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In deze eerste aflevering van ASV Nieuws 
van het nieuwe seizoen leest u de laatste 
'Clublid' van Hendrik van Buren. Na 30 club-
leden geportretteerd te hebben heeft hij be-
sloten het stokje door te geven. Aan wie? Dat 
ziet u de volgende keer. Ik denk dat ik na-
mens ons allemaal spreek wanneer ik Hen-
drik bedank voor zijn 30 prachtige portretten! 
Hendrik blijft wel doorgaan met de probleemrubiek. Daar 
waar hij zich met enige regelmaat laat ontvallen dat de 
aandacht voor problemen afneemt zal hij met dit num-
mer van ASV Nieuws aangenaam verrast worden door 
het stuk van Wouter van Rijn. Verder een uitgebreide 
Jeugdhoek, teamverslagen, een toernooiverslag en nog 
veel meer. 
  

 
Helaas geen verslag van ons 6e. De redactie 
beraad zich nog op stappen. Mogelijk meer 
daarover de volgende keer.  
 
Namens de redactie veel leesplezier ge-
wenst! 

Robert 

De clubavonden hebben na vijf weken vakantie al weer 
een kleine drie maanden een vaste plaats in onze agen-
da. Op donderdagavond is het een drukte van belang 
met meestal zo’n 50 spelers die een competitiepartij 
spelen en een aantal mensen die in de kantine voor de 
lol snelschaakt of gewoon een praatje maakt aan de 
bar. Het is een vertrouwd beeld bij ASV en het lijkt van-
zelfsprekend. Helaas is dat niet zo bij veel schaakclubs. 
We bezochten de afgelopen weken de ledenvergadering 
van de OSBO en een themabijeenkomst van de SBO 
(Schaakbond Overijssel), waar uw voorzitter was uitge-
nodigd als gastspreker over het thema “de groeiende 
schaakvereniging”. Op beide avonden werd pijnlijk dui-
delijk dat veel clubs worstelen met het binden van leden 
en het vinden van nieuwe leden. Op veel clubavonden 
worden minder dan tien partijen gespeeld in de interne 
competitie. Het is te hopen dat veel clubs het tij gaan 
keren, want anders heeft ASV in de competitie steeds 
minder tegenstanders. In de OSBO-competitie ver-
dween een volledige poule, doordat de clubs minder 
teams hebben aangemeld. De clubs zullen actief moe-
ten worden en een lange adem moeten hebben om de 
neergang om te buigen. Want actief zijn brengt succes. 
 
ASV heeft in de eerste maanden van het seizoen al 
weer flink aan de weg getimmerd. Het OSKA was met 
bijna 130 deelnemers zeer succesvol en bovendien ver-
liep het toernooi gesmeerd en als altijd in een vriend-
schappelijke sfeer. Ook hebben we weer een avond re-
clame gemaakt voor het daglichtschaak op een informa-
tieavond van het Nivon, waar we al jaren trouwe gast 
zijn voor deze activiteit. Daarnaast zaten we bij onze ad-
verteerders in de Steenstraat voor de verswinkels en 
met het daglichtschaak in de Bibliotheek Presikhaaf en 
als je dit leest, hebben we ook al weer twee demo’s ach-
ter de rug in de hoofdvestiging van de Bibliotheek. Het 
rendement van dergelijke acties is meestal op de wat 

langere termijn zichtbaar. Herhaling is de basis van het 
succes. We zagen dan ook dit seizoen al weer een zes-
tal nieuwe gezichten op de club. Het is goed dat de in-
stroom bij ASV op gang blijft. Er verlaten immers ook elk 
jaar, gelukkig nooit uit onvrede, een aantal schakers on-
ze club.  
 
Ook de jeugd is van groot belang voor ASV. De laatste 
jaren hebben onze jongelingen kwalitatief een flinke 
sprong gemaakt. Afgelopen zomer deed een viertal 
ASV-ers mee aan het Open NK-jeugd in Borne. Frank 
Schleipfenbauer en André de Groot begeleidden daar 
een groep van tien spelers (van verschillende clubs) en 
dat was een groot succes en ook de prestaties waren 
goed. Ook is ons C-team dit seizoen op het hoogste lan-
delijke niveau actief. Het viertal doet in Amersfoort op de 
gemeenschappelijke ronden veel ervaring op. In de 
ASV-teams zien we ook steeds meer jeugdspelers. Xa-
dya van Bruxvoort en Bent Schleipfenbauer spelen ko-
men seizoen met ASV 7 in de tweede klasse en ook Hu-
go van Essen en Jan Pieter Lourens spelen met ASV 10 
een klasse hoger dan afgelopen jaar. Nieuw in de exter-
ne competitie is ons jeugdteam onder leiding van Martijn 
Boele. ASV 11 telt zes jeugdspelers en speelt al haar 
wedstrijden in de vierde klasse op vrijdag. Dit wijkt af 
van de visie van ASV, dat de jeugd op de donderdag 
tussen de senioren aan het competitieschaak moet wen-
nen. ASV jeugd en senioren is immers één club. We 
hebben deze keuze echter vooralsnog éénmalig toch 
gemeend te moeten maken na een dringend verzoek 
van onze jeugdleiding. De gedachte is dat we op deze 
manier deze talentjes op jonge leeftijd kunnen laten rij-
pen. De ervaring die ze in de OSBO-competitie zullen 
opdoen, zal zich de komende jaren naar verwachting 
uitbetalen met het doorstromen van meer kinderen in de 
seniorenteams. 

Van het bestuur 

Van de redactie 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

15 december 2011 8 decemeber 2011 

9 februari 2012 2 februari 2012 

12 april 2012 5 april 2012 

31 mei 2012 24 mei 2012 

5 juli 2012 28 juni 2012 
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Freud  
 
Mijn baas was in een gulle bui aan het einde van het 
vorige jaar en hij bood mij een volledig verzorgde reis 
aan in het MBA-circuit. U weet wel zo’n pretentieuze 
Master in Businessadministration. Nijenrode, Polo, 
Ralph Lauren, Boss Orange, Lacrosse, arabische 
volbloeden, oud geld en nette leren schoenen, type 
Floris of senior van Bommel. Precies mijn ding voor 
degene die mij iets beter kennen.  Ik ben inmiddels 
gearriveerd bij het blok organisatiestructuren en 
management. Retesaai dacht ik totdat ik in de literatuur 
stuitte op Freudiaanse organisatiestructuren. Oftewel de 
diepere, onbewuste lagen van medewerkers hun 
motieven om bij een bedrijf te gaan werken. Freud was 
de grondlegger van de psychoanalyse, en vijanden van 
zijn theorieën zijn het er over eens dat hij toch minimaal 
licht belegen is. Wie gelooft er tegenwoordig nog dat 
mannen zo van warme vochtige drukke kroegen houden  

 
 
op zaterdagavond omdat ze eigenlijk terug willen in de 
baarmoeder? Of dat vrouwen met overgave hun 
bicbalpen opeten omdat ze eigenlijk liever ergens 
anders aan zouden knabbelen? En dan laat ik nog 
buiten beschouwing dat het de pen van hun vader zou 
moeten zijn. Pfff, bijna niet acceptabel voor dit 
schaakblad, maar kom beste lezers eventjes doorbijten. 
Ik heb mij voorgenomen om iets pittiger te schrijven dit 
seizoen. 
 
Freud dacht dat de mensen vaten vol onderdrukte 
driften zijn. Deze driften noemde hij het Es. Het Es zorgt 
ervoor dat we groeien en ons ontwikkelen, het is de 
zuivere oerwil, ongepolijst. De driften worden stevig bij 
de kladden gegrepen door het Uberich. Dit is een pittig 
setje normen en waarden die je van je ouders hebt 
meegekregen, en waar je zelf later nog een mooi  

Het enthousiasme om in de teams mee te 
spelen is dit seizoen onverminderd groot. 
ASV doet opnieuw met 13 teams mee in 
de competitie en in het aantal teams zit 
nog rek. De eerste ronde van de zaterdag-
teams was succesvol. De teams die op de 
doordeweekse avonden spelen, kenden 
een valse start. Overigens is ASV 9 en 10 
door het teruglopende aantal inschrijvingen voor de OS-
BO-competitie alsnog naar de derde klasse gepromo-
veerd. De spelers van die teams zullen het dit seizoen 
zwaar krijgen, maar met teamgeest en vechtlust kunnen 
soms mooie dingen gebeuren. 
 
Alle gebruikelijke activiteiten zijn inmiddels gestart. De 
schaaktrainingen zijn mede door deelname van scha-
kers van andere clubs weer goed bezet. Het is goed te 
zien dat schakers soms een grote afstand afleggen om 
er bij te zijn. Dat zegt alles over onze trainingen. Je mag 
daar dus eigenlijk niet ontbreken. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Schroom dus niet je alsnog aan te melden 
bij onze trainingscoördinator Nico Schoenmakers via ni-
coschoenmakers@kpnplanet.nl. Er gaat vandaag ook 
weer een cursus voor huisschakers van start en ook het 
daglichtschaak is op de eerste dinsdag van oktober in 
het Activiteitencentrum De Molenbeek weer van start 
gegaan.  
 

En dan is er vanavond ook weer de eerste af-
levering van ASV-Nieuws. Daar waar veel 
clubs gestopt zijn met de papieren clubbladen 
toont ASV elk seizoen opnieuw weer aan dat 
een club niet zonder kan. En de bladen (want 
we mogen En Passant ook niet vergeten) zijn 
niet alleen populair bij de lezers, gelukkig zijn 
er ook veel schrijvende ASV-ers. Dus ook 

daarin is ASV een actieve club.  
 
ASV probeert zich ook te blijven ontwikkelen. Zo zal in 
de komende maanden door enkele bestuursleden, Dirk 
Hoogland en Ton van Eck een Masterclass Sponsoring 
worden gevolgd. ASV kan dit doen dankzij de steun van 
de gemeente en we zullen daarbij weer gebruik maken 
van clubkoers, het digitale verenigingsondersteunings-
programma. Daarnaast worden we begeleid door een 
professional op dit gebied. We hopen hiermee een 
sponsorplan te kunnen opzetten om zo een nog steviger 
basis te kunnen creëren voor onze bestaande en even-
tuele nieuwe activiteiten. 
 
Kortom: schaken en ASV beheersen als belangrijkste 
bijzaken ons leven zoals elk seizoen voorlopig weer tot 
volgend jaar juli. Wij hopen iedereen veel te zien op de 
clubavonden. Dat komt de gezelligheid en ook de span-
ning in de drie groepen van het clubkampioenschap ten 
goede.   

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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schepje bovenop doet. Dit zorgt voor een waterdichte 
impulscontrole. Van het Uberich mag je helemaal niks. 
Uiteindelijk komt alles goed en onderhandelt het Ich 
tussen je driften en het onderdrukkende Uberich om af 
en toe toch gezellige keuzes te maken. Maar goed bij 
deze benadering kan de minste onbalans gekke dingen 
veroorzaken. Kijk naar pubers die maar aan 1 ding 
denken de hele dag, en zo zijn er nog heel wat andere 
afwijkingen te noemen. Ik ben Freudfan. Hij is 
legendarisch, was vernieuwend, en een van de redenen 
waarom ik mij ben gaan interesseren in menselijk 
gedrag en opvoedkunde. Maar terug naar het begin, het 
is fantastisch dat ik hem in de boeken tegenkwam van 
een high-end managementopleiding. Zo zie je maar 
weer, je kunt decennia de illusie vasthouden over 
gescheiden werelden van enerzijds de 
geitenwollensokken uit de psychologie en anderzijds de 
maatpakken van de MBA, uiteindelijk is de wederzijdse 
aantrekkingskracht zo groot dat alles zich mengt. 
 
