
1 

 Oktober 2010 ASV-Nieuws 



2 

 Oktober 2010 ASV-Nieuws 

slijterij wijnhandel wijntapperij 

PIET WACKI 

Ploenstraat 6, Duiven  
telefoon (0316) 26 12 92 

Bij uw gulle Bottelier tapt u 
uw eigen wijn gelijk een 

Fransman 
Keuze uit 16 soorten 

(advertentie) 

Steenstraat 96 
 

tel/ fax 026 4453603 
 

- Arnhem - 

Uw Fleurop bloemist 

(advertentie) 

Steenstraat 83 d 
6828 CG Arnhem 

Telefoon 026-4422366 

(advertentie) 



3 

 Oktober 2010 ASV-Nieuws 

 

Oktober 2010 .     Jaargang 15, nummer 1 

ARNHEMSCHE 
SCHAAKVEREENIGING 

 

Opgericht 31 Oktober 1891 
 

Clubavond: donderdag 
 

Locatie: 
Activiteitencentrum 
Schreuder 
Vlamoven 22-24 
6826 TN Arnhem 
 

Secretaris: Ruud Wille 
Laan van Klarenbeek 74 

 026-3615003 
mailto:r.wille@planet.nl 
 

Homepage ASV: 
http://www.asv-schaken.nl 

ASV-Nieuws 
 
Redactie: 
 

Robert Naasz 
 026 - 3705278 

 

Hendrik van Buren 
 
  
kopij: 
Jezuïetenstraat 33 
6823 PG Arnhem 
 

 026-3705278 
E-mail: 
robert.naasz@xs4all.nl 

Inhoud 
 
 
Van het bestuur………………………………………………. 4 
Plaatjes kijken - Theo Jurrius……………………………….. 5 
De Analyse - Marco Braam…………………………………. 7 
Een dagje over de grens - Ruud Wille……………………... 8 
Vier keer Larsen - Pascal Losekoot………………………... 9 
Ups & Downs in Dieren - Daan Holtackers………………... 10 
Clublid - Albert Marks & Hendrik van Buren………………. 13 
Wat te doen bij een meevallertje? - Peter Boel…………… 14 
Sterke start ASV 4 - Anne Paul Taal………………………. 17 
IN MEMORIAM: Henk Wille………………………………… 18 
Probleemrubriek - Hendrik van Buren……………………... 19 
OSKA: klein maar fijn - Erik Wille…………………………... 21 
Schaken in de Steenstraat - Ruud Wille…………………... 22 
De jeugdhoek - Frank Schleipfenbauer……………………. 23 
Interne competitie - Erik Wille………………………………. 25 



4 

 Oktober 2010 ASV-Nieuws 

De kop is eraf. In uw handen het eerste 
nummer van het nieuwe seizoen. De redactie 
is zeer verheugd te kunnen melden dat de 
rubriek ‘De Analyse’ na een seizoen 
afwezigheid weer terug is. Persoonlijk vind ik 
het psychologiseren van het spelletje een van 
de leukste bijkomstigheden van het schaken. 
Marco is er een meester in en weet het ook 
nog eens leuk te verwoorden. Ook Peter kijkt 
in zijn verhaal op pagina 14 wat dieper in de psyche van 
de schaker.  
 
Daarnaast verslagen van de verschillende evenementen 
die deze zomer hebben plaatsgevonden; Dieren, OSKA, 
Dortmund etc. Nog maar 1 teamverslag, maar wel van 
de wedstrijd waar nog lang over nagepraat zal 
worden…. En natuurlijk ontbreken de vaste rubrieken 

ook deze keer niet. Iedereen weer bedankt 
voor de verschillende bijdragen. Blijf komen 
met die kopij! 
 
Namens de redactie een goed seizoen en 
veel leesplezier toegewenst! 
 

Robert Naasz 

Om eerlijk te bekennen is deze aflevering ‘Van het 
bestuur’ een beetje ‘Van de voorzitter’. Uw voorzitter 
maakt namelijk meestal met input van zijn collega-
bestuurders het concept, waarna dat rondgestuurd 
wordt om commentaar te geven. De teamindeling had 
echter een grotere prioriteit, waardoor het de collega-
bestuurders onmogelijk gemaakt werd nog commentaar 
te geven. In deze aflevering een paar onderwerpen. 
 
Teams 
We zijn in het nieuwe seizoen alweer een week of acht 
bezig. In die tijd is er weer hard gewerkt aan allerlei 
zaken. Mogelijk heeft u daar niet zoveel van gemerkt, 
maar achter de schermen is alweer veel werk verricht 
zeker daar wat onze externe competitie betreft. Er is 
hard gewerkt om de teams voor de externe competitie 
op poten te zetten. Dit heeft geresulteerd in de 
deelname van maar liefst 13 ASV-teams aan KNSB- en 
OSBO-competitie. En dat zijn er twee meer dan 
afgelopen seizoen. 
 
“Dat is een waagstuk”, horen we velen denken. Dat 
zullen we zeker niet ontkennen. Het positieve van het 
verhaal is, dat iedereen die mee wil doen ook opgesteld 
staat. Bovendien kunnen we een vijftal jeugdspelers een 
mogelijkheid bieden om mee te doen. En natuurlijk 
zullen we ook eventuele nieuwe leden meteen laten 
meedoen. 13 teams vraagt echter een enorme 
organisatie. We zijn de teamleiders die deze klus dit 
seizoen gaan klaren enorm dankbaar. ASV-ers zijn 
gelukkig trouwe spelers en wij hebben er dan ook alle 
vertrouwen in dat u het de teamleiders makkelijk gaat 
maken door niet veel wedstrijden te missen. En we 
hopen dat u ook af en toe bereid bent om een hoger 
team te helpen met een invalbeurt. Het bestuur hoopt 

dat we de uitdaging om met alle teams steeds volledig 
aan de start te verschijnen samen tot een goed einde 
weten te brengen. 
 
Daarmee heeft Arnhem (ASV, De Toren en De 
Sleutelzet samen) intussen 25 externe teams. Arnhem 
is dus een echt schakersbolwerk geworden. Dat blijkt 
ook wel uit de ledenaantallen landelijk gezien. In het 
overzicht dat u onlangs in En Passant kon lezen staan 
De Toren en ASV zelf landelijk op een vierde en vijfde 
plaats. Geweldig!! 
 
Schaakpromotie 
Om ASV verder te promoten hebben we intussen ook al 
weer schaakdemo's gehad bij onze adverteerders van 
de verswinkels in de Steenstraat en in de bibliotheek 
Presikhaaf. Ook de demo in de bibliotheek in de 
Koningstraat staat nog op het programma. Daar zullen 
we op 16 oktober aanwezig zijn. En dat zal de laatste 
activiteit op dit gebied niet zijn. We hopen in het najaar 
tot afspraken te komen met Winkelcentrum Presikhaaf 
voor een promotionele happening. Specifiek voor de 
jeugd doen we weer mee aan de gemeentelijke 
kennismakingsactie “Sportwijs”. Binnenkort zullen we 
dus hopelijk weer een flinke groep kinderen extra bij de 
jeugdavond zien. 
 
Toernooien  
Velen van u hebben in de zomermaanden deelgenomen 
aan een van de vele toernooien (denk aan Oosterbeek, 
Dieren, Enschede, Vlissingen). Het Open 
Schaakkampioenschap van Arnhem in het eerste 
weekend van september vormt traditiegetrouw de 
afsluiting van de zomerperiode en de start van het 
nieuwe seizoen. Inmiddels behoort ons  

Van het bestuur 

Van de redactie 
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weekendtoernooi al tot het verleden. Het Lorentz 
Ondernemerscentrum, waar we altijd gastvrij worden 
onthaald, was weer het strijdtoneel. In Jaap Houben van 
SMB kreeg het toernooi een terechte winnaar. Hij 
onttroonde daarmee de kampioen van vorig jaar, Willy 
Hendriks. Onze eigen Otto Wilgenhof speelde overigens 
een ijzersterk toernooi. Daar waar we in de laatste ASV-
Nieuws van het afgelopen seizoen nog enthousiast 
meldden hoe drukbezet ons vierkampentoernooi was, 
gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat het 
deelnemersaantal bij het OSKA tegenviel. Dat moet in 
2011 beter.  
  
Trainingen 
Ook de trainingen op de maandagavond zijn weer 
begonnen. In drie groepen wordt er training gegeven. Er 
is nog plaats in de diverse groepen. Dus als u nog 
interesse heeft, neem dan even contact op met onze 
trainingscoördinator Nico Schoenmakers (e-mail: 
nicoschoenmakers@kpnplanet.nl).  
 
ASV-jeugd 
Deze zomer namen Xadya van Bruxvoort, Bent 
Schleipfenbauer en Pieter Verhoef deel aan het Open 
Nederlands jeugdkampioenschap. Het drietal scoorde 
heel aardig, maar belangrijker is dat ze weer veel 
ervaring opdeden. Dat laatste gaat natuurlijk ook weer 
gebeuren door het meespelen in de seniorenteams. De 
ASV-jeugdleiding timmert dit najaar flink aan de weg. Zo 
werd op de laatste vrijdag van september met jeugd van 
ASV, De Toren en WDC in ons clublokaal gestreden om 
de Rijn-IJsselcup. Op 13 november en 18 december is 
“ons” Activiteitencentrum Schreuder de arena, waarin 
door een kleine 100 kinderen hun OSBO-
competitiewedstrijden gespeeld gaan worden.  
 
OSBO 
Ons clublokaal is trouwens toch gewild. Zo zal voor de 
tweede keer in 2010 de OSBO-ledenvergadering bij 

ASV gehouden worden. Op woensdag 13 oktober 
presenteert een nieuw OSBO-bestuur zich aan de 
besturen van de OSBO-verenigingen. Kandidaat-
voorzitter is Alwin Pauptit van Meppel. Competitieleider 
Huub Blom blijft in het bestuur. Met hem keert secretaris 
Jos van Raan terug. De andere nieuwe bestuursleden 
zijn bekenden van ons. ASV-er Désiré Fassaert, oud-
ASV-er Johan van den Brink en Torenaar Jeroen van 
Onzen completeren het bestuur. We zijn benieuwd naar 
het beleidsplan dat door dit nieuwe college 
gepresenteerd zal worden. 
 
Dortmund 
Eind augustus is een groep ASV-ers naar Dortmund 
geweest om daar deel te nemen aan het rapidtoernooi 
van SV Eichlinghofen. Het was een buitengewoon 
geslaagde dag, waarover verderop in dit blad een 
verslag staat. Eind november komt een afvaardiging van 
onze Duitse vrienden naar Arnhem om hier hun jubileum 
te vieren. 
 
Daglichtschaak 
Op 5 oktober is in Aktiviteitencentrum De Molenbeek 
weer een start gemaakt met het daglichtschaak. Vanaf 
nu is het tot en met maart 2011 weer elke eerste 
dinsdag van de maand tijd voor deze leuke 
schaakactiviteit. Op de laatste dinsdag van maart 2011 
is de laatst bijeenkomst. Heeft u er vragen over, dan 
kunt u bij Jan Vermeer terecht. 
 
Interne competitie 
De competitie is inmiddels al weer vijf ronden onderweg. 
De opkomst is al goed, maar kan zeker nog beter. Dus 
kom allemaal spelen. Met 25 gespeelde partijen 
(inclusief de teamwedstrijden) doet u al mee om het 
clubkampioenschap. Maar juist ook als u dat aantal niet 
haalt, bent u van harte welkom. Wij wensen u dit 
seizoen weer veel schaakplezier.  

Allereerst een stelling van mezelf met mijn tegenstander 
in de hoofdrol uit de eerste ronde van externe dit 
seizoen. 

Jurrius – Vroombout 
 
Wit is aan zet en heeft een probleem op e3. Zwart dreigt 
Pxe3 en e5 met stukwinst en 1.Pc2 faalt op 1…Pxe3 
2.Pxe3 Lxe3+ 3.Kxe3 d4+! 4.Ke2 Lxf3 en zwart wint het 
pionneneindspel. Dus in tijdnood vond ik nog 1.Lg4 om 
na 1…Pxe3 eerst even de pion op e6 te slaan met 
schaak! 2.Lxe6+ dit was eigenlijk de 40ste zet  en dus 
moest zwart even nog snel een koningszetje doen. 
2…Kg7! De winnende! Hoewel zwart het nog niet 
gezien had. 3.Kxe3 Kf6 4.Lg8 Ke5! En wit verliest het 
paard op d4 en kan opgeven. 
 
