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Van de redactie 
Een nieuw seizoen, een nieuw geluid? De redactie van ASV Nieuws hoopt deze vraag deels met ja te beantwoor-
den. ASV Nieuws zal er vertrouwd blijven uitzien, maar er zal meer ruimte zijn voor de mens achter de schaker. In 
dit eerste nummer bijten mijn collega redacteuren de spits af in de rubriek ‘Spot on’, voor degenen die New in 
Chess magazine lezen niet helemaal onbekend. Bovendien bestaat ASV over iets meer dan 12 maanden 125 jaar 
en daar willen we in de uitgaves in 2016 bij stil staan. 

Voor veel ASV-ers was de afgelopen zomer een heuse schaakzomer. Nico Schoenmakers toog voor de zoveelste 
keer naar Praag voor een tienkamp en verhaalt over de grote vraag: En? Daan Holtackers ontdekte dat een van 
mijn trainingsrondjes over de Beekhuizenseweg en Posbank zich niet gemakkelijk met een OV fiets laten beklim-
men. Misschien ook een racefiets aanschaffen Daan?!  U leest erover in ‘Dieren en fietsen’. 

De interne competitie is een paar ronden oud en het doet de redactie deugd dat we enig partijmateriaal uit de 
interne hebben ontvangen. Horst Eder jaagde succesvol op de koning van Koen van Keulen en Peter Boel schrijft 
de frustratie van een nederlaag van zich af.  

We mogen ook een aantal nieuwkomers begroeten bij 
ASV. In dit nummer stelt Tom Bus zich kort aan u voor. 
De op het oude nest teruggekeerde Sjoerd van Roosma-
len verhaalt over zijn andere grote hobby. 

Verder praat Robert Naasz u bij over zijn belevenissen op 
de 64 velden, neemt Daan Holtackers u aan de hand van 
partijfragmenten door het OSKA.  

De redactie wenst u veel leesplezier!  

René van Alfen 

Het was een mooie schaakzomer, waarin veel ASV-ers actief waren op grote toernooien. Op de facebookpagina 
van ASV deden we er dagelijks verslag van. En dat werd gewaardeerd, want gemiddeld werden de berichten door 
zo’n 200 mensen gelezen. Vanaf half augustus is het voor iedereen al weer gewoon om elke donderdag naar ons 
clublokaal te komen voor ons wekelijkse avondje schaken. Het doet ons deugd dat er ook weer flink aanloop is van 
mensen die komen kennismaken met het schaken bij ASV. De reacties van de nieuwkomers zijn overwegend posi-
tief, zodat we verwachten dat we weer een aantal nieuwe leden kunnen opnemen in onze ‘schaakfamilie’.  
 
In het eerste weekend van september openden we het schaakseizoen traditiegetrouw met ons weekentoernooi. 
Het OSKA trok 90 deelnemers. We hadden graag gezien dat dat iets meer was geweest, maar de sfeer en de span-
ning in het toernooi hadden er niet onder te leiden. Het OSKA werd uiteindelijk in een beslissingssnelschaakpartij 
gewonnen door Thomas Beerdsen. Het filmpje van de finalepartij op internet werd ruim 830 keer bekeken. Ook 
een mooie promotie voor het schaken. 

We staan aan het begin van een uniek schaakseizoen. Mede doordat in de vierde klasse van de OSBO-competitie 
met viertallen i.p.v. zestallen gespeeld gaat worden, gaat ASV met maar liefst 15 teams aan de competitie deelne-
men. Dat betekent dat 98 spelers deelnemen aan de externe competitie. Dat is een record voor ASV en daarmee 
overvleugelen we een aantal grote fusieclubs in het westen van het land. Het lijkt een mooie uitdaging om in het 
volgende seizoen voor het eerst over de 100 teamspelers heen te gaan. Met de komst van een aantal nieuwe le-
den moet dat mogelijk zijn. Overigens heeft de maatregel om in de 4e klasse met viertallen te gaan spelen wel flink 
wat meer teams in die klasse opgeleverd. Teleurstellend is het dat er weer een paar clubs gestopt zijn met het spe-
len van competitie, waardoor er met name in de derde klasse nogal wat incomplete poules zijn.  

We zullen komend seizoen waarschijnlijk ook meer duidelijkheid krijgen over de toekomst van het competitie-
schaak. Er is een reële kans dat in de nabije toekomst een vierde klasse KNSB gaat ontstaan.  

Verschijningsdatum: Sluitingsdatum kopij: 

10 december 3 december 

11 februari 04 februari 

31 maart 24 maart 

19 mei 12 mei 

07 juli 30 juni 

Van het Bestuur 
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 Dat zal een eerste stap zijn om op termijn te komen tot één competitie georganiseerd vanuit de landelijke bond. 
Voordat dat zover is, zullen nog wat hobbels genomen moeten worden. Met name het speelmoment verschilt nog-
al per regionale bond. Het vraagt veel om dat te uniformeren. 

Behalve de interne en externe competitie zijn ook de schaaktrainingen van start gegaan. Met name in de liefheb-
bersgroep is nog plaats voor extra deelnemers, maar ook aan de middelste groep kunnen nog schakers worden 
toegevoegd. Kees van Keulen gaat ook komend seizoen door met de schaaklessen voor beginners voorafgaand aan 
de clubavond. Vanavond start de nieuwe cursus. Kees gaat dit vanaf dit seizoen samen doen met Jan Zuidema, 
waardoor op twee niveaus gewerkt kan worden. De meeste cursisten van afgelopen seizoen zullen ook dit seizoen 
aanschuiven en inmiddels zijn er al zeven aanmeldingen voor de nieuwe cursus. Heb je nog familie, vrienden, colle-
ga’s of kennissen die interesse daarvoor hebben, laat dat dan aan Kees weten (Keesvankeulen@planet.nl).  

Tot ons genoegen hebben we dit jaar ook weer een jeugdteam in de landelijke promotieklasse. Het kwartet jonge 
ASV-ers opende met een 0-4 zege bij Minerva. Het jeugdschaak heeft onze volle aandacht. We zijn er trots op dat 
vanuit ons jeugdteam in de seniorencompetitie dit seizoen vier spelers doorstromen naar de reguliere senioren-
teams. We slagen er dus beter dan vroeger in de oudere jeugd aan ASV te binden. Met een jong en onervaren 
jeugdteam gaan we onder de bezielende leiding van Peter van Bruxvoort de volgende generatie klaarstomen voor 
de senioren. Daar waar we de oudere jeugd langer aan ons binden, slagen we er wat lastiger in om ingestroomde 
jonge kinderen vast te houden. Daardoor is de lesgroep op dit moment relatief klein. Daar is dus werk aan de win-
kel. ASV zal dit seizoen de organisatie van het schoolschaak op zich nemen. Jarenlang heeft De Toren uitstekend 
werk verricht op dit vlak en zij geven nu het stokje over. Dit evenement zal in januari plaatsvinden in ons clublokaal.  

Tenslotte wensen we jullie een mooi schaakseizoen toe. We hopen dat de clubavond frequent door veel mensen 
bezocht wordt en dat we samen weer veel gezellige momenten zullen beleven. 

Mijn naam is Tom Bus. Het schaken heb ik niet specifiek van 
iemand geleerd. Ik heb het geleerd door naar de partijen van 
mijn broer en zijn vrienden te kijken. Ik was toen een jaar of 
11 a 12. Drie jaar later vroeg Han Janssen (ex- Nederlands 
Jeugdkampioen) of ik bij een schaakclub wilde gaan schaken. 
Ik heb van 1976 tot 2001 bij Hoensbroek ME (en GESS/
Sittard) gespeeld. Daarna heb ik van 2001 tot 2015 bij SV 
Voerendaal gespeeld. De hoogtepunten in mijn schaakcarri-
ère zijn het Persoonlijk Limburgs Kampioenschap 2004 en 
het winnen van het Nederlands kampioenschap voor teams 
(Meesterklasse) met Voerendaal in 2012. 

Het schaken neemt een belangrijke rol in mijn leven in. Dat 
is waarschijnlijk ook de reden waarom ik de overstap naar ASV heb gemaakt. Naast het feit dat ik veel mensen bij 
ASV al ken en het een grote, brede vereniging is, spreekt mij vooral de sfeer binnen de club aan. ASV is vooral een 
actieve club die schaken uitstraalt. Hoewel ik niet de jongste schaker ben, ben ik nog steeds ambitieus om te leren 
en sterker te worden. 

Ik ben in Hoensbroek opgegroeid en ben in het onderwijs terecht gekomen (docent wiskunde/natuurkunde). Ik heb 
25 jaar aan de Trevianum Scholengroep  in Sittard gewerkt. In 2011 heb ik mijn partner tijdens het ONK Dieren le-
ren kennen en al snel heb ik Limburg ingeruild voor Dieren. Het bevalt me hier meer dan uitstekend. Op dit mo-
ment werk ik met veel plezier aan het Thomas a Kempis in Arnhem. 

Naast schaken hou ik van lezen, wetenschap, feestjes, sport (hardlopen, fietsen), bioscoop gaan, uit eten gaan, een 
luie zondag en veel muziek (jaren 70). 

Ik hoop dat ik net zo veel voor ASV kan betekenen als ASV voor mij. 

Nieuw ASV lid stelt zich voor: Tom Bus 

mailto:Keesvankeulen@planet.nl
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Invloed 

Het centrale thema in deze tijd is hoe kan ik een beetje lol in mijn leven houden nu de wereld in brand staat. Imma-
nuel Kant zei ooit dat ethisch handelen het kunnen willen verheffen van mijn maxime tot algemene wet is. Oftewel 
als ik vind dat mijn gedrag en mijn gedachten van dusdanige kwaliteit zijn dat ik er een algemene wet van zou kun-
nen willen maken voor de gehele mensheid dan handel ik ethisch. Maar met al die ideologieën in de wereld die 
oproepen tot geweld is het lastig om deze definitie van ethisch handelen gestand te doen. Er is blijkbaar een exter-
ne lakmoesproef nodig om de zuiverheid van de ideologie te kunnen beoordelen. De grote bewegingen in de we-
reld zijn derhalve weinig hoopgevend. Het kan dus niet anders dan dat we van stoere bruinverbrande mondiale 
rakkers met ieder jaar een nieuwe Ray ban onze wereld verkleinen tot veiliger proporties. Ik ben er dan ook van 
overtuigd dat alle ellende in de wereld een soort ’reculer pour mieux aux sauter’ zal veroorzaken zoals de fransman 
zegt. Dit betekent niets anders dan een stap terug doen om er uiteindelijk weer twee naar voren te kunnen doen. 
Het is de tijd van bezinning. Het eindeloze landje pik is voorbij. Het is tijd voor introspectie, zelfreflectie, en con-
templatie over wie we zijn en waar onze kernwaarden liggen. We leefden vluchtig op een wolk van onbezorgdheid, 
kapitaal en ogenschijnlijk onverwoestbare wortels van prosperiteit. Eigenlijk komt het herstel van de economie te 
vroeg. We zijn nog lang niet klaar. We hadden nog iets verder onder water moeten staan met z’n allen. Nu kunnen 
we haastig weer weg van de licht ontluikende saamhorigheid dat zo ontzettend heilzaam is voor onze verwilderde 
zielen. We gaan al weer 2,5% groeien in de economie, de huizenbubbel is weer waterdicht geplakt met duct tape 
en er is een feestbegroting beschikbaar voor de Nederlander waar alle minnetjes zijn weggepoetst.  

Het doet mij een beetje denken aan de Titanic waar iedereen kopje onder ging onder de barokke klanken van the 
four seasons van Vivaldi. Tot het laatst ontkennen wat er werkelijk gebeurt in je omgeving. We betalen voor Vivaldi 
dus we willen Vivaldi. We zijn zo door en door in slaap gesust in dit land dat de logische ziekte depressie is en angst 
vanwege een tekort aan primaire taken en een chronisch tekort aan zingeving. We vervelen ons zo verschrikkelijk 
dat we het presteren om van nooddruftige vluchtelingen een soort consumptieartikel te maken waar we knuffels, 
bloemen, rode lopers, stamppot met worst van Unox en pepernoten in stouwen. We zijn niet meer gewend om na 
te denken over onszelf en over de ander. We zoeken psychotisch naar de volgende prikkel waardoor we even niet 
de leegte voelen van ons bestaan en de angst over isolement, eenzaamheid, verlies van wat we hebben en nergens 
meer bij horen. De prikkel duurt echter steeds korter en we rennen steeds harder om weer nieuwe prikkels te vin-
den, we worden steeds minder kritisch en desnoods misbruiken we vluchtelingen die ternauwernood aan de ver-
drinkingsdood zijn gered om ons even kortstondig een goed gevoel te geven, en een vleugje vluchtige identiteit 
oplevert. Een van de taken echter is onze sterfelijkheid bijvoorbeeld een plaats geven in ons leven daar gedachten 
over vormen en integreren in het leven. Dit vraagt stilte, conflict, rust, eerlijkheid en zelfreflectie. Plezierige dingen, 
die stukken minder plezierig worden als je er lang geen gebruik van hebt gemaakt. Daarom is therapie altijd zo pijn-
lijk. Je moet eerst weer wennen aan het naar jezelf kijken zonder meteen keihard weg te rennen.  

