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Ook zo blij dat het nieuwe seizoen weer is 
begonnen? De redactie wel!  
 
In uw handen heeft u de eerste editie van 
ASV-Nieuws van dit seizoen. Eén van de 140 
gedrukte exemplaren om precies te zijn. 
Honderdenveertig (140!) hoor ik u denken. 
Jawel! Een recordoplage! Het gaat goed met 
ASV en dus gaat het goed met ASV-Nieuws.  
Hoe dan ook, er wordt nog een record gebroken. De 
rubriek “Even voorstellen” komt maar liefst 4 keer voor 
in deze editie! En dan hebben we bij lange na nog niet 
alle nieuwe leden gehad. De redactie kan het groeiende 
ledenbestand nauwelijks bijbenen!  
 
Verder kunt u in dit ASV-Nieuws alles terugvinden over 
de belevenissen van de ASV-ers gedurende de 

zomermaanden en natuurlijk hoeft u de vaste 
rubrieken niet te missen. 
 
Namens de redactie veel leesplezier 
gewenst, 
 
Robert Naasz  

Nooit eerder hadden we zo’n lange zomerstop als dit 
jaar, maar wat was het weer een mooie schaakzomer. 
Veel ASV-ers bezochten een van de vele 
zomertoernooien en ook organisatorisch lieten de ASV-
ers zich niet onbetuigd. De “schaakloze” periode 
eindigde met het Euwe-Stimulanstoernooi en het OSKA. 
Het Euwe-Stimulanstoernooi in het Rijnhotel werd een 
geweldige happening met spelers uit alle delen van de 
wereld in de hoofdgroep. Jong en oud, man en vrouw, 
talent en gewezen topper en zelfs  oud-
wereldkampioenen waren naar Arnhem gekomen. De 
regionale tienkamp met de ASV-ers Wouter van Rijn en 
Léon van Tol als deelnemers gaf een extra dimensie 
aan het geheel. Vooral ook door de strijdlust werd het 
voor het talrijke publiek een evenement om nooit te 
vergeten. Commentatoren als Jan Timman, Genna 
Sosonko, John van der Wiel gaven het toernooi extra 
cachet. Kortom: dit smaakt naar meer. Het bestuur van 
ASV zal dan ook een volgende kans op een dergelijk 
toernooi onmiddellijk aangrijpen om Arnhem weer in het 
middelpunt van de schaakbelangstelling te krijgen. 
 
Het OSKA brak alle records. Nooit eerder hadden we 
153 deelnemers en nooit eerder bezochten op één dag 
bijna 2000 kijkers onze website. Net als bij het Euwe-
Stimulanstoernooi waren veel ASV-ers in de weer om 
alles geregeld te krijgen. Gelukkig doen we voor deze 
toernooien nooit tevergeefs een beroep op de leden. 
Steeds vaker wordt hiervoor ook spontaan hulp 
aangeboden. Leuk is ook dat alle vrijwilligers ambitieus 
zijn. Door die gezonde ambitie slaagden we erin om 
elke ronde 18 partijen live te presenteren via internet. 
 

De interne competitie is al weer zes ronden oud. Sinds 
de start van de competitie hebben we al een tiental 
nieuwe gezichten, deels van oude bekenden, kunnen 
verwelkomen. De competitie loopt weer als vanouds. Al 
bijna tachtig ASV-ers hebben één of meer partijen 
gespeeld. De opkomst ligt dan ook meestal rond de 
vijftig spelers. Ook de bekercompetitie gaat deze maand 
van start. U kunt zich nog bij Hedser Dijkstra 
aanmelden. Op 25 oktober wordt de loting voor de 
eerste ronde bekend gemaakt.  
 
In het bestuur hebben we ook de enquête over een 
alternatief (lees: korter) speeltempo besproken. Gelet op 
de slechts dertig reacties lijkt de discussie over de duur 
van de partijen op de clubavond niet echt te leven. Van 
de dertig spelers die het vragenformulier wel inleverden, 
wilden maar weinig spelers van speeltempo veranderen. 
Wel bleken veel spelers bereid zich aan te passen aan 
een ander tempo. Het bestuur heeft op basis van de 
uitkomst van deze enquête besloten het speeltempo op 
2 uur per persoon voor de hele partij te handhaven. Wel 
vinden we het uitstekend als de spelers onderling 
overeenkomen om 1 uur en 45 minuten in plaats van 2 
uur te nemen. Ook het Fischertempo van anderhalf uur 
per persoon verlengd met 15 seconden per zet is een 
alternatief. Duidelijk moet wel zijn, dat 2 uur pppp het 
officiële speeltempo is en dat als één van beide spelers 
aan dat tempo wil vasthouden, dat hij/zij daar ook recht 
op heeft. De ASV-er kennende denken wij dat de 
spelers daar onderling prima uit gaan komen. 
 
In de komende externe competitie zorgt ASV voor een 
unicum door met elf teams deel te nemen. Weer een 
team meer dus. Dat extra team maakt het mogelijk om  

Van het bestuur 

Van de redactie 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

13 december 2007 6 december 2007 

31 januari 2008 24 januari 2008 

27 maart 2008 20 maart 2008 

15 mei 2008 8 mei 2008 

26 juni 2008 19 juni 2008 
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ook de nieuwe leden snel in de teamwedstrijden te 
kunnen opstellen. Wij wensen alle teams veel succes 
toe en vooral ook veel plezier. De zaterdagteams 
hebben hun aftrap al achter de rug. En dat ging niet 
onverdienstelijk met vijf overwinningen, een gelijkspel 
en slechts twee nederlagen. 
 
Tussen alle activiteiten door gaat ook de uitvoering van 
het beleidsplan door. Vooral bij de jeugd zijn er weer 
enkele stappen gezet. In Theo van Amerongen, 
Gonzalo Tangarife en André de Groot zijn nieuwe 
jeugdleiders gevonden. Ook zijn alle ouders van onze 
jeugd benaderd om zich voor onze jeugd in te zetten. 
Ook hun inzet is van groot belang. De deze maand 
gestarte kennismakingscursus leverde twaalf 
geïnteresseerde kinderen op. Mogelijk dat de 
jeugdgroep dus weer wat groter wordt. De jeugdleiding 
is ook het spelen van toernooien actief aan het 
promoten bij de jeugdspelers. Zo zullen een aantal 
IJSCO-toernooien bezocht gaan worden en ook wordt 
gestreefd naar deelname aan het OSBO-
jeugdkampioenschap en het Open Nederlands 
jeugdkampioenschap. We willen graag dat naast ouders 
steeds een schaker meegaat naar toernooien en 
wedstrijden. Wellicht vindt u het wel leuk om af en toe 
eens met een groepje jonge schaakenthousiasten op 
stap te gaan. Heeft u interesse, zoek dan even contact 
met Frank Schleipfenbauer. 
 
In het clubgebouw is weer iets veranderd. De 

verhuurder heeft grote problemen om de bar te 
bemannen. Om die reden heeft het scoutingsbestuur 
ons medegedeeld dat we er op de clubavonden 
rekening mee moeten houden dat we om 23.30 uur 
onze laatste consumpties kunnen bestellen, waarna hun 
vrijwilligers de bar kunnen sluiten om 23.45 uur. Vergeet 
dus om die tijd niet om even af te rekenen. Overigens 
gelden deze tijden niet als er externe wedstrijden zijn. 
 
Verderop in dit nummer van ASV-Nieuws zullen we u 
informeren over plannen van het OSBO-bestuur over de 
structuur van de KNSB, die ons op de Algemene 
Ledenvergadering van de OSBO zijn gepresenteerd. 
 
Tenslotte sluiten we de eerste bestuursbijdrage af met 
een paar bekende “dienstmededelingen”: 
 
- Wij verzoeken u dringend geen fietsen tegen het 

clubhuis te plaatsen. 
- Steek aan het eind van de clubavond spontaan de 

handen uit de mouwen en help even met het 
opruimen van de tafels, stoelen en het materiaal. 

- Als u pas rond achten op de club kan zijn, meldt u zich 
dan even telefonisch aan voor de interne competitie 
bij Hedser Dijkstra: 06 – 27 02 07 15. Bent u wel op 
tijd vergeet u dan niet een vinkje voor uw naam te 
zetten. Anders wordt u niet ingedeeld. 

 
Wij wensen u een goed schaakjaar. 

Van het bestuur - OSBO zaken 

Herstructurering KNSB 
 
De herstructurering van de schaakbond staat weer op 
de agenda in schaakland. Nadat die discussie enkele 
jaren terug onder de noemer van de Moderne 
Schaakbond door de Schaakbond Overijssel 
aangezwengeld was, zijn een aantal kleine 
verbeteringen doorgevoerd in de schaakorganisatie, 
maar daar bleef het bij. Er blijft echter een stroming die 
meent dat het georganiseerde schaak alleen uit het slop 
kan komen als er een andere structuur is. Het OSBO-
bestuur behoort tot die stroming, zo bleek 10 oktober op 
de Algemene Ledenvergadering van de OSBO. Het 
OSBO-bestuur presenteerde daar een voorstel voor een 
structuurwijziging. De nu autonome regionale bonden 
zullen in de ogen van het OSBO-bestuur hun autonomie 
moeten inleveren. Het KNSB-bestuur zou nog slechts 
moeten bestaan uit waarschijnlijk vijf districten, die 
uitsluitend voor de uitvoering zorgen. Het KNSB-bestuur 
kan dan in de ogen van het OSBO-bestuur directer 
invloed uitoefenen om het beleid uitgevoerd te krijgen. 
Om dat doel te bereiken, is een zg. mijlpalenplan 
geformuleerd met als uiteindelijk doel de opheffing van 
de OSBO in het najaar van 2011.  
 
 
 

 
Het ASV-bestuur heeft op de ALV haar afkeuring 
uitgesproken over het feit dat dit plan al besproken was 
in de Bondsraad van de KNSB, zonder dat de leden van 
de OSBO daarvan op de hoogte waren. Zelfs al zouden 
er zwaarwegende argumenten zijn voor deze keuze, 
dan nog had het OSBO-bestuur vooraf haar leden 
kunnen informeren over deze volgorde van handelen. 
Op 17 november organiseert de OSBO een themadag 
over dit onderwerp voor alle besturen van OSBO-
verenigingen. Op die bijeenkomst moeten de 
aandachtspunten die bij dit onderwerp van belang zijn, 
boven tafel komen. Vervolgens zal in de 
Bondsraadsvergadering van december door alle 
afgevaardigden van regionale bonden en het KNSB-
bestuur over dit onderwerp gediscussieerd worden. 
Uiteindelijk zal in april 2008 het definitieve besluit vallen 
over het voortbestaan van de OSBO. 
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Het ASV-bestuur wijst een andere structuur van het 
georganiseerde schaak niet op voorhand af, maar 
tegelijkertijd zijn we er ook niet van overtuigd, dat 
binnen de huidige structuur geen mogelijkheden 
bestaan om weer groei te krijgen in het schaken bij de 
clubs. ASV, De Toren tonen dat aan. En als het in 
Arnhem kan, waarom zou het dan elders niet kunnen 
lukken. Alles valt of staat met de activiteit van de clubs. 
En het is maar de vraag of de KNSB de clubs die nu niet 
actief zijn in een andere structuur wel weet te motiveren 
om aan groei te werken. Eén ding is zeker. Het 
komende halfjaar zal deze discussie veel tijd vragen van 
het ASV-bestuur. Tijd die we liever besteed hadden aan 
het verder uitbouwen van het georganiseerde schaak in 
Arnhem en vooral bij ASV. Vanzelfsprekend zullen wij 
dit proces kritisch volgen en u informeren over de 
voortgang. 

 
 
 
 
 

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) 

Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren 

De eerste uitgave na de zomer is altijd een makkelijke. 
We hebben allemaal zoveel geschaakt, dat fragmenten 
voor het oprapen liggen. Soms ondergraven die echter 
de uitgangspunten van de rubriek. Het is bekend, dat in 
deze kolommen nooit hele partijen voorkomen. Het is 
altijd een stand plus een paar zetten. Uitgangspunt 
daarbij is natuurlijk, dat ook in de partijen van ASV 10 
interessante standen voorkomen. En als het fragment 
beslist twee diagrammen vereist  dan doen we dat 
gewoon. 
Hoe kun je deze uitgangspunten ondergraven? Vraag 
dat maar aan Otto Wilgenhof. De eerste stand is uit 

Dieren. Otto speelde in de eerste reservegroep. Hier 
heeft hij zwart tegen Justin Gunther.  
 
Hoe ging het verder? Het ging niet verder. Wit gaf op. 
Terecht. En dat binnen vijftien zetten met nog alle 
stukken op het bord. Maar tegen de dreiging Pxb2 valt 
niets meer uit te richten. Otto maakte trouwens toch 
korte metten. Hier speelt hij in DIAGRAM 2 met wit 
tegen Van Onzen in het OSKA.  
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Zwart gaat zijn 13e zet doen. Hij kiest voor een hele 
bijzondere. 13…Lxh2+. Otto sloeg direct toe. 14. Kxh2 
Er volgde …Pg4+ 15. Kg3 Hier gaat het allemaal om. 
Als de koning teruggaat naar g1 kan hij spoedig de doos 
in. Maar hij hoeft natuurlijk niet naar g1. 15…a6 16. Th1 
h6 17. Pd4 Te8 18. Pf5 Dg5 19. Dxg4 en zwart gaf het 
tegelijk op. 
 
Met DIAGRAM 3 blijven we nog even bij het korte werk. 
Misschien wel de verrassing van het toernooi Gonzalo 
Tangarife – Remco de Leeuw.  
 

 
Gonzalo deed iets heel onverwachts. 7. Lxb8  Op het 
eerste gezicht lijkt het zelfs een domme zet. Maar op het 
tweede gezicht gaat dat snel over. 7…Dxb8 Terugslaan 
met de toren was beter. 8. Lb5+ Pd7 9. Pe5 Lc8 10. Df3 
Zwart zit al dik in de problemen. 10…f6 11. Dh5+ g6 12. 
Pxg6  hxg6 13. Dxh8 Kf7 14. Lc6  Lg7 en hier gaf zwart 
het op. De dame loopt naar binnen en zal groot onheil 
aanrichten. 
 
Jan Vermeer deed het in het OSKA duidelijk minder dan 
vorig jaar. Maar dat kon na zijn meesterlijke aanpak van 
vorig jaar ook nauwelijks anders. Hier (DIAGRAM 4) 
speelt hij met wit tegen Ruud Verhoef. 
 

 
Die staat een rare pion voor. Is dit nu verloren voor wit? 
Eerst kon ik dat niet direct geloven, maar na veel 
uitproberen ben ik er vrijwel zeker van. Ruud deed het 
als volgt. Met het paard de twee pionnen op de 

damevleugel oppeuzelen. Wit moest er met zijn koning 
op af. Dit gaf de kans om ook de dubbelpion op de 
koningsvleugel te consumeren en de twee vrijpionnen 
waren niet tegen te houden. Jan had misschien de 
zwarte dubbelpion ook moeten opeten. Maar ook dan 
redt hij het niet. Maar volgend jaar gaat alles weer veel 
beter. 
 
Nico Schoenmakers speelde op het OSKA in de vijfde 
ronde tegen Rieksen. Aan omstanders was er geen 
gebrek. Het werd een leuk spektakelstuk. Nico won vrij 
simpel een kwaliteit. Maar zwart dacht geen moment 
aan verlies van de partij.  
 

 
Hier (DIAGRAM 5) speelde hij 26…Pxb2. De zet is niet 
goed, maar geeft wel kansen. Nico sloeg gewoon: 
27.Kxb2 e4+ Daar ging het allemaal om 28. Kb1 (Kc1 is 
nauwelijks beter.) …Dc3 29. Dxe4+ Kf8 en nu zal wit 
echt iets tegen het dreigend mat moeten doen. 
(DIAGRAM 6) 
 

 
Hij koos voor 30. Pd4 en dat was jammer. Na Td4 zal 
het wit een stuk beter vergaan (Na…LxT 31. PxT is de 
dekking van h8 weg en materieel is er nog steeds 
evenwicht.) Nu volgde 30…Tc4 en staat wit op verlies. 
Maar zoals bekend: “De bal is rond”. 31. De1 Tc4+ 32. 
Kc1 Db2? Nu vergooit zwart zijn kansen. Na …Da3+ 
zou hij zijn mobiliteit op de derde rij bewaard hebben en 
lijkt de overwinning logisch. Niet dat wit het nu makkelijk 
heeft. Zijn koning werd het hele bord overgejaagd. 
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Maar Nico bleef alert en twintig zetten later zag hij zijn 
kans schoon. Ineens was de zwarte koning niet meer te 
houden. 
 
Met Guust Homs had ik een gesprek over geluk en pech 
bij schaken. Een aantal schakers heeft het over een 
geluksspel gehad. Toevallig kwam ik dit thema ook weer 
tegen in een oud krantenknipsel van Perfors. Maar ik 
moest eraan denken toen ik het volgende fragment zag 
van Henk Kuiphof. Het is uit Dieren. Verhaaren – 
Kuiphof. Wit had het heft in handen en Henk moet hier 
het gevoel gehad hebben, dat hij slecht stond. 
(DIAGRAM 7)  

 
Volgens Fritz moet zwart hier Dc8 spelen en dan geeft 
hij wit een plus van 0,25, oftewel de partij staat bijkans 
gelijk. Maar Henk ging hier gokken. 23…Pxd4 24.Lxd4 
Dc1+ 25. Dd1 Ld2+ Het is aardig gevonden, maar leidt 
tot niets. 26.Ke2 Dc4+ 27. Kxd2 Dxd4+ 28. Ke2??? (Na 
Kc2 zou zwart het wel opgegeven hebben.) 28…Dg4+ 
en de partijen staan weer gelijk na …Dxe6. In het 
vervolg kon Henk zelfs nog afwikkelen naar een 
voordelig eindspel. Maar met de schrik nog in de benen 
liet hij het bij remise.  
 
Onze hoofdprijs gaat vandaag naar Horst Eder. Hij 
kwam in de Bilderberg tot een wonderschoon product. 
Helaas tegen mijzelf. (DIAGRAM 8)  

 
Hier speelde Horst met wit 59. Dc4. Dit is een prachtige 
lokzet. Pion a4 dreigt het slachtoffer te worden en als de 
koning veiligheid gaat zoeken op f8 volgt gelijk Dxe6. Je 

bent dan snel geneigd om nog maar even schaak te 
geven. Ik dacht, dat er niets aan de hand was zolang ik 
maar op de lange diagonaal bleef. Dus volgde 
59….Dg2+? 60. Ke3 Da8 61. Db5+ Ke7 62. Dc5+ en 
ineens was het me duidelijk: dit is eeuwig schaak. In de 
diagramstand staat zwart nog gewonnen; na een 
onschuldig schaakje kan dat niet meer. Hoe moet het 
dan wel? Toch 59…Kf8 en rustig 60. Dxe6 over je heen 
laten komen. …Dc2+ 61. Ke3 Txc7 De zwarte koning is 
buiten gevaar en de witte verkeert in de grootste 
problemen. Ook 60. Te1 redt wit niet. Zie Db7 61. Dxa4 
Txc7 62. Tc1 Dg2+ en ook dit is voor wit niet te houden. 
 
Zelf deed ik een al bekende ontdekking in Dieren en 
wel, dat de zetvolgorde bij combinaties van het grootste 
belang is. Eerst kwam ik met wit tegen Kyra Kers (mag 
dat meisje maar behouden blijven voor het schaak) tot 
de volgende combinatie (DIAGRAM 9)  
 

 
25. Dxc8 + Txc8 26. Pe7+ Kf7 Dat was niet aardig van 
haar. Ik had op DxP gerekend om na 27. TxT+ Kf7 28. 
Tc7 een eind aan de partij te maken. De koning staat 
nog altijd in het kwadraat van de d-pion en die kan dus 
geen onheil aanrichten. Nu was ik verplicht 27.Pxc8 te 
spelen. Dat was ook genoeg voor de winst, maar duurde 
veel langer. Natuurlijk kan de beoogde combinatie er zo 
uit komen rollen. Maar dan moet de eerste zet Pe7+ 
luiden. Dan kan de koning niet naar f7 en is Dxe7 een 
verplicht nummer. 
 
In mijn partij tegen Arie Benschop (DIAGRAM 10) was 
de zetvolgorde nog belangrijker.  
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Ik speelde met wit 32.Pb5. Prachtig hè. Er dreigt Dxa7 
mat. Maar op cxb5 volgt 33. DxD TxD en Td8 mat maakt 
aan alles een einde. Maar daar vond zwart iets op. 32…
Td7xd1 33.Te1xd1. …cxb5  en nu gaat de 
bovenaangegeven combinatie niet meer omdat niet 
meer Td7xc7 maar Te7xc7 wordt gespeeld en Lg5 nu 
veld d8 onder controle houdt. Maar daar was rekening 
mee gehouden Na 34.f6  moest zwart opgeven. Ik werd 
door wildvreemden gefeliciteerd. Zoiets moois hadden 
ze die dag nog niet gezien. (Trouwens de dagen ervoor 
ook niet.) Ik moet eerlijk toegeven, dat ik in een waas 
van gelukzaligheid naar huis ging. Ik wist niet, dat ik zo 
goed schaken kon. Wat vind jij ervan Fritz? Die vond het 
maar niets. Na 32…cxb5 33.DxD Txd1+ 34. Txd1 Txc7 
staat zwart glad gewonnen. Hij had gewoon twee zetten 
moeten omdraaien en in plaats van verlies komt er dan 
winst voor hem uit. 
 
