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Van de redactie 

Het is al bijna niet meer opmerkelijk te noemen, maar we 
beginnen het seizoen weer met een goed gevuld num-
mer. De redactie vervalt mogelijk in herhalingen maar wil 
nogmaals benadrukken dat er zonder de diverse schrij-
vers geen ASV Nieuws zou zijn. Dit belooft weer een 
mooi seizoen te worden.  
 
Veel Peter Boel in dit nummer, maar dat vindt u vast niet 
erg. De redactie heeft zijn stukken in elk geval weer met 
veel plezier gelezen. Martijn Boele duikt dieper in een 
recent toreneindspel door twee topgrootmeesters. De titel 
van het stuk doet vermoeden dat het de eerste aflevering 
is van een reeks. Laten we het hopen.  
 
Aardig is dat er deze keer (voor het eerst in de historie 
van ASV Nieuws?) stukken van de hand van vader en 
zoon in een nummer staan. Een aardig inkijkje in het 
schaken binnen de familie, wat ook weer het onderwerp 
is van een bijdrage van Kees van Keulen. Marco probeert 

ons nu wel heel nadrukkelijk de ogen uit te steken met 
zijn jonge en o zo fruitige vriendin. Maar hij doet dit op 
vertrouwd vermakelijke wijze dus het zij hem vergeven.  
 
Verder veel aandacht voor het OSKA, de eerste team-
wedstrijdverslagen, een verslag van Dieren, uw vertrouw-
de rubrieken en nog veel meer. Namens de redactie veel 
leesplezier gewenst! 

 Robert Naasz 

Van het bestuur 

In de eerste ASV-Nieuws van het nieuwe seizoen kunnen 
we al weer terugkijken op bijna twee maanden vol activi-
teiten. Het is goed te zien dat veel ASV-ers ook in het 
nieuwe seizoen vol enthousiasme bijdragen aan al het 
werk dat gedaan moet worden. Als we dat saamhorig-
heidsgevoel volhouden, wordt ook 2012-2013 weer een 
mooi seizoen. Onderstaand praten we iedereen weer 
even bij. 
 
Clubavond 
We zijn al weer sinds half augustus aan het schaken en 
op de laatste donderdag van die maand startte de interne 
competitie. Nieuw in deze competitiejaargang is het 
speeltempo. We hebben het speeltempo van de lagere 
klassen in de OSBO-competitie overgenomen. Het instel-
len van de klok vraagt met dit Fischertempo nog wat ge-
wenning, maar het is mooi om te zien hoe iedereen be-
reid is elkaar daarbij te helpen. In januari zullen we op de 
ALV samen een besluit nemen over een eventuele defini-
tieve overstap op dit tempo. Ook is mede naar aanleiding 
van de wijziging in het speeltempo het competitieregle-
ment tegen het licht gehouden. Er staat intussen een 
concept in de steigers en in januari zal dat ook door de 
ALV kunnen worden vastgesteld. De jaarkalender is uit-
gereikt en staat, inmiddels al weer geactualiseerd, ook op 
de website van ASV. We hebben in december éénmalig 
clubavond op dinsdag 18 december, omdat die week 
Schreuder niet beschikbaar is op donderdag. 
 
Externe competitie 
Het aantal teams wisselde in de voorbereiding op het 
nieuwe seizoen nog weleens. Uiteindelijk zijn we na een 
flinke inspanning toch weer op 13 teams uitgekomen. 
Doordat we instroom van nieuwe leden in de hogere 
teams hebben gekregen, is er flink wat geschoven met 

de spelers. We hopen en verwachten dat we er toch weer 
in geslaagd zijn voor iedereen leuke teams te formeren. 
We hebben daarbij ons uiterste best gedaan om rekening 
te houden met individuele wensen van spelers met be-
trekking tot speelavonden, samen spelen en samen rei-
zen. Het kostte ons geen enkele moeite om 13 teamlei-
ders te vinden. Daar zijn we enorm blij mee. Hun rol is 
immers van groot belang voor het slagen van de team-
wedstrijden. Als er vragen zijn over de teamindeling 
spreek dan Anne Paul Taal of Erik Wille even aan. Zij 
kunnen die vast beantwoorden. 
 
OSKA 
Het OSKA was in aantal deelnemers wat kleiner dan an-
dere jaren. Maar wat was het een mooi toernooi met het 
sterkste deelnemersveld ooit. De titel ging verrassend 
naar de Groninger Joost Wempe, die grootmeester Ruud 
Janssen en drie schaakmeesters achter zich liet. De 
SMB-er Guus Alberts won de B-groep. In die groep werd 
Ruud Verhoef derde. Proficiat met die mooie klassering! 
 
Demonstratie Steenstraat 
Jaarlijks geeft ASV bij de verswinkels op de Steenstraat, 
die ook in dit blad adverteren, een demo. Even dachten 
we dat we niet voldoende vrijwilligers op de been zouden 
krijgen om op vijf plaatsen te spelen. Maar niets was min-
der waar. Een oproep van ons bracht maar liefst 22 ASV-
ers op de been om deze activiteit tot een succes te ma-
ken. De aanloop van belangstellenden was ook groot en 
ook de winkeliers waren weer erg enthousiast over deze 
samenwerking. Eind augustus 2013 zullen we zeker weer 
acte de presence geven op ‘onze’ Steenstraat. 
 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingsdatum kopij 

22 november 2012 15 november 2012 

31 januari 2013  24 januari 2012 

7 maart 2013  28 februari 2013 

23 mei 2013  16 mei 2013 

4 juli 2013  27 juni 2013 
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Jeugd 
Individueel succes was er deze zomer voor Xadya van 
Bruxvoort in het Open Nederlands jeugdkampioenschap. 
Zij werd Meisjeskampioene bij de B-jeugd. Pieter Verhoef 
eindigde gedeeld tweede bij de D-jeugd. Prachtige resul-
taten die zich ook vertalen naar sterke jeugdteams. ASV 
speelt dit seizoen namelijk met de AB-jeugd in de promo-
tieklasse. De C-jeugd speelt weer op het hoogste niveau 
in de meesterklasse. Allemaal het resultaat van onze 
jeugdopleiding. Twee teams speelden vorige week mee 
in het NK rapid. Floris van Capelleveen won in zijn team 
al zijn partijen. Op vrijdag 5 oktober zal een afvaardiging 
van onze jeugd deelnemen aan de strijd om de Arnhem 
Cup, die dit jaar bij De Toren wordt gehouden. 
 
Jeugdleiding en jeugdbegeleiding 
Ko Kooman is sinds enkele weken betrokken bij de 
jeugdopleiding. Hij is tot dusver enorm enthousiast en dat 
slaat over op onze jeugd. We hopen dat Ko definitief tot 
de jeugdleiding zal toetreden. Meer hulp kunnen we ech-
ter zeker gebruiken. We hopen dat het goede voorbeeld 
van Ko een vervolg krijgt van anderen. We hebben ook 
weer een nieuwe mentor. Koen Maassen van den Brink 
zal de komende tijd Tom Verberk gaan begeleiden. He-
laas moet Richard van der Wel de begeleiding van Pieter 
Verhoef wegens tijdgebrek stoppen. We hopen echter 
snel een nieuwe mentor voor Pieter te vinden. Dirk Hoog-
land (mentor Xadya van Bruxvoort) en Otto Wilgenhof 
(mentor Bent Schleipfenbauer) dragen ook hun steentje 
bij aan de ontwikkeling van onze jeugd. 
 
Opleiding 
In Arnhem zijn in september twee opleidingen van start 
gegaan. Remco Gerlich volgt de kadercursus Scheids-
rechter A (gegeven door ons lid Désiré Fasaert) en Xa-
dya van Bruxvoort doet mee aan de cursus Schaaktrainer 
stap 1. We wensen beiden veel succes. 
 
Schaaktraining 
De schaaktrainingen zijn in september weer in drie groe-
pen van start gegaan. De proef met computertrainingen 
krijgt dit seizoen een vervolg met twee trainingen. De 
belangstelling voor de trainingen is groot. Alleen bij de 
topgroep zouden we blij zijn met nog meer 
cursisten, die wat willen opsteken van Willy 
Hendriks. 
 
Activiteiten 
De schaakdemo op de Steenstraat was als 
altijd een begin van een serie demo’s. Op 
13 oktober en 17 november staat onze le-
denwerfgroep weer in de bibliotheek aan de 
Koningstraat. Verder is ASV op 10 novem-
ber in het Lorentz Ondernemerscentrum 
gastheer van de najaarscontactdag van de 
Motiefgroep Schaken. Hou www.euwe.nl in 
de gaten voor het programma. ASV zal een 
rol spelen in de organisatie van het neven-
programma. Zo willen we weer eens een 
schaakboekenmarkt opzetten en organise-
ren we “schaken tegen de beer”. Vanzelf-
sprekend zal een van onze sterke spelers 
als ‘beer’ fungeren. In het programma zit 

ook een boekpresentatie van Willy Hendriks over zijn 
onlangs uitgekomen meesterwerk “Move first, Think la-
ter”. Ook is het bestuur inmiddels samen met De Toren 
en De Sleutelzet in gesprek met de gemeente over een 
grote activiteit in het najaar van 2013.  
Project “Bevorderen van de schaaksport onder jon-
geren met autisme en/of hoogbegaafdheid” 
Wouter Abrahamse heeft aangeboden op “zijn” school 
Leerpark Presikhaaf een start te maken met de invulling 
van dit project. Binnenkort zullen we proberen deze plan-
nen te verwezenlijken. Wij zien het als een pré dat we dit 
project realiseren in de wijk waar onze club haar home 
heeft. Overigens hebben we van diverse leden enthousi-
aste reacties op dit plan gekregen en dat is voor ons een 
steun in de rug. 
 
Jubileum OSBO 
Op zaterdag 29 september vierde de OSBO haar 65-jarig 
jubileum in Voorst. Het werd een geslaagde dag met een 
veelzijdig programma. Hulde aan de vrijwilligers van het 
OSBO-bestuur, die dit tot stand brachten. Op deze dag 
werd ook informeel afscheid genomen van OSBO-
competitieleider Huub Blom. Tot ons grote genoegen 
gaat Huub Blom buiten het bestuur verder met zijn werk, 
maar zijn tijd als bestuurslid zit erop. Het bestuur van 
ASV heeft haar dank voor al zijn inspanningen uitgespro-
ken. 
 
Stemmen tellen 
12 september was voor ASV weer een lucratieve avond. 
Maar liefst 12 ASV-ers hebben geholpen met stemmen 
tellen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het 
leverde ASV 360 euro aan extra inkomsten op. Wij zijn 
alle stemmentellers buitengewoon dankbaar en we ho-
pen bij volgende verkiezingen weer een beroep op jullie 
te kunnen doen.  
 
Het is nog maar net oktober en er gebeurt al weer van 
alles naast het reguliere programma. Prachtig dat er zo-
veel beweging is bij ASV. Wij wensen iedereen een 
schaakjaar met veel mooie en spannende partijen en 
bovenal veel plezier toe. 
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Zomaar een vierkamp uit Dieren 2012 
Henk Kuiphof 

Zoals vaker de laatste jaren had ik mij weer ingeschreven 
voor de vierkampen in Dieren. Het aardige van een vier-
kamp is dat je tegenstanders treft waarvan de ratings bij 
elkaar in de buurt liggen. Deze keer was het verschil in 
rating tussen de hoogste en de laagste in mijn groep 
slechts 7 punten. Dit zou kunnen duiden op enkele inte-
ressante ontmoetingen. Dat werden het dan ook en hier-
onder laat ik daar wat van zien. 
 
Mijn eerste partij: Henk Kuiphof (1575) - Pieter Soeteman 
(1570) 

 
Zie het diagram. Er kwam een rustige Slavische opening 
op het bord en na de 15e zet van wit staan de stukken 
klaar om de slag aan te gaan.  
15...Pe4 16.Pxe4 dxe4 17.Lxe7. Ik dacht zo niet in het 
nadeel te komen, maar dat was een misvatting. Het blijft 
in evenwicht na 17.Pe5 Pxe5 18.Txc8 Txc8 19.Txc8+ 
Dxc8 20.dxe5 Lxg5 21.Dxg5.  
17...Dxe7 18.Pe5? 18.Pe1 f5 19.e3 is nog speelbaar.  
18...Pxe5 19.Txc8 Pf3+?? Nu geeft zwart de winst weg: 
19.Lxc8 20.Txc8 Txc8 21.dxe5 Dc7 22.Lxe4 Dc1+ 
23.Dxc1 Txc1+ 24.Kg2 Ta1 en zwart wint.  
20.exf3 Lxc8 21.fxe4 Lb7 22.f3. Tc5 was hier beter.  
22...Df6 Td7 was nauwkeuriger.  
23.Dc3. Nu laat wit de winst liggen. 23.Tc7 was de aan-
gewezen zet.  
23...g6 24.d5? Td1 is beter.  
24...Dxc3 25.Txc3 exd5 en hier werd remise overeen 
gekomen. Een slordige partij van beide kanten. 
 
Mijn tweede partij: Kevin Bakker (1568) - Henk Kuiphof 
(1575) 
 
Ik was weinig gelukkig met de opening, waarin ik weinig 
ruimte kreeg en mijn stelling niet goed kon ontwikkelen. 
Het diagram geeft de stand na de 12e zet van wit. 
 
(zie volgende diagram) 
 
 

12...Ph4 13.Th2 (een kromme zet, maar waarschijnlijk 
wel het beste).  
13...f5 14.exf5 Pxf5 15.Lxf5 Lxf5 16.Pg3 Lg6 17.0-0-0 
f5 18.f3. Dit is een zwakke zet. Zwart heeft een actief  
loperpaar en veel ruimte.  
18...f4! 19.Pf1. Het paard moet wel naar dit ongelukkige 
veld want er dreigt Le3 met dameverlies.  
19...0-0-0 20.Te1 Dh4 21.Pe4 en hier bood wit remise 
aan. Na ampele overwegingen accepteerde ik de remise, 
maar dat had ik niet moeten doen. Immers zwart staat 
beter, een actieve loper op c5 en de mogelijkheid van het 
verdubbelen van de beide torens op de g-lijn. Daarente-
gen heeft wit een mank paard op f1 en een zielige toren 
op h2. Jammer! 
 
Mijn derde partij: Henk Kuiphof (1575) - Joop Hendriksen 
(1568) 

Zie diagram. Na mijn zet 6.e5 speelt Joop Pd7, een voor 
de hand liggende zet. Ineens zag ik dat ik nu mooi een 
gat in de zwarte koningstelling kan schieten.  
7.Lg5 en nu moet de pion naar voren.  
7...f6 8.exf6 Pxf6 9.0-0 a6. Deze zet vond ik overbodig, 
0-0 komt het meest in aanmerking.  
10.Te1 h6??? Een enorme blunder, nu gaat het  
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nu gaat het helemaal mis voor zwart.  
11.Lxg6+ Ke7. Een andere mogelijkheid is 11...Kf8 
12.Lh4 Pc6 13.Pe5, maar ook dan staat wit comfortabel. 
12.Lxf6, dit kan maar beter is 12.Lh4.  
12...Lxf6 13.Pe5 Tg8, maar ook dit helpt niet. 
14.Dh5 . 14.Pf7 kon ook .  