Ook uit de externe die dag in het dramatische treffen 
tussen ASV 3 en 4 Jan Knuiman tegen Martijn Boele. 

Plaatjes kijken 
Theo Jurrius 
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En Jan vond hier met wit het leuke 1.Pf5! en het blijkt 
allemaal uit te zijn voor zwart, wit dreigt simpel 2.Dh8 
mat 1…Lxf5 rennen met de koning heeft ook geen zin 
na 1…Ke8 2.Tfe1 en bijvoorbeeld 2…Kd7 3.Pxg7 en er 
blijft niets over van zwart. 2.Lxf5 en als de toren 
weggaat met 2…Te8 volgt 3.Tbe1 en het kost zwart veel 
materiaal om niet mat te gaan. Martijn probeerde nog 
2…Pd2 3.Lxc8 Pxf1 4.Txf1 1-0 omdat na 4…Txc8 
5.Dh8+ de toren verloren gaat. 
 
Hier heeft Liedewij van Eijk zwart tijdens een potje in het 
ENCI toernooi in Maastricht van afgelopen zomer. 

Liedewij speelde hier het vervelende 1…Db6 waarna wit 
zo bevreesd was zijn b2 pion te verliezen dat hij 2.Tb1 
speelde, maar slaan op b2 was helemaal niet de 
bedoeling van zwart en na 2…Pd3+! konden de stukken 
weer in de doos omdat het op de volgende zet mat is op 
f2. 

Ook de volgende stand is uit het ENCI toernooi met 
Marco Braam achter de witte in zijn zoveelste potje 
tegen een jeugdtalent. Marco begint hier met 1.Pxg5!  
en nu mag de dame niet nemen omdat dan de toren op 
c2 verloren gaat, en nemen met de loper 1…Lxg5 kan 
niet vanwege 2.Db8+ en 3.Dh8 mat. 
Nu kan zwart met 1…Ld8 of 1..Tc8 de onderste rij 
verdedigen en de partij nog lang rekken maar na 1…
Td2 maakte Marco er fraai een einde van met 2.Db8+ 
Lf8 3.Th8+! Kxh8 4.Dxf8+ 1-0 want na 4…Dg8 5.Dh6+ 
Dh7 6.Dxh7 mat. 
 
Marco was op dreef in Maastricht want in de volgende 
stelling heeft hij wederom wit en de vraag is hoe je zo’n 
geweldige stelling nu snel wint. 

 
1.Pe7!  en nu is 1…Pxe7 verplicht en na 2.Dxe7 dreigt 
er 3.Tf8+ Lxf8 4.Dxf8 mat dus 2…Pc7 3.Tf7 en de toren 
en dame op de 7de rij leveren minstens stukwinst op g7 
op want als de loper weggaat volgt 4.Txh7+ Kg8 
5.Df7mat en na 3…Tg8 wint 4.Dxd7 de andere loper. 
 
Nog uit de interne competitie van vorig jaar komt het 
volgde stelling: 

 
Uit de partij Jan Groen tegen Frans Veerman, wit heeft 
zojuist een paard op d5 geslagen en nu hou je na 1…
cxd5 2.Pxf6+ gxf6 niet zo’n lekkere koningsstelling over, 
maar leef je nog met zwart. Na het gespeelde 1…Dxd5 
kwam de aap uit de mouw met 2.Lxf6  en nu verliest 
2…gxf6 3.Pxf6+ de dame, dus zwart probeerde nog 2…
Dh5 maar kon na 3.Le5 opgeven 
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Generalist versus specialist 
Hoogste tijd om weer verder te gaan met waar we mee 
bezig waren. Namelijk onze zoektocht naar de kern van 
het menselijk handelen gerelateerd aan het edele 
schaakspel. Ik moest de prioriteit het afgelopen jaar 
even bij mijn gezondheid leggen, maar nu het er naar 
uitziet dat alles met een sisser afloopt heb ik een goede 
reden om verder te gaan. Ik hoop dat u weer bereid bent 
om geduldig mijn spinsels te lezen. 
 
Donderdag 30 september was ik verwikkeld in een 
interessante analyse met Richard vd Wel over de 
mondiale financiele markten, en probeerden we wat 
prognoses te maken voor de toekomst. We namen 
daarin het scenario mee dat de Verenigde Staten 
uiteindelijk een ontwikkelingsland zou kunnen worden 
omdat de economie bijna volledig draait op de 
consumptie van artikelen door amerikanen en er sprake 
is van een nogal intern gerichte markt. Bovendien 
importeren ze meer dan ze exporteren. 
 
Los van de inhoud merkte onze hooggewaardeerde 
eindredacteur van dit blad (Robert Naasz) niet volledig 
zonder ironie op dat ik toch van veel dingen verstand 
heb. Na het beledigende aspect verteerd te hebben  heb 
ik daar later nog eens over nagedacht, en dit ook in 
combinatie met schaakmethodes. Als je 
noodgedwongen een generalist bent in het leven omdat 
je veel dingen interessant vindt, en je bent dat ook in het 
schaken, is het dan mogelijk om je te verbeteren qua 
spelniveau?? Immers je moet over de gehele breedte je 
niveau optillen om in de lengte iets beter te worden. In 
het gewone leven kun je gewoon in de breedte nog wat 
meer kennis opdoen zodat je nog wat meer weet over 
veel dingen. Of andersom geredeneerd, je weet een 
klein beetje van een hoop dingen. Je hebt ook 
specialisten. Die zeggen altijd dat je twee openingen 
heel goed moet kennen (een voor wit en een voor zwart)
waardoor je uiteindelijk van een beperkt aantal 
richtingen steeds meer varianten kent. Dit zou je dan 
significant voordeel kunnen brengen ten opzichte van je 
tegenstander. Een generalist kent een beperkt aantal 
zetten van veel verschillende openingen, en moet 
daarna zelf op avontuur, en komt het op logisch 
redeneren aan en creativiteit. Een specialist manipuleert 
het spel bij voorkeur zodanig dat hij uitkomt daar waar 
de specialistische kennis zich bevindt. Voor een 

generalist maakt dit niet uit want hij moet het toch zelf 
bedenken. Hierbij moet ik ook denken aan Wouter van 
Rijn die ik tijdens het OSKA hoorde zeggen dat hij nodig 
eens iets aan zijn openingskennis moest doen, 
misschien zou het dan nog eens iets worden. Even los 
van het feit dat het natuurlijk al lang iets prachtigs is 
geworden met Wouter is dit een interessante uitspraak. 
Als generalist heeft Wouter zich aangeleerd om creatief 
te schaken, niet gehinderd door veel theoretische 
openingskennis (aldus Wouter). Het is de vraag of meer 
openingskennis hem in dit geval goed zou doen. Want 
zou het misschien zo kunnen zijn dat hij dan gaat 
leunen op standaardzetten die anderen bedacht hebben 
vanuit de theorie en gaat dit dan ten koste van de 
‘common sense’ die Wouter zo goed ontwikkeld heeft? 
Of zou het daadwerkelijk een aanvulling zijn waardoor  
hij nog beter zal gaan schaken? De keuze heeft ook te 
maken met je zogenaamde ‘ comfortzone’. Eerder op de 
avond sprak ik met Robert over zijn partij. Hij vertelde 
dat hij vaak een goed plan heeft, complicaties opzoekt 
die hij in eerste instantie goed controleert, maar 
vervolgens ontstaat er een moment dat die complicaties 
ineens een beetje tegen lijken te werken. De vraag die 
daarbij hoort en die ook aan de orde kwam was: ‘ welke 
stijl past nou bij mij’? Dit is een lastige zoektocht. 
Volgens Robert heeft het met concentratie en motivatie 
te maken of iets lukt of niet, en of je je comfortabel voelt 
bij je eigen spel of niet. Eigenlijk zou je je stijl dan 
moeten aanpassen aan de vorm van de dag. Ben je 
zeker van je zaak, of juist niet. Geloof je in je eigen 
kunnen, is er niets anders dan schaken en winnen op 
het moment dat je er mee bezig bent of fladderen er ook 
nog andere dingen door je hoofd. Een generalist is 
afhankelijker van dit soort sentimenten omdat hij al in 
een vroeg stadium moet gaan schaken. Hij is dan al 
direct afhankelijk van zijn eigen creativiteit en 
rekenvermogen op die dag. Een specialist is minder 
afhankelijk hiervan. Hij kent veel varianten, en hoeft 
niets meer te doen dan spelsituaties herkennen en daar 
op te anticiperen volgens beproefd concept. Pas later in 
het spel moet hij op eigen kracht verder. De kans om 
fouten te maken is derhalve kleiner omdat ze pas in een 
later stadium kunnen voorkomen. Een interessante 
laatste vraag daarbij is of je een keuze hebt of je een 
generalist of een specialist wilt zijn. Dat is dan weer het 
nurture/nature-principe. Zijn we een blauwdruk bij 
geboorte en ontwikkelen we gedrag dat daarbij past of  

De analyse is altijd achteraf, als het spektakel geweest is en de kruitdampen zijn opgetrokken. De analyse is koud, klinisch en 
feitelijk en neemt meedogenloos onder de loep waar het beter kon. Deze column gaat over het schaakproces, wanneer de emotie 

hoogtij viert, de warme analyse van de geest. 
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zijn we vrij en hebben we werkelijk keuzes en zijn we 
dus maakbaar door onszelf? Als het zo is dat er 
werkelijk een keuze is dan zou het goed zijn om je eigen 
stijl in het leven te vergelijken met je schaakstijl. Ben je 
gevoelig voor prikkels uit je omgeving, en heb je te 
kampen met de vorm van de dag? Zorg dat je een 
specialist wordt! Ben je een diesel, altijd hetzelfde, en 
niet uit balans te krijgen? Je kunt met een gerust hart 

generalistisch in leven en schaakleven staan. Ik heb een 
aantal keren geprobeerd om mij te specialiseren in een 
bepaalde opening. Uiteindelijk kan ik toch niet anders 
dan eenmaal aan het bord terplekke bedenken wat ik 
nou weer eens voor antwoord zal geven. En in plaats 
van mijn tegenstander te verrassen verras ik dan vaak 
mijzelf. Ik hoop dat het u beter vergaat.. 

Marco 

Daar waar rapidtoernooien in Mook, Bennekom, Elst, 
Rhenen etc. heel gewoon zijn voor een bezoekje door 
ASV-ers werd op zaterdag 28 augustus uitgeweken 
naar Dortmund voor de deelname aan het 
jubileumsnelschaaktoernooi van Schachverein 
Eichlinghofen.  
 
Met deze schaakvereniging worden sinds kort 
vriendschappelijke banden onderhouden. Deze club 
zocht een vereniging in Nederland om daarmee in het 
kader van hun 75 jarige bestaan gezamenlijk activiteiten 
te ondernemen. Zo kwam men in maart van dit jaar naar 
Arnhem om met een man of acht aan ons 
Voorjaarstoernooi deel te nemen.  
 
 Nu was het dus onze beurt voor een 
tegenbezoek. Zo vertrokken wij dus op zaterdagochtend 
met 2 auto's naar Dortmund om daar met 7 man aan dit 
toernooi mee te doen. Na een voorspoedige reis 
kwamen we tegen 11 uur aan (het toernooi begon ook 
pas om half twaalf) en we konden vlakbij parkeren in 
een nabij gelegen parkeergarage. 
 
We werden enthousiast verwelkomt in de speelzaal en 
na de aanmelding hadden we nog even tijd om ons te 
vermaken voordat we aan de bak moesten. Voor 
sommigen een reden om meteen alvast een potje te 
spelen. Anderen zochten de koffie op. Dat laatste liep 
niet zo soepel wat op dat idee kwamen natuurlijk 
meerdere deelnemers en de koffie 
werd gezet via een simpel 
koffiezetapparaatje. Dus bij elke 8 
koppen moest er opnieuw koffie 
worden gezet en stond dat ding 
weer een poosje te pruttelen. Onze 
enige echte koffiebrander binnen 
ASV (u kent hem wel van het 
topmerk DE) zag in gedachten zijn 
omzet en daarmee zijn bonus al 
stijgen met een fonkelnieuw 
apparaat. 
 
