrammen 
uit ChessBase. Ze zijn echter wat bestandsgrootte 
betreft VEEL groter dan diagrammen uit ChessBase en 
ASV-Nieuws wordt tientallen megabytes groot als er 
veel van dergelijke diagrammen in staan. Deze grote 
omvang geeft weer allerlei problemen zoals het 
verzenden van ASV-Nieuws via de mail naar de 
drukker, of het plaatsen van ASV-Nieuws op onze 
website. 
Bijvoorbeeld, in deze ASV-Nieuws staat een stuk met 9 
diagrammen. Het stuk was ingezonden met Fritz-
diagrammen en was 6 MB groot. De diagrammen zijn 
vervangen door ChessBase diagrammen en het stuk 
was daarna 60 x zo klein: 0.1 MB groot.  
De redactie heeft dus liever 
geen diagrammen van Fritz. 
 
 
Dit was het. De redactie 
houdt zich aanbevolen voor 
andere tips voor het maken 
van diagrammen. 
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Schaaktrainingen 
ASV timmert al jaren aan de weg, zoals uit deze krantenknipsels uit 1981 blijkt: 

OSKA 2006 
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Ik weet niet of er een woordelijk verslag van onze eerste, 
met 5-3 van Lewenborg verloren wedstrijd komt. Anders 
laat maar. Het was zeer triest. Als u masochistisch van 
inslag bent, kunt u hierover nog in En Passant lezen.  
Slechts onze invallers waren weer in topvorm. Hier lijkt 
toch een soort wetmatigheid in te zitten. 
 
Stinissen - Van der Wel 
1.e4 d5 2.exd5 Pf6 3.Pf3 Lg4 4.Le2 c6 5.dxc6 Pxc6  
Daar is-ie weer. Zwart heeft, voor de pion, 3 stukken 
ontwikkeld tegen wit 2 (of 1½?), en een halfopen c-lijn, 
maar dat schijnt niet zo veel uit te maken.  
6.c3  
Ik zie niet zo goed wat er tegen 6.d4 is, want zwart zal 
toch niet op f3 willen nemen.  
6...e5 7.d4 exd4 8.Pxd4 De7!?  
Houdt wit bezig, maar sluit wel zijn eigen loper in.  
9.Pxc6 bxc6 10.Le3 h5 11.h3?!  
Het is duidelijk dat deze Stinissen niet weet met wie hij te 
maken heeft. Het Van der Wel-offer op h3 is al bijna niet 
meer te vermijden...  
11...Le6!? 12.0–0 Pd5   

 
13.Ld4  
Ik zou hier kijken naar 13.Lf3!? met de idee 14.Da4, maar 
dan doet zwart natuurlijk 13...0–0–0! 14.Ld4? (14.Lxd5 
Lxd5 15.Pd2 ziet er wel OK uit) 14...c5! 15.Le5 en u raadt 
het al... 15...Lxh3!  
 

Laat maar 
door Peter Boel 

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
 

Steenstaat 90 
6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 

13...Dg5! 14.Kh1?  
Een veel doelmatiger opstelling is 14.Te1! met de idee 
14...Pf4 15.Lf3! en zwart kan niet veel beginnen op h3 of 
elders.  
14...Ld6  
En hup, alweer een mooie aanvalsstelling voor zwart.  
15.Pd2    
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15...Lxh3! 16.Tg1  
16.gxh3 Dh4! geeft zwart al een winnende aanval, maar 
de tekstzet is erg krap.  
16...Lg4 17.g3 f5! 18.f4!?  
Het zou interessant zijn te weten wat Richard had 
gepland op 18.Kg2 want het spectaculair ogende 
18...Pf4+ 19.gxf4 Lxf4 gaat niet op wegens 20.Pf3! 
Lxf3+ 21.Kxf3!.  
18...Lxf4   
 

 
 
19.gxf4?  
Wit had hier flink wat roet in het eten kunnen gooien met 
19.Pf3! Lxf3+ 20.Lxf3 Lxg3 21.De1+! en het loperpaar 
belooft hem een mooi voordeel. Het kost wel wat 
pionnen, maar een kniesoor die daarop let. 
19...Dh4+ 20.Kg2 Pxf4+ 21.Kf1 Lh3+  
De damewinst 21...Lxe2+ is hem al te min.  
22.Tg2 Lxg2+ 23.Kg1 Dg3  
opgegeven (0–1). 
 
 
Berkhout - John Riksten  
1.c4 Pf6 2.Pc3 g6 3.e4 d6 4.d4 Lg7 5.f4 0–0 6.Pf3 c5 
7.d5 Lg4!?  
Laat wit makkelijk ontwikkelen. Theorie is 7...e6.  
8.h3 Lxf3 9.Dxf3 Pbd7 10.Le2  
Sander zat hier al te denken aan 10.g4 maar waarom 
niet eerst verder ontwikkelen?  
10...a6   
 

11.Ld2!? Onze supersub bevindt zich hier in het goede 
gezelschap van Rybka, maar zelf vond hij deze zet 
achteraf maar niets. Onuitstaanbaar, die mensen die 
ontevreden zijn na een gewonnen partij. 11...e6 12.dxe6 
fxe6 13.0–0 De7 14.Dg3 Kh8 15.Tae1 Tad8 16.Kh1 
Pb8!?   
 

 
 
 
Een goed idee, zwart moet de stelling natuurlijk niet 
openen. Maar nu zijn stukken even gedesorganiseerd 
zijn opent Sander op het goede moment de stelling.  
17.f5! gxf5 18.exf5 Pc6 19.Lg5  
De witspeler meende dat hier 19.fxe6 mogelijk was. Ook 
goed lijkt 19.Lf3 Pd4 (19...Pe5!?) en nu is 20.fxe6 nog 
veel sterker.  
19...Pd4! 20.Ld1 e5!  
Houdt de stelling goed gesloten, want 21.Pd5 Df7 is 
geen probleem. Wit moet nu weer een manier verzinnen 
om erdoor te komen.  
21.Dh4 Df7 22.g4!?  
 
 

 
 
22...Tg8  
Remco's tegenstander, die die middag veel tijd had om 
allerlei stellingen te bekijken, suggereerde hier 22...b5 
om eventueel een schaak op b7 te geven. Dat kan wit 
vaak wel toelaten, maar met dat sterke paard op d4 ziet 
het er toch wat griezelig uit. Toch lijkt 23.Lxf6! Lxf6 
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24.g5 Lxg5!? 25.Dxg5 bxc4 26.f6! prima te gaan voor 
wit.  
23.Lc1!?  
Gespeeld in verband met het 'optische aspect' (Sander). 
Tja, ik begrijp wat hij bedoelt, zal ik maar zeggen. De 
tekstzet is niet slecht, alleen hangt de loper hier in 
sommige lijnen.  
23...Pd7 24.Pe4! Dxc4   
 

 
 
25.Lg5  
Alles wint hier al, het snelste 25.f6! Dxc1 (25...Lf8 26.f7 
en 27.Dxd8) 26.fxg7+ Kxg7 27.Lb3. Ook werd gekeken 
naar 25.Pg5 Pf6 en nu dacht ik zelf aan 26.Lb3!? Pxb3 
27.axb3 Dxb3 28.Pe6 (niet 28.Pxh7? Pxh7 29.g5 Lf6! 
gevolgd door een dodelijk schaakje op d5), bv. 28...Td7 
29.g5 en zwart moet een stuk geven met 29...Db4 
(29...Pe8 30.Te4 Lf8 31.g6 d5 32.Tg4 enz.) 
 
25...Tb8 26.f6 Lf8 27.Le3 Pc2  
 
 

 

28.Pg5! Txg5 29.Lxc2!  
Dit tussenzetje, met matdreiging op h7, had zwart 
overzien.  
29...Dxc2 30.Lxg5 Dxb2 31.Lh6 e4 32.Dg5 De5 33.Tf5  
Wit kan het zich allang permitteren hier en op de 
volgende zet mat in twee te vergeten met 33.Lg7+ Kg8 

34.f7 mat.  
33...Dc3 34.Lxf8 Dxh3+  
Ook zo is er geen eeuwig schaak, dat had Sander wel 
gezien.  
35.Kg1 Dg3+ 36.Kf1 Dh3+ 37.Ke2 Dd3+ 38.Kf2 Dd2+   
 

 

 
Met een onderzoekende blik keek Riksten zijn 
tegenstander aan. Eerder op de middag had Remco 
gebromd dat die Riksten waarschijnlijk de hele dag geen 
enkele actieve zet zou doen. Nou, dit was er wel een.  
39.Dxd2 1–0 
 
Mijn eigen bijdrage, hm. 
 
Blokzijl - Boel 
  

 
 
 
Zoals Donner gezegd zou hebben: Ik minachtte hier 
mijn tegenstander, die zijn loper van f1 naar e2 naar f3 
en terug naar e2 had gespeeld en daar nu een heel 
slechte loper had. Ook na mijn volgende zet. Hier zou 
11...Pf6 normaal zijn, maar hij heeft nog niet gerokeerd 
en daarom wilde ik hem verpletteren. 
11...fxe4?! 12.Pxe4!? Pf5 13.Lf2  
Tja.  
13...Lh6!? 14.Dd3   
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14...Pc5!?  
En hier begon ik dus helaas te rekenen. 14...Pf6 was 
prima.  
15.Pxc5 dxc5 16.Lxc5   
 

 
16...e4?!  
En het gaat van kwaad tot erger. Redelijk was nog 
16...Dh4+ 17.Lf2 Dg5 18.g3 (18.0–0!? Pe3!? 19.Lxe3 
Dxe3+ 20.Dxe3 Lxe3+ 21.Kh1 is niet zo gek voor zwart) 
18...Tae8 19.0–0 Pd4 met interessant spel voor de pion.  
17.fxe4 Dh4+   

 
 
Na allerlei irrelevant gereken gespeeld. Ik verwierp hier 
17...Ph4 vanwege het lullige 18.Lf3! (18.Lxf8 Pxg2+ 

19.Kf2 Pf4 20.Db3 Dxf8 met aanval langs een stel fraaie 
diagonalen, is ongeveer wat ik in de partij voor ogen 
had; 18.g3 Pg2+ 19.Kd1 b6 20.Lxf8 Pe3+ 21.Kd2 Dxf8 
leek me ook wel iets, maar is het dat ook na 22.Kc3!? 
a5 23.a3 a4 24.Tae1 Lg7+ 25.Kd2 Lh6 26.Kc1 Pxd5+!? 
27.Kb1 Pe3±) waarna 18...Txf3 19.gxf3 Df6 wel een 
beetje doet denken aan Van Benthem-Boel, 2004 (0–1), 
maar het is toch niet genoeg na 20.Tf1 Dxb2 21.Tb1 
Dxh2 22.Txb7.  
18.Lf2!  
Aiaiai.  
Waar had ik nu al die tijd naar zitten kijken? Wel, naar 
18.g3 Pxg3! 19.Dxg3 Dxe4… 
 

 
20.Tf1 (Het beste voor wit lijkt dus 20.Tg1 maar dan 
houdt zwart een sterke aanval na 20...Tae8 21.Tg2 Tf5) 
20...Tae8!! (Dit zag ik bij de vooruitberekening na lange 
tijd. Niet goed is 20...Tfe8? 21.Df3! Dxc4 22.Df7+ Kh8 
 

 
Hier was ik gestopt omdat dit me ook goed leek, maar 
wit wint met 23.Le7! zoals Blokzijl in de post mortem 
ontdekte) 21.Txf8+ Lxf8 en zwart wint met aanval het 
stuk terug. 
Na de tekstzet is het echter stukverlies en uit. Vanwege 
de ongerokeerde witte koning probeerde ik het nog een 
tijdje, maar Blokzijl maakte het goed af (1–0). 
 