Het lijkt een niet zo vrolijke column dit keer, maar schijn bedriegt. Het is een introductie van een essentiële gedach-
te voor het nieuwe seizoen voor ASV. De mensen zijn dusdanig ontredderd dat er behoefte is aan een oase van 
rust, oprechte betrokkenheid, warmte, veiligheid, en focus om eindelijk eens de gedachte te kunnen richten in 
plaats van doelloos onsamenhangend te consumeren. Er ligt een taak voor ASV en ook een mogelijkheid. 

De analyse is altijd achteraf, als het spektakel geweest is en de kruitdampen zijn opgetrokken. De analyse is koud, klinisch en 

feitelijk en neemt meedogenloos onder de loep waar het beter kon. Deze column gaat over het schaakproces, de warme analyse 

van geest en de merkwaardige oog-handcoördinatie die nimmer werkelijk gecontroleerd lijkt te kunnen worden. 
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We staan weer aan het begin een nieuw schaakseizoen, waarin we met zijn allen weer mooie avonturen gaan bele-
ven op de 64 velden. Iedereen is weer op nul begonnen en iedereen heeft weer kansen. Kansen op kampioen-
schappen, maar misschien ook domweg kansen om persoonlijke doelen te verwezenlijken. Voor ons allen samen 
ligt er een mooi doel om het aantal gespeelde partijen te verhogen. Sinds 1998-1999, toen er gemiddeld nog geen 
16 interne partijen per clubavond gespeeld werden, is er al veel ten goede veranderd. Afgelopen seizoen benader-
den we het topjaar 2011-2012 met bijna 42 schakende ASV-ers op iedere clubavond. We zijn echter nog lang niet 
terug op het niveau van de jaren 80 toen er met grote regelmaat 60 schakers achter de borden zaten. Met de in-
stroom van een flinke groep nieuwe leden is de kans op een grotere deelname zeker aanwezig. Wie zagen we alle-
maal komen? 
 
Het is wel aardig om even een rondje te maken langs de nieuwe ASV-ers. In de zomer werd al duidelijk dat enkele 
spelers naar ASV zouden komen. Zo maakte Tom Bus na een verhuizing naar deze regio de overstap van Voeren-
daal naar ASV. Tom speelt ook regelmatig in de interne competitie. Sjoerd van Roosmalen en Mick van Randtwijk 
zullen we niet vaak op de donderdag zien. Sjoerd keerde na enkele seizoenen bij De Elster Toren terug op het oude 
nest om weer in ASV 2 te gaan spelen en Mick maakte de overstap van Schaakstad Apeldoorn naar ASV. Mick is nog 
erg jong en gaat spelen in ASV 4. Tobias Dekker van Sliedrecht en Steven Braun (De Schaakmaat) kwamen naar ASV 
voor de interne competitie. Zij blijven hun club trouw voor de teamcompetitie. Jan van de Linde pakte het schaken 
na een periode zonder onze prachtige sport weer op. Hij speelde eerder onder meer bij Amersfoort (met Anne Paul 
Taal) en SMB. Ook zagen we diverse spelers, soms opnieuw, kennis komen maken met het clubschaak. Zo kwamen 
Jeroen Kok, Rick Moorman, Arjan Hoenselaar en Leonard Stroebel om sfeer te proeven. Hopelijk hebben al deze 
nieuwelingen het naar de zin bij ASV en zullen we ze vaak achter het bord zien. Welkom!  
 
In het eindklassement zien we een toenemend aantal spelers. Afgelopen seizoen haalden 38 spelers de eindrang-
schikking. Om daarin te komen moeten 25 partijen gespeeld zijn. In dat aantal tellen ook de partijen in de teams en 
in de ASV-bekercompetitie mee. Het zou mooi zijn als we dit jaar het record van 43 spelers in de eindstand uit 2011
-2012 gaan verbreken. Zet ‘m op allemaal! 

We hebben niet alleen een functie in de sport en spel-branche maar we zouden ook een elementaire rol in de sa-
menleving kunnen vervullen! We zouden moeten adverteren: 

“Aangeboden, oase van rust, gevormd door krokante veertigplussers die wekelijks informeren naar elkanders wel-
bevinden onder het genot van zorgvuldig geprepareerd kopje koffie of thee, beschaafd opgevolgd door een beschei-
den alcoholische versnapering. Ruim voldoende mogelijkheden om het edele schaakspel te leren en vervolgens in 
verschillende vormen en maten te beoefenen. Grote acceptatie van personen van kleurrijk pluimage, en grote diver-
siteit aan gespreksonderwerpen. Er zijn ruime mogelijkheden om eens rustig na te denken, en door eventueel ge-
wenste reflectie met de omgeving vast te stellen wat de volgende doordachte stappen in het leven kunnen zijn.” 

Onze individuele invloed is beperkt in deze wereld. Wat blijft is echter het goede blijven doen. Laten we oog heb-
ben voor elkaar, meeleven met degenen die het lastig hebben, onze oordelen uitstellen om vrijheid voor ons zelf 
en voor de ander te creëren. Laten we populisme vermijden als de pest, laten we niet meepraten met de geldende 
makkelijke retoriek, uiteindelijk is het allemaal angst dat uiteindelijk onze gasten net zo hebberig worden als wij en 
alles schaarser wordt dan dat het is. Laten we bijdragen wat we kunnen, maar laten we daarbij ook de behoefte 
van de ander leidend laten zijn. Laten we creativiteit en passie laten wedijveren met bedachtzaamheid en zelfre-
flectie. Laten we zelfgenoegzaamheid niet verwarren met een positief beeld van onze talenten en mogelijkheden.  

Genoeg paternalisme voor een heel seizoen, laten we het weer leuk maken met elkaar vanuit betrokkenheid en 
acceptatie, en ASV lijkt mij daar een uitstekend platform voor. Een fijn seizoen toegewenst.  

 

Marco. 

Interne competitie 
Erik Wille en Horst Eder (partij) 
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De start van de interne competitie ziet er veelbelovend uit. Al 71 spelers speelden tenminste één partij. En maar 
liefst 18 spelers misten nog geen ronde. Allemaal positieve feiten die moeten uitmonden in een razend spannende 
titelstrijd. In groep A verdedigt Otto Wilgenhof zijn kampioenschap. Dat doet Werner Passchier ook in groep B en 
hij ondervindt dit seizoen ook concurrentie van Quirine Naber die afgelopen seizoen groep C won. In die groep is de 
titel dus vacant.  
 
Deze keer nog geen standen. Dat heeft geen zin na vier gespeelde ronden. Wel wat eerste indrukken. Wie is goed 
uit de startblokken gekomen? Wie moet zijn draai nog vinden? 
 
Groep A 
Met groot genoegen kunnen we vaststellen dat veel sterke spelers meespelen. Daar waar bij veel clubs spelers van 
de hogere teams zich niet meer laten zien in de interne competitie is dat bij ASV gelukkig anders. Bob Beeke, Léon 
van Tol, Dirk Hoogland, Peter Boel, Otto Wilgenhof en Tom Bus gingen de strijd al aan en dat leverde mooi spekta-
kel op. Peter Boel en Otto Wilgenhof moesten het daarbij ontgelden. Beide spelers staan nog op 0 punten. Daar 
staat tegenover dat Dirk Hoogland twee keer won en Léon van Tol 3,5 uit 4 heeft. En ook Bob Beeke won zijn beide 
interne partijen. Hij gaat dan ook voorlopig aan de leiding met de hoogste TPR. We verwachten echter dit seizoen 
ook veel van Pieter Verhoef. Met winst op Jan Knuiman en een zwarte remise tegen Léon van Tol begon hij goed. 
 
Groep B 
Hier zien we dat regerend kampioen Werner Passchier met een start van 1,5 uit 4 een magere start heeft. Verlies 
was er tegen Jan Vermeer en Rob van Belle. Albert Marks en Hub Kusters  met 2,5 uit 4 en Jan Vermeer met  3 uit 5 
kenden de beste start. Maar ook Walter Wong doet het met 2 uit 3 goed. Qua TPR (en daar gaat het om) staat Paul 
van der Lee bovenaan.  
 
In de derde ronde speelde Horst Eder een aardige partij tegen Koen van Keulen. De analyse hieronder is van zijn 
hand. 

In het begin van de nieuwe schaakseizoen mocht ik het 
in de interne competitie opnemen tegen Koen van Keu-
len, die mij die laatste 2 partijen had verslagen. Gelukkig 
had ik wit. 
 
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Pf3 Pf6 4. Pc3 Pbd7 5. Lf4 e6 6. Tc1 
normaal speelt wit nu 6. e3 6... Le7 7. e3 Ik had wel ge-
zien dat zwart de Loper kan slaan na 7. … Ph5 8. Lg3 Een 
nieuwe zet volgens mijn computer. Wit laat vrijwillig zijn 
pionnenstructuur verminken, om te kunnen profiteren 
van de open h-lijn! Andere zetten zijn: 8. Ld3; 8. cxd5 
exd5 9. Le5 (Eng 2345 - Westerinen 2415, Hamburg open 
(4), 1984, 1-0 (75)); 8. Le5 
8... Pxg3 9. hxg3 Pf6 10. Ld3 a6 11. cxd5 cxd5 12. Pe5 h6 
13. Df3 Ld6 14. Th5!? Lxe5 (14... g6) 15. Txe5 g6 16. Lc2 
Pd7!? Zie diagram in de kolom hiernaast. 
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Groep C 
Met het doorstoten naar groep B laat Quirine Naber de titel als erfenis achter. En daar wordt al hard om gestreden. 
Gerrie Arends opende sterk met 2,5 uit 3 en hij heeft voorlopig de leiding in handen. Wisse Witmans doet met 4 uit 
5 echter nauwelijks voor Gerrie onder en ook Liedewij van Eijk en Peter van Deursen kennen een vliegende start. 
En tenslotte lijkt Kees van Keulen zelf ook baat te hebben bij zijn eigen schaaklessen, want ook hij heeft een mooie 
score. Pim Rijmer met 3 uit 4 en Bob Hartogh Heijs met 2 uit 3 doen het goed. 
 
ELO-stijgers 
ELO liegt niet, zou je kunnen zeggen. Dus als we kijken naar de tussenstand bij de stijgers en dalers dan zouden we 
iets kunnen zeggen over de start van de competitie. Dirk Hoogland (+35) en Léon van Tol (+34) voeren het klasse-
ment aan en dat is opmerkelijk, want het gebeurt niet vaak dat spelers uit de hoogste regionen het snelste stijgen 
met hun ELO. Achter dit duo zien we Wisse Witmans en Pim Rijmer terug met een winst van 30 punten. Gerrie 
Arends pakte er al 27 punten bij. Phillip Stibbe kon zijn mooie prestatie uit het vorige seizoen nog geen vervolg ge-
ven. Hij verloor 42 punten. Peter Boel deed met -33 nauwelijks voor hem onder. Maar niet getreurd, het seizoen is 
nog lang! 
 
Rapidcompetitie 
Op de eerste rapidavond was er een recordaantal spelers. Maar liefst 48 verschenen er achter het bord. Na de eer-
ste vier ronden gaan Bob Beeke, Otto Wilgenhof en Tom Bus met 3,5 punt aan de leiding. Achter het leidende drie-
tal volgen negen spelers met 3 punten. Het belooft dus een spannend rapidschaakseizoen te worden. 
 
Extra competitie 
Ook dit seizoen spelen we op de rapidavonden en op de avond van het snelschaakkampioenschap weer de extra 
competitie. In die competitie spelen we partijen met 1.25 pp + 10 seconden per zet. Iets korter dus dan de regulie-
re partijen, maar ruim langer dan het rapidschaak. Tweevoudig winnaar Hendrik van Buren won de eerste ronde 
van Jan Zuidema. Hendrik zal dus ook dit seizoen de te kloppen man zijn. 

Zwart wil de toren insluiten. Beter is om hier de voorbe-
reidende zet 16... b5 in te lassen bijv. 17. e4 Pd7 
18. exd5 Pxe5 19. dxe5 Dg5 (19... Lb7) 16. ... De7 17. 
Txe6+!! fxe6 (17. ... Kf8? 18. Txg6 +/- (18. Lxg6 +/-)) 18. 
Lxg6+ Ke7 19. Df7+ Kd6 20. Df4+ Kc6?! (20. ... Ke7 21. 
Df7+ Kd6 22. e4 Da5 23. e5+ Kc7 24. Dxe6 Kb8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Dxd5 +/=) 21. Pxd5+!! Kb5 (21. ... Kxd5?? 22. Le4#) 
22. Ld3+ Ik ga voor het matnet. Fritz geeft 22. Dd6. Ook 
kan Wit hier de Toren terugwinnen met 22. Pc7+ Kb6 23. 
Pxa8+ Ka7 24. Pc7 en ik blijf 3 pionnen voor.  