Maar hoe verbinden we de theorieen van Freud nu aan 
het edele schaakspel dat ons allen zo lief is en waar ik 
over hoor te schrijven?. Ik kan bepaald niet zeggen dat 
onze driften zorgen dat we beter schaken. Ons Uberich 
die alle creativiteit en passie elimineert is ook niet 
bepaald onze vriend. Misschien moeten we het zoeken 
bij die bemiddelaar. In eerdere episodes van deze 
column hebben we al gezien dat goed schaken alles te 

maken heeft met balans. Ik kan mij voorstellen dat goed 
schaken een balans is tussen nietsontziende slagkracht 
van het vurige type (Es) en verregaande controle en 
beheersing (Uberich). De kwaliteiten van ons ich, 
oftewel de onderhandelaar tussen Es en Uberich zou 
wel eens van bijzondere waarde kunnen zijn voor de 
kwaliteit van ons spel. Immers alleen maar als een dolle 
stier vooruit, zonder plan b is zelden succesvol. Maar 
inspiratieloos schuiven zonder drift tot ontwikkeling en 
vooruitgang is ook de hond in de pot. Ook hier is dus de 
gedoseerde passie de poort naar succes. 
 
Een korte illustratie lijkt mij op zijn plaats. Afgelopen 
donderdag speelde ik voor het eerst in het vijfde team 
van ASV in Veenendaal. Ik verloor kansloos van een 
1500-speler. Een verslag van deze bijzonder pijnlijke 
nederlaag ziet u verderop in het blad waar Erik Wille 
een mild stukje zal hebben geschreven over onze 
verrichtingen. De balans tussen Es en Uberich was ver 
te zoeken. Eerst overheerste mijn saaie kleurloze 
Uberich, en toe ik dat loeizat was begon mijn Es de 
regie stevig (en hersenloos) over te nemen. Gevolgen: 
een geruïneerde stelling, door mijn driften veroorzaakt, 
dameverlies, decorumverlies, en teamverlies. Het Es is 
een vernietigende kracht dat terecht beteugelt moet 
worden. anders zouden we niet eens in staat zijn om 
schaak te spelen. Leve Freud! 

Marco 

Bloopers (2) 
Peter Boel 

Er gaat wel eens wat mis in een seizoen – dat is 
eigenlijk meteen alles wat ik erover kan zeggen. Ik heb 
mijn twee leukste bloopers voor u op papier gezet. De 
tientallen andere bloopers waren minder leuk. De eerste 
stamt nog uit de interne van vorig seizoen. 
 
Homs - Boel  

 
Wit probeert nog iets voordat hij opgeeft: 
23.Pd5 Dd7 24.Lxh6 Dxa4?!  
Niet verkeerd, maar het gaat wel de foute kant op. Na 
simpel 24...b5 is het echt afgelopen.  
25.b3 Da2?  

Naar veujre! In plaats hiervan won 25...Dd7 26.Lg5 b5 
onmiddellijk.  
26.Lg5 

 
26...Te8?  
Nu was het al moeilijker te zien, maar 26...Td7! won 
nog, omdat na 27.Ta1 Dc2 28.Pe3 Db2 29.Tdb1 Dd2 
30.Td1 Db4 het witte paard op d5 gewoon geslagen kan 
worden.  
27.Ta1 Db2 28.Tdb1 Dc2 29.Pe3 Dd2 30.Td1 
 
(zie diagram op volgende bladzijde) 
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30...Db2  
Een laatste poging was nog 30...Dc3!? 31.Tdc1?! Pc2 
32.Ta2 Dxe3 maar na 31.Pd5! blijft de dame gevangen. 
½–½ 
 
Het OSKA was na mijn briljante 16.Dxf6!!! tegen Harry 
Jaspers Focks één groot debacle. Zondagochtend, 
zoekend naar de weg terug bij 1 uit 3, overkwam me het 
volgende. 
 
Brouwers - Boel  
 
1.d4 Pf6  
Nu zuchtte mijn tegenstander iets van: “Ik heb het in dit 
hele toernooi nog niet gespeeld, het moet er maar eens 
van komen”, en speelde  
2.g4  
En een goeie zondagmorgen. De zaterdag was met 0 uit 
2 en een bye al niet om naar huis te schrijven geweest.  
2...Pxg4 3.e4 d6!?  
Niet in alle stellingen is 3...d5 slecht; hier wordt het het 
meest gespeeld.  
4.Lc4 e5 5.h3 Dh4  
Nooit gaan verdedigen als je een pion voor staat 
natuurlijk.  
6.De2 

 
6...Pf6  
Het eerste tegenvallertje is dat 6...Pxf2 minder goed 
werkt dan je eerst dacht. Toch had ik dat kunnen 
proberen: 7.Dxf2 (ik zat hier te kijken naar 7.Pf3?? maar 
vond niet het winnende 7...Pd3+! 8.Kd2 Pxc1 – 

kenmerkend) 7...Dxe4+ 8.Kd1 Dxd4+ met vier pionnen 
voor het stuk. Wit heeft er wel een mooi initiatief voor, 
maar de partij was veel erger.  
En er is ook niks mis met 6...Pc6 7.Pf3 Dh5.  
7.dxe5 dxe5 8.Pf3 Dxe4?  
Tot mijn verbazing is 8...Dh5 9.Pg5 Dxe2+ 10.Kxe2 Lc5 
zelfs nog goed voor zwart. Ik was natuurlijk opgehouden 
bij 9.Pg5.  
9.Lxf7+ Ke7 10.Le3  

 
Een nare stelling. Ik probeerde hier  
10...b6  
om via ...La6 of ...Lb7 tegenkansen te scheppen.  
11.Pc3 Df5?!  
Ik verwierp 11...La6 wegens 12.Dd1 Db7 13.Ld5, maar 
na 13...c6 14.Le4 Pbd7 heeft zwart nog een soort van 
verdediging.  
12.Lb3  
Sterk was 12.Ld5! Pxd5 13.Pxd5+ Kd7 14.0–0–0.  
12...Lb7 13.Ph4 Dh5 14.Dxh5 Pxh5 15.Lg5+ Ke8?  
Wat een fouten... 15...Kd7 16.0–0–0+ Ld6 was nog OK.  
16.0–0–0 Le7 17.Lxe7 Kxe7 18.Pd5+ Lxd5 19.Lxd5 c6 
20.Lf3 Pf4 21.The1  

 
En dit heb ik nog lang volgehouden na 21...Kf6 (21...g6! 
is beter maar ook goed voor wit) maar uiteindelijk toch 
verloren. 
 
Een beetje slapstick moet je je lezer af en toe gunnen. 
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Een gesprek beginnen met Ko Kooman over schaken is 
erg simpel. Je wordt er regelrecht naar toegestuurd. Op 
de tafel voor de bank staat een prachtig fantasiespel. En 
Ko vertelt er enthousiast over. Ook over de andere 
spellen, die hij heeft. Het is een nevenhobby, waarvan ik 
inmiddels weet, dat veel ASV-ers hem hebben. En 
waarschijnlijk niet alleen die. Het is een van de bruggen 
tussen schaak en kunst, waaraan bijna geen speler zich 
kan onttrekken. En zeker de enthousiasteling niet. En 
dat is Ko. Maar hoe kan het dan, dat iemand op zo’n 
late leeftijd met schaken begint, want hij is pas een paar 
jaar lid van ASV. Ko laat merken, dat hij het met de 
vraagstelling niet eens is. Inderdaad is hij pas met zijn 
pensionering met clubschaak begonnen. Maar 
enthousiast voor schaken was hij altijd al. Als jongen 
leerde hij het al van een vriend en hij kan zich nog goed 
herinneren, dat hij voor zijn dertiende verjaardag een 
schaakbord kreeg. Thuis kreeg hij niet echt de kans het 
schaken verder te ontwikkelen. Zijn vader was dammer 
en dat werd dus meestal thuis gespeeld. Dat heeft er 
toe geleid, dat hij bij een minderheid van schakers hoort, 
die met een zekere achting over dammen spreekt. En 
het ook nog altijd met plezier speelt. Maar het kwam er 
maar zelden van. Dit in tegenstelling tot schaken. Dat 
speelde hij met kennissen, maar ook op kantoor.   
 Toen het er met de pensioenleeftijd eindelijk van 
kwam serieuzer naar schaken te kijken had hij een 
geweldig probleem. Hij had nooit iets aan theorie 
gedaan en wist dan ook veel logische dingen niet. Zelfs 
van de spelregels wist hij niet alles. Pas erg laat kreeg 
hij het en passant slaan uitgelegd na een “misverstand” 
in een partij. Maar in de aanraking met het echte schaak 
werden alle leemtes snel opgevuld.  Wat waren de 
clubs, waar Ko eerst neerstreek. Uiteraard was dat Velp, 
de club van zijn woonplaats en Glazenburg. Daar werd 
met een man of tien gespeeld. Vervolgens kwam Ko bij 
ASV terecht. Achteraf vindt hij ASV veel gevarieerder. 
Maar hij denkt toch met plezier terug aan de avonden bij 
de andere twee verenigingen. “Ik had die tijd niet willen 
missen.” ASV is veel beter georganiseerd en is voor een 
grote vereniging erg gezellig. Maar Ko ergert er zich ook 
wel eens. Veel leden vertikken het om mee te helpen 
met opruimen. “Zij lijken te denken, dat dat een 
bestuurstaak is en zijzelf dus niets hoeven te doen.” 
 Het lijkt erop, dat het schaken enorm helpt om het 
verlies van zijn vrouw op te vangen. Volgens Ko is dit 
niet zo, maar hij hoeft thuis met niemand meer rekening 
te houden. Hij kan dus aan toernooien deelnemen zo 
veel als hij maar wil. Recentelijk waren dat Bilderberg, 
Dieren, Zeeland en het OSKA en hij loopt al weer na te 
denken over Hoogeveen. Maar ook als hij thuis is speelt 
hij regelmatig op Internet. Dit doet hij bij Spelpunt.nl Bij 
deze site bouw je je eigen rating op. Iedereen begint er 
met 1500 en klimt of daalt er naar gelang zijn prestaties. 
Bovendien kun je er spelen, wat je het liefste doet. Ko 
speelt regelmatig twee partijtjes van tien minuten. Maar 
langere partijen zijn net zo goed mogelijk. Is dit 

aanleiding geweest om wat meer te studeren?  Dat blijkt 
niet het geval. Ko blijkt niet veel schaakliteratuur in huis 
te hebben. Wel was hij op de cursus van ASV. Tot nu 
zat hij in de middengroep. Maar hij overweegt naar de 
C-groep te gaan. Daar past hij qua rating het beste 
tussen. Betekent schaken veel voor je? Dat blijkt wel 
mee te vallen. Ook na een moeilijke partij slaapt hij altijd 
als de beste. Schaken hoeft voor hem ook niet heilig 
verklaard te worden. Hij vindt het prima als er eens flink 
gelachen wordt. “Maar ik speel wel om te winnen.”  
 Hoe zijn je herinneringen aan je jaren van officieel 
schaak? Af en toe is dat leuk en zeer positief. Maar het 
tegenovergestelde komt uiteraard ook voor. Laat ik 
maar voorbeelden geven. Dat is meestal het duidelijkst. 
Afgelopen zomer heb ik meegedaan in Dieren aan het 
open kampioenschap. Na met 2 uit 3 gestart te zijn, wat 
ik best goed vind, verloor ik drie partijen op rij van 
tegenstanders met een lagere rating dan ikzelf heb. 
Iedereen kent de uitdrukking “spelen als een krant”. 
Voor mij was dat als een hele stapel kranten. Voor Ko 
lijkt dit geen overdadig plezierige herinnering te zijn. 
Maar een schaker heeft ook regelmatig iets leuks te 
melden. Het afgelopen Daglichtschaak was zo’n 
moment. Ko won alle drie zijn partijen en dat o.a. tegen 
Jan Vermeer en Walter Manschot. Letterlijk zei hij 
daarover: “Daar kan ik weer een tijd op teren.”  Het 
maakt ook duidelijk wat hij bedoelt als hij zegt, dat hij 
speelt om te winnen. 
 Je weet, dat we altijd eindigen met een fragment 
van de geïnterviewde. Heb je iets leuks?  Ko moet eerst 
duchtig nadenken. Dan komt hij met een fragment om 
dat spoedig daarna te vervangen door een hele partij 
met de lengte van een fragment. Het is gewoon een 
partij uit de onderlinge competitie. “Maar het aardige 
voor mij is, dat de tegenstander een  duidelijk hogere 
rating heeft.” 
Wit: Ko Kooman   Zwart:  Walter Manschot                                 
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.Df3 Pc6 4.c3 d6 5.d3 Lg4 6.Dg3 h5 
7.f3 h4 8.Df2 Ld7 9.Lg5 Pxe4  

10. Lxf7+ en zwart gaf het op. Deze partij moet Ko veel 
plezier hebben gegeven. Toen hij hem liet zien 
begeleidde hij dat met ter zake doend commentaar.  