14...Lg5 15.Pf7! een mokerslag.  
15...De8? Hier had Dd7 gemoeten. 
16.Pxd5+! de tweede mokerslag.  
16...Kd7 17.Pe5+ en hier vond zwart het welletjes. De 
zwarte dame valt en de puinhoop is compleet. Zo krijg je 
ze niet vaak. 

ASV 2.0 
Sjoerd van Roosmalen 

Ik heb niets met ICT. Dingen moeten werken en ge-
bruiksvriendelijk zijn en als daar elektronica voor nodig is 
`so be it.` Als ik ergens 2.0 achter zie staan dan denk ik 
aan ICT en aan een gehypete term uit het laatste decen-
nium. Web 2.0, Ambtenaar 2.0, allemaal kreten die naar 
iets nieuws  verwijzen met (hopelijk) verbeterde presta-
ties. Zou het nieuwe ASV 2(.0) ook een verbetering zijn, 
vraag ik mij af? 
 
Een ding is zeker, vernieuwend in de zin van jong en fris 
is het niet. Jeugdige spelers als Pascal Losekoot (terug 
naar zijn oude club Soest) en Koen MvdB zijn eruit. Koen 
had vorig jaar met 6,5 uit 9 gedebuteerd in het tweede! 
Om zo’n jongen weer met beide benen op aarde te krij-
gen is hij prompt uit het team gezet, voor zijn eigen best-
wil natuurlijk. De vervanging is echter nog opvallender, 
want met de ervaren ASV1-spelers Peter Boel en Ri-
chard vd Wel, is ASV 2.0 juist verouderd in plaats van 
verjongd! 

ASV 2.0 is nu wel duidelijk het vervolg op ASV 1.0. Wie 
niet kan, mag of wil blijven in ASV 1.0 komt in 2.0! San-
der, Richard en Peter hebben de overstap recentelijk ge-
maakt, John al een paar jaar geleden, Frank en ikzelf 
hebben onze gloriejaren al 10 jaar geleden gehad en ook 
Koert heeft zijn seizoenen in ons vlaggenschip gehad. De 
enige die tegen de stroom in zwemt is Martijn en die wil 
juist graag richting ASV 1.0. Laat nu net Martijn één van 
de weinige zijn die de eerste wedstrijd van het jaar iets 
positiefs liet zien. 
 
Delft, 15 september 2012 
ASV 1.0 tegen Delft 2, ASV 2.0 tegen Delft 1 ?! Tja ook 
binnen het schaken doen we aan partnerruil hoewel we 
dat dan dameruil noemen maar dat is het nu niet. Over 
het verloop van de eerstgenoemde wedstrijd zult u elders 
in dit blad ongetwijfeld kunnen lezen. Ik richt mij op ASV 
2.0 tegen Delft 1. 
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Bij ASV 2.0 hebben we de regel dat de eerste die klaar 
is, het verslag “mag” schrijven. U begrijpt dus dat mijn 
potje niet te lang duurde. In de 3e klasse verdedigde ik de 
topborden, in KNSB-klasse 2.0 is deze wedstrijd bord 6 
mijn deel. Maakt feitelijk trouwens geen ruk uit, want vijf 
jaar geleden speelde ik op bord 2 (3e klasse) tegen Bram 
van de Velden (ASV2-Toren1  7-1 ☺) en nu speel ik op 
bord 6 (2e klasse) weer tegen Bram.  In beide wedstrijden 
won wit. Deze keer had ik zwart en werd positioneel ge-
slacht door Bram. 
 
Tijdens onze analyse kwam een Delftenaar langs om te 
vertellen dat ze al 4.5-0.5 voor stonden; tot zover een 
spannend wedstrijdverloop en dito verslag. 
Sander moest aan bord 1 tegen een boer uit Zwitserland. 
Hij kon zich wel wat zwakke zetten verwijten, maar moest 
toch toegeven dat hij geheel overklast was en dat wil wat 
zeggen beste lezer. Peter en Koert hebben ook weinig 
kunnen genieten van hun wedstrijd deze middag. Foutjes 
werden afgestraft en echte tegenkansen kwamen er niet 

meer. Of John wel plezier had van zijn remise betwijfel ik, 
maar ik heb het hem niet meer gevraagd. 
 
Dan de witte raven. Frank en Richard hielden hun libido 
in bedwang en wonnen van twee jonge en sterke dames. 
Teamleider 2.0 Richard liet zo het goede voorbeeld zien 
(beetje laat maar alla). De enige zonder ASV 1 geschie-
denis, Martijn, hield met zijn zwarte spel zijn tegenstan-
der van 2284 in toom en scoorde zo een puike remise. 
Uitslag: 5-3 
 
Het meest bijzondere aan deze dag moest nog komen. 
We zijn met 16 ASV-ers de stad in getrokken voor het 
eten (Heeft u een tafeltje voor 16?) en hadden bij de eer-
ste chinees al succes! Een aparte zaal met een carré 
opstelling  die precies voor 16 personen was gedekt 
stond voor ons klaar alsof het zo had moeten zijn. Met 
een uitstekend chinees buffet en buitengewoon tafelge-
zelschap was dit een zeer gezellig begin van een bijzon-
der seizoen.  

Familieschaak 
Kees van Keulen 

Vroeger, toen ik nog bij mijn ouders thuis woonde, 
schaakte ik met drie van mijn broers. Ik had het schaken 
van één van hen, een oudere broer, geleerd. De andere 
twee broers en de twee zusters hadden daar geen be-
langstelling voor en hebben dat nog steeds niet. Toen we 
na het overlijden van onze ouders het huis leegruimden, 
vonden de schakers het volstrekt logisch, dat het oude 
schaakspel naar mij ging. Hoewel ik me dat niet bewust 
was, zou ik namelijk altijd het initiatief tot het spelen van 
een potje hebben genomen. Nadat we het ouderlijk huis 
hadden verlaten, hebben we jarenlang vrijwel niet meer 
met elkaar gespeeld, maar de laatste jaren komt het er 
weer van: familieschaak. Het werkt aldus. 
 
Ik speel met de drie betrokken broers tegelijkertijd 
(simultaan) een potje. Kun je nagaan wat het 

schaakniveau van de anderen 
is! Via een (bijlage bij een) e-
mail sturen ze mij een zet toe. 
Ik antwoord direct; anders 
raken de drie partijen alleen 
maar door elkaar. Mijn broers 
nemen er meestal een paar 
dagen voor om een nieuwe 
zet toe te sturen en soms een 
langere tijd. Enige afspraak is: 
geen computer. We sturen 
afschriften van de e-mails aan 
de anderen die meedoen. De 
schaakbijlage wordt door hen 
genegeerd; de teksten worden 
wel gelezen. Wat begonnen is 
als een potje schaak met een 
paar regels in de e-mail, is 
namelijk uit de hand gelopen 
tot een uitgebreid heen-en-

weer-geschrijf. Zo zijn 
we op de hoogte van 
elkaars wel en wee, 
waaronder de resultaten 
van Koen en mij op de 
schaakvereniging, maar 
intussen wordt in de 
begeleidende e-mail ook 
van alles besproken en 
bediscussieerd: hoe het 
er vroeger thuis aan toe 
ging, de politiek (reken 
er maar op, dat we onze 
verschillende politieke 
voorkeuren hebben te 
verantwoorden), boeken 
die we hebben gelezen, 
maar ook heel dominant 
het geloof. Hoewel we 
uit hetzelfde nest ko-
men, zitten we daar 
nogal verschillend in. 
We bevragen elkaar uitgebreid en hebben veel uit te leg-
gen. Soms moeten er (op een broederlijke manier) oor-
tjes worden gewassen. Dat gaat vaak via de e-mail aan 
een ander. Het meest interessant zijn natuurlijk de prikke-
lende opmerkingen waarop niet wordt gereageerd. En zo 
schrijven we per potje rustig meer dan 40 A4’tjes aan 
tekst bij elkaar. Met een nieuwe partij beginnen we ook 
met een nieuwe e-mail. Het schaken is inmiddels bijzaak 
geworden (voertuig voor deze gesprekken), hoewel, als 
jongste van het stel schakers beleef ik er uiteraard een … 
(vult u zelf maar in) genoegen aan om mijn underdogpo-
sitie van vroeger te compenseren door ze nu met scha-
ken om de oren te meppen. Over familieschaak gespro-
ken! 
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Modder op een vlaggeschuit 
Peter Boel 

Het laatste (???) Straatschaaktoernooi op 1 juli was weer 
een luidruchtig succes. Hopelijk zijn er mensen die het 
aandeel van Richard van der Wel in de organisatie vol-
gend jaar overnemen voor een elfde editie. 
Ik miste in de slotronde een hoge klassering door eerst 
Jeroen van Onzen volledig zoek te spelen en vervolgens 
in een afgrijselijke penning te lopen. Mijn kreet moet in de 
catacomben van de St. Jan te horen zijn geweest – overi-
gens niet zo moeilijk want we zaten bij ‘t Moortgat. 
De organisatoren zaten toen lang te dubben welke prijs 
ze mij konden geven. Het werd een soort 
‘schoonheidsprijs’ voor mijn schwindelpotje met Renze 
Post uit ronde 3. Ik heb Ruud Janssen een iets mooiere 
partij zien spelen met Bob Beeke, maar Janssen had al 
een prijsje natuurlijk. In het Straatschaaktoernooi lijkt het 
me trouwens geschikter om de verliezer van zo’n partij 
een prijs te geven, want de winnaar heeft het punt al. 
Zeker omdat de verliezer vaak een groot aandeel heeft in 
de partij. Zo ook Renze Post hier, die goed terugkwam na 

een mindere opening. Daarom heb ik hem in ieder geval 
drie biertjes gegeven van de zes die Richard me bij wijze 
van prijs overhandigde. 
Voorwaarde voor de prijs was dat ik hem zou publiceren. 
De Volkskrant is niet gelukt, daarom probeer ik het hier. 
Ik kon de partij de volgende dag reconstrueren, maar of 
ik daar blij mee moet zijn... Het is een hoop modder op 
de vlaggeschuit van het straatschaak. Afijn, hier gaat-ie.  
 
Post-Boel 
 
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.g3 0–0 5.Lg2 d6 6.Pf3 
Pc6 7.d5 Pa5 8.Da4?! c5 9.Ld2?  
Dit lijkt vervelend voor het paard op a5, maar zwart kan 
net op tijd counteren en staat meteen beter.  
9...Ld7 10.Pb5  

10...a6 11.Lxa5 axb5 12.Lxd8 Txa4 13.Lxe7  
13.b3 is ook niet lekker omdat het de lange diagonaal 
opent.  
13...Te8 14.Lxd6 

14...Txc4?!  
Zwart staat duidelijk beter na 14...Pe4 gevolgd door 
15...Lxb2. Na de tekstzet is het minder duidelijk.  
15.Pe5 Tc2 16.0–0  
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16...Lf8?!  
Na 16...Lf5 of 16...c4 houdt zwart nog het initiatief. Ik stel-
de teveel vertrouwen in mijn pionnenmacht op de dame-
vleugel.  
17.Pxd7 Pxd7 18.Lxf8 Kxf8 19.e4 Txb2 20.Tfb1 Txb1+ 
21.Txb1 b4 22.f4 Ta8 23.Tb2 

23...Ta4?  
Te agressief! 23...Pb6! 24.d6 Pa4 25.Td2 Pc3 en 
27...Txa2 is nog steeds een tikje beter voor zwart. Nu 
vecht Renze goed voor zijn kansen en zijn centrum wordt 
enorm gevaarlijk.  
24.e5 c4 25.d6 Pc5 26.Ld5 b5?   
Nogal nutteloos. Veiliger was 26...c3 27.Te2 Pe6. 

27.f5!?  
Objectief niet goed, maar praktisch gezien bloedlink.  
27...Pd3??  
27...gxf5! 28.Tf2 b3! 29.axb3 cxb3 en nu haalt 30.Txf5? 
niets uit omdat zwart net sneller is na 30...b2 31.Txf7+ 
Ke8.  
28.Te2!?  
Wit wint hier met 28.e6! fxe6 29.fxe6 Pxb2 30.e7+ Ke8 
31.Lc6+.  
28...gxf5 29.Lxf7?  
En hier mist hij nog een dot van een kans: 29.d7! Ke7 
30.e6 fxe6 31.Lxe6 en zwart heeft geen goed verweer 
tegen de dreiging Lxf5+ en Te8+.  
29...Pxe5?  
Ik besefte dat ik door het oog van de naald was gekropen 
en koos hier voor veilig, terwijl juist nu het botte 29...Kxf7 
30.e6+ Ke8 31.e7 Ta7 had gewonnen.  
30.Txe5?  
Hiermee verspeelt wit definitief zijn winstkansen. Beter 
was nog 30.Ld5! Pd7 31.Te7 Ta7 32.Le6 c3 33.Lb3.  
30...Kxf7 31.d7 Ta8 

32.Txf5+??  
Geeft zwart het ene tempo dat hij nodig heeft. 32.Txb5 
Ke7 33.Txb4 is remise, al moet wit het wel nauwkeurig 
gaan doen. Hoewel we nog niet echt aan het bier zaten 
achtte ik mijn tegenstander daartoe niet meer in staat...  
32...Ke7 33.Txb5 c3 34.Txb4 Txa2 35.Td4 Kd8 36.Td1 
Td2!  
De beslissing. De c-pion kost wit nu zijn toren.  
37.Tc1 c2 38.h4 Kxd7 39.Kf1 Td1+ 0–1 
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Middenleven 
Ik heb afgelopen maanden inmiddels aardig wat geschre-
ven over mijn haat-liefdeverhouding met het schaken. De 
werkelijke waarheid over de teloorgang van mijn schaak-
behoefte momenteel heeft echter een veel dramatischer 
reden. Het wordt nu echt de hoogste tijd om deze met u 
te delen. Als trouwe lezer kan ik u toch  niet langer voor 
de gek houden. De reden dat ik weinig tot niet aan scha-
ken toe kom is namelijk dat ik inmiddels drie jaar lang 
een 11 jaar jongere vriendin heb. Zij is 32, superfit, weegt 
kilootje of 67 doet aan flamenco dansen, buikdansen, 
rent de trappen op alsof ze geholpen wordt door onzicht-
bare krachten en heeft geen enkele behoefte aan rust, 
reinheid en regelmaat. 
 
Ik ben 43, ruim stukje boven de 100 kilo, 25 jaar gerookt, 
(en gelukkig inmiddels 1,5 jaar niet meer, anders kon ik 
het helemaal vergeten) sjok de trap op, doe ook aan 
buikdansen, maar dan de hele dag, en denk dat een fla-
menco een vogel is die een beetje aan de roze kant is. 
Gelukkig heb ik mijn haar nog al begint mijn kapper zich 
zorgen te maken, heb ik een goede opleiding genoten, 
kan beetje soepel praten en schrijven, en ben ik ondanks 
alle avonturen in het leven niet verbitterd of gefossilleerd 
in mijn hoofd.  
 