Het lijkt wel een strip, als ik het zo even bekijk. Rare 
jongens, die Arnhemmers. 
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Eind augustus speelden we de eerste ronde van het 
nieuwe seizoen. Zes weken later hebben we er dus zes 
ronden en 137 partijen op zitten. Al 73 spelers speelden 
één of meer partijen en gemiddeld waren er zo’n 46 
spelers die competitie speelden. Daarnaast was er elke 
clubavond wel een aantal spelers die eerder wegging of 
later kwam en daarmee zit het clubbezoek eigenlijk 
steevast boven de 50. Dat is een aantal dat past bij een 
grote club als ASV. 
Een twaalftal spelers speelde alle zes ronden en maar 
liefst 42 spelers meer dan de helft van de partijen. 
Hopelijk slaat dit enthousiasme over op de spelers die 
om welke reden dan ook nog niet vaak kwamen.  
 
Tot dusver zijn er slechts ronden gespeeld voor de 
interne competitie. Binnenkort starten ook de 
rapidcompetitie en de bekercompetitie. Onze 
wedstrijdleider Hedser Dijkstra is nu druk aan het 
inventariseren wie mee wil doen aan de 
bekercompetitie. En dan zal al snel voor de eerste ronde 
geloot worden. Voor de speeldata van de rapidavonden 
verwijzen we u graag naar het jaarprogramma dat u 
ontvangen heeft (zie ook onze site).  
 
Terug naar de interne. Hedser Dijkstra heeft de totale 
lijst weer verdeeld in de A-groep, B-groep en C-groep. 

Bij het indelen merkt u niets van die onderverdeling. 
Maar in ASV-Nieuws wel, want de strijd om de drie titels 
zullen we steeds in beeld brengen.  
 
Een paar spelers zijn als een komeet uit de startblokken 
gekomen. Zo opende Eric Hartman met vijf zeges op rij 
en pas in de zesde ronde wist Bert Buisman met een 
remise een einde aan deze reeks te maken. Ko Kooman 
en Lion de Kok openden maar nauwelijks zwakker. 
Beide spelers uit de C-groep staan nu op 5 uit 6. 
Herman de Munnik valt met 4 uit 4 echter het meeste 
op. Eén training van Pascal Losekoot achter de rug en u 
ziet wat er van komt! Verder zijn Abbes Dekker (2½ uit 
3) en Paul Schoenmakers, Tom Bentvelzen en Horst 
Eder (3 uit 4) in vorm. 
 
A-groep 
In deze groep strijden 45 spelers die aan het begin van 
het seizoen een ASV-ELO boven de 1800 hadden om 
het clubkampioenschap. Van hen kwamen tot dusver 25 
spelers in actie. Daar waar we de gewoonte hebben 
alleen de top tien of vijftien te vermelden, doen we dat 
nu eens niet en vermelden we alle spelers die gespeeld 
hebben. 

Interne competitie 
Erik Wille 

Üpl speler score TPR   pl speler score TPR 
1. Richard van der Wel 1 - 1 2445   14. Anne Paul Taal 1½- 3 1920 
2. Gonzalo Tangarife 3½- 5 2244   15. Theo Jurrius 1 - 3 1918 
3. John Sloots 1½- 2 2242   16. Rogier van Gemert 1½- 3 1889 
4. Eric Hartman 5½- 6 2234   17. Ruud Wille 2½- 6 1857 
5. Bert Buisman 1½- 2 2145   18. Robert Naasz 1½- 3 1827 
6. Otto Wilgenhof ½- 1 2106   19. Siert Huizinga 1½- 4 1800 
7. FrankSchleipfenbauer ½- 1 2061   20. Kees Verkooyen 2 - 5 1794 
8. Robert Verkruissen 2½- 4 2025   21. Paul de Freytas 2 - 6 1774 
9. Fokke Jonkman 2½- 5 2024   22. Leon van Tol 0 - 1 1717 
10. Gerben Hendriks 3 - 5 2019   23. Harm Steenhuis 1 - 3 1680 
11. Paul Schoenmakers 3 - 4 2011   24. Wouter van Rijn 0 - 1 1636 
12. Barth Plomp 1 - 2 2007   25. Henny Haggeman 0 - 1 1556 
13. Martin Weijsenfeld 2 - 5 1942           

Richard van der Wel staat met een zege op Arnhems 
kampioen Wouter van Rijn op de eerste plaats. Richard 
zal echter vanwege een cursus op veel donderdagen 
waarschijnlijk de vereiste 25 partijen niet halen. 
Daarmee ligt de weg naar de titel dus open voor de 
spelers die daarachter volgen, maar in de nog te spelen 
28 ronden en alle externe partijen kan nog veel 
gebeuren. Zeker is in ieder geval, dat het opnieuw niet 
vanzelfsprekend is dat een speler uit de hoofdmacht 
kampioen gaat worden. Goed om te zien is overigens 
dat al vijf spelers uit het eerste gespeeld hebben in de 
interne. Gonzalo Tangarife is goed gestart met zeges op 

Léon van Tol, Theo Jurrius en Fokke Jonkman en een 
remise tegen Otto Wilgenhof. Alleen John Sloots was 
onze kopman van ASV 3 te slim af. Eric Hartman zoals 
gezegd heeft duidelijk goede voornemens. Hij 
slachtofferde achtereenvolgens Kees Verkooijen, Henny 
Haggeman, Rogier van Gemert, Ruud Wille en Gerben 
Hendriks. U bent gewaarschuwd! Nieuwkomer Robert 
Verkruissen heeft ook zijn draai gevonden bij ASV. 
Ruud Wille en Siert Huizinga moesten de kracht van de 
speler die extern voor Schaakstad Apeldoorn uitkomt, 
ervaren.  
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B-groep 
In deze groep spelen 35 spelers met een 
aanvangsrating tussen 1550 en 1800. Al 26 spelers uit 
deze groep speelden één of meer partijen. Dat maakt 
juist deze groep heel interessant, want het 

niveauverschil is niet groot en dus heeft iedereen een 
kans op een hoge klassering. Hoe ziet dat er tot dusver 
uit? 

pl speler score TPR   pl speler score TPR 
1. Saifudin Ayyoubi 1 - 1 2185   14. Hendrik van Buren 2½- 5 1672 

2. Nico Schoenmakers 1 - 1 2104   
15.,
B Frans Veerman ½- 1 1663 

3. Abbes Dekker 2½- 3 1985   16. Bijan Zahmat 1 - 3 1661 
4. Ruud Verhoef 1½- 2 1933   17. Wilfred Ariens 3 - 5 1656 
5. Tom Bentvelzen 3 - 4 1866   18. Hedser Dijkstra 2 - 5 1652 
6. Tony Hogerhorst 3½- 6 1864   19. Ignace Rood 1½- 4 1649 
7. Theo van Amerongen 3½- 6 1839   20. Rob van Belle 2 - 5 1633 
8. Horst Eder 3 - 4 1819   21. Henk Kuiphof 1 - 3 1610 
9. Dick Hajee 3 - 6 1792   22. Jacques Boonstra 2 - 5 1575 
10. Harold Boom 2½- 5 1734   23. Theo Koeweiden 2 - 4 1542 
11. Jan Vermeer 2½- 6 1708   24. Albert Marks ½- 3 1509 
12. Frits Wiggerts 1½- 3 1705   25. Walter Manschot 1 - 3 1442 
13. Erwin Velders 3 - 6 1674   26. Tje Wing Au 0 - 1 1318 

Tony Hogerhorst startte voortvarend met drie zeges op 
Jan Vermeer, Harm Steenhuis en Dick Hajee. Zijn reeks 
werd echter ruw onderbroken door Paul Schoenmakers 
en Theo van Amerongen. Toch zullen we Tony 
ongetwijfeld het hele seizoen bij de kanshebber zien. 
Zijn wedstrijdmentaliteit staat garant voor een hoge 
klassering. Abbes Dekker heeft aan het begin van het 
seizoen uitgesproken dat hij met zijn ELO flink wilde 
stijgen. Tot dusver maakt onze voormalige jeugdleider 
dat waar. Wat de voornemens van Tom Bentvelzen zijn, 
is niet bekend, maar dat het tot een goede score heeft 

geleid is wel duidelijk. Rob van Belle en Jacques 
Boonstra sneuvelden tegen de nummer vijf in deze 
groep.  
 
C-groep 
34 spelers met een ASV-rating beneden de 1550 
strijden om de titel in de C-groep. 22 van hen 
verschenen al achter het bord en ook hier zal een 
spannende strijd ontstaan. Al lijkt Herman de Munnik 
wel hele snode plannen te hebben. 

pl speler score TPR   pl speler score TPR 
1. Herman de Munnik 4 - 4 1858   12. Henk Kelderman 1½- 4 1257 
2. Ko Kooman 5 - 6 1763   13. John Bijlsma 1 - 4 1244 
3. Hans Meijer 2 - 3 1590   14. Andre de Groot 1 - 2 1217 
4. Peter Giltay 2 - 2 1500   15. Hein van Vlerken 3 - 6 1209 
5. Bert Sigmond 1 - 2 1499   16. Jelmer Visser 2½- 5 1189 
6. Jan Zuidema 3½- 5 1456   17. Wim Zunnebeld 0 - 5 1126 
7. Mark Egging 1 - 3 1448   18. Gerrit Verbost ½- 3 1123 
8. Jacob Zandbergen 3 - 6 1447   19. Phillip Stibbe 2 - 4 1097 
9. Jonathan v d Krogt 2½- 4 1402   20. Bob Hartogh Heys 1½- 5 1095 
10. Lion de Kok 5 - 6 1378   21. Rene de Goey 1 - 4 901 
11. Jan Looyen 1 - 4 1326   22. Ingrid Rietmeijer 0 - 5 760 

Vooralsnog gaat de strijd om de titel hier tussen Herman 
de Munnik en Ko Kooman. Beide spelers tekenen voor 
een imponerende reeks. Herman klopte 
achtereenvolgens John Bijlsma, Jacob Zandbergen, 
Wim Zunnebeld en Jan Looijen. Herman opende het 
seizoen echter met twee weken Mallorca en daar zit 
waarschijnlijk het geheim. Wellicht lezen we elders in dit 
blad van zijn avonturen op Mallorca, want wij zijn 
natuurlijk reuze benieuwd hoe Herman zo scherp aan 

de start van dit seizoen is gekomen. Ko Kooman ging in 
de openingsronde onderuit tegen Mark Egging. Maar 
daarna was onze Velpenaar niet meer te stoppen. Hans 
Meijer, Wim Zunnebeld, Jan Looijen, Theo Koeweiden 
en Bert Sigmond beten in het stof. Aan de achtervolgers 
de schone taak de twee op stoom geraakte koplopers 
beentje te lichten. 
 



24 

 oktober 2006 ASV-Nieuws 

“No Guru, no Method, no Teacher”. Luidt zo niet - naast 
de titel van een van de beste CD’s van Van Morrison - 
de lijfspreuk van menig schaker, nadat hij in zijn partij 
weer eens het onderspit heeft moeten delven? 
Sedert vorig jaar prijs ik me tijdens het ‘weekje Praag’ 
gelukkig met een ‘heuse coach’. Zijn naam: Karl-Heinz 
Kunzelmann. Van oorsprong Rijnlander en sedert enige 
decennia woonachtig in ‘Schwabenland’ nabij Stuttgart. 
Beperkten zijn aanwijzingen zich het vorig jaar nog tot 
“Heute üben wir den Laufer, der geht so” of “Morgen 
üben wir die Dame”. Het resultaat was een derde plaats 
in mijn tienkamp.  
Dit jaar luidden de adviezen van mijn Duitse coach ‘s 
avonds aan de bar of ‘s ochtends bij het ontbijt onder 
meer als volgt. “Morgen spielst Du mir auf totalen 
Angriff. Ist das klar!” “Heutemorgen spielst Du nur auf 
Defensive”. Maar ook: “Heute gefählst Du mir überhaupt 
nicht!” En wederom heb ik moeten constateren: Het 
werkt! Een eerste plaats in mijn tienkamp was dit jaar 
mijn deel. 
 