Clublid 
Ko Kooman & Hendrik van Buren 
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Waar denkt u aan bij probleemschaak? Ik hoor u al 
denken: ‘Mat in 2 en wit speelt en wint? Is er nog iets 
anders?’ Jazeker is er nog iets anders! Sinds kort ben ik 
erg geïnteresseerd geraakt in deze vorm van het 
schaakspel. Schaker / schaaktrainer en 
schaakcomponist IM Yochanan Afek is de laatste jaren 
erg actief in het promoten van met name 
eindspelstudies (tenminste: het valt mij op). Op de 
website www.chessvibes.com heeft hij zijn eigen rubriek 
‘Weekly Endgame Study’, waar elke week een nieuwe 
eindspelstudie op staat. Deze zijn vaak erg pittig en ik 
kan ze dan ook lang niet altijd oplossen. In het weekend 
laten ze de oplossing zien en wordt er een nieuwe 
voorgeschoteld. Vaak is de oplossing zeer fraai en 
vraag je je af hoe men het überhaupt kan verzinnen 
zulke problemen te maken. 
 
Begin dit jaar heb ik dan ook tijdens het TataSteel 
Chess tournament, voorheen ook wel Hoogovens en 
Corus genaamd, een poging gewaagd om eens mee te 
doen aan zo’n oplostoernooi. Enkele jaren daarvoor was 
de eerste editie van dat toernooi en kent winnaars als 
o.a. Daniël Stellwagen en Twan Burg. Het was een 
koude winterdag en ik besloot om vrij vroeg weg te 
gaan, ik wil immers altijd ruim op tijd zijn. Ik was de 
eerste en organisator Afek kwam niet veel later binnen. 
Ik stelde me aan hem voor en wist alvast wat informatie 
in te winnen over hoe het toernooi er ongeveer uit ging 
zien. Toen de zaal open was en er ook koffie aanwezig 
was, kwam er een man binnenlopen die gelijk Afek 
begroette, alsof ze elkaar al jaren kende. Ik stelde me 
ook aan hem voor en na achteraf bleek hij een heuse 
wereldtopper te zijn: Piotr Murdzia uit Polen, die dit jaar 
Europees kampioen in eigen land is geworden! Slechts 
20 mensen hadden zich opgegeven voor dit evenement. 
Het aantal viel me een beetje tegen, ik had er meer 
verwacht. Toch vond ik het wel knus met zo weinig 
mensen in een klaslokaaltje met een sfeer die deed 
voorkomen alsof het het eindexamen betrof dat ik zo’n 
15 jaar geleden ook heb moeten ondergaan.  
 
Titelverdediger Twan Burg was er ook weer bij en ook 
John Nunn! Ik ken Nunn voornamelijk als goede 
schaker, maar wist niet dat hij ook de huidige 
wereldkampioen was in oplosschaken! Een andere 
bekende grootmeester in het ‘normale schaken’ die 
aanwezig was, zij het te laat, was de Australiër Ian 
Rogers. Waarschijnlijk omdat hij een uur minder te 
besteden had aan de puzzels werd hij slechts 
voorlaatste. Bekende deelnemers uit de oploswereld die 
meededen waren verder de Belg Eddy van Beers en 
o.a. de Nederlanders Dolf Wissmann (GM), Hans 
Uitenbroek (FM) en Harold van der Heijden. Deze titels 
zijn titels uit de oplosschaakwereld, daar kun je namelijk 
ook normen scoren en titels behalen! 
 

Uiteindelijk bleek John Nunn de sterkste te zijn van dit 
toch wel sterk bezette evenement. Hoewel Eddy van 
Beers in eerste instantie uitgeroepen werd tot winnaar, 
bleek dit achteraf teruggedraaid te zijn omdat er iets mis 
was gegaan met het toekennen van de punten. Hoezo, 
is dat zo moeilijk te beoordelen dan, vraagt u zich 
wellicht af? Om daar antwoord op te geven zal ik u eerst 
uitleggen hoe het precies in zijn werk gaat. De 
deelnemers krijgen allemaal een opgavenblad uitgereikt 
met in dit geval 9 studies. 2 studies waren van Afek zelf 
en Timman had met 7 studies een zeer groot aandeel in 
dit toernooi! Voor deze 9 studies kreeg men 3 uur de tijd 
op ze op te lossen, dus gemiddeld 20 minuten per 
opgave. Per opgave zijn maximaal 5 punten te behalen, 
dus in totaal kan men 45 punten halen. Als men niet het 
volledige antwoord heeft kunnen geven, dan krijgt men 
ook maar enkele halve of hele punten toegekend. Zo 
had ik bijvoorbeeld van 8 van de 9 opgaven wel de 
eerste zet goed, maar niet de hele variant (correct) 
uitgewerkt. Soms kreeg men pas een punt na de eerste 
3 zetten opgeschreven te hebben. Na afloop kan er nog 
eventueel gediscussieerd worden over de antwoorden.  
 
Na een half uur te hebben gestaard naar de puzzels 
begon ik toch een beetje nerveus te worden; ik zag nog 
helemaal niets en was bang dat dat lang zo zou blijven. 
Ik wist even niet meer waar ik moest beginnen, maar 
eindelijk kon ik iets op papier zetten. Ik werd wat rustiger 
en langzamerhand begon het papier vol te lopen met 
geklieder. Toen de tijd voorbij was had ik toch wel een 
positief gevoel. Ik had het idee dat ik toch best wel veel 
opgaven goed beantwoord had en telde aan de hand 
van de antwoordenlijst (met de daarbij toegekende 
puntenaantallen) mijn punten en schatte zo in dat ik toch 
wel minimaal 25 punten had gehaald. Na afloop zat ik er 
met mijn 24 punten niet ver naast en was ik het af en 
toe niet helemaal eens met de jurering. Zo had ik ergens 
bij een variant, waar het mij duidelijk was dat het vanaf 
daar gewonnen was, verzuimd de laatste paar zetten 
ook nog op te schrijven. Tip voor de volgende keer: je 
kunt beter teveel dan te weinig opschrijven. 
 
De Nederlandse toppers vielen ogenschijnlijk erg tegen, 
omdat zij het niet veel beter of zelfs minder goed deden 
dan ik. Hierbij moet wel worden gezegd dat dit 
oplostoernooi ook niet het echte oploswerk is zoals het 
er aan toegaat bij echte oplostoernooien. Dit was een 
toernooi met alleen maar eindspelstudies. Op het EK en 
WK kent men 6 verschillende categorieën puzzels, te 
weten: 2-zetters, 3-zetters, meerzetters, 
eindspelstudies, helpmats en zelfmats. De eerste 4 
categorieën spreken voor zich neem ik aan. Minder 
bekend zijn de helpmats en de zelfmats, hoewel ik zo 
inschat dat de meeste mensen die termen wel eens 
gehoord hebben. Ik zal ze even nader toelichten: 

Probleemschaak 
Wouter van Rijn 
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Helpmat: bij een helpmat gaat het er om dat beide 
partijen het doel hebben om zwart zo snel mogelijk mat 
te krijgen. Zwart werkt hier dus aan mee. Meestal is het 
zwart die de eerste zet uitvoert, dit in tegenstelling tot 
andere schaakproblemen. De opgave luidt dan 
bijvoorbeeld: H#3, wat betekent: helpmat in 3. Mocht wit 
beginnen dan luidt de opgave bijvoorbeeld H#2,5. 
Hierbij geeft wit mat op zijn derde zet. Vaak kent dit 
soort puzzels meerder oplossingen. Bij de opgave staat 
dan ook vermeld dat er 2, 3 of zelfs meerdere mogelijke 
oplossingen zijn. Voorwaarde voor een helpmat is dat 
deze uniek moet zijn, dat wil zeggen dat er maar één 
mogelijke zettenvolgorde mag zijn (per oplossing). Een 
andere voorwaarde is dat alle stukken die op het bord 
staan moeten op de één of andere manier een bijdrage 
leveren aan het probleem. Geen stuk is overbodig, ze 
hebben allemaal een functie! 
 
Zelfmat: bij een zelfmat gaat het erom dat wit zwart 
dwingt om wit mat te zetten. Een soort van SM-schaken 
dus. Toch zie je niet veel spelers in een leren broekje 
met zweep achter het bord zitten hoor…Even serieus. 
Zwart probeert er alles aan te doen om wit niet mat te 
zetten, maar wordt gewoonweg gedwongen dat wél te 
doen. Ik vind dit zelf denk ik wel het moeilijkste 
onderdeel, maar de oplossing kan van enorme 
schoonheid zijn. 
 
Die laatste 2 vormen zijn dus vrij nieuw voor de 
‘normale’ schaker, maar hierin zijn de echte oplossers 
dus ver gevorderd. De eindspelstudies komen meer 
neer op het analytische inzicht van een schaker en zal 
degene met de hogere normaalschaakrating het dan 
ook vaak beter doen dan de oplosschaker.  
 
Voorafgaand aan het toernooi in Wijk aan Zee sprak 
Afek met Murdzia over het EK Solving Chess dat in april 
dat jaar zou worden gehouden in Polen. Na afloop van 
dat toernooi kwam ik er al googelend achter wat de site 
van dat toernooi was en wilde gelijk weten hoe dat in 
zijn werk ging. Niet alleen de uitslagen, maar ook de 
opgaven stonden op de site en ben toen zelf eens gaan 
oefenen. Via die site zag ik ook informatie over andere 
gehouden EK’s en WK’s in het verleden. Ik kon dus al 
aardig wat oefenen met het oplossen van puzzels. Daar 
waar ik in het begin al moeite had om de puzzels op te 
lossen, ging me dat steeds beter af. Ik ging later een 
stapje verder en ik wilde me zelf de eis opleggen om 
niet alleen de problemen op te lossen, maar nu ook 
binnen de gestelde tijdslimiet. In toernooien is het 
namelijk niet alleen de kunst om de puzzels op te 
lossen, je moet ze ook binnen de gestelde tijd oplossen. 
Op het moment van schrijven is het WK Solving Chess 
in Italië aan de gang en de uitslagen van het Open 
toernooi zijn al binnen. Er is nu een teamtoernooi bezig 
waar de beste spelers van elk land hun hersens kraken 
over soms bijna onmogelijke puzzels. Om terug te 
komen op het belang van de tijdslimiet: de nummer 1 en 
2 van het Open toernooi behaalden beiden de maximale 
score (12 puzzels x 5 punten = 60 punten), maar de 
winnaar leverde net wat sneller zijn antwoordformulier 
in. De tijd is dus een element in het spel dat het extra 

boeiend en misschien ook wel zenuwslopend maakt. 
Want als je denkt dat je klaar bent, ga je dan nog je 
antwoorden checken op (schrijf)foutjes met als risico dat 
je langzamer bent dan iemand anders, maar dat je er 
nog wel extra punten uit kunt slepen óf ga je voor de tijd 
met als gedachte dat je er waarschijnlijk toch niet meer 
van kunt maken als je er nog meer tijd insteekt? 
 