Mijn vriendin vindt het fijn om leeftijdsadequate dingen te 
doen. Coole dingen bij voorkeur. Dus ik hang toch wel 
twee keer per maand minimaal ergens in een café in Nij-
megen waar ook gedanst kan worden. En dan doe ik leuk 
mee, drink een paar biertjes, doe mijn dansje, in mijn 
hoofd nog soepel, maar waarschijnlijk ziet het er wat 
krakkemikkig uit. Die krakkemikkigheid is er in ieder geval 
de volgende ochtend. Ik gedraag me dan toch koket, 
want je kan niet door de mand vallen, ga quasi fris en 
fruitig mee shoppen op zaterdagochtend, en geef advie-
zen over wat staat en wat niet. Dat laatste komt nooit 
voor. Meisjes van 32 en maat 36 staat alles, de vraag is 
niet of het staat maar of ze er verantwoord mee over 
straat kan. Af en toe doe ik nog een poging om een soort 
degelijkheid te stimuleren in de kledingkeuze als een rok-
je net onder de welgevormde billen van vriendinlief komt, 
en de angst toeslaat dat de oude silverback uitgedaagd 
gaat worden door een jonger sterker exemplaar. Het zijn 
echter achterhoedegevechten, ze draagt alles en dus 
bijna niets. 
 
Deze vakantie zouden we ultracool een maand naar 

Thailand gaan. Helaas was mijn schoonvader ziek en 
ging het feest niet door. Anouk zocht een leuk alternatief 
en die vond ze. 12 dagen surfen op de Atlantische oce-
aan bij Fuerteventura. Daarbij overnachten in een hotel 
wat bevolkt wordt door surfdudes, van het type dat het 
ook echt kan. Ik heb vorig jaar 1 surfles genoten in Kroa-
tië, mijn knieën zijn nog beurs van het op de plank klim-
men. Maar aan het einde van de dag lukte het mij toen 
om zeker tien meter op de plank te blijven staan. Ik stem-
de in met het plan om deze vakantie te boeken. Na onze 
vorige avonturen in een vliegtuig die u in eerdere co-
lumns heeft kunnen lezen besloten we er 80 euro tegen-
aan te gooien om op de heen en terugweg veel been-
ruimte te hebben. Hiervoor moesten we wel bij de nood-
uitgangen zitten. Nu weten de stewardessen niet dat ik 
vaak in mijn hoofd heb als ik de paniek voel opkomen 
halverwege de vlucht dat ik een raampje open wil zetten. 
Vertel ik ze ook niet want dan mag ik nooit meer bij de 
nooduitgang zitten met de extra beenruimte. ‘s Morgens 
om half 9 kwamen we aan na de halve nacht gevlogen te 
hebben. Volgens mijn vriendin was het helemaal niet erg 
om een nachtje over te slaan, want dan hadden we de 
volle 12 dagen tot onze beschikking. We konden dan al 
om 11 uur op de surfplank staan… 
 
Met rode, tranende ogen pakte ik mijn blauwe, nieuw 
aangeschafte, iets te krap zittende bloemetjessurfbroek 
uit mijn koffer en volgde mijn montere vriendin naar surf-
center nummer twee die we bereikte met het bijna uit 
elkaar vallende surfbusje. Nadat mijn nog enige nier er 
bijna uitgetrild was omdat de vering van het vehikel was 
doorgezakt en er toch keihard gereden moest worden 
over niet geasfalteerde wegen bestelde Anouk direct 
voor vijf dagen surfplanken, kunnen we altijd nog bijboe-
ken lachte ze naar me. Ik wiste het zweet van mijn voor-
hoofd en begon met  twee loodzware beginnersplanken 
te slepen van het hippe surfhutje naar het strand 200 me-
ter verderop. Een kinderzeiltje erop en het feest kon be-
ginnen. De golfslag was serieus, en mijn meisje van 1,79 
lang stapte soepel op de plank en zeilde weg. Ik maakte 
mijn polsen nat en mijn borst om een hartaanval ten ge-
volge van de overgang van 33 graden buiten naar 22 
graden zeewatertemperatuur te vermijden. De eerste 
keer stapte ik op de plank en viel meteen aan de voor-
kant er van af. Niet fijn want daar lag het zeil. Ik zal u de 
verdere details besparen, maar na een halve dag ellende 
lukte het mij om over de lagune heen en weer te surfen.  
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De volgende dag was het windstil. Ik moest mijn vreugde 
verhullen, want mijn vriendin moest een traan uit frustra-
tie wegpinken. Ik legde mijn door tennisarmen getroffen 
ellebogen zorgvuldig op de tafel en opperde voorzichtig 
dat we dan maar een dagje moesten luieren helaas om-
dat het echt niet anders kan. En ik zei dat ik het jammer 
vond. 
 
De volgende dagen trok de wind aan en ik moet zeggen, 
ik kreeg kleur, het surfen ging goed, ik begon er van 
overtuigd te raken dat ik helemaal nog niet oud was, ik 
mocht weer meedoen, dronk cocktails, had zin in activi-
teiten die ik hier niet kan beschrijven, voelde me op ge-
zette tijden slank en aantrekkelijk, en het leven lachte mij 
toe.  
 
Thuisgekomen zijn we meteen gaan shoppen, nieuwe 
cowboylaarzen gekocht, blauw met pythonhuid, een zil-
veren buddha voor om mijn nek, en ook de american re-
cordings van Johnny Cash om wel een beetje in balans 
te blijven. Sommigen noemen het midlifecrisis, maar dat 

is het niet voor mij, het is vooral midlife. En schaken, ach 
dat komt wel weer. Afgelopen week werd ik op fuertaven-
tura gebeld door Anne-paul Taal. Hij vertelde mij dat ik 
gedegradeerd was van het vijfde naar het zesde. ASV is 
een mooie club, ik vertelde dat het mij echt niet uitmaakt 
in welk team ik kom. Vertwijfeld zei hij dat we bij ASV er 
aan hechten om dit goed te begeleiden. Mooi gezegd, 
zorgvuldig uitgevoerd, en niet nodig voor mij. Ik kom weer 
bij mijn vriend Robert in het team, als hij tenminste niet 
benaderd is om in het 5e te gaan spelen. En ik zeur niet 
over het feit dat ik 50 ratingpunten gestegen ben afgelo-
pen seizoen, en dus echt in het vijfde hoor. Ik heb een 
fantastisch leven met een 11 jaar jongere vriendin die 
gekke dingen doet en wil, en ik doe mee. Vanavond ko-
men vijf jonge vrolijke dertigers spaghetti eten, daarna 
gaan we tot laat op stap in Nijmegen. En morgen staat 25 
km wandelen op het programma in de heuvels van 
Groesbeek. Zij gaat mee, want ik mag ook wat te zeggen 
hebben. Het leven is een feest. 
 

Marco 

ASV 3 - Laurierboom-Gambiet 
Johan Wolbers 

Op papier troffen we de eerste ronde direct één van de 
sterkere teams, het uit de promotieklasse gepromoveer-
de Laurierboom-Gambiet. Gelukkig kan een eerste ronde 
alle kanten op, en bleek de tegenstander bovendien met 
drie invallers te spelen. Helaas voor ons betekende deze 
wissels niet bepaald een verzwakking. Met Albert Blees 
en twee import Noren op de eerste borden was al vrij 
snel duidelijk dat het, vooral op de hogere borden een 
zware middag ging worden. 
 
Jochem speelde op het eerste bord tegen Blees en kon 
de eerste uren gelijk opgaan in het strategische geweld, 
maar moest met een ietwat verzwakte pionnenstructuur 
en een ongelukkige torenzet uiteindelijk pion voor pion 
prijsgeven. 
Koen speelde tegen een Noor, of liever gezegd Viking, 
waarbij vooral de vreemde trekjes van zijn tegenstander 
opvielen. Met ongecontroleerde oog- en handbewegin-
gen speelde de Noor aanvankelijk wat nonchalant en 
zagen de openingszetten er nog veelbelovend uit voor 
Koen. De Noor bleek echter wel degelijk te kunnen scha-
ken en stelde orde op zaken in het middenspel waarbij 
Koen zijn koning nog bijna tot promoveren bracht.  
Daan bouwde een solide stelling op maar werd uiteinde-
lijk geconfronteerd met een mooie combinatie waardoor 
hij twee stukken voor een toren moest geven en zijn te-
genstander een actieve stelling kreeg. Zijn tegenstander 
behield grip de partij en liet Daan met lege handen ach-
ter. 
Theo speelde met zwart tegen de tweede Noor en ver-
diende op basis van eigen spel het volledige punt. He-
laas speelde ook zijn tegenstander een schitterende pot 
waardoor een spannende wedstrijd zich ontvouwde. Een 
geopende a-lijn en ver vooruitgeschoven pionnen op de 
damevleugel zorgden voor problemen in de stelling van 

Theo, die zich meer op de andere flank concentreerde. 
Na een lange strijd bleek zwart aan het kortste eind te 
trekken en bleek ons bange vermoeden, dat de topbor-
den wel eens problematisch konden worden, bewaar-
heid. 
Zelf speelde ik tegen een verdwaalde Italiaan die een 
pion kreeg in de opening, maar in ruil hiervoor tegen flin-
ke ontwikkelingsachterstand aankeek. Mede door te pas-
sief spel lukte het hem niet de stukken op de damevleu-
gel te ontwikkelen en verloor hij uiteindelijk zijn partij door 
één van de tactische dreigingen niet voldoende te onder-
kennen. 
Remco opende sterk, maar zag uiteindelijk een stuk in 
een vork verloren gaan. Op karakter vocht hij zich echter 
sterk terug in de partij en kon zowaar, mede door onacht-
zaamheid van zijn opponent, een vijandig stuk insluiten 
waardoor er een ‘gelijk’ toreneindspel ontstond. Span-
nend en bizar was wel de eerste tijdnoodfase. Zonder 
arbiter in de buurt moest Remco zijn laatste zetten in en-
kele seconden uitvoeren. Enige beroering ontstond ech-
ter nadat geconstateerd werd dat er sprake was van dis-
crepantie tussen de notatieformulieren van beide spelers. 
Terwijl Remco in hoge tijdnood 41 zetten noteerde voor-
dat zijn vlag viel, kwam zijn tegenstander met een half 
uur op de klok niet verder dan 38 zetten. Reconstructie 
toonde gelukkig aan dat het noteren van de tegenstander 
te wensen overliet en Remco verzilverde een remise in 
het eindspel. 
Jan stond vrijwel de gehele partij op een lichte maar com-
fortabele plus. In een eindspel met een pion meer, maar 
ongunstige pionnenstructuur, werd de strijdbijl begraven 
en was de remise een feit. 
Wouter moest uiteindelijk lang en geconcentreerd spelen 
om een kleine min te keepen. In een eindspel met paard 
en drie pionnen tegen paard en twee pionnen wist  
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In een eindspel met paard en drie pionnen tegen paard 
en twee pionnen wist Wouter door zorgvuldig spel de 
remise veilig te stellen.  

Al met al een lastige middag waarbij de sterke topborden 
van Laurierboom-Gambiet ons hebben genekt en vooral 
de Italiaan naderhand erg gezellig was. 

Schaken in de Steenstraat 
Ruud Wille 

Het is altijd makkelijk organiseren als je van alle kanten 
medewerking krijgt. De jaarlijkse schaakactiviteit bij de 
verswinkels in de Steenstraat is daar een mooi voorbeeld 
van. De winkeliers tonen zich altijd zeer enthousiast en 
betrokken en de leden zijn altijd graag aanwezig om bij 
deze schaakdemo de borden bezet te houden en tegen 
belangstellend winkelend publiek een partijtje te spelen. 
Aanvankelijk wilde dat laatste nog niet zo vlotten maar 
naarmate deze zaterdag dichterbij kwam meldden zich 
steeds meer leden aan om hierbij te helpen. Zo wordt het 
ook steeds meer een echte happening!! Deze inbreng 
was natuurlijk geweldig. Graag wil ik jullie daarvoor harte-
lijk dankzeggen!! 
 
Op zaterdag 25 augustus jl. was het dus weer zover. De 
laatste zaterdag van de maand augustus is intussen een 
beetje traditionele zaterdag geworden voor de schaakde-
mo in onze Steenstraat. Een mooi moment zo aan het 
begin van ons schaakseizoen om aan ledenwerving te 
doen. Dit keer een week voor ons eigen weekendtoer-
nooi en ook met de Airborne-wandeltocht in Oosterbeek 
werd op verzoek van de winkeliers rekening gehouden. 
Kennelijk is er op die zaterdag minder publiek in deze 
winkelstraat. Natuurlijk nemen we dit in de planning mee 
want ook wij hebben natuurlijk baat bij zoveel mogelijk 
publiek.  
 
Bloemsierkunst Futura, Keurslager Putman, Bakker Ten 
Hoopen, Derkzen Groenten en Fruit en ’t Zuivelhoekje, 
allen al vele jaren adverteerders in ASV-Nieuws, waren 
wederom de locaties waar ASV voor de deur zat te scha-
ken. In deze opsomming mogen we ook zeker de drie 
andere winkeliers in de Steenstraat t.w. ASV-Chinees 
Kwong-Chow, IJssalon Trio en Wijnhandel Yves Boode, 
niet vergeten want ook zij zijn trouwe adverteerders in 
ons clubblad. 
 
De weersomstandigheden waren vooraf nog een beetje 
twijfelachtig maar gelukkig bleef het lang droog. En toen 
dat ene flinke regenbuitje viel werd meteen bij de bakker 
alle ruimte vrijgemaakt zodat binnen verder kon worden 
geschaakt. Ook onder de luifel van de slager werd de 
partij droog voortgezet. En toen de regenbui was verdwe-
nen namen we gewoon de oorspronkelijke posities aan 
de verschillende tafeltjes weer in.  
 
Jammer was alleen dat er enige overlast was door een 
verbouwing op de bovenverdieping van een pand naast 
de groenteman. Het puinafval ging via een grote stortko-
ker in de container en dat veroorzaakte enorme stofwol-
ken. Heel sneu voor de groenteman die net zoals andere 
jaren met een schaakactie met fruit natuurlijk op extra 
klandizie had gehoopt. Het stof maakte het onmogelijk 

daar te gaan zitten en ook het fruit werd voorzien van 
een laag stof. Echt heel jammer!! Maar ook bij de kaas-
boer was het door het puinstorten minder aantrekkelijk 
om daar te zitten. Zo concentreerde het gebeuren zich 
voornamelijk bij de andere drie winkeliers. 
 
Desondanks is zo’n happening tussen het winkelend pu-
bliek altijd heel leuk. Het leverde veel leuke reacties op. 
Verschillenden waagden zich aan een partijtje, anderen 
wilden meer informatie. Het was beduidend drukker dit 
jaar rond de schaakborden. De tafels bij de diverse win-
kels waar de nodige ASV-ers vanaf 11 uur weer plaats 
namen waren vrijwel steeds bezet. Tot na drie uur ’s-
middags werd in ruim vier uur tijd menig snelschaakpartij-
tje gespeeld.  
 
De leukste reactie, naar mijn idee, kwam een paar weken 
later op de eerste trainingsavond van de Liefhebbers-
groep, toen één van de nieuwe deelnemers aangaf ons 
in de Steenstraat te hebben zien schaken. Op de vraag 
toen of zij ook een partijtje wilde meespelen kon zij op 
dat moment niet aan voldoen vanwege andere afspraken 
maar het schaken en ASV bleef wel hangen  
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en via internet was ASV snel gevonden en meteen meld-
de zij zich voor de training aan. Daar doen we het toch 
allemaal voor zodat we op deze wijze mogelijk weer nieu-
we leden mogen verwelkomen. ASV en het schaken in 

het bijzonder kwamen weer mooi onder de aandacht. We 
moeten immers zorgen dat we blijvend gezien worden!! 
En met zoveel enthousiasme lukt dat zeker. 
Graag tot volgend jaar!! 

Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 

Heel veel grootmeesters hebben studies gecomponeerd. 
Vaak zijn die voortgekomen uit standen, die ze op het 
bord hadden. Dat lijkt vrij logisch. Een paar grootmees-
ters hebben ook problemen gemaakt. Van Euwe is een 
driezet bekend; Keres maakte er meer. Vukcevich is de 
enige mij bekende meester, die veel problemen compo-
neerde en nog goede ook. Vooral zijn meerzetten zijn 
boeiend. Maar de vonk slaat maar zelden over. Vinden 
problemisten gewoon schaak dan niet leuk? Jawel, maar 
het lijkt er vaak op, dat jullie en ik het toch leuker vinden. 
Ik herinner me nog goed, dat Goldschmeding me beloof-
de lid van ASV te worden. Hij is ook inderdaad een keer 
gekomen. Maar op die ene avond ontdekte hij, dat dit 
toch iets was, waar zijn hart niet echt naar uittrok. Jam-
mer. Andersom werkt het net zo. Er zijn niet zo veel wed-
strijdschakers, die een avondje met problemen op het 
bord gaan zitten. Dat lijkt dan toch een beetje zonde van 
de tijd te zijn. Je zou bijna de conclusie trekken, dat wed-
strijdschakers en problemisten twee gescheiden werel-
den zijn. Zo’n conclusie gaat natuurlijk wat ver, maar toch 
zit er wel iets in. 
                                                                                                                                 
Laten we eens een andere vraag stellen. Voor wie ma-
ken problemisten hun problemen? Voor schakers? Nee, 
dat niet. Zij maken ze in de eerste plaats voor zichzelf en 
andere problemisten. Dat lijkt ook logisch. Alleen een 
andere problemist kan het geweldig vinden, dat het 
Fleck-thema met vier  paarden is ingevuld. De schaker 
ziet gewoon een probleem en maakt onderscheid in 
moeilijke en makkelijke problemen. Dat is het, meer niet. 
Als problemisten zouden componeren voor de gewone 
schaker zouden hun producten er waarschijnlijk ook an-
ders uitzien. Bij de beoordeling telt wel degelijk mee, dat 
er een “verrassende” sleutelzet moet zijn. Maar een jury-
lid laat dit maar zelden als zwaarste element gelden. Be-
langrijker wordt veel vaker het aantal varianten geacht, 
dat men met een opgegeven thema kan laten terugko-
men. Ook uit de problemistenwereld hoor ik wel eens 
klagen, dat een probleem te simpel is, maar dat de com-
ponist wel kans heeft gezien een variant vier keer te laten 
echoën. Dat is nu weer iets, waar een partijspeler abso-
luut geen oog voor heeft.                             
 
Er wordt overigens mee bereikt, dat problemen iets gelijk-
vormigs lijken te hebben. Vaak is dat gebaseerd op af-
trekconstructies.( Even tussen haakjes: ook dat is weer 
een verschil; hier in woordgebruik. Waar wedstrijdspelers 
spreken over een aftrekker, heeft een problemist het over 
een batterij, wat voor de wedstrijdspeler weer iets heel 
anders is). Die geven vaak een regen aan mogelijkhe-
den, ideaal voor de problemist. Maar ook in de gewone 
partij kan een speler azen op zo’n mogelijkheid. Kortom 
met zulke constructies is ook de wedstrijdspeler goed 

bekend. Ik heb nooit zitten tellen, maar ik denk, dat min-
stens een op de vier  tweezetten begint met het opzetten 
van een batterij. Dit mag iedereen als bijzondere raadge-
ving meenemen. Kijk bij het oplossen eerst of er sprake 
kan zijn van een dergelijke constructie. Het kan veel tijd 
schelen. Maar dat geldt niet op de club. Ik let erop, dat er 
niet teveel van zulke problemen op het bord komen.  
Soms vermoed ik, dat ook problemisten er een beetje de 
rem op willen zetten. Regelmatig zie ik problemen met 
twee of drie verschillende aftrekmogelijkheden, zodat je 
toch niet gelijk kunt zien waar de oplossing ligt. En ook 
zie ik problemen, waarbij het sleutelveld onder vuur ligt, 
maar waar de oplossing toch dáár gevonden moet wor-
den. Het maakt het oplossen een beetje moeilijker. 
                                                                                                         
Wat voor problemen zijn er vandaag van mij te verwach-
ten? Vandaag volgen problemen, waarvan ik de oplos-
sing al gedeeltelijk verraden heb. Bij alle vier wordt een 
aftrekker opgebouwd. Volgende keer de oplossingen.  

Mochalkin  1988  
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Mansfield  1936  (zie vorige bladzijde). 

Sviatov  1975  

 

Knuppert  1973 

Ik ging dus van Kuipers winnen 
Peter Boel 

Wie de referentie hierboven doorheeft wint wat mij betreft 
een ASV-Nieuws. 
De loting voor de eerste ronde van het OSKA was prijs: ik 
werd flink naar boven ingedeeld en mocht tegen IM Ste-
fan Kuipers, tweevoudig winnaar.  
Hoe benader je zo iemand? Lekker offeren en proberen 
hem mat te zetten? Bullshit. Angst is hier de beste raad-
gever, zoals eerder dit jaar al bleek tegen Herman 
Grooten. Van Stefans derde zet werd ik al pessimistisch, 
en daarna kan het alleen nog maar meevallen. 
 
Boel - Kuipers  
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.e3 c5  
Dat kan natuurlijk. Normaal slaat wit hier, of hij gaat over 
naar een reguliere Colle met 4.c3, maar daar had ik alle-
maal geen zin in. Omdat de loper nu niet goed naar d3 
kan (hoewel...???) en 4.b3 cxd4 5.exd4 ook niet hele-
maal volgens plan was, koos ik het nietszeggende  
4.Le2 Pc6 5.0–0  
Verbazingwekkend, maar het is allemaal al eens voorge-
komen, in oude partijen vooral. Stefan vond de keuze 
hier lastig.  
5...Lf5!?  
Deze zet heeft een bezwaar. Achteraf opteerde hij voor 
het onschuldige 5...cxd4. Ook 5...Lg4!? wordt wel ge-
speeld.  
6.dxc5 e5!?  
Zoals ik had gehoopt verwierp Stefan hier 6...e6 vanwe-
ge 7.Pd4, maar toch is de zwarte stelling prima speelbaar 
na 7...Lxc5 8.Pxf5 exf5.  
7.b4!?  
Op deze stelling had ik me verheugd! Mogelijk is 7.Lb5 
beter, maar na 7...Lxc5 8.Pxe5 Dc7 9.Pd3 Ld6 heeft 
zwart geen problemen; zijn aanval op de koningsvleugel 
kan gevaarlijk worden.  
7...Pxb4  
 

8.Lb5+  
Dit noemde Ruud Janssen een ‘laffe oplossing’. Natuur-
lijk had ik wel gezien dat 8.Pxe5 Pxc2? mooi is voor wit 
na 9.Lb5+ Ke7 en nu bijvoorbeeld 10.c6! met enorme 
aanval. Maar zwart kan 8...Lxc5 9.Lb5+ Kf8 spelen, 
waarna 10.Pd3 al een stuk minder interessant is voor wit.  
Stefan zelf was overigens 8...Da5!? van plan, waarna wit 
een aangename keus heeft tussen 9.a3 (9...Pxc2?? 
10.Ta2) en 9.Lb2 (9…Pxc2?? 10.g4 Le4 11.Pc3 Pxa1 
12.Lb5+). In beide gevallen moet het paard dus terug 
naar c6. 
In ieder geval was 8.Lb5+ dus juist een keuze voor het 
avontuur.  
8...Ld7  
De beste oplossing.  
9.Lxd7+ Pxd7  
Nog leuker was het geworden na het alternatief 9...Dxd7 
10.Pxe5 Df5  
 
(zie analysediagram op volgende bladzijde) 
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Nu had ik 11.Dd4! gepland, wat wederom interessanter is 
dan 11.Pd3. Na 11...Pxc2?! 12.Da4+ Ke7 13.Lb2 Pxa1 
14.c6 ziet het er uiterst aantrekkelijk uit voor wit.  
10.La3!  
De beste manier om druk op de zwarte stelling te hou-
den. 10.a3 sluit de loper alleen maar in, zoals 10.c3 dat 
bij het paard doet.  
10...Pc6?!  
Laat het initiatief definitief aan wit. Beter was 10...Lxc5! 
11.Lxb4 Lxb4 12.Dxd5 0–0! en nu kan wit diverse pion-
nen pakken, maar zwart krijgt daar prachtig actief spel 
voor.  
11.Dxd5 Pxc5 

Zijn pointe. Nu is 12.Td1 Dxd5 13.Txd5 Td8 heel prettig 
voor zwart, maar wit heeft diverse andere mogelijkheden.  
12.c4!?  
Rybka geeft hier 12.Dc4!, een sluw terugzetje dat dus 
niet bij me was opgekomen! Na 12...Dd6 13.Pg5 Dg6 
14.Lxc5 Lxc5 15.Pxf7 wint wit een pion die al wat gezon-
der is dan die van daarnet, en ook 12...Pe6 13.Lxf8 Pxf8 
(of niet rokeren) 14.Pc3 Pd7 15.Tfd1 0–0 16.Tab1 is niet 
aangenaam voor zwart.  
12...De7! 13.Pc3 Td8 14.Lxc5 Dxc5 15.De4  
Dat was min of meer geforceerd. Ik was hier optimistisch 
omdat wit een mooie voorpost op d5 heeft en zwart nog 
niet uitontwikkeld is.  
15...Ld6?!  
Dekt e5, maar nu staan de zwarte stukken erg onhandig. 
Beter lijkt 15...Le7 16.Pd5 0–0!, waarna 17.Pxe5 niet 
eens gaat wegens 17...f5! Dus na 15...Le7 kan wit beter 

de druk wat opvoeren met 16.Tab1.  
16.Tab1! 

Een open b-lijn! Hier begon ik me net zo lekker te voelen 
als in die bekerwedstrijd tegen Herman Grooten (zie het 
aprilnummer van dit jaar). Maar nu begint de partij pas 
voor Kuipers.  
16...Pa5!?  
Rybka geeft nota bene 16...b6! als beste zet! Die had ik 
natuurlijk verworpen wegens 17.Pa4 en c6 hangt, maar 
nu komt 17...f5! 18.Pxc5 (of ook 18.Dc2 Da3 19.c5!) 
18...fxe4 19.Pxe4 Ke7 en dit mag zwart proberen te kee-
pen.  
Na de tekstzet wordt de situatie precair, maar ook wit 
moet het nauwkeurig doen.  
17.Tb5 Da3 
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18.Pd5?!  
Heel even heb ik 18.Dc2 overwogen. Heel even maar, 
want het was opnieuw een terugzet met de dame. Ik zag 
geen goed antwoord voor zwart, maar keek niet verder. 
Jammer, want wat moet hij doen? Pionverlies is onvermij-
delijk, bv. 18...Pc6 19.Txb7 – niet 18...f6?? 19.Pb1! of 
18...Pxc4 19.Pb1 Pxe3 20.Pxa3 Pxc2 21.Pxc2. 
En dan keek ik nog lang naar 18.c5, maar dat kreeg ik 
niet rond na 18...Lb8 19.Pxe5 0-0!. Jammer, want ook 
hier is 19.Dc2! dodelijk. Het is duidelijk waar ik aan moet 
werken...  
Het bezwaar van 18.Pd5 is dat het de toren afsluit. Het is 
een typisch geval van een dreiging die beter is dan de 
uitvoering, want op d5 doet het paard eigenlijk niet zo 
veel. Verder is er een soort status quo ontstaan: slaat het 
f3-paard op e5, dan rokeert zwart. Rokeert zwart eerst, 
dan speelt wit Pg5!. Wit en zwart hebben al een paar zet-
ten ‘gepast’.  
18...b6?!  
Dekt het paard! Dat is het enige dat Stefan er achteraf 
over kon zeggen, en ook het enige dat ik kan verzinnen. 
Ondertussen had ik koortsachtig zitten berekenen wat ik 
wilde spelen op 18...Dxa2!?. Dat zul je altijd zien: je bent 
aan het aanvallen, zwart pakt even een pionnetje mee en 
je verliest in het eindspel. Dat is overigens geen reden 
om niet aan te vallen.  
Welnu, wit kan 19.Pg5! spelen, met de simpele dreiging 
20.Df5, en met ...g7-g6 ontstaat een gapend gat op f6 en 
doet het d5-paard ineens wel iets. Na 19...h6 wint 
20.Pxf7! in de aanval, zoals we in de post mortem 
zagen: 20...Kxf7 21.Df5+! (beter dan mijn voorstel 
21.f4 Thf8 22.fxe5+ Kg8 23.Pf6+ Txf6 24.exf6 
Dxc4 25.Dg6 Df7 26.Dxf7+ en wit wint wel omdat 
a5 hangt) 21...Ke8 (21…Kg8 22.De6+ Kh7 
23.Pf6+! enzovoort) 22.De6+ Kf8 23.f4 e4 
24.Pc3!.  
19.Pxe5!?  
Wat anders? Rybka geeft 19.Td1 f6 20.c5 bxc5 
21.Dc2, maar dat wordt nogal nondescript.  
19...0–0 20.Dh4!?  
Dit kon ik echt niet laten; na 20...Lxe5 21.Pe7+ 
Kh8 22.Txe5 dreigt het Anastasia-mat met 
23.Dxh7+. Beetje naïef natuurlijk. 
Mogelijk was 20.Pf3! Dxa2 21.Pg5 f5 22.Pe7+ 
Lxe7 23.Dxe7 en wit blijft minstens een pion voor 
zonder veel compensatie, bijvoorbeeld 23…Tde8 
24.Dxa7 Dxc4 25.Dxb6. 

20…f6 
Op 20...a6 wint 21.Pg4! en nu:  

A) 21…axb5 22.Pdf6+ gxf6 23.Ph6+ Kg7 24.Pf5+; 
B) 21...f5 22.Pdf6+! gxf6 (22...Txf6 23.Pxf6+ gxf6 

24.Dxf6 en Td8 hangt) 23.Pxf6+ Txf6 (23...Kf7 
24.Txf5) 24.Dxf6 Tf8 25.De6+ Kg7 26.Txb6 over-
leeft zwart ook niet.  