22. ... Ka5 23. b4+ (23. Dd6) 23. ... Ka4 24. Pc3+ Ka3 25. 
Tb1 Nu kan Zwart kiezen uit mat of materiaalverlies. 
25. … Pc5 26. bxc5 (26. dxc5 komt op het zelfde neer. 
 

Mooi is het matbeeld na 26. … Dxd3 27. Tb3#)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26. ... Dd5 27. Pxd5 Koen vindt het nu welletjes ge-
weest en geeft op. 1-0 
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Bekercompetitie 
Er is geloot voor de eerste ronde. De hoofdschotel in de eerste ronde is zonder twijfel de partij tussen Dirk Hoog-
land en Tom Bus. Maar ook Fred Reulink tegen Richard van der Wel wordt een spannende strijd. Nu is bekerschaak 
per definitie goed voor spektakel. In de bekergroep zien we Gerrie Arends en Wisse Witmans, de leiders in groep C, 
die op elkaar stuiten en ook Theo Koeweiden en Ron Brachten die met elkaar de degens kruisen. 
 
In de volgende ASV-Nieuws komen we weer met rangen en standen. Rest me deze rubriek af te sluiten met een 
welgemeend “Tot donderdag”. 

Er zijn veel ASV’ers, vanaf zeg maar 1800 Elo, die prettige 
herinneringen hebben aan partijen met mij in de interne 
competitie. Elk seizoen lijkt er wel weer een nieuw bête 
noire op te duiken. Soms duurt het vrij lang voordat ik 
daar overheen ben, soms leidt het tot terugkerende pa-
tronen - wat zeg ik? - lachwekkende doublures. 

Daan is natuurlijk een stuk sterker dan 1800, maar tot en 
met 2014 (het jaar) ging het altijd goed tegen hem. In 
mijn herinnering althans. Eind februari gebeurde in de 
interne competitie echter het volgende:  

Holtackers-Boel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik was hier al een tijdje aan het melken en was daarbij in 
tijdnood gekomen. Mijn koning heeft zich dapper in het 
strijdgewoel gemengd en ik meende dat ik hier beter 
stond. Het staat bijna gelijk. Zwart moet even een verve-
lend schaakje op e5 verhinderen. Moet dat eigenlijk wel? 
Nou ja, ik zag in ieder geval wel dat ik niet op a2 kon 
slaan wegens 37. Kf3 en ondekbaar mat. 

36. ... Ta5  

Maar hier had natuurlijk 36. … Te4 gemoeten. Ik schrok 
even van 37. Td5+ maar dan heeft zwart gewoon 37. … 
Ke6, wat ik eerder wel gezien had.  

Ook 36. … Kg4 is mogelijk - wat wel een beetje een slag 
in de lucht is. 

37. Kf3  

O ja, die. 

37. ... h5 38. h3  

En opgegeven wegens mat. 

 

Op de eerste interne speelavond van dit nieuwe seizoen 
zou ik dat wel eens goedmaken. 

Holtackers - Boel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een best origineel eindspel was het me weer gelukt de 
druk op te voeren en de witte stelling kraakt al. Boven-
dien had Daan hier nog minder dan een minuut (met 10 
seconden increment). 

27. Tc4 Lxd3?!  

Ik dacht hier al te kunnen oogsten. Wit houdt grote pro-
blemen na 27. … Lf5 of ook na het alternatief waar ik 
naar keek: 27. … Ld5 28. Td4 Tf8! (28. … Tde8? 29. Lb5) 
29. Lc2 c6. Nu moest zwart op zijn schreden terugkeren 
met 31. ... Te2, wat nog remise is. 

Bête Noire 
Peter Boel 
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28. Txd3 Txd3 29. exd3 Te2 30. d4 Tb2 31. d5 Txb3?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. d6  

Argh. Nu pas zag ik dat wit na 32. ... cxd6 niet 33. cxd6 
Td3 speelt, maar wint met 33. c6. 

32. ... Te3 33. dxc7  

In de laatste seconden. 

33. ... Te8 34. Td4  

En opgegeven maar weer. 

Je kunt erom huilen of lachen. Dus dan lachen we maar. 
In ieder geval verdient Daan de complimenten voor zijn 
gewiekstheid in vette tijdnood. 

 

 

Welkom terug Sjoerd.  
Dankjewel Murat. 
 
Je bent een tijdje weggeweest. Waar was je eigenlijk heen? 
Ik heb voor mijn andere club gespeeld, De Elster Toren. Hier speel ik ook al jaren in de interne competitie. 
 
Hoe lang heeft je uitstapje geduurd? 
Twee seizoenen 
 
Beviel het uitstapje? 
Heel goed. Het had ook wel een aardige aanleiding. Ik speel namelijk al langer bij de Elster Toren intern en ben daar 
vorig jaar voor de 7e keer clubkampioen geworden. In de jaren ben ik ook meer gaan doen voor de club zoals de 
jaarlijkse schaakquiz en ik ben ook de secretaris geworden. Een kleine club heeft die vrijwilligers net zo hard nodig 
als een grote club en als je in clubverband speelt, mag je best wat meer doen dan je contributie betalen vind ik. Na 
elk kampioenschap werd er harder getrokken om mij ook extern voor de club uit te laten komen. Het eerste team 
zat inmiddels in de 1e klasse OSBO en wilde graag naar de promotieklasse. Een goede vriend van me, waarmee ik 
geregeld mee specialere whisky (mijn andere hobby) ga kopen, kwam toen met een aanbod/weddenschap. Als ik 
voor Elst op het eerste bord kwam spelen en minimaal 4,5 uit 7 zou scoren, dan kreeg ik van hem een fles whisky, 
om precies te zijn Ardbeg, uit mijn geboortejaar 1977. Die fles is erg zeldzaam en paste ook nog eens mooi in mijn 
verzameling Ardbegflessen dus dit was een uitdaging die ik niet kon afslaan. Uiteindelijk heb ik zowel dat eerste 
jaar als het tweede jaar met 6 uit 7 afgesloten op het eerste bord en was ik ook tweemaal topscoorder van de eer-
ste klasse. Dat mooie resultaat is ook gelijk de reden dat ik terug wilde want ik zag geen uitdaging meer in de on-
derbond. Ik blijf wel lid bij de Elster Toren want het is net als ASV een erg gezellige club. Waarschijnlijk dat ik daar-
om daar ook al ex-ASV’ers als Eric Hartman en Martin Weijsenfeld in het team had! 
 
Je zult nu wel gebrand zijn om te schitteren bij en voor ASV. Wat is je doel? 
Op een paar seizoenen in het eerste na heb ik altijd in ASV2 gespeeld en met veel plezier. Mijn doel is vaak uit eten 
gaan na de wedstrijden, want de gezelligheid is belangrijk in een goedlopend team! Daarbij ben ik ook nog wel erg 
trots op mijn drie topscoorderspennen en zou er best een vierde aan toe willen voegen.   

Terug bij ASV: Sjoerd van Roosmalen 
met dank aan Murat Duman 
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Wat heb je het meeste gemist aan ASV? 
Ik blijf een haat/liefde relatie hebben met de zaterdagwedstrijden nu ik jonge kinderen heb. Dat was ook een be-
langrijke reden om een paar jaar 1e klasse OSBO te gaan spelen. Ik ben nu ook de vader geworden die op zaterdag 
naar de sportwedstrijden mag rijden en langs de lijn staat. Anderzijds zijn de wedstrijddagen bij ASV erg gezellig en 
voelt het meer als een dagje uit op zo’n zaterdag. Het is heerlijk om na een gewonnen teamwedstrijd zoals laatst in 
Rotterdam na te tafelen in een restaurant met je teamgenoten. 
 
Nu je weer met een frisse blik ben teruggekomen ben ik benieuwd of je vindt dat er iets anders moet bij ASV. 
Heb je bijvoorbeeld een inspirerende visie? 
 
Ik zie bij ASV alleen maar dingen waar veel clubs jaloers op mogen zijn; een frequent clubblad, aanwas en behoud 
van nieuwe leden, goede jeugdspelers die ook landelijk boven het maaiveld uitkomen, erg veel initiatieven om 
mensen buiten de club bij het schaken te betrekken, veel vrijwilligers en een goede interne competitie. Visie? Zoals 
een legendarisch jurylid uit de soundmixshow altijd zei: vooral doorgaan! 
 
Nou, daar moet je wel iets mee kunnen dacht ik zo! Wil je nog een foto van de fles? 

En? Big Man 
Nico Schoenmakers 

“En?”, vroeg Pascal Losekoot aan mij toen we elkaar in de aula van het Stedelijk Gymnasium kruisten tijdens het 
weekendtoernooi van schaakvereniging Paul Keres, het OKU, begin juni in Utrechtstad. Als vanzelf begon ik te pra-
ten over het verloop van en de uitslag van mijn partij, die zo-even beëindigd was.  

“En?” Neem zelf maar eens de proef op de som. Wedden dat je clubgeno(o)t(e) of schaakvriend(in) na deze vraag 
direct over zijn/haar partij begint te praten? 

Begin augustus speelde ik een tienkamp tijdens de jubileumeditie van het “Mezinárodní šachová dovolená” (Mšd) 
in Praag. Het betrof de vijfentwintigste editie van dit schaaktoernooi.  

Naast de toernooimodus van negen schaakpartijen in zes dagen blijft ook de gouden stad trekken. En uiteraard de 
contacten met schaakvrienden en -bekenden uit verschillende landen. Ook dit jaar weer, waarvan één contact te 
mooi was om niet ook op schrift vast te leggen. 

De laatste drie edities van het Mšd vonden in hartje Praag plaats in viersterrenhotel Amarilis, gesitueerd in een zij-
straat van de befaamde Václavské námestí. Trefpunt voor de schakers voor het slaapmutsje aan het eind van de 
avond op een steenworp afstand van het hotel is de Ierse pub Rocky O'Reilly's. In het weekeinde gaat het er aldaar 
bij tijd en wijle ruig aan toe. Tot nu toe heb ik twee vaste regels kunnen ontdekken. Je kunt dansen, springen en 
zingen boven op een tafel, op je stoel of je kunt op je hoofd gaan staan, maar je blijft met je handen van het 
(vrouwelijke) personeel af en je blijft van elkaar af. Op zich eigenlijk best wel duidelijk, toch?   

Op een avond trof ik bij Rocky O'Reilly's Thomas Will aan met zijn onafscheidelijke schaakbord, -stukken en -klok. 
Onder het genot van een glas Guinness werden een paar partijtjes gevluggerd en werd de dag doorgesproken. Op 
enig moment leidde Wurttemberger Ralf Hapke, die ook bij ons aan de schakersstamtafel zat, de “En-vraag” in. 

“Nico”, zo sprak hij: “wie Du ja weisst, mag ich keine Holländer, aber es freut mich trotzdem sehr, dass wir Uns 
nach fünf Jahre wieder treffen in Prag”. Vervolgens gaf hij aan mijn partijen op de site van het Mšd te hebben nage-
speeld en hij loofde zowaar mijn eindspel in enkele partijen. De “En-vraag” was voor Ralf al (digitaal) beantwoord 
nog voor wij elkaar überhaupt gesproken hadden bij Rocky O'Reilly's. 
Traditioneel voor het avondprogramma is een bezoek aan Reduta Jazz Club.  

Deze jazzclub werd in 1957 opgericht door de bassist Jan Arnet en dankt zijn naam aan een term voor centra van 
plezier en muziek, “Reduta”. Aan het einde van de jaren 1980 werd Reduta Jazz Club een van de centra van 
de Fluwelen Revolutie. Reduta is erin geslaagd om na het einde van het communistische regime zijn bestaansrecht 
te behouden. Er zijn iedere avond gedurende het hele jaar door optredens met swing, dixieland, mainstream of 
moderne jazz, maar ook big band composities, blues, funk, bossa nova of jazz-pop.  