Na redelijk wat geoefend te hebben, leek het me leuk 
om eens mee te doen aan een echt oplostoernooi. Ik 
wilde mezelf testen op de tijdsdruk en of ik wel zo lang 
mijn concentratie vast kon houden, want thuis was het 
af en toe eens een paar puzzels oplossen, maar nu 2 
maal 2 uur lang achter elkaar geconcentreerd blijven. 
Medio juni nam ik met Joost Michielsen, een IM in de 
normale schaakwereld, deel aan het OBOK (Open 
Belgisch Oploskampioenschap) nabij Antwerpen. Ook 
daar waren zo’n 20 deelnemers aanwezig, waaronder 
een aantal bekende gezichten die er in Wijk aan Zee 
ook bij waren. In de A-groep waarin ik meespeelde 
waren de puzzels moeilijker dan die van de B-groep. 
Ook kreeg de B-groep niet te maken met de zelf- en 
helpmats. In de eerste ronde van 2 uur kreeg iedereen 
van mijn groep 6 opgaven, 1 van elke categorie. Na die 
ronde volgde er een gezamenlijke lunch waar niet alleen 
de heerlijke broodjes verorberd werden, maar natuurlijk 
sprak ook iedereen over de antwoorden van de ronde. 
Zo positief als ik dacht te zijn toen ik net klaar was met 
de opgaven, hoe somberder ik werd toen ik er achter 
kwam dat ik toch veel steekjes had laten vallen….. 
Van de maximaal 30 punten scoorde ik er slechts 3, 
terwijl Joost sterk debuteerde (ook zijn eerste echte 
oplostoernooi) met 15 punten! De tweede ronde ging  

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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ging iets beter en de 5,5 punten die ik daar haalde 
zorgde voor een totaal van een schamele 8,5 punten. 
Een tegenvaller toch wel, zeker ook omdat ik geen 
enkele tweezetter wist op te lossen. Als ik daar gewoon 
3 uur in had geïnvesteerd had ik al meer punten gehad 
dan ik nu had. Joost deed het nu zelfs nog beter en 
behaalde deze ronde wel 21 punten! Goed voor een tpr 
van 2221 en dat is erg knap voor een eerste toernooi. 
De tpr hangt af van de ratings van de 
‘tegenstanders’ (overige deelnemers), dus net als in 
een normaal toernooi. Het is niet zo dat als puzzels 
moeilijker zijn dat je dan minder punten nodig hebt om 
tot een zelfde tpr te komen. 
 
Om een indruk te geven wat u allemaal voor 
‘problemen’ kunt verwachten volgen er hieronder een 
aantal. Kijk ook eens op de site www.probleemblad.nl 
voor meer informatie! Ook kan hier geoefend worden in 
alle categorieën van schaakpuzzels. 
 
Allereerst een tweetal helpmats waarvan de eerste mijn 
favoriet is qua schoonheid. Enorm knap op zo’n 
probleem te componeren! De componist is Narayan 
Shankar Ram en stamt uit 1986. Het betreft een 
helpmat in 2 zetten – duplex. Duplex houdt in dat zowel 
wit als zwart helpmat in 2 gaan! 

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

H#2 - duplex 
 
De oplossing luidt:  
 
Met zwart aan zet: 1.La5 Le4 2.Tf5 Lc6# 
Met wit aan zet: 1. Th5 Te4 2. Lc4 Te6# 
 
Prachtig vind ik ook altijd het samenspel tussen loper 
en toren bij helpmats, zoals in het volgende diagram te 
zien is. De opgave luidt: Helpmat in 3. Zwart begint dus 
en beide partijen helpen aan het mat. Onderaan het 
diagram ziet u ook nog een ‘b-variant’ staan. Dit houdt 
in dat de dame op e5 in de b-variant verwisseld moet 
worden met de b-pion en dan nog steeds helpmat in 3 
is. 

H#3     b) De5 ↔ pion b4 
De oplossing luidt: 
 

1.Dd4 Tf3 2.Lc3 Tf5+ 3.Kc4 Lb5# 
1.De7 Lg4 2.Td7 Lf3+ 3.Kd6 Tc6# 

 
De puzzels hierna zijn allemaal uit het toernooi van het 
OBOK dat ik gespeeld heb. Hier kunt u zelf puzzelen 
en ondervinden wat ik allemaal heb moeten doorstaan 
J. De oplossingen vindt u elders in dit blad. Het is 
immers leuker om eerst zelf aan de slag te gaan ipv 
gelijk het antwoord te zien. In onderstaand diagram is 
de opgave: wit speelt en houdt remise. 
 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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= 
 
In het volgende diagram is de opgave: Helpmat in 4 
zetten.  

H#4 

Een erg moeilijk maar zeer fraai probleem is de 
volgende: de opgave luidt: Zelfmat in 4 zetten. Wit 
dwingt zwart om wit mat te zetten. 

S#4 
Oplossingen: 

Eindspelstudie: 
 
1.Tc8+ Ke7 2.Te8+     1,0 punt 
2…Kd7 3.f8P+     1,0 punt 
3…Dxf8 4.Txf8 Pg3+ 5.Ke5   1,0 punt 
5…Pxh5 6.Pb7     1,0 punt 
6…Lxb7 7.Tf1 Lf3 8.Txf3   1,0 punt 
8…d1D 9.Td3+ Dxd3 pat  
 
Helpmat: 
1.Pe6 Le8 2.Kxf3 Lxd7 3.Kg4 f4 4.Kh5 Pf6# 5,0 punt 
 
Zelfmat: 
1.Te6! 
1…f4 2.Dh2 Dxd1 3.Dxc2+ Dxc2 4.Lxf4 Dxb1#  2,5 punt 
1…Dxd1 2.Pe1+ Dxe1 3.Dxf5+ De4 4.Txb6 Dxf5# 2,5 punt 

(advertentie) 
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Het seizoen is al weer negen weken 
oud en inmiddels zijn er zeven 
interne ronden gespeeld. De 
opkomst in de interne competitie 
benadert een gemiddelde van 50 en 
dat is goed. Natuurlijk kan het nog 
beter en dat is de uitdaging die we 
met zijn allen hebben. We roepen 
dan ook met name de ASV-ers die 
niet vaak kunnen op om dan toch 
tenminste de avonden die wel in de 
agenda passen te komen spelen. 
Want weet dat je gemist wordt als je 
er niet bent. 
 
Na een vrije speelavond en een 
drukbezochte simultaan van Léon 
van Tol en Koen Maassen van den 
Brink ontbrandde de strijd in de 
clubkampioenschappen. Sinds de 
start zagen we al zes nieuwe 
gezichten en ook speelt een aantal 
jeugdleden vaker mee dan in 
voorgaande seizoenen. Een 
positieve ontwikkeling, zoals we die 
ook voor ogen hadden. De hoge 
opkomst zal ook zeker zorgen voor 
nog meer spanning in de drie 
groepen die de competitie telt. En 
voor wie het nog niet weet: er zijn 
25 gespeelde partijen nodig om in 
het eindklassement te kunnen 
komen. En daarbij tellen de 
teamwedstrijden mee. Maar nu snel 
naar de tussenstanden en daarin 
staat deze keer iedereen die dit 
seizoen tenminste al één keer 
speelde. 
 
Groep A: 
 
De stand zegt natuurlijk nog maar 
heel weinig. De uitslagen wellicht 
des te meer. Dirk Hoogland is de 
eerste koploper van dit seizoen. Dirk 
speelde nog niet vaak, maar hij was 
wel nadrukkelijk aanwezig. Dat 
hebben Otto Wilgenhof en Wouter 
van Rijn gemerkt. Opvallend goed is 
ook de klassering van Wouter 
Abrahamse. In zijn derde seizoen bij 
ASV is te merken dat hij weer 
regelmatig speelt na een lange 
schaakpauze voor hij naar ASV 
kwam. Ook nieuwkomer Henk 
Karssen is goed begonnen bij ASV. 

Interne competitie 
Erik Wille 

Nr Naam TPR score aantal ELO 
1 Dirk Hoogland 2579 2 2 2169 
2 Koert van Bemmel 2387 1 1 2056 
3 Eelco de Vries 2382 1 1 2157 
4 Henny Haggeman 2329 1 1 1903 
5 Martijn Boele 2315 1 1 2039 
6 Vincent de Jong 2283 1 1 1972 
7 Guust Homs 2265 2,5 4 2189 
8 Remco de Leeuw 2194 1 1 2136 
9 Wouter Abrahamse 2177 4,5 6 1993 
10 Wouter van Rijn 2154 2,5 5 2204 
11 Otto Wilgenhof 2151 2,5 5 2152 
12 Léon van Tol 2131 0,5 1 2214 
13 Henk Karssen 2123 4 7 2085 
14 Remco Gerlich 2107 2,5 4 1991 
15 Frank Schleipfenbauer 2091 2 4 2117 
16 Jochem Woestenburg 2051 2 4 2017 
17 Gerben Hendriks 2030 1,5 2 1936 
18 Barth Plomp 2019 1,5 2 1991 
19 Koen Maassen van den Brink 2017 3 6 2030 
20 Robert Verkruissen 1983 0,5 1 1989 
21 Peter Boel 1981 3 8 2126 
22 Anne Paul Taal 1978 2 4 1927 
23 Sjoerd van Roosmalen 1976 0,5 1 2077 
24 Erik Wille 1960 1,5 3 1887 
25 Martin Weijsenfeld 1958 2 4 1958 
26 Cees Sep 1939 0,5 1 1924 
27 John Sloots 1932 0,5 1 2103 
28 Jan Knuiman 1907 3,5 8 1952 
29 Désiré Fassaert 1902 4,5 7 1851 
30 Murat Duman 1888 1 1 1853 
31 René van Alfen 1866 1 2 1860 
32 Tony Hogerhorst 1861 4 8 1881 
33 Siert Huizinga 1846 4,5 8 1857 
34 Rob Huberts 1840 2,5 5 1849 
35 Ruud Wille 1825 3,5 8 1877 
36 Ruud Verhoef 1735 2,5 7 1788 
37 Richard van der Wel 1733 0 1 2065 
38 Daan Holtackers 1729 0,5 3 1961 
39 Ivo van der Gouw 1721 0 1 1873 
40 Sander Berkhout 1635 0 1 2112 
41 Pascal Losekoot 1627 0 1 2035 
42 Paul Tulfer 1494 0 1 1898 
43 Theo van Amerongen 1431 0 4 1755 
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De speler van Zevenaar is geen speler van remises. 
Vier keer winst en drie keer verlies is een teken dat we 
weer een vechtschaker erbij hebben in de interne 
competitie. Peter Boel heeft de vorm nog niet helemaal 
te pakken, maar die komt vast weer boven drijven 
naarmate het seizoen vordert. Désiré Fassaert heeft ook 
een mooie score achter zijn naam. 
 
Groep B: 
 
In groep B hebben Jan Groen en Harm Steenhuis een 
pikstart. Traditiegetrouw staan Jacques Boonstra en 
Albert Marks bij de besten. Het meest verrassend in de 
top vijf is de naam van Jos Aarntzen. We wisten 
allemaal al dat Jos een goede speler is, maar dit 
seizoen lijkt hij toch een gooi naar de ereplaatsen te 
willen doen. Rob van Belle en Walter Manschot hebben 
qua score in deze groep hun draai nog niet gevonden. 
Maar ook dit zijn vechters. Die gaan we in de loop van 
het seizoen op een hogere plaats terugvinden.  
 