21.Pg4!  
Enige zet! Na het jammerlijke 21.Pf3 Dxa2 doemt het 
bovengeschetste scenario op.  
21...Dd3 
Dekt h7. De computer komt met 21...Lc5! 22.Pdxf6+ gxf6 
23.Pxf6+ Kg7 en nu is de witte toren afgesneden van de 
aanval! Wit heeft nog wel 24.Pe4 Kh8 25.Pxc5 bxc5 
26.De4 met meer dan voldoende compensatie omdat het 
paard op a5 zo slecht staat.  
Ik had alleen gekeken naar 21...Le7, waarna wit aanval 
houdt met 22.Pxe7+ Dxe7 23.Th5 g5 24.Ph6+ Kh8 

25.Dg4, liefst gevolgd door 26.h4.  
22.Pgxf6+?!  
Dit leek mij logischer dan 22.Pdxf6+, terwijl ik toch het 
zwarte antwoord had gezien.  
22...Kh8!  
Het is hangen en wurgen bij zwart. Deze zet was niet 
mogelijk geweest na 22.Pdxf6+ omdat dan de toren naar 
h5 komt, met vernietiging. Dan had zwart dus op f6 moe-
ten nemen en krijgen we met zetverwisseling het  

 

 

(advertentie) 
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volgende: 22...gxf6 23.Pxf6+ Kf7 24.Th5! Le7 25.Txh7+ 
Dxh7 26.Dxh7+ Kxf6 27.g4 en de witte pionnenmacht 
wint.  
23.De4!?  
Een lichte verslapping. Sterk was 23.e4! h6 24.Dh5 Dd4 
25.Td1! en nu is het eindspel een stukje gunstiger voor 
wit dan in de partij: 25...De5 26.Dxe5 Lxe5 27.Pg4 Pxc4 
28.Tc1 Pd6 29.Tb4 Tc8 30.Txc8 Txc8 31.g3 met duidelijk 
voordeel.  
23...Dxe4 24.Pxe4 Pxc4 25.Tc1   

25...a6!  
Ik had hier nog 13 minuten, Stefan 8. Er doemen ineens 
allerlei trucjes op, vooral met ...Lxh2+.  
26.Tb3 b5 27.Pxd6 Txd6 28.e4?  
En het gaat mis. 28.Td3 en dan 29.e4 was nog steeds 
prima voor wit.  
28...Pd2 29.Te3 Pxe4 30.Pe7!?  
30.Pb4 Pf6 31.Ta3 houdt nog spel, maar het actieve 
31...Td2! 32.Txa6 Pg4 ziet er gevaarlijk uit. Na 33.h3 
Pxf2 34.Tf1 Td1 35.Txd1 Pxd1 36.Tc6 heeft wit nog een 
klein voordeeltje.  
30...Pxf2?? 

Ik zat er wel een beetje doorheen natuurlijk, maar zo erg 
nog niet!  
30...Pd2 31.Tc6! is optisch goed voor zwart met zijn da-
mevleugelmeerderheid, maar als wit daar meteen aan 
gaat hangen is er niets aan de hand.  
30...Pf6 31.h3 Td2 32.a3 is ook gelijk.  
31.Tf3 Te8 32.Txf2 h6 33.Pf5 Td3 34.h4 b4 35.Tc7! Tg8  

Inmiddels had ik nog een minuut of 5, en hij 4.  
36.Tf3?!  
Niet zo handig. Na 36.Pe7 Te8 37.Tf7 kan zwart wel op-
geven.  
36...Txf3! 37.gxf3 Tf8 38.Tc5?!  
Ik raak op een hellend vlak. Hoe meer pionnen eraf gaan, 
hoe groter zwarts remisekansen worden.  
38...g6 39.Pxh6?! Txf3 40.Kg2  
40.Ta5 Tf4 41.Kg2 Txh4 42.Pf7+ Kg8 43.Pe5 zal nog wel 
winnen.  
40...Ta3 41.Tc2 a5 42.Pf7+ Kg7 43.Pe5 a4 44.Pc4?!  
Die b-pion ziet er wel gevaarlijk uit, maar goed voor de 
winst was hier nog 44.Pg4! b3 45.Tc7+ Kf8 46.axb3 axb3 
47.Tb7. Toch wordt het al steeds moeilijker.  
44...Td3 45.Pb2  
Wit kon er hier nog uit springen met 45.Td2! Tc3 46.Pe5 
b3 47.axb3 axb3 48.Td5 b2 49.Tb5 Tc2+ 50.Kf3. Niet 
bang zijn voor die b-pion.  
Na de tekstzet lijkt het al niet meer te winnen.  
45...Ta3 46.Pc4 Td3 47.Tb2 b3 48.axb3 axb3  

49.Pa5  
De laatste winstpoging was 49.Pd2. Dan had Stefan met 
nog 1:42 op de klok 49...Tc3! 50.Pxb3 (50.Txb3 Txb3 
51.Pxb3 g5 is remise) 50...Tc4! 51.Kg3 Tb4 moeten vin-
den, gevolgd door 52...g5! met remise. Ik zie hem er wel 
voor aan.  
49...Td4 50.Kg3  
Ik had nog voor T+P tegen T + pion kunnen gaan met 
50.Pxb3, zoals aan bord 1 naast me gebeurde bij Ruud 
Janssen-Nikolai Kabanov. Maar ik geloofde het wel.  
50...Td3+ 51.Kg4 Td4+ 52.Kg3 ½–½ 
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Interne competitie 
Erik Wille 

30 augustus ging de het seizoen 2012-2013 echt van 
start. Op de eerste vijf clubavonden speelden gemiddeld 
46 spelers een interne partij. Dat is een mooi aantal, 
maar dat moet de komende periode natuurlijk nog verder 
omhoog. De interesse in de interne competitie is overi-
gens wel degelijk heel groot. Tot dusver speelden al 75 
spelers tenminste één partij in de interne competitie en 
18 spelers waren alle ronden van de partij. Kortom: we 
hebben een vliegende start van de competitie. Toch ho-
pen we dat ook de spelers, waar de donderdag door 
werk of andere omstandigheden een moeilijke avond 
voor is, zo af en toe ook eens spelen. Er is altijd wel een 
donderdag die wel schikt en het is zo leuk om dan een 
avondje tussen je clubgenoten door te brengen. En weet: 
als je er niet bent, word je gemist! 
 
Groep A 
Vanzelfsprekend kun je je vraagtekens plaatsen bij het 
publiceren van standen na vijf ronden. Zeker is dat deze 
ranglijsten niets zeggen over de afloop van deze compe-
titie, maar wel is zichtbaar wie al vroeg in vorm is. Ook is 

zeker dat bij de toppers de TPR nog wel gaat zakken als 
we wat verder in het seizoen zijn. Het is de laatste jaren 
niet vaak voorgekomen dat in ASV 1 twee nieuwe spelers 
instroomden. Dit jaar gebeurde dat met Bob Beeke en 
Michiel Blok wel. Bob was al langer lid van ASV, maar 
besloot nu ook voor ASV in de KNSB-competitie uit te 
gaan komen en Michiel Blok kwam over van Utrecht 2. 
Maar beiden spelen niet alleen in hun team hun wedstrij-
den. Gelukkig zien we beiden ook frequent op de donder-
dag en niet zonder succes. Bob Beeke opende het sei-
zoen met zeges op Guust Homs en Henk Karssen. Mi-
chiel Blok was nog succesvoller. Léon van Tol, Henk 
Karssen en Peter Boel ondervonden zijn schaakkracht. 
Achter de toppers gingen Ruud Wille en Paul Schoenma-
kers uitstekend van start. De verkiezingen verhinderden 
Ruud een vroege seizoenstart, maar inmiddels hebben 
Siert Huizinga en Martin Weijsenfeld ontdekt dat onze 
secretaris terug is achter het schaakbord. Helaas zijn er 
ook altijd spelers die minder succesvol gestart zijn. Peter 
Boel en Jacques Boonstra zijn daar voorbeelden van, 
maar zij zullen zeker nog van zich doen spreken. 

TOTAAL  INTERN  EXTERN   
Nr  Naam  TPR  score  aantal  score  aantal  score  aantal  ELO 
1  Wouter van Rijn  2540  2  2  1  1  1  1  2241 
2  Bob Beeke  2448  2,5  3  2  2  0,5  1  2279 
3  Michiel Blok  2326  3  4  3  3  0  1  2163 
4  Henk Karssen  2224  3  5  2  4  1  1  2182 
5  Guust Homs  2220  2  3  1  2  1  1  2223 
6  Ruud Wille  2119  2,5  3  2  2  0,5  1  1957 
7  Otto Wilgenhof  2115  1  2  0  1  1  1  2161 
8  Paul Schoenmakers  2107  2  3  2  3  0  0  1981 
9  Léon van Tol  2056  1  2  0  1  1  1  2205 
10  Remco Gerlich  2015  1,5  3  1  2  0,5  1  2011 
11  Koen Maassen van den Brink  2006  2  5  2  4  0  1  1987 
12  Dirk Hoogland  1988  1  3  1  2  0  1  2188 
13  Siert Huizinga  1967  3,5  6  3,5  5  0  1  1891 
14  Jan Knuiman  1947  2,5  6  2  5  0,5  1  1970 
15  René van Alfen  1929  2,5  4  2,5  4  0  0  1855 
16  Désiré Fassaert  1893  2,5  5  2,5  4  0  1  1900 
17  Jochem Woestenburg  1878  1  4  1  3  0  1  2003 
18  Tony Hogerhorst  1863  2  4  1,5  3  0,5  1  1844 
19  Wouter Abrahamse  1826  1,5  4  1  3  0,5  1  1951 
20  Theo van Amerongen  1817  0,5  1  0,5  1  0  0  1826 
21  Peter Boel  1779  0  3  0  2  0  1  2076 
22  Rob Huberts  1762  2  5  2  5  0  0  1818 
23  Martin Weijsenfeld  1733  0,5  2  0,5  2  0  0  1890 
24  Anne Paul Taal  1726  0,5  2  0,5  2  0  0  1919 
25  Erik Wille  1707  1  3  1  3  0  0  1824 
26  Barth Plomp  1590  0  1  0  1  0  0  1965 
27  Saifudin Ayyoubi  1457  0  1  0  1  0  0  1840 
28  Jacques Boonstra  1358  0  4  0  4  0  0  1741 

Groep A 

(in de stand zijn alleen spelers opgenomen die intern gespeeld hebben) 
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Groep B 
In groep B is Rob van Belle als een speer van start ge-
gaan. De speler van ASV 6 opende met twee zeges en 
met een TPR van ruim 2100 heeft Rob een enorm gat 
geslagen. Ruud Verhoef en Albert Marks zijn ook aan 
een revival bezig. En dat geldt zeker ook voor Theo Koe-

weiden. Interessant is de vraag of Bent Schleipfenbauer 
kan aanhaken in deze groep. Vooralsnog is ons jeugdta-
lent op plaats zeven terug te vinden. Hendrik van Buren 
had in deze groep een koude start met twee hele snelle 
nederlagen. 

Groep C 
De jeugdopleiding begint steeds duidelijker haar vruchten 
af te werpen. In deze groep heeft Pieter Verhoef met drie 
zeges de leiding genomen. Kees en Koen van Keulen 
waren beide al het slachtoffer van onze jonge koploper. 
In de familie Van Keulen is intussen de strijd nog steeds 
gaande wie het best gespeeld heeft tegen Pieter. Het valt 

te overwegen om in ASV-Nieuws ook familieklassemen-
ten te publiceren. Om persoonlijke redenen laat ik dat 
echter achterwege. Lion de Kok en Ko Kooman zijn ook 
al vroeg in vorm. Maar er zijn meer spelers die van zich 
laten horen. Clemens Wijman, Frans Veerman en de Van 
Keulens zullen zeker in de buurt van de top 5 blijven of 
komen.  

Groep B TOTAAL  INTERN  EXTERN   
Nr  Naam  TPR  score  aantal  score  aantal  score  aantal  ELO 

1  Rob van Belle  2140  2  2  2  2  0  0  1723 
2  Ruud Verhoef  1959  3  4  3  4  0  0  1793 
3  Albert Marks  1904  3  4  3  4  0  0  1756 
4  Theo Koeweiden  1879  2,5  3  2,5  3  0  0  1632 
5  Jan Vermeer  1826  3  5  3  5  0  0  1766 
6  Tom Bentvelzen  1817  2,5  4  2,5  4  0  0  1711 
7  Bent Schleipfenbauer  1674  2  3  2  2  0  1  1589 
8  Harold Boom  1672  2  4  2  4  0  0  1676 
9  Erwin Velders  1669  2,5  5  2,5  5  0  0  1670 

10  Abbes Dekker  1665  1  2  1  2  0  0  1661 
11  Dick Vliek  1644  0,5  1  0,5  1  0  0  1607 
12  Hub Kusters  1630  2,5  5  2,5  5  0  0  1640 
13  Harm Steenhuis  1627  1  3  1  3  0  0  1725 
14  Zekria Amani  1608  0,5  1  0,5  1  0  0  1576 
15  Bob Kooij  1588  2  5  2  5  0  0  1659 
16  Henk Kuiphof  1588  1,5  3  1,5  3  0  0  1597 
17  Hans Corbeel  1530  1  3  1  3  0  0  1650 
18  Horst Eder  1406  1  3  1  3  0  0  1542 
19  Hendrik van Buren  1399  1  5  1  5  0  0  1605 

(in de stand zijn alleen spelers opgenomen die intern gespeeld hebben) 

Groep C  TOTAAL  INTERN  EXTERN   
Nr  Naam  TPR  score  aantal  score  aantal  score  aantal  ELO 

1  Pieter Verhoef  1734  3  3  3  3  0  0  1421 
2  Lion de Kok  1706  3  4  3  4  0  0  1571 
3  Ko Kooman  1658  4  5  4  5  0  0  1466 
4  André de Groot  1639  2  3  2  3  0  0  1501 
5  Frans Veerman  1629  3  5  3  5  0  0  1547 
6  Clemens Wijman  1608  3,5  5  3,5  5  0  0  1460 
7  Herman de Munnik  1488  1  2  1  2  0  0  1523 
8  Xadya van Bruxvoort  1468  1,5  3  1  2  0,5  1  1500 
9  Rob Rietbergen  1419  1,5  3  1,5  3  0  0  1444 

10  Kees van Keulen  1405  3  5  3  5  0  0  1324 
11  Pim Rijmer  1399  1,5  2  1,5  2  0  0  1270 
12  Koen van Keulen  1378  3  5  3  5  0  0  1328 
13  Jan Sanders  1349  1,5  2  1,5  2  0  0  1270 
14  Jelle Noordhuis  1309  1,5  3  1,5  3  0  0  1336 
15  Jelmer Visser  1257  3  5  3  5  0  0  1054 
16  Hans Derendorp  1211  1  5  1  5  0  0  1425 
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In de volgende ASV-Nieuws zal er meer tekening in 
de strijd zijn. Dan is ook de bekerstrijd en de rapid-
competitie van start gegaan zijn.  
 
Traditiegetrouw eindigen we met de ranglijst van de 
ELO-stijgers en daar zien we dat Jelmer Visser de 
beste competitiestart van alle ASV-ers heeft. Onder 
meer Jan Pieter Lourens en René de Goeij werden 
geklopt door Jelmer Visser. De strijd in dit klasse-
ment kan wel eens heel spannend worden. 
 
Rest me te zeggen: tot donderdag! 

