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Beste ASV-ers! 
Ons lijfblad, ASV-Nieuws, is weer van de per-
sen gerold! Ook zal deze uitgave spoedig op 
onze website te zien zijn. Het vorige nummer 
staat er al en is op de site zelf te lezen of 
naar beneden te laden (te “downloaden”). Het 
“op lijn” (on line) lezen gaat toch wat lastig, 
de leguit (“layout”) zou nog wat langer en 
minder breed zou moeten zijn, lijkt mij. Heeft 
Hedser nog wat te doen, “bij de weg” (by the way). 
Het schaakseizoen is nu werkelijk in volle hevigheid los-
gebarsten en de eerste teamoverwinningen en -
nederlagen zijn alweer een feit. Hiervan wordt in deze 
ASV-Nieuws uitgebreid verslag gedaan. Ook nieuwe ac-
tiviteiten zoals het Daglichtschaak en het Vijftigplusser-
toernooi komen aan bod.  
Het is pas zondagmiddag en deze Nieuws is nu al klaar. 
Wat zal ik nu eens doen? Een partijtje op Playchess.
com spelen? Ik heb namelijk tijd over. Dat zit zo: Giste-
renavond, zaterdagavond dus, half negen, dacht ik even 
relaxed ASV-Nieuws te laten voor wat het was en ook 
relaxed onderuit te zakken voor de TV-buis teneinde on-

ze verwende voetballers te zien zwoegen te-
gen Schotland… bleek dat de wedstrijd al ge-
speeld was. En dat onze “superieure” voet-
ballers onderuit geschoffeld waren door de 
echte mannen. Tja, toen ben ik maar weer 
aan Het Nieuws verder gegaan. Achteraf was 
ik wel blij niets van deze wanvertoning gezien 
te hebben.  
 

Een broodje kroket, het zoenoffer, de dip en interviews, 
klokken en de Dobbelking, regels en veel partijen, alles 
komt weer aan bod in ASV-Nieuws! 
 
Veel leesplezier, 

Ignace Rood 
 
 
 
(dit is ook 
nog be-
langrijk) 
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De afgelopen twee maanden zijn voor een belangrijk 
deel in beslag genomen door de zoektocht naar een 
nieuw onderkomen, maar daarover verderop meer. Van-
af begin september staat ASV gelukkig weer in het te-
ken van vooral veel schaken. De interne competitie 
draait als nooit tevoren met een opkomst die regelmatig 
in de buurt van de 50 spelers ligt; meer dan menig grote 
club in de OSBO. Verder hebben we veel werk gehad 
met de externe competitie. Het bestuur was er veel aan 
gelegen om op een goede manier negen teams (één 
meer dus dan in 2002-2003) op te stellen. Dat is uitein-
delijk gelukt, al zijn er nog wel een paar kritische speel-
data. De creativiteit van de teamleiders is echter groot, 
dus we hebben er alle vertrouwen in dat we steeds met 
volledige teams kunnen spelen. De start van alle teams 
is veelbelovend. Niet dat we na het succesvolle afgelo-
pen seizoen weer een reeks van kampioenschappen 
verwachten, maar de eerste klap is toch een daalder 
waard.  
 
Laptop voor interne competitie 
Onze wedstrijdleider Hedser Dijkstra loopt al enige we-
ken met een brede grijns op zijn gezicht door De Op-
bouw. De reden daarvoor is dat de oude computer 
waarmee de interne competitie werd ingedeeld is inge-
ruild voor een recenter exemplaar. We zijn daarvoor op-
nieuw veel dank verschuldigd aan Barth Plomp. 
 
Speellokaal 
Er is nog geen witte rook. Tot op heden grossieren we 
om uiteenlopende redenen in mislukte pogingen een 
nieuw clublokaal te vinden. Er is echter nog geen reden 
tot ongerustheid. We hebben immers enkele weken ge-
leden van Stichting Rijnstad de toezegging gekregen, 
dat we dit seizoen in ieder geval mogen afmaken in De 
Opbouw. Dat geeft het bestuur enige ruimte om op een 
zorgvuldige wijze door te gaan met haar zoektocht. Ook 
positief is dat eind oktober ons verzoek om assistentie 
bij dit proces door “De Arnhemse Uitdaging” is gehono-
reerd. Namens deze organisatie, die het bedrijfsleven 
en maatschappelijke instellingen bij elkaar brengt in het 
kader van het “nabuurschap“, zal Sandra Wiarda ons 
ondersteunen. Binnenkort zullen de eerste gesprekken 
met haar plaatsvinden. We houden u vanzelfsprekend 
op de hoogte over de ontwikkelingen op dit terrein. 
 
Beleidsplan 
Het bestuur gaat deze maand het jaarplan voor 2004 
schrijven. Alvorens dat kan moeten we natuurlijk eerst 
op een rijtje zetten hoe het er voorstaat met de doelen 
die we voor ogen hebben. Daarvoor gaan we even terug 
naar het beleidsplan. Aan het eind van 2006 willen we 
het volgende bereikt hebben: 
 
 

•      2002 is de situatie op het moment dat het beleidsplan is 
vastgesteld.  

•      2003 is de stand van zaken per november 2003. 
•      2006 geeft de doelstellingen zoals die zijn geformuleerd in 

het beleidsplan 2003-2006 weer. 
 
Het meest in het oog springt de ontwikkeling van het le-
dental. Die stijging is overigens bereikt zonder actief aan 
ledenwerving te doen. Activiteiten op dat terrein staan 
pas vanaf eind 2004/begin 2005 op het programma. Het 
aantal teams in de KNSB-competitie is al weer op de 
gewenste sterkte en gelet op de voortvarende start van 
ASV 2 lijkt dat ook een structureel karakter te krijgen. 
Van het OSKA weten we dat de groei er in zit en ook 
daar lijken we op koers voor het gewenste resultaat. Er 
zijn echter ook doelen die meer energie vragen om die 
te behalen. Zo is ASV 1 al enkele jaren in de race voor 
een plaats in de eerste klasse. In de breedte zijn de za-
terdagteams van ASV ook wel sterker geworden, maar 
of dat spoedig leidt tot een promotie van ASV 1 vanuit 
de sterke zuidelijke tweede klasse valt nog te bezien. 
De doorstroming van de jeugd zal voorlopig nog met 
horten en stoten gaan. Het ene jaar vindt geen enkele 
jeugdspeler aansluiting bij de senioren en het volgende 
jaar ineens een groepje. Naarmate de jeugdafdeling lan-
ger draait, zal dit meer via de weg van de geleidelijkheid 
gaan. Op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe 
activiteiten blijkt ASV over veel creativiteit te beschik-
ken. Zo zag dit jaar onder meer het daglichtschaak het 
levenslicht, maar ook de schaakmarkt en de massa-
kamp ASV-Wageningen zitten nog in de pen. Kortom: 
op de lange termijn ziet het er al goed uit. Toch valt er 
nog veel werk te verzetten.  
 