Inmiddels zijn de eerste teamwedstrijden ook al weer 
gespeeld. Het eerste won van VAS 2 mede doordat de 
invallers 100% scoorden. Hier zien we Bert Buisman 
met zwart tegen Belhach. Eigenlijk is dit niet de goede 
rubriek voor deze partij. Bert deed de ene na de andere 
krachtzet en kwam zo op dit (DIAGRAM 11) uit.  

 
 
Wit is murw gespeeld. Hij weet niet meer wat te doen. 
Het beste zou nog de onplezierige zet h3 geweest zijn. 
Hij speelde 39.a6 Bert 
vervolgde met …Pe4 
(natuurlijk wil hij afruilen 
met zijn stuk voor, moet wit 
gedacht hebben) 40. DxD  
Pg3+ en wit gaf op. 
Waarschijnlijk vol 
verbazing. Allemaal 
tactische winstwegen. De 
tegenstander heeft geen 
schijn van kans gehad. 
 
 
 
Helaas hebben we uit de andere teams minder 
materiaal. Maar deze (DIAGRAM 12) is een hele leuke. 
(Martin Weijsenfeld – Andrë van Nieuwenhuizen van 
Amersfoort).  
 

 
Martin had weer eens links en rechts materiaal geofferd. 
Hier heeft hij wel het initiatief, maar de aanval moet 
doorslaan anders staat hij te veel achter. Als hij tot Ld4 
kan komen is het natuurlijk uit. Zwart kan dat op twee 
manieren bestrijden: c5 of Pc6. Zwart koos voor het 
eerste. 1…c5  
2. a5 bxa5?? 3. Lxc5  Tc8. Natuurlijk had hij zijn koning 
uit de penning moeten halen bv. Met Kg8 4. Ld4 en na 
nog een zet gaf zwart op. 
 
De interne competitie heeft al weer vijf rondes achter de 
rug. De opbrengst is zeldzaam mager. Maar Richard 
van der Wel en Theo Jurrius spelen meer partijen dan 
andere leden. Veel daarvan is uit de bar, maar dat 
maakt het soms bezienswaardiger. Een kleine proeve in 
DIAGRAM 13   
 

 
 
Wit: Theo  Zwart: Richard  10… Pxe4 11. Lxe4  Dxb5  
12. c3 La6  13. b3 en wit gaf het tegelijk op. Er zal Lxc3 
volgen en dan is het helemaal uit. 
 
Gelukkig hebben we ook nog een fragment uit de heuse 
competitie. En het is tegelijk een pronkstuk, dat zo 
donderdagavonds op het bord zou kunnen ter oplossing. 
We praten over Martin Weijsenfeld tegen Ruud Wille. 
Martin stak een vinger in Ruud’s mond en, dat weten we 
allemaal, dan gaat Ruud bijten. In DIAGRAM 15 tonen 
we de stand na de 28e zet.  
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Wit is er slecht aan toe. Het valt te voorspellen, dat hij 
zal gaan verliezen. Maar juist hier heeft hij de remise 
binnen bereik. Na de partij werd deze variant met 
verbazing aan beide zijden gevonden. 29. Txb7 Lc5 30. 
Dh4 Pxb6 31. Txf7  Kxf7 32. 
Dxh7+ en eeuwig schaak. Ik 
vind het een sieraad voor 
ASV-Nieuws. 

Klokkenactie ASV 
Ruud Wille 

ASV kent een goede samenwerking met de Bibliotheek. 
Iets waar wij dankbaar gebruik van maken omdat dit ons 
de mogeljkheid biedt om onze vereniging in een 
uitstekende locatie onder de aandacht te brengen voor 
een breed publiek. Zo was ASV op zaterdag 8 
september één van de deelnemers op de 
Activiteitenmarkt. Hiervoor waren alle stands 
samengebracht op de 1e verdieping van deze vestiging 
aan de Koningstraat. Helaas bleek de belangstellng dit 
keer gering. Natuurlijk speel je een partijtje tegen 
geïnteresseerden en je vertelt wat over ASV maar het 
aanbod bleef beperkt. Dus wat doe je dan: je speelt 
vooral tegen elkaar hetgeen Hendrik van Buren, Jan 
Vermeer en Ruud Wille dan ook beurteling deden in de 
hoop dat het snelschaken het nodige publiek zou 
lokken. Verder maak je een praatje met de andere 
standhouders die ook weinig aanloop kenden. 

Zo kreeg deze middag een verrassende wending. Uw 
secretaris kwam zo in contact met mevrouw Bep 
Stevens van Atalanta, training coaching en 
(loopbaan)advies. Omdat wij ook bij deze schaakdemo 
gebruik maakten van de gesponsorde DGT-klokken 
kwam het gesprek op een gegeven moment op de 
klokkenactie van ASV. Een actie die in de loop van de 
tijd al heel succesvol is gebleken omdat veel bedrijven 
op deze wijze hun naam aan een klok voor ASV hebben 
verbonden.  
Om een lang verhaal kort te maken. Ook Atalanta kan 
aan het rijtje bedrijven worden toegevoegd dat een DGT 
klok sponsorde voor ASV. Een geste die door het ASV-
bestuur zeer op prijs wordt gesteld. Natuurlijk stellen wij 
mevrouw Stevens van Atalanta als dank hiervoor graag 
in de gelegenheid het bedrijf nader aan u voor te stellen. 



11 

 oktober 2007 ASV-Nieuws 

Ontwikkelen betekent ontpoppen, laag voor laag wikkel 
je jezelf af om te ontdekken wie je bent en wie je wilt 
zijn. Hierdoor kom je beter in je vel te zitten, kun je beter 
functioneren en kun je leren winnen.  
 
Ik ben Bep Stevens. Per 1 september 2006 heb ik mijn 
baan opgezegd en ben ik mijn eigen bedrijf gestart 
onder de naam Atalanta. Atalanta is de naam van een 
vlinder en de vlinder staat voor mij symbool voor 
vrijheid, ontwikkeling en transformatie. Atalanta biedt 
trainingen, coaching en loopbaanadvies. Op de 
volgende gebieden heeft Atalanta al uitgebreid ervaring 
opgedaan, in veel verschillende organisaties en ook op 
verschillende niveaus: 
 
• communicatie 
• leidinggeven en leiderschap 
• persoonlijke effectiviteit 
• loopbaanontwikkeling 
 
In de bibliotheek stond ik op 8 september naast de ASV 
en zoals dat met buren gaat, maak je eens een praatje. 
En zo hoorde ik van jullie klokkenactie. Als startende 
ondernemer beschik je meestal niet over een hele hoop 
geld, maar het sponseren van één klok vond ik een 
mooi idee om het mogelijk te maken dat ASV zich 
verder kan ontpoppen en schaakgrootmeesters op kan 
leiden.  

Atalanta begeleidt individuen en organisaties bij het 
(her)ontdekken van hun kwaliteiten. Onze bijdrage 
bestaan uit het stimuleren van bewustwording en het 
trainen van vaardigheden zodat gedragsverandering tot 
stand kan komen. Eigen verantwoordelijkheid nemen 
staat centraal. Zo kunnen deelnemers ook na training en 
coaching zelfstandig blijven werken aan het vergroten 
van hun persoonlijke effectiviteit. Atalanta stimuleert en 
faciliteert dit leerproces op geheel eigen wijze; een wijze 
die zeer succesvol blijkt te zijn. 
 
 
‘in goed gezelschap is geen enkele weg lang’  
Wil jij je mogelijkheden ontdekken om 
schaakgrootmeester te worden? Wil je eens 
kennismaken met Atalanta? Dat kan. Stuur een berichtje 
en ik neem contact met je op. 
 
 
Atalanta, Bep Stevens 
Oranjestraat 93, 6812 CN Arnhem 
06 12515522 www.atalanta-training.nl  info@atalanta-
training.nl 

De ontwikkeling van leerling naar 
schaakgrootmeester 

Bep Stevens (Atalanta) 

Even voorstellen 
Jan Sanders 

Beste clubleden, 
 

Hierbij wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Jan 
Sanders. Geboren in 1935 te Batavia. Ik woon sinds 
1975 in Arnhem. Daarvoor heb ik 16 jaar gevaren bij de 
Grote Handelsvaart en vervolgens leraar zeevaartkunde 
aan de zeevaartschool in West Terschelling. Vanaf 1975 
leraar wiskunde in Arnhem. 
Ik was enige jaren lid van de Eerbeekse schaakclub. 
Vanwege andere hobbies, zoals zeilen, paardrijden, 
volleyballen, pianospelen, ben ik toen gestopt met 
schaken. In 1998 trok het schaken me toch weer.. Een 
vriend van mij vroeg toen of ik wilde komen schaken bij 
de Dierense schaakclub. Een gezelligheidsclub. Niet 
aangesloten bij OSBO. Er werd geen klok gebruikt en 
de zetten werden niet genoteerd. Meer een club om 
gezellig te praten, borrelen en ondertussen een partijtje 
te schaken. Omdat er steeds meer leden afvielen,  

 
 
vanwege ziekte en overlijden hebben we vorig jaar 
besloten de club op te heffen. Vandaar dat ik me 
opgegeven heb als lid bij ASV. Daar heb ik geen spijt 
van. De ontvangst was prettig. Verder een compliment 
voor de goede organisatie. De eerste paar partijen 
moest ik wel weer even wennen om de klok in te 
drukken en de zetten te noteren. 
Om wat beter te leren schaken is het noteren van de 
zetten wel goed, om thuis na te kunnen gaan wat je 
beter had kunnen doen.  
Doordat bij de Dierense schaakclub niet werd 
genoteerd, kan ik helaas geen leuke sckaakpartij 
inleveren. Misschien in de toekomst.. 
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Twee partijen uit onze zo goed verlopen eerste KNSB-
wedstrijd: 5-3 tegen het getalenteerde VAS-2. 
 
Niels van Dam-Peter Boel  
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.f4 d6 4.Pf3 Pf6 5.Pc3 0–0 6.Lc4 c6  
6...Pxe4 7.Lxf7+ Txf7 8.Pxe4 Lf5 9.Peg5 beviel me niet 
zo vanwege de gaten, maar is misschien wel goed.  
7.e5 dxe5  
Interessant is 7...Pd5!? 8.Lxd5 (8.Pxd5 cxd5 9.Lxd5?? 
Da5+) 8...cxd5 9.Pxd5 Da5+ 10.Pc3 Pc6.  
8.fxe5 Pd5 9.0–0  

 
9...Pa6!  
Opmerkelijk genoeg ook de zet die Rybka als eerste 
aangeeft! Als wit gaat aanvallen met bv. 10.Pe4 kan 
zwart maar het best zo goed mogelijk ontwikkeld zijn en 
als wit voor de structuur gaat komt mij dat niet slecht uit. 
Ik zag af van 9...Lg4 wegens het simpele 10.h3!, maar 
misschien was 9...b5 10.Lb3 Pa6 ook een idee.  
Het pionoffer 9...Pd7 10.Pxd5 cxd5 11.Lxd5 Pb6 12.Le4 
is niks.  
10.Pxd5 cxd5 11.Lxa6!? bxa6 12.De1 Db6!?  
Een moeilijke keuze; ook 12...Lf5 en; 12...Dc7 zagen er 
goed uit. De tekstzet heeft een klein nadeeltje, zoals zal 
blijken op de 17e zet!  
13.c3 Lf5 14.Tf2   
Op 14.Dh4 was 14...f6 gepland. 

14...f6!?  
Misschien toch te direct. Ik wilde de stelling openen nu 
de witte stukken nog slecht stonden, maar het helpt wit 
de goede zetten te vinden. Toch verbruikten beide 
spelers in deze fase zeeën van tijd. Wederom gezien 
wits 16e en 17e zet was 14...Tac8! waarschijnlijk beter.  
15.Lf4 Le4!?  
Weer mogelijk te forcerend. Ik had wits antwoord wel 
gezien, maar gehoopt op een initiatief op de 
koningsvleugel. Wit had nu ook eerst op f6 kunnen 
slaan, maar met zijn antwoord creëert hij een gevaarlijke 
vrijpion, waardoor ik wel moet aanvallen.  
16.c4 fxe5!?  
Ik was bang voor een slecht eindspel na 16...Lxf3 17.c5 
Db8 18.gxf3 fxe5 19.Lxe5 Lxe5 20.dxe5 Db5 Misschien 
te bang, want mijn d-pion kan ook sterk worden.  
17.c5 De6!? 18.Lxe5 Lh6!?  
Hij begon al in lichte tijdnood te komen, dus hield ik zo 
veel mogelijk stukken op het bord. Het oorspronkelijk 
geplande 18...Dg4 faalt weer op het droge 19.h3! en na 
19...Dh5 20.Lxg7 Kxg7 21.Pe5 staat wit echt goed met 
zijn vrije c-pion.  
19.Lg3!? Tf5!  
Met de duidelijke bedoeling torens te verdubbelen, en 
de wat minder duidelijke bedoeling van een 
kwaliteitsoffer op e5 om de witte pionnenmacht uiteen te 
slaan!  
20.Dc3 Tc8!?  
Probeert de spanning vast te houden, maar de partij 
dreigt zwart uit handen te glippen. Ik keek lang naar 
20...Lxf3 21.Txf3 Txf3 22.gxf3 (minder goed is 22.Dxf3 
Tf8 23.Dc3 Le3+ 24.Kh1 De4! maar ook hier is 25.c6! 
nog gevaarlijk) 22...De3+ 23.Dxe3 Lxe3+ maar na 
24.Lf2 is het eindspel lekker voor wit.  
21.Te1 Df6!? 22.Lh4!?  
Hier staat de loper wat buitenspel.  
22...Df7!? 23.Pe5 De6 24.Db3!? 
24.Txf5 gxf5 25.Tf1 zag er goed uit voor wit. 
 

24...Txe5!  
 

Hallucinaties 
Peter Boel 
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Zwarts beste kans. Bovendien anticipeerde ik hier op 
een trucje dat mijn tegenstander in de stelling had 
gebracht, en in tijdnood zou hij best wel eens in zijn 
eigen valletje kunnen trappen...  
25.dxe5 Txc5! 26.Txe4??  
En daar is-ie! Wit had voordeel kunnen behalen met het 
rustige 26.Db8+ Tc8 27.Dxa7 g5 28.Lg3 Lg7 29.De3. De 
sterke zwarte lopers bieden wel wat compensatie, maar 
mogelijk niet genoeg.  
26...Tc1+ 27.Tf1 Txf1+ 28.Kxf1 Df5+!  
Dat moest van tevoren even gezien worden, de toren 
kan er niet tussen. Minder duidelijk is 28...Df7+?! 29.Ke2 
dxe4 30.e6!?  
29.Df3 dxe4 30.Dxf5 gxf5  
De volgende zettenreeks werd afgeraffeld, beiden 
hadden we minder dan 2 minuten over. In het 
resterende eindspel speelt wits slechte loper hem toch 
weer parten.  
31.Lxe7 Kf7 32.Ld6 Ke6 33.Lb8?!  
Taaier was 33.g3, maar zwart houdt duidelijk voordeel 
na 33...Lg7 34.b3 Lxe5 35.Lc5 Lb8!? of 35...f4.  
33...Lf4 34.g3 Lxe5 35.Lxa7 Lxb2 36.Ke2 Kd5 37.Le3 
Ld4 38.Lc1 Kc4 39.h3 h5  
Nog sterker was 39...Le5, maar het eindspel is sowieso 
gewonnen. Hier ging Niels door zijn vlag. Ik riep dat we 
toch zeker wel een zet of 50 hadden gedaan. 'Nou, ik tel 
er 39', zei Huub Blom, die had meegeschreven, en bij 
de reconstructie bleek hij gelijk te hebben. Heeft al dat 
gevlugger in de perskamers van toernooien toch nog nut 
gehad! 
 
Invaller Theo Jurrius deed het ouderwets goed. Om de 
een of andere reden kwam dat potje weer bij mij terecht. 
 
Theo Jurrius-Morrison Lesger 
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Pxc3 d6 5.Lc4 Pf6 
6.Pf3 e6 7.De2 Pc6 8.0–0 a6 9.Td1 Dc7 10.Lf4 Pd7!?  
Dit had Theo nooit eerder gezien, zei hij. Zwart lonkt 
naar veld e5, maar hij roept wel de problemen over zich 
af.  
11.Tac1 Le7 

 
12.Pd5!  
Zo doe je dat in de Morra! Zwart moet natuurlijk 
toehappen, anders gaat na ruil op e7 pion d6 verloren.  
12...exd5 13.exd5 Pa5  

De typische pointe van het 'offer' is 13...Pce5 14.Pxe5 
dxe5 (14...Pxe5? 15.Lxe5 dxe5 16.Lb5+) 15.d6 Lxd6 
16.Lxf7+.  
14.Ld3! Db6 15.Te1 Pe5 16.Pxe5 0–0! 
De beste kans. 16...dxe5 17.Dxe5 Df6 18.Dc7 is doffe 
ellende voor zwart.  

 
17.Pf3!  
De beste oplossing. Aantrekkelijk oogt 17.Pd7!? Lxd7 
18.Dxe7 Lb5 maar dat lost alleen zwarte problemen op, 
hoewel wit nog steeds zeer goed staat. 
De echte Morra-speler kijkt ook even naar 17.Pxf7!! Txf7 
18.Dh5!? (ook goed is het lullige 18.Dd2 om het paard 
op a5 net als in de partij te vangen) 18...g6 19.Lxg6! 
hxg6 (19...Tg7? 20.Lxh7+ Txh7 21.Txc8+! Txc8 
22.Dg4+ met winnend voordeel voor wit) 20.Dxg6+ Tg7 
(20...Kf8 21.Lh6+ Ke8 22.Dg8+ (ook 22.Txe7+ wint al!) 
22...Kd7 23.Dxf7) 21.De8+! (minder duidelijk is 
21.Txc8+ Txc8 22.De6+ Tf7 23.Dxc8+ Lf8) 21...Lf8 
22.Lh6! met enorme verwikkelingen, die na 22...Tf7 
23.Te3 Dd4 24.Kh1! goed aflopen voor wit! 
Maar om hartkloppingen bij onze alweer bijna 40-jarige 
teamleider Richard van der Wel te voorkomen was de 
tekstzet wel wat verstandiger. 
17...Lf6 18.De4 g6 19.b4!?  
Op zich is 19.Txc8!? Taxc8 20.b4 Pc4 21.Lxc4 Dxb4 
22.Ld3 ook goed, maar het geeft zwart tegenspel.; 
Rybka geeft als beste 19.Da4! en nu gaat er echt iets 
vallen bij zwart.  
19...Lf5 20.De3  
Ook zeer gunstig is het eindspel na 20.bxa5 Lxe4 
21.axb6 Lxd3 22.Tc7.  
20...Dxb4 21.Lxf5 gxf5 22.Lh6 f4?!  
Zwart had nog een soort van verdedigingsmuur kunnen 
opwerpen met 22...Tfd8 23.Dd3 Dg4.  
23.Dd3  
Met de vernietigende dreiging 24.Df5.  
23...Lg7? 24.Pg5!  
En nu gaf Lesger maar op. Na 24...f5 25.Lxg7 komen de 
witte torens binnen op de zevende rij. 
 
Dan nog even naar het OSKA. Even maar. Mijn eerste 
potje was het leukste. Na een aardige remise tegen ene 
Edgar Hommes (uit Assen...) was het daarna niet veel 
meer aan...  



14 

 oktober 2007 ASV-Nieuws 

Ik kreeg in gewonnen stelling een hallucinatie tegen Bart 
van Onzen en eindigde op 3 uit 6. 
 