Groep C (vervolg)  TOTAAL  INTERN  EXTERN   
Nr  Naam  TPR  score  aantal  score  aantal  score  aantal  ELO 
17  Jan Zuidema  1210  1  5  1  5  0  0  1373 
18  Hein van Vlerken  1188  3  5  3  5  0  0  1138 
19  Wase Omar  1149  0  1  0  1  0  0  1533 
20  Danny Hageman  1139  1  3  1  3  0  0  1282 
21  Jonathan van der Krogt  1127  0  1  0  1  0  0  1484 
22  Peter van Deursen  1069  0  2  0  2  0  0  1413 
23  Gerard Viets  1015  1  3  1  3  0  0  1157 
24  Phillip Stibbe  978  1,5  5  1,5  5  0  0  1026 
25  René de Goey  935  1  4  1  4  0  0  1046 
26  Bob Hartogh Heys  931  0  1  0  1  0  0  1257 
27  Hans Meijer  926  0  1  0  1  0  0  1342 
28  Jan Pieter Lourens  852  0  2  0  1  0  1  1234 

(in de stand zijn alleen spelers opgenomen die intern gespeeld hebben) 

Stijgers    Totaal 
Nr.  Naam  Groep  +/-  ELO  score  aantal 

1  Jelmer Visser  C  43  1054  3  5 
2  Ko Kooman  C  42  1466  4  5 
3  Pieter Verhoef  C  40  1421  3  3 
4  Clemens Wijman  C  36  1460  3,5  5 
5  Rob van Belle  B  34  1723  2  2 
6  Ruud Verhoef  B  30  1793  3  4 
7  Albert Marks  B  30  1756  3  4 
8  Theo Koeweiden  B  30  1632  2,5  3 
9  Michiel Blok  A  27  2163  3  4 

10  Wouter van Rijn  A  25  2241  2  2 

Voorst is te sterk voor ASV 4 
Anne Paul Taal 

Toen ik op 15 september voor de 1e ronde van de Pro-
motieklasse naar Voorst reed, moest ik ineens aan Henk 
Korvinus denken, die in de jaren negentig van de vorige 
eeuw lid was van ASV en de gedenkwaardige woorden 
sprak: Voordat je het weet ben je non-playing captain van 
het vijfde. Inmiddels ben ik playing in het vijfde en non-
playing captain van het vierde. 
 
In de laatste hoedanigheid was ik op weg naar Voorst, 
wat ik een ontzettend leuk plaatsje vind en waar ik nu het 
laatste jaar 3 keer ben geweest en telkens op een andere 
lokatie. Ook nu zaten we in een mooi zaaltje dat gratis ter 
beschikking was gesteld aan onze tegenstander. De bar-
inkomsten zijn ook voor de club en dat is natuurlijk een 
fijne manier van zaken doen. 
 
Toen ik aankwam stond daar al een vriendelijk glimla-
chende Cees , die op de fiets van Apeldoorn naar Voorst 
was gekomen. Even later kwam Ruud, die direct na aan-
komst een belletje kreeg van zijn moeder, met de mede-
deling, dat Ivo en Gerben iets later kwamen, omdat de 
Tom-Tom teveel Hoofdstraten in de gemeente Voorst 
had om op de juiste lokatie te verschijnen. Daar dit bij de 
slotronde van het afgelopen seizoen ook gebeurde en Ivo 
toen toch nog op tijd was, maakte ik me nog geen zor-

gen. 
 
Toen Tony even later arriveerde merkte Rudy Bloemhard 
meteen op : Doet hij ook mee ? In de ondertoon zat wel 
enige bezorgdheid. Hij heeft dan ook een minscore tegen 
Tony. 
 
Vlak voor één uur arriveerde Ivo met Gerben en waren 
we compleet. Even later werden de opstellingen uitgewis-
seld en bleek ons oud-lid Paul Tulfer tegen Murat 
te spelen. 
 
Terwijl de wedstrijd op gang kwam liep ik de analyseruim-
te in waar de twee dames die de bar beheerden aan het 
snelschaken waren. De jongste van de twee meldde mij 
stralend , dat het spannende middag zou worden. 
Na mijn vraag : wie denk je dat gaat winnen ? , gaf zij 
aan dat de opmerking niet over de wedstrijd ging maar 
over de vrouw van de vierde bordspeler van Voorst Lut-
zen Dooper die zou kunnen gaan bevallen. Zij had het 
mobieltje van Lutzen in beheer. 
 
Na een paar koppen koffie en praatje met wedstrijdleider 
John Schenkhuis maar eens een rondje langs de velden 
gemaakt. 
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Terwijl ik naar binnen liep zag ik dat Cees één van de 
twee colablikjes die hij aan de bar had gehaald liet vallen. 
Vervolgens nam hij dit blikje zelf en bij het openmaken 
spoot de inhoud van het flink geschudde blikje over hem 
heen. Na een schoonmaakoperatie probeerde hij de con-
centratie weer te hervinden. 
 
Paul Tulfer had inmiddels een goed debuut gemaakt in 
Voorst en dat was helaas ten koste van een stevig tegen-
spartelende Murat. 
 
Voorst hield de wedstrijd goed op slot en echte kansen 
op de overwinning hadden wij niet. Na de  met 5.5-2.5  
verloren wedstrijd gingen wij naar het IJsselpaviljoen in 
Zutphen. In dit mooi gelegen restaurant wordt je altijd 
vriendelijk en snel geholpen , net voor ons was een 
groep van 25 man naar binnen gegaan. 
 
Terwijl wij het eerste drankje bestelden kwamen de uit-
slagen van ASV 1 en 2 binnen waarbij ik constateerde , 

dat ik de jackpot had gewonnen! Mijn enthousiasme werd 
al minder toen ook Tony in gejuich uitbarstte. Wie zou het 
nog meer goed hebben doorgegeven ? Gelukkig bleek 
dat alleen Martijn nog alletwee goed had. € 7,33 per man 
is meer dan niets maar voor een jackpot toch ook weer 
niet erg veel! 
 
Terwijl wij onze bestellingen al enige tijd hadden doorge-
geven kwam een bezorgde ober ons een rondje van de 
zaak aanbieden omdat het in zijn ogen nogal lang duur-
de. Het was ons nog niet opgevallen.  
 
Na een toch nog redelijk snelle en goede hap gingen we. 
Daar ik Ruud thuis bracht kon bij hem meteen het verslag 
voor EP worden gemaakt en kon ik daarna naar huis. 
 
Volgende keer tegen Pallas 2 moeten we wel winnen! 

Clublid 
Ton van Eck & Peter Boel 

We werken samen aan het blad A Tempo, we schaken 
op dezelfde club, ik lees zijn artikelen in het schaakblad 
Matten, soms zijn analyses voor New in Chess, we draai-
en dezelfde muziek en waren in hetzelfde jaar alle twee 
voor het eerst in Polen. Dat laatste weet ik pas sinds van-
avond. Verder weet ik bar weinig van Peter. Tijd voor een 
gesprek. Telefonisch. Want Arnhem-Zuid is over de Rijn 
en de deadline nadert.  
 
“Waar bel jij vandaan? Je klinkt zo ver,” Peter neemt zelf 
op. Het telefoongesprek voeren we lopend. Het maakt de 
verbinding er niet beter op. De kwaliteit van de informatie 
wel. Al pratend neemt Peter me mee door zijn huis. “O ja, 
hier heb ik nog oude songteksten van een bandje waar ik 
in heb gespeeld vroeger. Bignose!” Zijn stem klinkt bijna 
lyrisch terwijl de inhoud van zijn boodschap het afdoet 
met: “Ach, stelde niet veel voor, ik zong en schreef de 
songteksten, beetje puberaal allemaal.” Even later: “Waar 
heb ik die boekjes nu gelaten?” Peter vertelt over hoe hij 
thuis grootgebracht is met schaken. Bij wijze van spreken 
met de paplepel ingegoten. Zijn twee broers schaakten 
en zijn vader ook. In 1960 speelde zijn vader nog een 
simultaan tegen Tal. “Remise werd het,” vertelt Peter met 
plaatsvervangende trots, “ergens moet ik dat notatie-
boekje nog hebben.” Hij belooft de partij nog toe te sturen 
als hij het later op de avond toch nog tegenkomt.  
 
Peter is een verzamelaar van informatie en baalt duidelijk 
dat hij het niet gelijk voorhanden heeft. Wellicht dat een 
van zijn broers het thuis heeft, dat kan ook. “Weet je,” 
zegt hij, “ik loop wel even naar de computer, ik denk dat 
ik daar nog wel een andere interessante partij voor je 
heb. Jij hebt toch iets met Polen?” Ik knik, maar dat kan 
hij niet zien. “Het is een partij uit 1984, de tijd van Jaru-
zelski, ik was toen net 21 en voor het eerst in het Oost-
blok. Met twee vrienden deden we mee aan  een schaak-
toernooi in Bialystok. Superspannend, ik had toen het 

idee dat Bialystok twee stappen verwijderd was van Sibe-
rië. We durfden ons toen geen misstap te veroorloven. Ik 
heb daar ooit nog eens een stuk over geschreven voor 
het tijdschrift Matten.” Dan is het mijn tijd om door het 
huis te banjeren. Trap op naar de boekenkast in de 
slaapkamer, en even later toch weer terug naar de kas-
ten in de woonkamer. Op de onderste plank vind ik ze. 
Een mooi rijtje Matten naast elkaar. Samen besluiten we 
dat het stuk in het vierde nummer (2008) moet staan. We 
pakken alle twee het themanummer over Fischer uit de 
kast. Peter in Zuid, ik in Noord, en verhip, op bladzijde 39 
vinden we het. Een prachtig verslag van een barre reis 
naar het oosten van Polen. Het was nog december ook. 
Het verslag van Peter gaat over Risto Nicevski, over kou-
de, over veel drank, over omvallende mannen en over 
the Beatles en the Stones. Niet vermeld in Matten is de 
klinkende overwinning van Peter Boel op Zenon Ja-
blonski. Hieronder is de partij weergegeven. ASV-Nieuws 
heeft de primeur! 
 
Zenon Jablonski - Peter Boel [B07] 
Bialystok, 19.12.1984 
 
Deze partij werd gespeeld in de laatste ronde van een 
toernooi in Bialystok, Polen.  
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Le2 Lg7 5.h4!? h5!? 6.Ph3 
Pbd7 7.f3 c5 8.dxc5 Pxc5 9.Le3 Da5! 10.Dd2 Ld7 
11.a3!? [11.Pf4 en evt. 0–0–0 ziet er gezonder uit.]  
11...Pa4! 12.Pxa4 Dxa4 13.Kf2?! Tc8 14.b3?  
 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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14…Dxe4!! 15.fxe4 Pxe4+ 16.Ke1 [16.Kf3 Pxd2+ 
17.Lxd2 Lxa1 18.Txa1 Txc2 19.Ke3 (anders 19...Lg4+) 
19...d5! kan ik me nog herinneren uit mijn berekeningen. 
Zwart krijgt een geweldige pionnenmacht voor de kleine 
kwal.]  
16...Pxd2 17.Kxd2 Lc3+ 18.Kd3 Een sportief gebaar!  
18...Lf5# 0–1 
 
Dat Peter in Bialystok The Beatles en The Stones zong is 
niet verwonderlijk. Wie immers in Polen kende destijds 
Mott the Hoople? Wie kende daar de nog jonge Billy 
Bragg? Wie kon meezingen met Tom Waits? En Lou 
Reed was helemaal verboden in het Polen van de jaren 
’80. Inmiddels is Peter naar zijn platenkast gelopen om 
samen met mij zijn tweede grote passie door te nemen. 
Muziek. Ik ben eens (wellicht zelfs twee keer) bij Peter 
thuis geweest. Hij heeft een indrukwekkende verzameling 
cd’s en elpees. Je krijgt van hem nauwelijks de tijd om te 
knikken of te schudden als hij de ene na de andere hoes 
uit de kast trekt en blij roept: “Deze ken je dan vast ook 
wel!” Voordat je dat gedaan hebt is de volgende hoes 
alweer tevoorschijn getoverd.  Om mezelf niet op onnodig 
hoge telefoonkosten te trakteren, die ik toch niet kan de-
clareren bij ASV, besluit ik om Peter te remmen. Eenmaal 
een passie aangeroerd is het einde zoek. Zoveel ervaring 
heb ik inmiddels al wel met het afnemen van interviews 
voor ASV. Stille schakers kunnen zo omslaan!  
Echt inhoudelijk op het schaken durf ik niet in te gaan. 
Een interview afnemen met een journalist is al eng. Om 
dan ook nog het onderwerp schaken aan te snijden, waar 
ik niet veel meer van afweet dan dat het slim is om goed 
over een zet na te denken en altijd een “blunder-check” 
te doen voordat je gaat zetten, met een Fide Meester 

gaat me te ver. Wel ben ik benieuwd of de oorkonde van 
zijn Fide Meesterschap boven zijn bed hangt. Dat zou ik 
zelf namelijk wel gelijk doen! Voor het slapen gaan even 
kijken! Voor wie het weten wil: het hangt niet boven zijn 
bed. Toch is hij er wel trots op: “ Behalve de oorkonde 
heb ik ook een speldje, misschien weer eens opspelden 
voor een partij!” Sinds zijn Fide Meesterschap (die krijg je 
bij een rating boven de 2300) is zijn spel er echter niet 
beter op geworden,  vindt hij zelf. Misschien de leeftijd, 
maar in elk geval is de concentratie niet altijd optimaal: 
“Ik geef te vaak een partij onnodig uit handen.” Dat stelt 
mij in elk geval gerust. Dat heb ik namelijk zelf ook heel 
vaak. Zelfs dat ik partijen uit handen geef die niet onno-
dig zijn. 
 
Peter Boel is sinds 1999 lid van ASV. Tot het seizoen 
2011-2012 heeft hij onafgebroken in het eerste tam van 
de club gespeeld. “Ik heb gekozen voor ASV omdat de 
Apeldoornse club, ASG, waar ik destijds speelde, ervoor 
koos om spelers te kopen voor het eerste. Misschien 
goed voor de club, maar voor mij niet meer. Ik vond het 
leuker om voor een club te spelen met een eigen identi-
teit. Ik hoop dat nog lang te kunnen blijven doen.” 
 
We nemen afscheid met elkaar te beloven om nog een 
en ander aan elkaar door te sturen als we nog op ideeën 
zouden komen. Nadat ik dit stukje had uitgeschreven heb 
ik de mailbox nog even gecheckt. Zes mails met mooie 
foto’s en nieuwe gedachten. We moeten elkaar toch va-
ker spreken!  

(foto: Peter Boel proost met Moskalenko) 

Op maandag 6 augustus begon één van de grotere 
jeugdtoernooien van het land, het Open Nederlands 
Jeugd Kampioenschap in Borne. Van 6 tot 11 augustus 
werden 9 ronden gespeeld om het kampioenschap. 
 
Ik verwachtte dat ik  daar, met mijn magere elo van 1525, 
geen grote rol in zou gaan spelen. Mijn vader (Frank) had 
samen met André de Groot een kamp georganiseerd. 

Aan het kamp deden 12 spelers mee, waaronder ASV-er 
Tom Verberk. Na de eerste nacht nipt overleefd te heb-
ben o.a. door kou en vermoeidheid was het mijn moment 
om te schijnen. In de middagpartij moest ik gelijk tegen 
een talentje; Sven Dijkhuis met 1918. 
 
Sven Dijkhuis – Bent Schleipfenbauer 

ONJK 
Bent Schleipfenbauer 
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Stelling na 31. Da4?  

31…  Te4! 
32. Le3??  Le5!! 
En zwart wint het resterende eindspel makkelijk. 
 
Na de eerste dag zat ik vol moed aan het bord, alleen de 
punten bleven nog even uit. De tweede partij mocht ik 
tegen 1850 aanschuiven en verloor terecht. De 3e ronde 
mocht ik nr 2 van de meisjes onder 16 jaar spelen (1780). 
Na een verschrikkelijke schuifpartij kwam er een remise-
achtig eindspel op het bord. Echter na een misstap kon ik 
profiteren en de winst binnenslepen. 
 
Na de partijen zouden we met de groep spelers terugfiet-
sen naar het kamp om daar van een geweldige maaltijd 
te genieten die werd voorbereid door de ouders van de 
spelers. En na enkele uren lang achter een bord te zitten 
met enkel een zakje brood ging het er ook wel in. De och-
tendpartij van dag 3 verloor ik, door te vroeg in een eind-
spel met P+p tegen P mijn paard te offeren en 1 zet te-
kort kwam. 
 