OSBO-jaarvergadering 
Enkele weken geleden is de halfjaarlijkse ledenvergade-
ring in Apeldoorn gehouden. Het OSBO-bestuur had de 
verenigingen extra gestimuleerd naar deze bijeenkomst 
te komen door een  drietal DGT-klokken te verloten on-
der de aanwezige verenigingen met als aanvullende 
voorwaarde dat die met een team een kampioenschap 
behaald moesten hebben. Als stimulans werkte dit mid-
del niet, maar ASV hield er door het kampioenschap van 
ASV 7 wel een klok aan over. ASV had daarbij het geluk 

Doelstelling 2002 2003 2006 
Ledenaantal 119 131 140 
Doorstroming jeugdspelers per jaar 6 0 2 

Deelnemersaantal OSKA 69 93 120 
Aantal teams in KNSB-competitie 1 2 2 
ASV 1 stabiele eersteklasser nee nee ja 
ASV ontwikkelt nieuwe activiteiten ja ja ja 
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dat zeker drie verenigingen die eerder de koker uitkwa-
men niet aanwezig waren.  
 
Een tweede belangrijk item was het feit dat het OSBO-
bestuur is geslaagd in het strikken van een sponsor voor 
de komende drie jaar. Het geld dat daarmee gemoeid is, 
zal worden gebruikt voor jeugdschaak en propaganda. 
OSBO-voorzitter Hendrik van Buren hield een vurig plei-
dooi een grootse ledenwerfactie door het geven van 
schaaklessen op straat. Die lessen staan dan niet in het 
teken van het opleiden van kampioenen, maar zijn be-
doeld om het voor vele niet-schakers duffe imago van 
schaken te doorbreken. Van Buren heeft ooit bij ASV 
bewezen dat de aanpak van schaken op straat succes 
kan hebben, maar dat was in een andere tijd. Dit plan 
verdient echter alle steun en we hopen dan ook dat en-
kele ASV-ers bereid zijn (ook in het belang van onze 
club) die activiteit in de binnenstad te ondersteunen. 
 
Ledental 
In het item over het beleidsplan hebben we al wat cijfers 
gegeven over het ledenaantal. Meer informatie halen we 
uit een vergelijking met gegevens uit het jaarverslag van 
het secretariaat van 2002: 
 
Ledenverloop ASV: 
                  Totaal    senior    junior  asp.    pupil. 
2003          131        96          1          4          30* 
2002          119        90          1          6          22* 
2001          113        91          1          7          14* 
2000          119        95          2          22         
1999          118        88          1          29 
1998          131        84          2          45 
De categorie aspiranten is per 2001 gesplitst 
 
ASV zit dus weer op het niveau van 1998, waarbij opvalt 
dat de verhouding senioren / jeugd is veranderd. Nog 
belangrijker dan dat gegeven is dat het aantal senioren 
voor ASV-begrippen hoog is. Alleen in 1986 en 1987 tel-
de ASV zo’n 110 senioren, maar in het algemeen vari-
eerde dat aantal de laatste 25 jaar tussen 84 en 97. Te-
gen die getallen afgezet doet ASV het op dit moment 
dus erg goed. In de overtuiging dat de ledenwerfactie 
van de OSBO, die binnenkort van start gaat, dan ook 
nog het beoogde rendement oplevert, gaat 
ASV dus zonnige tijden tegemoet. 
 
Daglichtschaak bij het NIVON 
Schaken kan sinds dit seizoen het daglicht 
weer verdragen. Na enkele vergeefse po-
gingen het Schaken Overdag nieuw leven 
in te blazen, is onder de bezielende leiding 
van Jan Vermeer een nieuwe start gemaakt met een 
nieuwe formule: het daglichtschaak (naar een idee van 
Henk Wille).  De belangstelling voor deze nieuwe vorm 
van overdag schaken is veel groter dan voorheen. Dat is 
een gunstige ontwikkeling. Bent u er nog niet geweest? 
Niet getreurd, er zijn nog zes schaakmiddagen (eerste 
dinsdag van de maand) te beginnen op 2 december 
vanaf half twee in Activiteitencentrum De Molenbeek, 
Molenbeekstraat 26A in Arnhem. 4 mei 2004 is de laats-
te schaakmiddag van dit seizoen. 

Schaakkalender 
Op zaterdag 29 november a.s. organiseren onze jeugd-
leden Kasper Uithof en Murat Duman opnieuw de Open 
Arnhemse Jeugdkampioenschappen in het gemeente-
huis van Arnhem. De organisatie klinkt al jaren als een 
klok en dit grote jeugdtoernooi is dan ook zeker een be-
zoekje waard. Op de eerste zaterdag van januari (3 ja-
nuari 2004) organiseren onze vrienden van De Toren 
het Bieze-rapidschaaktoernooi. Dit bij velen van u beter 
als Oliebollentoernooi bekendstaande toernooi wordt dit 
jaar in het Olympuscollege (nabij de Rijnhal) gespeeld. 
U raakt niet uitgeschaakt in Arnhem, want op zondag 1 
februari wordt de volgende aflevering van de Denksport-
manifestatie in de Eusebiuskerk gespeeld. Houdt die 
dag dus ook vrij! 
Tenslotte is de promotiecommissie druk doende om een 
massakamp ASV-Wageningen als nieuwe activiteit aan 
de kalender toe te voegen. Als voorlopig datum is zater-
dag 5 juni 2004 geprikt. 
 
Jeugdschaak 
Het zal u opgevallen zijn, dat onze jeugdafdeling ineens 
in grootte verdubbeld lijkt. Dat is (nog) niet zo, maar 
door de deelname aan de gemeentelijke sportkennisma-
kingsactie Sportwijs hebben we de afgelopen weken 
een enorme instroom van potentiële nieuwe jonge ASV-
ers gehad. Zo’n 35 kinderen zullen gedurende een aan-
tal weken kennis mogen maken met schaken en speci-
fiek schaken bij een club. Ongetwijfeld levert dit weer 
enkele nieuwe talenten op. Onze jeugdleiding slaagt er 
perfect in het grote gezelschap van zo’n 60 kinderen ge-
durende anderhalf uur te vermaken met allerhande 
schaakactiviteiten. Dat verdient respect! 
 