Peter Boel-Wim Gielen 
1.e4 c5 2.f4 e6  
Alweer geen 2...d5.  
3.Pf3 d5 4.Pc3!? d4  
Hier had mijn tegenstander achteraf spijt van. We gaan 
over naar een soort Van Geet waarin de opstelling 
met ...c5 en ...e6 niet zo gunstig is voor zwart. Het is 
beter met c7 en e5.  
5.Pe2 Pf6 6.Pg3 Pc6  
6...h5! was beter, en de enige manier om wit aan de 
tand te voelen. Nu speelt het gemakkelijk.  
7.Lb5 Ld7 8.0–0 Le7 9.d3 0–0 

 
10.Pg5!? h6 11.Ph3!?  
Natuurlijk had ik snode plannen met 11.e5, maar 
11...hxg5 12.exf6 Lxf6 beviel me niet zo. Op h3 staat het 
paard niet zo slecht; het staat de andere stukken niet in 
de weg en kan in de aanval te hulp galopperen. 
11...Tc8?! 12.e5 Pe8?!  
Beter was 12...Pd5 bv. 13.Lxc6 Lxc6 14.f5 Pe3 15.Lxe3 
dxe3 16.De2 en nu komt na 16...Dd4! het nadeel van 
11.Ph3 aan het licht: pion e5 is niet te dekken. De e3-
pion valt ook, maar zwart heeft niets te vrezen. 
13.Dh5!? Pb4  
Ik hoopte natuurlijk op het 'trucje' (zie ook de partij tegen 
Van Dam!) 13...Pxe5 14.fxe5 Lxb5 en nu staat alles 
buitenspel bij zwart, en wit slaat erdoorheen met 
15.Lxh6 gxh6 16.Dxh6.  
14.Lxd7 Dxd7 15.f5 

Hier telde ik het punt al, maar het is natuurlijk weer niet 
zo simpel.  
15...exf5  
Na 15...Pxc2 16.f6! Pxa1 17.Lxh6! volgt een gruwelijke 
slachting.  
16.Pxf5  
Beheersing! Ik kon niets harders vinden, dus gewoon 
iets terugslaan kan ook wel eens goed zijn.  
16...Tc6 17.Tf3!  
Het plan voor wit is om op h6 te slaan, maar doordat ik 
nu de toren op g3 dreig te zetten moet zwart zijn toren 
spelen en win ik dus zo'n beetje een tempo. Mijn Rybka 
wil weer op c2 slaan, maar dat leren we haar wel af.  
17...Tg6 18.Lxh6! gxh6 19.Pxh6+ Kg7 

 
20.Taf1?!  
Rotcomputers... ik zat hier natuurlijk steeds te rekenen 
op 20.Pxf7 Txf7 21.Txf7+ Kxf7 22.Dh7+ Tg7 23.Tf1+ Pf6 
(23...Lf6 24.Pg5+ is net zo erg) 24.Pg5+. Dit had ik 
allemaal gezien, maar ik kon niet zien of zwart ergens 
een verdediging had... Na 24...Kf8 25.Dh8+! Tg8 
26.Dh6+ is het helemaal uit. Maar 20...Dg4! in plaats 
van 20...Txf7? weerlegt het witte geweld in 1 zet...  
En dan de genadeklap: Rybka geeft in een milliseconde 
20.Pf5+ Kg8 21.e6! en wit wint in alle varianten met 
22.Pf4.  
20...Txh6 21.Tg3+!  
In de vooruitberekening had ik hier 21.Txf7+ Txf7 
22.Dxf7+ gepland, maar niet gezien dat er na gewoon 
22...Kh8 niet zo veel aan de hand is! Bovendien was er 
ook nog 21...Kg8!?. Ik schrok maar zag ineens iets 
anders.  
21...Lg5!  
Fraai maar ook gedwongen, want na 21...Tg6 wint 
22.Txf7+! onmiddellijk.  
22.Txg5+!? Kh7 23.De2!  
De beste zet. Ik zat nog een tijd te broeden op 23.Tf4!? 
Txh5 24.Txh5+ want stel je voor dat ik zo'n winst zou 
missen! Het wil echter niet: 24...Kg8! (24...Kg7?? 
25.Tg5+ Kh6 26.Th4 mat) 25.Tfh4 f6! of ook 25...f5. De 
koning kan nu naar f7 en het paard kan ertussen op g7. 
Wit kan nog een tijdje blijven etteren, maar dat is niet 
serieus meer. 
Na de psychologisch lastige tekstzet heeft wit echter 
uitstekende compensatie voor het stuk; zwart komt niet 
goed los.  
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OSKA 2007 momenten 
Ignace Rood 

23...Pg7?  
Het beste was 23...f5, maar na 24.exf6!? Pxf6 25.Txc5 
had ik er alle vertrouwen in. Mijn paard op h3 staat 
geweldig!  
24.Tf6! Txh3  
Wanhoop, maar na wits krachtzet was het al uit.  

25.gxh3 Dxh3 26.De4+ Kg8 27.Tf3! Dh6 28.Tfg3  
Eenvoudig en beslissend. Zwart gaf op na 28...Pxc2 
29.Txg7+ Dxg7 30.Txg7+ Kxg7 31.Dg2+. 
 
Als u nog meer leuks uit het OSKA wilt weten, schiet 
dan Otto Wilgenhof maar eens aan! 

Half juli was ik min of meer in de veronderstelling dat ik 
warempel aardig in vorm was. Net 2 oefenpartijen 
gespeeld tegen een voormalig teamgenoot van het 
(eens zo ontzaglijk roemruchte en bewierookte 
Zevende) en de resultaten stemden mij tot 
tevredenheid. 
Dus met vertrouwen naar het OSKA. Dat was wel zo’n 
anderhalve maand later maar in deze anderhalve 
maand moest ik mijn vorm wel kunnen behouden, 
ondanks dat ik geen enkele partij meer speelde. 
Vorig jaar ging het lang niet slecht, 4 uit 6, vrijwel alle 
partijen gespeeld tegen op papier sterkere 
tegenstanders. Geen jeugdlid tegengekomen. En dat 
was maar mooi ook want van die jeugdleden krijg ik 
altijd de kriebels… ze spelen snel en zijn (zo lijkt het 
tenminste) zeker van hun zaak. En ik maar zwoegen. En 
peinzen. En de klok loopt verder. En ik kom in tijdnood. 
En het loopt verkeerd af….  Als ik nou maar niet tegen 
zo’n jeugdfiguur moet… 
Het liep allemaal niet helemaal zo als ik gewenst had. 
 
Ronde 1. Een chaotisch potje. 
De eerst ronde trof ik een speler die weliswaar niet meer 
tot de jeugd behoorde, maar vermoedelijk niet al te lang 
geleden nog een (fanatiek) jeugdlid was. Hij speelde 
snel en ik kwam (ook snel) in het nauw. De partij verliep 
chaotisch en ik had geen moment greep op de stelling. 
Maar op een gegeven moment steeg de chaos tot een 
hoogte die ook mijn tegenstander te veel was. Hij 
verkwanselde een stuk, ik ruilde als een wilde zo veel 
mogelijk af, zodat het wat eenvoudiger werd en ik 
eindelijk weer een beetje begreep hoe de stelling in 
elkaar stak had en ik kon zowaar nog winnen ook. 
Opluchting! 1 uit 1! Ik stond (in ieder geval gedeeld) aan 
kop!! Op naar de volgende ronde! 
 
Ronde 2. Een lullig zetje. 
Ik liep naar de tafel waar ik zou spelen. Wat zat daar 
nou aan de andere kant van het bord…? Het zal toch 
niet zo zijn …? Jawel, een jeugdlid. Een jongen van 11 
jaar. “Hij is pas 11”, zei zijn vader na afloop van de partij 
en stond tevreden te glimmen bij de prestaties van zijn 
zoon. Hij speelde met wit en het ging bij mij allemaal 
moeizaam. Op een gegeven moment meende ik toch 
enigszins in het voordeel te komen. Een pionnetje 
veroverd, maar mijn dame stond nu wat buiten spel. Ik 
zat te peinzen en te piekeren. Wat nu, b7 verdedigen, of 
een aanvalletje op touw proberen te zetten? Ik kon zo 
snel geen keuze maken. Allerlei mogelijkheden 

nagelopen en de tijd schreed voort. 10 minuten gingen 
voorbij en ik was er nog niet uit. Ik meende een aardige 
combinatie te zien de me een kwaliteit zou opleveren. 
Nou, verdedigen, of aanvallen met die combinatie…? 
Maak toch een keuze man, zei ik in gedachte tegen 
mezelf…hup.. doe wat.. denk aan de tijd…. Okee… dan 
maar een keuze maken… dan maar… (diagram 1) 
 
Diagram 1: 

 
1. …. Pd7 x e5  Voorwaarts!! 
2. Pf3 x e5  Pg6 x e5 
3. Te1 x e5  Dc2 – c1+ 
4.   Kg1 – h2   Mijn hand zweefde boven mijn dame voor 
Dc1 – f4+ gevolgd door Dxe5 en kwaliteitswinst. Maar 
nu pas zag ik dat het helemaal niet kon, veld f4 was 
gedekt door de zwarte dame. Ooohh!! Ik viel weer in 
een zwaar gepeins om te redden wat er nog te redden 
was. Mijn opponent stond op en ging even naar zijn 
vader. Op duidelijk verstaanbare toon, half fluisterend 
zei hij tegen zijn vader: “Hij zit er meer dan tien minuten 
over te denken en dan komt-ie met zó’n lullig zetje!” Ja, 
lezers. Het is vreselijk. Schaken is soms afzien, men 
begeeft zich op een pad, bezaaid met doornen en 
geteisterd door tegenslagen moet je jezelf maar door de 
ellende heen slaan en je over dergelijke gruwelijkheden 
zetten.  
Mijn tegenstander gaf even later ook een stuk weg, of 
was het een offer? Was niet helemaal duidelijk. De 
stand was opeens weer min of meer gelijk. Helaas, door 
mijn lange bedenktijd voor “het lullige zetje” raakte ik in 
tijdnood en de partij ging verloren. Eén nederig punt uit 
2 partijen. Maar ik kon nog steeds in de prijzen vallen! 
Dus op naar de volgende ronde!! 
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Ronde 3. Een oude bekende. 
In de competitie en ook in voorgaande OSKA’s 
hadden we elkaar al heel wat keren ontmoet en 
meestal won ik. Af en toe een remise en af en toe een 
remise waar er meer ingezeten had voor mijn 
tegenstander, Theo Koeweiden. Want die was het, 
geachte lezers, die met zwart de degens met me ging 
kruisen. Na weer zo’n remise waar hij mogelijk ook 
had kunnen winnen, verzuchtte Theo wel eens: “De 
volgende keer win ik!” Hij werd dan vaak uitgebreid 
aangemoedigd door een zeker Heerschap, de heer 
Van D., die gemeen glimlachend verkondigde dat 
Theo echt de volgende keer zou gaan winnen. Kijk 
lezers, ik kan me de aanmoedigingen van dit 
Heerschap heel goed voorstellen. Een aanmoediging, 
voortkomend uit een houding van verbazing en 
afgunst, zo van “hoe krijgt die dekselse Theo het al 
voor elkaar om een goede stelling te bereiken tegen 
deze knakker, mijn Angstgegner?! Dat lukt mij nou 
nooit!!” En winnen, geacht Heerschap, in your dreams. 
Maar ik dwaal af. Voordat ik het weet bespreek ik hier 
een van mijn vele magistrale verpletter-en-
winstpartijden tegen Het Heerschap. Ook leuk 
natuurlijk, maar nu even niet. 
“De volgende keer win ik!” aldus Theo. Die volgende 
keer was eindelijk aangebroken (diagram 2): 
 
Diagram 2. 

 
1.  Le3 – g5   De7 – e8 (Theo was nog niet helemaal 
wakker, want…) 
2.  Ta1 – d1  De8 – e5! Dit had gelijk al gekund. Een 
zompig mat dreigt op h2 en mijn Pd4 staat in. 
3. Pd4 – f3  het enige en het werd een bende op mijn 
damevleugel  
3. …    De5x xb2. 
Een aantal zetten gingen voorbij en het leek weer wat 
beter met me te gaan. Maar weer een aantal zetten 
later ging het weer bergafwaarts (diagram 3). 
 
Diagram 3. 

 
De zwarte dame wegpesten met Te1 – a1, gevolgd 
door iets als Tax6 en dan Theo achterbaks en 
onverhoeds mores leren leek me opeens een 
meesterlijk plan. Dus… 
40. Te1 – a1. Theo dacht er ongeveer 1.3 seconde 
over na en deed Da3 x a1! Ik was de vork op e2 van 
dat stinkpaard vergeten!! 
Ik worstelde nog een aantal zetten door, wie weet gaf 
Theo wel even zijn dame weg… je weet het nooit… 
met voortijds opgeven win je sowieso niet…. maar 
Theo speelde onverstoorbaar verder en ik ging er aan. 
Nog steeds 1 nederig punt, nu uit 3 partijen. Maar 
goed, een evenaring van mijn score van vorig jaar kon 
nog… dus op naar de volgende ronde!! 

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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Ronde 4. Een moeizame 
remise tegen weer zo’n…. 
jeugdspeler.  Jawel, daar 
gingen we weer. Weer 
oppassen dat ik niet in 
tijdnood kwam. Ik kwam 
minder te staan. Was het 
nog te houden…? Nog wel, 
maar hoe lang nog…? Zet 
na zet verslechterde mijn 
stelling. Kom op, 
volhouden. Opeens deed 
mijn tegenstander een 
mindere zet en bood 
remise aan. Ik kon een zet 
doen waarmee de stelling 
weer geheel in evenwicht 
was, maar ik nam de 
remise maar aan.  
Tenminste weer een halfje 
er bij. Zou ik nog een 
fatsoenlijk partijtje spelen? 
De volgende ronde maar weer. 
 
Ronde 5. Ahh!!! Hakken en Zagen!! 
In de vijfde ronde kon ik eindelijk de opgekropte 
frustraties botvieren op een willoos slachtoffer dat zo te 
zien nog wat erger uit vorm was dan ik. Moest haast wel 
want hij stond nóg lager dan ik. Ik had Wit en er kwam 
een of andere Aljechin op het bord, die ik nooit speel 
maar ik was inmiddels in een balorige bui en het leek 
me wel eens een aardige afwisseling. Kijken waar het 
schip strandt als het ware. In het begin is het makkelijk, 
dat Aljechin. Even een paardje opjagen. Niks aan. Maar 
dan?  Dan staat daar een zootje witte pionnen in het 
centrum wat te lummelen. Deze immense witte 
pionnenmassa werd door zwart onder vuur genomen en 
stond te kraken, het was buigen of barsten en het 
scheelde een haar of de hele zaak was in elkaar 
gedonderd. Maar op de een of andere manier bleef de 
witte muur vrij aardig staan en ik kreeg een ruimtelijk 
overwicht, de zwarte troepen werden naar de rand 
gedrukt en na een tijdje stond het zo (diagram 4):  
Zwart aan zet. 
 
Diagram 4. 
 

1. .... b7-b5  Nu was het een zaak van even flink 
aanpakken: 
2. a5 x b6 ep  Tc7 x a7 
3. b6 x a7 
Welnu beste lezers, de paniek barstte in alle hevigheid 
los. Een zetje van f7-f6 werd gevolgd door Tb2-b8, tja, 
er was geen stoppen meer aan, een verse witte Dame 
verscheen te tonele en nog een zetje later gaf zwart 
reutelend op. Met warempel een min of meer tevreden 
gevoel wandelde ik vergenoegd rond. De gruwelijke 
nederlagen leken weer wat verder weg. Nog even en ik 
was ze vergeten. (“Zeg Theo, je zegt nu wel dat je van 
me gewonnen hebt, maar daar kan ik me niets van 
herinneren!” – “Jamaar, het is toch echt wa..” – “Oja!!? 
En bemoei je er niet mee, Heerschap!!”) 
Nu de laatste ronde nog en ik zou warempel nog op en 
score van boven de 50% kunnen komen. Wel even 
winnen. Maar de loting bracht mij werderom tegenover 
zo’n getalenteerde jongere die ogenschijnlijk steeds 
moeiteloos de goede zetten deed. Zeker de 
Stappencursus gevolgd, dacht ik. Ik wil ook boekje 1 
van de Stappencursus eens doornemen! Wie weet helpt 
het! Dit keer was mijn tegenstandster een meisje van 
een jaar of 11. 
 
Ronde 6. Een aardig voorval. 
Het werd een zwaar geworstel waarbij ik steeds het 
gevoel had nog net te kunnen ontsnappen naar remise. 
Na een lange tijd ontsnappen stond ik er naar mijn idee 
nog steeds slechter voor, maar het ergste leek voorbij. 
Remise aanbieden in een mindere stelling vond ik 
eigenlijk “not done” dus nog even door met ontsnappen 
tot het echt gelijk stond. Dan remise aanbieden. 
“Zo, jullie spelen allebei zeker op winst, hè!” baste de 
speler naast mij en lachte smakelijk om zijn eigen 
opmerking. Ik keek nog eens een keer naar de stelling. 
Tja, voor mij zat er toch echt niets meer in. Dacht ik.  

Yes !
Stinkpaard…. 

<zucht> 
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En als ik goed op mijn tellen lette moest het fort te 
houden zijn. Dit zag er toch een beetje stabielerig status 
quo-achtig uit dacht ik nog (diagram 5, ik had zwart): 
 
Diagram 5. 

 
We deden nog een paar zetten. Het begon nu wat op 
heen en weer geschuif te lijken. “Ik bied remise aan”, zei 
ik tenslotte. Het meisje zei met zachte verlegen stem dat 
ze het nog even wilde proberen. Ze deed een zet. Ik 
deed een zet. Ze deed weer een zet en zei verlegen: “Ik 
doe nog een paar zetten en dan kijk ik wel of ik remise 
aanneem.” Ze zei het met een vrij zachte stem en ik 
verstond het eerst niet helemaal. Dus ik zei: “Pardon?” 
Het meisje legde nogmaals haar voornemen tot 
doorspelen uit. De speler naast mij zat nu ontzaglijk te 
grijnzen. Ik vond dit hele gebeuren van het wel- of niet 
remise aannemen zo aardig dat ik niet reglementair 

begon te zaniken, zo van “het remiseaanbod geldt niet 
meer want je hebt alweer een zet gedaan.” Dat zou de 
sfeer verpesten. Er werden nog een paar zetten gedaan 
en het meisje zei dat ze nu wel remise aannam. Ze 
complimenteerde me met mijn goede spel. Ik 
complimenteerde haar met haar goede spel en zei dat ik 
blij was met remise. 
Nou, mooi hè? Een voorval om te onthouden. Af en toe 
gebeuren er aardige dingen tijdens zo’n toernooi. Het 
deed me denken aan een aantal jaren geleden toen ik 
ook tegen een jong aanstormend talent zat te spelen. 
Dat talent was nu ook aanwezig op het OSKA, nu in de 
A-groep aan een van de topborden. Maar toen speelden 
we nog ergens anoniem nederig aan een onbeduidend 
bordje achteraf. Opeens wond het mannetje zich 
ontzaglijk op. Mijn notatieboekje lag aan de rand 
ongeveer 1 cm op het schaakbord. We zaten een beetje 
krap, moet je weten. “Wilt U dat boekje van het bord 
halen, het leidt me af!” zei hij en keek me kwaad aan. 
Als ik me goed herinner was hij een beetje rood 
aangelopen. Ik zei: “oja” (of zoiets) en legde m’n boekje 
netjes naast het bord. Hij was kennelijk toch afgeleid, 
verspeelde een pionnetje en na veel hang- en wurgwerk 
wist ik te winnen. 
Ik zag het mannetje weer zitten. Aan het 2e tafeltje, 
groep A. Even goed kijken, was dit Het Mannetje wel? 
Ja, hij was het. Beetje groter geworden. Weer een rood 
hoofd. Nu zou ik kansloos door dat mannetje 
weggevaagd worden. Maar het was toch een aardig 
voorvalletje dat ik niet meer vergeet. 
Het was ondanks mijn matige score weer een mooi 
toernooi. Wie weet doe ik volgend jaar wel weer mee. 

Interne competitie 2007-2008 
Erik Wille 

Op de eerste donderdag van september ging het interne 
seizoen 2007-2008 van start. En meteen kon Frank 
Schleipfenbauer in zijn openingswoord zeven nieuwe 
gezichten voorstellen. Dat het schaken in Arnhem en 
zeker ook bij ASV leeft, dat wisten we wel, maar dit was 
toch uniek. Inmiddels zijn we zes weken onderweg en 
wordt langzaam maar zeker duidelijk wie goed 
‘overzomerd’ hebben. Leuk is dat de opkomst 
gemiddeld zo’n 50 spelers telt. Inmiddels hebben al 
tachtig ASV-ers één of meer partijen gespeeld en 
hopelijk zal dat aantal nog verder oplopen. Van dat 
aantal van tachtig speelden tien spelers alle 
donderdagen. De komende weken starten ook de lagere 
teams in de externe competitie en dan zal het aantal 
spelers in de interne wat meer fluctueren. Niet alleen de 
teamwedstrijden gaan binnenkort van start, ook de strijd 
om de ASV-beker en de rapidcompetitie zullen binnen 
enkele weken starten. 
 
Voor de bekercompetitie moet je je aanmelden bij 
Hedser Dijkstra (hedser.dijkstra@planet.nl) of even aan 
hem doorgeven op de clubavond. De bekercompetitie 
wordt ook dit seizoen weer in twee groepen gespeeld. 

De hoogst geklasseerde 28 spelers die zich aangemeld 
hebben, zullen in de Kroongroep spelen. De andere 
spelers strijden in de Bekergroep in een afvalsysteem 
om de bekerwinst. De winnaar van de bekergroep sluit 
vervolgens aan bij de laatste zeven in de Kroongroep. 
Zoals al geschreven, is het een afvalsysteem. Er moet 
dus een winnaar komen voor de uiterste datum, die 
onze wedstrijdleider zal publiceren. U kunt na een 
remise in de eerste partij besluiten tot een tweede partij, 
maar u mag ook afspreken om de beslissing via 
snelschaakpartijen af te dwingen. Maar een beslissing 
moet er komen. Op 25 oktober zal de loting voor de 
eerste ronde verricht zijn. U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 
23 oktober aanmelden. Doen!!  
 