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.schach-prag.cz%2F&ei=_Fv8VN7LJtTvao6vgbAB&usg=AFQjCNHSjQ5KiuhGwT2Mtc20NHTIw8p-kw&sig2=MhbNwnycnz-WpaM-THTIHw
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.schach-prag.cz%2F&ei=_Fv8VN7LJtTvao6vgbAB&usg=AFQjCNHSjQ5KiuhGwT2Mtc20NHTIw8p-kw&sig2=MhbNwnycnz-WpaM-THTIHw
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.schach-prag.cz%2F&ei=_Fv8VN7LJtTvao6vgbAB&usg=AFQjCNHSjQ5KiuhGwT2Mtc20NHTIw8p-kw&sig2=MhbNwnycnz-WpaM-THTIHw
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.schach-prag.cz%2F&ei=_Fv8VN7LJtTvao6vgbAB&usg=AFQjCNHSjQ5KiuhGwT2Mtc20NHTIw8p-kw&sig2=MhbNwnycnz-WpaM-THTIHw
https://en.wikipedia.org/wiki/Bassist
https://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Swing_music
https://en.wikipedia.org/wiki/Dixieland
https://en.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://en.wikipedia.org/wiki/Blues
https://en.wikipedia.org/wiki/Funky
https://en.wikipedia.org/wiki/Bossa_nova
https://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_pop
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Reduta is met name bekend van het optreden van de Amerikaanse president Bill Clinton. Hij speelde er saxofoon - 
een geschenk van de Tsjechische president Václav Havel - tijdens een traditionele jamsessie in 1994. 

Van Reduta Jazz Club en Bill Clinton op saxofoon is het een kleine stap naar Big Man. Dit jaar verscheen de Duitse 
vertaling van Don Reo’s boek, “Big Man”, over het avontuurlijke leven van saxofonist Clarence Clemons van de E 
Street Band. Een passage uit dit boek wil ik de ASV-nieuwslezer niet onthouden. 

De vader van Clarence was een groot bewonderaar van saxofonist Sill Austin. In december 1950 ontspon zich in 
Norfolk, Virginia, het volgende dialoog tussen de ouders van Clarence, nadat zij een optreden van Sill Austin had-
den bijgewoond. 

Moeder Clemons: “Clarence wil als cadeau een elektrische speelgoedtrein”. 

Vader Clemons zweeg. Moeder Clemons: “Van de kerstman, een elektrische trein”. 

“Ja”, antwoordde vader Clemons, “Als hij groot is, kan hij hotelbediende bij Pullman worden”. 

“Ik geloof niet, dat dit werkelijk zijn toekomst zal zijn”, zei moeder Clemons en zij lachte.  

“Onze zoon wordt binnenkort negen jaar”, zei vader. “De tijd is voorbij gegaan”. 

“Hoe bedoel je?”, vroeg moeder. “Ik koop hem geen trein”, zei hij. ‘Dan zal hij teleurgesteld zijn”, zei zij.  

“Hij zal daar mee klaarkomen”, zei hij. “Zo, en wat ga jij hem dan cadeau doen?”, vroeg zij. 

Hij richtte zijn hoofd op en keek haar aan. “Een saxofoon”. 

Tot besluit van dit stukje voor ASV-nieuws en indachtig Ralf Hapke’s compliment een partij van mijn hand uit het 
Mšd 2015. Tegenstander is de sympathieke Slowaak Pavol Cisárik. Het is een partij uit een stuk, waarin vanaf de 
26e zet de druk op de zwarte stelling systematisch wordt opgevoerd. Na afloop voelde ik mij als Big Man, na een 
geslaagde solo op sax. 

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. La4 Pf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 
b5 7. Lb3 0-0  8. c3 d6 9. h3 Lb7  10. d4 Te8 11. Pbd2 Lf8  

12. Lc2 g6 13. Pf1 Lg7 14. Lg5 h6 15. Lh4 g5 16. Lg3 
exd4  

17. cxd4 Pb4 18. P1d2 Pxc2 19. Dxc2 Tc8 20. Tad1 c5 
21. d5 Db6  22. Pf1 Pd7  

23. Pe3 Pe5 24. Pxe5 Lxe5 25. Lxe5 dxe5 26. Pf5  

Zie diagram hiernaast. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
https://en.wikipedia.org/wiki/Jam_session
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26. …Tcd8 27. Te3 Lc8 28. Tf3 Lxf5 29. Txf5 Td6 30. Td3 c4 31. 
Tf3 f6 32. De2 Kg7  

33. h4 Th8 34. Tg3 Dd4 35. Th3 b4 36. hxg5 hxg5 37. Txh8 
Kxh8 38. Tf3 Kg7 39. Th3 f5  

40. Dh5 fxe4 41. Dh7+ Kf8 42. Dh8+ Kf7 43. Th7+ Kg6 44. Th6+ 
Kf5 45. Txd6 Dxb2  

46. Tf6+ Kg4 47. Dh3# 

Spot on: Daan Holtackers 
Huidige elo:  2076 
Geboortedatum:    21 mei 1979  
Geboren in:  Tegelen         
Woonplaats:  Nijmegen 

1. Wanneer ben je bij ASV gekomen? 
Na de zomervakantie van 2004. 
 
2. Waarom heb je voor ASV gekozen? 
Ik was destijds eigenlijk van plan een jaartje schaakpauze te houden, maar Sjoerd (van Roosmalen) haalde me over 
naar ASV te komen. 
 
3. Wat vind je het fijnste aan ASV? 
Bij ASV staat eigenlijk niet het schaken, maar de schaker (als mens) centraal. 
 
4. Mis je iets aan ASV? 
Nee, maar het aandeel 20-30-jarige alsook vrouwelijke leden zou hoger mogen. 
 
5. Heb je, binnen of buiten ASV, een speciale schaakambitie? 
Nee. Om toch maar een doel te hebben: de 2100-grens passeren. Maar serieus is die ambitie niet... 
 
6. Wat is je mooiste partijmoment uit je ASV-periode tot nog toe? 

7. Heb je bij ASV een angstgegner, en zo ja wie? 
Niet een persoon in het bijzonder, maar er zijn wel twee speelstijlen waar ik moeite mee heb. En die ga ik natuurlijk 
niet noemen. 
 
8. Wat vind je het leukste ASV-team? 
ASV 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze partij (tegen Peter Ypma, in een externe wed-
strijd uit het seizoen 2012-2013) kreeg ik de kans om via 
een mooie inleiding een koningsaanval te starten: 
 
1. f5 Le5 2. c5 Kg7 3. cxd6 gxf5 4. dxe7 Dxh4+ 5. Kg2 
Dxe7 
 
6. Txf5 Tfd8 7. Pg5 Lf6 8. Te4 Dd7 9. Df3 Dd6 10. Dxh5 
Td7 11. Dh7+ Kf8 12. Pe6+ en twee zetten later gaf zwart 
op. 
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9. Wie is je grote schaakvoorbeeld? 
Één voorbeeld heb ik denk ik niet. Misschien Kasparov. 
 
10. Is er een schaakboek dat een grote rol heeft gespeeld in je ontwikkeling als schaker? 
Handboek voor de Schaker, van Theo Schuster (bewerkt door Minze bij de Weg). Dankzij dat boek ben ik bij een 
schaakvereniging (BSV uit Blerick) gegaan. 
 
11. Wat zou je willen veranderen aan de schaakwereld in het algemeen en ASV in het bijzonder? 
Het imago. 
 
12. Wat is, naast schaken, je grootste passie? 
Muziek. 
 
13. Naar welke muziek luister je het liefst? 
Dat verschilt per periode. Vaak klassiek, maar geregeld ook jazz en pop. 
 
14. Wat is je favoriete boek? 
Het Proces van Kafka heeft me jaren geleden weer aan het lezen gebracht. 
 
15. En film? 
De “Qatsi-trilogie” van Godfrey Reggio, met muziek van Philip Glass, is zeer indrukwekkend. 
 
16. Welke drie dingen zou je meenemen naar een onbewoond eiland, als je niks anders zou kunnen meenemen? 
Een mp3-speler (op te laden met zonne-energie...) met mijn favoriete muziek, een dik boek dat interessant genoeg 
is om vaak te herlezen en een zender die sterk genoeg is om contact te maken met de bewoonde wereld, om me 
terug te halen. 
 
17. Wie of wat inspireert je het meest? 
Een goed gesprek op een terras, een mooi concert of een fijne fietstocht. 
 
18. Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
Leipzig. 
 
19. Wat wil je graag nog over jezelf kwijt, wat niet in bovenstaande vragen aan bod is gekomen? 
Op dit moment niets aan toe te voegen. 

Even bijpraten 
Robert Naasz 

Het is namelijk al te lang geleden. Einde van het voor-
vorig seizoen deed ik de belofte veel te spelen en erover 
te schrijven. Er is weer een seizoen voorbij, ik heb voor 
mijn doen veel gespeeld maar de tweede helft er niks 
over geschreven. En dat terwijl er uiteraard weer genoeg 
wel en zeker ook wee was om over te schrijven.  
 
Laat ik beginnen met een invalbeurt in het 5e. Een klas-
siek gevalletje van goed spelen en daarna, als de meeste 
anderen de juiste zet wel hadden gevonden, opzichtig 
falen.  
 
Blaak,J (1730) - Naasz,R (1746), Externe OSBO 1e klasse 
(6), 12.03.2015.     Stelling na 21. De1 
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 Wits laatste zet brengt een vuig trucje in de stelling.  
 
21. ... Dc7 Ik heb het voor de hand liggende 21. ... 
Tae8?? lang serieus overwogen, maar dan komt 22. La5 
en de dame is ingesloten.  
22. La5 Dg7 23. Lb4 Tf7 24. Lc3 d4 25. Ld2  
25. Lc4? dxc3 26. Lxf7+ Dxf7 en zwart wint.  
25. ... Kh8 26. Dc1 Te8 27. Lh6 27. Txc6 bxc6 28. Dxc6 
leek me ook wel aardig.  
27. ... Df6 28. Lg5 Dd6 29. f4 Lf6 30.Lxf6+ Txf6 31. Tf2 
Te3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu sta ik beduidend beter, de f-pion is niet meer te red-
den.  
 
32. Dd1 Pxf4 33. Pxf4 Txf4 34. Txf4 Dxf4 35. Tf2 De5 36. 
Te2 Op 36. Tf1? had ik 36. ... Lxg2! bedacht: 37. Kxg2 
(37. Tf8+ Kg7 38. Kxg2 Dg3+ 39. Kf1 Kxf8) 37. ... Dg3+ 38. 
Kh1 Dxh3+ 39. Kg1 Tg3+ 40. Kf2 Dh2+ (40. ... Txd3) 41. 
Ke1 Te3+ 42. Le2 d3 
 
36. ... Dg5  
36. ... Lf3! 37. gxf3 Dg3+ 38. Tg2 Te1+ wint zegt mijn en-
gine maar dat had ik niet gezien .  
 
37. Df1 De7 38. Txe3 Dxe3+ 39. Kh1? 39. Kh2 was beter 
geweest. 
 
 
 
 

Zie diagram op volgende pagina. 
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Stelling na 38. Kh1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. ... Lxg2+?? 
Ieder ander had hier 39. ... Dxh3+ 40. Kg1 De3+ 
41. Kh1 –/+ gespeeld en gewonnen.  
 
40. Kxg2  
Een schok! 40. Dxg2? is helaas niet verplicht... 
 
40. ... Dg5+ en na heel veel schaakjes berustte mijn te-
genstander, net zo geschokt als ik, in remise. Een meer 
onverschrokken type had dit nog even doorgespeeld en 
waarschijnlijk gewonnen. ½–½ 
 
Dan Delft. Samen met Marco en Jochem logeren bij de 
broer van Marco in Scheveningen. What happens in 
Scheveningen..............., maar eigenlijk is er niet zo heel 
veel spannends gebeurd. Wel heel veel goede gesprek-
ken en goede chemie, een beetje drank en eten. Hele-
maal prima dus.  
 
In de eerste ronde speelde ik tegen René Weerts. Zegt u 
niks waarschijnlijk, maar als u de moeite neemt een paar 
nummers ASV Nieuws terug te kijken zult u zien dat ik in 
Den Haag op dramatische wijze van hem verloor in de 
eerste ronde terwijl ik qua rating natuurlijk eenvoudig 
van hem moet kunnen winnen. Geen goeie herinnering 
en deze keer was het nog erger, ik speelde verschrikke-
lijk slecht, zo abominabel dat ik u er niks van ga laten 
zien. Stoppen met schaken was weer eens een aantrek-
kelijke mogelijkheid. 
 
In de tweede ronde ging het ook niet heel soepel. 
 
Sutrisno,A (1572) - Naasz,R (1746) 
Prinsenstadtoernooi Delft (2), 04.04.2015 
 
Zie diagram in de volgende kolom. 
 

Stelling na 23. c5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. ... axb4 24. cxd6  Uiteraard! Ik had alleen gerekend 
op 24. axb4 bxc5 25. bxc5 d5  
 
24. ... cxd6 25. Dxd6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik was zeer ongelukkig met de dame en e6 pion zo dicht 
bij mijn koning en die sneaky loper op a2 die zit te loeren 
op kansjes. Toen ik wat rustiger werd zag ik dat er niet 
zoveel aan de hand was.  
 
