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Van de redactie 

Het eerste nummer van ASV Nieuws in het 
nieuwe seizoen. Een nieuw begin dus 
maar helaas staat dit nummer ook in het 
teken van afscheid. Afscheid van Henk 
Kuiphof, die eerder deze maand is overle-
den. In mijn eerste seizoen voor ASV 
speelde ik samen met Henk in het zeven-
de. Een mooi seizoen en we werden kam-
pioen, mede dankzij Henk die aan een 
hoog bord de sterkste tegenstanders van 
zich af wist te houden en de ‘jonkies’ op de lage borden 
liet scoren. Verderop in dit nummer een eerbetoon van 
Erik Wille en Hendrik van Buren.  

Ook nemen we, weliswaar iets luchtiger, afscheid van 
Marco Braam als columnist en ASV-er. Gelukkig is hij 
bereid gevonden nog 1 column te schrijven en het is 
weer een pareltje geworden. Bij zijn afscheid wordt ASV 
genadeloos edoch liefdevol onder de loep genomen.  

Verder is er weer hartverwarmend veel 
kopij binnengekomen. Weer een fijn dik 
nummer, iedereen bedankt voor de bijdra-
gen! 

 
Veel leesplezier, 

Robert   

Van het bestuur 

Helaas moeten we deze keer beginnen met droef nieuws. 
Onze oud-voorzitter Henk Kuiphof is op 14 oktober op 73 
jarige leeftijd overleden. Henk heeft in de periode 1995-
2002 een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van 
ASV in de jaren daarna. Wij wensen zijn vrouw Fokje, 
kinderen, kleinkinderen en verdere dierbaren veel sterkte 
bij het verwerken van dit grote verlies. Elders in deze 
ASV-Nieuws staat een In Memoriam van Henk Kuiphof. 
 
Het eerste nummer van ASV-Nieuws is dit seizoen wat 
later dan jullie van ons gewend zijn. Het is inmiddels 
herfst en dus is het regelmatig echt schaakweer. Na de 
zomers clubavondloze periode had iedereen weer echt 
zin om te schaken en zo is het eigenlijk al vanaf 15 au-
gustus een drukte van belang op ons wekelijkse 
“schaakavondje uit”. Dat doet ons deugd. Ook de vele 
nieuwe gezichten die het vertrek van een aantal ASV-ers 
naar andere clubs ruimschoots compenseren, is een po-
sitief bericht over de eerste tien weken. 
 
Dit seizoen is de clubavond aan wat verandering onder-
hevig. Allereerst zit Martin Weijsenfeld niet meer achter 
de laptop om voor een indeling te zorgen. Vier jaar lang 
zorgde Martin dat de competitie vlekkeloos draaide. Ook 
verbeterde hij de weergave van de interne competitie op 
de site enorm. Wij zijn hem enorm dankbaar voor de vele 
tijd die hij erin stak. Nog altijd ondersteunt Martin ASV 
met werk voor de site en ook helpt hij de nieuwe competi-
tieleider Wouter van Rijn op weg, die met assistentie van 
André de Groot de klus heeft overgenomen. De eerste 
weken loopt het voortreffelijk, dus wat dat betreft gaat 
ons avondje schaak geruisloos verder. Zoals iedereen 
gemerkt heeft, ziet de jaarkalender er dit seizoen iets 
anders uit. We hebben in september een avond in het 
teken van onze trainingen laten staan en dat leverde een 

enorm aantal aanmeldingen op, waardoor de trainings-
groepen nu vol zitten. Die avond hebben we gecombi-
neerd met de huldiging van de kampioenen van het afge-
lopen seizoen. Daardoor zal de ledenvergadering flink 
korter worden en door deze begin februari 2014 te laten 
starten om 19.30 uur kunnen we de ALV combineren met 
een rapidavond en blijven we evenveel schaken. 
 
Ook geven we gehoor aan de wens van een groep leden 
om op de rapidavonden voor niet-rapidspelers iets an-
ders te organiseren. We hebben besloten bij wijze van 
experiment de mogelijkheid te bieden om op die vijf avon-
den een partij van 1 uur 25 minuten per persoon plus tien 
seconden per zet vanaf zet één te spelen. We houden 
van die competitie een apart klassement bij en er zullen 
een paar prijsjes zijn. De partijen tellen niet mee voor de 
ASV-ELO of de interne competitie. Afhankelijk van de 
resultaten van dit experiment zullen we dit onderdeel 
eventueel vanaf 2014-2015 definitief in het programma 
opnemen. Tot zover de veranderingen. Wat bleef was het 
OSKA. In het eerste weekend van september hebben 
110 schakers gestreden om de prijzen. Het was een bij-
zonder toernooi, want voor het eerst stond in de hoogste 
groep ook de OSBO-titel in de hoofdklasse op het spel. 
De toernooizege ging naar grootmeester Ruud Janssen, 
die zich tevens OSBO-kampioen mag noemen. De twee-
de groep werd een zege voor Toon Janssen.  
 
We hebben afgelopen zomer hard gewerkt aan de team-
samenstellingen. Door het vertrek van een aantal spelers 
en het feit dat ASV 1 door de promotie naar de eerste 
klasse met tien spelers gaat spelen, leek ASV 13 te 
sneuvelen. Uiteindelijk hebben we met wat telefoontjes 
enkele oud-spelers weten te strikken en inmiddels zijn er 
ook andere nieuwe leden naar onze club gekomen.  

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingsdatum kopij 

19 december 2013 12 december 2013 

6 februari 2014 30 januari 2014 

3 april 2014 27 maart 2014 

22 mei 2014 15 mei 2014 

10 juli 2014 3 juli 2014 
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Kortom: ASV 13 blijft gewoon bestaan. En dat is een goe-
de zaak nu het aantal teams in de OSBO-competitie elk 
jaar slinkt. Het tij moet gekeerd worden en dat begint bij 
de clubs. ASV vervult daar gelukkig nog steeds een voor-
beeldrol in. Het bruggetje naar de OSBO is zo gemaakt. 
Zoals iedereen wel gelezen zal hebben, zal onze regio-
nale bond begin november zonder bestuur zitten als er 
niets gebeurd. Het bestuur van ASV maakt zich hierover 
grote zorgen en zal daar waar nodig energie steken in de 
continuïteit van het georganiseerde schaak in Oost-
Nederland. 
 
De komende maanden staat er nog veel te gebeuren. Zo 
ontvangt ASV op zaterdag 16 november de Nederlandse 
Bond van Schaakproblemisten. Wouter van Rijn is de 
initiator van dit bezoek, waarbij een oploswedstrijd wordt 
gehouden voor iedereen schaakliefhebber. Alle ASV-ers 
zijn dus van harte uitgenodigd. Volg de berichten hier-
over in En Passant. De eerste maanden hebben we meer 
dan eens ons gezicht laten zien. Zo zat ons 
“promotieteam” ondersteund door vele leden al op de 
Steenstraat en al twee keer in het Rozet, het nieuwe on-
derkomen van de Bibliotheek. Daarnaast was er nog een 
simultaan van Bianca Mühren in Winkelcentrum Pre-
sikhaaf. We worden dus gezien en dat zal op termijn ze-
ker nieuwe leden gaan opleveren. Te meer daar van 11 
december de opening van Rozet is met vier dagen activi-
teiten, waarbij de gezamenlijke Arnhemse schaakvereni-
gingen ook activiteiten gaan organiseren. 2013 is bijna 
voorbij, maar ASV zit de komende tijd zeker niet stil. 
 

Ook onze jeugd timmert al weer aan de weg. Zo speelt 
ons A-team tot dusver erg succesvol in de promotieklas-
se van de KNSB-competitie. En afgelopen zaterdag werd 
Xadya van Bruxvoort bij de B-jeugd meisjeskampioene 
snelschaken.  

Ook aan de organisatorische kant was er goed nieuws, 
want Koen van Keulen is toegetreden tot de jeugdleiding. 
 
Tenslotte willen we alle ASV-ers weer een mooi schaak-
seizoen toewensen met veel mooie partijen en ook veel 
spannende teamwedstrijden.   
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IN MEMORIAM  
 

Op 14 oktober 2013 is op 73-jarige leeftijd is overleden 

 

HENK KUIPHOF 

 

Gedreven achter het bord in Hoogeveen 

Met het overlijden van Henk Kuiphof heeft ASV een groot schaakliefhebber verloren. Henk schaakte veel. Club-
avonden sloeg hij maar zelden over. Verder speelde hij thuis met schaakvrienden menig partij. Met die vrienden 
bezocht Henk ook de toernooien in Hoogeveen, Voorst en natuurlijk het Geurts Conserventoernooi in Dode-
waard. Daarnaast  beoefende Henk Kuiphof jarenlang het correspondentieschaak. Henk Kuiphof was echter niet 
alleen schaker, maar bovenal ook clubmens. Na het tussentijds aftreden van Fred Duchêne op 11 mei 1995 
nam Henk het stokje als voorzitter over. Die rol vervulde hij tot 7 februari 2002. Daarna zette Henk zich in voor 
het Bilderbergtoernooi, waarvan hij sinds 2004 voorzitter was. Speciaal voor dat toernooi volgde Henk een cur-
sus wedstrijdleider, waar ASV ook de vruchten van plukte. Op 19 april van dit jaar leidde Henk zijn laatste wed-
strijd, de gemeenschappelijke slotronde van ASV 6. Zijn al langer broze gezondheid liet hem toen meer en meer 
in de steek en enkele weken later speelde hij zijn laatste partij bij ASV. Voor zijn grote verdiensten voor het ge-
organiseerde schaken kreeg Henk Kuiphof op 15 juli jongstleden in het ziekenhuis de gouden erespeld van de 
KNSB toegekend. 

De periode waarin Henk Kuiphof voorzitter was, is van groot belang geweest voor de groei die ASV doormaakte 
na zijn bestuursperiode. Henk legde met het toenmalige enorm geroutineerde bestuur het fundament, waarop 
verder gebouwd kon worden. Toen dat gedaan was, nam Henk Kuiphof voortvarend de verjonging van het be-
stuur ter hand. Als laatste van de ouderen verliet hij, een kapitein waardig, het zeer goed op koers zijnde schip. 
ASV groeide in de periode vanaf 2002 van 110 leden naar 150 en van 7 naar 13 teams. Henk zag het tevreden 
aan. Hij was geen man voor de voorgrond en gunde anderen het succes. 

Henk Kuiphof leerde in militaire dienst schaken, maar pas nadat hij bij de KEMA, zijn werkgever, les kreeg van 
een collega kreeg het schaakvirus Henk in de greep. De eerste schaakboekjes werden aangeschaft en Henk 
ging ook in het bedrijfsschaakteam van KEMA spelen. Niet veel later begon Henk zijn clubschaakcarrière bij 
GOVA. Na een verhuizing naar Heteren sloot Henk Kuiphof zich aan bij ZZZ (Zetten Zonder Zorgen). “Dat wa-
ren plezierige avonden”, zei Henk jaren later nog. ZZZ hield het hoofd echter niet boven water en in 1985 sloot 
Henk zich aan bij ASV om daar nooit meer weg te gaan. Voor velen was Henk een geducht tegenstander, die 
opviel door zijn creatieve spel. De schaker Henk was avontuurlijk en dat was Henk ook buiten het schaakbord. 
Hij was de eerste die pleitte voor een Fischertempo, maar hij was ook voorvechter voor een alternatief program-
ma op de rapidavonden. Afgelopen maart kwam hij nog met een voorstel daarvoor op de ALV. Inmiddels is dat 
omarmd en eind oktober start een experiment om dat vorm te geven. Helaas maakt Henk dat zelf niet meer 
mee.  

Henk, we zullen je missen. Rust in vrede. 
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Henk Kuiphof: ter nagedachtenis 
Hendrik van Buren 

Dat Henk dicht bij de dood zat wist een klein groepje, 
waaronder Henk zelf. Maar een mens blijft altijd hopen. 
Henk’s hart was ontzettend slecht geworden. Een aantal 
jaren terug had hij al eens een zware hartoperatie gehad, 
maar gestaag kwamen de oude problemen weer terug. 
Nu was zijn hart zo zwak, dat het de pompfunctie niet 
meer goed kon vervullen. Er waren weken, dat hij meer 
dan vijf  kilo aankwam. Dat was allemaal vocht. Met re-
gelmaat moest hij daarom in het ziekenhuis worden op-
genomen om dat vocht weg te laten pompen. De perio-
des van opname volgden elkaar steeds sneller op. Het 
was duidelijk, dat er iets moest gebeuren. Dat kon ook. 
Een nieuwe ingreep in de medische mogelijkheden is het 
steunhart. Het is zo nieuw, dat het woord zelfs nog niet in 
van Dale staat.  Henk kreeg voorgehouden, dat dit hem 
misschien kon helpen. Als hij “neen” zou zeggen, was 
duidelijk, dat hij nog even vooruit kon, maar in geen geval 
lang. Dus werd het “ja”. Bij twee academische ziekenhui-
zen kon het gebeuren. Maar Utrecht zei gelijk al ”neen” 
omdat zij het een kansloze zaak vonden. Leiden wilde 
het wel proberen. Het is een lijdensweg van meer dan 
twee maanden geworden. Maar Henk hoorde bij de eer-
sten op wie de operatie werd uitgevoerd en dan weet je, 
dat je kansen niet overdadig groot zijn. Ook Henk wist dit 
en sprak dat ook uit. Maakt dit het overlijden makkelijker 
te verwerken? Beslist niet. Ook al wisten we, dat het snel 
kon gaan gebeuren; het sloeg in als een bom. 
 
Henk was een aimabel mens. Nooit heb ik bij hem stem-
verheffing gehoord. Wij zijn veel samen opgetrokken. 
Samen naar de open wintercompetitie van SMB. Samen 
naar het toernooi in Hoogeveen, waar we in hetzelfde 
huis onderdak hadden. En ondertussen heel veel partijen 
samen. Wij speelden jaren achtereen matches. De ene 
week bij hem thuis; de andere week bij mij. Altijd volgens 
een bepaald thema. We hebben het zeer gedetailleerd 
gedaan, zoals de  Marshallvariant van het Spaans; maar 
een andere keer weer 1.e4  Pf6. Een jaar lang hebben 
we Slavisch gespeeld. Wij hebben waarschijnlijk meer 
tegen elkaar gespeeld dan Karpov en Kasparov.  En dan 
toch weer blij, dat je elkaar ziet. We deden niet veel voor 
elkaar onder; Henk een tikje sterker dan ik. Maar er wa-
ren genoeg matches die ik won. Daarbij waren we er alle-
bei van overtuigd, dat het niet alleen leuk, maar ook nut-
tig was. Grootmeesters is eens gevraagd hoeveel serieu-
ze partijen je per jaar moet spelen om een behoorlijk ni-
veau te houden. Gemiddeld kwamen ze uit op ongeveer 
130. Dat haalt geen ASV-er. Henk en ik zijn er in elk ge-
val veel dichter bij in de buurt gekomen dan normaal het 
geval geweest zou zijn. Voor Henk was dat het tweede 
experiment. Perfors had hem eens ingefluisterd, dat je 
van correspondentieschaak veel kennis vooral over ope-
ningen opdeed. En Perfors had veel overtuigingskracht. 
Henk werd correspondentieschaker. Daarbij had hij veel 
succes; erg veel zelfs. Hij kwam op een rating van 2350 – 
op dat moment de hoogste rating van enige ASV-er. 
Daarbij werden niet eens de thematoernooien meegeteld. 
Henk speelde een dergelijk toernooi met de Winawervari-

ant van het Frans als thema en werd glorieus winnaar. 
Daarna werd het de van Geet als thema. Hij kwam als 
winnaar uit een van de voorrondes en kon de finale spe-
len. Daarin zat ook een Deen, die een boek over de van 
Geet geschreven had. Henk won ook hier met 9,5 uit tien. 
Maar na afloop zei hij er zeker van te zijn, dat Hedser 
Dijkstra nog altijd meer over de opening wist dan hij. 
Toen kwam de grote proef. In een internationale groep 
werd hij als nummer één geplaatst tussen allemaal Rus-
sen en Balten. Wat daar gebeurde begreep hij niet meer. 
Steeds weer kwam hij slecht te staan zonder te begrijpen 
hoe dat kon. Zijn tegenstanders wisten steeds met milli-
meterwerk de stelling naar hun hand te zetten. Henk ein-
digde in de tweede helft van de ranglijst. Dat was zijn 
laatste correspondentietoernooi. Door zijn ziekte kreeg hij 
ook nauwelijks de kans om nog een nieuwe groep te star-
ten. Ik denk, dat hij dat bij volle gezondheid weer gedaan 
zou hebben. Hij was altijd een hartstochtelijk schaker. 
Zijn mailadres gaf het al aan: schaakorgel@ . Ook orgel-
spelen was een grote liefde. Henk speelde bij de dien-
sten in drie kerken. Op de 64 velden speelde hij naast bij 
ASV en mij ook nog regelmatig in Zetten. Dat was geen 
competitie, maar het was wel schaken. Tot het eind toe 
had Henk succes. Al vorige competitie liet Henk zich niet 
meer opstellen in een team omdat hij verwachtte door 
zijn ziekte te vaak niet te kunnen spelen. “Doe je wel mee 
als reserve” vroeg ik hem. “Ja, dat wel.” Ik had veel reser-
ves nodig. Henk werd topscorer van het team. 
Henk schaakte zo graag, dat het me wel eens verbaasde, 
dat hij niet speelde maar organiseerde. Jarenlang was hij 
voorzitter van het Bilderbergtoernooi. Dan was het ken-
nelijk voldoende voor hem tussen de schakers te zitten. 
Daarbij was hij niet de man van grootse nieuwe ideeën. 
Zelf noemde hij het “de boel op orde houden”. Zo sprak 
hij ook over zijn voorzitterschap van ASV gedurende ze-
ven jaren. Zelf zei hij geen nieuwe impulsen gegeven te 
hebben, maar wel de boel op orde te hebben gehouden. 
Maar hij sprak open uit, dat hij Erik een beter voorzitter 
vond dan zichzelf. Maar wat hij als voorzitter voor ASV 
gedaan heeft moet hij toch wel goed gedaan hebben, 
zodat de club na een periode van neergang weer om-
hoog gestoten kon worden. Over het feit, dat hij gelijk 
weer voorzitter in de schaakwereld werd sprak hij zeer 
laconiek. “ASV was veel moeilijker dan Bilderberg. Met 
die ouwetjes laat alles zich veel makkelijke organiseren.”     
 