Website 
Onze webmaster Hedser Dijkstra is al weer enige tijd 
aan het sleutelen aan de opmaak van onze site. Voor de 
regelmatige bezoekers van onze site zal het opgevallen 
zijn dat al enige wijzigingen doorgevoerd zijn. Verder 
hebben we meer serverruimte weten te regelen, waar-
door nu ook ASV-Nieuws weer op de site staat. 
 
Schaakprestaties 
Het is niet de gewoonte om schaakprestaties te noemen 
in deze rubriek. Wij hebben enkele weken terug echter 
in spanning meegeleefd met Wouter van Rijn tijdens 
diens deelname aan een schaakfestival in Italië. Op een 
haar na werd een meesternorm gemist, maar Wouter 
werd wel beste Nederlander. Proficiat!  
In het verlengde hiervan kunnen we nog melden, dat 
Murat en Umit Duman in de OSBO-afvaardiging voor 
het Huttontoernooi opgenomen waren. ASV kan trots 
zijn op haar talenten. 
 
Tenslotte 
Aangezien dit het laatste nummer van ASV-Nieuws van 
2003 is, zijn we al vroeg met de kerstwensen en de goe-
de voornemens. Het bestuur van ASV wenst u plezieri-
ge feestdagen en voor u en uw dierbaren een gezond 
en voorspoedig 2004 toe. 
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Elk jaar weer heeft ASV 1 in haar teamwedstrijden 
voor de KNSB één  grote cruciale off-day. 
Was het drie jaar geleden het 6.5-1.5 verlies in de 1e 
ronde tegen Vianen DVP (Vianen werd kampioen dat 
jaar), het jaar daarop in de 7e ronde een 2.5-5.5 verlies 
tegen Wageningen (wederom de uiteindelijke kampi-
oen) en het vorige jaar in de 7e ronde een nipt (en on-
verdiend) 4.5-3.5 verlies tegen Veldhoven. 
Al die jaren speelde ASV in, of net onder, de top mee, 
maar telkens speelden deze wedstrijden een grote rol 
gespeelt in het niet behalen van het kampioenschap. 
 
Dit seizoen hebben we de (hopelijk enige) off-day al in 
de 2e ronde! 
Wat het verlies extra pijnlijk maakt is dat we met 6-2(!) 
verliezen van, een vooraf zeker niet sterker geacht, 
Veldhoven. 6-2!!!!. 
Had men mij dit na 1.5 uur spelen verteld dan had ik 
hard en langdurig gelachen. Op dat moment zag het 
naar een 3-5 overwinning voor ASV uit.  
 
Echter ook bij het schaken blijkt de bal rond te zijn. 
 
Eelco verliest voor het eerst sinds lange, lange tijd. 
Wat het extra zuur maakt is dat hij na zo’n 3 uur spe-
len, in een al tijden gewonnen stelling, ingaat op een 
wanhoopsoffer van de tegenstander. Tenminste, dat 
dacht Eelco. Helaas voor hem blijkt dit stukoffer giftig 
en verliest hij de partij. 
Voorafgaande aan deze teleurstelling behaalden Oli-
vier en Remco een remise. Olivier komt na een foutie-
ve zet in de opening gedrukt te staan maar weet via 
een kleine truc een pion te winnen. Nog nahijgend van 
de moeizame opening bied hij remise aan. Echter in 
de analyse achteraf blijkt dat hij zich aan de druk had 
kunnen ontworstelen en daarmee, met een pion meer, 
op winst had kunnen spelen. 
Remco wordt vanuit de opening onder druk gezet door 
de witspeler maar weet zich te handhaven. Na een 
moeizame verdediging wordt er dan remise aangebo-
den wat hij aanneemt. 
Dan gaat het in tijdnood in mijn partij fout. In een zeer 
goede stelling komt mijn loper in de problemen. Ikzelf 
vergroot die problemen nog iets door een kwaliteitsof-
fer toe te laten. En, ondanks de grote tegenkansen die 
mijn tegenstander mij ondertussen nog gaf, kan ik vlak 
voor de tijdcontrole mijn koning omleggen. 
 
Kortom een 3-1 ruststand waar het ook 1-3 voor ons 
had kunnen zijn. 
 
Dan scoort Wouter een punt. Veldhoven blijkt de laats-
te jaren zijn favoriete tegenstander te zijn. Dit jaar 

speelt hij hier weer een meesterlijke partij. Zijn 
‘positionele’ torenoffer (voor slechts 2 pionnen) getuigt 
van inzicht en maakt de partij het naspelen waard (zie 
verder). 
Dan is het allemaal nog niet verloren wanneer in de 
resterende 3 partijen 2 punten gescoord worden.  
Helaas voor ons zijn de stellingen er niet naar, maar 
men probeert het toch. 
Sander stond al sinds zet 17 verloren (2 pionnen weg-
geblunderd). Maar krijgt zowaar, door het dubieuze 
spel van zijn tegenstander, kleine kansen op remise. 
Helaas voor Sander blijkt zijn tegenstander rond zet 55 
het spelletje weer te snappen en maakt het koel af. 
Otto had bij een stand van 3-2, met een loper+pion 
voor een toren, remise binnen handbereik, maar be-
sloot het, gezien de stand voor ons, toch te proberen. 
Helaas bleek dat teveel gevraagd van zijn stelling 
waardoor hij verloor. 
Peter ten slotte, stond lange tijd beter en kwam in een 
eindspel terecht waar zijn tegenstander ondanks het 
loperpaar moest oppassen. Helaas ging ook hij te ver 
in zijn winstpogingen en moest als laatste zijn koning 
omleggen. 
 
Kan ik aan deze analyse nog iets toevoegen? 
Ja ; Bah! Bah! Bah! 
 
Laat die 3e ronde (SMB2 thuis) maar snel komen! 
 
 
(1) van Rijn,W - v.d Heijden,A [B99] 
120'/40+60'/20+30' Doesburg, 01.11.2003 
[Frank en Fritz 8 (180s)] 
B99: Sicilian Najdorf: 6 Bg5 e6 7 f4 Be7 8 Qf3 Qc7 9 0–
0–0 Nbd7 1.Pg1–f3 c7-c5 2.e2-e4 2...d7-d6 3.d2-d4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit diagram laat ik even zien voor de ingewijden in 
Wouters openingskeuze en zie ze denken; Wouter 
weer terug aan de algemeen aanvaarde openingen?