25. ... Txa3 26. Dxe5+ Df6 27. Dxf6+ Kxf6  
Nu sta ik beter. Sutrisno was er echter van overtuigd dat 
hij hier beter stond maar in de post-mortem won ik het 
elke keer van hem.  
 
28. Tfb1 Td4  
met dreiging Td2.  
 
29. Tb2??  
Dit is geen goeie verdediging...  
 
Zie diagram op de volgende pagina. 
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29. ... b3! 0–1 
 

Ik was op tijd klaar om Jochem te zien winnen tegen een 
zeer sterke Duitse tegenstander die als bevroren naar de 
gelijke stelling zat te kijken terwijl zijn klokje onverbidde-
lijk naar 0:00 tikte. Hij bewoog niet en moest door Jo-
chem uit een diepe trance worden gehaald om te be-
seffen wat er was gebeurd.  
 
In de derde ronde was ik met het beproefde recept van 
de c5-pion slaan in de c3 Siciliaan weer hard op weg naar 
een technische winst toen er iets haperde. Mijn tegen-
stander begon achter elkaar remise aan te bieden, in 
mijn tijd ook nog, en ik zag het allemaal even niet meer. 
 
Naasz,R (1746) - Doolaard,F (1556) 
Prinsenstadtoernooi Delft (3), 04.04.2015 
 
Zie diagram volgende kolom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
½–½ 
 

Schaamachtig natuurlijk om in deze stelling remise te 
accepteren. Marco en Jochem waren er snel bij om uit te 
leggen dat b5 wint en ze hadden uiteraard gelijk.  
 
De 4e ronde hadden we uiteraard een bye: Japans eten 
en daarna naar het voormalige Brouwcafe waar we ge-
tuige waren van Marco’s armzalige pogingen net te doen 
alsof het ‘nieuwe concept’ hem wel beviel (zie zijn co-
lumn enkele nummers geleden). Rond half 12 kwam de 
paring voor de 5e ronde binnen: Marco tegen Robert, 
een ontspannen zondagochtend in het verschiet dus nog 
maar een biertje. Jochem, toch al de enige echte schaker 
van ons drieën, begon wat onrustig op zijn barkruk te 
wippen want hij moest de volgende dag wel weer seri-
eus aan de bak in de A-groep. Jochem ging achterop de 
fiets bij Vincent en Marco en ik liepen langs het strand 
terug naar ons logeeradres. 
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Na onze salonremise de volgende ochtend hadden we 4 
uur tijd te doden. We speelden wat potjes uit de losse 
pols, dronken thee, zaten buiten in de zon en gingen bij 
de andere ASV-ers kijken. ’s Middags had ik dus nog wat 
energie over en zin om te spelen.  
 
Naasz,R (1746) - Omota,V (1573)  
Prinsenstadtoernooi Delft (6), 05.04.2015 
 

Stelling na 21. … Dg4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een rustige, min of meer gelijke stelling, niks aan de 
hand. Ik had wel iets minder tijd, was toch wel wat moe 
en bang dat de partij nog wel eens lang kon gaan duren. 
Mijn jeugdige tegenstander had tot nu toe al zijn zetten 
gespeeld met de air van de jongeling die alles al weet en 
ik begon hem licht te geloven. Geheel onterecht zoals 
snel bleek: 
 
22. c5 Tc8?! 23. De3 Tfe8 24. cxd6 cxd6 25. Dxa7  
Een pion is beter dan geen pion.  
25. ... Ld5 26. Db6 Lc6?! 27. b5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tot mijn verbazing gaf mijn jonge tegenstander op! Hij 
lijkt een tweede pion te verliezen maar dan nog blijven 

er met ongelijke lopers in het middenspel genoeg kan-
sen op trucjes in de aanval en in het eindspel is de remi-
semarge groot, 1-0. 
 
Niet lang daarna wist Marco zich uit de problemen te 
schwindelen en zelfs te winnen. Op weg naar buiten liet 
hij zich nog een abonnement op New in Chess aansme-
ren, een teken dat zijn eerder stellig geuit besluit nu echt 
te gaan stoppen met schaken misschien nog niet hele-
maal definitief was.  
 
Dan was er nog het kampioenschap van ASV 6! Ik had 
een bescheiden bijdrage in de laatste ronde met een 
remise tegen Klaus Wüstefeld, waarmee hij volgens mij 
goed weg kwam. Een paar dagen later kreeg ik via de 
redactie van ASV Nieuws het volgende bericht: 
 

“Ik speelde onlangs met UVS 4 aan het vijfde bord tegen 
Robert Naasz ASV 6.  ASV werd kampioen. Nog gefelici-
teerd. Ik wilde wel nog wat kwijt: mijn doelstelling is al-
tijd te winnen. Ik heb hopeloos gefaald met remise. In 
mijn verslag bij UVS vroeg ik me af, hoe het kwam, dat ik 
slechts remise speelde. Ik dacht, dat het ook een beetje 
de schuld was van Robert. Weliswaar is hij ( zo schat ik) 
zo ongeveer 45 jaar jonger als ik, maar toch is het een 
slimme jongen. In dit verband vroeg ik me af of hij soms 
een verre afstammeling was van Boerke Naasz, een slim 
boerke, waar Guido Gezelle in de 19de eeuw over 
schreef. Daarom speciaal voor Robert, als hij wil speuren 
naar zijn slimme voorouders, stuur ik dit verhaal op. Het 
kan ook geen kwaad, als andere ASVers dit verhaal le-
zen. Afijn lees het gedicht maar eens ( of plaats het in 
jullie nieuwsverslagen). . . . dat is dan weer eens iets an-
ders dan schaken. Groeten van Klaus Wüstefeld ( open 
de bijlage ! )”  

 

Guido Gezelle  19de eeuw 

Wie heeft er ooit het lied gehoord, 
    het lied van Boerke Naasz? 
't en had, 't is waar, geen leeuwenhert, 
    maar toch, 't en was geen dwaas. 
 
Boer Naasz die was twee runders gaan 
    verkopen naar de steê 
en bracht, als hij naar huis toe kwam, 
    zeshonderd franken meê. 
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Boer Naasz, die maar een boer en was, 
    nochtans was scherp van zin, 
hij ging en kocht een zevenschot, 
    en stak daar kogels in. 
 
Alzo kwam Naasz, met stapkes licht, 
    en met de beurze zwaar; 
hij zei: "Och 'k wilde dat ik thuis 
    en in mijn bedde waar!" 
 
Al met een keer, wat hoort boer Naasz, 
    juist bracht hem in de tronk? 
Daar roert er wat, daar loert er wat: 
    't docht Naasken dat 't verzonk! 
 
En, eer dat 't ventjen asem kreeg, 
    zodanig was 't ontsteld, 
daar grijpen Naasz twee vuisten vast, 
    en 't ligt daar, neêrgeveld. 
 
't En hoorde noch 't en zag bijkan, 
    't en voelde bijkans niet, 
tenzij dat 't een pistole zag, 
    en zeggen hoorde: "...Ik schiet!" 
 
"Ik schiet, zo gij, op staande voet, 
    niet al uw geld en geeft; 
en g' hebt, van zo gij roert, mijn man, 
    uw laatste dag geleefd!" 
 
Boer Naasz, die alle dagen vijf 
    zes kruisgebeden bad, 
om lang te mogen leven, peinst 
    hoe hij in de nesten zat! 
 
"Wat zal ze zeggen," krees Naasz                                
"wanneer ik huiswaarts keer? 
Hij heeft het weêrom al verbuisd! 
    die zatlap, nog een keer!" 
 
"Hoort hier, mijn vriend, believe 't u, 
    toog dat gij minzaam zijt, 
och schiet een kogel door mijn hoed 
    en spaart mij 't vrouwverwijt! 
 
"'k zal zeggen, als ik thuis geraak: 
    men heeft mijn geld geroofd, 
en, letter scheelde 't , of ik had 
    een kogel door mijn hoofd!" 
 
De dief, die meer van duiten hield 
    als van boer Naasz zijn bloed, 
schoot rap een kogel door en door 

    de kobbe van z'n hoed. 
 
"Bedankt!" zei Naasz, en greep zijn slip: 
    "schiet nog een door mijn kleed!" 
De dief legt aan en Naasken houdt 
    zijn pitelerken g'reed. 
 
"Schiet nog een door mijn broek," zei Naasz, 
    toen peist mijn wijf, voorwaar, 
als dat ik, bij mirakel, ben 
    ontsnapt aan 't lijfsgevaar." 
 
De rover zegt: "Nu zal 't wel gaan, 
    waar is uw beurze, snel: 
't en heb noch tijd noch kogels meer..." 
    Ik wel,", zegt Naasz, "ik wel!" 
 
Zijn zevenschot haalt Naasz toen uit 
    en spreekt: "Is 't dat ge u niet, 
in een-twee-drie, van hier en pakt, 
    gij galgendweil, ik schiet! 
 
"Ik schiet, van als gij nader komt, 
    uw domme kop in gruis. 
en, zo gij Naasz nog roven wilt, 
    laat uw verstand niet thuis!" 
 
En lopen dat die rover die, 
    de benen van zijn lijf, 
zo snel dat 't onbeschrijflijk is, 
    hoe snel ook dat ik schrijf! 
 
Hier stoppe ik. Dichte een ander nu 
    een voois op boerke Naasz; 
't is waar, 't en was geen leeuwenhert, 
    maar toch, 't en was niet dwaas! 
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De volgende keer dat ik Klaus ontmoet zal ik hem ver-
tellen hoe het werkelijk zit; met mijn voorouders (best 
een leuk verhaal) en waarom hij ‘slechts’ remise 
speelde :-).  
 
Als toetje nog mijn partij in de massakamp tegen Wa-
geningen. Een interessant eindspel waar ik een totaal 
verloren stelling uiteindelijk remise wist te houden. 
Vanaf het moment dat ik het verklote kon ik me ineens 
goed concentreren en speelde in een flow. Tegen de 
beste zetten heb je daar weinig aan maar die kwamen 
een keer niet. 
 
Naasz,R - Dodeman,B  
Massakamp Wageningen, 27.06.2015 
 

Stelling na 26. … Pe4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Lxe4?  
Paniek. Het loperpaar weggeven voelde niet goed. Ik zag 
dat paard allemaal nare dingen doen. Spoken...  
 
27. ... Lxe4 28. Lc1?  
En nog meer paniek! Van niks aan de hand naar glad ver-
loren in twee zetjes.... In de tegenaanval met 28. f3 Lb1 
29. Pc6 was de remedie. Bijvoorbeeld 29. ... Lf6 30. a3 
La2 31. Pxa7 Lxb3 32. c5 bxc5 33. Lxc5 en remise blijft in 
zicht. 
 
28. ... Ld6 29. Pg4 Lb1 30. a3 La2 31. Lb2  
Laatste poging tot wat tegenspel.  
 
31. ... Lxb3  
Hopeloos (voor mij dan) leek me 31. ... f6 
 
32. Lxg7 Lxc4+ 33. Ke1 Lxa3 34. Pf6+ Kd8 
Ik hoopte op iets als 34. ... Ke7 35. Pxh7 a5?? 36. Lf8+ 
maar daar trapt hij niet in.  
 
35. Pxh7  

Het maximale eruit gehaald maar het ziet er nog steeds 
hopeloos uit.  
 
35. ... Lb4+ 36. Kd1  
De koning moest toch die kant op.  
 
36. ... Ld6?  
En dit is echt fout. Waarom niet gewoon lopen met die a
- en b-pion?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. h4  
Als jij niet gaat lopen doe ik het wel!  
37. ... Ld3 38. Pg5  
38.Pf6 is beter.  
38. ... Ke8 39. h5 a5 40. h6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu heeft zwart tenminste ook iets om zich zorgen over 
te maken.  
40. ... Lf8  
Het beste maar ook na bijvoorbeeld 40. ... a4 kan ik niet 
winnen zoals tijdens de partij wel dacht. Zwart kan ge-
woon een stuk geven voor de h-pion en de twee verbon-
den vrijpionnen zijn evenveel waard als een stuk. 41. h7 
Lxh7 42. Pxh7. Hetzelfde geldt na 40. ... Lf4 41. h7 Lxh7 
42. Pxh7 
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41. Kd2  
Zwart kan niet slaan op g7 dus gewoon maar laten staan 
en met de koning naar de damevleugel.  
41. ... Lb1 42. Kc1 Lg6 43. Kb2 a4 44. Pf3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. ... f6  
44. ... Lxg7+ 45. hxg7 Lh7 46. Pd4 en wit gaat genoeg 
pionnen opruimen voor remise. 46. ... f6 47. Pxe6 Kf7 48. 
Pd4 Ld3 (48. ... Kxg7 49. Ka3) 49. Ka3 (49. Kc3) 49. ... b5 
50. Kb4 Kxg7 51. f4= Er blijven niet genoeg pionnen over.  
45. Lxf8 Kxf8 46. Ka3 b5  
Mist de laatste kans. Onder andere 46. ... Le8 is lastiger 
met praktische winstkansen voor zwart.  
47. Pd4  
Wint een pion terug en de remise komt steeds dichter-
bij. Door de vliegende tijdnood was het echter nog 
steeds spannend.  
47. ... Ld3 48. Pxe6+ Kf7 49. Pf4 Lc4 50. g3 Kg8 51. Ph5 
Kh7  
51. ... f5 52. Pf6+ Kf7 53. h7 Kg7 54. f4 leidt tot een grap-
pige stelling waar beide niks meer kunnen doen om hun 
stelling te verbeteren]  
52. Pxf6+ Kxh6 53. Pg4+ Kg5 54. Pe5 Le2 55. Kb4 Kf5 56. 
f4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met weinig tijd op de klok leek me dit de beste opstel-
ling. Als zwart de pion op g3 wil slaan zal hij dat hele-
maal via f2 moeten gaan doen en dan gaat de f-pion lo-
pen was het idee. Ik was niet 100% zeker of dit te hou-
den was.  
 