Uiteraard hoort er een fragmentje bij dit artikel. Er zijn er 
overigens veel te vinden in oude nummers van ASV-
Nieuws. Henk had vaak leuke ideeën, die zich goed leen-
den voor een diagrammetje. Dat bleef zo tot het eind. Als 
ik in het ziekenhuis met hem ging spelen verloor ik vaker 
dan ik won.  
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Verlies was er voor mij ook in een partij in januari 2007. 
In de diagramstand zag Henk, dat zwart een zwakte heeft 
op b7. Als de b-lijn open komt en wit daar de baas is kan 
het slecht aflopen voor zwart. Dus speelde hij hier 1. b2-
b4. Dat lijkt een pion te kosten, maar dat is het waard. 
Ook Fritz speelt de zet.  …Lf8xb4 2. Ta1-b1 Lb4xd2 fout. 
Natuurlijk zal de loper de b-lijn moeten verlaten, maar dat 
had dan meer op de verdediging gericht moeten zijn 3. 
Pf3xd2  Pg6xe5? zelf had ik de ellende nog niet in de 
gaten 4. f2-f4  Lg4xe2 5. Da4-b5 Pc6-a5? De stand was 
al dik verloren, maar nu grijpt Henk ogenblikkelijk de kans 
op mat in drie. 6. Lg2xb7+ opgegeven. 

 

Een lichte aarzeling 
Peter Boel 

Na een jaar of vijftien mocht ik als invaller voor het eerste 
weer eens een potje spelen in de eerste klasse. Die is in 
die tijd wel een stukje sterker geworden, zoals we tegen 
Paul Keres mochten ondervinden.  
Mijn tegenstander was een oude bekende uit deze regio-
nen: Johnny Cornelisse. Hij kwam te laat opdagen omdat 
hij een lekke fietsband had, en moest toen ook nog het 
teamshirtje aantrekken. En dat met die nieuwe tijdcontro-
le. Die anderhalf uur is binnen de kortste keren om.  
Terwijl verscheidene van mijn teamgenoten nog redelijk 
stonden, leek ik aan bord 10 al onder de voet gelopen te 
worden. Maar het was niet Sjonnie’s dag. 
 
Cornelisse-Boel 
1.c4 c5 2.g3 e5 3.Lg2 Pc6 4.Pc3 g6 5.d3  
Tegenwoordig beginnen vele witspelers met 5.Pf3 ge-
volgd door a2–a3, Tb1 en b2–b4. 
5...Lg7 6.Pf3 Pge7 7.Pd5 Pxd5  
7...0–0 was ook mogelijk. 
8.cxd5 Pe7 9.Pd2 d6 10.e4 0–0 11.a4  
Toch wel lastig. Wit wil zijn paard stevig op c4 planten. 
11...f5 12.a5 Ld7 13.Pc4 Dc7 14.Db3 
Zet de dame sneaky op de a2-g8 diagonaal. Dat lijkt nog 
niet zo omineus, maar het kan snel gaan. 

14...Tab8!?  
Zoekt tegenkansen op de damevleugel. Veiliger was 
14...f4, want 15.gxf4 exf4 16.e5 is nu te snel wegens 
16…Pf5 of eerst 16…f3, en zwart komt eerst. 
15.f4! exf4 16.Lxf4  
Wit kon direct 16.e5!? proberen, hoewel dat met de ko-
ning nog op e1 niet zonder gevaar is, bijvoorbeeld 
16...Pc8 17.e6 b5! (ik had 17...Le8 18.Lxf4 b5 19.axb6 
axb6 20.0–0 b5 gepland, maar dat is wat benauwd na 
21.Pa5!) en nu vooral niet 18.exd7? bxc4 19.dxc8D Tfxc8 
20.Dxc4 Te8+ met sterke aanval, maar 18.axb6 Pxb6 
19.exd7 Pxc4 20.Dxc4 Dxd7 met aardige compensatie 
voor zwart. Toch was dit voor wit beter dan de partijver-
sie. 
16...Pc8 17.e5?!  
Overspeelt zijn hand. Hij moest nu echt zijn koning in 
veiligheid brengen: 17.0–0 b5 (zwart moet snel iets on-
dernemen tegen de dreiging e4–e5 omdat hij nooit op e5 
mag slaan wegens de aftrekschaakjes van de dame op 
b3) 18.axb6 axb6 19.e5 b5 20.Pxd6 Pxd6 21.exd6 Db6 
22.Kh1 Tfe8 met goede compensatie voor de pion, die 
ook met ...Lf8 opgehaald kan worden. 

17...b5!  
Na eerst een tijdje met mijn handen in het haar gezeten 
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te hebben. Zwart kan een pion verliezen op d6, maar 
daarmee houdt het witte initiatief op. Het duurt echter 
even voordat je een natuurlijke reactie als ...dxe5 defini-
tief verwerpt. 
18.axb6 Pxb6! 

19.Pd2?  
Een lichte aarzeling, omdat de varianten hem nogal te-
genvallen, en het wordt hem meteen fataal.  
19.e6? Pxc4 20.Dxc4 Txb2 is weer helemaal mis natuur-
lijk. 
Na 19.Pxd6 had ik allemaal fraaie varianten bedacht: 
a) 19...Lxe5!? 20.Lxe5 Tfe8 21.Pxe8 Dxe5+ ging niet op, 
had ik uitgevogeld, vanwege 22.Kd2. Maar nu komt 
Houdini met 22...Pc4+!! 23.Dxc4 Txb2+ 24.Kc1 Tb4 

25.Dxc5 Db2+ 26.Kd1 Dxa1+ 27.Kd2 Db2+ 28.Dc2 Lxe8 
en zwart staat beter;  
b) 19…g5!? 20.Lxg5 Lxe5 (20...Pa4!? 21.Da3 Lxe5 
22.Pc4 Lxb2 23.d6 Tfe8+ 24.Kf1 Dc8 met wederzijdse 
kansen) 21.Pb5! c4! (deze pointe kwam in veel varianten 
terug) 22.Pxc7 cxb3 met een chaotisch eindspel waarin 
wit wat betere kansen lijkt te hebben;  
c) 19...Pc8! Deze tweede terugtocht geeft zwart de bete-
re kansen: 20.Da2 Pxd6 21.0–0! (21.exd6? Tfe8+ 22.Kf1 
Dd8 met winnende aanval voor zwart; een soortgelijke 
variant had ik tijdens de partij wel gezien.) 21...Dc8 en of 
wit nu op d6 slaat of 22.e6 speelt, zwart kan op b2 slaan 
en staat prima. 
19...Pa4  
Ineens staat wit verschrikkelijk slecht. 
20.Dd1?!  
Sjonnie stort in elkaar. 
20...dxe5 21.Lg5 Pxb2 22.Dc2 e4!  
Nu gaan we er dwars doorheen. We hadden hier beiden 
nog 7 minuten, maar het loopt vanzelf voor zwart. 
23.dxe4 fxe4 24.Lxe4 Tbe8 25.Lf4 

25...Txf4  
Niet zo moeilijk natuurlijk. Ik berekende ook nauwelijks 
iets hier. 
26.gxf4 Dxf4 27.Ta3 Lf5 28.Tf1 Dh4+ 29.Tf2 Lxe4 
30.Pxe4 Txe4+ 31.Kf1 Ld4 32.Te2 Tf4+ 33.Kg2 Dg5+! 
34.Tg3 Dxd5+ 35.Kh3 

35...Th4+ 36.Kxh4 Dh5#  
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Parting is such sweet sorrow 

Mijn laatste column voor ASV, en ik heb lang getwijfeld of 
ik er nog een zou schrijven omdat ik slecht ben in goed 
afscheid nemen. Dit afscheid is echter bijzonder relatief. 
Ik mag dan besloten hebben om bij UVS te gaan scha-
ken maar ik ben extern ingedeeld bij ASV 5 en 6. Straf 
hoort er klaarblijkelijk toch weer bij. Bovendien ga ik sa-
men met ras-ASV-er, en topredacteur Robert Naasz het 
Haags weekendtoernooi winnen in november, en volgens 
mij heb ik dan al lang en breed afscheid genomen. Met 
Jochem heb ik de Nijmeegse vierdaagse gelopen, maar 
we hebben ook al vastgesteld dat we over twee jaar we-
derom die helse Nijmeegse tocht zullen temmen. Een 
met de zelfde eerder genoemde Robert praat ik tegen-
woordig zeer regelmatig in café Camelot (Nijmegen) over 
bestaat wilsbeschikking, fenomenologie (niets is waar 
behalve wanneer je het zintuigelijk waarneemt). En ik 
denk dat we daar de komende jaren niet mee zullen stop-
pen. 

Ik heb dus vrienden over gehouden aan ASV, en dat is 
iets om dankbaar voor te zijn. En even zonder dollen ik 
kijk nog regelmatig met warme gevoelens naar de enor-
me kaart die ik mocht ontvangen van de ASV-ers tijdens 
mijn ziekteperiode bijna 4 jaar geleden. Niets dan goeds 
over ASV, zij is goed voor mij geweest, en heeft jaren 
lang een gelijkmatige trom geslagen in mijn grillige be-
staan. Overigens niet in de minste plaats door de stabiele 
directeuren van de club Erik en Ruud. Het is een presta-
tie om optimaal te kunnen communiceren met zoveel 
mensen van wel zeer verschillend pluimage en de rust in 
de ploeg te houden. Hoogste tijd om eens onder de loep 
te nemen wat maakt dat ik ga vertrekken. 

Zoals misschien bekend is een basisprincipe uit de socio-
logie dat ieder mens graag ergens bij wil horen. Tenmin-
ste als je een beetje normaal gehecht bent in je babyja-
ren en je dus vol zelfvertrouwen de wereld bestormt. Te-
gelijkertijd is er de behoefte om je af te scheiden van de 
groep door je te onderscheiden in bijvoorbeeld vaardig-
heden, talenten, prestaties enz. Dat zijn altijd lastige te-
gengestelde bewegingen. De warmte van een fijn nest, 
gekend zijn, erkend worden, en soms misschien zelfs 
gewaardeerd worden is verrukkelijk. Maar weglopen bij 
dit alles, weer alleen staan in de kou, in de vijandige we-
reld, in overlevingsstand geeft een fantastisch nieuw per-
spectief en kansen op persoonlijke groei. Het diepe ge-
voel van bewustzijn van het ik en de aanwezigheid van 

de ander door alleen te zijn is onovertroffen en creëert 
een nieuwe kennismaking met jezelf. Totdat je besluit dat 
het weer tijd is om je aan te sluiten bij een groep die je 
past. Die groepen veranderen steeds als het goed is om-
dat je behoeftes veranderen door je persoonlijke ontwik-
keling tijdens deze constante eb en vloed beweging. 
Eeuwige liefde en verbinding aan steeds dezelfde perso-
nen bestaat niet zou je hieruit misschien kunnen conclu-
deren.  

Ik was de afgelopen twee jaar ondanks mijn administra-
tieve lidmaatschap al uit de groep gestapt van ASV om 
alleen, zonder schaken, zonder de warmte van de groep 
mijn eigen route te ploegen. De columns verschoven 
langzaam maar zeker naar andere onderwerpen, en re-
gelmatig werden hierover zorgen uitgesproken door men-
sen die het fijn vinden om de groep bij elkaar te houden. 
Ik kon echter niet meer goed over schaken schrijven, ik 
was mij aan het los maken van ASV, en misschien wel 
van het schaken als hoofdonderwerp. 

Is dit het? Nee, er is meer, de motivatie om lid te worden 
van de club om de hoek in Nijmegen ligt dieper. Vroeger 
toen ik in Den Haag woonde, stadsdeel Kijkduin, was ik 
lid van De Haagse Toren. Een mooie vereniging gesitu-
eerd in de Bosbesstraat in de Vruchtenbuurt. Ik woonde 
ook in de Vruchtenbuurt in een mooi dubbel boven-
appartement op de Appelstraat. Op kruipafstand van de 
club zou je kunnen zeggen. Dus iedere donderdag ging 
ik op de fiets naar het bijgebouwtje van de kerk waar de 
club was gehuisvest. De koster had zijn plaats ingeno-
men achter de 5 verschillende soorten bier en was klaar 
om de eerste jonge jenevers in te schenken. Schaken 
was vooral de aanleiding om daar te komen, maar het 
gebeurde allemaal na de partij. Dan ging je met je tegen-
stander bier drinken, jeneivâh kanteluh (jenever drinken) 
en samen bepalen wie er het beroerdst aan toe was in 
het leven. De koster keek en zag dat het goed was. Tot 
twee uur ’s nachts hing de hele roedel schakers met el-
kaar rond, bitterballen en kaassoufflés vonden hun weg 
door de zaal en het was altijd gezellig. Iedere week was 
het om twee uur nog niet laat genoeg om weer huis-
waarts te keren dus gingen we naar de kroeg in de Ana-
nasstraat aan de overkant van het clubgebouw. Haastig 
werd het zeil over het biljart getrokken als wij weer met 
de harde kern binnenkwamen, want we mochten eens op 
het idee komen om te gaan biljarten, wat minimaal leidde 
tot de aanschaf van een nieuw laken. Schakers kunnen 
niet biljarten. Nadat de vitrage en gordijnen werden  
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gesloten waren er altijd nog 4 a 5 mensen die met me 
mee wilden naar het brâhcafe (brouwcafe) in de oude 
Scheveninger haven. Best een stukje fietsen, maar altijd 
de moeite waard. Nog twee zware biertjes gingen naar 
binnen, meestal uit de eigen brouwerij. Deze afsluitende 
biertjes luisterden naar de exotische namen malle mok 
en Scheveningse triple. Om 4 uur ’s nachts rolden we 
dan het café uit en deden nog even het Vispalès 
(vispaleis) aan voor een vette bek. Meestal een portie 
kibbeling en een patatje oorlog. Robert gaat zaterdag-
avond 16 november, de avond van de tweede speeldag 
met me mee naar het brouwcafé, dat weet ik nu al. We 
hebben dan een bye, en veel essentiële zaken te bespre-
ken. 