Hotel Tourist - gelegen in het westen van Praag - alwaar 
de afgelopen jaren de “International Chess Holiday” 
plaatsvond, is rond de jaarwisseling verkocht en wordt 
momenteel verbouwd. Derhalve vond het 
schaaktoernooi dit jaar in een ander hotel - hotel 
Opatov, gelegen aan de zuidoostkant van Praag - 
plaats. Schakers en aanhang waren op de 16e, 17e, 18e 

verdieping van dit driesterrenhotel ondergebracht. De 
tienkampen werden verspeeld op de bovenste, de 19e, 
verdieping van het hotel. Bij temperaturen in de week 
van 23 t/m 28 juli van 35, 40 en zelfs op één dag 45 
graden Celsius, was het af en toe zowaar aangenaam 
toeven in de speelzaal. Ramen en deuren tegenover 
elkaar geopend lieten bij tijd en wijle een aangenaam 
windje door de speelzaal waaien. Zes maal daags 
douchen, veel drinken en tijdig rusten waren 
aangewezen om gedurende de negen partijen in zes 
dagen op de been te blijven. En natuurlijk misschien nog 
belangrijker: onderling plezier en jolijt! 
 
Niet alleen qua uiterlijk, maar ook door de “viele 
Sprüche” die hij uit voorraad leverbaar heeft, doet 
Kunzelmann denken aan de enige jaren geleden op de 
gezegende leeftijd van als ik me niet vergis 93 jaar 
overleden Keulse volkskomiek Willy Milowitsch. Zijn 
uitvaart, zo herinner ik me, is rechtstreeks op het derde 
Duitse televisienet - WDR - uitgezonden.  
Een klassieker van Kunzelmann. “Kennst Du die drei 
K’s? Nein? Karpov, Kasparov und Kunzelmann.”  
Enig overgewicht is deze levensgenieter bepaald niet 
vreemd. Met de nodige zelfspot brengt hij de volgende 
spreuk het liefst tijdens avondeten of diner “Heute 
mache ich wieder Gurkendiät?” Vervolgens laat hij een 
kleine pauze vallen, waarna hij vervolgt: “Ich esse alles, 
nur keine Gurken!” 

“No Guru, no Method, no Teacher” 
Het ‘weekje Praag’ 2006 

 
Nico Schoenmakers 

‘Klingenberger’ Albert Ruthsatz, 86(!) jaar -  Nico Schoenmakers - ‘coach’ Karl-Heinz Kunzelmann 



25 

 oktober 2006 ASV-Nieuws 

Met vier winstpartijen en vijf remises werd ik dit jaar 
ongedeeld eerste in mijn Praagse tienkamp. In de 
rubriek ‘Plaatjes kijken’ besteedt Hendrik van Buren ook 
nog aandacht aan één of twee beslissende stellingen. 
Zelf beëindig ik deze bijdrage aan ASV-nieuws graag 
met een cruciaal moment uit mijn partij in de vijfde ronde 
tegen de Duitser Wilhelm Schmitz. Schmitz speelde 
negen ronden lang 1. g4 of 1. … , g5. In onze partij 
ontstond vanuit na de opening 1. e4 , g5 na mijn 20e zet 
de volgende stelling.  

 

Wilhelm Schmitz speelde 20. … Pg6, waarna het 
charmante vervolg er als volgt uitzag.  
Tf2 , f4 22. Pef5 , fxg3 23. Pxd6 , gxf2+ 24. Dxf2 , Pg4 

25. Dg3 , Txf1 26.  Kxf1, h5  
 
27. Pxb7 , Tf8 28. Ke1. Aansluitend kon ik op de 47e zet 
een vol punt laten bijschrijven. 
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Nadat ik vorig jaar helaas verstek moest laten gaan kon 
ik deze keer weer meedoen in de B-groep in Dieren. In 
alle groepen deden ASV-ers mee, hetgeen zo’n toernooi 
extra leuk maakt natuurlijk. Over de verrichtingen van de 
verschillende ASV-ers heeft u wellicht al in En Passant 
kunnen lezen, ik zal me hier beperken (nou ja…) tot wat 
interessante fragmenten uit mijn eigen partijen. Mijn 
toernooi begon wat slapjes met drie remises en een 
enigszins benauwde overwinning in de 2e ronde: 
 
Naasz,R - Simons,V  
Dieren 2006 (B-groep) (2), 26.07.2006 
 
Deze partij werd dus gespeeld in de eerste helft van het 
toernooi, toen het gruwelijk warm was. Bij binnenkomst 
in de speelzaal leek het nog wel mee te vallen maar na 
een tijdje, wanneer de meer dan 400 schaakbreinen 
begonnen op te warmen, werd het ondragelijk warm. 
Mijn tegenstander, een vriendelijke gepensioneerde man 
uit Uden, had een kleine ventilator op batterijen bij zich 
om het hoofd nog enigszins koel te kunnen houden. In 
de openingen offerde mijn tegenstander een pion en in 
het middenspel verloor hij een tweede. Van compensatie 
was geen sprake meer en een makkelijke overwinning 
lag in het verschiet, dacht ik…. (zie diagram 1). 
 

 
 
diagram 1: stelling na 22...Pf6-g4 
 
Met zijn laatste zet doet mijn tegenstander een poging 
nog wat in troebel water te vissen, en met succes. 
23.Lxg4+?! 23.d6! ligt erg voor de hand en is natuurlijk 
winnend. Ik dacht echter straffeloos nog een pion te 
kunnen winnen. Het gedoe op h2 had ik wel gezien maar 
omdat ik twee keer met schaak sla op g4 dacht ik nog 
wel tijd te hebben om daar iets aan te doen. 23...hxg4 
24.Dxg4+? 24.d6! kan nog steeds. 24...f5! En die had ik 
dus gemist. Het gedoe op h2 is nu niet meer tegen te 
houden. De partij wordt nu wel een stuk interessanter. Bij 
een temperatuur van ruim boven de 30 graden is het 
lastig in zo'n situatie je hoofd koel te houden. Gelukkig 

Dieren 2006 
Robert Naasz 

 

 

 

 

 

 

(advertentie) 

Specialiteiten: Wild en Gevogelte 

Elke dag vers van de grill 
Hele kip, drumsticks, kippenbouten en borrelhapjes 

 
- Diverse wild en gevogelte gerechten 

- Truffels - Ganzenvet - Preiselberen compotes 
- Diverse sauzen 

- Diverse vleesschotels 
- Gourmetschotels 

- Diverse scharrel-salades 
- Gerookte en afgebakken visprodukten 

- Visschotels 

Steenstraat 82, 6828 CN Arnhem 
 Tel / Fax: 026-4457299 

www.ronvanhal.nl  -  info@ronvanhal.nl 

Openingstijden: Maandag 10.00 tot 18.00 uur, dinsdag - 
vrijdag 08.30 tot 18.00 uur, zaterdag 10.00 tot 17.00 uur 

heb ik maar 1 zet dus die maar gespeeld. 25.Pxf5 
25.Dd1?? Lxh2+ 26.Kh1 Lb8+ 27.Kg1 Th1+! 28.Kxh1 
Dh8+ met ondekbaar mat. 25...Lxh2+ 26.Kh1 (zie 
diagram 2). 

 
diagram 2: stelling na 26.Kg1-h1 
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Een fraaie stelling. Zowel wit als zwart dreigen een 
aftrekschaak te geven. Wit kan het aftrekschaak van 
zwart pareren door Pf5-h4 daarbij ook zelf schaak 
gevend. 26...Lxf5? 26...Lg3+? werkt dus niet vanwege 
27.Ph4+! 26...Dd7 leek me tijdens de partij de beste zet. 
Ik had  27.Pe7+ Kc7 28.Dxd7+ Kxd7 gezien, maar nu 
blijkt  29.Pxg6? niet te werken vanwege het elegante 
29...Le5+ 30.Pxh8 Txh8+ 31.Kg1 Lh2+ (na 29.g3 Kxe7 
30.d6+ Kf7 31.Kg2 behoudt wit winstkansen.) De beste 
zet in de diagramstelling is echter 26...De2!! Dit is een 
Fritz zet maar wel een mooie. Het dameoffer zorgt 
ervoor dat het eeuwig schaak niet meer te vermijden is. 
27.Dxe2 (27.Dxg6 Ld6+) 27...Le5+ 28.Kg1 Lh2+ 29.Kh1 
Le5+= 27.Dxf5+ Kb8 28.Tfe1? Dit leek me beter dan g3 
maar dat is het niet. 28...Lg3+ 29.Kg1 Lh2+ 30.Kf1 
Db5+ Ook volledig over het hoofd gezien. Nu kreeg ik 
het echt warm. Zou ik hier zelfs nog gaan 
verliezen.......? 31.Te2 The8? Echt nadenken deed ik 
hier niet meer, totale oververhitting van het brein. We 
hadden allebei ook niet heel veel tijd meer. De ventilator 
van mijn tegenstander draaide op volle toeren maar ook 
hij hield het hoofd niet koel. Ik vond het niet erg dat de 
toren van de h-lijn verdween want na het weghalen van 
de loper naar d6 of c7 is Th1 mat een pittige dreiging. 
Fritz vindt nog een redding maar ik ga er van uit dat ik 
me in dat geval niet staande had gehouden. 32.Tae1 
Dc4 33.Df3 Tf8 34.De3 Dxd5 35.Le5+ (zucht van 
verlichting) 35...Lxe5 36.Dxe5+ Dxe5 37.Txe5 Td7 
38.Te8+ Txe8 39.Txe8+ Kc7 en mijn tegenstander ging 
in deze voor hem verloren positie door zijn vlag. 1–0 
 
De avond voor de 5e ronde keek ik nog even snel op 
internet wie mijn tegenstander zou worden de volgende 
dag. Ik kon een glimlach niet onderdrukken: ik mocht 
aantreden tegen een speler waar ik enkele jaren 
geleden op een vreselijke manier tegen ontsnapt was 
aan een nederlaag in een partij die ik uiteindelijk zelfs 
nog had weten te winnen. Maar goed, dat was alweer 
een paar jaar geleden. De kans dat ik nog een keer 
zoveel geluk zou hebben leek me dus ook niet groot. 
Maar wat bleek, het kan altijd nog erger!  
 