Ronde 5 werd 1 groot drama. Ik mocht tegen een Duitser 
met een elo van 1302 die duidelijk sterker speelde dan 
zijn rating zou vermoeden.Na 2 pionnen gewonnen te 
hebben zette hij mij helemaal vast en remise was een 
feit. Ik had niet kunnen voorzien dat ik zo blij was met 
deze remise, omdat ik een leuke loting kreeg de dag er-
na. 

 
Bij het avondeten werd zoals gewoonlijk gekeken naar de 
indelingen van de dag daarna. Terwijl ik enkele happen 
chili con carne probeerde binnen te houden hoorde ik 
mijn naam. Blijkbaar moest ik tegen de nr. 1 geplaatst 
met een elo van 2068….Dus het eerste wat ik ging doen 
na het eten was het voorbereiden van mijn Grand-Prix 
aanval tegen het Siciliaans. 
 
En toen was het zover….Na een gunstig verloop van de 
opening was de stelling als volgt. 
 
Bent Schleipfenbauer – Thomas Mollema 

Zwart heeft net 24 ….  f4?? gespeeld. 
Op slag won 25. Dxc6+ Kxc6 26. Pe5+ 
Maar ik speelde 25. Pxf4 
Het ging verder met  
25 … gxf4??  
26. Lxf4+! Kd7  
27.Pb5+ Kd8 
28.Lc7+!! Ke8 
29. Dxc6+ en wit won makkelijk 
 
Met een grijns van hier tot ginder kon ik tevreden zijn 
over het toernooi tot dan. Ik had mijn eerste 1900+ en 
2000+ spelers verslagen en erg veel geleerd. Na wissel-
vallig spel aan het einde van het toernooi strandde ik op 
een score van 4.5 uit 9 en een tpr van 1700+, mooier had 
ik het niet kunnen dromen.  

Toreneindspelen (1) 
Martijn Boele 

 

 

Schaken is moeilijk. Te moeilijk voor het menselijk brein. 
Daarom is schaken een groot foutenfestijn. Iedereen 
maakt fouten, tot aan de wereldkampioen en de beste 
computers van het moment toe. Het is de truc cumulatief 
minder fouten te maken dan de tegenstander. Alleen dan 
kunt u winnen. Dat wij mindere goden meer fouten ma-
ken dan de grootmeesters staat ook als een paal boven 
water. Dat zij fouten maken, tonen de beste computers 
tegenwoordig vaak live aan. Leuk en leerzaam om te vol-
gen. Tegelijkertijd confronterend. Want als de grootmees-
ters al zoveel fouten maken, hoe moet het dan wel niet 

met uw partijen gesteld zijn? Om deze reden analyseren 
veel schakers niet (meer) met de computer. Eén van de 
redenen waarom grootmeesters zoveel beter zijn dan de 
rest van 't soepie, is hun elementaire kennis van het 
schaakspel. Niet alleen stampen ze honderden openings-
varianten in hun kop – een groot deel van hun schaakstu-
die is gewijd aan het eindspel. Toreneindspelen zijn van 
het soort dat je uit je hoofd kunt leren. Natuurlijk, er zijn 
een aantal standaarden, zoals het bruggetje bouwen, 
maar veel toreneindspelen dien je te kennen. Zeker als 
grootmeester. Als een grootmeester een elementair  
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toreneindspel niet kent, is mijn verbazing groot. Zeker als 
die GM een gewonnen toreneindspel om zeep helpt. In 
de partij Nakamura - Leko (Fide Grand Prix London, Sep-
tember 2012), kwam Nakamura door goed spel in het 
toreneindspel zoveel actiever te staan, dat hij een pion 
won. De volgende stelling kwam op het bord: 
 
Nakamura - Leko 
GP Fide 2012 sep, 23.09.2012 

Een gewonnen stelling. Het plan is niet moeilijk: wit moet 
zijn koning op de achterste lijn posteren, met de pion 
gaan lopen en als de toren gebruiken om de schaakjes 
tegen te gaan. Hij moet dit doen zonder dat de zwarte 
koning te snel dichtbij kan komen. Er zijn hier vijf winnen-
de zetten: a6, Kd6, Kc6, Tc7 en zelfs Ta8. Als we aanne-
men dat koningszetten op de 4e of 5e rij niet nuttig zijn, 
en we de toren niet willen weg geven, blijven er drie zet-
ten over die logisch zijn: Kb6, Td7 en Tb7. De eerste en 
de tweede, Kb6 en Td7, zijn niet goed, omdat de zwarte 
koning dan 'gratis' dichterbij kan komen en dat is niet 
wenselijk. De tweede, Tb7, lijkt logisch, maar is slecht. 
De zet leidt tot remise. Waarom? Omdat de koning zowel 
een horizontaal als een verticaal schuilveld nodig heeft 
tegen schaakjes van de zwarte toren. Als de toren op c7 
wordt geposteerd, zijn de schuilvelden b7 en c8. Maar 
met de toren op b7, heeft de koning geen horizontaal 
schuilveld. Het veld a6 is namelijk geen schuilveld omdat 
de pion daar langs moet, en, mocht de pion er al langs 
zijn, deze niet kan promoveren, vanwege het schaakje op 
a1. Hier komt direct een interessante pointe naar voren in 
het toreneindspel. De verdediging van zwart zal bestaan 
uit het geven van schaakjes. In de zojuist genoemde stel-
ling, met de toren dus op c7 en de koning op b7, geeft 
zwart schaak op b1. De koning gaat naar c8 en zwart 
speelt Th1 om weer schaak te geven op de achterste rij. 
Men zie dat de toren steeds een extra zet nodig heeft om 
schaak te geven. Die tijd kan worden gebruikt om de pion 
te laten promoveren. Tegelijkertijd kan de zwarte koning 
niet dichterbij komen dan d6. Voordat ik de juiste varian-
ten ga bespreken, eerst de zetten die Nakamura en Leko 
speelden:  
 
1.Tb7??  
(zie volgende diagram) 
 
 

Een blunder van grootmeesterformaat. De zet leidt tot 
remise. Leko doet het knap:  
1...Ke6 Nu is de koning dichtbij genoeg.  
2.Tg7 Hier blijkt gelijk het nadeel van wits eerste zet: hij 
moet nog een torenzet doen en zijn koning is niet dichter-
bij het promotieveld a8 gekomen.  
2...Tc1+ 3.Kb6 Kd6 De zwarte koning staat in het kwa-
drant. Hij kan de pion ruiken. Meestal betekent dat remi-
se in toreneindspelen.   
4.Kb7 Tb1+ 5.Kc8 Th1 6.Tg6+ Kc5 7.Kb7 Kb5 8.Tg5+ 
Kb4 9.a6 Th7+ 10.Kb6 Th6+ 11.Kb7 Th7+ 12.Kb6 Th6+ 
Diagram  

Remise. De koning heeft geen schuilvelden. ½–½ 
De vijf zetten die wel winnen zijn:  
De beste is deze: 
Variant 1. 
1.a6! Tc1+ 2.Kb6 Tb1+ 3.Kc7 Tc1+ 4.Kd8 De achterste 
lijn is bereikt, en de witte koning heeft niet toegelaten dat 
de zwarte koning dichterbij kwam. Nu wordt schaak be-
antwoord met Td7, gevolgd door a7 en eenvoudige winst, 
omdat de koning rustig naar het promotieveld kan lopen. 
Dus moet zwart spelen:  
4...Ta1 5.Ta8!! Dit is de belangrijkste zet in dit type toren-
eindspel. Omdat de zwarte koning nog steeds ver verwij-
derd is van de vrijpion, moet deze zo snel mogelijk naar 
a7. De witte koning loopt daarna uit de schaakjes door 
naar de toren toe te lopen. Bijvoorbeeld:  
5...Ta2 6.Kc7 Tc2+ 7.Kb7 Ta2 (7...Tb2+ 8.Ka7 Ke7 
9.Tb8 Tg2 10.Tb5 Kd6 11.Kb6 Tg8 12.a7 Td8 13.Kb7) 
8.a7! Kg7 (8...Ta1 9.Tf8+ Ke5 10.a8D)  
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De jeugdhoek 
Tijs van Dijk (Fotograaf: Hans van Cappeleveen) 

9.Tc8 Tb2+ 10.Kc6 Tc2+ 11.Kd7 Td2+ 12.Ke6 Te2+ 
13.Kd5 Td2+ 14.Ke4 Te2+ 15.Kd3 Ta2 16.a8Q;  
 
Variant 2. 
1.Kd6 Hierdoor komen dezelfde varianten als bij 1. a5 op 
het bord.; 
 
Variant 3.  
1.Kc6 Hoewel Kc6 toelaat dat de zwarte koning dichterbij 
kan komen, is de witte koning een stap dichter bij het 
promotieveld en zal daarom winnen. Aan te raden is dit 
niet te doen, maar de zwarte koning weg te blijven hou-
den. Kc6 is winnend, maar er zijn teveel varianten om te 
berekenen. Zorg dus dat u thematisch blijft schaken in dit 
soort eindspelen. Wel altijd de blundercheck toepassen.;  
 
Variant 4. 
1.Ta8 Komt op hetzelfde neer als in de eerste variant, 
maar deze zet geeft de zwarte koning ook iets meer ruim-
te. Wees dus op uw hoede met dit soort zetten. 
 
Variant 5. 
1.Tc7  

De op het oog misschien meest logisch lijkende zet. Nu 
volgt de volgende variant, waarbij ik steeds de beste ver-
dediging voor zwart kies.  
1...Tc1+ 2.Kb6 Tb1+ 3.Kc6 (3.Ka7?? De zwarte koning 
heeft een extra zet nu de witte koning voor de pion gaat 
staan. Dat is genoeg voor remise. Bij toreneindspelen 
met randpionnen nooit voor de eigen pion gaan staan! 
Simpel: u kunt maar één kant uit. 3...Ke6 4.a6 Kd6 5.Tb7 
Ta1 En remise. De koning staat te dichtbij en de toren 
staat op het vermaledijde veld b7 - dus te weinig schuil-
velden.) 3...Ke6 4.a6 en wint.]  
 
Ik raad u aan bij toreneindspelen met een randpion de 
volgende vuistregels in acht te nemen: 
 
- Houd de vijandelijk koning zover mogelijk verwijderd 
met de eigen koning (dit geldt voor toreneindspelen in het 
algemeen); 
- Breng daarna de toren naar de achterste rij; 
- Loop met de koning naar de pion. 
- Zet de pion pas op de zevende rij als uw koning is aan-
gesloten. 
- Bouw een bruggetje door de toren pas op het laatst op 
b7 te zetten; 
- Plaats de koning op het schuildveld b8 en promoveer! 
 

 

De teamwedstrijden voor de jeugd zijn weer begonnen! 
Op zaterdag 23 september reisden we met 2 teams naar 
Mierlo waar het open NK voor de jeugd plaatsvond.  
 
Hans van Capelleveen was teamleider van het jongste 
team, de E-tjes, met daarin Veerle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ook in het AB-team  
girlpower met Xadya! 
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Het AB-team met Tom op 
4 had een zware poule.... 

 

 

 

 

 

 

...maar af en toe 
werd er verras-
send gewonnen 
van spelers die 
meer dan 500 elo-
punten meer had-
den zoals Pieter 
deed! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruud was teamleider en ziet vol spanning toe 
hoe Bent zet. 

Intussen in de E was er veel lol bij de drie van de vier 
spelers die voor het eerst een dergelijk toernooi mee-
speelden zoals deze Mika. 

 

 

In het E-team was Floris van Capelleveen de absolute 
ster met alle wedstijden aan bord 1 gewonnen! 

  

Het AB-team scoorde naar verhouding erg goed en haal-
de 5 matchpunten en 11,5 bordpunt! 
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Meesters en grootmeester winnen OSKA 2012 niet  
Erik Wille 

In het eerste weekend van september staat traditiege-
trouw de strijd om de Open Arnhemse schaaktitels op het 
programma. Het deelnemersaantal viel dit jaar wat tegen 
met net geen 100 schakers. Nooit eerder verscheen er 
echter zo’n sterk veld aan de start. Grootmeester Ruud 
Janssen en de meesters Willy Hendriks, Frank Kroeze en 
Stefan Kuipers en bijna-meester Floris van Assendelft 
kwamen naar Arnhem om de titel te pakken. Dat lukte 
hen echter niet. Uiteindelijk was het de Groninger Joost 
Wempe die de titel voor zich opeiste. Voor de verslagge-
ving over het OSKA van dit jaar neem ik wat risico’s, 
want ik doe dat aan de hand van wat fragmentjes. En dat 
is natuurlijk altijd link als je weet dat de spelers waar de 
fragmenten van zijn beter kunnen schaken dan ik zelf. 

In bovenstaand diagram heeft Otto Wilgenhof het met 
zwart moeilijk tegen Floris van Assendelft. De Groninger 
scoorde onlangs zijn derde meesterresultaat en zal bin-
nenkort tot schaakmeester worden uitgeroepen. Otto ver-
snelt in deze stelling zijn einde. 26. … Ta7 Beter was 26. 
… Lxb5. Nu sloeg Floris van Assendelft direct toe: 27. 
Tb8+ Lc8  28. Lxf6+ Txf6 29. Te8+ Kc7 30. Texc8+ Kd6 
31. Tc6+ 1-0 

Peter Boel had in de tweede ronde geen tegenstander en 
na ruim een half uur wachten, besloot Erik Wille zich als 

stand-in beschikbaar te stellen. Als je twee speler tegen-
over elkaar zet, die het niet van verdedigen moeten heb-
ben, kan zomaar de diagramstand ontstaan, waarin Peter 
met zwart een winnende positie heeft bereikt. Hij maakt 
het fraai af: 36. … Txa4 37. Pa5+ Ka6 38. bxa4 Da2+ 
39. Kd3 Pc5+ 

In de derde diagram van dit OSKA zien we Bob Beeke 
(wit) met een pion minder strijden tegen zijn voormalig 
teamgenoot Ruud Janssen. De grootmeester laat hier 
zien dat de zo op het oog onbelangrijke extra pion op a3 
er wel degelijk toe doet. 37. … Pb3+ ! 38. Kc3 Pc1 39. 
Kd4 Pxa2 40. Pxa3 Pc1 41. Ke3 Pc5 42. Kd2 Pb3+ 43. 
Kc3 Pd4 44. Pb1 Pxf3 45. Kd3 Pxh4 46. Pc3 Pg2 0-1 
 
Zes spelers gingen bij de start van de slotronde met vier 
punten aan de leiding. Frank Kroeze en Frits Rietman 
kozen voor de zekerheid van het prijzengeld en namen 
snel genoegen met remise. Stefan Colijn won in hoog 
tempo van Floris van Assendelft. 