Iedere week was dit Haagse verhaal  vaste prik, en het 
maakte het leven mooi, fantastisch om precies te zijn. En 
tja, diep in mijn hart mis ik dat soms heel erg. En mis-
schien is het allemaal een illusie en komt het nooit terug. 
Maar toch, ik lees dan de ingrediënten van UVS en daar 
staat dan dat de tap tot 02.00 uur los is op de maandag, 
afhankelijk van de klandizie. Die klandizie zal geen pro-
bleem zijn in de stad van de linkse hobby’s. Ik weet ook 
dat op de hoek bij de Ganzenheuvel nog café de blauwe 
hand ligt. Een van de oudste cafés van Nederland en 
altijd open. Ik ruik de nostalgie in deze kroeg en de herin-
nering aan dat mooie Den Haag en die fantastische 
schaakclub en de cafés van het hoerenchique, en het 
schept misschien de mogelijkheid om dit oude Haagse 
ritueel weer te gaan voelen en beleven. Wekelijks met 

elkaar de wereldproblematiek oplossen, zo snel mogelijk 
zorgen dat je klaar bent met je partij om te kunnen 
âwehoere (converseren) met mekaar begeleid door een 
eindeloze stroom alcoholische consumpties. Gemiste 
kansen op het bord en in het leven analyseren, bepalen 
hoe groot de eigen wilsbeschikking is, en delen van het 
leven in een roes voorbij laten gaan opdat er even geen 
pijn, verdriet, beperking en verlies is. 

We zijn er objectief gezien op vooruit gegaan bij ASV qua 
locatie, zeker gezien de gemiddelde leeftijd van de club-
leden. Maar de geur van het wat schimmige gebouw van 
de padvinders , de ongelooflijk onpraktische indeling, de 
kou, de te hoge koolmonoxidewaarden, de tap, de bar als 
centraal punt, kwam dicht bij mijn ideaal zoals het moet 
zijn. Ik moet dus bij een club dat in de stad ligt tussen de 
cafés op loopafstand en waar het schaken aanleiding is 
en geen doel. Ik moet mij losmaken en als afvallige ver-
der. Ik kan niet langer met de auto slechts 12 kilometer 
reizen naar Arnhem en een wereld van cultuurverschillen 
overbruggen.  Ik hoop dat jullie het mij niet kwalijk ne-
men, en wens iedereen bij ASV geluk, wijsheid en plezier 
bij alles wat je belangrijk vindt in het leven. We hebben 
het goed gehad. 

Marco 

(Advertentie) 
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Interne competitie 
Erik Wille 

Het seizoen 2013-2014 is al weer negen clubavonden en 
een ‘externe zaterdag’ oud. Op die negen avonden wer-
den zes ronden voor de interne competitie gespeeld. Tra-
ditiegetrouw openden we het seizoen met een vrije speel-
avond en de simultaan door de clubkampioen en de be-
kerwinnaar (in dit geval de verliezend bekerfinalist, omdat 
Wouter van Rijn beide prijzen won). Ook benutten we 
een clubavond om reclame te maken voor onze trainings-
avonden op de maandag. Een leuke avond verzorgd 
door trainingscoödinator Nico Schoenmakers en de trai-
ners van ASV leverden veel nieuwe aanmeldingen op. 
En deze vernieuwing in het programma kost geen 
schaakavond, omdat we de avond van de ledenvergade-
ring gaan combineren met een rapidavond. We kunnen 
dus evenveel schaken als andere jaren! 
 
Experiment  
Op de ledenvergadering van maart jongstleden is door 
diverse leden gevraagd om een alternatief voor de rapi-
davonden. Veel leden mijden deze schaakavonden, om-
dat het snellere spel hen niet ligt en ze er daardoor ook 
geen plezier aan beleven. Bij wijze van experiment gaan 
we die mensen op de rapidavonden de gelegenheid ge-
ven om een ‘langzame’ partij te spelen. Het wordt een 
competitie, die niet meetelt voor de ASV-ELO, met een 
speeltempo van 1.25 uur per persoon + 10 seconden 
vanaf zet een als toevoeging. Vooralsnog gaat deze 
competitie nog niet om een officiële titel, maar we zullen 
voor de beste prestaties aan het seizoen zeker een prijs-
je uitreiken. We zijn benieuwd of dit alternatief ertoe leidt 

dat de opkomst op de rapidavonden omhoog gaat.  
 
Het staat je vrij om elke rapidavond opnieuw de keuze te 
maken voor rapid of ‘langzaam’ schaak. En uiteraard mo-
gen spelers die klaar zijn met hun ‘langzame’ partij later 
op de avond alsnog instromen in het rapidschaak. Daar 
kun je je immers per ronde voor aan- en afmelden. De 
eerste rapidavond is op 31 oktober en die wordt gespeeld 
in de kantine. De ‘langzame’ partijen kunnen samen met 
de externe wedstrijden in de grote zaal gespeeld worden. 
 
Op de laatste donderdag van augustus startte de interne 
competitie in de wetenschap dat we drie nieuwe club-
kampioenen krijgen. Clubkampioen Wouter van Rijn zal 
dit seizoen helaas de 25 partijen niet halen en Ruud en 
Pieter Verhoef spelen een groep hoger. En ook in de be-
kercompetitie zijn de winnaars van vorig seizoen niet ac-
tief, dus ook daar krijgen we nieuwe winnaars. Het is inte-
ressant om te zien welke spelers goed van start gegaan 
zijn. Onderstaand de ranglijst na zes ronden. We hebben 
iedereen in de stand opgenomen. Laat het voor de spe-
lers die nog op 0 interne partijen staan een stimulans zijn 
om van de nul af te komen. Het is in ieder geval goed om 
te zien dat gemiddeld 45 spelers gespeeld hebben. 
 
Groep A 
In deze groep valt een aantal spelers op met een gewel-
dige start. Bob Beeke heeft duidelijk ambities voor de 
titel. Hij boekte al winstpartijen tegen Otto Wilgenhof, 
Leor Nadison, Dirk Hoogland en Peter Boel. Alleen Jan  

Ir J.P van Muijlwijkstraat 48 & 50 Telefoon 026-8404004 

6828 BS  - Arnhem www.loewegalleryarnhem.nl – verkoop@loewegalleryarnhem.nl 

(Advertentie) 
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Knuiman wist Bob een half punt af te snoepen en dat 
deed Jan ook tegen Dirk Hoogland. Dus ook Jan is in 
vorm en dat blijkt ook wel uit zijn zege op Peter Boel. 
Maar misschien is Siert Huizinga wel het best gestart. 

Naast remises tegen Rob Huberts en Ruud Wille waren 
er zeges op Tony Hogerhorst, Paul van der Lee, Ivo van 
der Gouw en Désiré Fassaert. Een mooie serie! 

Groep A  Totaal  Intern  Extern   

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Murat Duman 2535 1 1 0 0 1 1 1898 

2 Bob Beeke 2440 4,5 5 4,5 5 0 0 2243 

3 Theo Jurrius 2408 1 1 0 0 1 1 2009 

4 Jaap Vogel 2277 0,5 1 0 0 0,5 1 2212 

5 Jan Knuiman 2245 3,5 5 3,5 5 0 0 2078 

6 Anne Paul Taal 2166 1,5 2 0,5 1 1 1 1920 

7 Dirk Hoogland 2157 2 4 1,5 3 0,5 1 2166 

8 Remco de Leeuw 2142 0,5 1 0 0 0,5 1 2198 

9 Gonzalo Tangarife 2140 1 1 0 0 1 1 2036 

10 Sander Berkhout 2128 0 0 0 0 0 0 2128 

11 Gerben Hendriks 2126 2 3 1,5 2 0,5 1 1956 

12 Siert Huizinga 2102 5 6 5 6 0 0 1872 

13 Peter Boel 2097 3 6 2 5 1 1 2131 

14 Koert van Bemmel 2090 0 0 0 0 0 0 2090 

15 Pascal Losekoot 2088 0,5 1 0 0 0,5 1 2103 

16 Henk Bredewout 2070 0 0 0 0 0 0 2070 

17 Frank Schleipfenbauer 2040 1 2 1 1 0 1 2074 

18 Wouter Abrahamse 2040 1 2 1 2 0 0 1943 

19 Johan Wolbers 2034 0 1 0 0 0 1 2034 

20 Jochem Woestenburg 1985 0 0 0 0 0 0 1985 

21 Wouter van Rijn 1980 0 1 0 0 0 1 2281 

22 René van Alfen 1978 1,5 3 1,5 3 0 0 1906 

23 Leor Nadison 1972 0,5 2 0 1 0,5 1 2065 

24 Henk Karssen 1961 2 4 1 3 1 1 2035 

25 Richard van der Wel 1953 0 0 0 0 0 0 2034 

26 Cees Sep 1930 0 0 0 0 0 0 1930 

27 Barth Plomp 1926 1,5 3 0,5 2 1 1 1942 

28 Paul Schoenmakers 1926 1,5 3 0,5 2 1 1 1904 

29 Remco Gerlich 1914 0,5 2 0,5 1 0 1 1990 

30 Eelco de Vries 1908 0 1 0 0 0 1 2204 

31 Coen Mekers 1906 0 0 0 0 0 0 1885 

32 Otto Wilgenhof 1889 0 2 0 1 0 1 2199 

33 Léon van Tol 1886 0 1 0 0 0 1 2209 

34 Tony Hogerhorst 1885 3 6 3 6 0 0 1885 

35 Ruud Verhoef 1885 1,5 3 1 2 0,5 1 1844 

36 Erik Wille 1866 2 4 2 3 0 1 1924 

37 Hans van Capelleveen 1854 0 0 0 0 0 0 1848 

38 John Sloots 1850 0 1 0 0 0 1 2076 

39 Martin Weijsenfeld 1848 2 4 2 4 0 0 1848 

40 Michiel Blok 1842 0 1 0 0 0 1 2190 

41 Ruud Wille 1841 3 7 3 6 0 1 1882 

42 Robbie Gerhardus 1806 0 0 0 0 0 0 1806 

43 Henny Haggeman 1805 0,5 1 0 0 0,5 1 1936 

44 Désiré Fassaert 1750 2 6 1,5 5 0,5 1 1831 
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Groep B 
Rob Huberts voelt zich duidelijk geen speler voor groep B 
en dat is te zien in zijn goede competitiestart. Paul van 
der Lee, Désiré Fassaert en Jacques Boonstra werden al 
geklopt. Er zijn echter meer spelers die het goed doen. 
Zo is Robert Naasz na een jaar van weinig spelen terug 

met een score van 3 uit 4. Rob van Belle en Tom Bent-
velzen moesten buigen voor onze redacteur. Horst Eder 
scoorde zelfs nog een half punt meer. Michael Mogen-
dorff, Bob Kooij en Hans Meijer (beker) gingen onderuit 
tegen Horst. Hub Kusters en Hendrik van Buren openden 
ook sterk met 4 uit 6.  

Groep A (vervolg) Totaal  Intern  Extern   

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

45 Fred Reulink 1723 0 1 0 0 0 1 1964 

46 Ivo van der Gouw 1693 1 3 0 2 1 1 1817 

47 Theo van Amerongen 1664 0,5 2 0,5 2 0 0 1853 

48 Daan Holtackers 1638 0 1 0 0 0 1 2053 

49 Koen Maassen van den Brink 1615 0 1 0 0 0 1 1964 

50 Paul van der Lee 1569 0,5 3 0,5 3 0 0 1779 

Groep B Totaal Intern  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Rob Huberts 2048 4 5 4 5 0 0 1841 

2 Harm Steenhuis 1963 1,5 2 1,5 2 0 0 1767 

3 Robert Naasz 1931 3 4 3 4 0 0 1774 

4 Albert Marks 1900 2,5 4 2,5 4 0 0 1794 

5 Jacques Boonstra 1833 2,5 5 2,5 4 0 1 1778 

6 Horst Eder 1810 3,5 4 3,5 4 0 0 1611 

7 Hub Kusters 1789 4 6 4 6 0 0 1642 

8 Nico Schoenmakers 1765 0 0 0 0 0 0 1765 

9 Patrick van Waardenburg 1761 0 0 0 0 0 0 1761 

10 Rob van Belle 1758 3,5 6 3,5 6 0 0 1687 

11 Pieter Verhoef 1715 2,5 5 1 3 1,5 2 1778 

12 Frans van Baardewijk 1715 0 0 0 0 0 0 1715 

13 Hendrik van Buren 1674 4 6 4 6 0 0 1600 

14 Fred Duchêne 1673 0 0 0 0 0 0 1673 

15 Hedser Dijkstra 1671 2 4 2 4 0 0 1656 

16 Bob Kooij 1667 3,5 6 3,5 6 0 0 1612 

17 Hans Rigter 1662 0 0 0 0 0 0 1662 

18 Tijs van Dijk 1655 0 0 0 0 0 0 1655 

19 Tom Bentvelzen 1651 1,5 3 1,5 3 0 0 1727 

20 Jan Groen 1650 1 3 1 3 0 0 1768 

21 Umit Duman 1650 0 0 0 0 0 0 1650 

22 Harold Boom 1644 2 4 2 4 0 0 1633 

23 Jan Vermeer 1639 2,5 6 2,5 6 0 0 1748 

24 Erwin Velders 1631 0,5 1 0,5 1 0 0 1650 

25 Bent Schleipfenbauer 1620 2,5 6 0,5 2 2 4 1757 

26 Henk Kuiphof 1607 0 0 0 0 0 0 1607 

27 Hans Corbeel 1584 1,5 3 1,5 3 0 0 1614 

28 Dick Vliek 1581 0 0 0 0 0 0 1581 

29 Rob Elzas 1566 0 0 0 0 0 0 1566 

30 Zekria Amani 1556 0 0 0 0 0 0 1556 

31 Koen van Keulen 1552 0 0 0 0 0 0 1552 

32 Xadya van Bruxvoort 1462 1,5 6 0 1 1,5 5 1692 

33 Theo Koeweiden 1419 0,5 2 0,5 2 0 0 1591 

34 Ron Brachten 1251 0 2 0 2 0 0 1632 

Extern 
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Groep C 
Clemens Wijman is in deze groep geweldig van start ge-
gaan. Hans Meijer, Hans Derendorp, Bob Sanders en 
Kees van Keulen waren niet opgewassen tegen de daad-
kracht van Clemens. Alleen Hendrik van Buren wist Cle-
mens te stuiten. Hans Derendorp won zijn andere drie 
partijen wel. De nieuwkomers Oscar Mercan en Tom Ka-

toen openden ook sterk. De hoogste score van allemaal 
haalde echter Hein van Vlerken. Zo had de 85-jarige voor 
de nog elf jaar oudere Henk Kelderman een mat achter 
de paaltjes in petto en ook René de Goey, Jelmer Visser, 
Werner Gubbels en Guido Burger sneuvelden tegen 
Hein. Zelf boog Hein voor Phillip Stibbe, die ook van 
Henk Kelderman en René de Goey won. 

Groep C Totaal Intern Extern  
Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Tom Verberk 1783 2 2 0 0 2 2 1386 

2 Clemens Wijman 1668 4 5 4 5 0 0 1431 

3 Oscar Mercan 1623 2 3 2 3 0 0 1556 

4 Hans Derendorp 1611 3 4 3 4 0 0 1440 

5 Tom Katoen 1601 2 2 2 2 0 0 1277 

6 Lion de Kok 1579 2 4 2 4 0 0 1541 

7 Christiaan Hoogendoorn 1556 1 1 1 1 0 0 1166 

8 Herman de Munnik 1532 0 0 0 0 0 0 1532 

9 Ko Kooman 1526 2 4 2 4 0 0 1480 

10 Jonathan van der Krogt 1471 0 0 0 0 0 0 1471 

11 Kazem Mollahosseini 1469 3 6 3 6 0 0 1428 

12 André de Groot 1454 1 1 1 1 0 0 1428 

13 Nedzat Sulejmani 1437 0 0 0 0 0 0 1437 

14 Jelle Noordhuis 1396 2 3 2 3 0 0 1338 

15 Ernst Singendonk 1386 0 0 0 0 0 0 1386 

16 Thijs Stomphorst 1343 1 2 1 2 0 0 1310 

17 Phillip Stibbe 1341 3 4 3 4 0 0 1174 

18 Werner Gubbels 1338 1 3 1 3 0 0 1161 

19 Peter van Deursen 1334 0 0 0 0 0 0 1334 

20 Hein van Vlerken 1333 5 6 5 6 0 0 1170 

21 Hans Meijer 1325 2 5 2 5 0 0 1390 

22 Kees van Keulen 1311 2 5 2 5 0 0 1342 

23 Cor van der Jagt 1274 0 0 0 0 0 0 1274 

24 Jan Zuidema 1268 1 3 1 3 0 0 1417 

25 Aly-Asad Najak 1267 0 0 0 0 0 0 1267 

26 Bob Sanders 1264 2 6 2 6 0 0 1378 

27 Danny Hageman 1249 1 4 1 4 0 0 1393 

28 Jan Pieter Lourens 1238 0 0 0 0 0 0 1238 

29 Arif Dundar 1195 0 0 0 0 0 0 1195 

30 Michael Mogendorff 1190 0 2 0 2 0 0 1518 

31 Frank van Veldhuijzen 1176 0 0 0 0 0 0 1176 

32 Henk Schunck 1149 0 2 0 2 0 0 1519 

33 Bob Hartogh Heys 1147 1 3 1 3 0 0 1251 

34 Pim Rijmer 1141 1 4 1 4 0 0 1258 

35 Bryan Hieltjes 1134 3 4 1 1 2 3 1161 

36 Jurgen ter Haar 1132 0,5 1 0,5 1 0 0 1102 

37 Jan Sanders 1117 1 3 1 3 0 0 1240 

38 Jelmer Visser 1089 2,5 5 2,5 5 0 0 980 

39 Gerard Viets 1068 2 4 2 4 0 0 1129 

40 Em Reijmer 1050 0 0 0 0 0 0 1050 

41 Remco Menger 1032 0 1 0 1 0 0 1392 

42 Teun Gal 1018 0 0 0 0 0 0 1018 
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Het is nog vroeg in het seizoen en de standen zeggen 
nog weinig. Zeker als in de loop van het seizoen blijkt dat 
enkele spelers de voor het eindklassement benodigde 25 
partijen niet gaan halen, verandert er veel. Ik kan je 
slechts oproepen om zoveel mogelijk te komen, want 
zonder te spelen is er zeker geen kans op een hogere 
klassering! 
 