Jager,M - Naasz,R  
Dieren 2006 (B-groep) (5), 29.07.2006 
 
In de opening lette ik namelijk even niet op en zag me 
na 8 zetten al genoodzaakt mijn dame te geven voor 2 
stukken. Mijn tegenstander plaatste de door hem 
veroverde zwarte dame pontificaal tegenover mijn twee 
schamele witte stukjes naast het bord en keek mij wat 
meewarig aan, alsof hij wilde zeggen: "geeft toch op 
man!" Toch dacht ik door mijn aanzienlijke 
ontwikkelingsvoorsprong nog wel enige compensatie te 
hebben. Wit zou in elk geval niet winnen door niks te 
doen, wat precies is wat hij lange tijd wel deed. Na 18 
zetten stond het als volgt (zie diagram 3): 
 
 
 
 
 
 

 
diagram 3: stelling na 18.c3-c4 
 
Een mooie stelling. Alle zwarte stukken zijn geactiveerd 
en wit is behalve wat pionzetten en minimaal 
ontwikkelde dame en toren niet veel opgeschoten. Ik 
had sterk het gevoel dat ik nu moest toeslaan voordat 
wit zijn stukken alsnog ontwikkeld. Daarbij zag ik ook 
een combinatie waarmee ik veel materiaal zou 
terugwinnen. Daarvoor moest ik eerst nog wat meer 
investeren maar als je je dame al bent kwijt geraakt doe 
je niet meer moeilijk over een stuk. Helaas zat er 1 gat 
in de combinatie, maar dat is zoals bekend 
voldoende..... 18...Pxc4?! 19.bxc4 Txc4 en als de 
dame weggaat heb ik of een schaakje op c1 of op e4 en 
win ik de toren op h1 of a2. Of toch niet......? Hier 
besefte ik dat 20.Dd1! wel erg sterk was. De dame dekt 
c1 en de toren op a2 kan zelf het schaak op e4 
opheffen. 20.Dd3? Tc1+; 20.Dd2? Txe4+ 20...Txe4+ 
21.Te2 Lh4+ Zie diagram 4: 
 
 

 
 
diagram 4: stelling na 21…Lf6-h4+ 
 
22.Kd2?? Paniek! Waarschijnlijk enigszins teleurgesteld 
door het feit dat hij toch echt moest spelen voor het 
punt, blundert wit. 22.Kf1! Lc4 23.Pc3! en het past 
allemaal precies! Deze alles verdedigende zet zal mijn 
tegenstander niet gezien hebben. Ik had deze variant 
ondertussen wel gezien en dacht na  23...Lxe2+ 
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24.Pxe2 misschien nog wat kansen te hebben maar 
objectief gezien (= volgens Fritz) is zwart verloren. 
22...Td4+ 23.Kc2 Txd1 24.Txd1 en nu sta ik ineens 
gewonnen! Maar het is nog niet voorbij. 24...Tg3 25.Td4 
Lf5+ Hier dacht ik nog: "straks wel even letten op Txd6 
geintjes". 26.Kc1 Lg5+ 27.Pd2 Tc3+ 28.Kb2 Al dat 
schaakgegeef heeft niks opgeleverd en ik moet nog 
steeds denken aan die Txd6 geintjes. Eerst even kijken 
of ik wil afwikkelen met 28...Tc2+ 29.Kb3 Txd2 30.Texd2 
Lxd2 31.Txd2. Nee, dat lijkt me niks. Dus toch maar het 
loperpaar vasthouden. En ja hoor......28...Tc5? 
Tjongejonge, wat ben ik toch een enorme *$#&!* 
29.Txd6 Tc6 en vooral niet Lf6+ J 30.Td5 Lf6+ 31.Ka3 
Tc3+ 32.Kb4 Le6 33.Th5 33.Pe4! = (Fritz). Goeie zet, 
wit lost gelijk al zijn problemen op. Gelukkig niet gezien. 
33...Tc2 met een gemene dreiging (zie diagram 5). 
 

 
 
 
diagram 5: stelling na 33…Tc3-c2 
 
34.Tf2?? 34.Txe6! was de enige acceptabele redding 
uit het matnet, met goede remise kansen, zoals direct 
na de partij ook aangegeven door mijn tegenstander. 
34...Lc3+ 35.Kb5 Tb2+ en mat in 1 (0–1). Zo’n partij 
toch nog winnen is goed voor het zelfvertrouwen! 
 
In de volgende ronde mocht ik aantreden tegen één van 
de markante figuren van het noordelijke schaken. Jaren 
geleden had ik in een externe NOSBO wedstrijd eens 
van hem verloren en was uit op revanche. Dit lukte 
wonderwel, mede dankzij wat voorbereiding van mijn 
kant.  
 
 
Naasz,R - Platje,A  
Dieren (B-groep) (6), 31.07.2006 
 
Na een zeer slappe openingsbehandeling van zwart 
kregen we de volgende stelling op het bord (zie diagram 
6): 
 
 
 
 
 

 
 
diagram 6: stelling na 17…De7xf6 
 
18.Le5! Dg5 De dame moet h6 blijven dekken anders 
volgt Dxh6 mat. 18...Lxf2+ helpt ook niet 19.Kh1 (niet 
slaan natuurlijk) Dg5 (19...Dh4 20.Dxh4 Lxh4 21.Txf8+) 
20.Txf2! (20.Dxg5 hxg5 21.Ld6 moet ook genoeg zijn, 
bv  21...Lb7 22.Te7 Ld4 23.Txf8+ Txf8 24.Txd7 Lc8 
25.Txa7 maar is minder overtuigend.) 20...Txf2 
(20...Dxh5 21.Txf8+ Kh7 22.Ld3+) 21.De8+ Kh7 
22.Lg8+ Kh8 23.Lf7+ Kh7 24.Dg8# 19.Dxg5 hxg5 
20.Ld6 Door de enorme ontwikkelingsachterstand van 
zwart loopt de witte aanval ook zonder dames gewoon 
door. 20…Tf6 20...Td8 21.Le7 (21.Te7) 21...Te8 22.Lf7 
La6! leek me niet heel duidelijk. 21.Te8+ Kh7 22.Ld3+ 
g6 23.Le5! De tweede keer dat de loper op e5 verschijnt 
en nu is het ook gelijk afgelopen. 23...Kg7 24.Te7+ 1–0 
 
In de 7e ronde leed ik na een boeiende partij mijn enige 
nederlaag van het toernooi: 
 
Goudriaan,E - Naasz,R  
Dieren 2006 (B-groep) (7), 01.08.2006 
 
Zie diagram 7: 
 
 

 
 
diagram 7: stelling na 25.h4-h5 
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Over deze stelling heb ik wel even zitten nadenken. 
Toen ik mijn toren naar a6 speelde dacht ik eigenlijk het 
paard op d5 te verwijderen met c6 om vervolgens de 
toren naar b6 te kunnen spelen. Dit plan leek me nu 
echter wat traag en c6 zou ook de verbinding van de 
toren met de koningsvleugel verbreken terwijl dit 
mogelijk nog nuttig zou kunnen zijn. Ineens bedacht ik 
me dat ik het paard ook op een andere, snellere manier 
kon verwijderen, nl door een kwaliteitsoffer. Zeker met 
zo'n octopus op d3 hoef je eigenlijk niet al te lang te 
twijfelen over zo'n zet. Daarbij heeft zwart na het offer 
hele directe dreigingen. 25...Txd5! 26.cxd5 Tb6 27.b3 
Dxd5 28.Ka2 a4 29.Dc3 Bij het kwaliteitsoffer had ik 
alleen gekeken naar Tb1, hetgeen me totaal hopeloos 
leek. Dit is ook zo: 29.Tb1 axb3+ 30.Txb3 Pc5! tot hier 
had ik gezien. 31.Thb1 Pxb3 32.Txb3 Txb3 33.Dxb3 
Dxb3+ 34.Kxb3–+ 29...Dxb3+ 30.Dxb3+ axb3+ 31.Kb1 
Zie diagram 8: 
 
 

 
 
 
diagram 8: stelling na 31.Ka2-b1 
 
De cruciale stelling. Zwart staat gewonnen. Het 
kwaliteitsoffer heeft goed uitgepakt, alleen besefte ik zelf 
niet hoe goed. De tijd begon ook weer eens te dringen. 
Ik begon me wat zorgen te maken over de positie van 
mijn koning en speelde een bangig zetje dat niks 
uithaalt. 31...Kf7? 31...c5! is sterk en eigenlijk simpel: 
opstoten die vrijpionnen! Wit blijkt machteloos tegen 
deze opstoot. 32.Tg5 (32.h6 g6! Deze bypass had ik wel 
gezien. De toren op a6 verdedigt g6 en de witte torens 
kunnen niet binnenkomen. 33.h7+ Kh8) 32...c4 33.Thg1 
c3 34.Txg7+ Kh8 35.Tg8+ Kh7 36.T1g7+ Kh6 37.Tg6+ 
Txg6 38.hxg6 c2+ 39.Ka1 c1D#. Een andere 
mogelijkheid is 31...Tc6! Ook helemaal niet aan 
gedacht. Ik wil over de a-lijn (zie verloop van de partij) 
terwijl de c-lijn ‘open’ is en na massale ruil op c1 wint 
het pionnen eindspel: 32.h6 b2 33.Txg7+ Kh8 34.Tgg1 
Tc1+ 35.Txc1 bxc1D+ 36.Txc1 Pxc1 37.Kxc1 Kh7–+ 
31...Th6?! heb ik nog wel overwogen. 32.Tg5 Ta6 
32...Tc6 33.Thg1 Tc2 34.Txg7+ Kf8 35.Tg8+ Kf7 36.h6 
Tb2+ 37.Ka1 Ta2+= 33.Thg1 Txa3 34.Txg7+ Ke6? 
34...Kf8!= 35.Txc7 Ta2 Grappig. De witte koning zit 
opgesloten in een klein doosje gevormd door de pion op 

b3 en het paard op d3. Wit kan het eeuwig schaak 
tussen a2 en b2 niet voorkomen: 36.Tgg7 Tb2+ 37.Ka1 
Ta2+ Dit is ook niet vreselijk moeilijk te zien, maar dan 
moet je wel rustig blijven. 35.T1g6+ Kd5 36.Td7+ Kc5 
37.Txc7+ Kd5 38.Td7+ Kc5 39.Tc7+ Kd5 40.Txb7 
Pxf2? 40...b2 41.h6 Nu is de situatie natuurlijk hopeloos 
voor zwart. Ik modder nog wat door...... 41...b2 42.h7 
Ta1+ 43.Kxb2 Th1 44.Tg8 Pg4 45.h8D Txh8 46.Txh8 
Pxe3 47.Tf8 Ke5 48.Tbf7 Pc4+ 49.Kc1 Pd6 50.Tf6 e3 
51.Kd1 maar het haalt niks meer uit: 1–0 
 
Na een slappe remise in de 8e ronde volgde in de 
laatste ronde een snelle overwinning:  
Akkersdijk,E - Naasz,R  
Dieren (B-groep) (9), 03.08.2006 
 
Zie diagram 9: 
 
 
 

 
diagram 9: stelling na 23. Lg4-h5? 
 