Floris van Assendelft moet hier 26. … Da2 spelen en dan 
zijn de kansen ongeveer gelijk. De Groningse meester-
klasser tastte echter enorm mis: 26. …  Da5 27. Pe4 Dd8 
28. Pg5 f6 29. Ld3 c4 30. Dh5 1-0 
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De finalepartij: Joost Wempe – Willy Hendriks 

Aan de beide kemphanen in de diagramstand de uitda-
ging om op winst te gaan spelen en naast Stefan Colijn 
te komen. Willy Hendriks heeft de betere kansen en na 
24. Txf4 van Joost Wempe groeit dat voordeel voor onze 
trainer. Beter was 24. Texe8. Willy Hendriks had nu 
waarschijnlijk moet kiezen voor het vervolg 24. … Txf4 
25. Dxf4 Tf7 26. Txe8+ Kg7 en nu lijkt wit niet veel beter 
te hebben dan 27. Dxh6 met zeer goed spel voor Willy. 
De internationaal meester sloeg echter een andere weg 
in: 24. … Lxf3 25. Txh4 

Nu had Willy Hendriks moeten vervolgen met 25. … Ld1 
(dreigt mat op f1) 26. Tf4 Lxc3 27. Txf8+ Kxf8 28. Lxh6+ 
Kf7 en Willy zou moeten kunnen winnen. Van zijn 25. … 
Tg7 zal de sympathieke Zutphenaar nog wel eens wak-
ker gelegen hebben. Joost Wempe slaat hier de weg 
naar de titel in: 26. Tf4 Txf4 (ook niet de beste; beter 26. 
… Lh5). 27. Lxf4 Lh5 28. Pe2 Td7 29. Pxd4 cxd4 en 
hier begint een kansloos eindspel voor Willy Hendriks, 
dat hij enige tijd later verliest.  
 
In de eindklassering kwamen de Roosendaler Stefan Co-
lijn en de Groninger Joost Wempe dus beiden op vijf pun-
ten uit. De titel ging met 2½ weerstandspunt verschil naar 
Joost Wempe. Frits Rietman, Frank Kroeze, Bart von 
Meijenfeldt en Stefan Kuipers bleven een half punt achter 
op de winnaar. Tegenvallend was de gedeelde zevende 
plaats voor Willy Hendriks en Ruud Janssen met slechts 
vier punten. De beste schaker van Arnhem verloor beide 

ochtendpartijen. Otto Wilgenhof en Martin Weijsenfeld 
waren met 3½ punt de beste ASV-ers. Bob Beeke scoor-
de drie punten en dat was niet slecht gegeven het sterke 
programma. 
 
In groep B was het ook weer een spannend gevecht om 
de prijzen. Er werden ook weer veel leuke partijen ge-
speeld. We laten ook uit deze groep maar wat stellingen 
zien. 

Tony Hogerhorst staat al een tijdje beter tegen Ronald de 
Vries. Met 33. Tff4 maakt Tony het karwei af. De dreiging 
34. Txh7 gevolgd door Th4 en mat op h8 is vervelend. 
33. … g5 34. Txe4 1-0 bleek ook geen uitweg voor de 
tegenstander van Tony Hogerhorst. 
 
In de vijfde ronde kwam er bij de latere winnaar Guus 
Alberts een heuse koningsjacht op het bord. 

Guus Alberts heeft hier zwart tegen Erik Cometh. Laatst-
genoemde moet hier natuurlijk met de dame op g3 ne-
men en dan zijn voordeel verder uitbouwen. In plaats 
daarvan houdt wit de druk op de stelling en kiest hij voor 
het avontuur met zijn koning: 22. Kxg3 Tg8 23. Txe7 
Txg5+ 24. Kh4 Th5+ 25. Kxh5 Lg4+ 26. Kxg4 Dxd6 27. 
Tfxf7 Tg8+ 28. Kf3 Dg3+ 29. Ke4 De3+ 30. Kd5 Td8+ 0-
1, want mat volgt snel. 
 
Een leuk slot was er bij Phillipe Friesen tegen het talent 
van De Toren, Geert van Hoorn. 
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Geert van Hoorn staat na 18 Dh4 van Phillipe Friesen 
iets minder, maar de jongeling van De Toren overziet hier 
het grote gevaar. 18. … La6 19. Tf3 dxe4 20. Dxh7+ 1-0 
Immers na 20. … Kxh7 is 21. Th3+ mat. 
 
Geert van Hoorn deed echter ook hele mooie dingen. 
Hier gaat de met wit spelende routinier van het Edese De 
Cirkel over de knie. 

Geert zet met een offerreeks de weg naar de winst in: 17. 
… Lxf2+ 18. Ke2 Txf3 19. dxc6 Tfxd3 20. Kxf2 Dh4+ 
21. Kg1 Dxe4 22. Tc1 Dd4+ 23. Kh2 Txd2 24. Dg6 Tx-
h3+ mat 0-1 
 
Op zondagmiddag gingen de SMB-er Guus Alberts en 
Jop Rouwhorst van Pallas met 4½ punt aan de leiding en 
dat met de onderlinge partij nog te gaan. Een heuse fina-
le dus en er kwam ook het spektakel dat bij een finalepar-
tij hoort. 
 
(zie volgende diagram) 
 
Hier kan de met wit spelende Guus Alberts de winst naar 
zich toe trekken. 32. Lxb7+ Kb8 33. Da1 en dan komt het 
wel goed. De SMB-er opent echter met 32. Da1 en dan 
komt er niet zomaar een winnende aanval. 32. … Dh4+ 
33. Kg1 Pxg3 34. Lxb7+ Kd7 35. Lc6++ Kd6 36. fxg3 
en zwart staat beter (zie diagram). 
 
 

Met 36. … Dd4+ behoudt Jop Rouwhorst dat kleine voor-
deel. 

  
De jonge Deventernaar kiest echter voor 36. … Dxc4 en 
ineens neemt Guus Alberts de aanval weer over. 37. Da5 
Tc7 38. Td7+ Ke5 39. Da1+ Beter is hier 39. b6. 39. … 
Kf5 40. Db1+ Nu is de stelling weer in evenwicht. Wit 
had voordeel gehouden met 40. Lf3. Het is duidelijk. De 
titel staat op het spel en we zitten in een wisselvallige 
fase van de partij. Nu moet 40. … Kg5 en de aanval van 
wit is doodgelopen. Hier gaat Rouwhorst echter weer in 
de fout. 40. … Kf6 41. Db2+ Kg5 42. Dd2+ Kf6 43. Td8 
Txd8 44. Dxd8+ Kf5 45. b6 Dg4 46. Lf3 1-0 Voor de wat 
mindere maar wel leuke slotfase was de tijdnood bij bei-
de spelers overigens een goed excuus. Met deze zege 
haalde Guus Alberts de titel binnen. En terecht, want de 
Nijmegenaar won al zijn vijf partijen nadat hij het toernooi 
vrijdags met een bye opende. Ruud Verhoef eindigde als 
gedeeld derde met 4½ punt. Hij won in de slotronde van 
Tony Hogerhorst. Laatstgenoemde verprutste een goede 
stelling door zomaar een toren cadeau te doen. 
 
Terugkijkend mogen we zeggen dat ook de editie van 
2012 weer meer dan de moeite waard was. We zullen er 
alles aan doen om in 2013 weer een twintigtal schakers 
meer naar het Lorentz te krijgen. Dank aan alle vrijwilli-
gers die dit toernooi mogelijk maakten. En voor wie de 
hele partijen wil zien. Ze zijn te vinden op onze site bij 
OSKA 2012. 
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Soms heb je van die toernooien dat alles gewoon fout 
gaat . Toch? 
 
Ik had er nog niet zo veel ervaring mee, meestal weet ik 
toch ongeveer rond mijn eigen rating te scoren, maar 
tijdens het afgelopen OSKA kwam daar een, hopelijk 
voorlopige, kentering in. 
 
Voordat de diagrammen komen eerst een sfeerschets om 
er een beetje in te geraken. 
 
Stel je voor je hebt je, in alle enthousiasme, als 40++ er 
door een huisgenoot laten meeslepen in het spelen van 
een weekendtoernooi en, dom dom dom, omdat hij alle 
ronden wil spelen plan jij ook geen bye in.  
Want, dat is de gedachte in de elo-concurrentieslag die in 
de huiselijke sfeer heerst, als hij dat niet doet, doe ik het 
zeker niet!!  
En, inderdaad, het is natuurlijk ook praktischer want dan 
kan hij alle ronden meerijden. 
 
Dan kan het zomaar gebeuren dat je jezelf op een mooie 
zonnige septemberdag zo rond 23.00 uur achter een 
schaakbord bevind.  
Totaal uitgeput, maar dat besef je zelf nog niet want tot 
nu toe heb je, vind je zelf een degelijke partij gespeeld.  
 
Ook de eerdere partijen op vrijdag (remise tegen een 
jeugdtalent) en zaterdag (verlies tegen Bob Beeke onze 
nieuwe kopman, dat kan natuurlijk en remise s’middags 
tegen voormalig teamgenoot Koen Maassen van de 
Brink, ook dat is niet slecht) waren redelijk naar tevreden-
heid verlopen. 
Sterker nog, eigenlijk gaat het heel goed want in de partij 
tegen Bram van der Velden (2100+), kampgenoot in een 
jeugdschaakkamp afgelopen zomer, sta ik na een mooi 
gevecht zomaar een stuk voor! 
 
Zie diagram. 

Mijn gedachtegang zo rond 23.20 uur, met beide nog 
ongeveer 5 minuten over op de klok; Shit, Bram pakt met 

h7 net nog een 2e pion. Ik ben moe en volgens mij gaat 
dit niet goed. Mijn stukken staan vast en mijn koning is 
aangeschoten wild dus laat ik maar snel in remise vluch-
ten anders loopt het misschien nog wel fout. Dus volgde 
er; 39… Dh1+ 40. Kg4 , Dd1+ 41. Kh3, Dh1+ met remise 
aanbod. En aangenomen. 
 
Bram was ook niet meer zo fris  (en toch jaren jonger!) 
dus die zag analyseren niet meer zitten en we gingen 
beide toch voldaan naar huis met de gedachte dat het 
een redelijk terechte remise was. 
 
2 weken geleden zag ik hem bij onze externe wedstrijd 
tegen Delft 1- ASV2 en hij riep mij toe; Frank in de eind-
stelling geeft Fritz (-3.0) aan. Want na Kg4 kan Tg8+!!  
Ja, ja, dacht ik nog je wilt mij nu nog even uit balans ha-
len zodat ik vandaag verlies (echter ik won!). Maar thuis 
gekomen, bekijk ik de stelling en heeft hij gelijk! Sterker 
nog. Houdini 2.0 geeft zelfs (-14.3) aan!!!!  In andere 
woorden een voorsprong van ruim 14 punten=pionnen 
voor zwart! (Bram je moet vlug van Fritz af! Die is achter-
haalt!) 
 
En inderdaad. Na 42. Kg4 ,Tg8+ moet wit ingaan op 
43.Dxg8, Ph6 + met damewinst. Want anders loopt hij 
meteen mat. Na 44. Kf5, Dd5 mat of 44. Kh5, Tg5 mat!! 
 
Goed dit kan gebeuren, in de 4e ronde, de derde partij die 
dag, laat op de avond, tegen een sterke tegenstander. 
Heb ik vrede mee.  
 
Maar dan de 5e ronde met wit tegen Jan van Pijkeren 
(1945) is de stand na de 44 zet en een door mij goed 
gespeelde partij als volgt; 

Wit staat 2 pionnen voor, wel is het zo dat wit moet op-
passen dat zwart niet over de onderste rij allerlei dreigin-
gen gaat krijgen. Maar het moet kunnen. 

Houdini geeft een score van (+3.4) dus die geeft me ge-
lijk. 

Bye bye Elo 
Frank Schleipfenbauer 
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Echter, en dat had ik  nog niet in de gaten, ik ben door 
vermoeidheid (in combinatie met leeftijd?? en iets van 
tijdnood, hoewel mijn tegenstander nog minder tijd had) 
niet meer in staat de combinatiemogelijkheden helmaal 
goed te overzien en speel, ja echt,….  
 
45 . Dd4???? 
Aan u de weerlegging te vinden. Een kleine tip; Stap 2 
overbelasting van de Toren! 
 
Goed. Dan begint een toernooi je een beetje tegen te 
staan en wordt je mede door de zware inspanningen cha-
grijnig en speel je in de 6e en laatste ronde met zwart 
tegen Michiel Auwers (1871) en sta je na 13 zetten als 
volgt;  

Goed, dan besluit ik het ook maar goed te doen met 
13….Lxc5 14. Lf4, Df5 15.Pc7+, Ke7 om met een kwali-
teitsoffer in ieder geval iets van spel te houden. (Houdini 
geeft als iets beter 13.. Db8 14 Lf4, e5 met gelijk spel, 
maar mij staat het niet aan). 
 
En op de 30e zet staat het als volgt.; 

Zwart heeft de dames van het bord weten te halen en 
ondanks een kwaliteit tegen een paard en een pion min-
der staat het exact gelijk volgens mij. Maar zolang zwart 
de torenlijnen dicht kan houden voor zwart speelt het, 
met zijn geweldige paard op c4 en zijn sterke loper op g6 
veel makkelijker! 
 

Op de 37e zet is het tijd om te gaan oogsten; 

Met 37 … d4!, gaat de d- pion onstuitbaar naar het pro-
motieveld en zwart wint dus een stuk. Daarmee komt 
Houdin alweer op een (-1.3) voordeel voor zwart. Dus dit 
ga ik winnen! 
 
De vermoeidheid zorgt nu voor een stuk overmoed!  
Ik loop al weer trots naar mijn huisgenoot, die een goed 
toernooi speelde trouwens, om hem mijn aanstaande 
overwinning te melden.  
 
Dat moet dus fout gaan ….en …. ja hoor, na de  52 zet 
ontstaat de volgende, voor mij wederom gewonnen stel-
ling; 

En, wederom de fatale combinatie; tijdnood (wederom 
minder tijdnood dan mijn tegenstander), leeftijd (??) en 
vermoeidheid (nu nog iets meer) leidt tot het volgende 
geestelijke product; Ik speel hier…..52 Td3+?????  
 
Dat kan natuurlijk niet goed gaan want alle stukken dek-
ken elkaar. En na 53. Txd3 kies ik vol walging van mezelf 
voor zelfdoding met Lxa4? 54.Td6+ en opgave. 
Ditmaal slechts 1 vraagteken voor Lxa4. want het betere 
53…Lxd3 54.Txc5 bxc5 55.Kxd3 wilde ik niet gewoon 
meer spelen. Na zo’n partij waar ik voor mijn gevoel van 
een hopeloze stelling geweldig terug kom en winst for-
ceer wil je geen hopeloos eindspel meer kiepen. 
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Les voor de rest van mijn schaakleven…… volgende 
keer gewoon een bye net als alle andere leeftijdgenoten! 
Dat is goed voor het behoud van mijn elo-puntjes. 

En mocht mijn huisgenoot geen bye willen….dan gaat ie 
maar een ronde op de fiets naar het toernooi, is mis-
schien wel extra goed voor zijn elo! 

RvA (voor de nieuwe lezertjes: Ruimte voor Aantekeningen. Het is alweer lang geleden dat u zo’n fijne witte ruimte ter 
beschikking werd gesteld. De redactie is er eigenlijk ten diepste van overtuigd dat u deze RvA ook helemaal niet nodig heeft. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat RvA, eenmaal aanwezig, niet of nauwelijks gebruikt wordt. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. U heeft 
gevoel dat u RvA nodig heeft, u ervaart een gemis. Daarom nu extra veel RvA, zomaar, gratis en voor niets, voor de mensen. En dat de penningmees-
ter van ASV nu denk, gratis? Hoezo gratis, deze halve pagina moet ook worden betaald en we weten al dat de lezer er niets mee doet, boeit ons niet. Doe er uw voordeel mee zou ik zeggen.  





(advertentie) 