De schermutselingen in de eerste weken hebben uiter-
aard ook al wat gedaan met de ELO’s. Deze keer vol-
staan we met de top tien van stijgers: 

Bekercompetitie 
Er is inmiddels geloot voor de eerste ronde. Die loting 
heeft al mooie partijen opgeleverd. Wat te denken van 
Richard van de Wel-Henk Karssen, Dirk Hoogland-Bob 
Beeke, de Huissense derby Jan Knuiman-Rob Huberts in 
de Kroongroep en in de bekergroep het jeugdtreffen Xa-
dya van Bruxvoort-Pieter Verhoef, Tijs van Dijk-Hendrik 
van Buren en Theo Koeweiden-Jan Vermeer. De eerste 
ronde van de Bekergroep moet 7 november een uitslag 
hebben en de Kroongroep heeft tot en met 19 december 
de tijd om 14 winnaars te krijgen. 
 
Rapidcompetitie 
De rapidavonden zijn dit seizoen op 31 oktober, 6 februa-
ri, 6 maart, 10 april en 8 mei. 
 
Tot zover de eerste bespiegelingen over de interne com-
petitie. Het is weer reuze spannend, maar bovenal heel 
gezellig op de club-
avonden. Blijf dus ko-
men en als je nog niet 
geweest bent: je hebt 
wat gemist!  
 
 
Tot donderdag. 

ASV 2 redt het niet in Spijkenisse 
John Sloots 

Over de wedstrijd zelf is al het nodige gezegd en ge-
schreven; 5 invallers en van de vaste krachten nog 
slechts 1 die vorig jaar ook het tweede team vertegen-
woordigde was toch wat te veel van het goede. 
Even een summiere samenvatting van het voortraject: 
Halverwege vorig seizoen waren we al een vaste kracht 
kwijtgeraakt, en aan het einde ervan gaf Sjoerd (van 
Roosmalen) aan dat hij “een jaartje” bij zijn lokale club 
wilde gaan spelen. Aangezien het eerste team verster-
king nodig had werd besloten om Frank daaraan te 
slachtofferen. Versterking voor de afvallers werd gevon-
den in de personen van Johan, Jan en Remco. 
Voor de eerste ronde gaf onze onvolprezen teamleider 
Richard aan dat hij samen met Sander juist deze dagen 
de Pyreneeën wilde gaan verkennen; en spoedig daarna 
volgde het bericht dan Jan toch niet kon spelen; en ook 

Koert (net bevallen van een lieflijke dochter!) meldde zich 
af. Theo (teamleider ad interim), Koen, Barth en Wouter 
(Abrahamse) zouden de vervangers zijn, net als vaste 
supersub Pascal.   Volgt u mij nog?  Dat kan niet, want 
nu zou de oplettende lezer moeten opmerken dat er ter 
versterking van het team 1 speler teveel opgesteld staat 
en dat zou reglementair niet in orde zijn. Kort voor de 
ronde bleek echter voor ASV1 ook nog een invaller nodig 
te zijn voor de ontbrekende Bob (Beeke); daarom mocht 
Peter zich voorbereiden op een mooie uitdaging (die hij 
overigens met verve vervulde, want hij was de enige in 
het eerste team die een vol punt wist te scoren!  Hulde , 
maar wel schande). 
O ja, en op de wedstrijddag zelf bleek Wouter ook nog 
eens te zijn vervangen door Jacques, maar dat is pea-
nuts t.o.v. bovenstaande. 

Groep C (vervolg) Totaal Intern Extern  
43 Henk Kelderman 1015 2 5 2 5 0 0 1121 

44 Bertus Teunissen van Manen 1009 0 0 0 0 0 0 1009 

45 Wisse Witmans 981 1 3 0 0 1 3 1008 

46 René de Goey 917 1 4 1 4 0 0 1029 

47 Jan Diekema 827 0 2 0 2 0 0 1157 

48 Guido Burger 760 0 3 0 3 0 0 964 

49 Ali Forutan 754 0 1 0 1 0 0 1232 

50 Willem Schulte 734 0 1 0 1 0 0 1087 

      Totaal   

Nr Naam 

G
rp 

E
LO

 

T
P

R
 

score 

aantal 

S
tijging 

1 Siert Huizinga A 1872 2102 5 6 62 

2 Clemens Wijman C 1431 1668 4 5 52 

3 Rob Huberts B 1841 2048 4 5 45 

4 Hein van Vlerken C 1170 1333 5 6 43 

5 Bob Beeke A 2243 2440 4,5 5 41 

6 Jan Knuiman A 2078 2245 3,5 5 38 

7 Hub Kusters B 1642 1789 4 6 36 

8 Horst Eder B 1611 1810 3,5 4 35 

9 Tom Verberk C 1386 1783 2 2 32 

10 Bryan Hieltjes C 1161 1134 3 4 31 
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Nou daar gingen we dan. Pascal en Johan op eigen gele-
genheid, het overige zestal met Barth en Theo als chauf-
feurs richting de A15. Helaas zagen we voor de kruising 
met de A50 al meerdere waarschuwingsborden dat 
knooppunt Deil deze dag afgesloten was (hebben wij 
weer!), dus dan maar weer naar het noorden (via A50, 
A12 en dan over de A20 richting Gouda). In de buurt van 
Gouda kwamen we in een file terecht veroorzaakt door 
een geschaarde aanhanger; gelukkig voor ons was dit 
net gebeurd zodat we snel weer door konden. Voor Rot-
terdam volgenden nog weer borden over een wegafslui-
ting (ook dat nog!), daarom maar de eerste beste gele-
genheid aangegrepen om weer naar “het zuiden” (A15) 
te glippen. In Spijkenisse tenslotte bleek het centrum af-
gesloten te zijn, maar dankzij de stuurmanskunst van 
Theo bereikten we middels een omtrekkende beweging 
de parkeergarage onder de bibliotheek waar we mochten 
spelen. Om in de sfeer te blijven liepen we vervolgens 
langs de ingang van de bieb om de markt heen, om daar-
na te beseffen dat dat niet de juiste weg kon zijn, dus 
weer terug naar de parkeergarage. Voor de ingang naar 
het “schaken” werden we verwezen naar een andere in-
gang dan de bieb. En om het in stijl af te sluiten belden 
we aan bij een deur waar dat “schaken” op de bel stond 
geplakt; bleek het de materiaalingang/fietsenkelder te 
zijn. Gelukkig begreep een welwillende bestuurder van 
schaakclub Spijkenisse onze nood (nog veel dank daar-
voor!) en nam ons mee naar de speelzaal, waar we dan 
exact om 13.00 uur binnenstrompelden! En Theo de Spij-
kenissenaren gerust probeerde te stellen met wat ge-
mompel over onze omzwervingen. 
Tot zover onze omzwervingen; over Barth en kornuiten 
nog niets vermeld. Ondanks dat ze in die auto ook met 
z’n drieën waren had niemand van hen op de A15 de 
waarschuwingsborden t.a.v. knooppunt Deil waargeno-
men, dus zij waren in die contreien in dusdanige proble-
men geraakt dat ze geruime tijd na ons in de speelzaal 
arriveerden. Barth en Jacques begonnen daarom met 
ruim een kwartier achterstand op de klok;  Remco verloor 
geen tijd, hij had het geluk dat zijn tegenstander (met wit 
spelend) nog iets later de zaal wist te vinden. 
 
Dan de wedstrijd zelf. In bordvolgorde: 
Johan speelde aan bord1 manhaftig tegen de veel ster-
kere Rick Lahaye; zijn koningsstelling raakte echter te 
zeer verzwakt om stand te kunnen houden. Mede 
dankzij een “stellingsgelukje” door matdreiging 
met P+T moest Johan zijn dame geven en ver-
loor daarna snel. 
Pascal kreeg goed spel met zwart dankzij slap 
openingsspel van zijn tegenstander. In het mid-
denspel offerde hij een stuk voor aanval, en later 
zelfs een volle toren. Aanval en diverse verbon-
den pionnen boden compensatie. Toen wit een 
stuk terug moest geven werd het resterende 
eindspel van L+pionnen vs. T snel remise. 
Desiree Hamelink deed het slim, speelde erg 
afwachtend, maar lokte wel een aantal verzwak-
kingen uit. Vervolgens dook ze daar met D+T in, 
waarna 2 sterke lopers het snel af konden ma-
ken. 
Gevoelsmatig ging de speeltijd veel sneller voor-
bij dan voorheen. Slechts 1 echt lange overpein-

zing in moeilijke stelling was al voldoende om bijna door 
de bedenktijd heen te raken. 
Remco kreeg een Alapin tegenover zich. Hij wist zonder 
veel problemen diverse stukken te ruilen; alleen Te1 vs. 
zijn Ke8 was lastig. Rocheren kon niet omdat zijn L op e7 
dan verloren zou gaan. Uiteindelijk ontstond een eindspel 
waarin Remco een vrijpion helemaal naar d2 wist te bren-
gen; ook nog eens ondersteund door zijn T op e1. Het 
zag er even heel goed uit, zijn tegenstander had het ech-
ter allemaal goed berekend, want met een aantal knappe 
zetten kon hij bijna alle stukken afruilen en een gewon-
nen pionneneindspel bereiken.  
Dan us Theo. Was als eerste klaar! Hij offerde alle 3 pi-
onnen op zijn koningsvleugel voor een sterke aanval te-
gen de zwarte koningsstelling. Het leek te veel van het 
goede, maar Theo had het erg goed gezien. Toen zijn 
tegenstander overmoedig nog een vijfde pion won, maar 
verzuimde om de dames te ruilen - waarna Theo door 
materiaalachterstand remise door eeuwig schaak had 
moeten maken - was deze gedwongen om die dame te 
ruilen tegen 2 torens. Vervolgens kon hij Theo’s aanval 
van D+P tegen zeer passieve stukken van zwart niet 
meer pareren. 
Jacques speelde erg goed in de opening, en kreeg dank-
zij een (geweigerd) pionoffer groot overwicht op de da-
mevleugel. Hij vond het vervolgens helaas ook nodig om 
het centrum te openen voor nog meer spel. Wit kreeg 
daardoor opeens heel veel tegenspel. Teveel, en toen 
Jacques nog een zetverwisseling produceerde bleek hij 
prompt mat gezet te worden. 
Koen behandelde de opening heel rustig en lang bleef 
het spel gelijk opgaan. In opkomende tijdnood maakte hij 
echter een verkeerde keuze, en moest ook onvoordelig 
zijn dame ruilen tegen 2 torens. Na een aansluitend stuk-
verlies konden de handen geschud worden. 
Barth kreeg het aangenomen koningsgambiet tegen zich. 
Ook hij kwam in de situatie van Te1 vs. Ke8, met een L 
op e7. Bath gaf de pion terug en slaagde er in om zijn 
koning veilig lang te rocheren. De stelling leek daarna in 
evenwicht. Dankzij een “grapje” kon Barth echter de kwa-
liteit winnen, waarna de winst niet moeilijk meer was. 
Het afsluitende etentje was lekker; helaas moesten we 
door tijdnood van het restaurant (!) genoegen nemen met 
alleen een hoofdmaaltijd. Dankzij goede planning verliep 
de terugreis gelukkig voorspoedig. 
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Fischer Z - ASV 3: enkele fragmenten 
Daan Holtackers, Anne Paul Taal & Désiré Fassaert 

Vorig jaar bleken de Invallers in ASV 3 van grote waarde 
te zijn. In de eerste ronde trad het derde wegens uit-
vallerleed in de hogere teams wederom met drie Invallers 
in het strijdperk. Blijkbaar vonden Zij dat Ze het afgelopen 
seizoen nog niet genoeg lof toegezwaaid hadden gekre-
gen, want onmiddellijk wisten Ze weer de hoofdrol op te 
eisen door met 2,5 punten het grootste aandeel in het 
puntentotaal te leveren (voor degenen die het nog niet in 
En Passant hebben gelezen: een gelijkspel tegen het 
sterke Fischer Z uit Amsterdam). De tegenstander van 
Paul voelde blijkbaar al vroeg aan dat een moeizame 
middag in het verschiet zou liggen en gaf na enkele zet-
ten al pardoes een stuk weg. De andere twee Invallers 
moesten wat harder werken... 
 
Anne Paul Taal (1921) – Rein Barendregt (1967)  
aantekeningen: Anne Paul 

15. Pxf7?  
In deze stelling staat de toren op e8 ongedekt. Ik dacht 
dus dat na Kxf7 en Lc4, e6 niet kon, maar ja de koning 
dekt de toren! 
15... Kxf7 16. Lc4 e6 17. Df3+ Pf6 18. d5 exd5 19. 
Lxd5+ Le6 20. Lxb7 Lc4 21. Lg5 Txe1+ 22. Txe1 Te8 
23. Txe8 Kxe8 24. b3 Lf7 

De stelling is lastig en mijn tegenstander verbruikt erg 
veel tijd. 
 