Op 1 november is de eerste van vijf rapidavonden. Op 
zo’n rapidavond wordt vier keer ingedeeld voor partijen 
met verkorte speelduur. Dat biedt tevens de 
mogelijkheid om niet alle vier ronden te spelen. Je kunt 
bellen naar Hedser Dijkstra met het verzoek om bijv. 
vanaf ronde 2 ingedeeld te worden. Ook kun je een 
ronde overslaan of eerder stoppen. Als je voor een 
ronde niet ingedeeld wil worden, moet dat even onder  
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de uitslagen geschreven worden. Dan houdt Hedser er 
rekening mee met de indeling. Voor de eerste acht 
partijen die niet gespeeld worden, krijg je een half punt. 
Vanaf de negende gemiste partij is die compensatie er 
niet meer. Bij de rapidcompetitie geldt net als bij de 
interne competitie dat je je aan het begin van de avond 
even moet aankruisen. 
 
We hadden het al over goed ‘overzomeren’. Om dat in 
beeld te brengen beginnen we deze aflevering maar 
eens met de spelers die hun ELO meteen al flink 
hebben laten stijgen.  
 

Wim Zunnebeld en Jacques Boonstra hebben een 
geweldige start van het nieuwe seizoen.  

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie) 
 

Wim Zunnbeld klopte achtereenvolgens Jonathan van 
der Krogt, Hans Meijer, Jan Zuidema en Ko Kooman 
alvorens Wilfred Ariëns de leider een half punt 
afsnoepte. Jacques Boonstra opende sterk met zeges 
op Tjé Wing Au, Jan Groen, Harold Boom en Albert 
Marks. Tussendoor hield Ruud Verhoef de runner-up 
op remise. Voor Wim Zunnebeld is deze hoge 
klassering niet nieuw. In seizoen 2000-2001 was Wim 
Zunnebeld al eens de winnaar van dit klassement, toen 
met een stijging van 291 punten. In dat jaar bleef Wim 
Zunnebeld het duo Herman de Munnik en toenmalig 
clubkampioen Jan Knuiman net voor. Ton van Eck en 
Koen Maassen van den Brink zijn twee van de 
nieuwkomers bij ASV en zij hebben hun draai bij onze 
club duidelijk al gevonden. Harold Boom, Dick Hajee en 
Abbes Dekker moesten hun meerdere erkennen in 
Koen Maassen van den Brink, die ook al debuteerde in 
ASV 6. Ton van Eck zal binnenkort zijn debuut maken 
in ASV 11, maar de aanloop naar zijn eerste 
teamwedstrijd is tot dusver een behoorlijke zegereeks. 
Henk Kelderman, Ernst Singendonk, Bob Hartogh Heijs 
en ook John Bijlsma konden de nieuwkomer niet 
afstoppen. 
 
Zoals je weet is de interne competitie opgeknipt in drie 
groepen. De indeling is niet gescheiden, dus A-spelers 
kunnen tegen B-spelers ingedeeld worden, zoals die 
uitwisseling ook mogelijk is tussen de groepen B en C. 
De klassementen worden echter wel gescheiden en dat 
leidt aan het eind van het seizoen tot drie 
clubkampioenen. De titelverdedigers zijn Bert Buisman 
(A), Tony Hogerhorst (B) en Ko Kooman (C). Van dat 
verdedigen van de titel zal echter niet veel komen, want 
Bert Buisman is door zijn verhuizing naar Heino alleen 
nog in het tweede team actief en Tony Hogerhorst is dit 
seizoen A-speler. Alleen voor Ko Kooman is er kans op 
herhaling van het succes, maar zijn start van 2 uit 6 is 
in dat opzicht niet veelbelovend. 
 
A-groep 
 
We vermelden deze keer iedere speler die tenminste 3 
van de 25 benodigde partijen (intern+extern) heeft 
gespeeld. Daardoor ontbreken in dit overzicht Léon van 
Tol (TPR 2572) en Peter Boel (TPR 2545), omdat 
beiden tot dusver slechts twee partijen gespeeld 
hebben. Het zouden natuurlijk wel mooie namen zijn 
om in de kampioensbeker te graveren aan het eind van 
het seizoen, maar zij zullen door werk en studie de 
clubavond te weinig bezoeken om de titel te kunnen 
winnen. Het lijkt er echter op dat Paul Schoenmakers 
ambities heeft om op de Algemene Ledenvergadering 
weer eens naar voren geroepen te worden. 
 
Paul Schoenmakers is de trotse koploper dankzij zeges 
op Hedser Dijkstra, John Sloots en Gonzalo Tangarife. 
Richard van der Wel is voorlopig de grootste concurrent 
na zijn razendsnelle zege op Theo Jurrius (hopelijk 
staat er ergens een fragmentje van deze miniatuur 
elders in dit blad) en zijn winst tegen de in de interne 
teruggekeerde Sjoerd van Roosmalen.  

Pl Speler 
G
r ELO 

INTE
RN 

EXT
CUP 

STIJ
GING 

1 Wim Zunnebeld C 1486 4½- 5 0 - 0 81 
2 Jacques Boonstra B 1777 4½- 5 0 - 0 76 
3 Ton van Eck C 1323 4 - 5 0 - 0 62 
4 Siert Huizinga A 1944 3½- 4 1 - 2 62 
5 Koen Maassen vd Brink B 1808 3 - 3 0 - 0 58 
6 Paul Schoenmakers A 2014 3 - 3 0 - 0 56 
7 Mark Egging C 1534 3 - 3 0 - 0 53 
8 Richard van der Wel A 2114 2½- 3 1½- 2 50 
9 Peter Boel A 2097 0 - 0 2 - 2 49 
10 Murat Duman B 1825 0 - 0 2 - 2 47 
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De tweevoudig kampioen van Elster Toren heeft mogelijk 
nog wat “last” van het kersverse vaderschap, want het 
scoren moet nog op gang komen. Aan de andere kant zijn 
nederlagen tegen Léon van Tol, de eerder genoemde 
Richard van der Wel en in de externe tegen de sterke 
Jaap (jawel de broer van de initiatiefnemer van dit blad, 
Pieter) de Jager niet direct een schande. Ik garandeer dat 
meer ASV-ers tegen die spelers nederlagen op zullen 
lopen. Net zoals dat ook tegen Sjoerd van Roosmalen zal 
gaan gebeuren. We vinden we ook Siert Huizinga, Ruud 
Wille en Jan Vermeer met uitstekende scores hoog op de 
ranglijst terug. Het is nog veel te vroeg om te speculeren 
wie de opvolger van Bert Buisman zal gaan worden. Het 
valt echter zeker niet uit te sluiten dat het opnieuw een 
outsider is die met de titel aan de haal gaat. 
 
B-groep 
 
Ook hier hebben we alleen de spelers met tenminste drie 
partijen vermeld. Dat kost in dit geval Murat Duman, die 
met ASV 4 is meegegroeid (TPR 2253) en Frits Wiggerts 
(TPR 1973) vooralsnog publicatie in deze lijst, maar dat 
kan volgende keer weer anders zijn. Verlies ze niet uit het 
oog, want voor je het weet zijn ze je voorbij. 
 
Koen Maassen van den Brink kent een pikstart, zoals we 
ook al bij de snelle stijgers lieten zien. De uit de Velpse 
jeugdopleiding afkomstige koploper speelde in zijn 
Groningse studententijd bij SISSA. Dat hij daar al  

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
 

Steenstaat 90 
6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 

regelmatig voor de hoogste teams werd gevraagd doet 
vermoeden, dat zijn ELO nog wat achterblijft bij zijn 
werkelijke sterkte. Duidelijk is in ieder geval dat Koen 
Maassen van den Brink daar wat aan wil doen.  

Pl 
ts Speler TPR ELO 

INT 
ERN 

EXT 
CUP 

1 Paul Schoenmakers 2341 2014 3 - 3 0 – 0 
2 Richard van der Wel 2277 2114 2½- 3 1½- 2 
3 Siert Huizinga 2105 1944 3½- 4 1 – 2 
4 Paul de Freytas 2063 1997 2½- 5 1½- 2 
5 Ruud Wille 2040 1965 4½- 6 ½- 2 
6 Barth Plomp 2031 2012 1 - 2 1 – 2 
7 Gerben Hendriks 2018 2001 2½- 4 1 – 2 
8 Gonzalo Tangarife 2005 2024 2½- 6 1 – 2 
9 Sjoerd van Roosmalen 1992 2131 1 - 3 ½- 2 
10 Jochem Woestenburg 1979 1931 2½- 5 1 – 1 
11 Jan Vermeer 1979 1858 3 - 4 0 – 0 
12 John Sloots 1964 2012 1½- 3 ½- 2 
13 Kees Verkooyen 1937 1886 3 - 5 0 – 0 
14 Jan Knuiman 1936 1875 2 - 3 ½- 2 
15 Fokke Jonkman 1928 1984 1 - 3 1 – 2 
16 Erik Wille 1924 1948 ½- 2 1 – 2 
17 Martin Weijsenfeld 1878 1916 1 - 4 1 – 1 
18 Desire Fassaert 1872 1846 2 - 4 0 – 0 
19 Eric Hartman 1865 1886 2 - 4 0 – 0 
20 Abbes Dekker 1788 1810 1½- 4 1 – 1 
21 Tony Hogerhorst 1784 1863 2 - 6 0 – 0 
22 Theo van Amerongen 1730 1778 2½- 6 ½- 1 
23 Remco Gerlich 1717 1850 1½- 4 0 – 1 
24 Robert Naasz 1660 1811 ½- 3 ½- 1 

A-Groep 

Pl
ts Speler TPR ELO 

INT 
ERN 

1 Koen Maassen vd Brink 2148 1808 3 - 3 
2 Jacques Boonstra 2025 1777 4½- 5 
3 Marco Braam 1894 1749 2 - 3 
4 Henk Kuiphof 1857 1692 3 - 4 
5 Ruud Verhoef 1849 1789 3 - 5 
6 Hendrik van Buren 1813 1671 3 - 4 
7 Rob van Belle 1808 1750 3 - 5 
8 Hedser Dijkstra 1740 1760 2 - 5 
9 Dick Hajee 1670 1734 2½- 6 
10 Harm Steenhuis 1636 1727 1½- 4 
11 Harold Boom 1603 1719 2 - 6 
12 Frans Veerman 1576 1568 2½- 5 
13 Tom Bentvelzen 1546 1694 1 - 3 
14 Jan Groen 1526 1674 1 - 4 
15 Erwin Velders 1471 1597 1½- 5 
16 Horst Eder 1454 1537 1 - 3 

B-Groep 
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Ook Jacques Boonstra heeft de weg omhoog weer 
ingeslagen. Tijdnood is altijd de grootste vijand van 
Jacques Boonstra. 
Als hij dat een beetje weet te voorkomen, dan zal de 
voormalige promotieklassespeler een serieuze 
kandidaat zijn voor de titel. Want sterk schaken kan 
Jacques nog steeds. Achter de twee koplopers zit het 
veld dicht op elkaar. Marco Braam, Henk Kuiphof, 
Hendrik van Buren, Ruud Verhoef en Rob van Belle 
hebben in ieder geval een veelbelovende start. 
 
C-groep 

In deze groep wordt door iedereen regelmatig gespeeld. 
Vandaar dat we ook iedereen vermelden.  
Regerend kampioen Ko Kooman staat na zes ronden in 
de middenmoot na een magere start van 2 uit 6. Mark 
Egging is de eerste leider van dit seizoen. Aan hem de 
uitdaging om dat zo lang mogelijk (tot eind juni 2008??) 
vol te houden. De concurrenten zullen er echter alles 
aan doen om dat te voorkomen. Hans Meijer, Theo 
Koeweiden en Wilfred Ariëns slaagden in ieder geval 
niet om tot resultaat te komen tegen Mark Egging. 
Achter de koploper zien we de uitstekend gestarte Wim 
Zunnebeld en Ton van Eck. Echter ook de scores van 
Walter Manschot, Hans Meijer (beiden 4 uit 6), Ernst 
Singendonk en de nieuwkomers Etiënne Torregrosa en 
Jan Sanders (3 uit 5) mogen er zijn. Verder moeten we 
de bij ASV teruggekeerde Marc van Uem en de van 
vakantie teruggekeerde Herman de Munnik in de gaten 
houden. Beide spelers zijn duidelijk goed uitgerust aan 
het seizoen begonnen en ze openden dan ook met twee 
zeges. Wilfred Ariëns en Hans Meijer riepen daarna het 
duel een halt toe, maar dat kan ook de start van een 
nieuwe succesreeks zijn.  
 
Kortom: de interne competitie 
is weer in alle hevigheid 
losgebarsten en we gaan de 
strijd om de drie titels het hele 
jaar op de voet volgen. Ik 
wens iedereen een goed 
vervolg op de clubavonden en 
besluit met de snelste dalers. 
 
 

 
Ik heb deze staat bewust onderaan gezet. Wellicht zijn 
de meeste lezers al afgehaakt en dan lezen de tien 
spelers in dit lijstje wellicht als enige hun naam. Laat het 
een stimulans zijn voor de rest van het seizoen. Op 
plaats 109 staat Robert Naasz, maar je begrijpt dat ik 
om politieke redenen zijn daling van -36 niet heb 
vermeld. Ik moet de hoofdredacteur van dit prachtige 
blad tenslotte te vriend houden. 
 
Red: Vooral zo door gaan, meneer de voorzitter! 

Pl 
ts Speler TPR ELO 

INT 
ERN 

1 Mark Egging 1849 1534 3 - 3 
2 Wim Zunnebeld 1750 1486 4½- 5 
3 Walter Manschot 1692 1585 4 - 6 
4 Marc van Uem 1598 1471 2 - 3 
5 Wim de Jong 1588 1172 1 - 1 
6 Hans Meijer 1546 1448 4 - 6 
7 Ton van Eck 1528 1323 4 - 5 
8 Wilfred Ariens 1491 1491 2½- 5 
9 Herman de Munnik 1472 1408 2 - 3 
10 Ko Kooman 1377 1494 2 - 6 
11 Ernst Singendonk 1375 1371 3 - 5 
12 Jonathan v d Krogt 1358 1388 2 - 5 
13 Lion de Kok 1318 1250 3½- 6 
14 Gerrit Verbost 1297 1209 2 - 3 
15 Theo Koeweiden 1242 1437 1 - 5 
16 Jan Sanders 1240 1209 3 - 5 
17 Etienne Torregrosa 1239 1167 3 - 5 
18 Bob Hartogh Heys 1237 1236 2 - 4 
19 Jan Zuidema 1234 1408 1 - 4 
20 Bert Sigmond 1180 1476 0 - 1 
21 Hilko Osterloh 1158 1237 1 - 3 
22 Henk Kelderman 1104 1223 1½- 5 
23 Phillip Stibbe 1046 1074 2 - 5 
24 Jan Looyen 1036 1420 0 - 2 
25 Jelmer Visser 999 1086 1 - 3 
26 Hein van Vlerken 947 1139 1 - 5 
27 John Bijlsma 931 1313 0 - 2 
28 Ingrid Rietmeijer 762 977 0 - 2 

C-groep 

Plts Speler Gr ELO 
INT 
ERN 

EXT
CUP 

Dal
ing 

110 Erwin Velders B 1597 1½- 5 0 - 0 -38 
111 Remco Gerlich A 1850 1½- 4 0 - 1 -40 
112 Jan Zuidema C 1408 1 - 4 0 - 0 -41 
113 Jan Looyen C 1420 0 - 2 0 - 0 -42 
114 John Bijlsma C 1313 0 - 2 0 - 0 -42 
115 Sjoerd v Roosmalen A 2131 1 - 3 ½- 2 -43 
116 Harold Boom B 1719 2 - 6 0 - 0 -44 
117 Ko Kooman C 1494 2 - 6 0 - 0 -44 
118 Hein van Vlerken C 1139 1 - 5 0 - 0 -58 
119 Theo Koeweiden C 1437 1 - 5 0 - 0 -59 
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Het nieuwe seizoen beloofde al snel een grote uitdaging 
te worden voor het tweede. Berichten over 
versterkingen bij stadsgenoot De Toren (zoals een 
zekere W. H. en Theo Hommeles) deden vermoeden 
dat we ons dit jaar niet teveel moesten richten op het 
kampioenschap (al weet je het natuurlijk nooit…). Ook 
Alteveer, een degradant uit de tweede klasse waar we 
al gelijk in de eerste ronde tegen aan zouden moeten 
treden, leek een sterke tegenstander. Hier tegenover 
stond echter dat het tweede de sterkste bezetting zou 
krijgen sinds tijden. Fred keerde als vaste speler terug 
en er kwam een nieuw teamlid bij in de persoon van 
Bert. Verder had Sjoerd in Dieren laten zien dat hij een 
grootmeester makkelijk op remise kon houden. Al met al 
had onze poule één duidelijke kanshebber, maar 
daarachter lag alles nog open. 
 
De eerste wedstrijd werd gespeeld op 15 september en 
beloofde al gelijk een moeilijke te worden. Niet alleen 
omdat we geen makkelijke tegenstander hadden, maar 
ook omdat we een paar vaste krachten moesten 
missen. Fred was verhinderd en Theo en Bert vielen in 
voor het eerste (in het geval van Theo was het een 
“tactische wissel” met Richard van der Wel). Het 
resultaat van deze wedstrijd zou daarom een goede 
indicatie zijn voor wat we van de rest van het seizoen 
zouden mogen verwachten. 
 
Een partij moest vooruit gespeeld worden. Paul de 
Freytas zette als invaller een fraai resultaat neer met 
een remise tegen Niels Bos. Op de wedstrijddag kon er 
dus nog van alles gebeuren. De tegenstander Alteveer 
bleek ook niet met al hun vaste spelers te kunnen 
aantreden en had een invaller meegebracht. Een 
superinvaller welteverstaan: Jaap de Jager met een 
rating van 2389; dat maakte onze vooruitzichten er niet 
gunstiger op. 
 
De wedstrijd begon enigszins chaotisch, aangezien een 
groot deel van de spelers van Alteveer met vertraging 
aankwam. Na een kwartiertje was hun team compleet 
en kon de wedstrijd echt van start gaan. In het begin 
leek er weinig aan de hand, maar in het derde speeluur 
begon het er ongunstig uit te zien. Het ver opgeschoven 
pionnencentrum van Sjoerd bleek eerder zwak dan 
sterk, “invaller” Richard had grote problemen op de 
damevleugel en ik had mezelf in de problemen gebracht 
met een pionoffer dat er op het eerste gezicht 
aantrekkelijk uitzag, maar een aantal zetten later niet 
meer. Franks positie zag er goed uit maar de andere 
partijen waren op dat moment nog onduidelijk. Bij de 
partij van Koert bleek later al heel wat gebeurd te zijn 
(zie de analyse hieronder). In het verdere verloop van 
de wedstrijd kwamen geen grote verrassingen meer 
voor. Sjoerd en ik konden het niet bolwerken, maar 
Richard knokte zich wel goed terug in de partij. Gezien 

de stand van zaken deed hij zelfs nog een (nauwelijks 
verantwoorde) winstpoging, maar zijn tegenstander 
vluchtte naar een eeuwig-schaakmechanisme. Franks 
voordelige positie was moeilijk in een concreet 
winnende stelling om te zetten. Hij probeerde het 
uiteindelijk met een eindspel waarin hij twee pionnen 
tegen een paard had, maar zijn tegenstander wist zijn 
buitenspel staande koning en paard snel genoeg terug 
in het spel te brengen om Franks kansen te 
neutraliseren. Vincent had ondertussen met een 
combinatie materiaal gewonnen, maakte het daarna 
goed af en deed zo nog iets terug. De overige partijen 
van Koert en invaller Ivo van der Gouw waren eerder al 
in remise geëindigd. 
 
De wedstrijd werd zo helaas afgesloten met een krappe 
nederlaag. Jammer natuurlijk, maar gezien het feit dat 
we drie vaste spelers moesten missen (waarmee ik 
geen afbreuk wil doen aan de goede resultaten van de 
invallers) niet rampzalig. De verwachting voor de rest 
van het seizoen is hiermee wel duidelijk: als we een 
plaats in de (sub)top willen veroveren, zullen we flink 
aan de bak moeten. Er ligt dus nog heel wat werk voor 
ons… 
 
Red: zie voor de gedetaileerde uitslagen En Passant nr 
29. 
 

Ron Wagenaar – Koert van Bemmel (analyse van 
Koert) 

 

 
11. …, g5!? 
Ziet er vrij verdacht uit en deze zet werd na afloop ook 
bekritiseerd. Fritz vindt de zet echter wel ok (maar ik 
heb hem niet lang laten rekenen). 
12. a4, a5 13. g3 
Zwarts g5 lijkt dubieus omdat een wit stukoffer op f4 
daardoor een goede optie lijkt, maar zwart heeft 
mogelijk een verdediging, al kan alleen een uitgebreide 
analyse een eindoordeel vellen.  