Groep C: 
 
Het is leuk, maar vooral heel goed voor ASV dat onze 
jeugdspelers ook wat vaker meedoen tussen de 
senioren.  Dat is mogelijk doordat ze met een verkort 
speeltempo van een uur per persoon kunnen spelen. 
Xadya van Bruxvoort heeft ook meteen brutaalweg de 
leiding genomen in groep C en alleen Ko Kooman weet 
zich tussen haar en de andere jongeling Bent 

Schleipfenbauer te handhaven. Het leidende 
drietal heeft al een gaatje geslagen, maar dat 
kan aan het begin van de competitie nog snel 
veranderen. De nieuwkomers Clemens 
Wijman en Danny Hageman doen met hoge 
scores meteen van zich spreken. Maar ook 
Jan Diekema doet het goed. Jan Zuidema, 
Lion de Kok en Hein van Vlerken moeten nog 
op stoom komen. 
 
Overige competities: 
Er valt deze keer nog niet veel te schrijven 
over de andere competities. Voor de eerste 
ronde van de bekercompetitie is intussen 
geloot. Het aantal deelnemers is wat kleiner 
dan andere jaren. In de bekergroep zijn negen 
spelers vrijgeloot. Zij beginnen in de tweede 
ronde samen met de zeven winnaars uit de 
eerste ronde. Half november moeten deze 
zeven winnaars bekend zijn. Maak dus snel 
een afspraak! In de Kroongroep zijn de eerste 
14 partijen bekend met een paar mooie duels. 
Wat te denken van Otto Wilgenhof – Koen 
Maassen van den Brink en Dirk Hoogland – 
Remco Gerlich? 
 
De rapidcompetitie begint vanavond en de 
eerste stand zal voor de volgende ASV-
Nieuws al in En Passant staan. En 
snelschaken doen we altijd maar een avond 
per jaar. Dus daarover in 2012 meer. 

Groep B 
Nr Naam TPR score aantal ELO 
1 Jan Groen 1962 3 4 1776 
2 Harm Steenhuis 1930 3 4 1739 
3 Albert Marks 1898 4 6 1805 
4 Jacques Boonstra 1859 4 6 1792 
5 Jos Aarntzen 1800 3,5 5 1650 
6 Jan Vermeer 1776 3,5 7 1766 
7 Abbes Dekker 1743 2 4 1746 
8 Theo Koeweiden 1712 2,5 4 1592 
9 Hendrik van Buren 1709 3,5 7 1697 
10 Marco Braam 1681 1 2 1769 
11 Tom Bentvelzen 1672 3 5 1637 
12 Hedser Dijkstra 1626 2 4 1670 
13 Bob Kooij 1606 1 3 1644 
14 Rob van Belle 1603 2 6 1721 
15 Ton van Eck 1598 3,5 7 1575 
16 Hans Corbeel 1567 1,5 4 1651 
17 Dick Hajee 1561 1,5 6 1685 
18 Tijs van Dijk 1522 0,5 2 1608 
19 Frans Veerman 1495 0,5 1 1557 
20 Frits Wiggerts 1446 0,5 2 1620 
21 Walter Manschot 1340 1,5 6 1524 

Totaal 

Groep C   Totaal     
Nr Naam TPR score aantal ELO 
1 Xadya van Bruxvoort 1635 4 6 1529 
2 Ko Kooman 1588 5 8 1507 
3 Bent Schleipfenbauer 1585 5 8 1527 
4 Rob Rietbergen 1530 2 4 1481 
5 Herman de Munnik 1527 1,5 3 1465 
6 Horst Eder 1518 2,5 5 1538 
7 Bob Sanders 1509 4 7 1455 
8 Hans Derendorp 1487 3 5 1441 
9 Jan Diekema 1455 4 5 1184 
10 André de Groot 1452 2 4 1375 
11 Clemens Wijman 1430 6 8 1268 
12 Danny Hageman 1429 4 4 1064 
13 Lion de Kok 1414 2,5 7 1493 
14 Henk Kelderman 1403 3 5 1294 
15 Wim Peters 1354 1 1 1014 
16 Jan Pieter Lourens 1332 1,5 3 1307 
17 Pim Rijmer 1318 2 4 1328 
18 Peter van Deursen 1313 0,5 2 1465 
19 Jan Zuidema 1308 2,5 7 1395 
20 Hans Meijer 1307 2 4 1336 
21 Jan Sanders 1266 2,5 5 1240 
22 Bob Hartogh Heys 1254 2,5 5 1249 
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Traditiegetrouw sluiten we af met de spelers 
die het seizoen goed of wat minder goed 
begonnen zijn: de stijgers en dalers: 

Onderstaande tien spelers kenden een valse start, maar 
aan het aantal partijen dat deze dappere strijders al 
speelden te zien, geven ze niet op. Ze zullen dan ook 

zeker weer beter in vorm raken en wie weet zien we ze 
aan het eind van het seizoen zelfs nog terug in de lijst 
met stijgers. 

Groep C (vervolg)   Totaal     
Nr Naam TPR score aantal ELO 
23 Koen van Keulen 1246 3 5 1155 
24 Kees van Keulen 1192 2,5 6 1220 
25 Phillip Stibbe 1192 3 5 1147 
26 Jonathan vd Krogt 1188 0 3 1511 
27 Gerard Viets 1136 2 4 1157 
28 Jelle Noordhuis 1121 0,5 4 1346 
29 Cor van der Jagt 1100 0 1 1305 
30 René de Goey 1019 2 5 1017 
31 Hein van Vlerken 995 2,5 7 1111 
32 Thijs Stomphorst 992 0 2 1336 
33 Jelmer Visser 863 1 6 1041 
34 Arif Dundar 841 0 1 1230 
35 Daniëlle de Bos 648 0 3 960 
36 René Kooyman 621 0 1 986 
37 Hugo van Essen 607 0 1 1274 

Totaal Intern Extern 
Nr Naam Grp Stijging ELO score aantal score aantal Score Aantal 
1 Clemens Wijman C 68 1268 6 8 5 7 1 1 
2 Danny Hageman C 64 1064 4 4 4 4 0 0 
3 Jan Diekema C 56 1184 4 5 3 4 1 1 
4 Wouter Abrahamse A 51 1993 4,5 6 3,5 5 1 1 
5 Ko Kooman C 36 1507 5 8 5 7 0 1 
6 Harm Steenhuis B 35 1739 3 4 3 4 0 0 
7 Jos Aarntzen B 35 1650 3,5 5 3 4 0,5 1 
8 Dirk Hoogland A 34 2169 2 2 2 2 0 0 
9 Jan Groen B 31 1776 3 4 3 4 0 0 
10 Xadya van Bruxvoort C 29 1529 4 6 3,5 5 0,5 1 

Stijgers 

Dalers Totaal Extern 

Nr Naam Grp Stijging ELO score aantal score aantal Score Aantal 
131 Dick Hajee B -37 1685 1,5 6 1,5 6 0 0 
132 Jelle Noordhuis C -37 1346 0,5 4 0 3 0,5 1 
133 Jonathan vd Krogt C -38 1511 0 3 0 2 0 1 
134 Daniëlle de Bos C -40 960 0 3 0 3 0 0 
135 Hein van Vlerken C -40 1111 2,5 7 2,5 7 0 0 
136 Peter Boel A -44 2126 3 8 3 7 0 1 
137 Walter Manschot B -48 1524 1,5 6 1,5 6 0 0 
138 Jelmer Visser C -49 1041 1 6 1 5 0 1 
139 Theo van Amerongen A -57 1755 0 4 0 4 0 0 

Intern 

Bovenstaande standen bieden geen garantie voor de 
uitkomst van dit seizoen. Je hebt daar echter de meeste 
invloed op door veel te spelen. Dus: tot donderdag! 
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Deze zomer deed ik mee aan het Wiener Schach 
Festival. Een toernooi met ruim 600 deelnemers dat om 
het jaar wordt gehouden, in de mooiste speelzaal die ik 
ooit heb gezien: De feestzaal van het Wiener Rathaus 
(zie foto). 
 
Samen met een groepje schakers had ik redelijk 
goedkoop onderdak gevonden in een immigrantenwijk, 
waar je trouwens uitstekende massages (en nog veel 
meer) schijnt te kunnen krijgen. Maar daar heb ik geen 
gebruik van gemaakt. Het huis dat we huurden was best 
OK, hoewel het bed meer op een kaasplank leek dan op 
een matras. Maar ook dat went. 
 
De eerste drie ronden gaf ik een aantal uitstekende 
stellingen uit handen, kijk maar eens naar de volgende 
plaatjes: 

Losekoot-Wallner, 16.xg6?! ep. 
Bevrijdt de c8 loper. 

 
Viznek-Losekoot 
 
 
 
 
 

Losekoot-Jancura 
21.g4?! (21. e5!) 
 
En daar stond ik dan, met nul uit drie. De vierde ronde 
kwam ik gelukkig van de nul af met een goed getimed 
remiseaanbod, en daarna kwam ik toch redelijk op 
dreef. Uiteindelijk eindigde ik op 5 uit 9 met drie 
nederlagen, twee remises en vier overwinningen. De 
overwinning in de vijfde ronde vond ik de leukste,  

Schaken in Wenen 
Pascal Losekoot 
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vanwege de vrolijke paardsprongen waarmee ik mijn 
tegenstander overspeelde. 
 
Losekoot,Pascal - Bendl,Michael  
Wiener Schachmeisterschaft 
1.e4 Pf6 2.Pc3 d5 3.e5 Pfd7 4.e6  
Zoals mijn facebookvrienden kunnen weten ben ik fan 
van de Zweedse aanvalsspeler Jonny Hector, van wie ik 
4.e6 gepikt heb. Het idee van het pionoffer is precies 
zoals in de partij gebeurt: zwart heeft grote problemen 
zijn lopers te ontwikkelen. 
4…fxe6 5.Pf3 Pf6?! 6.d4 c5 7.Lb5+ Ld7 8.Lxd7+ 
Pbxd7 
Door het ruilen van de lopers is e6 moeilijk te 
verdedigen. 
9.0–0 Db6 10.a4 g6 11.Te1 cxd4 12.a5 Gericht op het 
wegschoppen van de dame. 12...Dc5 13.Pxd4 e5 
14.Pe6 Dc6  

15.Pxd5  
15.Pb5 Tc8 16.Pxa7 Dxe6 17.Pxc8 Lg7 18.a6! bxa6 

19.De2 zoiets had ik wel gezien, maar ik kon het niet 
goed visualiseren. Ik vond 0–0 een vervelende dreiging, 
maar na a6 gevolgd door De2 staat wit goed. 
15...Kf7  
15...Pxd5 16.Dxd5 Dxd5 17.Pc7+ Kf7 18.Pxd5 Lg7 
19.Le3 met een fijn eindspel voor wit, maar beter dan 
wat in de partij gebeurt 
16.Pg5+ Kg7 17.Pc7  

 
“Jolly Jumpers” 
17...h6 [17...Tc8 18.Ta3 Txc7 19.Tc3] 18.Pge6+ Kf7 
[18...Kg8 19.Dd3 Kh7; 18...Kh7 19.Ta3] 19.Ta3(!) Toen 
ik deze zet “ineens” zag, wist ik dat ik ging winnen. 19…
Pe8 20.Tc3 Dd6 21.Td3 en zwart gaf op. 1–0 
 
Wie interesse heeft: Wenen is uiteraard een mooie stad; 
voor de jongeren onder ons kan ik uitgaan op het 
“Museumquartier” aanbevelen. Het volgende toernooi 
staat gepland voor 10-18 augustus 2013 (ja, 2013). Er 
zijn vier groepen: één hoofdgroep en drie ratinggroepen. 