25. Lc6+ Ke7 26. Le3 Le8 27. Lxe8 Kxe8 28. b4 Lf8 2 9. 
bxc5 Db1+ 30. Kh2 Kf7 31. Ld4 Df5 32. Db7+ Dd7 33. 
Da6 Le7 34. g3 Pe4 35. c6 De6 
 
Na het langzaam uitvoeren van deze zet heeft mijn te-
genstander nog 2 seconden; hij krijgt er 30 bij, maar hij is 
helemaal niet met de tijd bezig. 
36. Db7 (vlag) 
Hij zat de denken aan mooie dreigingen met de dame op 
d5 en Pg5, maar na Dd5 kan ik dit pareren met Le3. 
1-0 
 
Een fraai resultaat, zeker gezien het niet geheel correcte 
paardoffer... Dat Désiré erin slaagde zijn partij niet te ver-
liezen, was echter nog onwaarschijnlijker dan dat Anne 
Paul zijn partij zou winnen. Houdini kan hier nog iets van 
leren... (even voor de duidelijkheid: ik bedoel hier niet het 
schaakprogramma) 
 
Niels Bouton (2044) – Désiré Fassaert (1821)  
aantekeningen: Désiré 

Dit was de stelling na 17 zetten. In een mij onbekend 
openingsvalletje was ik een kwaliteit en twee pionnen 
kwijt geraakt met als enige compensatie een op a8 op-
gesloten paard. Dat paard heb ik zojuist veroverd ten 
koste van twee extra pionnen. De stelling is natuurlijk 
volkomen verloren voor zwart (Fritz geeft +4,6 voor wit). 
Het enige reddingsplan dat ik kon bedenken was het op 
de witte velden blokkeren van de witte pionnenovermacht 
op de damevleugel m.b.v. mijn witveldige loper. Met hulp 
van wit lukt dit zowaar! 
18. Pc4 Lc7 19. b4 P8d7 20. a4 Kf7 21. Pe3  
Een eerste onnauwkeurigheidje dat zwart helpt bij het 
uitvoeren van zijn plan. (21. Ld2) 
21... Pd5 22. Ld2 P7b6  
Consequent op zoek naar het blokkadeveld c4. 
23. a5 Pxe3 24. fxe3  
Vergemakkelijkt zwarts taak door de loper slecht te  
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maken. Wit ziet kennelijk perspectieven langs de f-lijn, 
maar zwart heeft/krijgt daar alle belangrijke velden onder 
controle. (24. Lxe3 (Wit had ook kunnen kiezen voor de 
tactische complicaties na 24. axb6 die hem nog steeds 
groot voordeel garanderen) Pc2+ 25. Ke2 Pxa1 26. bxc7 
Pb3) 
24... Pc4 25. O-O-O 
Vanaf dit moment kreeg ik er weer enig vertrouwen in. 
Wit staat nog steeds gewonnen, maar begint zijn voor-
sprong in tijd te verliezen en ook in tijdnood te komen. 
Zwart heeft een duidelijk plan (blokkeren op de witte 
velden) en krijgt mogelijkheden voor een koningsaanval 
met ... Tb8, ... Lc6 en ... Pxa5. 
25... Lc6 26. g3 

Weer een zwakke zet. Volgens Fritz is het witte voordeel 
nu vrijwel verdwenen! (26. Tdf1+ Ke6 27. g4 (Deze zet 

verschaft wit het veld f5 voor zijn toren.) 
26... Ke6 27. Thf1 Tb8  
Er komen nu offers op a5 in de stelling. 
28. a6 Ta8 (28... Tb6)  
29. d5+ 
Een voor mij onbegrijpelijke zet. Kennelijk had wit de ver-
wachting na mijn antwoord 30. b5 te kunnen spelen. 
29... Lxd5 30. Kc2  
30.b5 Tb8 (Zwart krijgt nu ook nog eens een sterke kon-
ingsaanval.) 
30...Txa6 31. Ta1 Txa1 32. Txa1 Lb6 33. Te1 Pa3+ 

Ik was opgelucht ontsnapt te zijn en bood hier, na over-
leg met de teamleider, remise aan, waardoor we een 
matchpunt veilig stelden. Inmiddels sta ik zo goed dat ik 
reële winstmogelijkheden heb, maar daar was ik me op 
dat moment niet bewust van. 1/2-1/2 
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Te koop: Tweedehands schaakboeken 
Ruud Wille 

Schaakboeken zijn er in allerlei 
soorten. Ze behandelen bijvoor-
beeld allerlei belangrijke fases in 
het schaakspel zoals openingen, 
het middenspel en het eindspel. 
Maar ook over de strategie in het 
schaakspel, biografieën, toernooi-
en en allerlei matches zijn vele 
boeken geschreven. Dat en nog 
veel meer komt terug in al die 
duizenden boeken die in de loop 
der tijd zijn verschenen. Zo wordt 
het schaakspel in al zijn facetten 
op prachtige wijze beschreven. Je 
kunt het zo gek niet bedenken. 
Maar ze zijn er ook in allerlei ma-
ten. Dik, dun, langwerpig, vier-
kant. Een bonte verzameling dus 
van boeken met de meest prachti-
ge varianten. Maar ook de veel-
heid aan (buitenlandse) schaak-
tijdschriften dat in al die jaren is 
verschenen is enorm. Sommige bladen bestaan niet 
meer, andere tijdschriften komen nog steeds uit. Schaken 
leent zich, zo blijkt, bij uitstek om over te schrijven.  
Ondanks de opkomst van internet, dvd's en cd-roms met 
allerlei schaakprogramma’s zie je nog steeds met een 
grote regelmaat mooie boeken met belangrijke en origi-
nele bijdragen aan de schaakliteratuur verschijnen. Er 
zijn genoeg mensen in geïnteresseerd. En met al die 
boeken die in de vele tientallen jaren verschenen is daar-
mee ook een markt voor tweedehands schaakboeken 
ontstaan. Want de oorspronkelijke eigenaar doet om wat 
voor reden dan ook op een gegeven moment afstand van 
het boek.  Verzamelaars van de al wat oudere boeken en 
tijdschriften zullen er altijd blijven maar ook liefhebbers 
van bepaalde schaakonderwerpen kunnen hun schaakbi-
bliotheek zo weer verrijken met een fraai tweedehands 

boek. Ook ASV heeft een veelheid van tweedehands 
schaakboeken. Deels verkregen uit schenkingen maar 
ook via de bibliotheek die, mede vanwege de  verhuizing 
naar het nieuwe onderkomen in Rozet, opruiming hield.  
Wekelijks neem ik dan ook een krat met boeken mee 
naar de club. En dan blijkt elke week weer hoeveel men-
sen geïnteresseerd door de oude boeken bladeren. Een 
prachtig gezicht. Al die leden die zich om zo’n krat boe-
ken scharen en nieuwsgierig en belangstellend kijken of 
er wat van hun gading bij zit. Vaak vinden zo boeken een 
nieuwe eigenaar. En dat is helemaal mooi want de ver-
koop van deze tweedehands schaakboeken komt geheel 
ten goede van de clubkas van ASV. Zoekt u soms nog 
iets speciaals voor uw eigen schaakbibliotheek? Een 
boek waar u al jaren naar op zoek bent….. Informeer dan 
eens bij mij. Je weet tenslotte maar nooit!!  

ASV 4 opent nieuwe seizoen met nipt verlies 
Erik Wille 

De eerste competitieronde voor de zaterdagteams is al-
tijd een zware bevalling. Traditiegetrouw zijn er in sep-
tember veel afzeggingen en zo ook dit seizoen. Het leid-
de ertoe dat het negental van ASV 4 toch nog twee inval-
lers nodig had. Kees Sep was verhinderd en Anne Paul 
Taal en Désiré Fassaert zochten het hogerop. Met Ruud 
Verhoef en stand-in teamleider Erik Wille was het achttal 
compleet. Een verfrissend ogend team met Xadya van 
Bruxvoort, Pieter Verhoef en Bent Schleipfenbauer als 
doorgebroken youngsters, die de gemiddelde leeftijd flink 
omlaag hebben gebracht.  
 
Het lijkt erop dat er flink ingegrepen is na de degradatie 
van afgelopen seizoen. Ruud Wille, Wouter Abrahamse 

en Murat Duman zijn ‘weggepromoveerd’ naar het derde 
en Tony Hogerhorst (5e team) en Siert Huizinga (invaller) 
zien we ook niet meer in de vaste groep terug. SMB was 
voor het nieuwe vierde een mooie testcase, want dat 
team is net gedegradeerd uit de KNSB-competitie. Om 
12 uur begin het treffen in Nijmegen en we vertrokken 
vanaf allerlei plaatsen en de kunst was om tijdig allemaal 
in het clublokaal van SMB te komen. Dat werd nog span-
nend, want mijn chauffeur Ivo van der Gouw kon mij niet 
vinden en belde even na het afgesproken tijdstip op hoe 
hij moest rijden. Als een TomTom in zijn beste dagen 
loodste ik Ivo naar de bushalte waar ik al menig bus had 
nagezwaaid. Eenmaal in de auto was ik getuige van een 
nieuw fenomeen in de TomTom-industrie.  
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Daar waar Barth Plomp altijd op allerlei knopjes moet 
drukken om een jongedame vervolgens de hele rit te la-
ten roepen dat we de verkeerde kant op rijden, werkte 
het bij Ivo precies andersom. Hij ging namelijk praten 
tegen zijn TomTom. Ik was meteen helemaal van slag. 
Het is toch niet de bedoeling dat jij de TomTom de weg 
wijst. Het werkte echter wel, want precies om 12 uur par-
keerden we de auto bij de speelzaal. Tegelijkertijd ging 
mijn mobiel en een bezorgde Gerben Hendriks meldde 
zich. “Waar zijn jullie? We zitten te wachten op de cap-
tain!”. Ik kon vervolgens live antwoord geven, want ik had 
reeds oogcontact met Gerben. 
 
Nu we de reis met acht man volbracht hadden, kon er 
eigenlijk weinig mee misgaan, maar dat bleek een mis-
vatting. We speelden voor het eerst met het nieuwe 
speeltempo (40 zetten in 90 minuten met een half uur 
extra en een halve minuut per zet erbij vanaf de eerste 
zet) en leg dat maar eens uit aan zo’n klok. Het zetten 
van de klok kostte ongeveer vijf minuten per klok en zo 
zaten we zeker twintig minuten te laat achter de borden. 
Eenmaal aan de gang in het achterzaaltje van de kantine 
van een groot wijkcentrum bleek dat de klok bij de partij 
van Gonzalo Tangarife en oud-ASV-er Hans van Leeu-
wen uit de pas liep. Er kwam geen tijd bij en het ritueel 
van het klok op tijd zetten begon opnieuw. Het deerde de 
bij ASV teruggekeerde Gonzalo niet. In een overtuigende 
stijl won hij zijn partij en bracht ASV op 2-2. Zo mogelijk 
nog overtuigender was de 0-1 van Ivo van der Gouw. Hij 
kende de opening domweg beter dan zijn tegenstander 
en won al snel een pion. Met knap spel werd een gewon-
nen eindspel bereikt. Daarmee hadden de twee oudste 
spelers het verjongde team op het goede spoor gezet. 
Het enthousiasme over deze zeges was kennelijk zo 
groot dat het luister werd bijgezet door een symfonieor-
kest in de grote zaal. De tonen die onze zaal bereikten, 
waren misschien wel erg mooi, maar combineerden niet 

zo lekker met het spelen van een schaakpartij. De deur 
ging dicht en het geluid verstomde, maar de temperatuur 
liep vervolgens snel op. Tsja, en we hebben toch alle-
maal schaken als sport gekozen, omdat we daar niet van 
gaan zweten…… Deze middag was het anders en zo 
parelden mij de zweetdruppels op het voorhoofd. Het kan 
ook zijn dat dit veroorzaakt werd door mijn beroerde stel-
ling, maar daar zullen we nooit achter komen. Feit was 
wel dat ik net een zet te laat een pion offerde in een voor 
mij niet eens onbekende opening. Al gauw bleek dat dat 
echt verschil maakte. Oud-ASV-er Paul Waenink wist wel 
raad met mijn gestuntel en bracht SMB op 3-2. Er volgde 
nog drie remises en zo bleven we met lege handen ach-
ter. Jammer, want we hadden met name de drie jeugd-
spelers een goede start willen geven in de promotieklas-
se. Zeker is dat het drietal qua spel aantoonde op dit ni-
veau thuis te horen. Helaas zat het niet heel erg mee. 
Bent Schleipfenbauer kwam na een schitterend torenoffer 
in een gewonnen stelling, maar toen de tegenstander het 
offer weigerde, liet hij zich neppen. Het torenoffer was 
namelijk niet twee zetten achter elkaar goed. Ook Xadya 
van Bruxvoort speelde fantastisch. Ze bleef een geoffer-
de pion voor en omzichtig manoeuvrerend leek er ten-
minste een degelijke remise aan te komen. Helaas be-
landde Xadya in een matnet. Het zijn de ongelukjes die 
ons allemaal met enige regelmaat overkomen. Snel verg-
eten en de volgende partij weer even onbevangen star-
ten. Die punten komen vanzelf. Pieter Verhoef stond de 
hele partij met de rug tegen de muur, maar boog niet. 
Eindeloos de goede verdedigingszetten doen, is een 
kunst op zich en die beheerste Pieter. Remise!  
 
Resumerend kunnen we zeggen dat we onszelf een 
beetje tekortgedaan hebben met de 4½-3½ nederlaag. 
Tegelijk werd duidelijk dat dit team voor verrassingen kan 
zorgen. Als we dit niveau van de partijen kunnen volhou-
den, dan komt het zeker goed met het vierde.  

OSKA 2013 
Léon van Tol, Peter Boel & Nico Schoenmakers 

Zoals elk jaar werd ook dit jaar het open schaakkampi-
oenschap van Arnhem georganiseerd door ASV en in het 
bijzonder door Erik en Ruud met hulp van een heleboel 
vrijwilligers. Zowel bij het opbouwen, afbreken en alles 
wat daartussen gebeurt konden ze het natuurlijk niet he-
lemaal alleen. Maar in tegenstelling tot normaal, had Erik 
geen tijd (zin?) om het verslag te maken, dus dat mocht 
ik dit jaar doen. Tja, ik had zelf gespeeld, dus een echt 
objectief verslag valt door mij natuurlijk niet te maken. 
Daarom heb ik de hulp van andere deelnemers ge-
vraagd. 
 
Eerst terug naar de voorgeschiedenis. Door problemen 
bij de organisatie van het OSBO-kampioenschap, was 
besloten om dat (dit jaar)  samen te voegen met het OS-
KA, dus er waren drie titels te verdelen. Op de samen-
stelling heeft het weinig effect gehad. Net als andere ja-
ren bestond het deelnemersveld uit een aantal sterke 
gevestigde namen, een groep jonge honden en natuurlijk 
een grote groep ASV-ers die een gooi naar de eeuwige 

roem wilden doen. Dankzij die mix van spelers werd het 
weer een toernooi met veel sfeer, veel strijd maar helaas 
geen spannend toernooi. 
 
Waar bij kuifje Janssen en Janssen af en toe wat sullig 
overkwamen, was daar hier niets van te merken en ver-
deelden zij de drie titels onder elkaar. Soeverein hebben 
ze vanaf het begin bovenaan gestaan, ze zijn nooit echt 
in de problemen geweest en daardoor dus ook de terech-
te kampioenen. Maar dat betekent niet dat er geen ver-
rassende uitslagen vielen. Één daarvan viel al in de eer-
ste ronde. Maar ik laat het slachtoffer graag zelf aan het 
woord. 
 
Leuke Opening (Peter Boel) 
 
Dit jaar mocht ik het OSKA openen tegen een jong meis-
je met de laagste rating van de hele lijst. Zestien jaar, 
nimf-achtig, de benen regelmatig onder zich gekruist op 
de stoel om hoger te kunnen zitten.  
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Ik had gewaarschuwd moeten zijn: dat deed Anish Giri 
vroeger ook. 
 
Halana Vlaming-Peter Boel 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 g6 6.Le 3 
a6  
Mooi, ik zit weer in mijn knollentuin. Een 7-Upje dan 
maar? 
7.f3 b5 8.Dd2 Lb7 9.0–0–0 Pbd7 10.g4 Pe5  
Alles in navolging van de experts. Wel heb ik altijd een 
licht wantrouwen gehad tegen deze zet. De alternatieven 
zijn 10...h6, 10...Pc5!? of 10...Tc8!?, wat ik weleens te-
gen Remco Gerlich heb gespeeld. 
11.g5 Pfd7 12.f4  
Niet lang nadenken, gezonde zetten spelen, niet gehin-
derd door kennis. 
12...Pg4 13.Lg1 e5 

Dit herinnerde ik me allemaal. En inderdaad, dit trucje is 
nog bekend uit een partij McDonald-Ward, Southend 
2009. Als wit slaat krijgt zwart een mooi paard op e5. 
14.h3!N  
De grote Draken- en Dragadorf-kenner Chris Ward werd 
in de genoemde partij geconfronteerd met 14.Pf3 en hij 
bleef tactisch overeind met 14...exf4 15.Lh3 h5 16.Ld4 
Pde5 17.Dxf4 Pxf3! 18.Lxh8 Dxg5 19.Dxg5 Pxg5 20.Lxg4 
hxg4. Zwart had mooie compensatie voor de kwaliteit en 
maakte remise op zet 32. Niet de beste manier om op 
winst te spelen, maar wanneer krijg je zoiets nou hele-
maal op je bord? 
De zet van Alana is dus nieuw, maar volstrekt logisch. 
Zwart kan nu niet dekken met ...h7–h5 en moet dus de 
stelling openen, wat in het voordeel is van de beter ont-
wikkelde partij. 
14...exd4 15.Lxd4 Pge5  
Gedwongen, want als zwart hxg4 toelaat kan hij nooit 
meer rokeren wegens Dh2. 
16.fxe5 dxe5  
Ik verwierp 16...Pxe5 wegens 17.Pxb5!? axb5 (17...Le7 is 
objectief het beste, misschien zelfs speelbaar!) 18.Lxb5+ 
Ke7 19.Lxe5 dxe5 20.Dd7+ (goed genoeg, maar 
20.Db4+ is nog erger). 
17.Le3 
 
(zie volgende diagram) 
 
 

Hier ging ik echt de denktank in. Hoe langer ik naar de 
stelling keek, hoe minder die me beviel. 
17...Lc5  
Ook het oorspronkelijk geplande 17...Lb4 loopt niet goed 
af na 18.a3! (18.h4 Dc7 19.Lh3 Td8=) 18...Lxc3 19.Dxc3 
en zwart is in de problemen. Hij kan alles dekken na 
19...0–0 (na 19...Lxe4 hakt wit toe met 20.Txd7! Kxd7 
21.Lxb5+ axb5 22.Td1+, hoewel dat nog niet eens hele-
maal uit is) 20.Dd3 Lc6, maar daar is alles wel mee ge-
zegd.  
Op 17...Pc5 had de jonge Bergense 18.Df2! klaarliggen. 
18.Lxc5  
Ook hier was 18.Pxb5! mogelijk. Zwart moet dan de pion 
offeren met 18...0–0 en met ...Db6 tegenkansen zoeken. 
18...Pxc5 19.De3 Dc7 