Maar goed, uiteindelijk lukte het 
om een kop koffie te bemachtigen 
en kon iets later dan de bedoeling 
was worden gestart. Dat laatste lag 
niet aan de koffie maar aan de 

meer dan 150 deelnemers en dat moest allemaal 
worden verwerkt. De indeling werd bekendgemaakt via 
een beamer op een projectiescherm (hier in Nederland 
hangen wij de indeling gewoon ergens aan een muur). 
Ook wij hadden het snel door en zo kon worden gestart. 
Nu eens niet tegen bekende gezichten uit de regio waar 
we al vele malen strijd hadden geleverd maar nu eens 
tegen schakers uit Dortmund, Duisburg, Essen en noem 
maar op. Gespeeld werd in één grote groep hetgeen 
ook grote Eloverschillen met zich meebracht. De 
bedenktijd was 15 minuten per persoon per partij. Dus 
ook weer net geen echt snelschaken en weer iets 
sneller dan het rapidtempo dat wij kennen. Dus ook dat 
was zeker in het begin weer even wennen. Aardig en 
opvallend detail was nog dat aan alle borden gespeeld 
werd met de analoge Garde klokken. En dat terwijl wij in 
Nederland al volledig gewend zijn aan de DGT klokken. 
 
Het was een leuke ervaring, de organisatie liep 
gedisciplineerd en vlot. De uitslagen moesten mondeling 
worden doorgegeven (en dat met zo’n grote groep) en 
niet via uitslagenbriefjes maar dat leverde volgens mij 
nooit problemen op. Barth Plomp eindigde als beste 
ASV-er met 5½ uit 9., een prima resultaat. Hij trof ook 
de als nr 1 geplaatste IM Daniel Hausrath. De overige 
ASV-ers scoorden als volgt: Anne Paul Taal, Albert 
Marks en Nico Schoenmakers 4½ uit 9, Ruud Wille 4 uit 
9, Jan Vermeer en Ko Kooman 3½ uit 9. 
 

Een dagje over de grens 
Ruud Wille 
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Op 9 september 2010 overleed Bent Larsen (75 jaar), 
een voormalige topspeler en de sterkste Deense 
schaker ooit. Hieronder een viertal combinaties van zijn 
hand. Onderaan deze pagina staan enkele tips. 
Onderaan pagina 17 de oplossingen. 
 
Sursock,S - Larsen,B 
Siegen, 1970 

Zwart aan zet. Met welke combinatie won Larsen een 
stuk? 
 
Larsen,B - Herbin,J 
Wch U20 fin-B Copenhagen, 1953 

Wit aan zet wint material. 

Larsen,B - Nievergelt,E 
Amsterdam olm Amsterdam, 1954 

Wit aan zet slaat toe met een prachtige combinatie. 
 
Larsen,B - Soboticanec,D  
Zagreb-B Zagreb, 1955 

Wit geeft snel mat 

De prijsuitreiking was een enorme plechtigheid. Er 
waren zoveel prijzen te vergeven daar leek wel geen 
einde aan te komen. Na afloop gingen enkele 
bestuursleden met ons mee naar een 
nabijgelegen Turks restaurant waar we nog net een 
plaatsje konden krijgen. We moesten dan wel weer zijn 
vertrokken voordat de gasten zouden komen die al 
hadden gereserveerd na de ramadan. Het was dus een 
uurtje om te eten maar dat was voor ons geen probleem 
omdat we toch nog een autoreis van zo'n 1½ uur voor 
de boeg hadden. 

Ons contact met de SV Eichlinghofen zal zeker een 
vervolg krijgen. Het is de bedoeling om binnenkort te 
starten met een tweetal correspondentiepartijen. 
Mogelijk komt men ook eind november nog een keer 
naar Nederland te spelen voor een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen ASV. Dit moet nog nader worden 
uitgewerkt. Als hierover binnenkort meer bekend wordt 
kunt u dit natuurlijk lezen in En Passant. 

Vier keer Larsen 
Pascal Losekoot 

Tips: 
1) De g2-pion staat gepend 
2) Kijk naar de diagonaal h3-c8 
3) Verzwakking onderste rij 
4) De dame moet naar g7 
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Na een paar jaar de zesrondige variant in Dieren 
gespeeld te hebben, besloot ik dit jaar weer eens het 
negenrondige toernooi te proberen (Reserve-A). Meer 
partijen is natuurlijk mooi, maar kost helaas ook veel tijd. 
Maar dit jaar had ik die tijd er wel weer een keer voor 
over. 
 
De eerste ronde lootte ik een op papier zwakkere 
tegenstander: Ruud Bosch (1865). De partij verliep 
prima voor mij – tot het volgende moment. 

Het eenvoudigst is 29. a4, Ta8 30. Lb5 en de vrijpion 
beslist. Na 
29. Ld3, h5 
is er nog steeds niets aan de hand: 30. g×h5, g×h5 31. 
a4 en wit wint. In tijdnood (ja, die kun je ook hebben met 
30 seconden bijtelling per zet...) meende ik echter de 
pion op g4 een extra steuntje te kunnen geven, maar na 
30. h3?, h×g4 31. h×g4, Ta8 
was de a-pion niet meer te dekken en eindigde de partij 
tien zetten later in remise. Tja, kan gebeuren... Na de 
partij merkte mijn tegenstander op dat we vanaf nu maar 
voor elkaars weerstandspunten moesten zorgen. Zowel 
hij als ik wonnen vervolgens de volgende drie rondes op 
rij... 
 
In de tweede partij tegen Adri Timmermans (1853) 
gebeurde er van alles. Na een aarzelende periode vlak 
na de opening kreeg ik uiteindelijk groot voordeel, maar 
toen mijn tegenstander zijn aanval inzette, reageerde ik 
niet optimaal. Gelukkig zette mijn tegenstander niet door 
en kwam ik gewonnen te staan  
 
(zie volgende diagram). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier probeerde wit nog 
34. Te6+ 
en nu kon ik met eenvoudig 34. ..., K×e6 35. T×g6+, 
T×g6 36. D×g6+, Lf6 de winst veilig stellen. Ik speelde 
echter 
34. ..., Kf7? 
waarna wit de kans had om met 35. P×d6+!, L×d6 (na 
35. ..., K×e6 36. T×g6+, T×g6 37. D×g6+, Ke5 38. P×e8, 
L×e8 39. D×e8 is het eindspel remise) 36. D×g7+!, K×g7 
37. Th×g6+ eeuwig schaak te houden. Gelukkig 
vervolgde mijn tegenstander met 
35. L×f5?, T×h7 36. T×h7+, Kg8 37. L×g6, Dg1+ 38. 
Kb2, Lf6+! 
en wit loopt mat. Dat was dan weer mazzel... 
 
Ook tegen Jan Broekhuis (1866) sloeg de balans 
verschillende kanten uit, maar uiteindelijk in het eindspel 
definitief in mijn voordeel. In de vierde ronde speelde 
mijn tegenstander Roland Ten Have (1925) extreem 
snel – aan het eind van de partij had hij, weliswaar 
inclusief tijdcontrole, meer tijd op de klok dan bij het 
begin van de partij – maar het hielp hem niet. 

Na lang manoeuvreren was het me gelukt de lastige 
witte pion op h6 uit de weg te ruimen. Wit kon zich nu 
met 30. Kd1! hardnekkig verdedigen, maar hij meende 
de pion te kunnen terugwinnen. 
30. P×a7?, Dg1+ 31. Kd2, Pg5 

Ups & Downs in Dieren 
Daan Holtackers 
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En ineens heeft zwart een mataanval. 
32. Dh5 
De enige andere zet die niet gelijk mat gaat of de dame 
verliest, is 32. Ke2. Echter, na 32. ..., Dg2+! 33. Df2, 
Dg4+ 34. Kd2, h5 wordt de h-pion te gevaarlijk. Na de 
tekstzet dreigt de witte dame schaakjes te gaan geven, 
maar het is niet zo moeilijk te berekenen dat deze niet 
gevaarlijk zijn en zwart eruit kan lopen. 
32. ..., Df2+ 33. Kd1, Pf3! 34. De8+, Kg7 35. De7+, 
Kh6 36. D×f6+, Kh5 37. Df7+, Kg4 38. Dg7+, Kh3 39. 
Dh6+, Kg2 40. c3 
De enige verdediging tegen het mat, dat na 40. Dg7+, 
Kf1 ondekbaar is. Maar nu wikkelt zwart af naar een 
eenvoudig gewonnen paardeindspel. 
40. ..., D×b2 41. Dc1 
Gedwongen, gezien de nieuwe matdreiging 41. De3, 
Db1+ 42. Dc1, Dd3+. 
41. ..., D×c1+ 42. K×c1, h5 
En ironisch genoeg (vanwege de vroeg naar h6 
opgerukte witte pion eerder in de partij) is het juist de 
zwarte h-pion die de partij beslist... 
 
Ook tegen Maarten Dijkstra (2001) in ronde vijf speelde 
ik na de opening niet nauwkeurig, maar mijn 
tegenstander wist er niet van te profiteren en kwam ik in 
een erg voordelige stelling terecht. 

Met zijn laatste zet 28. ..., e4 probeerde zwart nog wat 
rommelkansen te scheppen, maar wit liet zich hier niet 
door afleiden. 
29. P×c7!, e×f3 30. Ta8 
Sterker was 30. g×f3!, Pe5 31. Pe6!. 
30. ..., f×g2 
30. ..., T×a8 was een taaiere verdediging, maar wit wint 
ook dan. 
31. T×f8+, L×f8 32. Pe6 
Wit had een directe winst met 32. Pb5!. 
32. ..., Ld6 33. K×g2, Pf6 
Een betere verdediging was 33. ..., Pe5 34. c7, f3+ 35. 
Kh3, L×c7 36. P×c7 maar ook dat moet gewonnen zijn 
voor wit. 
34. Pd8, Pe8 35. b5, Lc5 36. Pb7 
En de pionnen zijn, ondersteund door het paard, niet 
meer te stoppen. Drie zetten later hield zwart het voor 
gezien. 
 
Zo kwam ik – met de nodige wind mee – in de eerste 
toernooihelft op 4,5 uit 5 en stond ik gedeeld op kop met 

Maurice Swinkels (2044). In de tweede helft zat het 
helaas iets minder mee… 
 
In de zesde ronde trof ik medekoploper (en uiteindelijke 
toernooiwinnaar, met 8 uit 9) Maurice Swinkels. Zoals 
wel vaker speelde ik de opening onnauwkeurig, maar 
weer profiteerde mijn tegenstander niet. Na een 
spannende fase kwam ik in een gunstig eindspel 
terecht, dat uitmondde in de volgende stelling. 

Het is tijd om te oogsten: 
39. Tc1!, Th8 40. Th1, Ke8 41. Pg6, Tg8 42. T×h7, Lc7 
43. Pe5, L×e5 44. K×e5 
Handiger was 44. d×e5, maar de tekstzet geeft nog 
niets weg. 
44. ..., Kf7 45. f5! 
Na 45. Th1, Td8 46. Tc1, Td5+ 47. Ke4, Td7 48. Tc5, 
Ke7 49. Ke5, Kf7 is het nog niet zo duidelijk hoe wit  

CAMPING IDYLL 
ZUID HONGARIJE  

Met Nederlandse eigenaren en beheerders. 
Met een levensgroot schaakbord in de tuin. 

 
Deze pittoreske camping  ligt aan de rand van een 

landelijk dorpje Nagyváty op 20 min. rijden van  Pécs, 
Europa's culturele hoofdstad in 2010. 

Oude boomgaard met grasbodem. Apart deel met 
boerderijdieren. 

Prima sanitair. Wandel- en fietsmogelijkheden. 
Nederlandse eigenaars 

verzorgen interessante kennismaking met de streek 
en Pécs. 

Leden van schaakvereniging ASV 10 % korting 
Info: www.campingidyll.hu 

(advertentie) 
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verder kan komen. 
45. ..., e×f5 46. K×f5, Td8 47. g6+, Kg8 48. Th4, Td6! 