Een minder goed begin is nog heel wat werk…. 
Daan Holtackers 
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13. d5, Pe5 (13. …, Pb4 14. Pxf4!, gxf4 15. Lxf4, 0-0 16. 
Lh6, Dd6 17. Lxf8, Lxf8) 14. Pxf4, gxf4 15. Lxf4, Pbd7! 
(15. …, Pg6? 16. Dd4). 
13. …, Lh3 14. Tf2, Dd7? 
14. …,0-0 15. gxf4, g4; 14. …, Tg8 15. Kh1, Dd7. 
15. d5?! 
15. Lxf7?, Kxf7 16. Db3+, Kg7 17. Dxb6, fxg3; 
15. gxf4!, 0-0-0 (15. …, gxf4 16. Lxf4, 0-0-0 17. Lxf7) 16. 
fxg5, Lxg5 17. Lxg5, Dg4+ (17. …, Thg8 18. Pe4) 18. 
Kh1, Dxg5 19. Lxf7, De3 20. Dg1, Pxd4 21. Pxd4, Dxd4 
22. Dg3, Ld7 23. Pb5. 
15. …, Lc5 16. dxc6, Lxf2+ 
16. …, Dxc6?? 17. Pd4. 
17. Kxf2, Dxc6 18. Ld5?? 
18. Dd4?, Dg2+ 19. Ke1, Df1+ 20. Kd2, Td8; 
18. Dg1!, Dc5+ (18. …, 0-0-0 19. gxf4, gxf4 20. Lxf4, 
Thg8 21. Lg3, Le6) 19. Ke1, Dxg1+ 20. Pxg1, Le6 21. 
Lxe6, fxe6 22. gxf4. 
18. …, Dc5+ 19. Dd4, Dxd4+ 20. Pxd4, Pxd5?? 

Ik was in de veronderstelling dat meteen slaan op d5 en 
dan een lange rokkade zou winnen, omdat een paard op 
e7 of f5 toch hopeloos was. Meteen lange rokkade heb 
ik praktisch niet naar gekeken... (stom!). 
20. …, 0-0-0! 21. gxf4, gxf4 22. Pc6 (22. Ld2, Pxd5 23. 
Tc1, Kb8 24. Pxd5. Txd5 25. Lxf4+, Ka8 26. Pb5, Tf5 
27. Ke3, Lg2 28. Pd6, Tf6) 22. …, bxc6 23. Lxc6. 
21. Pxd5, 0-0-0 22. Pe7+, Kd7 
En nu zag ik pas dat er na Kb8 2 paarden naar c6 
kunnen... 
22. …, Kb8 23. Pec6+ (23. Pb3, The8; 23. Pb3, The8; 
23. Pef5, Td5; 23. Pdf5, Lxf5 24. Pxf5, Td5 25. Ph6, 
Tc8) 23. …, bxc6 24. Pxc6+, Kb7 25. Pxd8+, Txd8 26. 
gxf4, g4 27. Le3 Met een remisestelling. 
22. …, Kc7? 23. Pb5+, Kb8 24. gxf4, The8 25. Ta3, Ld7 
26. Te3 En wit staat beter. 
23. Pd5, Kc8 24. Pe7+, Kd7 
0,5 – 0,5 

Even voorstellen 
Ton van Eck 

Toen ik de vraag kreeg van Robert Naasz om een 
bijdrage te leveren voor de rubriek Even voorstellen van 
ASV wist ik ineens waarom ik met veel plezier de laatste 
donderdagavonden hier ben. ASV is een club. Een 
schaakvereniging. Met een wekelijks bulletin en een 
heus clubblad. Een verzameling mensen die schaken 
leuk vindt en twee, drie, soms wel bijna 4 uur 
stilzwijgend tegenover elkaar hun hobby beoefent. 
Binnen dat zwijgen is er plezier. Binnenpretjes, om een 
goede zet, of juist een binnenpretje omdat jouw blunder 
niet gezien werd, of omdat het juiste antwoord van je 
tegenspeler komt, waarvoor waardering. Om je heen zie 
je af en toe een knikje (zal wel goed gaan daar, denk je 
dan), of een paar kuchjes achter elkaar en mompelende 
klanken als tja tja tja. Denkende mannen! (sorry Ingrid, 
maar ik heb tot nu toe op jou na alleen maar mannen 
gezien). 
 
Even voorstellen dus. Want meer dan 
naamsuitwisseling en soms even de vermelding  over 
hoe het de week ervoor is verlopen is er weinig 
persoonlijke informatie over het bord gegaan. 
Ik ben Ton van Eck, geboren in Arnhem, maar vanaf 
mijn kleutertijd tot de kleutertijd van mijn kinderen vooral 
in het westen van het land gewoond en gestudeerd. Ben 
nu 45 en twee kinderen, zoon van 18 en dochter van 15, 
ben Slavist (studie) en voer het management over een 
deel van een re-integratiebedrijf. Zit regelmatig in 
buitenland, veel in Polen, waar ik mijn enige 
schaakmaatje in de privé-sfeer heb. 
Woon dichtbij de Monnikensteeg en ben in mijn 
kindertijd een trouwe bezoeker geweest van Vitesse. 
Samen met mijn opa liep ik dan trots door het bos naar 
de ingang, bijna precies daar waar nu het clubhuis van 
ASV is gevestigd. 
 
Met mijn opa damde ik. Hij was goed. Tenminste dat 

dacht en vond ik. En ik spiegelde me aan hem. Samen 
zaten we gebogen over damproblemen en Ton 
Sijbrands was mijn held. Pas na de dood van mijn opa, 
ik was 14 of 15 heb ik het schaakspel ontdekt. Af en toe 
een spelletje met vrienden, jaren dan weer niet, korte 
opleving tijdens studententijd en daarna tot het 
internettijdperk waarin we nu leven nauwelijks meer 
geschaakt. Internet was de enige mogelijkheid voor mij 
om af en toe een spelletje op “mijn niveau” te spelen. In 
mijn vrienden- en kennissenkring had ik nauwelijks 
tegenstand, en was er dan ineens iemand die wel echt 
kon schaken dan had ik gelijk geen enkele kans meer.  
Kortom: redelijk wat partijtjes gespeeld de laatste jaren, 
maar in mijn korte carrière bij ASV (sinds juni dit jaar) 
heb ik meer directe speelpartners gehad dan in mijn 
leven daarvoor. 
 
Mijn reden om bij ASV te gaan spelen is divers: lekker 
dichtbij, veel leden (dus vast wel mensen rond mijn 
niveau), en het idee dat ik hier nog wat kan groeien in 
mijn spel. 
Ik ben nooit eerder clubspeler geweest. Ben dus 
zoekende naar mijn rating, ben nu op een veilige lagere 
rating ergens midden in de laagste groep ingedeeld. In 
het vragenlijstje dat ik van Robert Naasz kreeg werd 
gevraagd naar mijn ambitieniveau: die is simpel en 
helder, ik wil graag in dit seizoen meer zicht krijgen op 
waar ik nu sta. Ik zal mijn partijtjes winnen en verliezen 
maar uiteindelijk ergens een plekje moeten krijgen die 
redelijkerwijs overeenkomt met mijn niveau. De analyse 
thuis van de gespeelde partijen dwingt en zet me aan tot 
geconcentreerder denken en het weer oppakken van 
wat studiemateriaal. 
 
Robert vroeg me ook om een partij van mezelf te 
beschrijven en van commentaar te voorzien. Altijd lastig. 
En welke kies je?  
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In alle bescheidenheid kies ik een partij welke ik met 
winst kon afsluiten. Een partij die ik eigenlijk niet had 
kunnen winnen. Immers, in een recente column in de 
Volkskrant van Gert Ligterink werd haarfijn uitgelegd dat 
de opening e2-e4 niet anders kan eindigen dan in 
remise…. 
Beste Gert, het is me toch gelukt! 
 
Ik kies deze partij omdat hij het beste weergeeft hoe ik 
het liefst speel. Niet al te gekke openingszetten (mijn 
repertoire is namelijk zeer beperkt), maar na een tiental 
zetten wil ik toch beroering in de tent gooien, soms te 
roekeloos, soms met goed gevolg. 
1. e4  c5 
2. Pf3  d6 
Alles wijst op een open siciliaanse variant die ik in alle 
stilte nog eens ga oefenen thuis op mijn gemakje. Hier 
wist ik dat ik in de lijn van de opening d4 zou kunnen 
spelen, met een ruil van de c/d pion en daarna paard op 
d4. Met lichte jaloezie kijk ik wel eens om me heen op 
donderdagavonden als dit soort open standen op het 
bord verschijnen. Ik voel me daar niet prettig bij en ik ga 
rustig de latere zet Lc4 voorbereiden en alvast het vakje 
a2 leeg maken om daar eventueel later in de partij 
plezier aan te beleven voor mijn witte loper. Eerst nog 
even ervoor zorgen dat de zwarte loper niet in de 
verleiding gaat komen om mijn paard op f3 te gaan 
pennen, en erger voor mij ..te gaan ruilen. Ik hou van 
mijn paarden! 
3. h3  Pc6 
4. Pc3 a6 
5. a3  Pf6 
6. Lc4  e6 
7. d3  Le7 
8.Ld2    0/0 

 
Zonder verder enig diepgaander inzicht in deze stand 
voel ik me op mijn gemak en kan ik in elk geval mijn 
eigen spel spelen. Vast allerlei voetangels en valkuilen, 
maar met het uitzicht op straks de lange rokkade ben ik 
vastbesloten maar eens de stelling na zwarts rokkade 
open te gaan breken. 
 
9.  g4  h6 
10.g5  hg5 
11.Pg5 Pe5 

12. De2 PxLc4 
Jammer eigenlijk, ik had me nog zo voorgenomen aan 
het begin van de partij om bij enige aanval op de witte 
loper terug te gaan naar a2 om de lange lijn vast te 
houden.. 
13.dxPc4 e5 
14. 0/0/0 g6 
15. Tdg1 Kg7 
16. h4 
Nu maar doorgaan ook, twee torens netjes naast elkaar, 
vraagt om een open lijn! 
16…..  Th8 
17.Pd5 Pxd5 
18. ed5  Lf5 
19. h5  Dd7  

 
 
Had ik me toch even in lastige positie gemanoeuvreerd 
door Pd5 op zet 17?? Tijd voor de open lijn dan maar.. 
20. hg6 Lxg6 
21. Df3 Txh1 
22. Txh1 Df5 
23. Dxf5 Lxf5 
24. Tg1 Lg6 
25. f4  Th8 
26. Lc3 Lf6 
27. fe5 de5 
28. Pe4 Th2 
29. Kb1  
Naar centrum toe was wellicht beter geweest, maar voel 
me hier veiliger! 
29 …… Th5  
Ik denk dat deze zet mij het uiteindelijke voordeel heeft 
opgeleverd, als ik het nog goed kan herinneren ben ik 
na deze zet van zwart even koffie gaan halen, voelde ik 
me iets beter weer, de toren van zwart laveert even op 
de h lijn, tijd voor mij dus om in alle rust de aanval in te 
zetten. Wat kan schaken toch spannend zijn! 
30. Pxc5 Th4 
31. Pb7 Tc4 
32. Pd6 Tc5 
33. Pe8 Kf8 
34. Pxf6 Ke7 
35. Tf1 e4 
36. Lb4 
 
Zwart geeft op.  
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Natuurlijk, de voorzitter is ook een clublid. Het spreekt 
vanzelf, dat een interview met hem zeer de moeite 
waard is. 
 
Erik, je bent nu al bijna zes jaar voorzitter. Wat betekent 
dat voor je? 
 
In de eerste plaats verantwoording. Ik ben er elke dag 
mee bezig. Ik hoop, dat ik ASV iets speciaals kan 
geven. We hebben al ons tweede beleidsplan. Ik zeg 
“we” omdat ik wil benadrukken, dat dat niet alleen de 
voorzitter is, of het bestuur. Nee, we hebben iedereen 
gevraagd er goed naar te kijken en na discussie op de 
ledenvergadering zijn de stukken aangenomen. Ze 
worden gedragen door de leden. Dat betekent niet, dat 
je dan als bestuurder niets meer te regelen hebt. Hoe 
gaat het met de jeugdafdeling? Hoe stel je de teams 
op? Zijn er genoeg auto’s in een team? Maar de richting 
is wel helder. Ik heb die beleidsplannen geïntroduceerd 
op de club. Dat komt omdat ik niet alleen maar op de 
winkel wil passen. Ik wil meer. 
Eigenlijk ging het verzoek voorzitter te worden wel leuk. 
Henk Kuiphof vroeg mij zijn taak over te nemen, maar 
straalde uit, dat hij niet geloofde, dat hij een positief 
antwoord zou krijgen. Kennelijk was binnen het bestuur 
afgesproken, dat hij eerst mij zou vragen. En in het 
verleden had ik ook al eens “nee” gezegd. Toen voelde 
ik me nog te jong. Maar diezelfde avond heb ik nog “ja” 
gezegd. Ik heb daar geen spijt van gehad. Ook nu heb 
ik nog steeds ambitie en ik heb er plezier in. Dat komt 
vooral omdat iedereen blij lijkt met de club. De sfeer is 
prima en iedereen straalt de ambitie uit om met ASV 
verder te groeien. Of dat nou om ledental gaat of om het 
halen van kampioenschappen. ASV leeft bij de leden. Er 
wordt veel gedaan – ook wedstrijden. Het is altijd 
gezellig op de club. Iedereen grijpt nog altijd naar de 
clubbladen. Het voorjaarstoernooi is al een lange 
traditie. De toevoeging van het weekendtoernooi en het 
vierkampentoernooi heeft een breed scala aan 
mogelijkheden gecreëerd, die ook voor verschillende 
doelgroepen zijn bedoeld. Dat gaat allemaal zeer 
succesvol. Het Arnhems kampioenschap had vroeger 
35-40 deelnemers. Met het laatste OSKA hadden we er 
al ruim 150. We moeten ons al de vraag stellen waar de 
bovengrens ligt. Ook bij het Vierkampentoernooi 
verbaas ik me zo snel als de groei gaat. Daar vind ik het 
prachtig om te zien, dat een 2200-speler zijn best doet 
om een reiswekkertje te winnen. Het is toch prachtig, 
dat wij zo tegen de stroom in kunnen roeien. Helaas 
kampen veel clubs met teruglopende ledenaantallen en 
wij groeien steeds verder. Soms ten koste van de clubs 
die het moeilijk hebben. Toch blijf ik ervan overtuigd dat 
de clubs die actief zijn altijd stappen vooruit zullen 
blijven zetten. Achterover leunen kan echter nooit. Dat 
kunnen ook wij ons niet permitteren. Onze 
competitieopzet draagt ook bij aan het succes. Weinig 

clubs kunnen garanderen, dat je het hele jaar door elke 
week tegen een speler van ongeveer eigen kracht kunt 
uitkomen zonder dat je regelmatig dezelfde 
tegenstander treft. De nieuwe toevoeging van een B- en 
een C-groep heeft de strijd verder aangewakkerd.  
 
Was je blij met ons elfde team? Je hebt ooit gezegd, dat 
onder jouw voorzitterschap ASV naar twaalf teams zal 
gaan.  
 
Natuurlijk was ik daar blij mee. Maar aantallen wil ik niet 
meer noemen. De sfeer moet goed zijn en de leden 
moeten ook actief zijn. Dan komt het met de 
ledenaantallen ook goed. En die sfeer is prima. Leden 
helpen elkaar waar dat nodig is. Ik vind het geweldig, 
dat bijvoorbeeld Herman de Munnik nu elke week wordt 
opgehaald. We lijken binnen de club voor alle klussen 
mensen te hebben. Het enige probleem blijft het 
opruimen op het eind van de speelavond. Bij het 
weekendtoernooi moest ik erom lachen hoe de 
bordenjongens met elkaar een wedstrijd aangingen 
hoeveel borden zij konden bijhouden. Het leidde er toe 
dat we elke ronde 18 partijen live op internet hadden. 
Komend seizoen zit ons veteranenteam mogelijk met 
een vervoersprobleem bij de uitwedstrijden. Henk 
Kelderman heeft met zijn 91 jaren laten weten, dat de 
verre bestemmingen lastig worden voor zijn team. Het is 
toch fijn, dat je eigenlijk nu al weet, dat ook dat 
probleem wel opgelost zal worden. Want bij ASV kan 
het toch niet zo zijn, dat de veteranen niet meer aan de 
competitie mee kunnen doen, omdat de uitwedstrijden 
te bezwaarlijk zijn? 
 
Het recente Euwe-Stimulanstoernooi is uit de lucht 
komen vallen. Vertel er eens wat meer over. 
 
Ja, het was totaal onverwachts. Eric de Winter van Velp 
was er achter gekomen, dat men elders met de 
organisatie van dit toernooi bezig was, maar dat dit 
weinig succesvol aangepakt werd.  De datum stond 
overigens al vast. Hij heeft toen de mensen kunnen 
overtuigen het naar Arnhem te laten gaan. Eric en zijn 
vrouw Ria horen alle eer te krijgen voor het evenement. 
Eric had ook de contacten met de deelnemers aan de 
grootmeestergroep. Mijn bijdrage was het opzetten van 
een regionale groep. Dat viel overigens niet mee. 
Spelers hadden in een aantal gevallen hun vakantie al 
vastgelegd. Ik denk, dat het allemaal een succes is 
geweest. Het Rijnhotel bleek een erg gelukkige greep. 
Wij hadden vaak meer bezoek dan een 
grootmeestertoernooi in Amsterdam in dezelfde periode 
had. De uitstraling op de Arnhemmers via de pers is 
groot geweest. De commentaarzaal zat elke keer vol. 
Ook de grootmeesters leken gegrepen door de optimale 
sfeer, die er heerste. Olafsson liet weten, dat hij het zo 
leuk had gevonden, dat hij weer meer toernooien wil  

Clublid 
Hendrik van Buren en Erik Wille 
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gaan spelen. Het is toch schitterend, dat Panno gewoon 
mee ging zitten analyseren met de spelers uit de 
regiogroep. Hopelijk kan alles nog weer eens herhaald 
worden. 
 
Nog even terug naar ASV. Ben je optimistisch?  
 
Volgens mij is ASV nog niet uitgegroeid, maar we 
moeten actief blijven. Een grote club heeft leden  vaak 
meer te bieden dan een kleinere. Bij ons is dat zeker zo 
omdat leden bereid zijn veel voor elkaar te doen. De 
band met de club blijft ook vaak behouden zelfs als men 
naar het westen of noorden verhuist. In Arnhem hebben 
we ook nog eens het geluk, dat De Toren net zo actief is 
als wij zijn en het ook hen goed gaat. En ook De 
Sleutelzet gaat het niet slecht. Arnhem is echt een 
schaakstad geworden. Mooi is dat De Toren en ASV 
niet in dezelfde vijver vissen. De Toren heeft een andere 
sfeer, speelt op maandag en heeft haar focus vooral op 
de jeugd gericht. ASV heeft vooral veel senioren, ook uit 
de verre omstreken van Arnhem en het richt zich vooral 
op publiciteit door veel te organiseren. De Rijn scheidt 
de twee clubs die elkaar verder perfect aanvullen. 
 
Kijk je wel eens hoe je vader dingen deed?   
 
Ja, natuurlijk. Maar niet alleen mijn vader. Je kunt van 
iedereen iets leren. Zo zat mijn moeder in het bestuur 
van een gymnastiekvereniging. Van verschillende 
mensen heb ik wat afgekeken. En zelf heb ik ook meer 
ervaring dan alleen ASV. Ik heb veel voor honkbal 
gedaan. Ik heb daarvan geleerd, dat het leiden van een 
schaakclub relatief gemakkelijk is. Bij andere takken van 
sport moet je voor meer dingen zorgen. Daarom kan 
schaken ook goedkoper zijn dan andere sporten. Het is 
overigens jammer, dat we weinig aandacht krijgen. Dan 
spreek ik niet zo zeer over de pers.  De politiek wil niet 
begrijpen, dat schaken en andere denksporten een 
grote sociale functie hebben. Men spreekt er alleen over 
bewegingssporten. Ik heb al een paar keer geprobeerd 
mensen uit de Arnhemse politiek hiervan te overtuigen; 
maar tot nu toe was dat weinig succesvol. 
 
Zoals je weet, vragen wij steeds  om een stukje eigen 
werk van de geïnterviewde. Wordt dat een moeilijke 
keuze?  
 
Ach, het zal wel iets van een oudere datum worden; iets 
uit de tijd, dat ik nog schaken kon. 
 
Het werd zelfs uit een nog iets vroegere periode, dus 
net voordat ik een beetje kon schaken. Het komt uit een 
wedstrijd van ASV 3 tegen Wageningen, gespeeld op 2 
maart 1978. ASV 3 speelde in die tijd eerste klasse 
OSBO. Om het geheugen even op te frissen: dit is uit de 
tijd dat ook in de eerste klasse OSBO nog met tientallen 
gespeeld werd en dat partijen na vier uur spelen werden 
afgebroken. Het fragment werd al eerder gepubliceerd 
in En Passant, maar dat was toen nog geen weekblad. 
 