Moeizame seizoensopening van ASV 2 
Frank Schleipfenbauer 

17 september begon iedereen weer fris aan het nieuwe 
seizoen en stond de wedstrijd ASV2 –Paul Keres 3 op 
het programma. Nu hebben we standaard moeilijke 
wedstrijden tegen teams die op papier zwakker zijn. Dus 
kunnen we dit seizoen naar verwachting van de 9 
wedstrijden zeker 7 keer flink aan de bak!  Zo ook tegen 
Paul Keres 3. 
 
Na een goed begin waar invaller Vincent de Jong zijn 
tegenstander een pion weg snoepte (Natuurlijk start de 
invaller bij ASV 2 altijd goed) waren er na verloop van 
tijd toch enkele problemen ontstaan bij diverse spelers 
van ons 2e. Sander op bord 1 blunderde tot 2 maal toe 
zijn goede stelling weg en verloor ergens een pion. 
Sjoerd op bord 2 wist geraffineerd de weg van een 
mooie stelling naar een dubieuze stelling te vinden, 
Pascal op bord 3 vond niet de juist weg in een 
fantastische Koningsindische stelling, met een 
superloper op g7 en ook  hij verloor in de afwikkeling 
ergens een pion. Ik wist mezelf op bord 5 ook in een 
mindere stelling te manoeuvreren waar ik een pion 

dreigde te verliezen. 
 
Daar tegenover stonden; Een goed, niet te verliezen 
maar wel te winnen, eindspel van Koert op bord 4, 
hoewel deze al aardig in tijdnood wist te komen, Koen 
op bord 6 die een licht betere dan wel gelijke stelling 
had maar niet wist hoe nu verder, Martijn op bord 7 die 
naar de achterlinies werd gedrukt maar handig een 
flexibele verdediging wist op te bouwen en Vincent 
tenslotte op 8, die naast een pionwinst in de opening 
ergens een incorrect stukoffer tegen zich kreeg. Kortom 
de matchwinst was nog heel ver weg. 
 
Als eerste meevaller mocht ik echter een vol punt 
noteren. Mijn tegenstander vond niet de juiste weg naar 
de pionwinst en ik kon me bevrijden. Toen ik zijn paard 
even buit spel kon dwingen en een sterk steunpunt voor 
mijn loper op d3 kreeg gaf uiteindelijk de verovering van 
de c-lijn de doorslag. 1-0. Daarna pakte Martijn het punt. 
Een pionoffer van zijn tegenstander bleek een misser 
waarvoor deze weinig tot niets terug kreeg. Martijn kon  
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zich slim bevrijden en afwikkelen naar een Toreneindspel 
met een pion meer dat hij ook kordaat afmaakte. 2-0. Zie 
partijenblok.  
 
Vincent morste nog even in zijn gewonnen stelling door te 
willen rocheren waar dat niet mocht. Maar de verplichte 
koningszet kon zijn stelling nog ruim hebben en hij won 
dan ook overtuigend met une petite combinaison. 3-0. 
Daarna verloor Sander. Deze was het pionverlies niet te 
boven gekomen en moest in een toreneindspel nog een 
pion geven. Dat was zelfs voor Sander te veel. 3-1 
Koert stelde het matchpunt veilig door zijn lopereindspel 
door een heftige tijdnood te leiden, voordeeltje op 
voordeeltje te stapelen en op een mooie wijze uit te 
schuiven. Een leuk eindspel om te spelen. Zie het 
partijenblok. 4-1. 
 
Nog een halfje te gaan voor de winst. Lijkt envoudig met 
nog 3 partijen te gaan. Maar het was nog zeker niet binnen 
en van wie moest dat dan komen? 
 
Koen kwam in een stelling terecht met heel erg ongelijke 
lopers. De zwarte loper deed mee in de aanval terwijl de 
witte loper vast stond in de verdediging. Het duurde dan 
ook niet meer lang voordat beslissend materiaal verloren 
ging. 4-2. Pascal had zijn stelling na het pionverlies alleen 
maar zien verslechteren. Hij verloor dan ook nog ergens 
een stuk maar wist bijna af te wikkelen naar een eindspel 
van Toren tegen Toren+paard dat moeilijk te winnen is. 
Echter zijn tegenstander wist daarnaast nog 1 pion te 
winnen waardoor verlies onontkoombaar was. 4-3. Heel 
jammer. 
 
Dan rest alleen nog de partij van Sjoerd. Deze leek een 
houdbare, dubieuze, stelling te hebben. Echter toen zijn 
tegenstander in deze moeilijke stelling alleen maar goede 
zetten leek te vinden leken zich donkere wolken samen te 
rapen. 2 zwarte vrijpionnen stormden naar voren en leken 
wit te pletten. Enkele eeuwig schaakvalletjes wist zwart 
ook nog handig te ontwijken waardoor 4-4 het hoogst 
haalbare leek.  
 
Echter Sjoerd wist heel ingenieus toch nog een laatste 
eeuwig schaakvariantje in te bouwen en haalde daarmee 
de gehoopte winst binnen. Als beloning mocht deze 
remise dan toch nog net het partijenblok van ASV 2 halen.  
 
ASV2- Paul Keres 3; 4.5-3.5! Met de vooraf verwachtte 
moeite, echter uiteindelijk tellen alleen de behaalde 
matchpunten. 
 
Partijenblok: 
 
Kees Vreeken – Martijn Boele 
 
Na een interessante partij, waarbij de aanval van wit 
volledig lam liep op mijn pionnenblok, hield ik datzelfde 
pionnenblok over: 
 
(zie volgende diagram) 

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
 

Steenstaat 90 
6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 

Zwart aan zet.  
Maar hoe nu te winnen? Zoals Koen buiten al zei: tussen 
'het moet gewonnen zijn' en 'gewonnen!' zit nu een groot 
stuk niemandsland. Het basisprincipe van elk 
toreneindspel -en van vele andere eindspelen ook- is 
activiteit.   
32...Tc8! Oog om oog, pion om pion.  
33.Txb7 Txc4 34.c3 Mijn toren op c4 staat erg actief en 
voorlopig uitstekend op deze open kruising. Hoewel mijn 
koning afgesneden is van de pionnen, dekt de monarch 
wel de belangrijke velden e7-f7-g7. De toren kan dus enkel 
via de zesde rij mijn pionnen aanvallen, en dan komt mijn 
koning vrij. Mijn enige zwakte is a6, die moet ik in 
veiligheid brengen.  
34...a5! 35.Ta7 a4 Nu ik alles onder controle heb - ook de  
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witte b-pion kan nu geen gevaar meer stichten, 
moet ik een plan maken om te winnen. Mijn plan 
bestaat uit drie fases:1. Zwaktes uitlokken.2. 
Koning afsnijden.3. Promoveren.  
36.Kf2 g5 37.Ke3 Tg4! 38.g3?! Beter was voor 
wit om Kf3 te spelen. Dan was ik de h-pion gaan 
aanvallen.  
38...Tc4! Zwakte gecreëerd, terug naar c4.  
39.Kd3 Te4! Een aardig stelling, waarin al 
sprake is van zetdwang. Als wit zijn koning gaat 
verplaatsen, volgt ..f4. Maar als wit zijn toren 
verzet, moet hij of de aanval op a4 loslaten of de 
koning vrije doortocht geven.  
40.Tb7 Te1 Het werk op de vierde rij zit er op. 
Men zie dat de witte koning afgesloten is van het 
pionnenfront, dat nu in beweging kan komen.  
41.c4? Met deze fout wordt het mij heel 
gemakkelijk gemaakt.  
41...f4!  
En sportief direct opgegeven.   
Er dreigt ..f3 en na  42.gxf4 exf4 is de pion ook niet te 
stoppen. 
0 – 1 
 
Sjoerd van Roosmalen - Simon Kronemeyer 
ASV2-Paul Keres3 Elst, 17.09.2011 
[,Sjoerd] 
Na de 40e zet van zwart 40. ... , c2 ontstond de 
volgende stelling Het lijkt verloren voor wit, maar er is 
een zijdedraadje waaraan hij kan vasthouden. Elke zet 
moet daarvoor wel kloppen! 

41.e5 Kg7 42.Dd6 h5 43.Df6+ Kg8 44.Dd8+ Kh7 
45.Df6 Db3 46.Df4 Kg8 47.e6! Diagram  

Enige zet die niet verliest en tegelijk een winstpoging!!  
47...fxe6 [47...Dxe6 48.Dc1! Db3 (48...De2 49.Pe3+-) 
49.Pd2]  
48.Dd2 Db1 49.Dd8+ Kf7 50.Dc7+ Ke8 51.Dc8+ Kf7 
52.Dc7+ Kg8 53.Dd8+ Kf7= remise 
 
Koert van Bemmel - vd Kooij 
 
Na de 29e zet ontstond het volgende interessante 
eindspel met een goed en een slechte loper. 
 

30.Ld8 [30.Kg4! e5 31.Kf3 Ke6 32.Ke4]  
30...Kg7?! [30...e5 31.Kg4 c4 32.Kf3 (32.dxc4 e4 
33.Lg5 Le5 34.b4) ]  
31.Kg5?! [31.Kg4]  
31...Kf7?! [31...e5]  
32.Lf6?! [32.Kg4]  
32...Lc7?! [32...e5 33.f3 Lc7 (33...e4 34.dxe4) 34.c4 e4 
35.fxe4 Lxg3 36.Ld8]  
33.f4! Ld6 34.Le5 Le7+ 35.Kg4 Ke8 36.Kf3 Kd7 
37.Ke4 Ld8 [37...g5]  
38.Lb8 a6 39.Ke5 g5 40.fxg5 Lxg5 41.Ld6 c4 42.Lc5 
[42.dxc4? Lc1 43.b3?? Lb2]  
42...cxd3 43.cxd3 Ld8 44.g4 Lc7+ 45.Kf6 Ld8+ 
46.Kg6 e5 47.Kf5 Lc7 48.g5 e4 1–0 
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Het was toch een vreemd gevoel. Niet gepromoveerd en 
toch weer derde klas KNSB. Ondanks het gemis van 3 
topspelers heeft ASV3 geprobeerd een goed resultaat te 
behalen. Van de eerste helft van de match heb ik  
weinig meegekregen. Ik speelde tegen Marius van Hal. 
Ongeveer 10 jaar geleden speelde ik bij de Schaakmaat 
al tegen hem. Bij iedere volgende ontmoeting herinnert 
hij mij aan het feit, dat hij toen van het bord geveegd 
werd. Sindsdien is hij snel tevreden met remise.  
Tijdens de analyse van de partij bleek zelfs dat hij in de 

slotstelling iets beter stond. Teruggekomen bleek 
Doetinchem toegeslagen te hebben. Ook Tony, ondanks 
een lieve aanmoedigingskaart  van zijn geliefde moest 
het onderspit delven. De meeste waardering ging uit 
naar Bart en Wouter. Ondanks een wat mindere stelling 
speelden zij vol vuur verder. Ze maakten het hun 
tegenstander zo lastig dat ze uiteindelijk onder de druk 
bezweken.  Als we tegen Philidor met diezelfde inzet 
spelen dan komen we een heel eind.  We zijn niet van 
plan het record van ASV3 2 jaar geleden te verbeteren. 