56. ... Ke4 57. Ka3 Ke3 58. Kb4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58. ... Ld1  
Hij durft het niet en terecht zoals uit de analyse blijkt. 
58. ... Kf2? verliest zelfs nl: 59. g4 Kg3 60. f5 Kf4 (zie ana-
lysediagram)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61. f6! en wit wint eenvoudig omdat de loper f7 niet 
meer onder controle kan krijgen.  
 
59. Ka3 Ke4 60. Kb4 Le2 61. Ka3 Kf5 62. Kb4 Lg4 63. 
Pxg4 Kxg4 64. Ka3 Kf5  
½–½ 
 
En dit was weer eens de laatste partij van de middag. De 
wedstrijd was al verloren maar het was lekker om zo 
terug te komen. We zien wel even wat dit seizoen gaat 
brengen. 
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Dieren en fietsen 
Daan Holtackers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opening was goed voor mij verlopen en geleidelijk 
aan wist ik de druk op te voeren, terwijl mijn tegenstan-
der geen goed plan wist te verzinnen. 
 
15. Tae1 
Het leek me logisch om mijn invloed in het centrum uit 
te breiden en e2-e4 voor te bereiden. Mijn tegenstander 
zag dit ook niet zitten. 
 
15. … e5 16. dxe6 Lxe6 17. Pxe6 Dxe6 18. Pd5 
Misschien had ik er objectief beter aan gedaan vast te 
houden aan het oorspronkelijke plan en 18. e4 te spelen, 
maar de tekstzet is ook niet slecht. 
 
18. … c6 19. Pf4 
Een kwestie van smaak. Na 19. Pxf6+ Lxf6 20. Lxf6 Txf6 
21. e3 zou de partij een veel positioneler karakter heb-
ben gekregen. Ik had liever wat meer tactische mogelijk-
heden op het bord. 
 
19. … Df7 

Hiermee voert zwart de druk op het witte centrum op. Ik 
was blij dat ik de volgende torenmanoeuvre achter de 
hand had. 
20. Td1 Tfd8 21. Td3 
Multifunctioneel: wit dekt hiermee de dame (zodat … b5 
minder lastig wordt) en bereidt torenverdubbeling op de 
d-lijn voor. Bovendien blijkt de toren over een aantal 
zetten ook nog ander nuttig werk op de derde rij te kun-
nen verrichten… 
21. … g5 
Zwart had duidelijk geen zin om rustig te blijven afwach-
ten. Het alternatief is 21 … axb4 22. axb4 b5 maar na 23. 
cxb5 staat wit prima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Lxf6 
Een rigoureuze beslissing. Tijdens de partij twijfelde ik 
tussen deze zet en het positionele 22. Ph3 h6 23. Tfd1. 
Dit is (achteraf gezien) beter, maar ik kon de verleiding 
niet weerstaan om te proberen van de verzwakking van 
de witte velden rond zwarts koning te profiteren en een 
aanval op te zetten. 

Woensdag 22 juli 2015. Het was heerlijk zomers weer, een blauwe lucht met nauwelijks wolken (als ik het me goed 
herinner) en dus een zon die vrij spel had. Om ongeveer twintig over tien stapte ik op mijn fiets. Sjoerd van Roos-
malen en ik hadden een jaar eerder het plan opgevat om eens een keer met de fiets naar Dieren te gaan. Bij scha-
ken zit je natuurlijk veel, dus een beetje beweging vooraf zou wel eens niet verkeerd kunnen zijn, was de filosofie. 
Oftewel, een gezonde geest in een gezond lichaam. Klinkt clichématig, maar is daarom niet minder waar. En Dieren 
en fietsen gaat sowieso goed samen – al was het maar omdat het hoofdkantoor van een bekend fietsmerk er staat. 
De weergoden hadden deze dag voor ideale omstandigheden gezorgd en dus was het zover. Het stuk van Nijmegen 
naar Elst duurde wat langer dan ik gedacht had, maar daarna schoot het lekker op. In gezelschap lijkt zo'n tocht 
toch sneller te gaan dan als je alleen rijdt. Op de terugweg zouden we erachter komen dat er ook een andere reden 
was: richting Dieren ging de weg vaak (vals plat) omlaag en hadden we de wind in de rug… 
 
Klaar voor het mentale werk kwamen we aan in de speelzaal. Die middag verscheen bij mij het volgende op het 
bord. 
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22. … Lxf6 23. Pd5 Kh8 24. Pe3 Lg7 25. g4 
Dit was het idee: zo krijgen wits stukken toegang naar de 
witte velden. Het nadeel van dit idee is echter dat het 
nog even duurt voordat wits stukken goed met elkaar 
samenwerken. 
 
25. … fxg4 26. Pxg4 h5 
Bedoeld om wits voorbereidingen te frustreren, maar 
deze verzwakking helpt wit. Na 26. … De6 is het de vraag 
of wits aanval van de grond komt. 
 
27. Th3 Kg8 28. Pe3 axb4 29. axb4 Pc7 
In deze fase had wit er ook voor kunnen kiezen om de 
zet Tf3 in te lassen. Zwart had … g4 kunnen proberen, 
een zet met voor- en nadelen. Met de volgende twee 
zetten profiteert wit optimaal van de vrijgekomen witte 
velden. 
 
30. Le4 Pe6 31. Pf5 Pf4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Tf3 
Zwart had zich nu volgens de computer moeten verdedi-
gen met 32. … De6 33. Lb1 Le5 maar dat is moeilijk te 
zien. Mijn tegenstander overzag in de partij dat de tekst-
zet een dreiging in de stelling had gebracht… 
32. … Pxe2+ 33. Kh1 Pf4 34. Txf4 gxf4 35. Tg1 Td7 36. 
Ph6+ 
En zwart gaf op, 1-0. 
 
Ook Sjoerd kon na afloop met een goed gevoel op zijn 
partij terugkijken. Onderstaande analyse is gebaseerd op 
zijn commentaar. 
 
Sjoerd van Roosmalen – Dimitrios Loutragotis 
 
Zie diagram in volgende kolom. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wit staat een pion achter, maar zijn sterke loper biedt 
behoorlijke compensatie. Zwart zal goed moeten uitkij-
ken dat de witte zware stukken niet zijn stelling gaan 
binnendringen. Een zet als 1. … Pf7 komt daarom in aan-
merking: zwart consolideert (en bereidt voor de ver-
zwakte lange diagonaal met … e5 te verstevigen), terwijl 
wit even moet afwachten (na … e5 zou hij gebruik kun-
nen maken van het vrijgekomen veld d5). Maar zwart 
dacht te kunnen profiteren van de positie van wits ko-
ning… 
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1. … Pxf3 2. gxf3 Txf3 3. Dg2 
De juiste reactie. 3. Te4 is te gekunsteld, na 3. … Tef8 
heeft zwart voldoende compensatie. 
3. … Tef8 4. Kg1 
Nu had zwart zich tevreden moeten stellen met 4. … 
Dxa4 maar wit heeft hier al de betere kansen. 
4. … T8f4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar dit was natuurlijk zwarts bedoeling. De dreiging is 
… Tg4 en wit heeft geen fatsoenlijke verdediging op deze 
dreiging. Maar had de toren op f8 zelf niet een verdedi-
gende taak? 
 
5. Td8 en zwart gaf op. De enige manier om niet mat te 
gaan is 5. … Td4 (5. … Tf8 6. Txf8) maar na 6. Lxd4 cxd4 7. 
Tf8 is zwart kansloos – het is dus meteen uit. (Behalve de 
tekstzet had wit één andere redding: 5. Le5 heeft als be-
langrijke pointe dat g3 gedekt wordt, zodat 5. … Tg4 faalt 
op 6. Dxg4 hxg4 7. Td8 g5 8. h5. Na 5. Le5 had wit groot 
voordeel gehouden, maar je moet een computer zijn om 
die zet te verzinnen en bovendien is de tekstzet veel 
sterker.) 
 
Dubbel succes dus en daarmee was het experiment ge-
slaagd. Zo hadden we de familie Latrougatis een flinke 
psychologische tik uitgedeeld: een dag eerder al had ik 
met veel geluk Dimitrios' jongere broer Paris een punt 
weten te ontfutselen vanuit een beroerde stelling. Dat 
de terugweg zwaarder was dan de heenweg (tegenwind, 
meer bergop) kon de vreugde niet bederven. 
 
Vrijdag 24 juli. Na de benen een dagje rust te hebben 
gegund, leek het me een goed idee om de combinatie 
fietsen-schaken opnieuw uit te proberen. Deze keer 
(Sjoerd speelde vanaf deze dag niet meer mee wegens 
vakantie) besloot ik niet helemaal vanaf Nijmegen te 
gaan maar in Arnhem een OV-fiets te huren en een fiets-
route over de Veluwe te volgen. Woensdag hadden we 

over de provinciale weg van Arnhem naar Dieren gere-
den; de beperkte doorkijkjes naar de Veluwe die vandaar 
te zien waren, oogden uitnodigend. Op internet had ik 
een route gevonden die me wel de moeite waard leek; 
deze liep langs de Beekhuizenseweg. Degenen die deze 
weg kennen en weten hoe een OV-fiets gebouwd is 
(geen versnellingen) begrijpen dat het niet eenvoudig 
was het heidegebied van de Veluwe te bereiken… Maar 
de route was zeker die moeite waard - hoewel de heide 
nog niet in bloei stond, waren de uitzichten prachtig. De 
voorbereiding op de partij had niet beter kunnen zijn. 
 
Daan Holtackers – Gonzalo Tangarife Ramirez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot hier was het verloop van de partij in zekere zin een 
déjà vu. Net als twee dagen eerder was de opening goed 
voor mij verlopen en kreeg ik een drukstelling, terwijl 
Gonzalo niet actief genoeg tegenspeelde. De volgende 
zet voert de druk verder op. 
 
16. Pd5 Pg5 
Zwart reageert niet handig, maar het is moeilijk een 
goed alternatief te verzinnen. Zwart heeft bijna geen 
nuttige zetten meer. 
 
17. Lxf6 
En weer een déjà vu: met dezelfde zet als twee dagen 
eerder verandert het karakter van de stelling en kan wit 
een aanval beginnen. Het verschil is dat de voorbereidin-
gen hier gemakkelijker zijn – de volgende zettenreeks is 
geforceerd. 
 
17. … Lxf6 18. f4 Pe6 19. f5 Lxd5 20. Lxd5 Pf8 21. fxg6 
hxg6 
Hoe nu verder? Toen ik deze stelling visualiseerde voor 
ik Lxf6 speelde, had ik vooral gekeken naar 22. c5. Maar 
nu de stelling op het bord stond, vertrouwde ik het niet 
meer. 
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Het leek me dat na 22. … c6 de loper zijn dominante po-
sitie zou moeten verlaten en zwart de tijd zou kunnen 
krijgen zijn stelling te consolideren. Dat 23. Lxf7 dit een-
voudig weerlegt, had ik dan weer niet gezien… Ik raakte 
er dus steeds meer van overtuigd dat ik de vaart in de 
aanval moest houden (een idee als 22. Tf2 om rustig to-
rens te verdubbelen, zoals Peter Boel later aangaf, kwam 
dan ook niet meer bij me op), waardoor de volgende zet 
al gauw niet meer te weerstaan was. En ook deze zet 
was weer een déjà vu: net als twee dagen eerder een 
kwaliteitsoffer om de lijnen naar de zwarte koning te 
openen… Het verschil is dat het kwaliteitsoffer hier niet 
zo overtuigend is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Txf6 Dxf6 23. Tf1 De5 
Nauwkeuriger is 23. … Dg5. De varianten na 24. Txf7 zijn 
dan erg ingewikkeld, maar uiteindelijk kan zwart zich 
met kunst- en vliegwerk handhaven. Maar wit kan ook 
24. Lxf7 proberen, waarna er geen concreet vervolg is 
maar het erop lijkt dat zwart zich langdurig zal moeten 
verdedigen. 
 