Wit overziet met zijn laatste zet dat hij problemen heeft 
op de achterste lijn. 23...Db1+! 24.Tf1 24.Txb1? Txb1+ 
is mat in 2. 24...Lxf1! 25.Txb1 Txb1 en hoewel wit een 
dame heeft voor de twee torens is hij door de 
ongelukkige ophoping van witte stukken op de 
koningsvleugel machteloos tegen de binnendringende 
torens en de witveldige loper. 26.Kf2 Tcb8 27.Kf3 T8b2 
Dreigt Le2 met mat in weinig. 28.Dh3?! Maakt het 
makkelijk. Ook verliezend was  28.Lh6 Txg2 29.Df4 g6 
of 28.Lg5 maar dit geeft zwart nog de mogelijkheid om 
fouten te maken. 28...Lxg2+ (minder is 28...Txg2?! 
29.Df4 g6 (29...f6? 30.exf6 gxf6 31.Dc7 Txg5 32.Dxe7 
Lg2+ 33.Kf2 Tb2+ 34.Ke1 Txh5 35.De8+ Kg7 36.Dxh5=) 
30.Lxe7 Tbb2 31.Lh4 Tg1 32.Df6 Le2+ 33.Kf4 Tf1+ 
34.Kg3 Txf6 35.Lxf6 Lxh5–+ is zo'n vreselijke Fritz 
variant waar je je als mens nog wel eens in kan 
verslikken.) 29.Kg4 Le4 30.Lxe7 Tg2 31.Dxg2 Lxg2–+ 
28...Lxg2+ 29.Dxg2 Txg2 30.Kxg2 Tb2+ 31.Kf1 Txa2 
32.Ke1 Tc2 0–1  
En hiermee kwam ik op 6 punten, net genoeg voor een 
onkostenvergoeding.  
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Daglichtschaak 
Uitslagen en Standen 

Jan Vermeer 

        
1e ronde     2e ronde     3e ronde     
Jan Vermeer Hans Donker 1-0 Ko Kooman Wim Zunnebeld 1-0 Jan Looyen Ko Kooman 0-1 
Jan Looyen Henk ter Horst 1-0 Rob Cornips Paul Waenink 1-0 Paul Waenink Rob Lubbers 1-0 
Rolf Hendriks Paul Waenink 0-1 Dick Hajee Jan Vermeer 0-1 Rob Cornips Jan Vermeer 0-1 
Henk Kelder-
man Rob Lubbers 0-1 Rob Lubbers Fritz 8 1-0 Henk Kelderman Rolf Hendriks rem 
Wim Zunnebeld Jacob Zandbergen 1-0 Horst Eder Jan Looyen 0-1 Hans Donker Dick Hajee 0-1 
Theo Carpen-
tier Dick Hajee 0-1 Rolf Hendriks Fred Duchene 1-0 Wim Zunnebeld Horst Eder 0-1 
Fritz 8 Ko Kooman 0-1 Hans Donker Theo Carpentier 1-0 Theo Carpentier Fred Duchene 1-0 
Fred Duchene Rob Cornips 0-1 Jacob Zandbergen Henk ter Horst 0-1 Jacob Zandbergen Gerrit Verbost 1-0 
Gerrit Verbost Horst Eder 0-1 Gerrit Verbost Henk Kelderman 0-1 Fritz 8 Henk ter Horst 0-1 
4e ronde     5e ronde     6e ronde     
Kooman, Ko Vermeer, Jan 0-1 Cornips, Rob Kooman, Ko 1-0 Waenink, Paul Marks, Albert 1-0 
ter Horst, Henk Eder, Horst rem Vermeer, Jan Paul Waenink 0-1 Kuiphof, Henk Vermeer, Jan 1-0 
Lubbers, Rob Cornips, Rob rem Henk ter Horst Henk Kuiphof 0-1 ter Horst, Henk Zunnebeld, Wim 1-0 
Hajee,Dick Waenink, Paul 0-1 Eder, Horst Lubbers, Rob rem van Niekerk, Theo Donker, Hans 1-0 
Zunnebeld, 
Wim Hendriks, Rolf 1-0 Hajee, Dick Albert Marks 0-1 Lubbers, Rob Kooman, Ko 0-1 
Duchene Fred Gosseling, Jacques 1-0 Fred Duchene Kelderman, Henk 1-0 Eder, Horst Cornips, Rob 0-1 
Marks, Albert Zandbergen, Jacob 1-0 Hendriks, Rolf Donker, Hans 0-1 Hendriks, Rolf Carpentier, Theo 1-0 
Theo Carpen-
tier Kelderman, Henk 1-0 Zandbergen, Jacob Hartogh Heijs, Bob 1-0 Kelderman, Henk Gosseling, Jacques 1-0 
Hartogh Heijs, 
Bob Kuiphof, Henk 0-1 Carpentier, Theo Wim Zunnebeld 0-1 Zandbergen, Jacob Hajee, Dick 0-1 
Fritz 8 van Niekerk, Theo 1-0 Gosseling, Jacques van Niekerk, Theo 0-1 Hartogh Heijs, Bob Duchene, Fred 0-1 

(De verslagen zijn eerder in En Passant verschenen) 

Daglichtschaak Stand na ronde: 6   
  Naam Score EL TPR Gesp. 
1. Waenink, Paul 5 197 1958 6 
2. Cornips, Rob 4.5 176 1854 6 
3. Vermeer, Jan 4 168 1830 6 
4. Kooman, Ko 4 155 1765 6 
5. ter Horst, henk 3.5 151 1644 6 
6. Kuiphof, Henk 3 161 1928 3 
7. Lubbers, Rob 3 142 1545 6 
8. Eder, Horst 3 153 1516 6 
9. Hajee, Dick 3 165 1663 6 
10. Zunnebeld, Wim 3 146 1551 6 
11. Duchene, Fred 3 173 1540 6 
12. Hendriks, Rolf 2.5 168 1569 6 
13. Kelderman, Henk 2.5 144 1417 6 
14. Looyen, Rob 2 163 1659 3 
15. Marks, Albert 2 169 1813 3 
16. van Niekerk, Theo 2 161 1718 3 
17. Donker, Hans 2 165 1560 5 
18. Carpentier, Theo 2 157 1473 6 
19. Zandbergen, Jacob 2 141 1369 6 
20. Fritz 8 1 182 1351 4 
21. Hartogh Heijs, Bob 0 138 1176 3 
22. Gosseling, Jacques 0 118 919 3 
23. Verbost, Gerrit 0 131 1072 3 
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Vrijdag de 29e september werd door de diverse 
jeugdclubs uit de regio wederom om de Rijn-IJsselcup 
(Voorheen Arnhemcup) gestreden.  
 
De bedoeling van deze team(club)wedsrtijd is dat de 
clubs teams opstellen met 5 jeugdspelers uit stap 1 t/m 
5. De beker gaat naar de club die met de 1e twee teams 
(indien een club slechts 1 team kan opstellen krijgen de 
spelers dubbele punten) de meeste matchpunten kan 
veroveren. 
 
Het evenement groeit langzaam uit tot een echt 
regiotoernooi. Dit jaar waren er 9 jeugdteams van 5 
spelers aanwezig, afkomstig van De Toren (2 teams), 
De Elster Toren(2 teams), De Variant en WDC (elk 1 
team) en ASV (3 teams). WDC en DSG waren dit jaar 
voor het eerst uitgenodigd. Helaas kon DSG uit 
Doesburg op het laatste moment geen 5 spelers bij 
elkaar krijgen en moest afzeggen. 
 
Ditmaal was de organisatie in de handen van onze ASV 
jeugdleiding en werd er gespeeld in het thuishonk van 
de jeugdafdeling van de Toren, het Olympus College in 
Arnhem-Zuid (hiervoor dank aan de Toren). 
 
Na een strakke organisatie van ons aller Tijs (Frank het 
is half acht, speechen, nu, nu, nu!!) en de inzet van 
diverse ASV-ers, startte de wedstrijden om ca. 19.40 
uur en konden we 5 ronden later om 21.00 uur alweer 
de winnaar huldigen. 
  

Kon ASV vorig jaar nog een vuist maken en in de laatste 
wedstrijd de beker wegkapen voor de sterke teams van 
de Toren, dit jaar kwam  ASV er geheel niet aan te pas. 
De strijd om de beker bleek voornamelijk een strijd 
tussen de Variant en de Toren. De Elster Toren en 
WDC eindigden vlak boven ASV, terwijl De Toren en de 
Variant een gat sloegen. 
 
Uiteindelijk werd de strijd om de beker in de laatste 
ronde in een directe match tussen de Toren 1 en de 
Variant in het voordeel van de Toren beslist en mocht 
de Toren de beker weer voor een jaartje hebben.  
 
En ik leg hierbij de nadruk op één…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met heel veel dank aan Tijs van Dijk, Theo Koeweiden, 
Jonathan v.d. Krogt, Nico Schoenmakers en diverse 
Torenaren voor hun hulp. 
 

De Jeugdhoek 
Rijn-IJssel cup gaat dit jaar naar de Toren 

 

Frank Schleipfenbauer 

Ambiance (lees teamleider) sust ASV-1 in slaap? 
Richard van der Wel 

ASV-1 is het nieuwe schaakseizoen niet goed 
begonnen. Een 5-3 nederlaag tegen Lewenborg uit 
Groningen. Ik had een goed gevoel voorafgaande aan 
de wedstrijd. 
Het leek erop dat we er allemaal zin in hadden en we 
hadden op ieder bord een ratingoverwicht. Wat kan er 
dan mis gaan? 
Dat zal ik vertellen. 
Volgens mij is er voor een goede sportprestatie 
voldoende wedstrijdspanning nodig. 
Ook is het handig als je een beetje hekel hebt aan de 
tegenstander. 
Ik kan volmondig zeggen dat het met de hekel niet goed 
zat. 
De jongens uit Groningen waren vriendelijk, enthousiast 
en dus gewoon leuke gasten. 

Soms heb je de hekelfactor dus niet in eigen hand en 
moet je als teamleider kunstmatig dat gevoel erin 
brengen.  
Dan verzin je bijvoorbeeld dat die jongens uit Groningen 
valse, leugenachtige verhalen over ons in de wereld 
hebben geslingerd, waarin ze ons afschilderen als 
achterlijke bartjes. En dat ze lachend de speelzaal 
binnen kwamen elkaar vertellend dat ze die Arnhemse 
sulletjes wel even gaan inmaken. 
Helaas heb ik deze methode niet toegepast. 
De wedstrijdspanning dan? 
Tja… dat kan een stuk beter. Ook dat ligt natuurlijk aan 
mij als teamleider. Ik kwam binnen in “de Groote 
Sociëteit” en voelde mij meteen thuis en op mijn gemak. 
Leuke meid achter de bar , ze vroeg netjes aan A.P. of 
de koffie goed was, prachtige fauteuilles, en een lekkere 
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rustige zaal.  
De biertap stond ook al aan , en jullie kennen mij , meer 
heb ik niet nodig. 
Als gevolg hiervan straal ik mijn “rust” uit naar onze 
mannen en worden ze daar slaperig van. 
Het resultaat was dan ook niet best.Geen 
wedstrijdspanning en geen “hekel” betekent dat je gaat 
verliezen. 
Het gekke is dat ik beter weet. 
Ik leer op school, ja ja ik zit op school!!, dat het 
belangrijk is om ieder teamlid in je team te benaderen 
op zijn eigen manier. De één zit je achter de vodden, de 
ander laat je met rust zodat die zich kan concentreren , 
en met de derde maak je zoveel mogelijk grapjes om 

wat ontspanning te creëren. 
Wat doe ik….? Ik verdoof ze zodat ze in slaap zijn 
gevallen voordat de game is begonnen. Lekker slim! 
Vanaf vandaag ga ik het anders doen. Ik stuur ze 
verplicht naar Dhr. W.Hendriks op cursus, iedere vrijdag 
voor de speelzaterdag op trainingskamp en voor de 
wedstrijd een drie uur durende wedstrijdbespreking.  
Dat zal ze leren. Er kan nu gerekend worden op een 
reeks van acht overwinningen! 
Nog iets over de wedstrijd?? Er werd twee keer 
gewonnen, twee keer remise gespeeld en vier keer 
verloren. 
Voor details: zie verslag van Peter Boel op bladzijde 18. 
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Hierna volgen de vragen 31 t/m 40 van “De Grote Ernie 
en Barth FIDE Regels-quiz”. De antwoorden volgen - 
zoals u van ons gewend bent - in de volgende editie 
van ASV-Nieuws. 
 
Succes met de beantwoording van deze tien opgaven. 
 