Frank Schleipfenbauer 
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Nee hoor, deze Siciliaan is puur toeval, kijk maar naar 
de eerste zet!Voor de niet ingewijden; Wouter (The Dob-
belking) bepaald zijn eerste zet altijd voorafgaande aan 
de wedstrijd, thuis, door middel van dobbelen. Dat je 
daarmee ook (bijna) meesterresultaten kunt behalen 
heeft Wouter vorige maand in Italie aangetoond. Dit 
heeft daarna voor enige commotie in de Nederlandse 
schaakwereld gezorgd zoals op internet (o.a. op de 
Utrecht site) is  te lezen.  3...c5xd4 4.Pf3xd4 Pg8-f6 5.
Pb1–c3 a7-a6 6.Lc1–g5 Pb8-d7 7.f2-f4 e7-e6 8.Dd1–f3 
Dd8-c7 9.0–0–0 Lf8-e7 10.g2-g4 b7-b5 11.Lg5xf6 
Pd7xf6 12.g4-g5 Pf6-d7 13.Lf1–h3 Pd7-b6 
Diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Logischer lijkt Pc5 om e6 te steunen en daarnaast e4 
aan te vallen. 14.Th1–g1 b5-b4 15.Pc3-e2 g7-g6 16.f4-
f5 e6-e5 17.Pd4-b3 Lc8-d7 18.Kc1–b1 a6-a5 19.f5-f6 
Le7-f8 
Diagram : 
 
 
 
? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nu nog een stuk naar Paard naar d5 en wit speelt met 
een loper meer.De navolgende stellingsoordelen van 
Fritz moet men met een klein beetje zout nemen. Ik zie 
niet waar de zwarte compensatie voor de loper op f8 is. 
20.Lh3xd7+ Dc7xd7 21.h2-h4 a5-a4 22.Pb3-c1 Pb6-c4 
23.Td1–d5 Dd7-c6 24.Tg1–d1 [24.Kb1–a1 Pc4-b6 25.
Td5-d2 Ta8-c8=] 24...h7-h6 [24...Ta8-c8 25.c2-c3 Dc6-
b6 26.Df3-h3 =+] 25.Pc1–d3 Dc6-b6 26.Df3-g3? [26.
h4-h5 Db6-e3 27.Pd3xe5 De3xf3 28.Pe5xf3 g6xh5=] 
26...Db6-e3?? 
 
 

Diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgens Fritz niet goed vanwege; [26...Pc4-e3 27.Pd3-
e1 Pe3xd5 28.Td1xd5 h6xg5 29.h4xg5 Db6-c6–+ Maar 
boeiender is de vraag is of wit niet 27 Pxe5! kan spelen 
na Pe3.] 27.Dg3-g4  =+ h6-h5 [27...De3-a7 28.Pd3xb4 
Da7-b7 29.a2-a3=] 28.Dg4-g2= Zeer vreemd stellings-
oordeel van Fritz. Momenteel heeft wit 2 stukken meer 
want de loper op f8 en de toren op h8 staan voorlopig 
buitenspel. 28...Pc4-d2+ [28...De3-b6 29.Dg2-g1 Db6-
b7 30.c2-c3 +=] 29.Td1xd2 De3xd2 30.Dg2-f2 De da-
me dreigt beslissend binnen te vallen. 30...b4-b3 31.
c2xb3 a4xb3 32.a2xb3 Ta8-c8 33.Df2-a7 [33.Pe2-c3 
Dd2xf2 34.Pd3xf2 Tc8-c5 +=] 33...Dd2xe2 34.Da7-a4+ 
Ke8-d8 35.Pd3xe5 De2-c2+ 36.Kb1–a2 Dc2-c7 37.
Pe5-c4 Dc7-c6 38.Da4-a5+ Kd8-e8 39.Da5-d2?? Fritz 
ziet dit als blunder maar dat is maar de vraag [39.Pc4-
b6!? Tc8-b8 40.Td5-e5+ Ke8-d8 41.Te5-b5=] 39...Dc6-
a8+?? 
Diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Want Fritz denkt na 39... Ta8 40 Kb1 eenvoudig te win-
nen. Maar dat lijkt me erg optimistisch want hij moet mi-
nimaal een stuk geven om verder te komen en dan staat 
zijn koning nog altijd in het midden want rocheren mag 
hij niet meer. [39...Tc8-a8+ 40.Ka2-b1–+] 40.Pc4-a5? 
[40.Td5-a5 Da8-b7 41.Dd2xd6 Lf8xd6 42.Pc4xd6+ Ke8-
d7 43.Pd6xb7 Kd7-c6 =+] 40...Tc8-c5 [40...Ke8-d7 41.
Ka2-b1–+] 41.b3-b4? [41.Dd2-b4 Tc5xd5 42.Db4-a4+ 
Td5-b5 43.Da4xb5+ Ke8-d8=] 41...Tc5xd5?? [41...Tc5-
c6–+] 42.e4xd5= Ke8-d7 43.Dd2-d3 Da8-b8 [43...Kd7-
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d8!?=] 44.Dd3-h3+ Kd7-e8 45.Pa5-c6 Db8-a8+ 46.Ka2-
b3 [46.Dh3-a3!? Da8xa3+ 47.b2xa3±] 46...Da8-a6?? 
Diagram : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu heeft Fritz het juist, dit verliest definitief. Maar zijn 
suggestie Db7 is ook niet geheel reddend. De enige 
kans die zwart in die stelling nog heeft is uiteindelijk zijn 
loper op h6 terug te geven en te hopen dat de witte b-
pion in combinatie met het sterke paard niet doorloopt. 
[46...Da8-b7=] 47.Dh3-e3+ [47.Dh3-e3+ Ke8-d7 48.Pc6-
b8+ Kd7-c7 49.Pb8xa6+ Kc7-b7 50.b4-b5 Lf8-h6 51.
De3-e7+ Kb7-b6 52.De7-c7+ Kb6xb5 53.Dc7-b7+ Kb5-
a5 54.Pa6-b4 Lh6xg5 55.Pb4-c6#]  1–0 
 
 
 

In de vorige editie van deze rubriek maakten we reeds 
melding van de Chess Classic Mainz. Peter Svidler ver-
sloeg Peter Leko in de strijd om het wereldkampioen-
schap “Chess-960” (lees: “Fischerandom”). Vermel-
denswaardig van dit schaakfestival is verder nog de 
snelschaakmatch tussen Vishy Anand en Judit Polgar. 
In de “Rheingoldhalle” beleefden de in totaal 2.500 toe-
schouwers een waar spektakelstuk. Alle 8 partijen - 
verspeeld over 4 dagen - werden beslist. Vishy won uit-
eindelijk met 5-3.  
 