20.h4!?  
Opnieuw logisch en gezond. Ik zat me ondertussen af te 
vragen wat ik op 20.Lxb5+! moest doen; na 20...axb5 
21.Pxb5 21...Dc6 22.Pd6+ Kf8 23.Thf1+– heeft wit een 
beslissende aanval en 21…Db6 22.Pd6+ Kf8 23.Pxb7 
Dxb7 24.Dxc5+± is ook niet fijn. 
20...0–0 21.Lh3 Pe6?!  
Zwart heeft toch enige verlichting na 21...Tad8! en wit 
staat niet zo veel beter meer. Ik hoopte tegenkansen via 
de f-lijn te krijgen, maar word in plaats daarvan in record-
tijd opgerold. 
22.Lxe6 fxe6 23.h5 b4?  
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Houdini geeft de taaiere verdediging 23...gxh5 24.Txh5 
Df7 25.Dh3 b4 met als pointe 26.Th1 Df3! 27.Dxe6+ Df7 
28.Dxf7+ (28.Dh3? Lc8) 28...Txf7 29.Pd5 Lxd5 30.exd5 
Td7 31.g6 Txd5 32.gxh7+ Kh8 33.Te1 Te8 34.Te4 a5 
35.b3± en wit moet nog wat werken in het eindspel. Maar 
wie vindt zoiets? 
24.hxg6!  
Opnieuw zonder aarzelen gespeeld! Mijn laatste hoop 
was gevestigd op 24.Pe2 Tac8! (ik moet toegeven dat ik 
24...Dc4? 25.hxg6 Lxe4 van plan was, maar dat verliest 
na 26.gxh7+ Kh8 27.Pd4!+–) en nu loopt de volgende 
scherpe variant uit op remise: 25.c3 gxh5 26.Txh5 Dc5 
27.Dh3 bxc3 28.Txh7 (28.Pxc3 Lxe4=; 28.g6 cxb2+ 
29.Kxb2 Dc2+ 30.Ka3 Dc5+ 31.Kb2 Dc2+=) 28...cxb2+ 
29.Kxb2 Dc2+ 30.Ka3 Dxd1 31.Th8+ Kf7 32.Th7+ Kg8=. 
24...bxc3 25.Txh7 cxb2+ 26.Kb1  
Er is geen verdediging meer. Na 
26...Tac8 27.Txc7 Txc7 28.Db6 Te7 29.Td8  
… gaf ik op. 
Dat was het hoogtepunt van het toernooi – voor mijn te-
genstandster... van wie we nog wel meer zullen horen! 
Voor mij ging het er nu om de 
schade beperkt te houden. Dat 
lukte redelijk, vooral na een 
noodzakelijk mazzeltje in de 
tweede ronde tegen Martin We-
ijsenfeld. 
 
Zo’n weekendtoernooi bestaat 
uit drie lange dagen en dat bete-
kent dat naast goed schaken 
het ook belangrijk is om je ener-
gie goed te doseren. Voor dag  
twee had ik daarom de middag 
vrij genomen. Achteraf een goe-
de keus, want mijn ochtendpartij 
was met afstand de langste par-
tij van het toernooi. Het was een 
andere verrassing, namelijk een 
overwinning tegen Sander van 
Eijk, van onze vrienden uit Wa-
geningen. Doordat hij te ver was 
gegaan in zijn winstpogingen 
wist ik na ruim vier en een half 
uur het punt binnen te halen. 
Snel naar huis en ’s avonds 

weer terug om tegen Jaap Houben de aansluiting bij de 
koploper te houden. Daarvoor diende ik wel te winnen. 

Na wat geschuif achter de linies, stond er een stelling op 
het bord waarin ik kon kiezen om op safe te spelen met 
bv Dc2, maar dan zou ik het initiatief om de stelling te 
openen bij Jaap neerleggen. Maar ook omdat ik de ambi-
tie had om te winnen opende ik de stelling met  
23.d4!? exd4  Maar het was wel behoorlijk rekenen, want 
wat gebeurt er na 23… Pxa4  ? Een mogelijk vervolg is 
24.Dc2, exd4 25.Lxd4,c5 (Na een zet als b5 volgt b3 en 
dat maakt het spel voor zwart alleen maar lastiger) 
26.Le3,Pb6 27fxg6,hxg6 28.e5. En hoewel ik niet precies 
wist hoe ik dit in moest schatten, geloofde ik dat het goed 
voor mij moest zijn. Achteraf geeft de computer mij gelijk, 
na 28.e5,f5 29 Txd6 Tf6 30 exf6,Dxd6 31g5 heeft wit een 
duidelijke plus! In de partij volgde   
24.Dxd4 Te8 . Als nu 24….Pxa4, volgt 25.Lf4,Td8 
26.c5!,Pxc5 27.Lxd6,Txd6 28. Dxd6, Dxd6 29.Txd6 en 
volgens de computer staat wit duidelijk beter, maar ik 
vond het lastig te spelen, hoewel de witte kansen wel 
groter zijn dan de zwarte. Het ging verder met: 
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25.Pc3,gxf5 26.gxf5 Lg3 27.Lf4, Lxf4 28Txf4 Td8 
29.Kh1,b6   

En hier had ik groot voordeel kunnen krijgen met 30.Pd5! 
cxd5 31.Dxd5+,Le6 32 fxe6 en zowel na Pxe6 33.Tfd1 of 
32….Dxe6 33.Dxe6,Pxe6 34 Txf6. Ik raakte nu het voor-
deel kwijt na  
30.Tg4,Kh8  31.Lf3 La6 32.Tdg1 Tg8 33.Le2 De5 
34.Txg8+ Txg8 35.Txg8+ Kxg8 36.Dg1+ Kf8 37.Dg4 
De7 38.Kg2 Df7  

Op dit moment sta ik duidelijk minder, maar met taai ver-
dedigen haal ik er uiteindelijk toch een halfje uit.  
39.Dh4 Ke7 40.Dh6 Pd7 41.b3 Pc5 42.Ld1 Kd7 43.Kf2 
Kc7 44.Lc2 De7 45.Pe2 Lc8 46.Df4 Ld7 47.Pg3 Le8 
48.Ke3 Kb7 49.Ld1 Pa6 50.Kd4 d5 51.exd5 Dc5+ 
52.Kc3 cxd5 53.Dd4 Db4+ 54.Kc2 Pc5 55.De3 Lc6 
56.Lf3 dxc4 57.Lxc6+ Kxc6 58.De8+ Kb7 59.Df7+ Ka6 
60.Dxc4+ Dxc4+ 61.bxc4 Pxa4 62.Pe4 Pc5 63.Pxf6 h6 
64.Pg4 h5 65.Pf6 h4 66.Pd5 Pe4 67.f6 Pd6 68.Kb3 Kb7  
69.Pe7 Kc7 70.Pg6 Kd7 71.Pxh4 Ke6 72.Pg2 Kxf6 
73.Pe3 Ke5 74.h4 remise 
Ook deze partij duurde meer dan vier uur. Daarna naar 
huis, maar hoe dat voelde voor mij heeft Nico goed be-
schreven. 
 
Het laatste daggevoel van een eenvoudige weekend-
toernooispeler (Nico Schoenmakers) 
 
Zondagochtend. Acht uur precies. De wekker loopt af. 
Een korte nachtrust gehad. De partij van gisteravond 
spookte de afgelopen nacht door mijn hoofd. Had ik niet 
toch beter 16. Pd5 gespeeld in plaats van 16. Lg5? En 
was 47. Tc7 niet te vroeg? Eerst 47. a5 en 48, b6 en 
daarna Tc7? Dit is toch gewoon winnend, verdraaid nog 
aan toe! Om half vier viel ik eindelijk in slaap. 
Om half tien begint de vijfde ronde van het OSKA. Mijn 
onderrug voelt stijf aan. Mijn hoofd zwaar. Nog twee par-
tijen. Nu eerst koffie en even de ASV-site bekijken. Ik heb 
zwart en mijn tegenstander heeft 80 elo-punten minder 
dan ik. Nog even een paar openingen met zwart doorne-
men. Mijn broodje eet ik met het bord op schoot, terwijl ik 
het Spaans doorneem. Het is inmiddels tien voor negen. 
Tijd om in de auto te stappen. Op naar het Lorentz. 
‘Sunday, bloody Sunday’. 
 
Tja, wat kan ik daar aan toevoegen. Nou, dat Nico 
(volgend jaar eindelijk de winnaar van de b-groep) zijn 
beide partijen op zondag wist te winnen en ik nauwelijks 
nog een goede zet uit mijn vingers kreeg… Volgend jaar 
beter. Voor de eindstanden en om te zien hoe je favoriete 
ASV-er het heeft gedaan: zie de ASV website. 
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Even voorstellen: OntHout 
Ruud Wille 

Opnieuw is ASV-Nieuws verrijkt met een nieuwe adver-
tentie. Prachtig!! Dit keer uit eigen gelederen. We kennen 
natuurlijk allemaal Theo Jurrius. Achter het bord een heel 
creatieve schaker die zijn tegenstander vaak met prachti-
ge wendingen op fraaie wijze tot opgave weet te dwin-
gen. Maar daar is het niet bij gebleven. Die creativiteit is 
ook terug te vinden in zijn bedrijf  

 

”ONTHOUT””ONTHOUT””ONTHOUT””ONTHOUT” 

 

Inderdaad, een naam die je nooit meer kunt vergeten. Op 
een bijzonder gevarieerde wijze is op zijn site 
www.onthout.nl te zien wat voor mogelijkheden er zijn om 
hout te gebruiken en te bewerken. Op originele wijze 
weet Theo van hout fraaie objecten te maken. Zo ont-
staan niet alleen kunstzinnige uitingen maar ook prakti-
sche gebruiksvoorwerpen. 

 

“Zo’n vier jaar geleden ben ik hier mee begonnen”, aldus 
Theo. “Ik heb het me verder zelf allemaal aangeleerd”. 
En als u de resultaten bekijkt dan zult u meteen toegeven 

hoe vaardig Theo met hout omgaat. Het is dan wellicht 
allemaal net even wat robuuster van vorm maar dat geeft 
juist daardoor meteen ook iets authentieks en daarmee 
een aparte uitstraling. “Het is dan ook niet te vergelijken 
met  bijvoorbeeld de strak vormgegeven meubels die 
tegenwoordig woningen sieren”, aldus Theo. 

 

heo richt zich op dit moment voornamelijk op houten 
meubels en tafels maar ook grote schaakstukken, - 
schaakborden en andere soorten bordspelen komen van 
zijn hand.  

 

“Maar eigenlijk is alles mogelijk”, voegt Theo er aan toe. 
“Als mensen bepaalde ideeën hebben kunnen ze altijd bij 
mij aankloppen”. Dus wilt u uw tuin verfraaien met bij-
voorbeeld een picknicktafel of een zandbak voor de kin-
deren of heeft u andere wensen voor een mooi houten 
voorwerp bespreek het eens met Theo.  
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Probleemrubriek: Groeneveld 
Hendrik van Buren 

In het begin vulde ik deze rubriek vaak met thema’s, die 
in de problematiek voorkomen. De laatste tijd behandelde 
ik vaker een componist. De laatste Nederlander, die ik in 
dat kader behandelde was ons eigen oud-lid Jan van 
Woerden. Die aanpak kan overigens erg leuk zijn omdat 
er heel wat Nederlandse problemisten geweest zijn, die 
bij de top van de wereld hoorden. Dat deed Nederland 
overigens zelf ook. Wie naar de prestaties keek op de 
FIDE-lijsten van de tachtiger en negentiger jaren zag al-
tijd de Sovjet-Unie bovenaan staan en na een hele tijd 
niets, Nederland op de tweede plaats. Toppers als Gold-
schmeding en Haring, omringd door een reeks anderen 
zorgden daarvoor. Vandaag ga ik iets verder terug. Ook 
in de vijftiger en zestiger jaren waren er Nederlanders in 
de voorste gelederen. Een van hen was Cornelis Groene-
veld. Hij was een allround schaker. Cornelis werd in 1922 
in Rotterdam geboren. Hij bleek talent voor het schaken 
te hebben. Al op zijn zestiende speelde hij in het eerste 
team van Spangen. Direct na de oorlog kwam hij naar het 
oosten van het land en heeft verder in Aalten gewoond. 
In die jaren had hij nog tijd voor het actieve schaak. Zo 
werd hij in 1947 OSBO-kampioen. Even later bij de voor-
wedstrijden voor het Nederlands kampioenschap ver-

sloeg hij o.a. Donner in 19 zetten. (Ik heb moeite om die 
partij hier niet te laten zien; maar dit is een probleem-
rubriek.) In dat toernooi liet hij niet alleen Donner maar 
ook Bouwmeester achter zich. Als problemist brak hij in 
de vijftiger jaren door. Hierbij scoorde hij veel prijzen, 
vooral ook internationaal. In die jaren begon hij ook met 
correspondentieschaak, omdat de vaste tijden van club- 
en andere wedstrijden niet altijd pasten. Maar ook daar 
bleek hij van alle markten thuis en veroverde de titel van 
internationaal meester van de ICCF. Hoeveel van Groe-
nevelds problemen zijn er gepubliceerd? Het is niet pre-
cies bekend. Zelf hield hij het niet bij. Volgens het Neder-
lands Probleemarchief zullen het in elk geval meer dan 
500 zijn. Zoveel hebben zij er zelf. Maar men mag aanne-
men, dat het er tegen 550 zijn. Groeneveld is tot begin 
negentiger jaren als problemist actief gebleven. Opmer-
kelijk daarbij is, dat hij in deze lange periode bijna uitslui-
tend tweezetten maakte. Alleen helemaal in het begin 
schijnt hij een paar helpmats te hebben gemaakt. Ik heb 
zelfs geen driezet van hem. Natuurlijk laat ik wat proble-
men van hem zien. Maar ik wil dat anders dan anders 
doen. Probeer ze zelf op te lossen. Mocht het niet lukken 
dan staan de oplossingen in het volgende nummer.  

 

1 

2 

3 

4 
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Jeugdhoek 
Frank Schleipfenbauer 

Na lange tijd te zijn weggeweest weer terug in ASV 
nieuws : De jeugdhoek. Omdat ik niet verwacht dat de 
senioren van ASV elke week onze jeugdsite bezoeken 
dacht ik wel dat het aardig was de laatste stand van za-
ken bij de jeugd op deze manier aan de man / vrouw te 
brengen. 
 
Om met de vrouw te beginnen. Xadya is bij het NK Snel-
schaken in Bunschoten in de B categorie Nederlands 
kampioene geworden! Weer een hele mooie prestatie 
van haar. Terwijl ze ook een grote bijdrage levert bij de 
opleiding van onze nieuwe jeugdspelers op onze jeugdaf-
deling blijft ze ook nog stilletjes de prijsjes pakken. Com-
plimenten hiervoor. 
 
Dan doorgaand naar de rapid-spelende mannen en vrou-
wen. Hoewel zij niet in de prijzen gevallen zijn was het 
NK rapid Mierlo 29 september j.l. met 3 deelnemende 
jeugdteams toch zeker succesvol. 
 
Het AB team bestaande uit Xadya, Pieter, Wisse en Bent 
eindigde op een goede plek bovenaan de middenmoot 
zoals verwacht. De 2 D-teams met in de D1; Cas Hum-
melen, Mika Bloksma, Job Koot en Vincent Hoffman en in 
de D2; Rabia Zararsiz, Adam Drysdale, Ilias Drysdale, 
Mert Esen kwamen lager uit in de rangschikking maar 
deden zeker net zo enthousiast hun best. Misschien had 
men van ons D1 team meer verwacht dan een plek onder 
ons D2 team maar gezien de volgende foto waren zijn 
misschien toch het meest succesvol. Zij scoorden een 
hele taart!  