ASV 3 zonder topborden komt net iets te kort 
Cees Sep 

ASV 4 start met winst 
Anne Paul Taal 

n de eerste ronde starten wij thuis tegen ZSG uit 
Zwolle , dat het zoals zovele clubs momenteel moeite 
heeft om leden te behouden en zodoende dus ook om 
sterke teams te formeren. 
Zij kwamen  met 5 (!) invallers en dan is het zaak om de 
wedstrijd gedegen te winnen en niet de tegenstander te 
gaan onderschatten. 
Anne Paul opende de score met een remise tegen de 
sterke invaller Boris de Jonge en ook de voor ASV 
debuterende Désiré remiseerde voor de zekerheid , 
omdat hij nog weinig tijd had. 
Uiteraard was toen al wel duidelijk , dat enkele borden 
zeer goed voor ons stonden. 
Murat zette ons met een fraaie miniatuur: 
 
‘Murat Duman –Sjoerd Rookus 
 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 e5 5.Pb5 d6 
6.Lg5 Le7 7.Lxe7 Kxe7 8.Pb1c3 Pf6 9.Pa3 Db6 10.Lc4 
Dxb2 11.Pab5 Pd4 12.Lb3  

Zwart geeft op.’ 
 
….op voorsprong. 
 
Ook Gerben liet weer een fraaie aanvalspartij zien 

waarin de dames snel werden geruild 
en hij de koning van zijn tegenstander in het midden 
hield, met voor ZSG desastreuze gevolgen. 
  
Gerben: 
 
Ook leuk om te zien dat je zonder dames een hele 
mooie aanval kan opzetten. Moraal van het verhaal. 
VROUWEN ...... Can live without them. :-) 
 
1.d4 e6 2.c4 Pf6 3.Pc3 Lb4 4.Lg5 c5 5.d5 O-O 6.e3 h6 
7.Lh4 g5 8.Lg3 Pe4 9.Dc2 Df6 10.Pge2 Df5 11.O-O-O 
Pxg3 12.Pxg3 Dxc2+ 13.Kxc2 exd5 14.cxd5 d6 
15.Pb5 Pd7 16.Pxd6 Pe5 17.f3 La5 18.h4 Ld8 19.hxg5 
hxg5 20.Le2 Le7 21.Pde4 b6 22.Th5 f6 23.d6 Ld8 24. 
Tdh1 Le6 25.Th8+ Kf7 26.T1h7+ Ke8 27.d7+  

0-1 
 
Albert Marks, die voor Ruud Wille inviel, was de 
volgende die een punt drukte voor ons team en hij deed 
dit zeer bekwaam met teveel dreigingen voor zijn 
tegenstander, die na 25 zetten opgaf. 
Siert bracht de matchpunten voor ons team op het 
scorebord, door zeer rustig zijn wilde tegenstander uit te 
laten razen en hier en daar wat materiaal op te rapen, 
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toch moest hij secuur blijven spelen tegen zijn op 
truukjes spelende tegenstander, maar toen was de buit 
dan ook binnen. 
Paul Tulfer speelde een goede partij, nadat hij 
aanvankelijk in de opening moeilijkheden ondervond, 
trok hij de partij in evenwicht en toen stak zijn 
tegenstander het bord in brand met een pionoffer dat de 
stelling zo compliceerde, dat het beide spelers veel tijd 
kostte en een spannende tijdnoodfase tot gevolg had, 

waarin Paul helaas mat ging. 
Ivo speelde op bord 1 tegen de zeer sterke Bart van 
Gelder ( 2125) een goede partij. 
Met heel subtiel spel wist van Gelder Ivo pas in de 
laatste fase van de partij te verschalken, maar toen 
speelde Ivo’s tijdnood ook een negatieve rol. 
 
Al met al een terechte 5-3 winst en een eerste stap om 
degradatie te voorkomen!  ☺ 

ASV 5 maakt meer fouten dan Veenendaal 2 
Erik Wille 

Afgelopen jaar beleefde ASV 5 bijna een historisch 
seizoen. Het is waarschijnlijk niet eerder vertoond dat 
het vijfde op de rand van de promotieklasse stond. Een 
nederlaag tegen kampioen Denk en Zet voorkwam onze 
entree in de zaterdagcompetitie. Maar niet getreurd, 
want we hebben allemaal erg veel lol in de eerste 
klasse.  
 
Het seizoen begon dit jaar al vroeg. Tijdens de eerste 
competitiezaterdag schoot Barth Plomp achter zijn bord 
vandaan (hij was invaller in ASV 3) toen hij me als 
belangstellende het Lorentz binnen zag komen. Met een 
brede grijns beduidde onze captain dat ik mee moest 
komen naar de parkeerplaats. Daar toonde hij me vol 
trots zijn nieuwe auto. Barth gooide de achterklep open 
en vroeg of ik hierdoor naar binnen kon. Daarmee 
verwijzend naar het winterse incident in Velp afgelopen 
seizoen, toen Albert Marks en Barth mij door de vijfde 
deur over de achterbank lieten kruipen om voor de 
portieren te ontsluiten. Het bevestigde mij eens te meer 
dat die klauterpartij vooropgezet was. Nu ben ik 
benieuwd met welk malheur deze nieuwe auto kan 
komen te zitten. 
 
Ik besloot de eerste wedstrijd in Veenendaal geen risico 
te nemen en wees het per mail aangekondigde 
vervoersschema resoluut van de hand. Het was mij te 
verdacht om meteen al weer bij Barth en Albert in te 
moeten stappen. Invaller Jan Knuiman zou vast niet 
door Barth bewerkt zijn voor listige grappen. Dus ik 
benaderde hem voor een ritje Veenendaal. Heel 
geniepig haalde Barth toch nog een kunstje uit. Alle 
spelers kregen een uitnodiging met speeladres behalve 
Jan. Toeval? Een foutje, kan een keer gebeuren? Ik ben 
na afgelopen seizoen een beetje achterdochtig 
geworden. Het vervelende was wel dat we onderweg 
waren en allebei het speeladres niet bij ons hadden. En 
dan schijnt zelfs een TomTom geen uitkomst te 
brengen. Diep in mijn geheugen gravend noemde ik een 
adres, dat ik mij vaag kon herinneren. Het bleek een 
goede gok, want een half uur voor het duel schoven we 
aan de bar in het Sportcafé bij Sporthal West. Daar zat 
Marco Braam al een poosje. Opvallend was dat de 
enthousiaste barkeeper in Jan en mij meteen twee 
schakers herkende, daar waar hem dat aan Marco niet 
was opgevallen. Het moge duidelijk zijn dat we de 

debutant in het vijfde daarmee nog even wat prikkelden, 
zodat hij messcherp aan de start zou komen. En dat 
lukte, maar helaas ontstond er onderweg ergens wat 
kortsluiting in het brein van Marco. De psychische 
schade die de schaker Marco hierbij opliep, is alleen op 
te lossen door dat van zich af te schrijven. Vandaar dat 
ik nu met graagte het woord geef aan Marco:  
 
‘Hier een miniatuurtje (bijna) uit de externe competitie. 
In dit partijtje werd ik met boter en suiker opgegeten 
door een speler met 200 elo-punten minder. Ik kan van 
alles zeggen, stress, hongerklop, drukte, slechte dag, 
moet een aanvulling maken voor een examen, 
Veenendaal, onwennig in nieuw team, teveel koffie. 
Maar dat ga ik allemaal niet aanvoeren als excuus. 
Geniet ervan, leedvermaak kan verrukkelijk zijn. Hierbij 
21 zetjes suïcide, van het wanhopige soort. 
 
1. e4, d5 Mijn oude vertrouwde Scandinaviër maar weer 
uit de kast. 2. exd5, Dxd5 3. Pc3, Dd6 So far so good.  
4. Lc4, Pf6 5. d3, c6 5. d3 zie je bijna nooit, gewoon 
maar door volgens plan. 6. Pge2, Lg4 7. f3, Lh5 7. f3 is 
vervelend, met een beetje pech heb je geen moer meer 
aan die loper. Waarschijnlijk had ik beter anders kunnen 
terugtrekken. 8. Lf4, e5 Nee nee nee, is niet goed, die 
pion blijft zwak, Dame is zwak, knudde, bij plan blijven!  
9. Lg3, Dc7 10. Dd2, Pbd7 11. 0-0-0, Ld6 Het is het 
allemaal net niet, allemaal door die klungelige pionzet. 
12. Pe4, Pxe4 13. dxe4, Le7 14. Dc3, 0-0-0 Mja mja, ‘t 
kan, kort rokeren getuigt van meer cojones.  
15. Lf2, a5 Hier besloot ik om nou eens pittig door te 
pakken, dat laffe gedoe was ik zat, maar het wordt mijn 
ondergang. 16. Db3, Pc5 17. Lxc5 Lxc5 18. Pc3, b5 
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Het plan is om wat stukken in te sluiten en het liefst de 
Dame, linke soep op de rokadekant. 19. Ld3, a4? Loper 
naar d3 is slim en sneaky, ik keek niet eens, hup dat 
paardje confisqueren. 20. Pxa4, bxa4 21. La6 schaak, 
dame pleite, vloeken, balen, hand schudden, 
wegsluipen naar mijn auto, en vooral heel diep 
schamen. Vooral als je later hoort dat we 4,5-3,5 
verloren hebben. Sorry mannen, ik ben er volgende keer 
helemaal bij. Pffff, lekker beginnen zeg.’ 
 
Om het verwerkingsproces nog wat te versnellen, heb ik 
ook nog een plaatje van de slotstand gemaakt.  

In Marco’s therapeutisch verhaal is onze schaakvriend 
nog niet zover dat hij ook mat gaat op b7. Niet dat het 
uitmaakt, maar het leed was dus groter dan 
dameverlies. Of draag ik nu niet bij aan het 
verwerkingsproces? Het draagt vast wel bij aan het 
kweken van mentale hardheid. En Marco, kop op! Er 
volgen nog zes duels en dan zullen er ook nog veel 
mooie momenten zijn. En natuurlijk plaatsen we dan ook 
een diagram. 

Net tien uur en al met 1-0 achter. Ik liep terug naar mijn 
bord en daar zag ik net dat Jan Knuiman een vreselijke 
tussenzet overzien had. Een gezonde stelling met 
kansen veranderde in een rokende puinhoop en tien 
minuten later stond ook Jan mat. Van Jan heb ik nog 
geen therapeutisch verhaal ontvangen. Wellicht dat hij 
voor de rubriek ‘Plaatjes kijken’ heeft gekozen voor het 
verwerkingsproces. Deze valse start kwam ons team 
niet meer te boven. Toch werd er gevochten al leeuwen 
en de sfeer was uitstekend. En uiteindelijk is dat het 
belangrijkst. Ruud Verhoef en Martin Weijsenfeld 
kwamen in gierende tijdnood. Beide spelers leverde dat 
rond middernacht een nederlaag op, daar waar het 
eindspel van Ruud toch zeker kansen bood. Jacques 
Boonstra vierde zijn rentree in het vijfde met een fraaie 
zege. Eigenlijk ook diagramwaardig. Fijn zo’n speler die 
vanaf de eerste zet op winst jaagt. Al zal zijn 
Veenendaalse opponent daar anders over denken. 
Albert Marks vocht een loopgravenoorlog uit. Onze 
routinier (of zijn we dat allemaal) bleek in het 
‘gangenstelsel’ echter de weg beter te kennen. In de 
laatste partij van de avond zette Albert zijn tegenstander 
mat. Iets dat Erik Wille een uurtje eerder al deed na 
snelle pionwinst in de opening. 
 
Geen euforie dus na het eerste duel. Sterker nog, 
doordat alle wedstrijden in 4½-3½ eindigden, staan we 
gedeeld laatste en zijn we dus in degradatiegevaar. Of 
is dat nu wat te vroeg? Ik ga dit eerste verhaal over ASV 
5 afronden. Ik realiseer me dat het een verhaal zonder 
echte hoogtepunten is. Dat is dan weer het nadeel van 
niet meerijden met Barth. De volgende keer stap ik maar 
weer in zijn wagen. En wie weet winnen we dan ook 
weer.   