Verder valt er het volgende te berichten van het wereld-
schaakfront. 
Peter Svidler toonde nog maar eens aan in de vorm 
van zijn leven te verkeren. Tijdens het zesenvijftigste 
Russische kampioenschap, dat werd verspeeld in het 
Siberische Krasnojarsk, toonde hij zich de sterkste. En 
dat, terwijl maar liefst tweeëntwintig deelnemers een ra-
ting van boven de 2.600(!) hadden. Hiermee was dit 
Russisch kampioenschap zonder twijfel het sterkste 
(lands)kampioenschap ter wereld. 
In de plaats Rethymnon - wellicht bekend bij de zon-
aanbidders onder ons - op het Griekse eiland Kreta 
werd de Europacup voor teams gehouden. De vrouwe-
lijk schaakmaecenas Nahed Ojjeh zag haar droom in 
vervulling gaan. Haar team NAO Parijs, met onder 
meer Alexander Gritschuk, Michael Adams, Etienne 
Bacrot, Joel Lautier en - jawel hoor, hij weer - Peter 
Svidler in de gelederen, won de Europacup met één 
punt voorsprong op Polonia Plus Warschau en Kiseljak 
uit Wit-Rusland. 
Op eigen bodem vond in Hoogeveen wederom het Es-
sent-schaaktoernooi plaats. De grootmeestervierkamp 
werd gewonnen door Judit Polgar met 4 punten, voor 

Ivan Sokolov en de Armeniër Levon Aronjan met 3 pun-
ten elk. Ronduit teleurstellend was het resultaat van 
oud-wereldkampioen Anatoli Karpov, die met slechts 
twee punten laatste werd. 
 
“The old hometown looks the same, when I stepped 
down from the train”, zong Tom Jones eind jaren zestig 
in de klassieker “Green, green grass of home”. Echter, 
of Robert James Fischer zijn “hometown” ooit terug zal 
zien, blijft de vraag. Hoewel, misschien, misschien 
gloort er toch een lichtpuntje aan de horizon. 
Zoals bekend overtrad Bobby in 1992 met de revan-
chematch om “zijn wereldtitel” tegen Boris Spasski de 
economische sancties van de Verenigde Staten tegen 
het toenmalige Joegoslavië. Hierdoor kon hij niet meer 
naar zijn geboorteland terugkeren zonder gerechtelijk 
te worden vervolgd. Sedertdien zwerft hij over de we-
reld; Bobby leefde aantoonbaar onder meer in Duits-
land, in Hongarije en sinds twee jaar in Japan.  
De sponsor van de match uit 1992 was de directeur 
van de bank “Jugoskandic”. Deze zekere Jezdimir Va-
siljevic vluchtte in het voorjaar van 1993 naar het bui-
tenland na het bankroet van de “Jugoskandic”. In fe-
bruari 2001 keerde Vasiljevic terug uit zijn ballingschap 
en werd op het vliegveld van Belgrado gearresteerd. In 
oktober 2002 is hij in vrijheid gesteld. 
Inmiddels bestaat het land Joegoslavië niet meer. VS-
president George W. Bush ondertekende op 28 mei 
2003 Executive Order 13304, waarmee het handelsem-
bargo en de economische sancties tegen Joegoslavië 
zijn opgeheven. Er bestaat alleen nog een lijst van cir-
ca 150 personen en organisaties, waarmee VS-burgers 
geen zaken mogen doen. Jezdimir Vasiljevic schijnt 
niet op deze lijst voor te komen. 

door Nico Schoenmakers 
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Of dit nu betekent, dat Bobby Fischer naar zijn geboor-
teland terug kan keren is maar de vraag. Zijn overtre-
ding van het handelsembargo zal inmiddels wel verjaard 
zijn dan wel onder de een of andere amnestiebepaling 
vallen. Maar wat zal de belastingdienst doen bij Fischers 
thuiskomst? Bobby heeft in 1992 miljoenen verdiend en 
hierover in de Verenigde Staten geen belastingen be-
taald. Of zouden deze vorderingen inmiddels verjaard 
zijn?  
Gloort er hoop voor Bobby? Zal hij zijn “hometown” ooit 
weer terugzien? 
 
Tot besluit van deze aflevering van het 
“wereldschaaknieuws” en ter herinnering aan betere tij-
den - toen zijn ster nog rijzende was - een klassieker 
van onze Bobby. 
 
Rosenwald Memorial - New York, 25 december 1958 
Robert Fischer - Samuel Reshevsky 
 
1. e4  c5  2. Pf3  Pc6  3. d4  cd4:  4. Pd4:  g6  5. Pc3  
Lg7  6. Le3  Pf6  7. Lc4  0-0 
8. Lb3  Pa5? Zie diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. e5!  Pe8??  10. Lf7:+  Kf7:  11. Pe6!! Zie diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De arme Reshevsky speelde nog door tot de 42e zet. Hij 
had echter al bij de 9e zet mogen opgeven.  
En voor u - trouwe lezer - een uitgelezen mogelijkheid 
om een “Fischerpartij” van buiten te leren en als parate 
kennis beschikbaar te hebben. Een inmaakpotje van elf 
zetten! 

Op 7 oktober hield ASV een toernooi voor de vijftigplus-
sers. Het werd gespeeld in een gerenoveerde wasserij 
in de Molenbeekstraat 29. Zo was er de strijkkamer, de 
waskamer en de spoelkamer. Allemaal door doe-het-
zelvers opgeknapt. Het aantal van 14 deelnemers, 
waarvan 6  niet-ASV-ers, viel wat tegen, maar de ge-
moedelijke sfeer maakte alles goed. De koffieprijs van 
E 0,50 (=f. 1,10) was opvallend. Er werden 7 ronden af-
gewerkt. Piet Blees schaakte goed maar te langzaam. 
(0 p) (Piet volgende keer een bakkie extra nemen) Dick 
Hajee en Jacob Zandbergen deden helemaal mee met 
de sfeer met hun 3 p. Ook Wim Zunnebeld deed hier-
aan mee met 3,5p. Maar nu komen de spelbrekers, dat 
zijn diegene die op de punten jagen. Uw verslaggever 

deed in het begin hieraan niet mee, hij had de slaap 
nog niet uit en verloor zijn eerste 2 partijen. Na enkele 
bakken koffie ging het ''beter''.(4p) Siert Huizinga had 
ook dat resultaat, maar verkreeg dat met een regelmati-
ger score. Albert Marks wilde aan de gemoedelijkheid 
met 5 p niet meedoen, om maar niet te spreken van 
Barth Plomp, 7 punten, wat een sfeerbederver! 
Toch (nog) gefeliciteerd met die mooie score Barth. Na 
dit toernooi gaan we door met iedere eerste dinsdag 
van de maand om 13.30 uur, maar dan niet alleen voor 
50+ers. Iedereen is dan welkom.         
 