49. Te4? 
De zwarte koning moet zo ver mogelijk afgesneden 
worden: 49. Tf4!, Tf6+ (wit profiteert van een tactische 
grap: 49. ..., Kf8? 50. Ke5+, Ke7 51. Tf7+) 50. Ke5, 
T×g6 51. d5, Tg1 52. d6 (ik geloof dat ik van deze 
variant afzag omdat ik dacht dat zwart nu een 
belangrijk tempo zou winnen met 52. ..., g5 – een 
onzingedachte, want zwart schiet na 53. Tf5 verder 
niets op met deze vroegtijdige pionopmars) 52. ..., 
Te1+ 53. Kd5, Td1+ 54. Ke6, Te6+ 55. Kd7, Td1 56. 
Ke7, Te1+ 57. Kd8, Td1 58. d7, Kh7 59. Ke7, g5 60. 
Tf6! en wit wint. Ik meende dat de tekstzet (ook) goed 
genoeg was, maar het lukte zwart net op tijd om zijn 
koning dichterbij te halen: 
49. ..., Kf8 50. Kg5, Td5+ 51. Kf4, Td6  

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

52. Ke5, T×g6 53. Kd5, Ta6 54. Kc5, Ta7 55. d5, Te7 
56. Ta4, Ke8 57. Kc6, Te1 
en een paar zetten later werd het punt gedeeld. Wit zou 
de d-pion nog kunnen laten promoveren, maar nadat 
zwart zijn toren hiervoor gegeven zou hebben, zou hij 
met zijn g-pion snel genoeg zijn geweest om het halve 
punt te redden. 
 
De ronde erna zat het nog meer tegen. Tegen Brent 
Burg (2124) zag ik (terecht) af van een afwikkeling naar 
een potremise eindspel – ik realiseerde me ook dat ik 
risico moest nemen en op winst moest spelen om 
Maurice Swinkels te kunnen bijblijven – maar enkele 
zetten later wist ik in drie zetten tijd de stelling compleet 
weg te blunderen. In de eennalaatste ronde speelde ik 
een niet geheel correcte maar wel erg spectaculaire 
partij tegen Ivo Maris (2052), die uiteindelijk in remise 
eindigde. Deze partij zou gemakkelijk nog eens twee 
bladzijden beslaan, dus laat ik die in dit verslag maar 
niet zien.  
 
Mijn laatste tegenstander, Jorgen Henseler (2000), wist 
als enige van mijn tegenstanders wel raad met mijn 
onnauwkeurige openingsbehandeling. Het slot van die 
partij laat een fraaie damemanoeuvre zien. 
 

Ik had hier al genoeg redenen om op te geven, maar ik 
wilde mijn tegenstander de kans op een “dameterugzet” 
naar h8 niet misgunnen: 
28. Pc6, Df6! 29. Pa7, Dh8! 30. D×g5, Th1# 
 
Het toernooi had dus twee kanten: een goede eerste 
helft en een matige tweede helft (waar een punt meer 
er wel in gezeten had). Maar ondanks de matige score 
in de tweede helft, kan ik al met al toch terugkijken op 
een prima – en uiteraard, ook niet onbelangrijk, gezellig 
– toernooi. 
 
Vooraf verwachtte ik dat ik na het toernooi wel vast van 
plan zou zijn om het volgend jaar weer voor het 
zesrondig te kiezen, maar daar ben ik nu nog niet zo 
zeker van... 
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Een interview met een schaker maken is niet altijd 
eenvoudig. Het gesprek met Albert Marks was zo’n 
moeilijk geval. Hoe kan dat nu met zo’n vlotte spreker? 
Wel, Albert  heeft gewoon te veel te vertellen. En nog 
allemaal interessant ook.  Bij hem komt dat ook niet zo 
maar uit de lucht vallen. Bij geen een ander lid zagen 
we zo’n collectie boeken. Kamers vol. Hij heeft ook 
interesses, die hij met lang niet iedereen deelt. Tussen 
de boeken staat flink wat filosofie en geschiedenis en 
andere deelgebieden. Daarbij staat het ook niet zomaar 
in de kast. Hij weet er flink wat over te vertellen, zelf van 
bijna alles waar hij het gekocht heeft.  
 
Ook als hij over schaken spreekt klinkt door, dat hij 
graag wat meer met boeken zou doen. Maar datzelfde 
geldt eigenlijk voor al zijn interesses. Ze zitten elkaar 
qua tijdsbesteding in de weg. Ondanks het 
gepensioneerd zijn zou hij graag meer tijd ter 
beschikking hebben. Toch moet Albert wel het nodige 
met zijn schaakboeken gedaan hebben. Van andere 
leden hoor ik (en zelf vertel ik dat ook rond) , dat zij met 
het ouder worden slechter gaan schaken. Albert is 
zeventig jaar en zou dus ook in die categorie moeten 
vallen. Maar in tegendeel. Hij stelt zelfs het gevoel te 
hebben, dat hij nog iets vooruit gegaan is. Hij denkt een 
grotere schaakintuïtie gekregen te hebben en hij 
onderkent veel meer in een stelling dan vroeger. Ook 
denkt hij, dat hij analytisch beter is geworden. Aan de 
andere kant kan dit laatste nauwelijks waar zijn, want 
als zeer jeugdige won hij al een analysewedstrijd 
uitgeschreven door Mühring. Hij moet er dus altijd al vrij 
goed in zijn geweest en er aandacht voor hebben 
gehad. Ook bij zijn vroegere verenigingen.  
 
Ben je lid geweest van veel verenigingen?  Ja, tot op 
zekere hoogte wel. Ik kom uit het westen van het land. 
Daar speelde ik eerst in Schiedam, daarna in Rotterdam 
en in Spangen. Pas veel later trok ik deze kanten op. 
Eerst betekende dat een kort lidmaatschap van ASV, 
daarna van Wageningen. In 1999 kwam hij weer naar 
ASV.  Waar heb je het leukste gespeeld?  Heel 
belangrijk is hoe formeel men op een vereniging is. Ik 
heb met heel veel plezier bij Wageningen gespeeld. Dat 
was net zo plezierig als bij ASV. Wij hebben een heel 
prettige structuur. Om dat te illustreren vertelt hij het 
verhaal hoe hij in een partij langzaam een erg goede 
stand had opgebouwd en die met één domme zet 
verknoeide. Toen kwam Richard v.d. Wel naar hem toe 
en die bood op de meest eenvoudige wijze troost. 
“Jammer, hè” zei hij, maar op een manier, die Albert 
echt goed deed. Volgens Albert had hij zijn woorden 
heel goed afgestemd en kwam er een welgemeende 
sympathie over. 
 
Studeer je veel tegenwoordig?  Nee eigenlijk niet, terwijl 
ik zelf denk, dat het zin heeft. Wat dat betreft volg ik 

Fischer. Die zei, dat je openingen in de praktijk moet 
leren. Maar eindspel moet je uit de boekjes halen.  Dat 
doe ik ook wel enigszins; maar zelf denk ik, dat ik het 
veel meer zou moeten doen. Ten bewijze laat hij mij een 
rij schaakboeken zien tussen al die andere. En hij koopt 
nog steeds nieuwe. “Toen  ASV drie jaar geleden zijn 
boekenmarkt hield kocht ik flink wat en ook in Dieren 
kom ik eigenlijk nooit weg zonder iets gekocht te 
hebben.  Zijn geringe studie compenseert Albert met 
een smal  repertoire. Met wit speelt hij bijna altijd c4 
gevolgd door g3 en ook met zwart heeft hij vaste 
patronen.  Over zichzelf zegt hij, dat hij een positionele 
speler is. Anderen kijken toch anders tegen hem aan. 
Albert is altijd aan het zoeken naar grappen in de 
stelling.  “Als hij al geen tactische speler is, zou hij het 
heel graag zijn.” 
 
Albert zegt het jammer te vinden, dat evenementen als 
vroeger de V&D simultaantournee nauwelijks meer 
plaatsvinden. Als er nog simultaan gespeeld kan worden 
probeert hij daarbij te zijn. Recentelijk speelde hij tegen 
Jan Timman en Bianca Mühren. Aan V&D denkt hij met 
heel veel plezier terug, want daar won hij van Geller en 
een week later in Rotterdam speelde hij nog een keer 
remise tegen hem. Ook speelde hij er tegen Tal. Dat 
hoort eveneens tot zijn positieve herinneringen. Tal 
heeft een onuitwisbare indruk op hem gemaakt. Hij 
speelde – overigens wel na flink lang nadenken – de 
moeilijk vindbare zet h2-h4. Het was gelijk uit. Maar het 
zijn niet alleen partijen uit het verleden; Albert is erg 
tevreden, dat hij sinds 1999 veel meer kan spelen. Hij 
doet dat ook, waar hij maar kan. Er wordt aan veel 
toernooien deelgenomen en dat verveelt hem nog in 
genen dele. Hij wil ook anderen het schaakgenoegen 
bijbrengen. Hij heeft net tien jaar meegewerkt aan onze 
eigen jeugdafdeling. Maar daarnaast heeft Albert ook op 
talloze scholen les gegeven; voorheen bij zijn zoons, 
recentelijk bij zijn kleinzoon. Hij praat ook graag over 
schaak. Zelfs op zijn lessen filosofie. Dat gaat makkelijk 
dankzij de erg goede band met de leraar daar. Die is net 
zo verzot op Sartre als Albert en dat schept een band. In 
discussies met hem noemde Albert schaken een 
Sartriaans spel. “Want Iedereen moet steeds weer de 
volle verantwoordelijkheid nemen voor al zijn daden. Dat 
is niet alleen in het leven zo, maar ook in het schaken”. 
Albert zelf ziet verwantschap tussen de twee dingen. Uit 
het gesprek met hem heb ik in elk geval begrepen, dat 
de twee onderwerpen zijn liefde moeten delen. 

Zoals steeds vroegen we ook Albert of hij een fragment 
voor ons had. Dat bleek ik al te hebben. Het is een 
fragment van internet van het laatste OSKA. Onze eigen 
Ko Kooman is het slachtoffer, die in razende vaart van 
het bord wordt gegooid. Maar Ko is sportief genoeg om 
het feestje niet te verstoren. 

Clublid 
Albert Marks & Hendrik van Buren 
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Wat te doen bij een meevallertje? 
Peter Boel 

Hier maakte Albert het snel uit met Lg2xe4. Op elk zwart 
antwoord gaat het goed mis. Het leukst is nog het slot 
zoals het ook echt in de partij gebeurt. 16…dxe4 
17.Pxf7 Pa5 18.Ph6++ Kh8 19.Dg8 Txg8 20.Pf7#  Het 
stikmat, de droom van elke naaister. 

Dat lijkt een behoorlijk domme vraag, maar u raadt het 
al: dat is het niet. Een schaker is psychologisch het 
kwetsbaarst als hij net onverwacht iets in de schoot 
geworpen heeft gekregen. Het is niet voor niks dat in 
veel partijen de ene fout letterlijk volgt op de andere. Wit 
blundert? Ha, dat is nog niks! Zwart blundert er nog veel 
harder overheen.  
Er lijkt een soort vernauwing van het bewustzijn op te 
treden zodra de tegenstander in de fout gaat. Misschien 
is het te vergelijken met verliefd zijn: het geluksgevoel 
verdringt het verstand en er komt geen zinnige gedachte 
meer.  
Twee recente voorbeelden van mij uit de interne. 
 
Van Tol - Boel  
1.c4 c6 2.e4 g6 3.Pc3 Lg7 4.Pge2 d6 5.g3 Pf6 6.Lg2 
0–0 7.0–0 a5 8.Tb1 c5 9.d3 Pc6 10.f4 Tb8 11.h3 Pd4 
12.a3 Ld7 13.Pxd4?! cxd4 14.Pe2 b5! 