En dan ons AB team dat in de KNSB promotieklasse A 
speelt. Dit betreft wedstrijden van 2 uur per persoon per 
partij, met een tijdcontrole op de 35e! zet,  tegen tegen-
standers met een rating van ca. 1000 tot wel 2000! 
In de eerste ronde op vrijdag 14 september wist het team 
met Bent, Pieter, Bryan en Wisse een grootse 4-0 over-
winning in Hengelo te behalen op Minerva A2. De reiss-
tijd (1 uur en 1 uur terug) bedroeg toen het dubbele van 
de speeltijd (krap 1 uur)! Toch bijzonder! 
In de tweede en derde ronde, met alle teams gemeen-

schappelijk gespeeld op 5 oktober in Apeldoorn,  moest 
de hierdoor behaalde eerste plaats verdedigd worden 
door Bent, Tom, Bryan en Wisse.  

Eindigde de eerste wedstrijd die dag nog in een lichtelijk 
teleurstellende 1-3 nederlaag tegen Moria Domtoren 
(alleen Tom won), de tweede wedstrijd die dag werd er 
met 3-1 gewonnen van Opsterland A1(Bent, Tom en Bry-
an wonnen). Hierdoor staat ASV toch weer netjes op een 
derde plek in de KNSB Promotieklasse A. 
Het vervolg is 9 november. Dan worden, wederom ge-
meenschappelijk in Apeldoorn, de 4e en 5e ronde ge-
speeld. 

En als laatste is iedereen uitgenodigd ons jeugdige ASV 
11 team te steunen dat morgen, vrijdag 25 oktober , 
haar eerste OSBO wedstrijd in de 4e klasse D thuis 
speelt.  Aanvang 19.30 uur in ons clubgebouw. 
 
Met Peter van Bruxvoort als teamleider verwacht ik dat 
dit team dit jaar hoge ogen gaat gooien. Naar verwach-
ting spelen vrijdag Tom, Bryan, Seyma, Teun, Em en 
Wisse en zal UVS 6 het heel lastig gaan krijgen in ons 
clubgebouw. Met Mook 2 en Millingen als concurrenten in 
deze klasse zal het wel een heel zwaar seizoen worden 
waar ze veel zullen moeten leren, maar dat is natuurlijk 
ook de bedoeling! Komt allen morgen kijken hoe de toe-
komstige ASV toppers er voor gaan! 
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Zomertoernooien 
Bent Schleipfenbauer 

Nadat ik geen school meer had kreeg ik de kans om weer 
lekker te schaken in de zomer. 
Eerst kwam het Open NK in Dieren en een week later 
was het Open Nederlands Jeugdschaakkampioenschap 
aan de beurt.  
 
In de eerste ronde van Dieren mocht ik tegen de jeugd-
speler Mick van Randtwijk spelen. Na een zeer geslaag-
de opening kreeg ik de kans om het onmiddellijk af te 
maken met een torenoffer:  
B. Schleipfenbauer (1682) –  M. van Randtwijk (1524) 1e 
ronde 

17. Txf7 Kxf7 
Als zwart te toren niet aanneemt kan wit op e7 of g7 
slaan en als zwart 17… e6 speelt heeft wit 18. Pc7+ met 
mat. 
18. Df3+ Ke8 19. Pc7+ Kd8 20. Pe6+  
Het witte paard domineert het hele bord en al snel loopt 
zwart mat. 
Het toernooi leek goed te beginnen, in de tweede ronde 
speelde ik tegen Remco Heite. 
De naam kwam me al vaag bekend voor; Remco Heite 
heeft een heus toernooi naar zich vernoemd gekregen. 
Jammer genoeg liet ik hem wel met remise ontsnappen. 
 
Na die remise ging het bergafwaarts; eerst gaf ik een 
remise stelling weg door een pion te cadeau geven en 
daarmee ook de partij. De partij erna speelde ik tegen 
een lager geplaatste speler en door slecht spel kwam ik 
zo goed als verloren te staan maar ontsnapte met remi-
se. 
En van de ene op de andere dag verbeterde ik mijn spel 
en stroomden de punten binnen. Ik scoorde toen tegen 
gemiddeld 80 punten sterkere tegenstanders 3.5/4 en 
moest nog de laatste ronde winnen voor een goede klas-
sering: 
 
B. Schleipfenbauer (1682) – S. Dijksman (1812) 9e ronde 
 
(zie volgende diagram) 
 

Ik heb 23. g4 gespeeld om wat onrust te zaaien in ko-
ningsstelling van zwart. 
Na het gespeelde 23… g6 heeft wit 24. Lxg6 en wint wit 
het stuk met rente terug. 
Er volgde 24… hxg6  25. Pxe6  Td6 25… Txe6 is ook 
niet goed; na 26. Txe6  xe6 27. Dxg6 voorspelt niet veel 
goeds voor zwart.   
26. Pd4  Te4  27 Kg2 Kg7? Dit verliest een pion 

28. g5 Het punt is nadat het paard gespeeld wordt wit 
een pion wint op e4. Maar na 28.. Txe2??  speelt wit 29. 
xf6+  en kunnen de stukken al snel in het doosje. 
Na een matige start finish ik met 4.5/5 en kom zo nog op 
een ongedeelde 4e plaats met een tpr van 1893. 
Heel veel rust daarna had ik niet want 3 dagen later zat ik 
alweer in Twente om mee te spelen aan het ONJK. On-
der de hoede van ASV-er Pascal Losekoot met 9 andere 
schakers zaten we op een boerderij waar we ons prima 
vermaakten en konden voorbereiden. 
Ook hier begon ik met een matige start; De eerste ronde 
verloor ik van de Zyon Kollen (2200+) en de ronde daar-
na speelde ik remise tegen een 1300 speler. 
Ik won de derde ronde soepel maar kond de 3e dag twee 
keer geen vuist maken tegen op papier zwakkere spe-
lers. 
Zo keek ik al na 5 ronden tegen een minscore aan. 
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Maar op de 4e dag keerde het tij. 
 
Y. Brantjes (1968) – B. Schleipfenbauer (1717) 6e ronde 

Nadat ik 4.5 uur tegen een slechtere stelling heb aange-
keken kwam ik in de tijdnoodfase eindelijk beter te staan. 
1. Pxd6 is de meest voor de hand liggende zet waarna ik 
met 1… Pc5 eeuwig schaak probeer te verhinderen en 
door te lopen met de f-pion. 
Maar na het gespeelde 1.Txb6?? heeft zwart  Pe5+! Wit 
loopt nu in een matnet of moet een toren geven. 
Na deze winst ging het al een stuk beter, op dag 5 speel-
de ik twee keer remise tegen gemiddeld 1900+ en de 
laatste ronde mocht ik tegen de nummer 6 geplaatst, dus 
ik kon de laatste ronde vrijuit spelen. 
 
J. Bakker (1933) – B. Schleipfenbauer (1717) 

Ik ben uit de opening gekomen met een klein voordeeltje, 
wit heeft net 16. Lb6 gespeeld om een pion op te halen 
maar mijn tegenstander heeft mijn tussenzet gemist: 

16… Tc3! Wit heeft geen goed antwoord, 17. xc3 gaat 
mat na Dxa3 
17. Tc1?!  Dit neemt het laatste vluchtveld van de koning 
af; de laatste reddingspoging was 17. Dc1  Tfc8  18. 
Thd1  Txa3!  19. xa3 Lc3 Wit moet de dame geven om 
mat te voorkomen. 
Nadat ik Lc3 speelde was ik bang dat wit misschien iets 
teveel materiaal terug zou krijgen. 
20. Dxc3  Txc3  21. Td8+  Kg7  22. Ld4+  f6  23.  L xc3  
Dxa3 
Wit heeft genoeg materiaal voor de dame, maar moet nu 
om mat te verhinderen een toren en een stuk teruggeven 
24. Lxf6+  Kxf6 25. c4  Lf5+  en wit moet nog een toren 
geven en geeft op 
 
Na deze soepele overwinning kom ik met 5.5/9 nog op 
een gedeelde 5e plaats 
in de A-groep. 
Met een tpr van 1893 
in Dieren en een tpr 
van 1853 op het ONJK 
ben ik nog goed terug-
gekomen en heb ik ook 
nog 100 ratingpuntjes 
gesprokkeld ☺ 
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Schaaktrainingsmarkt donderdag 19 sept 2013 
N. Schoenmaker, Kees van Keulen, H. van Buren, P. Losekoot & W. Hendriks 

Uitslagen en stand Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

Sedert voorjaar 2006 organiseert ASV op maandagavond 
schaaktrainingen. De trainingen worden op drie nivo’s 
verzorgd, te weten speelsterkte < 1450 
(liefhebbersgroep), speelsterkte > 1450 en < 1850 
(middengroep) en speelsterkte > 1850 (topgroep). Do-
centen zijn Hendrik van Buren, Harm Steenhuis, Léon 
van Tol (liefhebbersgroep), Pascal Losekoot 
(middengroep) en Willy Hendriks (topgroep). 
 
Op donderdagavond 19 september werd een schaaktrai-
ningsmarkt gehouden in ons clublokaal. Het thema van 
deze avond was schaaklegende Bobby Fischer. 
Hendrik van Buren behandelde in een workshop het the-
ma: Wat deed Fischer niet goed?  Aan de hand van 
partijvoorbeelden (inslaan op b2, Koningsgambiet) wer-
den fouten van Fischer die de wereld rond gingen be-
sproken. 

Pascal Losekoot verzorgde eveneens een workshop van 
een uur. In zijn minitraining legde Pascal de basisprinci-
pes  van de Koningsaanval uit aan de hand van enkele 
partijvoorbeelden van Fischer. 
Willy Hendriks’ thema  in zijn workshop was: Kunnen 
pionnen onderbroken worden? Overwegingen bij een 
beroemde Fischer-combinatie..De workshop was een 
soort proeve van zijn werkwijze. 
Aansluitend verzorgde Harm Steenhuis een lezing  over 
het fenomeen Fischer. Fischer verliet nogal eens voortij-
dig een toernooi, waaraan hij deelnam. De prikkelende 
stelling die Harm ons voorhield was: “Was de achterlig-
gende oorzaak hiervan niet gewoon, dat Fischer bang 
was voor Spassky?!” En zou dit niet de werkelijke reden 
zijn, dat Fischer in 1975 niet tegen Karpov aantrad om 
zijn wereldtitel te verdedigen. Angst! 

ronde 1 (gespeeld op 01-10-2013) 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 

Rob Cornips Hub Kusters 1-0 

Jan Vermeer Hans Donker 0-1 

Walter Manschot Albert Marks 0-1 

Kazem Mollahosseini Ben Bergen 1-0 

Jaap Glazenburg Robbert Lubbers 1-0 

Henk Schunk Gerrit Jansen 1-0 

Horst Eder Ko Kooman 1-0 

ronde 2 
Hans Donker Rob Cornips 1-0 

Albert Marks Horst Eder 1-0 

Kazem Mollahosseini Jaap Glazenburg 0-1 

Hub Kusters Henk Schunk 1-0 

Ko Kooman Jan Vermeer 1-0 

Robbert Lubbers Walter Manschot 0-1 

Gerrit Jansen Ben Bergen 0-1 

Bob Sanders Fritz 8 1-0 

ronde 3 
Hans Donker Albert Marks 1-0 

Jaap Glazenburg Rob Cornips 1-0 

Hub Kusters Kazem Mollahosseini rem 

Jan Vermeer Bob Sanders 1-0 

Horst Eder Walter Manschot 1-0 

Ben Bergen Henk Schunk 0-1 

Robbert Lubbers Ko Kooman 0-1 

Fritz 8 Gerrit Jansen rem 

Ranglijst Daglichtschaak 
na ronde 3 seizoen 13/14 

Nr 
Voor-
naam Naam pnt Rat par grp TPR 

1 Hans Donker 3 1734 3 AA 2186 
2 Jaap Glazenburg 3 1625 3 A 1942 
3 Albert Marks 2 1820 3 A 1775 
4 Horst Eder 2 1598 3 BA 1813 
5 Henk Schunk 2 1597 3 A 1558 
6 Ko Kooman 2 1604 3 A 1710 
7 Kazem Mollahosseini 1,5 1411 3 B 1554 
8 Hub Kusters 1,5 1692 3 A 1608 
9 Rob Cornips 1 1804 3 A 1542 
10 Jan Vermeer 1 1719 3 A 1463 
11 Ben Bergen 1 1358 3 B 1220 
12 Walter Manschot 1 1610 3 A 1476 
13 Bob Sanders 1 1453 2 B 1544 
14 Gerrit Jansen 0,5 1006 3 B 1079 
15 Fritz 8 0,5 1383 2 B 1059 
16 Robbert Lubbers 0 1412 3 B 1219 
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Ter afsluiting van de trainingsmarkt is de deelnemers de 
gelegenheid geboden - het uitspeelonderdeel  - het ge-
leerde in de workshops op het schaakbord in de praktijk 
te brengen. 
 
We kunnen terugkijken op een geslaagde avond. Of er 
ieder jaar (of één keer in de twee jaar) een trainingsmarkt 
wordt gehouden zullen we nog bezien. Het format work-
shop / lezing / uitspeelonderdeel lijkt zonder meer voor 
herhaling vatbaar. Wellicht is de trainingsmarkt te combi-
neren met een rapidavond. Na de workshops van een 
uur zou dan gekozen kunnen worden voor óf (drie ron-
den) rapid óf het bijwonen van de lezing en aansluitend 
het uitspeelonderdeel óf nog twee rapidpartijen.  
 
Ten tijde van het schrijven van dit stukje, zondagmiddag 
29 september, zitten de trainingen voor de topgroep (17 
cursisten) en de middengroep (16 cursisten) vol. De lief-
hebbersgroep kent 14 deelnemers. Hierin zijn dus nog 
enkele plaatsen vrij. Voor degenen die nog twijfelen of ze 
aan de liefhebbersgroep gaan deelnemen, laat ik graag 
Kees van Keulen aan het woord. 
 
Kees van Keulen over de schaaktrainingen in de lief-
hebbersgroep 
We laten Kees van Keulen aan het woord, nadat ik hem 
eind april dit jaar een reminder voor de achtste en laatste 
trainingsavond en het evaluatieformulier van de liefheb-
bersgroep had toegezonden. 
“Beste Nico, 
Ik heb er geen recht op het evaluatieformulier in te vullen. 
Dat recht heb ik zelf om zeep geholpen door dit seizoen 
geen enkele keer op de cursusavond te verschijnen. 
Neen, nog erger, zelfs de laatste keer zal ik niet komen. 
Het resultaat daarvan zal je deugd doen; de laatste 
maanden heb ik vrijwel alleen maar verloren. Ik heb het 
daar zelf naar gemaakt, jullie geen gelegenheid gegeven 
daar iets aan te doen. Mij past niet anders dan hoon en 
jullie kunnen met opgeheven hoofde jullie handen van mij 
aftrekken. 
Volgend seizoen zal ik mij weer vol enthousiasme opge-
ven. Ik kom graag en zal er ook meestal zijn, als …… de 
oefenavond niet op maandag is. Is deze weer op maan-
dag, dan voorzie ik dat mijn rating nog verder zal dalen, 
dat jullie schamperlach zich tot één groot lachsalvo zal 
ontwikkelen, want daar heb ik het naar gemaakt. 
Excuses maken? Ach, mooie woorden, maar jullie heb-
ben er niets aan en ik ook niet. Het enige wat jullie er 
wellicht aan kunnen doen, is mij volledig kalt te stellen, 
mij volledig te negeren en de potentiële tegenstanders 
zodanig te supporten, dat ze me voortdurend en blijvend 
alle hoeken van het schaakbord laten zien. 
Mij past niet anders dan schaamte. 
Niettemin, a.s. maandag een fijne avond toegewenst. En 
als de opmerking valt dat ik weer afwezig ben en dat het 
juist voor mij zo nodig zou zijn dat ik me aan jullie lessen 
zou onderwerpen, dan heb ik het daar zelf naar gemaakt. 
Hartelijke groeten (met schaamrood op alle lichaamsde-
len), 
Kees.” (eind citaat) 
 
Op mijn - voor de hand liggende ☺ - vraag: “Mag ik jouw 
"schuldbekentenis" gebruiken voor een stukje cursisten-

werving via bijvoorbeeld ASV-nieuws?!”, antwoordde 
Kees het volgende. 
“Nog meer kandidaat-cursisten? Weer meer potentiële 
overwinnaars van zo’n structurele wegblijver. Kortom, 
daar heb ik geen belang bij. Gewoon opheffen die maan-
dagavondclub, met directe ingang. Afzeggen de trai-
ningsavond a.s. maandag! Laat je dat gezegd zijn! 
Maar als jij het in het belang van ASV vindt mijn schrijf-
sels te benutten, hieronder de voorwaarden: 
- 80% van de opbrengst is voor mij, 19% voor de clubkas 
en 1% voor jou; 
- naam en toenaam dient te worden vermeld, zodat ik alle 
geniepige, achter mijn rug om gemaakte plannetjes om 
mij te verslaan met open vizier tegemoet kan treden. Ik 
ben al aan het oefenen op het Herdersmat. 
Veel succes ermee, 
Kees.” (einde citaat) 
 