Probleemrubriek: driezetten 
Hendrik van Buren 

Problematiek is in een moeilijke hoek terecht gekomen. 
De interesse ervoor lijkt grotendeels verdwenen. De 
KNSB geeft nog wel een keertje per jaar een artikel met 
wat voorbeelden, maar is daarbij dan nog een van de 
goede voorbeelden. De meeste schaakbladen zijn 
helemaal gestopt met problemen. Zij zullen wel weten 
wat ze doen, want elk zich respecterend blad neemt 
zulke indringende beslissingen alleen na 
lezersonderzoek. Als ik bladen van zo’n honderd jaar 
geleden bekijk zie ik daar altijd meerdere pagina’s met 
problemen in. Ook in toernooiboeken was het raak. Bij 
het boek Teplitz Schönau 1922 staan precies 200 
bladzijden met problemen: soms tot zes op een pagina. 
Komt die belangstelling ooit terug? Ik verwacht het niet, 
althans niet in de mate, waarin die  bestaan heeft. Hoe 
kan zoiets zo plotseling verdwijnen? Ik vind het een 
raadsel, maar kennelijk is problematiek niet spectaculair 
genoeg voor deze tijd. Is het jammer? Ja, dat vind ik 
wel.  Bij twee- en driezetten leer je toch matbeelden 
ontdekken. Bij meerzetten zelfs als ze wat verder weg 

gelegen zijn.  Deze ASV-Nieuws gaan we er wat aan 
doen. ASV is een van de weinige clubs, die de leden 
nog regelmatig op deze manier aan het denken zet. De 
resultaten daarbij zijn niet geweldig. Vooral niet als men 
bedenkt, dat we alleen tweezetten ophangen. Al het 
andere is te moeilijk op een clubavond. Dat is ook echt 
zo. Zelf heb ik wel eens een uur nodig voor een driezet. 
Controleer je zelf maar eens. In deze ASV-Nieuws zet ik 
vier driezetten zonder verder verhaal. De oplossingen 
komen op een andere pagina, voor wie slappe knieën 
krijgt (zie volgende bladzijde).   
 
Heb ik nu extra moeilijke driezetten gekozen? Nee hoor. 
Ik heb de eerste vier gekozen, die ik van Nederlandse 
componisten tegenkwam. De moeilijkheidsgraad zal dus 
wel gemiddeld zijn.  Ik heb ze genummerd zoals ik ze 
het moeilijkst vind. Nummer 1 als gemakkelijkste. De 
componisten zijn respectievelijk 1. Haring 2. van Gool 
en Groeneveld (samen) 3. H. le Grand en van Gool  
(samen) 4. Keller  
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1: 

2: 

 

3: 

4: 

Oplossingen: zie pag 25. 

Jeugdhoek: ASV presteert sterk op NK 
Tijs van Dijk 

Zoals ik voor de zomer al schreef heeft ASV zich 
geplaatst voor het NK. De OSBO heeft 3 tickets uit te 
geven in de leeftijdscategorie t/m 14 jaar 
en wij eindigden als 3e in de topklasse. 
Inmiddels hebben we er al weer 2 
speelrondes van het NK op zitten. 
Natuurlijk word je als nummer 3 van de 
OSBO en nummer 20 van het NK niet 
direct gevreesd. Zelfs zal de tegenstander 
pogen een 4-0 te scoren. Maar niks hoor: 
Xadya van Bruxvoort, Tom Verberk, 
Fabian Engelhardt en Pieter Verhoef 
presteren optimaal en laten zich de kaas 
niet van het brood eten! 
 
Een NK is wel even een ervaring... nieuwe 
omgeving, ander speeltempo. Het 
kampioenschap voor de Nederlandse 
clubteams is in Amersfoort en het tempo 
is 'professioneel' met 35 zetten in 1½ uur 
en vervolgens voor het beëindigen van de 
partij 30 minuten per speler. De 1e ronde 
krijg je altijd een zeer goede tegenstander 

om pas daarna kansen te krijgen via de Zwitserse 
indeling. Maar hoe anders ging het! 
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Tegen de Limburgse kampioen Ultimo Vero gebruikten 
we bijzonder goed de tijd: onze tafel was één van de 
laatsten waar uiteindelijk nog gespeeld werd. Toch is er 
altijd wel iemand die als eerste klaar is: Tom schoof aan 
de ASV-tafel aan waar Ruud, Tijs, Theo en Peter 
klaarstonden met de I-pad om de verloren partij, een 
zeeslang van 70 zetten, meteen in te voeren en 
analyseren. Gouden tip was: gouden regels uitvoeren. 

Maar de grote verrassing werd dat het daarna niet 
uitliep naar 0-4 maar we geen enkele partij meer 
verloren! Sterker: Pieter won zelfs keurig zijn wedstrijd 

en Xadya kwam in een eindspel terecht met 2 
meerpionnen maar ongelijke lopers waar zelfs Fritz 
achteraf niet meer dan remise voor kon geven. Fabian 
had een reusachtig goed optreden met wel steeds een 
kleine achterstand maar waarbij hij heel secuur de 
remise-marges in de gaten bleef houden en daarin 
slaagde: 2-2 dus zelfs een matchpunt al op de 1e dag! 
 
De 2e ronde moesten we tegen nog een zuidelijke 
tegenstander: de Zeeuwse kampioen Landau uit Axel 
waarbij achteraf bleek dat we ook tegen de Belgische 
top schaakten. Dat is het leuke van het NK: je hoort aan 
het ene bord de Vlaamse tongval en achter je wordt 
Fries gesproken. Het bleef nog lang gelijk opgaan maar 
op het eind gingen er toch wat potjes verloren; de eer 
werd gered door Xadya, onze eerstebordspeler! 0,5-3,5 

15 oktober was de volgende speeldag, dat zo loopt 
tussen 10.00u tot wel 18.30u als je alle tijd gebruikt, en 
moesten we tegen Spijkenisse. Alweer een hoger dan 
ons geplaatst team. Maar Fabian kwam een kwaliteit 
voor en weet dat netjes te verzilveren. Tom en Pieter 
zijn minder gelukkig. Xadya heeft een min-pion, maar 
houdt keurig remise. Slechts een nipt verlies: 1,5-2,5.  
Na de partij is er alle ruimte voor de analyse. De spelers 

zijn hier al snel geroutineerd in geraakt!   
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Ook bij de tafels van onze zuiderburen De Toren wordt 
veelvuldig geanalyseerd en leren de kinderen snel bij. 
Op de foto de ASV-tafel achterin de kantine die Peter, 
de vader van Xadya, altijd meteen annexeert door al 
vroeg in de ochtend te arriveren! 

De tot nu toe laatste ronde speelden we tegen de Wijker 
Toren. Voor het eerst een lager geklasseerd team. Dit 
moeten we dus winnen! Teamleider Theo kijkt toe en 
ziet dat het goed gaat komen.  

Met een prachtige zege van Tom komen we op 1-0. Nu 
hebben alle spelers van het team een potje gewonnen! 
Fabian wint ook en is hiermee virtueel topscorer met 2,5 
punt omdat Xadya voor het eerst een potje verliest. 
Pieter pakt hier al zijn 2e overwinning en dus wordt het 
3-1 deze ronde en hebben we al 3 matchpunten en 7 
bordpunten in totaal en staan 3 plekken boven onze 
plaatsing! 

 
========================================== 
Oplossingen probleemrubriek Hendrik van Buren (pag 
23): 
 
Ik geef steeds twee varianten van de oplossing. De rest 
kan dan iedereen verzinnen. 
 
1 Haring.   1.Dc1 Te4 2. Pc4+ bxc4 3. T4d5#  en  1.Dc1 
Pxd6 2. Dc5+ Ke6 3. Dd5 # 
2. v Gool en Groeneveld  1. dxc3 Taxc3 2. Lb3  Txb3 3. 
c4 #  of  …e3 2. c4+ Kxc4 3. Dxe6 # 
3. le Grand en van Gool  1. Dg1 Txd4 2. Lf6  Te5  3. 
Dg8#  of … Txe3  2. Dc1 Txe5 3. Dc4# 
4. Keller  1. Lh2  Dxh7  2.Txd7  Lxb1  3. Td6#  of… 
Txb1 2. Txg5  Lxg5  3. g4# 
 
Dit moet eigenlijk iedereen toch wel mooi vinden. 

- Flankaanval - 
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Red: de verslagen heeft u eerder kunnen lezen in EP. 

Uitslagen en stand Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

Ronde 1  
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Horst Eder Jan Vermeer 0-1 
Albert Marks Hans Donker 1-0 
Ko Kooman Gerrit Jansen 1-0 
Walter Manschot Bob Sanders 1-0 

Ronde 2  
Jan Vermeer Albert Marks 1-0 
Ko Kooman Walter Manschot 1-0 
Hans Donker Horst Eder 1-0 
Gerrit Jansen Bob Sanders 0-1 

Ronde 3  
Jan Vermeer Ko Kooman 0-1 
Albert Marks Walter Manschot 1-0 
Bob Sanders Hans Donker 1-0 
Horst Eder Gerrit Jansen 1-0 

Gespeeld op 06-09-2011  

Gespeeld op 04-10-2011 

Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Ko Kooman Albert Marks 1-0 
Bob Sanders Jan Vermeer 0-1 
Hans Donker Fritz 8 0-1 
Rob Cornips Horst Eder 1-0 
Dick Hajee Tjeerd Doevendans 1-0 

Ronde 5 
Bob Sanders Ko Kooman 0-1 
Jan Vermeer Dick Hajee 1-0 
Fritz 8 Albert Marks 1-0 
Hans Donker Rob Cornips rem 
Tjeerd Doevendans Horst Eder 0-1 

Ronde 6 
Horst Eder Ko Kooman 1-0 
Rob Cornips Jan Vermeer 1-0 
Dick Hajee Bob Sanders 0-1 
Tjeerd Doevendans Hans Donker 0-1 

Ronde 4  

Stand na ronde 6 seizoen 2011/12 
Nr Voornaam Naam Score WP SB Rating Gesp. W-Z TPR Subgrp 
1 Ko Kooman 5 16,5 13,5 1630 6 0 1822 B* 
2 Jan Vermeer 4 20 11 1781 6 0 1766 A* 
3 Horst Eder 3 18,5 8 1595 6 0 1587 B 
4 Bob Sanders 3 18 6,5 1332 6 0 1530 B 
5 Rob Cornips 2,5 21,5 14,3 1834 3 1 1939 A 
6 Hans Donker 2,5 18 6,5 1656 6 0 1575 A 
7 Fritz 8 2 21 13 1936 2 0 2098 A 
8 Albert Marks 2 20,5 6,25 1734 5 -1 1639 A 
9 Walter Manschot 1 18 6,75 1609 3 -1 1440 A 
10 Dick Hajee 1 16 5,25 1601 3 1 1371 A 
11 Henk Kuiphof 0 18 9 1646 0 0 1646 A 
12 Robbert Lubbers 0 18 9 1450 0 0 1450 B 
13 Hans Derendorp 0 18 9 1433 0 0 1433 A 
14 Frits Wiggerts 0 18 9 1737 0 0 1737 A 
15 Piet Noordhuis 0 18 9 1624 0 0 1624 A 
16 Tje-Wing Au 0 18 9 1735 0 0 1735 A 
17 Ganesh, J.C. Wagemans 0 18 9 1185 0 0 1185 B 
18 Ruud Wille 0 18 9 1900 0 0 1900 A 
19 Gerrit Jansen 0 15,5 2,25 1047 3 -1 990 B 
20 Tjeerd Doevendans 0 12,5 2,25 1387 3 1 1218 B 
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