Hier voelde ik me lekker. Zwart dreigt het initiatief te 
pakken. Dat is al gevaarlijk – dat lekker voelen, bedoel 
ik. Ongeveer net zo lekker zal Leon zich gevoeld 
hebben vorig seizoen in de interne, toen hij na een zet 
of 11 een stuk van mij won – in een partij die hij later 
verloor. 
15.e5  
Gunstig voor zwart lijkt 15.Pxd4 Db6 16.Le3 Pg4 
17.hxg4 Lxd4 maar wit houdt de schade beperkt met 

18.Lf2! (18.Lxd4 Dxd4+ 19.Tf2 Tfc8!). Toch staat zwart 
natuurlijk prettiger. 
15...dxe5?!  
Onterecht verwierp ik 15...Pe8! wegens 16.exd6? (beter 
blijkt 16.Pxd4! dxe5 17.Pxb5 Lxb5 18.cxb5 Txb5 met 
een voordeeltje voor zwart) 16...bxc4! 17.dxc4 Lf5 
18.dxe7 (18.Ta1 Dxd6 19.g4 Le6) 18...Dxe7 19.Ta1 Dc5 
en het zwarte initiatief neemt schrikbarende vormen 
aan.  
16.fxe5 Pe8 17.Lf4  
Mogelijk was 17.c5!? Tc8 18.b4 Lxe5 een idee.  
17...bxc4 18.dxc4  
Of 18.Pxd4 cxd3 19.Dxd3 Lb5. 
18...Lf5  

Daar gaat wat materiaal. En waar is de compensatie? 
Op zo’n moment is het lastig om nuchter te blijven 
denken. 
19.Dxd4!  
En hier komt de ontnuchtering al. Voor de kwaliteit krijgt 
wit een enorme pionnenmacht op de damevleugel, die 
zwart nu met alle trossen los in toom probeert te 
houden. 
19…Lxb1 20.Txb1 Dc8  
Dit dreigt geniepig 21…g5! 22.Lxg5? Df5, maar dat is op 
te lossen. Ik wilde geen dames ruilen omdat ik in het 
eindspel die pionnen al zag lopen, maar waarschijnlijk 
het beste was 20...Pc7! 21.Dxd8 Tbxd8 22.b4 axb4 
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23.axb4 Pe6 24.b5 Tc8 25.Tc1 Tc5 26.Kf2 Pxf4 27.gxf4 g5 
28.b6 gxf4 29.Pxf4 Lxe5 30.Pd3 Ld4+ 31.Kf3 Ta5 – 
onduidelijk.  
21.De4! Dc5+ 22.Kh2 Tc8  

Alsjeblieft! Totale controle toch? Moet wit nu met 23.b3 
gaan dekken of zo?  
23.Pd4!! 
Een verpulverende klap. Hoe langer je naar de stelling 
kijkt, hoe erger het wordt. De dreiging Pc6 veroorzaakt 
chaos in de zwarte stelling. Nu wreekt zich toch de slechte 
positie van het paard op e8. Ook op de vorige zet had ik 
nog 22…Pc7 kunnen proberen. 
23…g5!?  
Analyse met Rybka wijst uit dat 23...Dxc4! toch zwarts 
beste kans was. 24.Pc6 Dxe4 25.Pxe7+ Kh8 26.Lxe4 Tc4 
27.Lg2 a4 is OK voor zwart. Wit neemt echter het stokje 
over met 24.Tc1 Da6 25.Pc6 Kh8 26.Tc5 Db6 27.b4.  
24.Lxg5  
Hier was 24.b4 beter: 24…axb4 25.axb4 Da7 (25...Dxc4 
26.Lxg5!±) 26.Lxg5 Txc4 27.Le3 Da2 28.b5.  
24...Lxe5 25.Pf5 Pf6 26.Dh4! Kh8! 27.Te1  

Zwart staat hier natuurlijk zwaar onder druk, en mijn tijd 
begon ook al zachtjes te slinken. Weer een belangrijk 
moment. Ik denk niet lang genoeg na over mijn eigen 
ressources en doe een verdedigende zet, waarmee ik in 
feite het hoofd in de schoot leg: 
27...Tce8?  
Er blijkt nog een verdediging te zijn: 27...Tg8! en nu: 

A)  28.Pxe7 Lxg3+ 29.Dxg3 Txg5 30.b4 axb4 31.axb4 
Txg3 32.bxc5 Txg2+ 33.Kxg2 Txc5=;  

B) 28.Ph6 Tg7 29.b4 (29.Pf5? Lxg3+!) 29...Dc7 
30.Te3 Td8 31.b5 Td2 32.Txe5 Txg2+ 33.Kxg2 

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
 

Steenstaat 90 
6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 

Dxe5 34.Df4 De2+ 35.Kg1 Dd1+=. 
 

Je zit steeds te vlassen op die truc …Lxg3+ en als de 
gelegenheid zich voordoet reken je het niet door. Allemaal 
het gevolg van die ‘meevaller’ in de opening die achteraf 
dus niet meeviel. 
28.Pxe7! Dxe7  
28...Pg8 was taaier, maar het doet er al niet meer toe.  
29.Txe5 1–0 
 
De volgende week zat ik letterlijk en figuurlijk aan de 
andere kant. 
 
Boel - Homs 
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Eerste psychologische moment: je zit allerlei dingetjes 
uit te denken en ziet iets simpels over het hoofd.  
13.0–0?? Pxg4 14.hxg4 Lxh4 15.f4  
En nu een psychologisch belangrijk moment voor zwart. 
Je hebt net een meevallertje gehad en staat prima, een 
pion voor. Wit heeft wat vage kansjes aan de verre 
horizon. Nu is het zaak om door te pakken met 
bijvoorbeeld 15...Pf6!, wat 16.f5 verhindert vanwege 
16...Pxg4! met dezelfde pointe als daarnet.  
15...Le7??  
Guust opteerde achteraf voor 15...f6 maar daar ben ik 
niet van gecharmeerd: 16.e4 Lf7 17.exd5 (17.Pxd5 
bleek in de post mortem een tikje te wild) 17...exd5 
(17...cxd5? 18.Pb5 Dc6 19.Pd6+ Kf8 20.Dh3! en wit wint 
al!) 18.Le1 Lxe1 19.Taxe1+ met aardige compensatie 
voor de pion.  
Met de tekstzet probeert hij te consolideren, maar nu 
bloeit de witte stelling heel mooi op.  
16.f5 exf5 17.gxf5 Lh5 18.e4!  
Nu sloeg hij diep aan het denken, maar de zwarte 
stelling ziet er al erbarmelijk uit.  
18...dxe4 19.Pxe4 0–0  
Wat anders? Zwart houdt het niet droog na 19...Pf6 
20.Pd6+! Lxd6 21.cxd6 Dd7 22.Tfe1+ Kf8 23.Lf4!.  
20.Lf4 Dc8 21.Dh3 Le2  
Niet om aan te zien was 21...g6 22.Lh6 Td8 (22...Dd8!?) 
23.fxg6! Lxg6 (23...hxg6 24.Txf7 Kxf7 25.Db3+ Ke8 
26.De6 en mat) 24.Dc3 (dreigt 25.d5) 24...Lf8 25.Pd6 
Lxd6 26.cxd6 Db8 27.d5 f6 28.dxc6 enz.  
22.Tfe1 La6  

 
Weer een stuk opgeborgen, maar het is niet zo 
makkelijk om hier een doorbraak te vinden voor wit.  
23.Ld6 Dd8 24.Te3  
Helaas werkt 24.f6 niet wegens 24...Pxf6! (vooral niet 
24...gxf6?? 25.Lxe7 Dxe7 en wit heeft de prettige keuze 
tussen 26.Pg5 en 26.Dxd7) 25.Pxf6+ Lxf6. Zwart geeft 
maar wat graag een kwaliteitje hier.  
24...Lxd6 25.Pxd6 Df6?!  
Een goede poging was 25...Pf6!? en als wit nu 26.Tae1 
speelt om 26...Pe8 te verhinderen kan zwart rommelen 
met 26...Da5!. Maar Guust walgt zo van zijn stelling 
(ongeveer zoals ik tegen Leon rond zet 27) dat er geen 
taaie verdediging meer uit komt. 
26.Td1  
Als zwart nu niets doet speelt wit b4, a4 en b5. En wat 
kan hij eigenlijk doen? 

26...Tad8 27.b4 Pb8 

 
28.Pe4!  
Weer had zwart na bv. 28.a4? volgaarne een kwaliteit 
op d6 gegeven. Maar nu blijft hem niets anders over dan 
een gruwelijk eindspel.  
28...Dh6 29.Dxh6! gxh6 30.Th3  
De keus was ruim, maar ik besloot de druk op de h-lijn 
op te voeren.  
30...f6 31.Kf2  
Iets beter was hier 31.Pd6 waarna het kwaloffer niet 
werkt: 31...Txd6 32.cxd6 Td8 33.Te1.  
31...Kg7 32.Pd6!  
Maar nu zag ik dat het om een andere reden niet werkt.  
32...Txd6? 33.cxd6 Td8 

 
34.d5! Txd6 35.dxc6!  
En zwart gaf op wegens 35...Txd1 36.c7 en wit haalt 
dame. 
 
Opstekertjes, minachting van de tegenstander, walging 
van je eigen stommiteiten – luisteren naar je emoties is 
het domste dat je in het schaken kunt doen. 
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Na de degradatie van ASV 3 
naar de Promotieklasse was een 
treffen tussen ASV 3 en ASV 4 
in de 1e ronde onontkoombaar. 
 
Zoals gebruikelijk bij zo’n 
broedermoord werd er over en 
weer al gepoogd wat zand in de 
motor te gooien en trachten 
teamleiders Daan en Anne Paul 
elkaar ook te misleiden. Dit 
startte al bij het vooruitspelen op 
de donderdag voor “Big 
Saturday”. Jochem moest door 
andere bezigheden 
vooruitspelen en ook Daan deed 
dit om in het 2e mee te kunnen 
doen. Het vierde stelde hier 
Koen en Ruud tegenover .Koen 
bereidde zich voor op Jochem 
en Daan had heel link Jochem 
op bord 2 gezet! Na de eerste 
schrik werd er door Koen tegen 
Daan oerdegelijk een goede 
stelling neergezet ,waarin Daan en Koen vlak voor de 
tijdnood tot remise besloten. Ruud speelde tegen 
Jochem en daar had Jochem met wit optisch een iets 
betere stelling , zonder echte aanknopingspunten wat 
Ruud ertoe bracht om remise aan te bieden. Jochem 
sloeg dit af en zo rolde we een turbulente tijdnood in, 
waar Ruud een kwaliteit offerde voor de aanval en 
waarin met elk maar een paar minuten door Jochem 
remise werd aangeboden , Ruud nam dit aan en zo 
startte de match zaterdag op 1-1. 
 
Siert had zich donderdagmorgen ziek afgemeld en dit 
werd angstvallig verzwegen door de mannen van ASV 
4. Ondertussen trainde de beoogde invaller Jan 
Knuiman donderdagavond nog enkele uren met het 
spelen van 3minuten vluggertjes. De vorm was groot en 
hij werd op bord 3 geplaatst tot verrassing van alle 
mannen van ASV 3. 
 
De middag startte rustig met een degelijke remise 
tussen René en Kees, waarin keurig alles werd afgeruild 
en toen tot remise werd besloten. 1.5-1.5 dus.  
 

Wat leek op een match zonder bloedvergieten 
ontaardde in een ware horrorfilm voor de mannen van 
ASV 3. Martijn overzag een schaak op h7, waarna hij 
Jan korte tijd later de hand kon schudden. Gerben stond 
twee pionnen voor en ging iets te rustig oogsten, 
gebruikte toen erg veel tijd en bood remise aan wat door 
Murat werd geweigerd en vervolgens won Murat een 
stuk en de partij. Wouter stond vanaf de opening iets 
minder, wilde de stelling niet dichtschuiven, maar werd 
toen door Anne Paul weggetikt. Ivo stond zeer goed na 
de opening, maar vergistte zich in Fighter Tony. In de 
tijdnood van Tony zette Ivo een verkeerde combinatie in 
en verloor een stuk, waarna ook Tony de felicitaties in 
ontvangst kon nemen. Als laatste bleef toen de wedstrijd 
van Paul tegen Remco over. Het bloedbad overziende 
stortte ook Remco zich in het zwaard, liever dan een 
bloedeloze remise ging hij met een loperoffer voor de 
volle winst, u begrijpt het al dit werd niks en Paul was 
daarmee de vijfde winnaar op rij.     
 
6.5-1.5 voor ASV 4.  

Sterke start ASV 4 
Anne Paul Taal 

Antwoorden Vier keer Larsen (pagina 9): 
1) 12...Dxd4! (Lokken) 13.Dxd4 Pf3+  
2) 24.Pxd5 Pg5 25.Pxb6 Pxh3+ 26.gxh3 Tb8 27.Pd5 exd5 28.Pc6 
3)  17.Dxe5! Dxe5 18.Pf7+ Kg8 19.Pxe5 Le6 20.b3 Tf6 21.Td2 Te8 22.Ted1 Lf7 23.Td8 Tfe6 24.Pxf7 Kxf7 

25.e3 a5 26.T1d7+ T8e7 27.Txe7+ Kxe7 28.Ta8 Te5 29.Kf1 h6 30.Tg8 Kf6 31.Tc8 a4 32.Txc7 c5 
33.bxa4 g5 34.a5 f4 35.exf4 gxf4 36.gxf4 Tf5 37.a6 1–0 

4) 25.Th7+ 1–0 want na Kxh7 volgt De7+ 
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Met het overlijden van Henk Wille verliest ASV een 
schaakliefhebber die al meer dan 50 jaar zijn club trouw 
was. Dat lidmaatschap bij ASV begon in 1958 toen 
Henk vanwege zijn verhuizing naar Arnhem de overstap 
van Doetinchem naar ASV maakte. Velen zullen Henk 
Wille niet als actief schaker herinneren. Toch was hij 
een aantal jaren speler van de Arnhemse hoofdmacht. 
Al op relatief jonge leeftijd was de schaker Wille echter 
ook gegrepen door het organiseren en besturen. 
 