 

Jan Vermeer 
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Het begon allemaal met een stukje van Tim Krabbé, 
een van onze leukste schaakschrijvers. 
Hij kwam met een stelling van Hasek. Ja, dat is dezelf-
de Hasek, die afgelopen seizoen voor nogal wat com-
motie op de club zorgde. In deze stand moet wit remise 
houden. De oplossing doet het schakershart opsprin-
gen.  
Diagram 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pg4+  hxg4 2. d4+  Kf5 3. Th1 Krabbé schreef hier-
bij “Kenmerkend is dat ook de sterkste schaakprogram-
ma’s dit na uren rekenen niet zien.” Nog even de rest 
van de oplossing: Df8 4. Ke1 Da8 5. Kf1 Da6+ 6. Kg1 
en als de dame op de diagonaal blijft is het pat. Hij 
moet dus terug naar a8 en zal nooit verder komen. Een 
geweldig leuke vondst. Maar daar gaat het me nu niet 
om. Belangrijker was, dat er dus standen zijn waar de 
computer zijn tanden op stuk bijt en dan heeft hij een 
mond vol bits. Die computer, die de wereldkampioen 
kon verslaan. Voor mij was het belangrijk om te weten 
waar zijn problemen lagen. Zo u weet heb ik getracht 
een wedstrijd voor verenigingen te organiseren met el-
ke uitgave van de OSBOde twee uiterst lastige quizvra-
gen en een studie. Die studie mocht natuurlijk niet door 
een computer op te lossen zijn anders stopt elke club 
hem even in de machine en de klus is geklaard. 
(Overigens is die wedstrijd bij één uitgave gebleven. 
Van de 77 verenigingen in de OSBO deed er eentje 
mee.) Dus ik begon eens te proberen. Ik stopte er de 
volgende studie van Baja in. Wit wint. Het leek mij een 
hele moeilijke. Wit staat dan wel een stuk voor, maar 
zijn koning staat abominabel. Hij moet al gelijk flink inle-
veren om niet mat gezet te worden.  
 
 
 
 
 

Diagram 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.Txe5+ Dxe5 2. Th5 Dxh5 3.Pf5 Dh8 4.d4 Dxd4 5.
Pxd4 Kxd4 6.Kb6 Kxe4 7.Kxc6 en dit is natuurlijk ge-
wonnen. Natuurlijk, er zitten nogal wat verplichte zetten 
in. Maar toch. De computer nam er 28 seconden voor. 
Ik moest dus met iets moeilijkers komen. Nog maar 
eens goed zoeken. Nu kent u ook de ontwikkeling van 
de studie. Anderhalve eeuw geleden werden er veel 
studies gemaakt, die twee zetten diep gingen. Nu gaan 
ze vaak over de tien, soms over de twintig zetten heen. 
Ik moest gewoon eens een langere oplossing uitprobe-
ren. Hier is een studie van Bent. Wit wint. 
Diagram 3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oplossing luidt: 1.Pb6++ Ka7 2.Da8+ Kxb6 3.Pd7+ 
Kc7 4.Db8+ Kc6 5.Dc8+ Kd5 6.Da8+ Dc6 7.Da2+ Dc4 
8.Dg2+ Le4 9.Dg8+ Kc6 10.Dc8+ Kd5 11.Da8+ Dc6 
12.Dg8+ Dc6 13.Dxe6x  Het was indrukwekkend. Na 
13 seconden had hij de eerste zes zetten al goed op 
het bord en gaf de stand een waardering van 5,18 voor 
wit. De rest geloofde ik wel. Nee, wil dat beest tekort 
schieten dan moet de opgave zwaarder zijn. Waar-
schijnlijk moet de clou verder naar achteren liggen. 
Eens even kijken naar deze studie van Kalandadze.   

Hendrik van Buren 
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Diagram 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.a7 Tb3+ en moet u eens zien hoe gemakkelijk je dit 
fout kunt doen: 2.Ka6 Pb4+ 3.Kb5 Pd5+ 4.Ka4 Tb7 5.
a8D Pc3+ 6.Ka3 Pb1+ 7.Ka2 Pc3 en als de koning naar 
a1 gaat wordt hij zelfs mat gezet. Dus is het eeuwig 
schaak op a2, a3 en a4. Maar er is een oplossing: 2.
Kc7 Tc3+ 3.Kd7 Txd3+ 4.Ke7 Te3+ 5.Kf7 Txf3+ 6.Ke7 
Te3+ 7.Kd7 Td3+ 8.Kc7 Tc3+ 9.Kb6 Tb3+ 10.Ka6 (nu 
wel?) Pb4+ 11.Kb5 Pd5+ 12.Ka4 Tb7 13.a8D Pc3+ 14.
Ka3 Pb1+ 15.Ka2 Pc3+ 16.Ka1 en nu kan dit ineens 
wel omdat Tb7 gepend staat. Die vondst ligt niet aan het 
begin van de zettenreeks. In 13 seconden had hij deze 
opgave gekraakt door de zetten Ke7-f7-e7 aan te ge-
ven. Nu werd het me duidelijk waarom ik maar niet van 
dat ding kan winnen. Hij werd in mijn gedachten steeds 
beter. Het bestaat toch niet, dat hij die zet Th1 uit de 
studie van Hasek niet zou kunnen vinden. Dat klopte. 
Krabbé had uit zijn nek gekletst. Met die studie heeft hij 
problemen. Maar als je de eerste twee zetten aangeeft 
kom je dus op de stand, waarvan de computer geen 
kaas gegeten zou hebben. Twee (!) seconden had hij 
slechts nodig om Th1 te vinden. 
Natuurlijk zijn er ook standen, waar hij echt niets mee 
kan.  
Kijk maar eens naar Diagram 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is een studie van onze zuiderbuur Missiaen. We ge-
ven maar gelijk de oplossing. 1.Pc6 e6 2.Pe5 Kh2 3.
Pg4 Kh1 4.Kf1 f6! 5.Pxf6 Kh2 6.Pf2 e5 7.Pg4+ Kh1 8.
Kf1 e4 9.Pf2+ Kh2 10.Pxe4 Kh1 11.Kf2 Kh2 12.Pd2 
Kh1 13.Pf1 h2 14.Pg3x. Ik heb hem eerst laten worste-
len met de stand van de studie. Ogenblikkelijk gaf hij 
0,00 aan als evaluatie. Na een uur draaien had hij Pf3 