24. Txf7 Dxe3+ 25. Kg2 Kh8 
Nu slaat de witte aanval door. Zwart had nog 25. … c6 
kunnen proberen, waarna er na 26. Tf3+ cxd5 27. Txe3 
Txe3 28. cxd5 Tbe8 29. Pd4 T3e4 een eindspel op het 
bord staat dat erg moeilijk is – voor zowel wit als zwart. 
Zwart moet nauwkeurig spelen om niet verder in het 
nadeel te komen, terwijl wit precies moet zijn om zijn 
voordeel niet te laten verwateren. Een duidelijke winst-
weg is er niet. Ondertussen had ik het vierde déjà vu: 
een succesvolle aanval met dame, toren, paard en wit-
veldige loper. 
 
26. Pf4 
 
Zie diagram in volgende kolom. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met deze extra aanvaller is wits offensief niet meer te 
stoppen. Tijdens de partij bedacht ik me hier dat als 
zwarts paard niet op f8 had gestaan, ik misschien niet 
eens mijn dame nodig zou hebben gehad om mat te ge-
ven. Ik hechtte verder geen waarde aan deze gedachte, 
maar pas later zou ik erachter komen dat dat niet te-
recht was… 
 
26. … c6 
Zwart kan zich ook proberen te verdedigen met 26. … 
Te5. Tijdens de partij zag ik 27. Pxg6+  Pxg6 28. Dxg6 
De2+ en nu keek ik eerst naar 29. Kh3, maar ik kwam er 
op tijd achter dat deze zet wegens 29. … Th5+ niet zo 
handig was. Vervolgens zag ik 29. Tf2 en dit leek me ge-
wonnen. De computer geeft hier echter nog 29. … Dh5 
aan, waarna wit goede kansen houdt maar het nog niet 
beslist is. Maar wits spel kan verbeterd worden: na 27. 
h4 heeft zwart geen fatsoenlijke zet meer. 
 
27. Pxg6+ Kg8 28. Txf8+ 
En zwart gaf het op. Het mooiste van de partij moet ech-
ter nog komen: bij de computeranalyse bleek dat zwart 
op de 26ste zet nog een aardige verdedigingspoging had. 
 

Hoe moet wit verder gaan na 26. … Te7? Het kan zijn 
dat ik deze zet tijdens de partij helemaal niet gezien heb, 
maar bij de computeranalyse meende ik me vaag te her-
inneren dat ik had gekeken naar 27. Pxg6+ Pxg6 28. Dxg6 
Txf7 29. Lxf7. Voldoende voor de winst is dat echter niet: 
na 29. … Tf8 heeft wit niets concreets bereikt. Er is maar 
één zet die de winst brengt, en de gedachte die ik bij de 
26ste zet had is de sleutel naar de oplossing: wit moet 
het verrassende 27. Dxg6 spelen. Na 27. … Pxg6 28. 
Pxg6+ Kg8 29. Txe7+ volgt het mat waar ik aan moest 
denken en ook 27. … Txf7 28. Dxf7 helpt niet.  
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Maar ook zwart heeft nog een verrassing: met 27. … 
De2+ kan hij ook zijn dame en prise zetten! Wit kan die 
niet slaan dus is 28. Kh3 Df1+ het geforceerde vervolg. 
En ook nu heeft wit geen keus, aangezien 29. Kg4 (of h4) 
faalt op het derde schijndameoffer in deze variant: 29. … 
Dxf4+ en zwart wint; 29. Lg2 dus. Aangezien 29. … Pxg6 
faalt op de aftrekaanval 30. Pxg6+ Kg8 31. Txf1 is de vol-

gende afwikkeling geforceerd: 29. … Dxg2+ 30. Kxg2 
Te2+ 31. Pxe2 Pxg6 32. Txc7 en nu de kruitdampen zijn 
opgetrokken, heeft wit een gewonnen eindspel bereikt. 
 
De conclusie is duidelijk, met drie keer succes is het be-
wijs overtuigend: Dieren en fietsen gaat prima samen! 

Spot on: Murat Duman 
Huidige elo:  1891 
Geboortedatum:  1 november 1987  
Geboren in:  Arnhem         
Woonplaats:  Amsterdam 

1. Wanneer ben je bij ASV gekomen? 
Ik was geloof ik 8 of misschien toch 9 jaar (nu 27 jaar) toen ik met mijn vader De Opbouw binnenliep. 
 
2. Waarom heb je voor ASV gekozen? 
Die keuze maakte mijn vader. Het was waarschijnlijk een praktische keuze, want ik woonde in het Spijkerkwartier. 
 
3. Wat vind je het fijnste aan ASV? 
Ik loop er nu al een aantal jaren rond en ondanks mijn zeer matige opkomst raakt het contact niet bekoeld. Mooi 
om te zien! 
 
4. Mis je iets aan ASV? 
Ik denk eerder andersom: ASV mist mij. 
 
5. Heb je, binnen of buiten ASV, een speciale schaakambitie? 
Als klein jongetje dacht ik dat een rating 2000 een top prestatie zou zijn. Inmiddels denk ik daar anders over, want 
het is zo ongeveer in handbereik en tegelijk zo ver weg. Met 5/6 externe partijen per jaar gaat het allemaal niet zo 
snel. Die 2000 zal ik hoe dan ook nog eens moeten raken! 
 
6. Wat is je mooiste partijmoment uit je ASV-periode tot nog toe? 
De vele winsten op Theo Jurrius, weliswaar officieuze winstpartijen, zullen me altijd bij blijven. Maar als ik aan een 
serieus mooi moment moet denken: 2 seizoenen geleden heb ik eventjes een TPR gehad van 2500/2600. Dan denk 
je voor een paar weken/maanden een goede schaker te zijn, totdat je gelijk speelt tegen 1800/1900. Balen...! 
 
7. Heb je bij ASV een angstgegner, en zo ja wie? 
Aan angstgegners doe ik niet. Sorry, doe ik niet aan. 
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8. Wat vind je het leukste ASV-team? 
Het leukste ASV team is toch wel ASV 3. Een goede mix van jong en minder jong, introvert en extravert. Zo zou ik 
het omschrijven.  
 
9. Wie is je grote schaakvoorbeeld? 
Een schaakvoorbeeld heb ik niet echt, maar Gary Kasparov is voor mij toch wel een icoon. Vooral toen hij van Deep 
Blue verloor, wat ik me destijds maar nauwelijks kon voorstellen, raakte ik gefascineerd door de beste man. Hoe 
zo’n genie na 4 remises kon verliezen…  
 
10. Is er een schaakboek dat een grote rol heeft gespeeld in je ontwikkeling als schaker? 
Aiiii, een confronterende vraag! Had ik überhaupt maar 1 boek die ik regelmatig raadpleegde. Mijn theorie en ken-
nis over openingen wordt met de dag minder. Ik voel het wegebben. 
 
11. Wat zou je willen veranderen aan de schaakwereld in het algemeen en ASV in het bijzonder? 
Wat betreft frisse energie, dat kan de schaakwereld ook wel gebruiken. Kleurrijke types zijn welkom! 
 
12. Wat is, naast schaken, je grootste passie? 
Naast het schaken ben ik een gepassioneerd pianist en voetballer. Wekelijks ben ik met beiden bezig. Vrij intensief 
dus. Mijn laatste passie is toch ook mijn werk. Ik ben als psycholoog werkzaam in zowel de interculturele hulpverle-
ning als verslavingszorg.  
 
13. Naar welke muziek luister je het liefst? 
Ik kan op zich naar vrij veel luisteren, maar zelf zet altijd en enkel en alleen klassieke muziek op. Van Bach Partita’s 
tot aan Shostakovich kamermuziek, met alles daar tussen in. Het mooiste wat er is! 
 
14. Wat is je favoriete boek? 
In plaats van een goed boek zit ik de laatste tijd in vak literatuur vanwege cursussen en opleidingen. Geen excuus 
natuurlijk, ik weet het. 
 
15. En film? 
Voor velen wellicht tegen de verwachting in, maar ik hou enorm van romantische films en (psychologische) dra-
ma’s. Hoe realistischer, hoe beter. Ik moet in het verhaal kunnen duiken. Een specifieke film zou ik nu niet op kun-
nen noemen.  
 
16. Welke drie dingen zou je meenemen naar een onbewoond eiland, als je niks anders zou kunnen meenemen? 
Naar een onbewoond eiland neem ik mee: zeep, een pan, zonnepaneeltje, satelliettelefoon en een zakmes om lek-
kere gerechten te maken. Overleven zou ik het nu wel moeten, toch? 
 
17. Wie of wat inspireert je het meest? 
Veel eer wil ik Marco Braam niet geven, maar hij inspireert mij wel. We zijn collega’s in hetzelfde werkveld. Een 
werkveld wat zich in mijn beleving karakteriseert als behouden, rigide en suf/saai. Zijn enthousiasme, scherpe in-
zichten en frisse energie is een mooi voorbeeld. Ja Marco, die heb je weer in de pocket! 
 
18. Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
Favoriete vakantie bestemming is Istanbul. De mooiste stad in de wereld. Aanrader! Voor iedereen is er iets te vin-
den. 
 
19. Wat wil je graag nog over jezelf kwijt, wat niet in bovenstaande vragen aan bod is gekomen? 
Momenteel woon ik in Amsterdam, maar zal lid blijven van ASV. Een tijdje terug heb ik tegen Ruud Wille gezegd dat 
ik ooit het langst lid van de club zal zijn. Dus ondanks mijn dramatische aanwezigheid op bijvoorbeeld de clubavon-
den, ik blijf lid! 
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 In het weekend van 4 tot en met 6 september vond het jaarlijkse ASV-weekendtoernooi plaats, oftewel het OSKA. 
Met 52 deelnemers in de A-groep en 43 deelnemers in de B-groep was het OSKA redelijk bezet. Er werd – zoals al-
tijd – in een prima sfeer gestreden om de podiumplaatsen. Op zondag leidde dit tot een spectaculaire uitsmijter 
tijdens de prijsuitreiking. In de A-groep waren Thomas Beerdsen en Merijn van Delft namelijk exact gelijk geëindigd. 
In plaats van te loten, besloten ze een armageddon-partij te spelen. Hoe dat afliep, is later in dit verslag te lezen. (In 
de titel van dit stukje staat een hint.) 
 
Dit jaar werden er voor het eerst rondeprijzen voor het leukste fragment uitgedeeld. De deelnemers moesten hier 
in het begin nog even aan wennen, maar al snel kwamen de inzendingen vanzelf binnen bij de toernooiorganisatie. 
Dit idee is dus zeker voor herhaling vatbaar. Ook anders ten opzichte van voorgaande jaren was dat de topborden 
niet meer live gevolgd werden, maar dat in het blog met behulp van partijfragmenten het verloop van de rondes 
beschreven werd. Hieronder volgt een selectie uit die fragmenten (voor de geïnteresseerden: van sommige partijen 
is een uitgebreidere beschrijving terug te vinden in het OSKA-blog). 
 
Frank Kroeze was vooraf uiteraard een van de kanshebbers in de A-groep. Maar zijn kansen vervlogen al meteen in 
de eerste ronde, dankzij één moment van onoplettendheid. 

14de OSKA-titel prooi voor BeerdsenTitel 
Daan Holtackers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudy Bloemhard speelde met wit hier 1. Dh5 en nu had 
zwart zich afdoende kunnen verdedigen met 1. … Tg6. 

Dat zal hij vast gezien hebben, maar hij koos voor 1. … 
Tcd8 2. Txd8 Txd8 waarbij hij gedacht zal hebben dat 
wits dame gebonden is aan d1, zodat wit niet kan aan-
vallen met 3. Dxf7. Wits antwoord 3. Dg4 moet geen fij-
ne verrassing zijn geweest… 
 
Ook sterke spelers missen dus wel eens wat. Zo ook Lars 
Vereggen, een van de outsiders in de A-groep, die uitein-
delijk gedeeld derde werd. Hij miste een mat in één, 
maar het had geen nadelige gevolgen. In de tweede ron-
de kwam bij hem het volgende op het bord. 
 