Vraag 31 
 
Hoe luidt de regel, indien de aanzet zijnde speler 
opzettelijk een of meer eigen stukken aanraakt? 
Hoe luidt de regel, indien de aanzet zijnde speler 
opzettelijk een of meer stukken van zijn tegenstander 
aanraakt? 
Hoe luidt de regel, indien de aanzet zijnde speler 
opzettelijk een stuk van elke kleur aanraakt? 
 
Vraag 32 
 
Hoe luidt de regel, indien een speler opzettelijk zijn 
koning en toren aanraakt? 
Hoe luidt de regel, indien een speler opzettelijk zijn 
toren aanraakt en daarna zijn koning? 
Hoe luidt de regel, indien een speler met de bedoeling 
om te rokeren, de koning aanraakt of tegelijkertijd 
koning en toren, terwijl rokeren aan die zijde niet is 
toegestaan? 
 
Vraag 33 
 
Hoe luidt de regel, indien geen van de aangeraakte 
stukken kan worden verplaatst of geslagen? 
 
Vraag 34 
 
Wanneer is een schaakpartij remise? 
 
Vraag 35 
 
Wat moet een arbiter doen als de partij moet worden 
onderbroken? 
 
Vraag 36 
 
Wanneer mag een speler de klokken stilzetten? 
 
Vraag 37 
 
Hoe luidt de regel, indien een partij met verwisselde 
kleuren is begonnen? 
 
Vraag 38 
 
Hoe luidt de regel, indien een speler een of meer 

De Regels voor het Schaakspel (18) 
“De Grote Ernie en Barth FIDE Regels-quiz - deel 5” 

 

door Nico Schoenmakers onder auspiciën van Barth Plomp 

stukken niet goed op het schaakbord heeft geplaatst? 
 
Vraag 39 
 
Hoe luidt de regel bij de eerste twee onreglementaire zetten 
van een speler? 
Hoe luidt de regel bij een derde onreglementaire zet van 
een speler? 
 
Vraag 40 
 
Hoe luidt de hoofdregel betreffende het gedrag van de 
spelers? 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Hé Barth, weet jij wie die Goof is, Barth“? 
Barth: “Ja, dat weet ik, Ernie”. 
Ernie: “Hé Barth, die Goof die moet ons niet zo, hè Barth”? 
Barth: “Ja Ernie, en dan druk je je nog gematigd uit, Ernie”. 
Ernie: “Hé Barth, die Goof heeft een eigenlijk een kolère 
hekel aan ons, hè Barth”? 
Barth: “ … “ 
Ernie: “Zullen we hem uitnodigen voor onze volgende 
rubriek, Barth”? 
Barth: “ … “ 

 

 

 

 

 

 

(advertentie) 

 Boers 
 Onderhoud en  

 Service 
 

Boers Onderhoud en Service 
Zeker voordelig voor alle (nog niet afgemaakte) 

klussen in en om uw huis. 
Voor vragen en/of offertes bel of mail 

 
Tel: 06-28967509 

Mail: info@boersonderhoud.nl 
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Kabatianski - Boel 
Mijn eerste weekendtoernooi in jaren, als we Corus 
Journalisten niet meerekenen (waarom eigenlijk niet?). 
Zaterdagochtend vroeg, een dag met drie partijen, en 
mijn tegenstander was gisteren tot in de kleine uurtjes 
doorgegaan met twee pionnen minder... Ik moet 
bekennen dat ik in mijn achterhoofd rekening hield met 
een nul. 1.d4 Pf6 2.Pf3 d6 3.c4 g6 4.g3 Lg7 5.Lg2 0–0 
6.Pc3 c5 7.0–0 Pc6 8.dxc5 dxc5 9.Le3 Le6 10.Da4 
Db6 11.Db5 Pd7  
 
 

 
 
De altijd aandachtig meekijkende Otto W. vond dit een 
zeer lastig systeem voor zwart, ik vind het wel 
meevallen. Zwart heeft zich goed verdedigd, 
Kabatianski gaat nu in de fout.  
12.Tac1?!  
12.Pg5!? Pd4 13.Dxb6 Pxb6 en gezien de druk tegen 
pion c4 (en b2) heeft zwart ook genoeg tegenspel hier. 
12...Pd4 13.Dxb6 Pxf3+?!  
Forceert de zaak onnodig. Goed genoeg was het directe 
13...axb6 en zwart staat al een tikkeltje beter.  
14.Lxf3 axb6 15.Lxb7 Ta7 16.Ld5  
 
 

16...Lh3!?  
Simpel was 16...Lxd5 17.Pxd5 e6 18.Pc3 Lxc3 19.Txc3 
Txa2 20.Tb3 Tfa8 met soortgelijke motieven als in de 
partij; het staat gelijk. Met de tekstzet weeft zwart wat 
aantrekkelijke matmotieven in de stelling.  
17.Tfd1 Lxc3 18.Txc3 Txa2  
 
 

 
 
19.Tb3!?  
Een logische zet, maar scherper was 19.Lh6!? waarna 
zwart misschien het kwaliteitsoffer 19...Txb2!? moet 
proberen, bv. 20.Lg2! Le6 21.Lxf8 Kxf8 met een 
interessante stelling. Volgens de boekjes heeft wit een 
fantastische loper, maar volgens andere boekjes doet hij 
eigenlijk niets op die diagonaal. Wit kan hem natuurlijk 
afruilen met 22.Ld5. 
19...e6!?  
De stelling bevat heel grappige motieven: 19...Lf5!? 
(dreigt 20...Lc2) 20.Tc1 e6 21.Lf3 h5  
20.Lb7!? Pe5! 21.Tc1  
Op 21.Txb6 doet zwart 21...Pxc4 22.Tb5 en nu was ik 
22...Txb2 van plan, met voldoende tegenspel, maar nog 
wat beter is 22...Pxe3! 23.fxe3 Tb8 en zwart heeft 
gewoon voordeel.  
21...Td8 22.f3!?  

OSKA 2006  -  Hossa! 
door Peter Boel 
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Hier dacht ik dat Kaba wat had overzien, maar mogelijk 
is het gewoon een slimme poging de zaak te 
compliceren. Ik moet zeggen dat ik in deze partij niet 
veel heb gerekend en dat pakt vaak goed uit. Vooral op 
intuïtie spelen. 22...Pxc4! 23.Lg5!?  
Natuurlijk niet 23.Txc4 Td1+ 24.Kf2 Tf1 mat, maar wel 
mogelijk was 23.Lxc5 bxc5 24.Txc4. Na 24...Td2! heeft 
zwart dan echter uiterst prettig spel.  
23...Pa5!?  
Te snel gespeeld omdat ik wat aardige tactische 
penningen zag over de b-lijn. Heel sterk was hier 
23...Td4 met groot voordeel voor zwart, want aan 
24.e3? Td2! mag wit zich niet bezondigen.  
24.Tb5?  
Slim bedacht, maar sterk was 24.Txb6! en nu gaat het 
geplande 24...Tb8 niet goed op wegens 25.Lf6! Pxb7 
(25...Txb7? 26.Txc5!) 26.Le5 met nare problemen voor 
zwart.  
 

 
  
24...f6!  
Wint zomaar een stuk. Maar wit heeft zeker 
compensatie en met groeiende tijdproblemen kwam ik 
er niet uit. Ik had 24...Pxb7 25.Lxd8 Pxd8 26.Txb6 
ingeschat als heel onprettig voor zwart wegens de 
actieve witte torens. Kabatianski was het daar natuurlijk 
mee eens.  
25.Lxf6 Tf8 26.Le5 Pxb7 27.Txb6 Ta7?!  
Een moeilijke keus. 27...Tf7!? 28.g4 h5; 27...Tf5!? 
28.Lc7 Pa5 dekt wel pion c5, maar ziet er niet 
vertrouwenwekkend uit. Het directe 27...Pd8! lijkt nog 
het beste, bv. 28.g4 h5 29.gxh5 Pf7 en wit heeft te 
weinig tijd om alle hangende pionnen te pakken. Zwart 
staat nog wat beter.  
28.g4! Pd8 29.Txc5 Ta1+ 30.Kf2 Pf7!  
Het gaat bergafwaarts, maar dit is nog de beste 
verdediging. Nu ging het geplande 30...Lxg4? niet 
wegens het botte 31.Tb8 Td1 32.Tcc8 h6 33.Lc7.  
31.Lf6 Ph6?!  
Gebaseerd op een trucje. Beter was 31...Pd6 32.Txd6 
Txf6 33.Tc8+ Tf8! (33...Kg7 geeft problemen na 34.g5! 
Tf7 35.Tdd8 Tf5 36.Tg8+ Kf7 37.Th8 Tf1+ 38.Kg3 
Txg5+ 39.Kxh3) 34.Tdd8 Txd8 35.Txd8+ Kg7 36.Td7+ 
Kg8 37.Td8+ en zwart moet remise toelaten omdat wit 
anders met Txh7 winkansen krijgt.  
 

 
 32.g5!?  
32.Le7 Pxg4+ 33.Kg3 Tg1+ was het idee: nu moet 
34.Kh4 (34.Kxh3?? Pf2+ 35.Kh4 Tf4 mat was mijn 
trucje!) en speelt zwart 34...Te8 35.Tb7! Lf1 36.fxg4 
Lxe2 en wit staat inmiddels beter, maar zwart kan nog 
hopen.  
32...Pf7?!  
Mist het handige 32...Pf5! 33.e4 Tf1+ 34.Ke2 Pg7! 
35.Lxg7 Kxg7 36.Tb7+ Tf7 37.Txf7+ Kxf7 38.Tc7+ Kf8 
39.Tc8+ Ke7 40.Tc7+ Kd6 41.Txh7 Lg2 met goede 
winkansen voor zwart. Maar met nog een paar minuten 
over was ik hier aan de goden overgeleverd.  
33.Tc7 h6?  
Pas hier gaat het definitief mis. Zwart staat nog steeds 
wat beter na 33...e5 34.b4 Lf5 35.e4 Lh3!. 
34.gxh6 e5 35.Le7 Tc8 36.Txc8+ Lxc8 37.Txg6+ Kh7 
38.Tg7+ Kxh6 39.Txf7  
en na nog een tijdje vluggeren verloor ik. 1–0 
 
Dat was een opwekkend partijtje, in het Koningsindisch 
gewoon overeind blijven tegen een IM. 's Middags ging 
het tegen een Wageningse jeugdspeler weer eens van 
dik hout zaagt men planken.  
 