Trainingsmateriaal voor de liefhebbersgroep 
Al een paar keer heb ik op onze lessen de waarschuwing 
laten horen: “Pas op met het winnen van pion b2.” Dat 
slaan heeft al tot menig verliespartij geleid. Zelfs heb ik 
wel de grootmeesterlijke waarschuwing laten horen “Sla 
nooit op b2, zelfs niet als het goed is.” Je zou je bijna 
gaan afvragen of het wel eens goed kan zijn. Ja hoor. Er 
is zelfs een variant op gebaseerd, die door reeksen groot
-meesters zowel met wit als met zwart werd gespeeld. 
Het gaat om een variant van de Najdorf. De 
“waarheidszoekers” hadden grote behoefte om deze vari-
ant regelmatig te spelen om er uiteindelijk achter te ko-
men of die variant nu speelbaar is of niet. Men is er nog 
niet achter. Chess Base 2004 geeft 2338 partijen met 
deze “Poisoned Pawn variation”. 776 werden er door wit 
gewonnen, bij 704 partijen werd remise het eindresultaat 
maar 858 werden er door zwart gewonnen. Er was extra 
belangstelling voor de variant omdat Fischer hem met 
regelmaat speelde; zowel met wit als met zwart. En wat 
Fischer deed was heilig. Vooral liep het in de kijker omdat 
hij het zich zelfs verwaardigde de variant twee maal te-
gen Spassky te spelen om het wereld-kampioenschap. 
De eerste maal wist hij het via eeuwig schaak nog remise 
te houden. Maar de tweede partij ging voor hem verloren 
Na de match kwam er een vloed van partijen met het in-
slaan op b2. Daarbij bleek, dat er nog steeds grootmees-
ters waren, die de va-riant niet helemaal serieus namen. 
Zo las ik in de Russische Shachmaty in een commentaar, 
dat het toch wonderlijk was, dat Fischer nog geen vijf 
minuten nadacht over zo’n bedenkelijke zet (Dxb2).  Ook 
Kasparov, die de variant zelf regelmatig speelde, heeft er 
veel over geschreven. Dat zijn prachtige overzichten 
want hij loopt met een ijzeren logica de geschiedenis van 
de variant door: verbetering voor wit, verbetering voor 
zwart, nieuwe verbetering voor wit en weer een nieuwe 
verbetering voor zwart. Maar de grote belangstelling voor 
de variant is nog altijd opgehangen aan de match Spass-
ky – Fischer. Wat laat ik vanavond nu zien? Een partij uit 
de W.K. match. Ach nee, die kan iedereen in zoveel 
bronnen vinden. Ik vind, dat het in elk geval een partij 
moet zijn, die door zwart wordt gewonnen. De achterlig-
gende gedachte daarbij is de vraag of je ooit kan slaan 
op b2. Ja dat kan. Dat er daarna gewonnen wordt moet 
niet via een obscuur variantje gaan, maar in een van de 
hoofdlijnen. Kortom ik heb wel gekozen voor een W.K.  
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partij, maar dan eentje, die niet velen gezien zullen heb-
ben. Kan dat dan? Dat kan, mits je naar het dames-
schaak gaat. Ik laat de vijfde partij zien uit de match Chi-
burdanidze – Alexandria in 1982.   
1. e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Lg5 
e6 7.f4 Db6 8.Dd2 Dxb2  Dat is hem dan. Bij het witte 
antwoord begint de discussie al. Gebruikelijk was 9.Tb1  
Spassky kwam echter met een verrassing. Een zet van 
Nezhmetdinov, die al een kleine 15 jaar niet meer was 
gespeeld: 9.Pb3. Snel schakelde iedereen om naar die 
zet. Maar niet voor lang. In de meeste partijen ging men 
weer terug naar Tb1. Ook in de literatuur. Meestal wordt 
9.Pb3 nog wel genoemd, maar niet eens altijd. Da3 10.f5 
lang was e5 het standaardantwoord maar Spassky bracht 
deze betere zet in zwang. …Pc6 11. fxe6 fxe6. 12.Pxc6 
bxc6 13.e5  volgens Kasparov is dit de scherpste zet. 
Maar dat past geheel in de opening. Hij haalt de mening 
aan, dat wit scherp moet spelen. Als hij dat niet doet is 
het voordelig voor zwart. …dxe  dit had de voorkeur van 
Fischer  14.Lxf6 gxf6 15. Pe4  Volgens Kasparov is dit de 
enige weg waarlangs wit voordeel kan halen. …Le7  Een 
zet van Fischer, die heel lang als de beste gold. Pas veel 
later vond men …Dxa2. 16.Le2  h5 een nieuwtje van Fi-
scher. Tot dan werd hier …0-0 gespeeld. Maar in Vitolins 
– Gutman bleek, dat zwart dan een zware aanval naar 
zijn hoofd gesmeten kreeg met g4 en c4. 17.Tb3  Voor-
heen het standaardantwoord, maar toen vond men (pas 
in 2004) 17.Tf1 en bleek wit alsnog een zware aanval op 
te kunnen zetten. …Da4  

18.Pxf6 !! Hier komt Kasparov woorden en uitroeptekens 
tekort. De zet van Vitolins noemt hij briljant. Hij noemt dit 
een van de meest ongelofelijke offers, die hij ooit zag. …
Lxf6 19.c4 Ta7 20.0-0 Tf7 Tot hier volgden de dames 
beroemde voorbeelden als Timman – Ljubojevic  of 
Velimirovic – Nunn. Maar ook …Tf7 was niet nieuw. Het 
was al in meerdere partijen gespeeld. Meestal kreeg 
zwart dan voordeel nadat wit Tbf3 had gespeeld. In diver-
se analyses kwam toen de zet 21.Dd6 naar voren. Chi-
burdanidze nam dit over. 21…Le7  22.Dxe5 Txf1+ Lxf1 
23.Lf1 Ook dit was nog een bekende stand  23…Th7 
24.Tb8 en de wereldkampioene bood remise aan. 
Alexandria nam dit niet aan in de overtuiging, dat zij iets 
beter stond. 24…Kd7 25.Dd4 Ld6 26.Da7+ Kd8 ! 
27.Txc8+ Kxc8 28.Dxh7 Lc5 + 29.Kh1 Dxa2  Dit dreigt 
Db2. Wit kan hierop geen afdoende antwoord vinden. 
30.Dh8 + Kc7 31.Dg7 + Kb6 32.Dg5 ! Db2 de enige me-

thode om eeuwig schaak te ontlopen. 33.Dd8 + Ka7 34. 
Dc7  Db7 35.De5 De7 36.Dxh5 Dd6 Dit is een zwakke 
zet. Met 36…a5 37.Dd1 Dd6 had zwart betere kansen 
gekregen ook al is er dan weer materieel evenwicht. 37 
Dh7+ Kb6 38.Db1 + Lb4 39. g4?  Nu laat wit waarschijn-
lijk een simpele remise liggen: 39.c5+ Dxc5 40.Dd3 met 
de dubbele dreiging Dxa6 en Dd8. Maar ja, tijd-nood. …
a5 40.g5 Dd4. Wit is er weer slecht aan toe. De witte g-
pion heeft niet veel te betekenen, maar de zwarte a-pion 
is een wezenlijke dreiging. 41. c5  de afgegeven zet, die 
door alle commentatoren ter plekke werd veroordeeld. 
Zwart stelde later, dat zij die zet sterk vond omdat het de 
enige zet is, die praktische kansen geeft. …Kxc5 42.g6 
Lc3 43. Dc1 Kb6 44.Dc2 Kc7?  Gooit de winst weg. Zie: 
44…Dd5+ 45.Lg2 Df5 46.Db3+ Kc7 47.h4 Le5! 45.Lg2 
De3 46.Lxc6 ? een tactisch uitglijder, die de partij kost. 
Na 46.Le4 is het voor zwart erg moeilijk er nog winst uit 
te peuteren. ..Kxc6 47.g7 Df3+ 48.Kg1 Dg4+  opgege-
ven.    
 
Wat wilden we vandaag laten zien?  
1) Slaan op b2 is wel degelijk mogelijk, maar is niet ge-
makkelijk. 
2) Remise is dan geen gebruikelijke uitslag. 
3) Het grote aantal grootmeesters, dat met zwart op b2 
slaat geeft iets van bewijs, dat het speelbaar is. 
4) Tegenwoordig wordt vaak 8.Pb3 gespeeld om te ver-
hinderen, dat zwart op b2 slaat. 
5) vergeet niet, dat ook al lijkt deze variant niet fout te 
zijn, dit niet betekent, dat altijd op b2 geslagen kan wor-
den. 
 
Trainingsmateriaal voor de middengroep 
In deze les kijken we naar de Koningsaanval, aan de 
hand van partijen van de elfde wereldkampioen schaken, 
Robert James “Bobby” Fischer. De aanvallende stijl van 
Fischer levert vele interessante aanvalspartijen op waar 
we veel van kunnen leren. 
 
Om een succesvolle koningsaanval uit te voeren gaat het 
om het herkennen en hanteren van aanvalspatronen. In 
diverse lessen van de stappenmethode wordt hierop in-
gegaan: les 13 van stap 4 en les 14 van stap 5. In de 
eerdere stappen wordt de basis gelegd: mat door toe-
gang, uitschakelen verdediging en het herkennen van 
matbeelden. 
 
Zoals elke les begint ook deze les met het ophalen van 
de voorkennis.  
 
Hoe gaat een koningsaanval in z’n werk? 
In het algemeen: 
1. Verzwakking creëren bij de koning (gaatje maken!) 
2. Stukken erbij halen (punten!) 
3. Verdedigers uitschakelen 
4. Matzetten 
 
Voorkennis / warming up 
Wit aan zet wint [01] 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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ASV on tour 
Ruud Wille 

Of er nou geschaakt wordt op de stoep in een winkel-
straat of in een winkelpassage of in de bibliotheek, het 
maakt allemaal niet uit. Het blijft prachtig om te doen. 
Echt hele leuke belevenissen om op die manier onze 
sport onder de aandacht van het publiek te brengen. ASV 
benut dit soort mogelijkheden graag. Waar het gaat om 
ledenwerving mag je niet stil achter over zitten en wach-
ten of er eens iemand binnen komt lopen. Nee, dan moet 
je ook actief bezig zijn en je als vereniging laten zien. Dit 
zijn dan ook unieke momenten. In het korte tijdsbestek, 
dat het huidige schaakseizoen nu aan de gang is, heb-
ben we al diverse keren “opgetreden”. Dat begon al met-
een op 24 augustus voor onze verswinkels in de Steen-
straat, allen adverteerder in ons clubblad. Met enige re-
gelmaat krijg ik te horen: “Jullie komen hier toch wel weer 
schaken deze zomer”. Het tekent het enthousiasme. Dit 
wordt nog eens extra duidelijk gemaakt door de prachtige 
poster van de groenteman die daarmee de schaakactie 
groots onder de aandacht bracht.  Een week later, op 
zondag 1 september, was het de beurt aan het nieuwe 
onderkomen van de bibliotheek in Rozet, een prachtig 

nieuw gebouw. Mijn contactpersoon bij de bibliotheek 
had mij hiervoor benaderd. Zo van: “Goh, dan gaan we 
voor het eerst open, is het niet leuk als jullie er ook bij 
komen zitten”. Nou zoiets hoef je geen twee keer te zeg-
gen dus die zondagmiddag namen we, weliswaar nog 
wel even wat onwennig, plaats op de tussenplateaus op 
de grote trap. En wat een mensenmenigte kwam er die 
zondag binnen. Meer dan 9000 bezoekers. Het was su-
per!! Allemaal nieuwsgierig hoe deze nieuwbouw er nu 
van binnen uitzag, of zouden ze toch voor het schaken bij 
ASV naar binnen zijn gekomen….?! Laten we dat maar in 
het midden laten nietwaar….?! Geschaakt werd er in ie-
der geval volop door de aanwezige ASV-ers want menig 
bezoeker wilde wel een potje schaken. Na deze werve-
lende schaakmiddag was het even rustig. Eind septem-
ber, op zaterdag de 28e, kreeg onze buitenactiviteit een 
vervolg. Hoewel buiten, het was dit keer binnen. De win-
kelpassage in winkelcentrum Presikhaaf was het toneel 
van de simultaan die gegeven werd door damesgroot-
meester Bianca Muhren.  Met enige regelmaat bleef het 
winkelende publiek staan om vol bewondering de  

1.Td8+ (Uitschakelen verdediging) 
 
Wit aan zet wint [04] 

Fischer – Osbun, Davis sim, 1964 
39.Txf6+  (toegang) gxf6 40.Dh7+ Kg5 41.h4+ Kg4 
42.Te4+ (Kg2!) 42…Kh3 43.Df5+ Tg4 44.Txg4 hxg4 
45.Dd3 1–0 
 

Trainingsmateriaal voor de topgroep 
 
Fischer,R - Benko,P [B09] 
USA-ch New York (10), 30.12.1963 

 
18.Lxd4 exd4 19.Tf6! [19.e5 f5!] 19...Kg8� [19...dxc3 
20.e5+-; 19...Lxf6 20.e5+-] 20.e5 h6 21.Pe2! [21.Txd6 
Dxe5!; 21.Pe2! /\ Rxd6 21...Pb5 (21...Lxf6 22.Dxh6+-) 
22.Df5+-]  1–0 
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de verrichtingen van de 16 schakers gade te slaan. Dat 
ging haar goed af want de meeste partijen werden door 
Bianca in winst omgezet. Verder vielen er nog een paar 
remises maar 1 ASV-er wist zijn partij winnend af te slui-
ten. Tony Hogerhorst zorgde voor een fraaie zege. Zijn 
partij wil ik u niet onthouden. Zoals in een simultaan ge-
bruikelijk speelde Bianca met wit en Tony dus met zwart. 
1. Pf3, d5 2. g3, Pf6 3. Lg2, e6 4. 0-0, c5 5. c4, Le7 6. b3, 
Pc6 7. Lb2, d4! 8. d3, 0-0 9. e3, e5 10. ed4:, ed4: 11. 
Te1, Lg4 12. Pbd2, Dc7 13. h3, Lf5 14. Pe4, Tae8 15. 
Pfd2, h5?! 16. Pf6:+, Lf6: 17. Dh5:  

In ruil voor deze pion op h5 krijgt zwart wel heel 
makkelijk stukkenspel 17….g6 18. Df3, Pe5 19. 
Db7:, Db7: 20. Lb7:, Pd3: De achtergebleven pion 
op d3 valt, waarna Tony zijn stelling steeds verder 
kan verbeteren) 21. Te8:, Te8: 22. La3, Te2! 23. 
Pf3, Lh3: 24. Td1, Ta2: 25. Td3:, Ta3: 26. Le4, Le6 
27. Pd2, Ld8 28. f4, La5 29. Pb1, Ta1 30 Td1, Lg4 
31. Tc1, Ld2 32. Tf1, Le3+ 33. Kg2, Ta2+ en wit 
gaf op. De overmacht van de zwarte stukken is 
beslissend. Ook deze simultaan was dus weer een 
succes. Vorig jaar mochten we dit ook in win-
kelcentrum Presikhaaf organiseren. Toen met 
Hans Böhm als simultaangever en nu dus met 

Bianca Muhren. En volgend jaar…. wie zal het zeggen! 
De contacten met Stichting ondernemersbelangen win-
kelcentrum Presikhaaf en het evenementenbureau TOF, 
die alle activiteiten coördineren, zullen we zeker warm 
houden want ook dit winkelcentrum is een prima 
uithangbord voor het schaken gebleken. Tot slot zaten 
we op zaterdagmiddag 12 oktober weer bij de bieb in de 
hal van Rozet voor een reguliere schaakdemo. Dit deden 
we al veel vaker in de voormalige vestiging in de Kon-
ingstraat maar de hal van Rozet is nog groter en er komt 
nog meer publiek naar binnen dan we in de vorige vestig-
ing gewend waren ook omdat er meerdere instellingen 
van dit gebouw gebruik maken. Dus ook dit keer is er 
door vele belangstellenden geschaakt tegen de talrijk 
opgekomen ASV-ers. Op zaterdag 9 november zitten we 
daar weer want ASV blijft “on tour” om onze prachtige 
sport onder de aandacht te brengen!! 

 





(adverten	e) 