Zie diagram volgende pagina. 
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Jeroen Bosch van Rosenthal had met wit een goede par-
tij gespeeld, maar langzaam maar zeker begon het ra-
tingverschil te tellen. Zwart speelde 1. … Df2 en nu heeft 
de witte loper een probleem. 2. Lh1 speel je niet vrijwil-
lig, maar na 2. Lf3 Lxc3+ 3. Kxc3 Dxf3+ 4. Kb2 kon zwart 
met 4. … Db3+ op een leuke manier naar een gewonnen 
pionneneindspel afwikkelen. Als je zoiets gezien hebt, 
kijk je vaak niet verder; het is dan ook niet vreemd dat 3. 
… Dd4 mat niet gespeeld werd… 
 
In de B-groep ging een drietal spelers goed van start: na 
vier rondes stonden Nico Schoenmakers, Gerald Visch en 
Johan Mostertman met 3,5 punt bovenaan. Vier spelers, 
waaronder René in 't Veld, volgden dit drietal op een 
half punt. Hieronder zien we hoe Johan Mostertman in 
de derde ronde bekwaam een eindspel tegen Ralf Siepen 
uitspeelde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het partijverloop was kort: 1. e5+ fxe5 2. fxe5+ en zwart 
gaf op. Niets bijzonders zou je denken, maar wit ver-
meed zo wel de volgende val: 1. Lxb5 axb5 2. a6 lijkt op 
het eerste gezicht te winnen, maar na 2. … Pd8 3. a7 
Pc6+ blijkt de witte koning voor deze variant op het ver-
keerde veld te staan... 
 

De zaterdagavondronde is altijd erg rustig, maar deze 
keer dreigde het wel erg gezapig te worden. De drie top-
borden in de A-groep en het topbord in de B-groep 
speelden remise en er waren veel byes. Als gevolg hier-
van stonden na de vierde ronde in de A-groep vier spe-
lers bovenaan: David Miedema, Merijn van Delft, Lars 
Vereggen en Thomas Beerdsen. Gelukkig zorgde Michiel 
Blok later op de avond voor het broodnodige spektakel. 
Tegen Jerzy Cebula kwam hij met wit in de problemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het ziet er hopeloos uit voor wit, maar met 1. Pfg5 to-
verde hij nog een konijn uit zijn hoed. Zwart zal deze zet 
vast niet hebben zien aankomen en hij geloofde wit niet: 
1. … Pxc1. Dat had hij beter wel kunnen doen: na 1. … 
Lf5 had zwart winnend voordeel gehouden. Maar nu 
keerden de kansen… 2. Txf7+ Kg8 Na 2. … Kh8 3. Txh7+ 
Kg8 4. Pf6 is het al mat. 3. Lxd5 Lg7 Na 3. … Dxd5 speelt 
wit dezelfde zetten als in de variant na zwarts tweede 
zet, maar dan in omgekeerde volgorde. Er volgde 4. Lxb7 
Lxe5+ 5. Kh1 en wit wist de partij op fraaie wijze af te 
ronden (dit is in het OSKA-blog terug te vinden). 
 
In beide groepen dus meerdere koplopers, dus dat be-
loofde een spannende zondag te worden. De toernooior-
ganisatie had 's morgens moeite om wakker te worden, 
maar dat gold niet voor de spelers. In de B-groep bij-
voorbeeld, waar Marco Dorresteijn en Arthur Maters 
binnen een uur een hele partij van 43 zetten produceer-
den. Het eind ging zo. 
 
Zie diagram volgende pagina. 
 
Blijkbaar was de zwartspeler toch nog niet helemaal uit-
geslapen: hij speelde hier 1. … Tg2. Maar na 2. Kc3 was 
hij toch wel weer wakker: 2. … Tg3+ en wit gaf op. 
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In deze groep wist Gerald Visch als enige van het groepje 
koplopers te winnen. Hans Eshuis en René in 't Veld 
wonnen ook en volgden bij het ingaan van de laatste 
ronde op een half punt. 
 
In de A-groep speelden de koplopers in de vijfde ronde 
tegen elkaar. Merijn van Delft zat het tegen: wegens au-
topech kwam hij bijna een half uur na het begin van de 
ronde aan. Vervolgens wist hij met een mooie combina-
tie (zie het OSKA-blog) winnend voordeel te verkrijgen 
tegen Lars Vereggen, maar tijdsgebrek dwong hem remi-
se overeen te komen. Ook David Miedema had pech. Op 
instructieve wijze (zie blog) wist hij met wit een sterke 
aanval op te bouwen tegen Thomas Beerdsen en in on-
derstaande stelling werd het kritieke moment bereikt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze razend ingewikkelde stelling speelde wit 1. De1 
waarop zwart counterde met 1. … Da4. Nu had wit kan-
sen gehouden met 2. Dxc3 Dxd1+ 3. Lf1 Dd5 3. Pxf7 
maar na 2. Td4 Pxb1 3. Pxf7 Ld5 trok zwart het initiatief 
naar zich toe en even later ook het volle punt. Wit had 
echter winnend voordeel kunnen verkrijgen met 1. Df4 
Tf8 en nu heeft wit de tijd om met 2. Ld2 het paard te 
pennen. Zwart is gedwongen f7 te dekken vanwege de 

volgende prachtige matvariant: 1. … Pxd1 2. Dxf7+ Kh8 
3. Dg8+ Txg8 4. Pf7+ Kg7 5. Lh6 mat. Zonde van deze ge-
miste kans voor wit, maar het is goed te begrijpen dat hij 
dit niet wist te vinden. Thomas Beerdsen kwam zo alleen 
op kop en hij werd bij het ingaan van de zesde ronde op 
de hielen gezeten door een viertal spelers waaronder 
ook Michiel Blok. 
 
Het leukste fragment uit de slotronde is te zien in het 
volgende diagram. Een magneetcombinatie is per defini-
tie aantrekkelijk. Maar een combinatie waarin het mag-
neetmotief drie keer voorkomt, is natuurlijk helemaal 
leuk om te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze stelling kwam op het bord in de partij Marco Lom-
bardi – Dries Wedda. Met 1. … h5 bereidde zwart zijn 
aanval voor en nu had wit met 2. Te2 (of desnoods 2. h4) 
aan de veiligheid van zijn koning moeten denken. Maar 
na 2. Tac1 kreeg zwart de kans toe te slaan: 2. … h4+ (de 
eerste magneet) 3. Kxh4 Lf6+ 4. Kg3 Lh4+ (de tweede 
magneet) 5. Kxh4 Th7+ En nu koos wit er sportief voor 
zich mat te laten zetten – 6. Kg5 Dd8+ zou hopeloos zijn 
geweest. 6. Kg3 Txh3+ (en de derde magneet!) 7. Kxh3 
Dh7+ 8. Kg3 Dh2 mat. 
 
In de laatste ronde kwam de koploper in de A-groep, 
Thomas Beerdsen, niet verder dan remise tegen een van 
zijn concurrenten, Lars Vereggen. Alleen Merijn van Delft 
wist ten koste van Michiel, die prima weerstand bood 
maar het net niet kon bolwerken, langszij te komen. Bij 
het vaststellen van de einduitslag bleek dat de twee kop-
lopers exact gelijk geëindigd waren: zowel het aantal 
weerstands- als SB-punten was gelijk. Bij de prijsuitrei-
king werd daarom aangekondigd dat het reglement nu 
loting voorschreef, maar al snel riepen de aanwezigen 
om een snelschaaktiebreak waar Thomas en Merijn en-
thousiast op ingingen. Het werd een armageddon-partij: 
wit kreeg vijf minuten bedenktijd en zwart vier, maar wit 
moest winnen.  
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1. g5 hxg5 2. h6 Tfd8 3. hxg7 Txd1+ 4. Txd1 Kxg7 5. Df3 
Pd5 6. Ld4 en zwart gaf op. 

Hiermee eiste Thomas Beerdsen dus de OSKA-titel voor 
zich op, terwijl Merijn van Delft zo tweede werd. Rating-
prijzen waren er voor Dennis Mienis en Dries Wedda. 
 
In de B-groep eindigde René in 't Veld alleen op kop. Hij 
verwees Gerald Visch, die voor de laatste ronde onge-
deeld eerste stond, terug naar de (gedeeld) tweede 
plaats, terwijl Hans Eshuis niet verder dan remise kwam 
tegen Nico Schoenmakers. In deze groep waren de ra-
tingprijzen voor Gerald Visch en Yichen Han. 
 
Volgend jaar zal het OSKA in het teken staan van een 
dubbel lustrum: het weekendtoernooi bestaat dan 15 
jaar en ASV zelf 125 jaar. Reserveert u 2 t/m 4 septem-
ber ook alvast in uw agenda? 

2e Heeren van Aemstel terrasschaaktoernooi 
Erik Wille 

Net na de laatste clubavond van het seizoen 2014-2015 werd het terras van Café Bar Heeren van Aemstel weer in-
genomen door 26 schakers. Een vergelijkbaar aantal als bij de eerste editie. De tweede zondag van juli was het in 
ieder geval overwegend droog, maar de temperatuur liet ons een beetje in de steek. Een opgaande lijn is bij het 
weer echter na de wat nattere eerste versie van het Terrasschaak wel waar te nemen. Dus gaan we in 2016 voor 
een zonnig toernooi en misschien kunnen we dan wel het hele plein voor de Heeren van Aemstel bezetten met 
schaakborden. Het zou een mooie activiteit zijn in het kader van ons 125-jarig jubileum. 
 
Deze keer trok het toernooi erg veel bekijks. Het hielp daarbij mee dat die zondag ook het World Streetpaintingfes-
tival was. De mooie schilderingen op straat waren ook te zien op ons ‘schaakplein’ en zo was het Terrasschaak als 
het ware opgenomen in de looproute langs de schilderingen. Met name de jeugdige kijkers vonden het schaken 
veel interessanter dan de kunst op straat. Zo gebeurde het met enige regelmaat dat we een schaakbord ‘kwijt ‘ wa-
ren aan voorbijgangers, maar met de creativiteit van toernooileider Jeroen van Onzen en de meegaandheid van 
Paul, Marion en Martin van Heeren van Aemstel werd dat eenvoudig opgelost door ook binnen een paar borden 
neer te zetten. De ‘koukleumen’ onder de deelnemers waren daarmee wel in hun nopjes. Zij hadden al gauw de 
binnenborden als hun vaste stekkie veroverd. 
 
Het was geen toernooi dat op het scherpst van de snede gespeeld werd. Daar is het ook niet voor bedoeld. Ge-
woon een zondagmiddag plezier beleven aan onze hobby en samen een biertje drinken is het idee. Er werd dan ook 
veel gelachen en ook het publiek werd bij het toernooi betrokken. Zo stonden diverse spelers met enige regelmaat 
voor een partij hun stoel af aan een voorbijganger en zo werd dus ook nog flink reclame gemaakt voor het schaken. 
 
Ging het dan helemaal niet om de punten? Nou, eigenlijk niet, maar er valt niet aan te ontkomen dat er ook op zo’n 
relaxte zondagmiddag winnaars en verliezers zijn. In de voorronden  waren Joost Offringa en Sander Berkhout de 
winnaars van de twee voorrondegroepen. Beide spelers scoorden 10,5 punt. Na een korte pauze werden de finale-
groepen gemaakt. Daarin werd vooral veel plezier gemaakt. Het imago dat schaken in stilte moet gebeuren werd 
flink geweld aangedaan en onze vaste barkeepster in het Lorentz, Milou, vond het dan ook maar een vreemde ge-
waarwording al die pratende en lachende schakers. 
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Dick Vliek (l) vs. André de Groot, met naast Dick Quirine Naber. 
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Heerlijk om zo een gezellige zondagmiddag te hebben. Zo kan schaken dus ook zijn. En tussen het gelach door wer-
den ook nog punten gescoord. Stefan Bekker deed dat het meest. De speler van Wageningen haalde 11,5 punt. 
Joost Offringa en Justin Günther eindigde met 9 punten op bescheiden afstand als tweede. Joost Offringa zette alle 
middelen in om hoog  te eindigen. Zo zong hij Joling tijdens zijn partij met Justin: “Maak me gek, Maak me gek met 
je mond……” Het leidde Justin duidelijk af. En dat zal ook wel de bedoeling geweest zijn. Het zegt alles over de sfeer 
van het toernooi. In de tweede finalegroep was er ook al Wagenings succes. Marco Ottowon met 11 punten, een 
punt voor Catheleijne Sanders van De Toren. Quirine Naber eindigde derde met 9,5. En die plaats deelde ze met 
Dick Vliek. Het toernooi werd ook een beetje een reünie. Zo waren onze oud-leden Abbes Dekker (pas 80 jaar ge-
worden) en Aly Asad Najak van de partij. 

De gezellige dag werd afgesloten 
met een BBQ, waarbij de groep 
nog wat groter werd door de 
komst van Marloes, Ingrid, Conny 
en Theo. De schaakborden werden 
vanzelfsprekend niet opgeborgen, 
maar er kwamen nu wel etensbor-
den naast te staan. De lange dag 
eindigde ergens in de kleine uur-
tjes binnen aan de bar. De schaak-
stukken waren toen eindelijk wel 
opgeborgen. Ik wil Jeroen van On-
zen bedanken voor het indelen en 
uiteraard danken we de Heeren 
van Aemstel weer voor de gastvrij-
heid. We komen in 2016 graag 
terug!  
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