Zo raakte Henk Wille in zijn Doetinchemse periode in 
1959 betrokken bij de organisatie van de KNSB-
Bondwedstrijden. Dit toernooi, dat al vele decennia in de 
gemeente Rheden wordt gespeeld, was in die tijd een 
rondreizend toernooi dat jaarlijks in een andere plaats 
georganiseerd werd. Bij de Bondswedstrijden van 
Doetinchem was Henk Wille kennelijk opgevallen door 
zijn organisatorische vaardigheden, want het duurde 
nog maar twee jaar alvorens hij in bestuursfuncties 
terecht kwam. Op 22 april 1961 werd hij tot tweede 
secretaris van de KNSB benoemd en in hetzelfde jaar 
werd Henk ook bestuurslid van de OSBO. Het OSBO-
bestuurslidmaatschap vervulde de ASV-er tot in 1976. 
De bestuursperiode bij de KNSB duurde op de dag 
nauwkeurig 28 jaar. In de lange periode was Henk Wille 
onder meer enkele seizoenen competitieleider. Midden 
jaren zeventig in een onrustige tijd in het 
georganiseerde schaak werd Henk Wille gevraagd als 
voorzitter. Na enige bedenktijd nam Max Euwe de 
laatste twijfels bij de geboren bestuurder weg. De oud-
wereldkampioen en in die dagen President van de 
Wereldschaakbond FIDE was kort en krachtig, toen 
Henk Wille hem vroeg ‘heeft u een idee wie het beste 
voorzitter van de KNSB zou kunnen worden?’ Euwe: 
“U”.  
 
14 jaar lang leidde Henk Wille de KNSB. Hij was de man 
van het zoeken van draagvlak. Uren stak hij in het 

lobbyen bij de regionale bonden om steun te vinden 
voor de ideeën  van het KNSB-bestuur. Ook was hij bij 
veel toernooiopeningen of prijsuitreikingen, waardoor 
vrijwel iedereen in de schaakwereld hem kende en hij 
ook wist wat er in het land leefde. Hij werd wel eens de 
‘man van het compromis’ genoemd. In 1989 verliet Henk 
Wille de schaakwereld als bestuurder. Dat zijn werk 
werd gewaardeerd, blijkt wel uit de erelidmaatschappen 
van OSBO en KNSB. Ook werd hij voor zijn verdiensten 
in 1986 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. 
 
Ook na 1989 bleef Henk actief als sportbestuurder. Zo 
werd hij bestuurslid van de Stichting Turncentrum 
Midden en Oost-Nederland, een opleidingscentrum voor 
jonge talentvolle turnsters. De Arnhemmer was echter 
meer iemand van het landelijke werk. Al snel werd hij 
ook bestuurslid van de KNGB, een van de twee 
landelijke turnorganisaties in die tijd.  
 
Niet veel later trad Henk Wille ook toe tot het bestuur 
van de Nederlandse Sportfederatie (later na een fusie 
NOC/NSF). Met name bij de nationale sportkoepel kon 
hij zijn kwaliteiten om mensen bij elkaar te brengen weer 
ten volle benutten. Na zijn terugtreden uit dat bestuur 
nam het aantal functies dat hij vervulde af. Het langst 
bleef hij nog actief als vice-voorzitter van de Gelderse 
Sportfederatie. Andere bestuursfuncties die hij vervulde, 
waren voorzitter van de Federatie Nederlandse 
Denksporten en lid van het Interprovinciaal Overleg 
Sport. 
 
Met het teruglopen van de bestuursfuncties kreeg Henk 
Wille tijd voor een andere passie, het schrijven. Zo 
verscheen in 1998 zijn boekje over 125 jaar 
Bondswedstrijden, het KNSB-schaaktoernooi dat hij zelf 
zo’n 30 jaar met vele andere vrijwilligers organiseerde. 
Zijn warme gevoel voor de Achterhoek dreef hem in zijn  

IN MEMORIAM  
 

Op 14 juli 2010 is op 83-jarige leeftijd overleden 
 

Henk Wille 
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schrijven naar een ander thema dan schaken. De 
geschiedenis van de voetbalsport trok zijn warme 
belangstelling en na lang inventariseren en 
onderzoeken verscheen het boek ‘Een eeuw voetbal in 
Achterhoek en Liemers’. De laatste jaren vertrouwde 
Henk Wille zijn jonge jaren in de Achterhoek aan het 
papier toe. Afgelopen maand verscheen ‘Denkend aan 
Varsseveld en Heelweg’. Verhaal van een niet 
Achterhoeker in de Achterhoek’. Hoewel hij nog vol 
ideeën zat, zou het zijn laatste werk zijn. 
 
Terug naar ASV. ASV werd in de loop der jaren echt zijn 
club. Henk Wille koos bij ASV echter voor de luwte. De 
lokale sportbesturen trokken hem niet echt. Toch was 
Henk op de achtergrond altijd aanwezig. Zo dacht hij 
vele jaren mee in de promotiecommissie van ASV, de 
denktank die bij ASV ideeën ontwikkelde om de 
schaaksport in Arnhem te laten groeien. Ook was Henk 
actief in de werkgroep ASV 100 jaar in 1991. Op 
algemene ledenvergaderingen van ASV was hij een 
kritisch lid, al was het maar om het bestuur te prikkelen 
en ook voor wat humor in de vergaderingen te zorgen. 
 
Henk, we zullen je support missen bij de KNSB-
wedstrijden en toernooien van ASV. Maar  ASV zal 
Henk Wille nooit vergeten. 
 
Rust in vrede 
 
De schaker Henk Wille 
 
Zoals al in het In Memoriam van Henk Wille staat, 
kennen velen van ons hem niet als schaker. Om toch 
iets van de schaker te laten zien, gaan we ver terug. 
Eerder werd dit gepubliceerd in ASV-Nieuws van juni 
2001. Het is uit het Doetinchemse verleden van Henk 
Wille. 

 
In 1954 werd Henk Wille schaakkampioen van 
Doetinchem.  Uit dat seizoen stamt ook de volgende 
eindspelzege op Weber. 
 

Henk Wille hanteert de zwarte stukken. 1. … a5  2. a4 
f5  3. Kf2 g6  4. Kf3 La6  5. Pc3 Kf7  6. h4 Ld3  7. b3 
Lc2  8. b4 axb4  9. a5  Nu kan zwart niet op c3 slaan, 
omdat de witte a-pion dan niet meer te stoppen is. 9. … 
Ld3  10. Pe2 b3  11. Pc3 g5  12. hxg5 hxg5  13. Kf2 
Ke7  14. Ke1 Kd7  15. Kd2 Lc4  16. Pa4 g4  17. Pc5+ 
Kc8  18. Kc3 g3  19. Pe6 Kb7  20. Pc5+ Kc8  21. Pxb3 
Lf1  22. Pd2 Lxg2  23. Kb4 Le4  24. Pf1 g2 25. Pd2 
g1D 0-1 
 
Hoewel wit niet het beste tegenspel bood, blijkt hier dat 
Henk Wille in die dagen een eindspel niet uit de weg 
ging. Nog lang zou hij schaken. Het laatst in ASV 4 in de 
tweede klasse OSBO in een team met onder meer 
good-old Van Gorkum en Rietbergen 
 

Erik Wille 

Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 

Op dit moment is de belangstelling wat minder, maar 
Nederland is altijd een vooraanstaande natie geweest 
als het ging om schaakproblematiek. Wij hadden 
reeksen componisten, die bij de wereldtop hoorden. Dat 
was goed te merken in landenwedstrijden. Er werden 
regelmatig wedstrijden gehouden in het componeren 
van problemen in alle categorieën: tweezetten, 
driezetten, meerzetten en heterodoxe problemen. 
Nederland was dan vaak de winnaar. In de jaren 1962 – 
1964 werd voor het eerst een landentoernooi gehouden. 
Dit werd door de USSR gewonnen. De Russen zijn erg 
goed in het maken van problemen. Nederland werd 
tweede. Veel Nederlandse componisten zijn bekender 
dan Johannes Albarda. Daar zijn een paar redenen 
voor, waar we op terug komen.                                      
Albarda was telg uit een tamelijk beroemd Fries 
geslacht. Beroemd werden zij door hun militaire 
achtergrond, maar ook door hun werkzaamheid in de 

sfeer van de rechten. Johannes was een kruising van 
beide. Hij was o.a. auditeur-militair bij de strijd in 
Indonesië en in Korea. In de problematiek was hij een 
laatbloeier. Geboren in 1905 maakte hij zijn eerste 
probleem pas in 1932. De meeste componisten krijgen 
de smaak te pakken als zij ongeveer twintig zijn en 
zitten al snel op volle stoom. Bij Albarda ging het heel 
anders. Voor de oorlog componeerde hij nog twee 
problemen en bracht zijn totaal op drie. Pas eind 1946 
begon het kennelijk echt te kriebelen en begon hij aan 
een regelmatige productie. De productiviteit van andere 
componisten heeft hij echter nooit gehaald. Van hem 
zijn ca. 180 problemen bekend. De grote 
vooraanstaande componisten hebben er bijna allemaal 
honderden op hun naam staan; nogal wat zitten er 
boven de duidend. Albarda was echter erg secuur. Hij 
schaafde en schaafde tot hij volledig tevreden was. Ook 
internationaal is hij niet erg bekend. Bijna alle  
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componisten benutten alle tijdschriften en kranten van 
de hele wereld voor hun publicaties. Albarda benutte 
bijna alleen Nederlandse publicaties. Verder deed hij 
vooral mee aan thematoernooien en landenwedstrijden. 
In beide vergaart men geen grote reputatie. Volgens zijn 
collega’s is dat echter het bewijs van zijn grote 
discipline. Albarda overleed in 1982. Maar al veel eerder 
was hij uit het gezicht verdwenen. Hij kon zijn 
problemen niet meer de vorm geven, die hij wilde en dat 
was voor hem voldoende om er compleet mee te 
stoppen. Wie twijfelt aan de betekenis van Albarda voor 
de problematiek hoeft alleen maar de juryrapporten te 
lezen over zijn inzendingen. Men komt er de meest 
uiteenlopende loftuitingen  in tegen. Zij bewijzen naast 
zijn vele prijzen, dat Albarda een groot componist was.   
                
Als gebruikelijk geven wij vier problemen, waarvan jullie 
de laatste zelf mogen oplossen. Met de eerste won 
Albarda de eerste prijs van de Nederlandse Bond van 
Probleemvrienden voor het jaarboek 1961.  

De jury  noemde deze tweezet een krachtprestatie. 
Daarbij laat ik maar weg, dat ze het probleem inhoudrijk 

vonden door de parade- en matverandering. Dat hoort 
bij de geheimtaal van de problemisten. De sleutelzet is 
1.Pxd4. Ook het tweede probleem is een tweezet. Deze 
is uit 1950.  

Er wordt over gezegd, dat hij een harmonisch 
variantenspel heeft en vlekkeloos is geconstrueerd. De 
oplossing is 1.Tg4. Vervolgens bieden wij een driezet.  

HELP UW VERENIGING 
MET BROODNODIGE 
FINANCIËN!!!! 
 
Wanneer Gelderland Keukens 
door iemand van de vereniging 
aanbevolen wordt en op basis 
daarvan een offerte uitbrengt, 
levert dat de vereniging € 50,00 
op. Wanneer deze offerte een 
order wordt, stort Gelderland 
Keukens € 200,00 extra!!!!! 
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Hij won de eerste prijs in het jaartoernooi van het 
Probleemblad. Deze kreeg van de jury de volgende 
aanbeveling mee: een waardige prijswinnaar van hoge 
klasse. Ook hier laten we de kanttekeningen over de” 
Brede vluchtveld cross-check in drie fasen” maar weg.  
  
En dan mogen jullie zelf aan de slag. Zoals bekend geef 
ik ook later de sleutelzet niet. Uiteraard gebruik ik zulke 
gelegenheden om eens een driezet voor te leggen. Met 
de voorzitter heb ik afgesproken, dat ik op de 
donderdagavonden alleen maar tweezetten geef. Dat 
blijkt al moeilijk genoeg te zijn. Maar hier is iedereen 
alleen aan de slag om het eigen ego op te pimpen. 