en Pf5 bekeken. Aan Pc6 had hij twee seconden gewijd. 
Het beviel hem niet. Toen heb ikzelf Pc6 ingegeven. Na 
een uur draaien had hij nog steeds niets beters dan 2.
Pd8 want het beest is dol op pionnetjes. Wel gaf hij nog 
altijd 0,00. Dit is nu eindelijk eens een stand, waar de 
mens in het voordeel is. Wij kennen immers de slotstand 
al. Wij kunnen van achter naar voren werken tot we op 
de beginstand zijn uitgekomen. Overigens is dat een he-
le kluif omdat het niet vast staat, dat de f-pion geslagen 
zal worden. Die zou in de slotstand op f3 kunnen staan. 
Dat maakt allemaal geen verschil uit. 
Hoera, hoera. De computer kan niet alles. Maar jon-
gens, wat kan ie veel. Bij de standen, die donderdag-
avond op het bord verschijnen heeft hij al wat te weeg 
gebracht. Er bleken er verschillende niet goed te zijn. 
Vroeger zag je dan correcties in de schaakbladen. 
“Onze lezer Jansen uit Ridderkerk wijst ons erop, dat in 
het tweede diagram op pagina 12 van het meinummer 
zwart zich kan redden door….” Dat soort mededelingen 
zie ik nauwelijks meer. Tegenwoordig schaam je je voor 
dat soort ingezonden mededelingen. Immers je vertelt 
alleen maar wat de computer jou gezegd heeft. Een 
voorbeeld. In een al weer wat ouder tijdschrift kwam ik 
de volgende stand tegen.  
Diagram 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is de partij Sridhar – Anand uit 1982.. Dat is leuk. 
Anand werd in 1987 jeugdwereldkampioen en in 1988 
grootmeester; Hij moet hier elf jaar geweest zijn. Lopen 
we zo maar aan tegen een eerste stelling van de man, 
die iedereen nu kent. Zo kan Ruud ook een leuk ver-
haaltje bij de stelling geven. Maar is de stand ook de 
moeite waard? Ja hoor. Er dreigt (met Anand aan zet) 
1…Txh2. Maar dan volgt 2.Lxh2 Dh4 3.Df8. Ai, wit heeft 
eeuwig schaak. Daarom speelde zwart hier ..Le6 en na 
2.dxe6 is het eeuwig schaak eruit. Wit gaat mat. Dat zou 
de opgave geweest zijn. Alleen speelde de computer 
niet 2.dxe6, maar 2.Dxe6 en na Txe6 3.dxe6 geeft de 
computer een waarde van 0,67 voor wit. De hele combi-
natie deugt niet. Dat werd op die donderdag dus weer 
een andere stelling. Als ik zo naar de stand kijk bekruipt 
mij overigens het gevoel, dat 0,67 wel erg goed gewaar-
deerd is voor wit. Hij heeft toren en paard voor de dame, 
maar e6 is niet te verdedigen. Uit ervaring weet ik ech-
ter, dat de computer voortreffelijke prijskaartjes aan stel-
lingen weet te hangen. Misschien daarover later nog 
eens wat meer. 
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ASV is in de afgelopen perio-
de weer twee DGT-klokken rij-
ker geworden. Een klok werd 
in de wacht gesleept door de 
verloting van een drietal DGT-
klokken bij de OSBO-
najaarsvergadering onder de 
bij de vergadering aanwezige 
verenigingen die het afgelo-
pen seizoen een kampioen-
schap hadden bereikt. ASV 
had daarbij meerdere ijzers in 
het vuur omdat immers drie 
teams de titel in de wacht 
sleepten. Toch hield ASV er 
pas op het nippertje een klok aan 
de verloting over. ASV had daarbij 
het geluk dat enkele verenigingen niet bij de vergade-
ring aanwezig waren en de klok dus aan hun neus 
voorbij zagen gaan.  
 
De tweede DGT-klok werd in het kader van onze actie 

“Help ASV bij de tijd te 
blijven” gesponsord door 
automobielbedrijf MAZDA 
JANSEN aan de Vlamoven 
28 (bedrijventerrein IJsse-
loord) in Arnhem. Het ASV-
bestuur is de directie van dit 
bedrijf hiervoor zeer erkente-
lijk. 
 
“De beste zet voor uw au-
toplezier” staat er op het 
naamplaatje op deze klok. 
En dat kunnen wij zeker be-
amen. Dus mocht u op zoek 

zijn naar een goede auto loop 
dan eens binnen bij MAZDA 

JANSEN. Zowel voor de aankoop van een nieuwe auto 
als voor een zorgvuldig geselecteerde occasion in de 
Kroon-collectie heeft u een ruime keuze. Ook de per-
fecte service van deze Mazda-dealer biedt u een lang-
durig onbezorgd Mazda-plezier. Een aanrader dus…!! 

Erik Wille biedt Jan Vermeer een klok aan 

Ruud Wille 
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In de 2de OSBO competitieronde is de ontmoeting Gla-
zenburg – ASV 7. Omdat ik voor beide clubs speel is dit 
een speciale avond voor mij. 
2 jaar geleden  speelden wij ook tegen ASV 7. In dit 
OSBO jaar eindigde Glazenburg als 2de en promoveer-
de we als beste 2de naar de 3de klasse van de OSBO. 
Ik had dat jaar een mooie score van 6 uit 7  in de 4de 
klasse en in dat jaar speelde ik tegen Hans Meyer aan 
het 3de bord. Gelukkig heb ik tot nu toe al mijn notaties 
boekjes bewaard zodat ik de partij nog kon vinden. 
  