Boel-Van Herwaarden 
1.e4 e5 2.Pe2  
Een SOS-opening.  
2...Pc6 3.Pbc3 Pf6 4.Pg3 Lc5 5.Lc4 0–0 6.d3 Pa5 
7.Lg5!? h6 8.h4!?  
Ik kon het niet laten, omdat ik iets aardigs had gezien na 
zwarts antwoord.  
8...d5! 9.Pxd5 hxg5 10.hxg5  
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10...Pg4  
Wat ik had gezien was 10...Lxf2+ 11.Kxf2 Pg4+  
 

 
 
  
En nu 12.Dxg4!! Lxg4 13.Th4 en het sterke paard op d5 
gecombineerd met de h-lijn creëert gruwelijke 
matdreigingen. Zelfs hier blijkt zwart zich echter nog te 
kunnen redden: 13...Pxc4! 14.Tah1 f5! 15.g6 en nu 
15...Dxh4 16.Txh4 Tae8 (verhindert het laatste mat) 
17.dxc4 c6 18.Pe3 fxe4+ enz. De tekstzet had ik ook 
wel gezien, maar - ten onrechte - rekende ik ook hier op 
een knallende aanval.  
11.Df3 Pxc4 12.dxc4 Lxf2+  
Ik verwachtte hier 12...Dxg5 13.Th5 Dg6 14.0–0–0 c6 
15.Tdh1 met een flinke, langlopende aanval, bv. 
15...Ph6 16.Pf6+ Kh8! 17.Pf5 Lxf5 18.Txf5 Tfd8 19.Pg4 

Kg8 20.Tfh5 Lf8 21.Pxe5 De6 22.Dg3 Dd6 23.a3 g6 
24.c5 Dd2+ 25.Kb1 Lg7 26.Pxg6!.  
13.Ke2 Lxg3!  
Dit gaat net voor zwart. Na andere zetten zet wit snel de 
torens op de h-lijn en versterkt hij de aanval met Pf5!, 
bv. 13...Lc5 14.Th5 c6 15.Tah1 f6 16.Pf5! cxd5 17.Dxg4 
Lxf5 18.Dxf5 met een winnende aanval. 
14.Dxg3 Dxg5 15.Th4  
 
 

 
 15...f5!  
Ook mogelijk en misschien wel handiger was 15...f6!. Ik 
meende het stuk terug te winnen met 16.Pe7+ Kf7 
17.Pxc8 maar na 17...Ph6! is het witte paard gevangen! 
Onthoud dat laatste zetje overigens...  
16.Tah1 f4?  
Incredible, maar zwart kon hier winnen met 16...fxe4! 

OSKA 2006 
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Opent de f-lijn, maar dat is geen probleem na 17.Th8+ 
Kf7 18.Tf1+ Lf5! en eindelijk heeft hij zijn ontwikkeling 
voltooid!  
17.Th8+ Kf7 18.Txf8+ Kxf8 19.Th8+ Kf7 20.Da3!  
 

 
Dit ziet er vernietigend uit, maar toch blijkt het niet goed. 
Van Herwaarden dacht nu na totdat hij nog maar 5 
minuten over had voor de rest van de partij. Hij vond wel 
de beste verdediging...  
20...Ph6! 21.Df8+ Kg6 22.Pe7+?  
Wits beste kans was 22.De8+ Pf7 23.Kf1, maar zwart 
staat nog steeds beter na 23...Lg4 24.Dxa8 Pxh8 
25.Dxh8 f3. Niet 22.Txh6+? Kxh6 23.Dh8+ Kg6 24.De8+ 
Kh7. 
22...Kh5 23.De8+ Kh4  
 
 

 
 
De hopeloosheid van deze stelling begon nu langzaam 
tot me door te dringen. Wit heeft geen tijd om op c8 te 
slaan, natuurlijk, en ondertussen is het zwart die snel 
dreigt te winnen in de aanval. Wat te doen in de tijdnood 
van uw tegenstander? Ga wandelen met uw koning...  
24.Pg6+ Kg3 25.Kd3!  
Zo, matzetten wordt alvast moeilijker.  
25...Pg4!?  
Wat simpeler uit te spelen was 25...Kxg2!  
26.Kc3 Pf2!? 27.Pxe5 Pxe4+ 28.Kb3 Pd6  
Een goede zet natuurlijk, maar dit eindspel gaat hij niet 
trekken met nog minder dan een minuut! 

 
 
29.Th5! Pxe8 30.Txg5+ Kf2 31.Pd3+ Kg1 32.Pxf4 Ld7 
33.Td5 Lc6 34.Te5 Pf6?! 35.Te7  
Hier rekende ik alweer op minstens een half punt. Van 
Herwaarden speelt het aanvankelijk handig:  
35...Lxg2! 36.Txg7 Tg8 37.Txc7! Lf3 38.Tf7! Pe4 
39.Pd5 Pd2+?  
Nu gaat het mis met hem. Ik kon nog niet op b7 nemen 
wegens het vorkje op c5.  
40.Kb4?! Lxd5?  
Beter 40...Tg4! 41.Tf4 Txf4 42.Pxf4 Le4 maar dat moet 
ook objectief remise te houden zijn.  
41.cxd5 Pe4? 42.Txb7 Tg4 43.c4 Pd2?  
Zwarts laatste - objectieve - remisekans was 43...a5+ 
44.Kxa5 Pd6.  
44.b3 a5+ 45.Kxa5 Kf2 46.d6 Td4 47.Tb5! Txd6 
48.Td5 Txd5+ 49.cxd5 Pe4 50.Kb6 Ke3 51.a4 Kd4 
52.Kc6 Pc5 53.d6 Pe6 54.a5  
en met de vlag op vallen gaf hij op. 1–0 
 
 

 
Boel-Meurs 
Deze jeugdspeler was nog jonger dan de vorige (14...). 
Ook hij raakte in tijdnood na de confrontatie met een 
bizar concept. Ik had op zet 16 een dubieus stukoffer 
geplaatst om de loper op h8 op te sluiten, wat zwart 
echter met 18...h6! simpel had kunnen verhinderen. In 
de diagramstelling gaat het alweer een beetje. Het 
zwarte paard kan niet bewegen vanwege het dodelijke 
Dxh7+.  
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25...Tae8 26.Pd3!?  
Nauwkeuriger was waarschijnlijk 26.c3 a5 27.cxb4 axb4 
en nu pas 28.Pd3  
26...a5 27.Pe5+!  
Een leuke zet. 
 

 
 
27...Txe5!?  
Beter was 27...Kf8 28.Pd7+ Ke7 29.Pc5 Kf7 maar zwart 
komt er niet echt los mee. De tekstzet is objectief wel 
goed, maar geeft wit allerlei praktische kansen.  
28.dxe5 Ke7 29.e6! a4!?  
Beter was 29...d4! 30.Dxb5 cxb5 31.exd4 Kxe6 en de 
loper komt los na 32...f5.  
30.Td3 Ta8?  
 

 
 
Nu neemt wit het heft in handen. Zwarts aanval zou 
eerst komen na 30...b3 31.e4 (beter is 31.Tc1! ) 
31...bxc2+ 32.Kxc2 Tb8 33.Tb1 Pe5!. Ik had deze 
laatste zet, die gewoon inslaan op h7 toelaat, niet 
gezien.  
31.e4! b3 32.exd5 bxc2+ 33.Kxc2  
 
 
 
 
 
 
 

 
33...Dc4+??  
Dit verliest direct. Goed was 33...cxd5 34.Txd5 De2+ 
35.Kb1 Dxe6 maar hier heeft wit alweer heel aardige 
kansen. 
34.Tc3??  
Ik begon mee te vluggeren. Direct winnend was hier 
34.Kb1.  
34...De2+??  
34...Dxd5 35.Dxd5 cxd5 36.Tc7+ Kxe6 37.Txh7 was nog 
uiterst onduidelijk. Nu krijgt zwart grote problemen die, 
opnieuw, met de resterende korte tijd niet op te lossen 
waren.  
35.Kb1 Tb8 36.Tc2!?  
36.d6+ won direct. bv. 36...Kxd6 37.Dc5+! (gemist) 
37...Kxe6 38.Te3+.  
36...De5 37.Dxe5 Pxe5 38.dxc6! Kxe6 39.f4! Pd3 
40.Td1 Pxf4 41.c7 Tc8 42.Td8  
en opgegeven. Het is wel fijn als ze dat doen en niet 
door hun vlag gaan. 
 
Twee uit twee met wit, maar vreemd genoeg zou dit mijn 
laatste witpartij zijn. Niet erg, want met zwart ging het 
ook. Dat had mijn tegenstander in de vorige ronde ook 
al bewezen door Kabatianski te vegen. 
 
Oorebeek-Boel 
1.e4 c5 2.Pf3 g6 3.d4 Lg7 4.dxc5 Pf6 5.Pc3 0–0 6.Ld3  
6.Pd2!? Oorebeek - ik snap eigenlijk niet goed waarom 
hij dat paard daar wil hebben - 6...d5! Rybka.  
6...Pa6! 7.Lxa6  
Mijn idee na 7.e5 was 7...Pg4 8.Lxa6 (8.Lf4 Pxc5) 
8...bxa6 9.0–0 Lb7!.  
7...bxa6 8.Pd2?  
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Uiterst tevreden met de opening, en dit is nu echt een 
stelling waarin je door moet pakken. Ik dacht eerst aan 
8...d6, om terug te slaan met de e-pion en een 
koningsaanval te ontketenen. Toen zag ik dat het nog 
harder kon.  
8...d5! 9.Pb3?  
Gooit de handdoek in de ring. Zwarts idee wordt getest 
met 9.cxd6 exd6 (ook goed is bij nadere beschouwing 
9...Dxd6 10.Pf3 Dxd1+ 11.Kxd1 Lb7 12.Te1 Tfd8+ 
13.Ld2 Tac8! (of 13…Pg4!?) met de dreiging 14…Pg4 
15.Ke2 Pxf2) 10.0–0 Te8 (of zelfs 10...d5) 11.Te1 Lb7 
met een 'field day' voor mijn lopers, maar ik was 
natuurlijk 11...Pg4!? van plan. 
9...Pxe4 10.Pxe4 dxe4 11.Dxd8 Txd8 12.c3  
 

 
 
 
12...a5! 13.0–0?! 
Als wit neemt komt zijn koning in een kruisvuur van 
lopers terecht: 13.Pxa5 La6 14.Pc6 Td7 15.Le3 (15.Lg5 
Lb5 16.Pxe7+?! Kf8 17.a4 Ld3 18.Pc6 Tc8‚) 15...Tc8 
16.Pb4 Lb7 en 17...a5.  
13...La6 14.Te1 a4 15.Pd4 Tac8!?  
Goed was 15...Lxd4 16.cxd4 Txd4, maar dat doe je niet.  
16.Le3!?  
16.Lg5!? a3! 17.b3 f6 (17...e5? 18.Pc6!) 18.Lc1 Kf7 
19.Lxa3 f5 met een mooi initiatief.  
16...e5! 17.Pc2 Ld3!?  
Tikje gemakzuchtig. Sterk was 17...Lc4! 18.b4 (18.Pa3 
Ld3³) 18...f5.  
18.Pb4 f5!?  
Ook mogelijk was 18...a5 en na 19.Pxd3 is alles goed: 
19...Txd3!? (19...exd3 20.Tad1 e4 (20...a3!? 21.b4 e4 
22.Ld2 f5) ) 20.b4! axb3 21.axb3 Txc3 22.Txa5 Txb3 
etc.  
19.Lg5 Td7!?  
Zo had ik het vooruitberekend, maar minstens zo goed 
is hier 19...Te8 20.Tad1 Lc4 21.Td7 a5 22.Pd5 Txc5. 
20.c6 Td6 21.Le7!?  
Iets minder duidelijk is het na 21.Tad1!? a3! (21...a5?! 
22.Le7 Te6 23.Pxd3 exd3 24.La3 e4 25.Txd3!=) 22.Le7 
(22.bxa3 a5 23.Pxd3 exd3µ) 22...Te6 23.Pxd3 Txe7 
24.Pb4 axb2.  
21...Te6 22.Lc5 a5 23.Pd5 Kf7!? 
Soms moet je gewoon afstand doen van zo'n loperpaar, 
want het gaat hier om de zwarte pionnen: 23...Lf8! 