 
 

 

 
In deze stelling heb ik zwart tegen H. Smit en het is rond 
middernacht. We gaan afbreken en ik moet een zet 
afgeven. Als ik de pluspion weet te verzilveren, kan ASV 
3 met 4½-5½ winnen. De keuze is lastig, zeker voor een 
speler die het niet van zijn eindspeltechniek moet 
hebben. De beheerder van de zaal zei dat ik toch echt 
moest opschieten met het afgeven van de zet, want hij 
ging het licht uitdoen. Toen deze ook echt daad bij het 
woord ging voegen, besloot ik maar tot dameruil: 1. … 
Dxf3 Een week analyseren volgde, waarbij de ASV-ers 
het voordeel hadden, dat alleen de stellingen met 
dameruil bekeken moesten worden. De analyses 
kwamen steeds weer op vergelijkbare remisevarianten 
uit als 2. gxf3 Kd7 3. f4 Ke7 4. Kd2 Kf7 5. Ke3 g6  6. 
hxg6 Kxg6 7. Kf3 en de pluspion brengt geen winst 
meer. Een week hard werken (zonder computers, want 
die waren in die dagen nog geen gemeengoed) leverde 
uiteindelijk toch de winst op. Nooit zal ik de gezichten 
van de Wageningenspelers vergeten bij het openen van 
de enveloppe, waar de zet uit moest komen. De 
wedstrijdleider voerde dameruil uit en op de gezichten 
van alle omstanders verscheen een glimlach van oor tot 
oor. Overtuigd van de remise sloeg de witspeler terug: 
2. gxf3 f4! á tempo produceerde ik de zet, die de winst 
zou brengen. Ik zag aan de gezichten dat ze deze niet 
verwacht hadden. Het is een pionoffer, maar daardoor 
slaag ik erin om de witspeler in tempodwang te krijgen. 
3. Kd2 Kd7  4. Kd3 Ke7  5. Ke4 Kf7  6. Kxf4 g6 en nu 
ineens blijkt het nut van het vrije veld op f5 en de 
mogelijkheid om met de koning naar g5 te kunnen. Na 
7. hxg6 Kxg6  8. Kg4 h5+ 9. Kh4 Kh6 moet de witte 
koning terug en komt zwart binnen. Ook de poging van 
opponent Smit hielp niet: 7. Kg4 gxh5+ 8. Kxh5 Kg7 9. 
f4 Kh7  10. f5 exf5 11. Kh4 Kg6 12. Kg3 Kf7  0-1  
 
Door het verhaal erom heen schoot deze stelling me als 
eerste te binnen. Het is waarschijnlijk ook het enige 
eindspel dat ik in mijn carrière gespeeld heb. Zeker met 
pluspion. 
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Inleiding 
 
Na het kampioenschap van vorig seizoen is de 
doelstelling duidelijk: Handhaven in de KNSB 3e klasse! 
Vorig seizoen had ik dezelfde doelstelling, maar dan 
voor de OSBO promotieklasse en u weet waar dit in 
resulteerde …. 
 
De KNSB 3e klasse B is toch een ander verhaal. 
Hieronder volgt de stand op gemiddelde rating van de 
opgegeven spelers: 
 

Uit deze groep degraderen minimaal 2 teams en kan 
zelfs 3 teams zijn. U ziet: Het wordt een lastig karwei om 
bij de 1e zeven te eindigen. 
 
ASV 3 bestaat uit onderstaande spelers: 
 

Ten opzichte van vorig seizoen is heten we 2 nieuwe 
teamleden welkom: Kees Sep en Fokke Jonkman 
(beiden van ASV 2). Afscheid nemen we van onze 
topscoorder en clubkampioen Bert Buisman (naar ASV 
2) en ons jeugdig talent Bijan Zahmat (naar ASV 4). 
 
Doordat er 4 ASV teams tegelijk op de zaterdag spelen, 
zal het moeilijk worden om de teams voltallig te laten 
aantreden. Gelukkig zijn spelers bereid om vooruit te 
spelen, wat de lasten ietwat verlicht. 
 
De wedstrijden 
 
We wisten dat het een moeilijke opgave zou worden om 
de torenhoge favoriet Amersfoort te verslaan in de 1e 
ronde. Uiteindelijk konden we de nederlaag beperken tot 
2½ - 5½. Paul de Freytas en Ivo van der Gouw waren 
doorgeschoven naar het 2e. De winstpartijen zijn 
gespeeld door Gonzalo Tangerife en Martin Weijsenfeld. 
Fokke Jonkman speelde remise. Kees Sep, Barth 
Plomp, Ruud Wille en de 2 invallers Erika Belle en 
Gerben Hendriks hebben hun partij helaas verloren. 
Voor details zie EP en ASV site (met dank aan de gebr. 
Wille). 
 
De 2e ronde speelden we in en tegen Almelo een 
knappe 4-4 gelijkspel. Na remises van invaller Jan 
Knuiman en Ruud Wille wist Barth Plomp een 
verrassende overwinning binnen te halen. Kees Sep 
behaalde ook remise. Door het goede stukkenspel van 
Paul de Freytas kon hij 2 pionnen winnen, wat genoeg 
was voor de overwinning. Ivo van der Gouw maakte in 
tijdnood een klein foutje met fatale gevolgen. Bij deze 
3.5 -2.5 stand resteerde nog 2 spannende wedstrijden: 
die van Fokke Jonkman en Gonzalo Tangerif. Fokke 
wist te voorkomen dat zijn tegenstander de pluspion 
uitbuitte en hield remise. Gonzalo heeft tot het laatst toe 
geprobeerd om er een remise uit te slepen, ondanks 2 
pionnen achterstand, maar het mocht niet baten. 
  
In tegenstelling tot vorig seizoen wonnen we de eerste 2 
wedstrijden niet, dus het gaat hier echt om handhaven 
en niet om het kampioenschap… (maar dromen kan 
altijd nog!) 
 
Op 3 november spelen we thuis tegen ESDGOO, wat 
ook weer een een spannende wedstrijd zal worden! Dus 
kom gerust eens kijken… (O ja, ASV 1, 2 en 4 spelen 
dan toevallig ook thuis). 
 
Martin Weijsenfeld, 
Teamleider ASV 3. 

ASV 3 heeft moeilijke start 
Martin Weijsenfeld 

Nr Team Gem. 
 

Elo 

Verschil 
met  

ASV 3 
1 Amersfoort 2097 + 163 

2 Dr. Max Eeuwe 2 2021 + 87 

3 ESGOO 2 2014 + 80 

4 Doetinchem 1999 + 65 

5 Almelo 1996 + 62 

6 Staunton 1950 + 16 

7 ASV 3 1934   

8 DSC Drachten 1917 - 17 

9 Spassky’s 1904 - 30 

10 Dion Hardenberg 2 1847 - 87 

Nr Naam KNSB 
aug 
2007 

ASV  
juni 
2007 

1 Gonzalo Tangerife 1973 2035 

2 Kees Sep 1973 2016 

3 Barth Plomp 1921 2007 

4 Fokke Jonkman 1932 2001 

5 Paul de Freytas 1956 1966 

6 Ivo van der Gouw 1934 1934 

7 Martin Weijsenfeld 1873 1927 

8 Ruud Wille 1914 1923 

  Gemiddeld 1934 1976 



28 

 oktober 2007 ASV-Nieuws 

Dinsdag 2 oktober was het weer zover. Het 
Daglichtschaak begon haar nieuwe seizoen. 
Ondanks dat er geen ruchtbaarheid aan de start 
was gegeven viel de opkomst met 11 man en 1 
vrouw niet tegen. Helaas geven sommige 
schakers er de brui aan omdat het niveau te 
hoog zou zijn. Dat is betreurenswaardig. Temeer 
omdat de overblijvende zwakke schakers het 
dan nog moeilijker krijgen. Met name Marion 
Buesink en Anton van der Aa. Ik doe toch een 
beroep op de afgehaakte schakers: kom terug! 
Eind oktober zal ik een stukje schrijven in de 
krant(en). Aan de hand hiervan komt altijd 
response, meestal ook zwakke schakers. 
Volgende ronde zullen ook alle Nijmegenaren 
present zijn. 
 
Nu dan de competitie. Deze middag was geheel 
voor Hans Donker. Met 3 zeges gaat hij 
ongeslagen aan kop. Zijn achtervolgers zijn Dick 
Hajee, Jan Vermeer, Fritz 8 en Ko Kooman. Zij liggen 5 
minuten achter. Fritz 8 is een vervelende speler. Dat 
ondervond Henk Kuiphof, die deze middag niet echt 
goed draaide. 
 
 

Alles bij elkaar weer gezellige middag en niet in de 
laatste plaats door de lekkere koffie, geserveerd door 
Ans. Deze hield bij de aanvang een toespraakje, waarbij 
ze het NIVON onder de aandacht bracht.  
De volgende ronde zal worden gehouden op dinsdag 6 
november.  

Daglichtschaak is weer van start gegaan 
Jan Vermeer 

Uitslagen Daglichtschaak 2007/8 ronde 1 t/m 3  
1e ronde     2e ronde     

Vermeer, Jan Eder, Horst 1-0 Vermeer, Jan Hajee, Dick 0-1 Hajee, Dick Donker, Hans 0-1 
Hendriks, Rolf Marion Buesink 1-0 Donker, Hans Hendriks, Rolf 1-0 Kooman, Ko Vermeer, Jan 0-1 
Kooman, Ko Horst, Henk ter 1-0 Noordhuis, Piet Kooman, Ko 0-1 Fritz 8 Kuiphof, Henk 1-0 
Buren, Hendrik van Noordhuis, Piet rem Cornips, Rob Buren, Hendrik van 1-0 Eder, Horst Hendriks, Rolf rem 
Kuiphof, Henk Donker, Hans 0-1 Buesink, Marion Eder, Horst 0-1 Noordhuis, Piet Horst, Henk ter 0-1 
Hajee,Dick Cornips, Rob 1-0 Aa, Anton van der Fritz 8 0-1 Buren, Hendrik van Aa, Anton van der 1-0 

3e ronde     

Ranglijst Competitie 1 na ronde 3 seizoen 07/08 

Nr 
Voor-
naam Naam Score Stijg WP SB 

Rat-
ing Int TPR 

1 Hans Donker 3.0 3.0 4.5 4.5 1713 3 2062 
2 Dick Hajee 2.0 2.0 6.5 3.5 1717 3 1870 
3 Jan Vermeer 2.0 2.0 5.5 3.5 1733 3 1734 
4 Fritz 8 2.0 2.0 4.0 1.5 1820 2 1998 
5 Ko Kooman 2.0 2.0 3.5 1.5 1577 3 1762 
6 Rolf Hendriks 1.5 1.5 5.0 1.3 1627 3 1580 
7 Horst Eder 1.5 1.5 4.0 1.3 1526 3 1629 
8 Hendrik van Buren 1.5 1.5 2.5 0.8 1603 3 1628 
9 Henk Kuiphof 1.0 1.0 6.5 1.0 1655 3 1566 
10 Rob Cornips 1.0 1.0 5.0 1.5 1759 2 1653 
11 Henk ter Horst 1.0 1.0 3.5 0.5 1558 3 1478 
12 Piet Noordhuis 0.5 0.5 4.5 0.8 1586 3 1312 
13 Anton  van der Aa 0.0 0.0 4.5 0.0 1538 2 1309 
14 Marion Buesink 0.0 0.0 3.5 0.0 1513 2 1182 

Even voorstellen 
Pascal Losekoot 

Tsja, dat is altijd lastig, zo'n verhaaltje over mijzelf. Voor 
je het weet krijg je een verhaaltje als "Ik ben Pascal, ik 
ben 29 jaar en woon in Soest. Mijn hobbies zijn 
schaken, fietsen, cricket en mijn kat Ahimsa...", nee laat 
ik daar maar niet aan beginnen.  
  
Als schaaktrainer werd ik twee, drie jaar geleden door 
Nico Schoenmakers benaderd om schaakles te geven. 
Twijfels. Het leek me zeker leuk, want volwassenen 
lesgeven is toch iets anders dan jeugd en afwisseling is 
prettig. Maar ja, de afstand, en ik was net begonnen aan 
een avondstudie pedagogiek - naast mijn deeltijdbaan 
als Software Ontwikkelaar (zelf prefereer ik de term 

programmeur) voor het mysterie van Justitie. Maar het 
was maar een korte serie, dus zei ik "ja". En al snel 
bleek ik een goede keus gemaakt te hebben. ASV is 
een actieve vereniging met veel leden en de trainingen 
bevielen me goed. Het rijden heeft zijn voor- en 
nadelen. Op de heenweg kom ik direct uit mijn werk en 
mag ik van de file tussen Utrecht en Arnhem genieten, 
maar terug kan ik gebruikmaken van mijn meest 
favoriete snelweg - de A30, waar ik doorgaans met 
behulp van Queen voorkom dat het late tijdstip voor 
slaperige ogenblikken zorgt.  
  
Verder valt er natuurlijk nog veel meer te vertellen,  
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maar laat ik het kort houden. De laatste tijd doe ik het 
iets rustiger aan in organisatorisch opzicht. Ik ben al 
jaren jeugdleider van de Baarnse Schaakvereniging en 
speel in het eerste achttal van die vereniging, in de 
Promotieklasse van de SGS. Aangezien ik dan niet in 
de KNSB-competitie, maar wel in de regionale 
competitie van een andere bond mag uitkomen, zal ik 
komend seizoen als invaller in het vierde ASV-team 
meespelen. Dan kan ik eens de sfeer van ASV proeven 
en wellicht enkele van mijn "leerlingen" (zoals Robert en 
Ruud) een beetje in de gaten houden... 
  
Zelf schaak ik regelmatig, gewoon intern in Baarn of een 
toernooi, in Nederland of het buitenland. Zo ook in juni 
bij het Open Kampioenschap van Utrecht. Voor deze 
partij kreeg ik de spektakelprijs! Verdiend? Kijk maar 
even mee! 
 
Munnik,T - Losekoot,P [B40] 
 
OKU 2007 (4.18), 10.06.2007 
 
Spektakelprijs groep 1, OKU2007  
 
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Ld3 Wat 
minder gebruikelijk. Normaal gesproken wordt dat vaak 
in de Kann variant gespeeld, als zwart a6 heeft 
gespeeld. 5...Pc6 6.Pxc6 [6.Pb3 d5 7.exd5 Pxd5 lijkt me 
goed voor zwart.] 6...bxc6 7.c4 [In mijn "book" staat hier 
nog 7.0–0 d5 (uiteraard, hier draait het allemaal om).] 
7...Dc7 8.0–0 Ik wilde eerst rokeren voordat ik d5 zou 
spelen. De vraag is waar de loper heen moet. c5 leek 
me een mooie plek, voorkomt immers Le3 én f2-f4 en 
neemt dus zwarte velden in bezit. 8...Lc5 9.Pc3 Ik 
besloot net als in de vorige partij aggressief te spelen. 
De directe pointe is natuurlijk dat ik Pg4 dreig. En na 
Pg4 kan ik het veld e5 innemen (ervanuitgaand dat wit 
zich tegen mat verdedigt...) 9...h5 10.Le2 Terug. [10.h3 
Pg4 11.hxg4 hxg4 Hoe kan wit het mat voorkomen? 
12.Te1 (12.g3 Dxg3#) 12...Dh2+ 13.Kf1 Dh1+ 14.Ke2 
Dxg2 met goede compensatie voor het stuk, alhoewel 
het na 15.Le3 waarschijnlijk wel verdedigbaar is.; 10.g3 
h4] 10...De5 Om aan te tonen dat de zwarte velden van 
mij zijn, 
ga ik op 
e5 staan. e4 dreigt verloren te gaan en wellicht heb ik 
de optie Dd4. 11.Dd3 Een kromme zet die toont dat wit 
problemen heeft. 11...La6 Dit lijkt me een belangrijk 
verschil met 'normale' Sicilianen: er staat nu geen pion 
op a6. [11...Ld4 heb ik overwogen maar nu leek 12.Lf4 
me sterk.] 12.g3 Hier heb ik lang nagedacht. Het idee 
achter g3 is natuurlijk Lf4. Ik moet uitkijken voor dame-
insluiting, bijvoorbeeld na Lf4 Dd4 Dc2 en Tad1. 12...g5 
Voorkomt Lf4. Nadeel: de g-pion is erg zwak. [12...d5 
13.Lf4 Dd4 (13...dxe4 14.Lxe5 exd3 15.Lxd3 lijkt me wat 
beter voor zwart.) 14.Dxd4 Lxd4 15.cxd5 Lxe2 16.Pxe2 
wilde ik voorkomen.; 12...h4?! 13.Lf4 Dd4 14.Dc2 hxg3 
15.Tad1; 12...0–0–0 13.Lf4 Dd4 14.Dc2 toont ook het 
probleem.] 13.Kg2 [13.Kh1 Pg4] 13...d5  
 
 
 

 
 
14.exd5 [Hier leek 14.f4! me correct en dan was ik 
14...dxe4 (14...Dc7 (Fritz) 15.fxg5 Lxc4) 15.fxe5 (15.Dd1 
Dd4 16.fxg5 Pg4 17.Dxd4 Lxd4 18.Pxe4 en zwart staat 
een pion achter. 18...Pe5) 15...exd3 16.Lxd3 Pd7 van 
plan. 17.Lxg5 Pxe5 18.Lf6 Pxd3 19.Lxh8 Lxc4 lijkt me 
een interessante slagenwisseling maar of het 
gedwongen is, is de vraag.] 14...Pxd5?! Ik wil 'te leuk' 
doen [14...cxd5 is prima en beter. 15.f4 Dd4 16.Dxd4 
Lxd4 17.cxd5 Lb7 18.Lb5+! Ke7 19.Lc6] 15.Pxd5 
[15.Pe4 is nu irritant.] 15...cxd5 16.Dc2 Lb7! Ik 
herkende dat de lange diagonaal de plek is voor de 
loper. Er dreigde ook (min of meer) Da4+. 17.f4 Dit lijkt 
me slecht (en te laat). De koningsstelling wordt 
opengegooid. 17...dxc4+ 18.Lf3 Lxf3+ 19.Txf3 Dd5 
blijven pennen. [19...De1 20.Tf1] 20.fxg5 h4 
Openbreken! 21.h3 hxg3 22.Lf4 Txh3! 23.Lxg3 
[23.Kxh3 Dxf3 gevolgd door het erbij halen van de a8-
toren.]  

 
 
23...Txg3+! Even nog een offer om mee af te sluiten. 
24.Kxg3 Dxg5+ 25.Kh2 0–0–0! Ke7 wint ook, maar 0–
0–0 dreigt zowel Td2 als Th8. 26.Td1 Dh5+ 27.Kg2 
Dg4+ 28.Tg3 Dxd1 29.Dxc4 Td2+ 30.Kh3 Dh5+ en wit 
gaf op. 31.Dh4 Th2+ 0–1 
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Hoe gaat een componist eigenlijk te werk? Zet hij wat 
stukken op het bord en ziet hij dan toevallig iets, waar 
wel wat van te maken valt? Nee! Zij weten altijd precies 
wat ze gaan maken. Ze weten alleen nog niet hoe dat 
eruit komt te zien. In concoursen wordt vaak ook een 
opdracht meegegeven, waaraan men zich moet houden. 
Een componist, die in zijn eentje bezig is zoekt in elk 
geval naar iets nieuws. Als dat lukt krijgt het zijn naam 
en blijft hij voor eeuwig voortleven. Zo’n thema is 
tegenwoordig overigens iets ongelofelijk ingewikkelds. 
Soms moet je het een paar keer lezen voordat de 
bedoeling duidelijk wordt. Wat is het Schor-thema? 
Hierbij ontpent wit met de sleutelzet een zwart stuk, 
terwijl een wit stuk gepend raakt. Het ontpende zwarte 
stuk ontpent nu wit weer. Zeker in het Duits levert zoiets 
een onnavolgbaar proza op. 
Dat componisten op zoek zijn naar iets speciaals weten 
we inmiddels allemaal door het geweldige boekje van 
Tim Krabbé “De man die de Babson task wilde maken”. 
(Het boekje met de fantastische openingszin: “Wie het 
verhaal van Drumare niet kent weet niets van 
schaken.” )Tegenwoordig weet bijna iedereen wat de 
Babson task is: Na de witte sleutelzet promoveert zwart. 
Als dat naar dame is wordt dat weerlegt met een witte 
damepromotie, promoveert wit tot toren, dan weerlegt 
wit dat met een promotie tot toren. Hetzelfde gebeurt 
met loper en paard. Anderhalve eeuw is hiernaar 
gezocht – ook door componisten van naam en faam. 
Drumare zag jaar na jaar vruchteloos wegglijden 
alsmaar zoekend naar het onmogelijke. Het boekje van 
Krabbé is inmiddels twintig jaar oud, maar nog steeds 
om van te smullen. 
Veel minder bekend is een andere zoektocht, waar ik 
vandaag over schrijf. In het eerste diagram staats een 
negenzet uit 1856 van Konrad Bayer. Hij was in die tijd 
waarschijnlijk de beste Europese componist, gezien de 
prijzen, die hij aan een stuk binnen wist te slepen.  
 