De titel van dit artikel geeft de gemengde gevoelens aan 
over het afgelopen OSKA. Als altijd was het weer een 
organisatorisch hoogstandje. Los van de voorbereiding 
is het drie dagen hard werken voor een groep 
vrijwilligers uit ASV-kring. Maar wat geeft het een warm 
gevoel als je op zondagavond na de prijsuitreiking van 
zoveel deelnemers de hand gedrukt krijgt en een 
welgemeend dankjewel hoort. “Volgend jaar zijn we er 
weer”.  
 
OP dat laatste moeten we verder bouwen, want we 
moeten ook niet uit de weg gaan dat het 
deelnemersaantal voor ASV-begrippen klein was. 
Slechts 91 schakers hadden de weg naar Arnhem 
gevonden. Onder hen 21 ASV-ers en dat is een mooi 
aantal. We zullen er in 2011 hard aan gaan werken om 
het toernooi weer te laten groeien naar ruim 110 
deelnemers. Of dat aantal echt beïnvloedbaar is? Ik 
denk van wel. Het actief benaderen van spelers heeft in 
het verleden het toernooi laten groeien. Dat moet in 
2011 ook nog steeds kunnen. Organiseren is ook in de 
spiegel kijken. En dat spiegelen leert dat we misschien 
iets teveel vertrouwden op het succes van de laatste 
jaren. Overigens bleef een week later ook in het Open 
Apeldoorns kampioenschap het aantal schakers op 73 
steken.  
 
Ondanks het feit dat we ruim 20 deelnemers minder 
hadden dan de laatste jaren was het een sterkbezet 
toernooi. Met Willy Hendriks hadden we de regerend 
kampioen en met Alexander Kabatianski deed nog een 
sterke schaakmeester mee. Tsja, en Andrey Orlov zou 
komen. Maar zoals we al eerder in 2010 merkten, zijn 
sommige spelers uit het voormalig Oostblok niet altijd 
even betrouwbare ‘professionals’. Zo ook Orlov, die 
zonder enig bericht niet kwam. Ook die tegenvaller was 
slechts een klein smetje op het verder vlekkeloze 
toernooi.  
 
Want wat hebben we genoten van de spektakelstukken 
die zich op veel borden voltrokken. Heel leuk was het 
dat Otto Wilgenhof een prominente rol speelde in deze 

aflevering van het OSKA. Zijn spelopvatting levert altijd 
leuke momenten op. Zijn vechtlust garandeert dat hij 
met enige regelmaat in toernooien met de besten 
meedoet. Zoals Otto Wilgenhof in 2009 het 
Voorjaarstoernooi won met 7 uit 7. Nu startte onze ASV-
er met 4 uit 4. Tegen de latere kampioen Jaap Houben 
volgde zondagochtend een vechtremise. Daardoor kon 
Otto in de slotronde met Willy Hendriks knokken om de 
titel van 2010. Bij dat gevecht had Otto op voorhand de 
pech dat hij met zwart voor de winst moet gaan. Willy 
Hendriks had het vaak heel lastig tegen Otto, maar deze 
keer kwam hij niet in de problemen. Voor Otto restte na 
dit verlies een alleszins verdienstelijke derde plaats met 
4½ punt. De titel ging naar Jaap Houben. Verdiend, 
want de SMB-er stond vanaf de eerste ronde aan kop 
en versloeg op zaterdagavond ook regerend kampioen 
Willy Hendriks.  
 
Achter het geweld van Wilgenhof, Hendriks en Houben 
speelde Remco Gerlich een uitstekend toernooi. Net als 
Martijn Boele herstelde Remco zich in de tweede helft 
van het toernooi en een goede slotserie zorgde voor 
beide spelers voor een mooie klassering. Peter Boel 
kwam te laat op gang en viel daardoor wat tegen. 
Datzelfde gold voor Dirk Hoogland en oud-kampioen 
Wouter van Rijn. Dat die mindere prestatie een incident 
was, bleek al wel weer bij het openingsduel van ASV 1. 
Alle genoemde ASV-er wonnen in die wedstrijd hun 
partij. De warming-up in het OSKA heeft zijn nut dus 
bewezen. 
 
In de B-groep speelden Albert Marks, Tony Hogerhorst 
en ons oud-lid Paul de Freytas een prominente rol. 
Albert Marks verloor echter de ‘finale’ tegen UVS-er 
Philippe Friesen, die met die winst ook de groep won. 
Tony Hogerhorst kwam met een slotserie van drie zeges 
net te laat voor de toernooiwinst. Voor Paul de Freytas 
gold vooral dat hij met name op zondag niet doorpakte. 
Drie remises in de laatste drie ronden was er tenminste 
één teveel. De opvallendste ASV-er was echter een 
middenmoter. Ko Kooman won in de eerste vier ronden 
van de sterke Jeffrey van Zwieten en Nico  

OSKA: klein maar fijn 
Erik Wille 
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Schoenmakers. Gaandeweg het toernooi ontstond er 
een fanclub van onze Ko Kooman. En die fanclub gaat 
nog veel genieten van hun idool. 
 
Het was weer een mooi OSKA, dat zich niet in een 
pagina in ASV-Nieuws laat weergeven. Op onze site 
staat dankzij een groep ASV-ers een enorm aantal 
partijen die tijdens het OSKA gespeeld zijn. Als u op een 
druilerige zondag nog eens wil nagenieten, speel dan 
daar nog eens de partijen na.  
 
Dan nog even dit. Het OSKA 2010 was het eerste ASV-
weekendtoernooi zonder wedstrijdleider Barth Plomp. 
Sinds 2002 was hij de rots in de branding van de 
toernooiorganisatie. We zijn Barth enorm veel dank 

verschuldigd voor alle inzet die hij in de ASV-toernooien 
heeft gestoken. Een nieuw gezicht was daarmee Huub 
Blom. Eerder was hij al de stand-in van Barth bij het 
Voorjaarstoernooi. Huub zorgde voor rust en paste 
precies bij de toernooicultuur van ASV. En die cultuur 
heeft een strakke organisatie in zich, maar dan met een 
vleugje flexibiliteit. Dus niet meteen een ‘mobiele nul’, 
naar eerst een waarschuwing en bijvoorbeeld elke 
ronde proberen een even aantal schakers in beide 
groepen te hebben. Dat laatste lukte dankzij veel ASV-
ers die best een partijtje wilden spelen. Ik heb nu al 
weer zin in het OSKA 2011. Op 2, 3 en 4 september 
wordt de strijd om de Open Arnhemse schaaktitel weer 
gestreden. 

Op zaterdag 21 augustus was het weer zover. ASV had 
de posities weer ingenomen in de Steenstraat voor de 
deur bij een vijftal adverteerders in ASV-Nieuws. Het is 
al bijna een traditie en de deelnemende ASV-ers en 
winkeliers vonden het ook nu weer leuk om te doen. 
Gelukkig was het die zaterdag mooi weer. Het zonnetje 
scheen overdadig zodat de parasol bij Bloemsierkunst 
Futura op dat punt zeker uitkomst bood.  
 
"Wanneer komen jullie weer schaken"?, was mij al een 
paar keer gevraagd bij mijn regelmatige bezoekjes aan 
deze winkeliers. Goede contacten met adverteerders 
zijn immers belangrijk nietwaar! Eerdere schaakdemo's 
bij de winkeliers waren kennelijk ook bij hen goed 
bevallen. Een datum was, na een blik op de 
schaakkalender en overleg met de winkeliers, zo 
gepland. Natuurlijk is het altijd lastig om vrijwilligers te 
mobiliseren in de vakantieperiode maar ook nu waren er 
weer de nodige schakers bereid gevonden om te 
helpen. Geweldig!! 
 
Zo waren er bij Bloemsierkunst Futura, Keurslager 
Putman, Bakker Ten Hoopen, Derkzen Groenten en 
Fruit en ’t Zuivelhoekje, voor de lekkerste kaas door al 
deze winkeliers weer tafels neergezet 
waaraan de nodige ASV-ers vanaf 11 uur 
weer plaats namen. Tot na drie uur ’s-
middags werd in ruim vier uur tijd menig 
snelschaakpartijtje gespeeld. Ook het 
publiek schoof aan of keek belangstellend 
toe. Ook de speciale schaakaanbieding bij 
de groenteman vond gretig aftrek. Een 
heerlijke zak fruit voor een speciale prijs, liet 
zich goed smaken. 
 
Ik heb van de winkeliers intussen al weer de 
nodige positieve reacties gehad. Het 
schaken in de Steenstraat is dus intussen bij 
ASV een vast item op onze schaakkalender. 
Schaken in de Steenstraat leeft!! Volgend 

jaar, waarschijnlijk ook dan weer voor het begin van het 
seizoen, zullen we er ongetwijfeld weer plaatsnemen. 
Dat zal ook de geplande herinrichting van de 
Steenstraat niet kunnen verhinderen, hoop ik althans….! 
 
Dat zelfs het schaken op het trottoir niet zonder risico is 
bleek precies een week later. Een automobiliste 
parkeerde haar auto in de parkeerhaven maar gebruikte 
daar onverwachts het verkeerde pedaal en gaf flink gas 
toen de auto nog in de achteruit stond. In deze 
onverwachte handeling werd een op de stoep gestalde 
fiets meegenomen. De auto kwam in de winkelpui van 
de naast ‘t Zuivelhoekje gelegen zaak tot stilstand. Als 
het een week eerder zou zijn gebeurd dan was het 
ledenbestand van ASV flink op de proef gesteld omdat 
er toen zo'n 3 meter verder net een tafeltje was 
geplaatst waaraan werd geschaakt. Zo bleef het nu tot 
materiële schade beperkt. 
 
Tot slot: Dank aan alle ASV-ers die zich hiervoor 
beschikbaar stelden om zo ASV en het schaken in zijn 
algemeenheid onder de aandacht te brengen. We 
moeten immers zorgen dat we gezien worden!! En met 
zoveel enthousiasme lukt dat zeker.  

Schaken in de Steenstraat 
Ruud Wille (foto: Fred Reulink) 
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Ook bij de jeugd zijn we enthousiast met 29 jeugdleden 
en 10 jeugdleiders aan het nieuwe seizoen begonnen.  
Er zijn allerlei voortekenen dat dit een mooi jaar beloofd 
te worden. Zo komen er allerlei nieuwe ideeën 
bovendrijven en is het enthousiasme onder een aantal 
jeugdspelers ongekende vorm aan het aannemen. 
 
Dit uitte zich al tijdens de zomervakantie in goede 
resultaten van een aantal jeugdspelers in de 
zomertoernooien. Zo was er in augustus weer het 
traditionele schaakkamp van De Toren, de Schaakmaat 
en ASV waar  Xadya van Bruxvoort en Bent 
Schleipfenbauer aanwezig waren. Samen met Pieter 
Verhoef, die met zijn ouders op een nabijgelegen 
camping kampeerde, speelden ze mee met het Open 
Nederlandse Jeugdkampioenschap te Enschede. Soms 
viel het resultaat de speler zelf iets tegen maar ze 
scoorden wel mooi allemaal boven hun eigen elo. 
In de E-F categorie scoorde Pieter 7 uit 13 (categorie 
TPR 912). Hij begon heel sterk maar had op de vrijdag 
(ja de 13e!) een off-day en scoorde 0 uit 3. Daartussen 
zat ook een partij tegen de Belgische F-kampioen 
waarin Pietrer een volle toren voorstond maar het 
helaas weggaf. 
In de C-categorie scoorde Xadya 3 uit 9 (CTPR 1113) 
en Bent 3.5 uit 9 (TPR 1011).  
Xadya speelde een wisselend toernooi met als beste 
prestatie de winst op Hylke Hoff (Elo 1380). Bent begon 
geweldig met een remise tegen Mick Godding met een 
elo van 1571. Daarna leek het kruid even verschoten 
maar met winsten in de 5e, 7e en 9e ronde kwam hij 
sterk terug. 
In het partijenblok kunt u zien hoe onze jeugd op een 
NK schaakt. U bent gewaarschuwd voor de toekomst! 
 
Een van onze andere talenten, Fabian Engelhart, was er 
dit jaar niet bij maar die bleek tijdens zijn vakantie in 
Amerika niet stil te zitten en zette menig Amerikaans 
schaker van het bord.  
 
Inmiddels is zijn de toernooien in de IJSCO reeks ook 
weer begonnen met het toernooi in Dodewaard. Aan dit 
IJSCO toernooi deden Pieter en Xadya mee. 
Xadya werd met 3 punten gedeeld 4e in de A-groep (met 
11 spelers) en Pieter won met 7 punten ongedeeld de 
B-groep! (10 spelers). 
 