24.Lxf8 Kxf8 25.Pb6 Tcxc6 26.Pxa4 Lb5 27.b3 Lxa4 
28.bxa4 Txc3–+.  
24.c7 Lc4 25.Ted1  
 

 
 
25...Ta6!  
Nog even een moeilijke beslissing, maar dit is toch iets 
handiger dan 25...Lxd5 26.Txd5 Txc7 27.La3 Ta6 
28.Tad1 Ke6.  
26.Pb6 Txc7 27.Pxc4 Txc5 28.Td7+ Ke6! 29.Txg7 
Txc4 30.Td1  
Behoorlijk hopeloos is 30.Txh7 Tb6 31.b3 (31.Ta7 Txb2 
32.Txa5 Txc3–+) 31...axb3 32.axb3 Txb3 33.h4 Tc5. 
30...Td6!?  
De simpelste oplossing, maar krachtiger was 30...a3! 
31.Txh7 axb2 32.Tb7 Txc3 33.Txb2 Tac6.  
31.Txd6+ Kxd6 32.a3 Tc5  
Ik wilde niet direct het pionneneindspel ingaan maar 
eerst mijn koningsvleugelpionnen opspelen. Het maakt 
waarschijnlijk niet veel uit: 32...Tc7 33.Txc7 Kxc7 
34.h4!? f4!  
33.Tg8!? Tb5 34.Td8+ Kc5 35.Tc8+ Kd6  
Niet 35...Kd5 36.c4+.  
36.Td8+ Kc6 37.Td2 f4 38.Kf1 g5 39.Ke2 h5 40.Kd1 
Td5  
Nu had ik er wel vertrouwen in. Inmiddels had Oorebeek 
ook nog maar enkele minuten.  
41.Txd5 Kxd5 42.Ke2 h4 43.g4!?  
Anders doet zwart zelf 43...g4 en volgt er ooit een 
standaard-doorbraak. De c-pion is niet gevaarlijk.  
43...h3!–+ 44.Kd2  
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Angstgegner 
Anne Paul Taal 

44...e3+! 45.fxe3 Ke4!  
Het kon nog mis: 45...f3? 46.Ke1 e4 47.Kd2 Kc5 
(47...Kc4? 48.Ke1 Kb3 49.Kf2 Kxb2 50.c4 Kxa3 51.c5) 
48.Kd1! en nu komt zwart er niet door.  
46.Ke2  
46.exf4 Kxf4 47.c4 Kxg4 48.c5 Kf5 49.c6 Ke6 50.Ke3 
g4! 51.Kf2 e4! had ik berekend. De e- en g-pion houden 
de witte koning in bedwang en de c-pion wordt 
opgehaald.  
46...fxe3 47.c4 Kd4 48.c5 Kxc5 49.Kxe3 Kd5 50.Kd3 

e4+ 51.Ke3 Ke5 0-1.  
 
Omdat ik een tijdje geleden van Oorebeek had verloren 
in de massakamp met Wageningen, ook na een aardig 
openingsidee met zwart, deed dit punt me heel veel 
deugd. Misschien wat te veel, want in de slotpartij aan 
bord 2 liet ik me, weer met zwart en weer in een 
veelbelovende stelling, in slaap sussen en werd ik van 
de mat geveegd door Mathieu Freeke... 
 

Op 23 september mocht ik in ASV 3 invallen als speler 
en als teamleider. 
Daar teamleider Martin alles keurig had voorbereid , 
hoefde ik alleen maar de al gemaakte opstelling over te 
schrijven en toog ik welgemoed om 11 uur naar Arnhem 
om in het reserve Grand-Café   de Sociëteit geheten te 
helpen met de stukken op te zetten. 
Gelukkig was ik op tijd vertrokken, want de gemeente 
Arnhem en omstreken meende dat zaterdag de grote 
maaidag moest zijn en had maar 1 rijbaan op de weg 
van Elst t/m de Rijnhal, waardoor er een kilometertje of 
4 file was ontstaan. 
Om tien voor twaalf reed ik de riante parkeergarage in 
en hielp ik met het voorbereiden van onze werkdag. 
Toen alles klaarstond werd onder het nuttigen ( er staat 
niet onder het genot) van een kopje 
Alex Meijer koffie wat vooruit gekeken op de matches 
van die dag. 
Langzaam bekroop me een onbehaaglijk gevoel , maar 
tegelijkertijd kalmeerde ik mezelf met de gedachte, dat 
de kans maar 1 op 8 was. 
Nog even de opstelling bekijken, met zwart op 3, nee zo 
hoog speelt hij nooit, maar toch … 
De spelers arriveerden  eerst Lewenborg uit Groningen 
en toen PION Groesbeek, maar onze tegenstander UVS 
2 uit Nijmegen was er nog niet.  
Als eerste UVS –er  verscheen de sympathieke Hofman, 
die meldde dat zij last van een file hadden gehad….. 
HIJ zat ook de in de 1e wagen, dus de kans bleef 1op 8. 
De chauffeur van de 2e wagen was de chinees Cheung, 
die jarenlang in de hoofdmacht van UVS speelde en nu 
dus tegen ons aantrad. Een warm gevoel ging door mij 
heen. 
Cheung is een vaste klant van mij. 
Hij zal wel aan een hoog bord spelen . 
De 1e partij, die ik tegen hem speelde was een heel 
korte. Ik had wit en na 8 zetten stond hij al verloren ( 1. 
d4  Pf6  2. Pf3 g6  3. Pbd2   Lg7 4. e4  d6  5. Ld3  0-0   
6. 0-0   e5  7. dxe5  dxe5  8.  Pxe5   Pxe4) 
(zie diagram) 
 
 
 

 
 
Er volgde     9 P xf7     Pc3 
        10 Pxd8     Pxd1 
        11 Lc4 +    Kh8 
        12 Pf7 +     Kg8 
        13 Pg5 +    Cheung geeft op 
 
De 2e auto arriveerde en Cheung kwam meteen naar 
me toe voor een praatje, een goed teken? 
De opstelling werd ,om de andere spelers die al 
begonnen waren niet te storen, aan de bar 
uitgewisseld. Terwijl ik me de andere winstpartijen tegen 
Cheung voor de geest haalde, keek ik  nog eens en 
drong het tot me door ; ik moest tegen HEM. 
Vooral rustig blijven, de spelers namen hun plaatsen in 
en toen  HIJ  tegenover Barth ging zitten gingen de 
zinnen van Wesley Snipes uit de actiefilm “The art of 
war” door mijn hoofd: 
“Niets is wat het lijkt en lijkt wat het is” Met een goed 
gevoel zag ik Cheung naar mijn bord lopen. 
Ik keek nog eens naar de opstelling en zag, dat ik toch 
echt tegen HEM moest. 
Ik stond in dubio, zal ik niets zeggen?  Maar dan? 
Als teamleider besloot ik de fout ongedaan te maken 
met als resultaat dat niet Cheung , maar ik de Chinees 
was, want voor de 5e keer op rij verloor ik van HEM. 
En zo erg als deze keer was het nog nooit, want werd ik 
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in de vorige 4 partijen kansloos weggespeeld,  nu hield 
ik stand en op enig moment dacht ik zelfs remise te 
kunnen aanbieden. 
 
 

 
 
Stelling na  19  ….  Dc7 ( =) 
 
Na mij even aangekeken te hebben , haalde hij uit :  20  
Pe6+ !!! 

Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 

Al eerder schreef ik over problemen, die door 
“partij”grootmeesters zijn gecomponeerd. Dit maal 
praten we over studies van zulke grootmeesters. 
Automatisch denk je dan allereerst aan Reti, de meest 
productieve op dit vlak. Ook Jan Timman heeft flink wat 
sporen nagelaten. Maar vandaag kijken we naar 
Botwinnik. Net als andere grootmeesters heeft ook hij 
samengewerkt met bekende problemisten. Het aardige 
van partijschakers is, dat zij hun ideeën halen uit eigen 
partijen, soms ook van anderen. 
In DIAGRAM 1 zien we een stand uit de partij Ljoetov – 
Botwinnik, gespeeld in 1925. 
 

De stand is bekend. Ik zag hem recentelijk nog in het 
Algemeen Dagblad. Die hebben elke dag twee standen 
om op te lossen, maar zetten er helaas niet bij waar die 
stand vandaan komt – zelfs niet in de boekjes, die later 
met deze problemen worden uitgegeven. De opgave 
luidt zwart speelt en wint. Oplossing: 1…h5 2.Dxh5 
Dh1+ 3.Kg4 Dd1+ 4.Pf3 Dd7 of een tweede variant: 1…
h5 2.g4 hxg4 3.Dxg4 Dh1+ 4.Kg3 De1+ enz. Of 1…h5 
2.Db7+ Kh6 en er is geen verdediging meer tegen …g4. 
Botwinnik was er zo van onder de indruk, dat hij er nog 
in datzelfde jaar een studie van maakte. DIAGRAM 2.  
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Wit speelt en wint. Volgens de auteur is de oplossing 
makkelijk te vinden. 1.g4+ Kh4 2.Lh6 Dxh6 3.Dh2+ Kg5 
4.Dd2+ Pf4 5.Dd8X. Zo gemakkelijk is het ook weer niet; 
in elk geval een mooie studie. 
DIAGRAM 3 is uit een simultaan, die de oud-
wereldkampioen gaf in 1945. 

 
 
 
Het was de enige nog niet besliste partij en beide 
spelers hadden dus iets meer tijd. Botwinnik zag, dat 
Kxf6 niets opleverde: 1. Kxf6 Kc4 2.Kg5 Kxb4 3.g4 hxg4 
4.Kxg4 Kc4 en het wordt remise. Ook 1.Kg6 Kc4 2.Kxh5 
Kxb4 3.Kg4 Kc4 en beiden halen een nieuwe dame. 
1.g4 hxg4 2.Kxg4 Ke4 3.h5 f5+ 4.Kg3 Ke3 5.h6 f4+ 
6.Kg2 Ke2 hoort ook tot dit resultaat te leiden. Botwinnik 
won de partij overigens toch omdat zwart al snel 
uitgleed. 1.g4 hxg4 2.Kxg4 Ke6 (hij vond de zet ..Ke4 
dus niet) 3.h5 Kf7 4.Kf5 Kg7 5.h6+ Kxh6 6.Kxf6 en de 
rest zal duidelijk zijn. Toch liet de stand hem niet los. Na 
onderzoek vond hij de winst. 1.g4 hxg4 2.Kxg4 Ke4 3.h5 
f5+ 4. Kh3 (dat was de vondst) f4 5.h6 f3 6.h7 f2 7.Kg2 
en wit wint. De stand bleef hem bezig houden. In een 
publicatie uit 1949 beschrijft hij hoe hij zocht naar 

analoge standen en o.a. uitkwam bij een stand uit 
Kmoch tegen Van Scheltinga (Amsterdam 1936). Na al 
dit onderzoek maakte hij een nieuwe studie. Ik geef hem 
hier niet. Met de clou zo vers in het achterhoofd zou het 
een niet overdadig lastige opgave zijn. Deze rubriek 
heeft altijd vier diagrammen, waarvan de laatste een 
opgave is; daarvoor gebruik ik liever iets anders. 
DIAGRAM 4.  
 

 
 
Wit speelt en wint. Het thema komt niet uit een eigen 
partij van Botwinnik, maar van Löwenfisch – Kotov uit 
het elfde kampioenschap van de USSR. De studie is het 
resultaat van lange analyses over een variant uit deze 
partij. Botwinnik schreef een boek over dat 
kampioenschap. Tot nu toe heb ik nog nooit een 
oplossing van een opgave gegeven. Dat lijkt ook niet 
nodig daar iedereen er met hulp van zijn pc wel uitkomt. 
Over deze opgave schrijft Botwinnik, dat hij er misschien 
simpel uitziet maar erg moeilijk is. Daarom volgt de 
oplossing in de volgende rubriek. 
 
 

Dieren 2006 
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Traditie 
De jaarlijkse simultaan 

van de bekerwinnaar 

(Fokke Jonkman) 

en de clubkampioen 

(Otto Wilgenhof) 

24 augustus 2006 
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