 
Zet de stand toch even op want problemen meelezen is 
niet eenvoudig. Hierbij de oplossing 1.Tb7 Dxb7 

(probeer maar uit. Als zwart niet slaat is het sneller uit.) 
2. Lxg6+ Kxg6 3.Dg8+ Kxf5 4. Dg4+ Ke5 5. Dh5+ Tf5 6. 
f4+ Lxf4 7. Dxe2+ Lxe2 8. Te4+ dxe4 9. d4X  Iedereen 
was het erover eens. Dit was iets héél moois. Naar 
analogie van ander schaakwerk kreeg dit probleem het 
predicaat “onsterfelijk” mee. 
Het probleem werd nog vele malen herdrukt; ook in 
onze tijd. Na een dergelijke publicatie in de zeventiger 
jaren was de toon van de reacties echter ineens anders. 
“Hoe kan je zoiets als onsterfelijk betitelen, als wit niet 
eens al zijn stukken offert.” Inderdaad waren een loper 
en een paard in het kistje achtergebleven. En dus ging 
men weer aan de slag om de onsterfelijkheid binnen te 
halen. De opgave bleek eenvoudiger dan de Babson 
task, die overigens op dat moment nog niet opgelost 
was. Al in 1977 lukte het Zhatko om een betere versie te 
maken. Het werd een elfzet, waarbij de mechanismen 
van Bayer grotendeels intact gehouden werden. 
DIAGRAM 2.  

 
1. Ta7 Dxa7 2. Lxf6+ Kxf6 3. Df8+ Kxe5 4. Df4+ Kd5 5. 
Pxe3+ Txe3 6. Lg2+ Lxg2 7. Dg5+ Te5 8. e4+ Lxe4 9. 
Dxd2 Lxd2 10. Td4+ cxd4 11. c4. Maar de machine 
draaide en was niet meer zo simpel te stoppen. In 1979 
vond Gul weer een andere invulling. DIAGRAM 3.  
 

Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 



31 

 oktober 2007 ASV-Nieuws 

Nu werd het al een twaalfzet. 1. Pfe6+ dxe6 2. Pxe6+ 
fxe6  3. Lxf6+ Kxf6  4. Txf4+ gxf4 5. Df8 Ke5 6. Dxf4+ 
Kd5 7. Dg5+ Te5 8. e4+ Lxe4 9. Dxd2 Txd2 10. La2+ 
Txa2 11. Td4+ cxd4 12. c4X Is dit thema nu uitgeput? Ik 
denk het niet. Maar bij mijn weten is er geen derde 
variant meer op de markt gekomen. Dat lijkt ook logisch. 
Het loont niet meer om er nog naar te zoeken. Het 
probleem is al opgelost. 
 
Overigens is het natuurlijk ook een taak van 
componisten de schaker, die even zonder tegenstander 
zit, leuk bezig te houden. Dat vind je overigens niet vaak 
terug. Het lijkt erop, dat componisten vooral voor elkaar 
bezig zijn. Onbegrijpelijk is dat niet want de 
mechanismen, die ze in hun opgaven stoppen zijn soms 
zo gecompliceerd, dat alleen de echte kenner ze weet te 
waarderen. Misschien kijken die ernaar met het gezicht 
van de wijnkenner, die je op de televisie een slok ziet 
nemen. Maar toch maar eens de tanden zetten in iets 
bijzonders. Het is bekend: deze rubriek toont altijd drie 
problemen en de vierde is voor jullie zelf om op te 
lossen. Vandaag een tweezet. Maar vergeet maar dat 
Fritz kan helpen.  
 

De opgave luidt: wit geeft mat in twee zetten. De 
sleutelzet is 1. Dxb7 gevolgd door 2. Dc8 mat. Of toch 
niet? Zwart heeft toch 0-0 als verdediging. Dat is nu 
precies de opgave. Waarom mag zwart geen …0-0 
meer spelen? Dit soort opgaven is tamelijk populair. 
Deze opgave van A. Ivanov won de vijfde prijs in een 
concours, waaraan 53 componisten meededen en in 
totaal 98 problemen inzonden; allemaal 
retrogadeproblemen. 
 
En dan zijn we natuurlijk nog de oplossing schuldig van 
de vorige rubriek, die over pionstudies ging.  
 

 
De studie van Troitski vind ikzelf prachtig. Het gaat er 
natuurlijk om, dat de a-pion promoveert. Maar na 1. a4 
bxa3 e.p. 2. bxa3 staat de zwarte koning in het 
kwadraat. Het is zaak eerst wat doorgangen voor die 
koning te blokkeren. 1. f6 gxf6 2. Kxg2 Kg4 3. a4 bxa3 
4. bxa3 Kf5 5. a4 Ke5 6. d6 cxd6 7. c6 dxc6 8. a5 Kd5 9. 
a6 en de pion is niet meer tegen te houden. 

Euwe-Stimulanstoernooi 
Erik Wille 

1 april 2007 zal me nog lang bijblijven. Het was een 
rustige zondag. Ik was de bestuursvergadering van later 
die week aan het voorbereiden. Telefoon! Ik neem op en 
aan de andere kant van de lijn tref ik Eric de Winter, een 
goede bekende uit schaakland. Bij velen bekend als 
speler van Velp 1 en als deelnemer aan de meeste 
ASV-toernooien. Eric de Winter valt meteen met de deur 
in huis. Hij is betrokken bij de organisatie van een 
internationaal toernooi en hij zoekt nog een locatie en 
mede-organisatoren. “Is dat niet wat voor ASV?” Zonder 
een seconde na te denken over de consequenties van 
mijn antwoord, komt er vol overtuiging “jazeker” uit mijn 
mond. Eric legt me vervolgens uit dat het gaat om een 
invitatietoernooi met tien spelers uit alle delen van de 
wereld, waarvan een aantal een meester- of 
grootmeesternorm moet kunnen halen. We filosoferen 
vervolgens wat over kandidaten voor het 

organisatiecomité en we spreken drie dagen later af. In 
drie dagen blijkt een ambitieus mens veel te kunnen 
doen. Als we bij elkaar komen, is het organisatiecomité 
gevormd. Eric de Winter en zijn vrouw Ria van Doorn 
zullen gesteund worden door de broers Wille en later 
ook door de ervaren toernooiorganisator Peter Boel.  
 
Het was het begin van ruim vier hectische maanden, 
waarin het doorzettingsvermogen van Eric en Ria enorm 
was. Geen hindernis was te hoog en binnen no-time 
was een prachtig deelnemersveld gevormd, hadden we 
in het Rijnhotel een schitterende speellocatie gevonden 
en was de wedstrijdleiding en persdienst compleet. 
Geen zee was ons te hoog en dus besloten we ook een 
regionale groep samen te stellen met voor een deel 
jonge talentvolle spelers, een vrouw en spelers met een 
band met ASV en Velp. Het werd uiteindelijk een groep  
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met vijf sterke geroutineerde KNSB-spelers en vijf 
aanstormende talenten. Helaas bleef de groep zonder 
vrouw, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door 
de deelname van Bianca Mühren en Nona 
Gaprindashvili in de internationale groep. ASV was door 
trainer Willy Hendriks in de hoofdgroep en met Wouter 
van Rijn (Arnhems kampioen en oud-lid van Velp), Léon 
van Tol en oud-ASV-er Guust Homs in de regiogroep 
ruim vertegenwoordigd. 
 
Intussen slaagde Eric de Winter erin met Jan Timman, 
Genna Sosonko, John van der Wiel, Lex Jongsma, 
Ruud Janssen en Herman van Riemsdijk (die tevens 
gastmeester was) een prachtige groep commentatoren 
te strikken voor de explicatie tijdens de ronden. Dat die 
groep goed gekozen was, werd dagelijks door een grote 
groep toernooivolgers bewezen. 
 
16 augustus. Vier maanden waren voorbij gevlogen. De 
openingsdag van het Euwe-Stimulanstoernooi was daar. 
En nou moest het allemaal kloppen. Internet moest 
werken. De spelers moesten op tijd in Nederland 
aankomen. De zaal moest fraai aangekleed zijn. De 
korte voorbereiding bleek goed benut te zijn. En vol trots 
konden we bij de opening alle schakers, Arnhems 
Sportwethouder Rita Weeda en zelfs ook de dochters 
van Max Euwe verwelkomen. Het was gelukt. Arnhem 
was weer eens tien dagen schaakstad nummer één. 
Toernooidirecteur Eric de Winter zorgde er met veel 
humor voor dat de opening geen langdradig stijf 
gebeuren werd. Origineel was de loting met doosjes 
Arnhemse meisjes. We dronken na de 
openingsceremonie samen een borrel en ik zei tegen 
Eric de Winter en Ria van Doorn: “Nu zijn wij klaar”. Ze 
keken me niet begrijpend aan. “Morgen gaan ze 
schaken en dan hebben wij niet veel meer te doen. Het 
werk hebben we de afgelopen maanden gedaan”. De 
volgende dag gaven ze me gelijk. En dat gelijk was 
meteen een compliment aan vooral juist Ria en Eric. De 
grote trekkers in de voorbereiding hadden aan alles 
gedacht. Grote klasse!! 
 
Dan het toernooi zelf. Hoe moet je dat nu beschrijven? 
Strijdlust, sfeervol, vriendschappelijk, open, spannend, 
leerzaam, goed voor het imago van het schaken…… 
Woorden schieten tekort. Het is niet te doen om precies 
te schetsen wat dit toernooi zo bijzonder maakte. Het 
was een aaneenschakeling van mooie momenten in een 
bijzondere omgeving. Ik heb in De Gelderlander 
geprobeerd de ambiance te schetsen: 
 
“Het Arnhemse Rijnhotel ademt dezer dagen alleen 
maar schaken. Twintig schakers uit alle delen van de 
wereld bewegen zich een serene rust tussen de snel 
stromende Rijn en de schaakkunst aan de wanden van 
de Veluwezaal. Het is voor de andere hotelgasten 
onmogelijk om aan de schaaksfeer te ontkomen. Ook in 
de lobby van het hotel hangt zorgvuldig door de Velpse 
kunstenaar Geert van Tongeren geselecteerde 
schaakkunst. In de aangrenzende ruimte weet 
commentator Lex Jongsma zo’n vijftig 
schaakliefhebbers te onderhouden. “Toen ik vanmorgen 

naar Arnhem reed, dacht ik, zal ik het publiek vertellen 
van mijn twee partijen tegen Nona Gaprindashvili? En 
toen dacht ik, ik vraag het gewoon aan mijn publiek”. 
Prompt kreeg de van anekdotes overlopende spreker 
direct lik op stuk. “Nee Lex, laat maar”, klonk het gevat 
uit het publiek. De schaakjournalist laat zich echter niet 
uit het veld slaan en een half uur later volgt het verhaal 
uit lang vervlogen dagen alsnog. In het zonnetje neemt 
de jeugd het terras, tot dan de laatste ‘schaakvrije’ 
plaats in. Andere hotelgasten kijken het tafereel met een 
glimlach aan. Het is de ambiance die past bij de 
gedachte achter het Euwe-Stimulanstoernooi. Het 
toernooi geeft jong en oud, man en vrouw, afkomstig uit 
alle werelddelen een kans op titelresultaten.” 
 
Dat was een deel van het verhaal in De Gelderlander 
van 20 augustus. Het geeft een beetje weer hoe het 
was, maar eigenlijk moet je er geweest zijn. Het was 
prachtig om te zien hoeveel strijdlust er was. Korte 
remises waren er nauwelijks. Het was prachtig om te 
zien hoe de spelers met elkaar omgingen. De Argentijn 
Oscar Panno schoof regelmatig aan bij de analyse van 
een partij uit de regiogroep. Ook mengden de spelers 
van de internationale groep zich regelmatig tussen het 
publiek. Ze deden dan enthousiast mee tijdens de 
explicatie van de overige partijen. De openheid van de 
spelers gaf een extra dimensie aan het toernooi. Ze 
waren na de partijen benaderbaar voor het publiek en bij 
de eerste partijen die uit waren, kon het publiek ook 
vaak de analyse van nabij volgen in de perskamer van 
Peter Boel. 
 
Dan nog maar wat fragmenten, voornamelijk van onze 
ASV-ers. Dat spreekt voor zich. 
 
2e ronde: Wouter van Rijn – Anton van Rijn (UVS) 
 

 
Wouter heeft een pion veroverd. In de tijdnoodfase gaat 
het na het onhandige 1. … Td7 ineens hard. 2. De8+ 
Een schaakje dat een nuttige penning oplevert. 2. … 
Kh7  3. Kh2 Eerst even van de onderste rij weg, want 
anders heeft zwart met Td1+ een belangrijk schaak in 
de stelling. 3. … h5  4. Te7 Txe7 5. Dxb5 en Wouter 
wint. 
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4e ronde: Anton van Rijn – Léon van Tol 

 
In dit eindspel zien we de andere ASV-er. Léon van Tol 
had vooral in het begin van het toernooi veel last van 
tijdnood. Later ging dat iets beter. Dit eindspel is op zijn 
minst boeiend. 1. axb3 a3!  2. bxc4 a2  3. cxd5 a1 D 
Met een dame meer moet de winst haalbaar zijn, maar 
dat blijkt toch lastig. 4. f6+ gxf6  5. gxf6+ Kf7 Dit blijkt 
een onnauwkeurig, want wit slaat nu met schaak op e6 
en dat scheelt een belangrijk tempo. Na 5. … Ke8 is de 
winst een stuk eenvoudiger. 6. dxe6 Dd1+  7. Ke3 Dg1+ 
8. Kf3 Dxd4 en zwart zal makkelijk winnen. 6. dxe6+ 
Kxe6 7. Lf3 Beter is 7. Lh3+ Kf7 8. Lg4.  
7. … Df1+ 8. Le2 Db1+ Met een reeks van schaakjes 
jaagt Léon van Tol vervolgens de koning van wit naar 
een betere positie en in onderstaande diagram is de 
winst al niet meer vanzelfsprekend. 
 

 
Wit gaat in deze stelling verder met 15. d5 Na 15. Kb4 
Db1+ 16. Kc3 lijkt eeuwig schaak de uitkomst. Nu krijgt 
Léon nog kansen na 15. … De5 16. Kb4 Kb6 17. d6+ 
Dxd6+ 18. Kc3 Dg3+ 19. Kb4 De1+ 20. Kb3 Db1+ 21. 
Ka3 Dg6 en zwart kan op winst gaan spelen. Léon koos 
echter voor 15. … Df2+ 16. Kb4 Db2+ 17. Ka4 Dc3 
Hierna leidt 18. e8D Dxc4+ tot remise door eeuwig 
schaak. 18. Lb5 Dc2+ 19. Kb4 De4+ 20. Kc5 De3+  ½-
½ 
 
Ronde 5: Guust Homs – Wouter van Rijn 
 
Dit is een cruciaal moment in de partij. Als Guust Homs  

 
hier voortzet met 1. Ph5 Lf8 2. Lf2 0-0-0 dan ontstaat 
een boeiend gevecht met licht voordeel voor wit. Wouter 
van Rijn ziet echter na 1. fxg5 zijn kans schoon. 1. … 
Pxe5 2. Pxe5 Lxe5 3. Le4 Td8 4. De3 Lxb2 5. Td1 
Lc3+ en Wouter van Rijn heeft een uitstekende positie. 
En dat voordeel verzilverde onze ASV-er overtuigend.  
 
In dezelfde ronde zorgde de tijdnoodfase bij Arjen van 
Herwaarden (Wageningen) – Anton van Rijn (UVS) voor 
het nodige vermaak. 
 

 
Arjen van Herwaarden kiest hier in vliegende tijdnood 
voor 1. Lxg6 Niet slaan is vervolgens waarschijnlijk het 
veiligst. Bijvoorbeeld 1. … Tab8, maar niet handig was 
1. … Lxc3 , want nu kan Arjen met 2. Lh7+ Kf8 3. Tg8+ 
matzetten. Toch bleek deze blunder een probaat middel 
in tijdnood, want Arjen vervolgde met 2. Lxf7 Kxf7 3. 
Df4+ en de Wageninger blijft een stuk achter. Anton van 
Rijn speelde het eindspel met vast hand naar winst. 
 
Ronde 6: Wouter van Rijn – Erik van den Dikkenberg 
 
Wouter heeft hier tegen de toen nog Veenendaler (nu 
Wageninger) Erik van den Dikkenberg al een mooie 
stand (diagram op pag 34). Na 1. … Lxa4 beslist 2. b3 
meteen. Aan de dreiging 3. Tc8+ Pf8 gevolgd door Lc5 
is niets meer te doen. 
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Bovenstaande fragmenten zijn zo maar een greep uit de 
regiogroep met analyses van een matig schaker. Ik 
volsta met de eindstanden. Daarmee ga ik dus voorbij 
aan het internationale spektakel. Peter Boel heeft echter 
op www.euwe-stimulans.nl uitstekende rondeverslagen 
staan met prachtige analyses. 

Deze tien dagen in augustus hebben op mij en naar ik 
hoop op vele schaakliefhebbers een onuitwisbare indruk 
achtergelaten. De sfeer en het spektakel op de borden 
maakte het bijzonder. Zelfs de onderaan geëindigde 
Vincent Rothuis haalde door zijn speelstijl de landelijke 
media.  
Dat ook de spelers het een plezierig verblijf in Arnhem 
hadden gevonden, bleek wel uit het dankwoord van 
Fridrik Olafsson aan het adres van de organisatie:  
 
“You did a fantastic job. Seldom have I been in a 
tournament where the atmosphere was so relaxed and 
pleasant, and in such beautiful surroundings. This is not 
uncommon in Holland. I have played here many times 
and in your country chess is not only a game or a sport, 
it is culture. The game has deep roots in Holland. It’s 
impossible to have better conditions than we had here.” 
 
En na zulke woorden past eigenlijk alleen nog een 
tevreden zwijgen en wie weet in de toekomst nog eens 
vaker. 

Einduitslag FIDE simu baru wang gapr pann hend muhr olaf zisk roth Totaal 

IM Simutowe 2421   ½ 1 1 ½ 1 1 1 ½ 1 7½ 

IGM Barua 2462 ½   0 1 1 0 1 1 1 1 6½ 

FM Wang 2348 0 1   1 ½ 1 0 ½ 1 1 6 

IGM Gaprindashvili 2364 0 0 0   ½ 1 1 1 1 ½ 5 

IGM Panno 2457 ½ 0 ½ ½   ½ 0 ½ ½ 1 4 

IM Hendriks 2420 0 1 0 0 ½   ½ ½ ½ 1 4 

WGM Muhren 2334 0 0 1 0 1 ½   ½ 0 1 4 

IGM Ólafsson 2452 0 0 ½ 0 ½ ½ ½   1 1 4 

IM Ziska 2408 ½ 0 0 0 ½ ½ 1 0   1 3½ 

Rothuis 2441 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0   ½ 

Internationale groep 

Einduitslag KNSB /FIDE haas aryn meur wryn oote herw veld homs dikk tol Totaal 

Mark Haast 2238 / 2028   ½ 0 1 ½ 1 ½ 1 1 1 6½ 

Anton van Rijn 2162 / 2201 ½   1 0 1 1 ½ ½ 1 ½ 6 

Tom Meurs 2103 / 2008 1 0   ½ 1 ½ 0 1 1 1 6 

FM Wouter van Rijn 2152 / 2203 0 1 ½   0 0 ½ 1 1 ½ 4½ 

Lars Ootes 2166 / 2064 ½ 0 0 1   1 ½ ½ 0 1 4½ 

Arjen van Herwaarden 2002 / 2133 0 0 ½ 1 0   1 ½ ½ 1 4½ 

Bram van der Velden 2131 / 2079 ½ ½ 1 ½ ½ 0   0 ½ ½ 4 

Guust Homs 2179 / 2196 0 ½ 0 0 ½ ½ 1   ½ 1 4 
FM Erik van den 
Dikkenberg 2143 / 2135 0 0 0 0 1 ½ ½ ½   0 2½ 

Léon van Tol 2217 / 2239 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ 0 1   2½ 

Regio groep 
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Mijn naam is Koen Maassen van den Brink en ik ben 22 
jaar oud. Ik ben opgegroeid in deze regio en sinds 2 
maanden woon ik weer in Arnhem. De afgelopen paar 
jaar heb ik in Groningen gestudeerd (niks afgerond) en 
nu ben ik werkzaam als bezorger/monteur van bedden 
etc. bij ons familiebedrijf te Velp.  
 
Toen ik 10 jaar oud was heb ik schaken geleerd van 
mijn toenmalige leraar aan de Roncalli-school in Velp. Ik 
was meteen verslaafd aan het spelletje en ik ben na 
enkele maanden lid geworden van de Velpse 
Schaakvereniging. Ik heb hier tot mijn 16e met veel 
plezier geschaakt en vele successen behaald. Ik werd 
een aantal maal kampioen van de interne 
jeugdcompetitie en heb stap 1 t/m 5 behaald. Mijn beste 
resultaat was een gedeeld 2e of 3e plaats bij een osbo 
jeugdkampioenschap, waar ik me vaag iets van 
herinner. In die tijd kreeg ik ook privé-training van zeer 
sterke schakers en niets leek een mooie schaakcarrière 
in de weg te staan…. 
Tot ik op een dag besloot te stoppen met schaken! Ik 
was overschaakt (!?!) en had meer zin om met vrienden 
lol te maken dan de nieuwste openingstheorie te 
bestuderen. In deze 5 jaren heb ik nauwelijks geschaakt 
en als ik al schaakte waren het 2-minuten vluggertjes 
via internet.  
 