Vrijdag 24 september speelden we in ons clubgebouw 
om de traditionele Rijn IJsselcup. Samen met onze 
gasten van de Toren en WDC werd fel om de punten 
gestreden. 
De eindstand was 30,5 punten voor de Torenaren, ASV 
25,5 punten en WDC18 punten. 
 
Verder zijn er dit jaar de eerste tekenen van een echte 
doorgroei van de jeugd naar de seniorenteams.  

Waren er vorig jaar al meerdere invalbeurten van 
jeugdspelers, dit jaar doen er 5  jeugdspelers mee als 
vast teamlid mee in de senioren teamcompetitie (Xadya 
van Bruxvoort,  Jan Pieter Lourens, Aly-Asad Najak, 
Bent Schleipfenbauer en Hugo van Essen) en wellicht 
volgen er nog enkele invalbeurten van onder andere 
Fabian Engelhardt, Niels Kooij en Bacon Shao. 
 
Met binnenkort nieuwe jeugd instroom via de Sportwijs 
acties, de IJSCO toernooien in Apeldoorn (10 oktober) 
en Bennekom (18 oktober) en de start van de 
clubteamwedstrijden voor de jeugd op de agenda 
kunnen we wel stellen: De ASV jeugdafdeling is weer 
volop bezig. 
 
Partijenblok ONJK 2010 
 
Verhoef,Pieter (861) - Styazhkin,Nikita  
Euro Chess 2010 – E-F groep 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Lc4 Pxe4 5.Pxe4 d5 
6.Ld3 dxe4 7.Lxe4 Ld6 8.h3 0–0 9.0–0 10.d3 Le6 Wit's 
positie is in het nauw 11.Le3 f5³ 12.Lxc6 bxc6 Zwart 
heeft het loperpaar 13.Te1 Df6 zwart z'n plan is f4. 
14.Dd2??  

14...f4–+ 15.d4 fxe3 16.Dxe3 exd4 17.Pxd4 Lxh3!  

De jeugdhoek 
Frank Schleipfenbauer 
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18.Dxh3 Txe1+ 19.Txe1 Dxd4 20.De6+ Kf8 21.Df5+ 
Df6 22.Dxh7 Kf7?? Geeft de winst uit handen. 
23.Dh5+? [¹23.sterker lijkt Te3] 23...Dg6 24.Df3+ Df6 
25.Db3+Kg6?? Nu geeft zwart de winst echt weg.  

[¹25...Kf8–+ Jammer dat zwart deze uitstekende kans 
heeft gemist.] 26.Te6+- Tb8 27.Txf6+ Kxf6 28.Dxb8 a5 
29.Da8 g5 30.Dxc6 Kf5 31.Db5+ Kg4 32.Dxa5 Kh4 
33.a4 Lf4 34.g3+Kg4 35.gxf4 gxf4 36.Dc5 1–0 
 
Van Bruxvoort,Xadya (997) - Hof,Hylke (1380) 
Euro Chess 2010 - C-groep (7.33), 12.08.2010 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Pge7 5.Pxc6 
Pxc6 6.Pc3 Lc5 7.Lc4 d6 8.Df3 0–0 9.0–0 Le6 10.Ld5 
Lxd5 11.Pxd5 Diagram  

Wit staat vrijer. En jet paard op d5 kan gevaarlijk 
worden. Xadya bouwt mooi aan een aanval. 11...Te8 
12.Dg4 Kh8 13.Ld2 Pe7 14.Lc3  

Nu is zwart in de problemen. Na 14 .. f6 slaat wit met 
het paard op f6. 14...Tg8 15.Pf6! h6 16.Pxg8 Dxg8 
17.Dd7 Stuurt natuurlijk op afruilen aan. Dd8 18.Dxd8+ 
Txd8 19.Tad1 f6 20.Ld4 Lxd4 21.Txd4 d5 22.exd5  

In deze stelling gaat zwart definitief in de fout. 
22...Pxd5?? 23.c4 c5 24.Txd5 Txd5 25.cxd5 1–0 
 
Godding,Mick (1571) - Schleipfenbauer,Bent (755) 
Euro Chess 2010 - C-groep (1.32), 09.08.2010 
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Lc4 d6 4.f4 Pf6 5.Pd2 0–0 6.Pgf3 
c5 7.c3 d5 8.exd5 cxd4 9.Pxd4 Pxd5 10.P2f3 Lxd4 
11.Dxd4 Pb6 12.Lb3 Pc6 13.Dxd8 Pxd8 14.Pd4 Pe6 
15.0–0 Pxd4 16.cxd4  

Zwart is de opening goed doorgekomen en heeft een 
mooie stelling. De witte pionnen zijn zwak. 16...Lf5 
17.Le3 Tad8 18.Tad1 Tc8 19.d5 Lc2 20.Lxc2 Txc2 
21.Lxb6 axb6 22.Tf2 Tfc8 23.Txc2 Txc2 24.Te1 Kf8 
25.Te3 Txb2 26.Tb3  
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26...Txb3 Hier mist zwart de kans op voordeel met 
26..Txa2 27 Txb6 Td2 en zwart houd een pion extra 
over.  27.axb3 Ke8 28.Kf2 Kd7 29.Ke3 Kd6 30.Kd4 b5 
31.b4 e6 32.dxe6 fxe6 33.h3 h5 34.g4 hxg4 35.hxg4 
b6  
 
(zie diagram hiernaast) 
 
Een moeilijk eindspel. Zwart heeft een pion meer maar 
de witte pionnen staan beter. Bent houdt het goed 
tegen. 36.Ke4 Ke7 37.Ke5 Kf7 38.Kd6 Kf6 39.Kc6 g5 
40.fxg5+ Kxg5 41.Kxb6 Kxg4 42.Kxb5 e5 43.Kc4 e4 
44.b5 e3 45.b6 e2 46.b7 e1D 47.b8D Dc1+ 48.Kd5 
Dd2+ 49.Kc6 Dc3+ 50.Kd7 Dd3+ ½–½ 

Interne competitie 
Erik Wille 

Op 19 augustus was de eerste clubavond. Het was 
gezellig druk met zo’n 30 ASV-ers, die in allerlei 
groepjes gezellig speelden. Opvallend was dat de 
interesse om rapid te spelen groter was dan voor het 
snelschaken. Dat is in vroeger dagen wel eens anders 
geweest is. Na deze eerste speelavond was het tijd voor 
de traditionele simultaan. Bekerwinnaar Peter Boel en 
nummer 2 uit het clubkampioenschap, Guust Homs, 
kregen slechts een gering aantal tegenstanders.  

 
Dat werd zonder twijfel veroorzaakt door het 
ontzettend slechte weer. Peter en Guust maakten 
er een geanimeerde avond van en analyseerden 
ook nog enkele partijen. Vanaf begin september 
wordt er echter al weer volop gestreden in de strijd 
om de drie titels die er in het clubkampioenschap 
weer te verdienen valt. Na vijf ronden heeft het 
weinig zin om standen te produceren. De reguliere 
overzichten houdt u dus tot de volgende ASV-
Nieuws tegoed. Wat wel aardig is, is een overzicht 
van de spelers die het best van start gegaan zijn. 

(advertentie) 
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En de volgende spelers zijn nog zonder puntverlies: 

Het zijn natuurlijk zo maar wat standen als warming-up 
voor een ongetwijfeld spannend seizoen. Helaas 
hebben we nog veel meer spelers zonder puntverlies, 
maar dat zijn de spelers die nog niet geweest zijn. Ik 
roep u van harte op om ook met enige regelmaat te 
komen schaken. Uw clubgenoten missen u! Met de start 
van de teamwedstrijden neemt echter meestal ook de 
opkomst in de interne competitie toe. Dus dat gaat wel 
goed komen. 
 
Tenslotte nog een keer de informatie over het 
aanmelden voor de interne competitie. 
Als u mee wil spelen, moet u zich aankruisen op de lijst 
die meteen als u het clublokaal binnenkomt op de balie 
ligt, waar Martin Weijsenfeld de indeling maakt. U moet 

zichzelf NIET aankruisen 
- als u op de clubavond voor een team speelt 
- als u afgesproken heeft om een bekerpartij te 
 spelen 
In het laatste geval schrijft u onderaan de lijst even 
de bekerpartij, zodat Martin op de hoogte is, dat u 
voor het bekertoernooi speelt.  
 
Indien u het niet redt om voor 19:45 uur zichzelf 
aan te kruisen, dan kunt u zich telefonisch 
aanmelden bij Martin Weijsenfeld via het mobiele 
nummer 06 – 1261 8253  
Tot 19:30 uur kunt u de voice-mail inspreken en 

daarna krijgt u de wedstrijdleider aan de lijn. Als u na 
19:50 uur belt, kunnen we u geen tegenstander 
garanderen, maar proberen kan altijd.  
In plaats van telefoneren kan ook een SMS–bericht 
worden verstuurd met uw naam erin. 
 
Bij het rapidschaak geldt qua aanmelden hetzelfde als 
bij de interne competitie. Op een rapidavond kunt u 
echter besluiten om niet alle partijen te spelen. U schrijft 
dan als u de uitslag van uw partij invult onderaan de lijst 
dat u niet meer ingedeeld wil worden voor de volgende 
ronde. 
 
Ik wens u een hele spannende en plezierige competitie. 

      Totaal     Extern         
Nr Naam Gr Score partijen perc Score partijen perc Score partijen perc ELO TPR 
1 Albert Marks B 5 5 100 0 0 - 5 5 100 1852 2168 
2 Ko Kooman C 4,5 5 90 0 0 - 4,5 5 90 1531 1801 
3 Peter Boel A 4 6 67 1 1 100 3 5 60 2168 2277 
4 Pim Rijmer C 3,5 5 70 0 0 - 3,5 5 70 1261 1327 
5 Wouter van Rijn A 3 3 100 1 1 100 2 2 100 2220 2580 
6 Martin Weijsenfeld A 3 4 75 0 0 - 3 4 75 1898 2048 
7 Leon van Tol A 3 4 75 1 1 100 2 3 67 2207 2376 
8 Jan Vermeer B 3 5 60 0 0 - 3 5 60 1721 1813 
9 Frans Veerman B 3 5 60 0 0 - 3 5 60 1650 1741 
10 Horst Eder C 2,5 3 83 0 0 - 2,5 3 83 1543 1750 

Intern     

    
Nr Naam Groep Score partijen perc 
1 Wouter van Rijn A 3 3 100 
2 Dirk Hoogland A 2 2 100 
3 Barth Plomp A 1 1 100 
4 Anne Paul Taal A 2 2 100 
5 Albert Marks B 5 5 100 
6 Bob Hartogh Heys C 1 1 100 
7 Bent Schleipfenbauer C 1 1 100 

  Totaal     

SENIOREN-DAG-SCHAAK IN DE PETERSBORG (Arnhem-Zuid) 
 
Iedere maandagmiddag van ongeveer 13.15 uur tot 16.00 uur, wordt u de mogelijkheid geboden om een goede 
partij schaak te spelen in het SWOA steunpunt ”DE PETERSBORG” aan de Slochterenweg 40. Het steunpunt ligt 
in de wijk Vredenburg van Arnhem-Zuid, dichtbij winkelcentrum Kronenburg . 
Het initiatief gaat uit van een aantal senioren.(veelal lid, of lid geweest van een schaakvereniging) Zij doen dit al 
25 jaar op deze zelfde locatie. 
 
Stukken en borden zijn aanwezig. Er wordt zonder klok gespeeld. Er is geen competitie en er zijn geen kosten 
aan verbonden. Alles gaat in gemoedelijke sfeer. Aan de bar van het steunpunt kunt u tegen gereduceerde 
prijzen, dranken e.d. tot u nemen. 
 
Mocht u tijd en zin hebben om op de maandagmiddag dagschaak te spelen , dan bent u altijd van harte welkom. 
Wij stellen de seniorenleeftijd op 45 jaar en ouder. 
 
Voor inlichtingen: G.H.C. Viets tel: 026-3810753 of John Legierse, tel: 00316-265830. 



't Zuivelhoekje  
Voor de lekkerste kaas en 

wijn  
Steenstraat 72  

 6828 CN Arnhem  
  tel: 026-4431656 

    

(advertentie

Arnhem: 
Steenstraat 86, tel. 026-4459156 

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

(advertentie

(advertentie) 