Toch heb ik vorig jaar besloten om weer te gaan 
schaken en daar heb ik tot de dag van vandaag geen 
spijt van gehad. Ik ben lid geworden van Sissa in 
Groningen, waar ik zowaar weer plezier in het schaken 
terug kreeg. In het begin was het wel weer even 
wennen, maar toen ik na 2 maanden van iemand won 
met een elo van 2140 wist ik dat ik het nog niet verleerd 
was. Ik heb afgelopen seizoen zowel intern als extern bij 
Sissa vrij goed gescoord, en ik ben van plan dit bij ASV 
door te zetten. Het begin is er in ieder geval naar want 
na 3 interne partijen sta ik op 3 punten!  
 
Ik ben van plan de komende jaren redelijk wat tijd in het 
schaken te steken en ik hoop hierbij de ‘magische’ 
grens van elo 2000 te passeren. Ik sta nu op 1750 dus 
er is nog een hoop werk aan de winkel! 
 
Hieronder een leuk miniatuurtje van het begin van vorig 
seizoen. Het is een partij waarin beide spelers de 
opening niet geheel vlekkeloos spelen. Wanneer mijn 
tegenstander op zet 12 echter een afgrijselijke zet 
produceert is het heel snel afgelopen! 
 
Koen Maassen van den Brink (1691) – G.K Molenhuis 
(1705) (Sissa 3 – DAC 31-10-2006) 
 

1. e4    d6 
2. d4    Pf6 
3. Pc3    Pbd7 
4. f4    e5 

5. Pf3    e x d4 
6. D x d4  c6 
7. e5 (!?)  d x e5 
8. f x e5   Lc5 
9. Dh4    Pd5 (De7 en wit heeft een kleine 
plus, na de gespeelde zet heeft wit al +1(fritz) ) 
10.Dg3 (?!)  Tg8 
11. Ld3 (?)  g6 +- ( P x c3 12. b x c3 g6 0.25 = ) 
12. Pe4  

(wit heeft een prettige stelling, die door de volgende 
zet van zwart verandert in een totaal gewonnen 
stelling)  
12….   Lb6 (????) 
13. Pd6+   Ke7 ( 13…. Kf8 14. Lh6+ Tg7 15. Pf5 
La5+ 16. Kf1 + 4.8) 
14. Dh4+ (!) ( de beste zet in deze stelling, houdt 
ook h7 onder schot waardoor f6 niet kan)  
14…   Ke6 ( f6 (???) 15. D x h7+ Tg7 16. D 
x g7+  Ke6 17. Df7#) (P7f6 15. c4 kd7 16. c x d5 P x 
d5 17. D x h7 +6.0) 
15. Pg5+  

 
1-0 (het beste wat fritz nog geeft voor zwart is D x 
g5, wat genoeg zegt over de stelling) 

 
Met vriendelijke groet, 
Koen Maassen van den Brink. 

Even voorstellen 
Koen Maassen van den Brink 
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Zowel in de 1e thuiswedstrijd als in de 1e uitwedstrijd 
werd met 4 ½  - 3 ½  gewonnen! 
En dat tegen op papier zeker sterkere teams nl. het met 
Andries Mellema versterkte PSV-DoDo  en het volledig 
opgekomen Zutphen. 
 
In de wedstrijd tegen PSV – Dodo werd met 3 invallers 
gespeeld , die  2 ½  uit 3 scoorden! 
Robert Naasz wist zich voor de laatste wedstrijd van het 
vorige seizoen te revancheren met een zwaar 
bevochten plusremise! En Jochem Woestenburg 
debuteerde zeer goed met een overtuigende winst 
tegen de steeds sterker wordende Mark Kortrijk. 
Abbes stal een beetje de show in het begin van de 
wedstrijd en weerlegde doodnuchter de scherpe 
opening van zijn opponent , die vervolgens achter de 
feiten aanliep en keurig werd opgebracht. 
Murat won op zijn geheel eigen wijze en zette zo zijn 
goede vorige seizoen voort ! 
Het lekkerste wordt voor het laatst bewaard en bestond 
uit de geweldige overwinning van Erik Wille tegen de 
sterke (elo 2148) Rody Straat: 
 

 
Dit fragment komt uit de eerste ronde van de 
promotieklasse uit het treffen tussen ASV 4 en PSV/
DoDo. Op het eerste bord heeft Rody Straat namens 
PSV/DoDo een pion overgehouden, nadat Erik Wille 
deze ergens vergat terug te slaan. Toch is het nadeel 
steeds beperkt  voor de ASV-er. In het vervolg speelt 
Erik Wille op open lijnen en diagonalen richting de 
vijandelijke koning. 1. … g5 2. Pxe4 Pxe4  3. cxd5 
cxd5  4. Pd3 Kg7 Ruimte maken voor de toren om op 
de h-lijn te komen. 5. b4 Th8  6. Db2+ f6  7. c6 Hier wil 
wit teveel. 7. Dg2 was geboden. De zwarte toren moet 
geweerd worden uit de koningstelling van wit. In de 
partij volgde beslissend 7. … Th3 beslissend 8. Txe4 
dxe4  9. Dg2 Txd3  10. Dxe4 Tad8 0-1 
 
 
 
 

Tegen Zutphen was het de wedstrijd van Erika Belle ,die 
OSBO kampioen  Etienne Goudriaan (ook al elo 2148) 
in 2 ½  uur van het bord veegde!  
Vanuit de volgende stelling: 

 
 
E. Belle - E. Goudriaan 
 
Volgde:    19 ……         Pc4 
                 20 Taxf6      gxf6 
        21  Pd5 Dc6 
                 22  Pxf6+  Kh8 
                   23  Dh5        Dxf6 
                   24  Txf6        Pxe3 
                   25  Txf7        Lg7 
                   26  Dg5          

...en opgegeven 
 
Een lekker begin en na een snelle remise van 
ondergetekende en een degelijke overwinning van 
Siert , volgde weer the magic show van Murat die weer 
een punt opleverde en verder liet Gerben zien niet voor 
niets onze snelschaakkampioen te zijn  ! 
 
Al met al een goede start waarmee we een stukje op 
weg lijken om ons te handhaven in de sterke 
Promotieklasse! 

ASV 4 maakt droomstart 
Anne Paul Taal 
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Tijdens de sluitingsceremonie van het Euwe-
Stimulanstoernooi gingen de gedachten al uit naar de 
strijd om het Open Arnhemse schaaktitel die vijf dagen 
later in het Lorentz zou beginnen. Het aantal 
aanmeldingen dat een week voor het toernooi al door de 
130 heen was, zorgde voor een acuut opgesteld 
noodplan. Het moest immers wel passen in het 
sfeervolle grand-café. Uiteindelijk hebben 153 schakers 
met veel plezier meegedaan aan ons weekendtoernooi. 
Twan Burg werd kampioen op basis van de sterkere 
tegenstand. De Bosschenaar haalde net als 
streekgenoot Remco Sprangers, de Zeeuw Matthieu 
Freeke, oud-winnaar Stefan Kuipers en onze ASV-er 
Otto Wilgenhof vijf punten. 
 
De B-groep was zeker zo spannend, maar in de 
slotronde pakte Gilbert Leentjens uit Veldhoven in een 
uur tijd de toernooiwinst ten koste van Huub Blom. De 
OSBO-competitieleider kwam niet goed uit de opening 
en een blunder zorgde voor een snelle beslissing. 
Gilbert Leentjens won zo met 5½ punt de titel met een 
half punt voorsprong op Marcella Günther van De 
Toren. Marcella was de aanvoerder van een enorm 
aantal vrouwen en meisjes in het deelnemersveld. Het 
doet ons goed dat ons toernooi ook die belangrijke 
groep schakers aanspreekt. 
 
Bijzonder was de aanwezigheid van het talententeam 
Noord met hun trainer Daan Brandenburg. De jonge 
spelers die in de KNSB-competitie voor Unitas 3 in 
Groningen spelen, brachten menig routinier in het nauw. 
Elke partij werd vervolgens geanalyseerd en daar wordt 
de jeugd natuurlijk alleen maar beter van. Wij vonden 
het leuk dat we dit initiatief konden faciliteren. Alexander 
Kabatianski was er niet. De schaakmeester van 
Schaakstad Apeldoorn werd in de trein vanuit 
Osnabrück gecontroleerd op zijn identiteitsbewijs. 
Kabatianski bleek dat vergeten te zijn en de 
controlerend ambtenaar was niet te vermurwen. Hij liet 
de titelkandidaat voor het OSKA de grens niet over.  

Het is een mooie anekdote en hoewel het jammer was 
dat een favoriet afhaakte, ging het toernooi door alsof er 
niets gebeurd was. Schaken in het donker werd in de 
eerste ronde een nieuwe sport. In de eerste ronde bleek 
een deel van de borden onder een niet werkende lamp 
te staan. Onmiddellijk werd de spelers een andere 
(verlichte) plaats aangeboden. De meeste spelers 
bleven echter zitten. Blijkbaar konden hun zetten het 
daglicht niet verdragen…… De volgende ochtend 
hebben we het euvel verholpen door een TL-balk bij te 
plaatsen.  
 
Een andere sport was de strijd tussen de 
bordenjongens. Léon van Tol zorgde vanaf ronde 3 voor 
een sterk stijgend aantal partijen die live het internet op 
gingen. In zijn eentje volgde Léon acht partijen en dat 
motiveerde de anderen ook tot het uitbreiden van hun 
aantal partijen. Die strijd kwam de internetbezoekers 
zeer ten goede. Zelfs deelnemers die een bye namen, 
gingen die ronde thuis op de PC de partijen van hun 
clubgenoten of hun concurrenten volgen. Op zondag 
leidde dat tot 1985 bezoeken op onze site. In totaal 
trokken we tijdens het toernooi ruim 4000 kijkers. ASV 
viel dus weer enorm op in schaakland. 
 
Ongetwijfeld kan ik nog veel meer vertellen over dit 
OSKA. Maar elders in deze ASV-Nieuws staan de 
belevenissen van Ignace Rood en in de rubriek “Plaatjes 
kijken” staan ook enkele diagrammen uit het OSKA 
2007. Dat ook dit toernooi zo geweldig geslaagd is, is te 
danken aan de bereidheid van veel ASV-ers om de 
handen uit de mouwen te steken. Zelfs bij het opbouwen 
op vrijdagmiddag en het terugzetten van de zaal op 
zondagavond waren er aardig wat handen beschikbaar. 
Elke ronde waren er tenminste drie bordenjongens. 
Kortom: het was weer een gezamenlijke ASV-productie. 
En dan blijkt keer op keer dat ASV samen sterk is. Dank 
aan alle vrijwilligers en graag doe ik bij de toernooien in 
2008 weer een beroep op jullie. 

OSKA door alle recordgrenzen heen 
Erik Wille 
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Laten we beginnen met een diagram en een vraag: 

 
Diagram 1: Stelling na 47…Lf5-e4+ 
 
Vraag: Is deze stelling gewonnen voor zwart? Het 
antwoord vindt u aan het eind van dit stuk.  
 
Dieren 2007 liep niet echt lekker. Na 6 ronden stond ik 
op een schamel 2,5 punt. Wat was er aan de hand? 
Laten we eens kijken naar een fragment uit mijn partij uit 
de 6e ronde: 
 
Houwers - Naasz   
Dieren (B-Groep) (6), 30.07.2007 

Diagram 2: Stelling na 18. Pf3-d4 
 
In diagram 2 is weinig aan de hand. Ik sta met zwart wel 
prettig. Kort rokeren zou bv een optie zijn. Na 17 
minuten (!) nadenken, waarna ik nog 21 minuten over 
had tot de 40ste zet, speelde ik 18...h5?? Dit moet wel 
gebaseerd zijn op een misrekening, toch? 19.Dxg7 
Misschien gemist dat de pion op g7 instond? Nee, dat 
niet. 19...0–0–0 20.Dxf7 Gemist dat de pion op f7 ook 
valt? Nee! Of dat de loper op e7 nu hangt. Nee, ook 
niet! 20...Lxg2 Had ik gedacht dat deze desperado me 
zou redden??? Nee! Allemaal gezien! En toch h5 
gespeeld!! Als wit nu kalm 21.Kxg2! doet wint hij 

eenvoudig. Dat deed hij niet, ik kreeg nog wat kansen 
maar verloor uiteindelijk toch. En terecht!  
 
Goed. Als je op zo’n idiote manier verliest kun je maar 
beter kijken of je er nog iets van kan leren. Want van je 
fouten leer je het meest, nietwaar? Onwillekeurig liet ik 
alle wijze lessen, opgedaan uit de boekjes, de revue 
passeren. Een citaat uit Praktische Schaaklessen van 
Euwe: “Evenals de medicus, die eerst de toestand 
vastlegt om vervolgens de weg der genezing uit te 
stippelen – diagnose, therapie – zal ook de 
schaakspeler na het onderzoek der gegeven stelling, op 
grond van de gevonden kenmerken een plan 
ontwerpen.” Nou, daar had ik me niet echt aan 
gehouden. Ik wilde graag een explosieve partij met 
tegengestelde rokades en open lijnen naar de witte 
koning. Als ik met de stelling in gesprek was gegaan 
(vrij naar de schaatsfilosoof H. Gemser) had deze mij 
verteld dat dit er (nog) niet in zat. Wat ik deed leek meer 
op de romantische schaakstijl van voor Steinitz toen 
men nog dacht dat  briljante ingevingen, inspiratie en 
wilskracht genoeg waren om een partij te winnen, maar 
in mijn geval dan zonder het briljante. Nog iets dat me 
zorgen baarde: mijn tijdverbruik. Als je meer dan 15 
minuten nadenkt ga je waarschijnlijk een fout maken 
(van Nunn geloof ik).  
 
Alles wees erop dat ik simpelweg teveel wilde, ook als 
dat er niet in zat. Het plan voor de 7e ronde was dus 
duidelijk: een beetje vlot spelen en niet in elke stelling 
proberen een k.o.-zet te vinden maar gewoon (goede) 
zetjes doen. Laten we eens kijken hoe dat ging: 
 
Naasz - Mühren 
Dieren (B-Groep) (7), 31.07.2007 
 
De Mühren in kwestie is Yvette, de jongste van de 
schakende zusjes. Enkele jaren geleden, in de periode 
dat ik bij HMC in Den Bosch speelde, had ik nog een 
keer met haar in een team gespeeld, als invaller. Zie 
diagram 3. 

Diagram 3: Stelling na 26… Df7-e8 

Dieren 2007: dooddoeners en wijze lessen 
Robert Naasz 
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27.e6?! Kijk, daar heb je het al. Dit is nu juist zo’n 
stelling waar gewoon een zetje doen niet goed genoeg 
is. Het is tijd voor de knock-out. Want: wanneer je 
genoeg voordelen hebt verzameld moet je toeslaan. Mis 
je 'het moment' dan verwatert je voordeel. De juiste zet 
hier is 27.Lh4! Heel logisch. Wit dreigt een gruwelijke 
aanval te krijgen over de diagonalen. Ik heb deze zet 
wel overwogen en kan me niet meer herinneren waarom 
ik hem niet gespeeld heb...... De tijd begon hier, 
ondanks mijn goede voornemens, toch ook weer te 
dringen. Na 27.e6 had ik nog 12 minuten, Yvette nog 
minder. Dit verklaart de reeks suboptimale zetten tot de 
40ste zet. 27...f4 28.Lh4 Te laat. f6 is niet meer onder 
controle. 28...Pf5 29.Dg5 [29.Dxf4? Pxh4 30.Dxh4 
Lxf2+] 29...Pxh4? [29...h6] 30.Dxh4? [30.e7! Pxe7? 
31.De5+ en mat in 1.] 30...De7 31.Dxe7 Pxe7 Van mijn 
'zorgvuldig' opgebouwde voordeel is niets meer over. 
32.Ted1 Kg7 33.Ph2 c6 34.Pf3 Kf6 35.Kf1 Txd1+ 
36.Txd1 Td8 37.Txd8 Lxd8 38.Ke2 Pf5?! Gelukkig! Ik 
zag hier 38...Pd5! 39.Pd4 Lb6 met voordeel voor zwart. 
39.Kd3 c5 Een verzwakking? 40.Ke4 g5 En nog een? 
41.Kd5 Nog even snel gespeeld omdat ik niet zeker wist 
of we de 40 al hadden. Gelukkig hadden we nu weer 
een uur om de partij uit te spelen. Heerlijk, die 
tijdcontrole in Dieren! Zie diagram 4  

 
Diagram 4: stelling na 40. Ke4-d5 
 
41...b6?! Mij leek 41...Pd4! 42.Pxd4 cxd4 43.Kxd4 
beter. Dit ongelijke loper eindspel gaat wit nooit winnen. 
42.Lc2 Zoekt de overgang naar eindspel goed paard vs 
slechte loper. 42...Pg7 met remise aanbod. Hoewel Fritz 
ook vindt dat wit niks heeft dacht (en denk ik nog 
steeds) dat wit wel een plusje moet hebben met de 
actievere koning. Als wit de loper tegen het zwarte 
paard kan ruilen staat hij ook beter. Hoe dan ook, het is 
voor wit makkelijker spelen dan voor zwart en 
doorspelen kan dan ook geen kwaad. 43.Lxh7 Pxe6 
44.Lg8 Pf8 45.Pe5 Lc7 46.Pg4+ Ke7 47.Kc6 Ld8 
48.Kb7 a5 Deze logische zet is mogelijk niet goed. 
Aangezien zwart toch een pion gaat verliezen kan ze 
beter nu de pion op a7 weggeven onder gunstigere 
omstandigheden, bv [48...Pd7 49.Kxa7 Kd6 (49...Pf6 
50.Ph6 Pxg8 51.Pxg8+) 50.Ka6 Pe5 51.Ph6 [51.Pxe5 
Kxe5=] Kc6 en met wits paard en koning aan de rand 
heeft zwart waarschijnlijk voldoende compensatie.
(51...Pd3? 52.Pf7+). 49.Pe5 Pd7 Ik rekende op 49...Ke8 

50.Lf7+ Ke7 en had nu 51.Pc6+?! (Beter is 51.Lc4 ) 
51...Kxf7 52.Pxd8+ gepland. Dit wint ook maar is 
lastiger. 52...Ke8 53.Pc6 Pd7 54.a3 en zwart komt in 
zetdwang. 50.Pc6+ Ke8 51.Pxd8 Kxd8 52.Le6 Zie 
diagram 5.  

 
Diagram 5: Stelling na 52. Lg8-e6 
 
Wit wint de pion op b6 en daarmee de partij. 52...Pe5 
[52...Pf8 53.Lf5; 52...b5? 53.Lxd7 Kxd7 54.Kb6+-] 
53.Kxb6 Pd3 54.Kxa5 Pxb2 55.Kb5 Pd3 56.Lc4 Pxf2 
57.Kxc5 Pe4+ 58.Kb6 Pc3 59.Lb3 Kc8 60.a4 en de 
rest is niet interessant meer. Na 77 zetten en 6 uur 
spelen eindelijk: 1–0 Niet spectaculair, maar zo kun je 
dus ook een partij winnen.  
 
Dan nog even terugkomend op het 1e diagram: de 
stelling is niet gewonnen voor zwart. Zwart kan wel 
promotie van zijn g-pion afdwingen waardoor Wit zijn 
toren zal moeten opgeven maar het eindspel dat dan 
overblijft blijkt niet te winnen. Ik zal u niet vervelen met 
een uitputtende analyse maar het zou ongeveer zo 
kunnen gaan (vanuit diagram 1):  
 
48.Kh3 Kf3 49.Td4 Lf5+ 50.Kxh4 g2 51.Td1 Kf2 
52.Td2+ Kf1 53.Td1+ Ke2 54.Tc1 Kf2 55.a4 g1D 
56.Txg1 Kxg1 57.Kg5 Lc2 58.Kf4 Lxb3 59.a5! b5 Na 
slaan heeft zwart de verkeerde randpion. 60.a6 en 
remise. Zwart kan natuurlijk wel wat andere dingen 
proberen maar het komt elke keer op hetzelfde neer: 
eindspel van a + b pion tegen b pion + loper waarbij de 
zwarte koning buitenspel staat op g1. Wit maakt remise 
door snel met zijn koning naar de damevleugel te 
hobbelen en kan gebruik maken van het feit dat zwart 
de verkeerde loper heeft als zijn b-pion door slaan een 
a-pion wordt.  
 
Mijn tegenstander in de 4e ronde gaf in de stelling zoals 
weergegeven in diagram 1 echter op terwijl hij zuchtte: 
“Ik zie het niet meer!”. Nu was ik ook wel optimistisch 
over mijn kansen maar zelfs al was de stelling wel 
gewonnen, dan nog was opgeven voorbarig. Kortom: 
het is nooit te laat om op te geven! 
 
Op zoek naar iets anders vond ik nog dit mooie citaat 
van Korchnoj: “God mag weten wat bij het schaken de 
regels zijn en wat de uitzonderingen”.   
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