Wedstrijd: OSBO clubcompetitie, woensdag 7-11-2001 
Glazenburg - ASV 7 (totaalstand 3½ - 2½) 
  
Wit:    Theo   Koeweiden 1405 
Zwart: Hans  Meyer         1563 
Uitslag: 1-0 
 
1: c4 c5 2: Pf3 Pc6 3: e3 g6 4: d4 cxd4 
5:  exd4 Lg7 6:Le2 Pf6 7. 0-0 0-0 8 . Pc3 d5 
9. c5 a6 10. h3 Te8 11.Lf4 Ph5 12.Lh2 Pf6 
13. Pe5 Lf5 14. a3 Pe4 15. g4 Pxe5 16.Lxe5 Lxe5 
17. gxf5 Lg7 18. fxg6 fxg6 19. Lf3 Pf6 
20. Te1 Dd7 21. Lg4 Pxg4 22. Dxg4 Dxg4+   
23. hxg4 e6  24. Tad1 
Zie diagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. … Te7? 
25. Pxd5! Tf7 26. Txe6 Td8 27. Td6 Tdf8 
28. f4 Tfe8 29.Kf1 Te4 30. Te1 Txe1+ 31. Kxe1 Lxd4 
32. Td8+ Kg7 33. Tc8 Lxb2 34.a4 Td7 35. Tc7 Txc7 
36. Pxc7 Ld4? 37. Pe6!+Kf7 38. Pxd4  Ke7 39.Kf2 Kd7 
40. Kf3 Kc7 41. Ke4 b6 42.cxb6+ Kxb6 43 f5 gxf5+ 
44. gxf5 h5 45. f6 h4 46. f7 h3 47 f8D 
Zwart geeft het op  
  
ASV 7 is dit jaar wel sterker dan in 2001  

Theo Koeweiden 

Ignace Rood 

Vrijdag 14 november: Net thuis van een weekje in Sas-
senheim en Noordwijk, waar ik moest zijn voor mijn 
werk, lees ik snel de laatste En Passant. Deze is door 
Ruud Wille persoonlijk bij mij in de bus de gedaan 
(Ruud, hulde!). Ik ben zeer benieuwd naar een uitslag 
van Het Zevende. Al vóór de aanvang van de externe 
competitie was bekend dat ik uitgerekend deze week 
niet voor ASV7 beschikbaar kon zijn. Tot mijn teleur-
stelling lees ik dat er een nipte nederlaag geleden is, 
en tot mijn nog grotere teleurstelling, dat ASV7 maar 
met 5 man aanwezig was. Er was dus geen vervanger 
voor mij gevonden. Dan sta je al met 1 – 0 achter. Al 
weken geleden is er voorgesteld mijn partij vooruit te 
spelen. Ook heb ik voorgesteld naar Glazenburg te ko-
men, op hun clubavond om daar de partij vooruit te 

spelen. Dit werd geweigerd met een argumenten als 
“het is beter de wedstrijden gewoon op de 12e te spe-
len” en  “wij spelen liever als één team”. Is het zo erg 
een partij vooruit te spelen? Regelmatig lees je over 
vooruit gepeelde partijen bij allerlei teams, maar dit was 
hier, OSBO 3e klasse,  kennelijk niet mogelijk. Formeel 
is er allemaal niets aan de hand, men staat in hun recht 
en zo, bla bla, maar als de tegenstander van ASV7 al 
van te voren weet dat de 2e bordspeler en niet bij kan 
zijn en ook weet dat het voor ASV7 erg lastig zal wor-
den een invaller te vinden, dan valt de houding van 
Glazenburg wat tegen. Sportief is anders.  
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<Businessclass Skybox Arnhemsche  
SchaakVereeniging 1891> 

 
Leo Wammes: “Welkom allemaal op deze Business-
class evening, redacteuren, zo dan Hoofd-, dan niet of 
wel Opper- of Top-. Het belooft weer een spannende 
happening te worden met lots of killing games en dam-
pening matches die…” 
 
Leo Aard: “Jaja, die taalverruwing mag overal maar 
toch niet bij een club die oud-Hollands Arnhemsche 
SchaakVereeniging heet. Het is al erg genoeg dat het 
hier de Businessclass Skybox genoemd wordt. Welke 
idioot heeft dat verzonnen?” 
 
<entree van Professor Pat door de mainport> 
 
Professor Pat: “Goodevening, gentlemen. Sorry dat ik 
wat verlaat ben maar ik was nog niet done met mijn 
Irish coffee.” 
 
Leo Wammes: “Maakt niet uit, Professor. De heren zijn 
nog niet eens met hun partij begonnen. Kijkt u maar 
eens naar beneden. Een prachtig uitzicht op de velden 
mag ik wel zeggen!” 
 
Professor Pat: “Indeed. En wat zie ik daar op de view-
screen?” 
 
Leo Paard: “De paring is bekend! Rechtstreeks van be-
neden naar hier gestuurd door Wedstrijdleider Dam-
stra.” 
 
Professor Pat: “En wat voor een paring!” 
 
Leo Aard: “U begint er al verlekkerd naar uit te kijken 
zie ik.” 
 
Professor Pat: “Mais naturelement! Niemand minder 
dan de Rooie Rakker en de Meest Geachte Jeugdlei-
der in het strijdperk… en het bord naast hun wordt al-
ras vrij gehouden voor Wedstrijdleider Damstra… een 
onvervalste Risicowedstrijd!” 
 
Leo Wammes: “Juist, maar… die tafel BLIJFT leeg. 
 
Professor Pat: “Wat? Waarom gaat Wedstrijdleider 
Damstra daar niet zoals gewoonlijk zitten? Dat wordt 
knokken {Gniffel gniffel}!” 
 
Leo Aard: “Hmmm zo te zien gaat het er nogal gemoe-
delijk aan toe. Ze geven elkander zelfs geen gif als 
drankje meer aan.” 

 
Professor Pat: {Hopend} “Aha! Maar daar ontbrandt de 
strijd al! de Meest Geachte Jeugdleider wint glorieus 
een pion! En volgens Rooies theorie zal die nu uitge-
wurmd, uitgeknepen ende gepythoond worden waar ie 
bijstaat! Kansloos!” 
 
Leo Paard: “Nou, het lijkt er toch op dat de Rooie terug 
in de wedstrijd komt. Die afruil was niet helemaal zui-
ver.” 
 
Professor Pat: {Hard articulerend} “Ze geven elkander 
allemaal cadeautjes! Wat is dit voor geschuif?” 
 
Leo Wammes: “Het lijkt wel op een stel zoenoffers, Pro-
fessor.” 
 
Professor Pat: {Roepend} “Waaaat? Neeee! Wat een 
waardeloze toestand… dit lijkt wel de Meest Verachte 
Jeugdleider tegen de Rooie Rommelaar!”  
 
Leo Aard: “Hier, er komt zelfs een matcombinatie aan.” 
 
Professor Pat: {Ziedend} “En alles nog reglementair 
ook! Dit is toch niet te geloven! Hier, de partij is afgelo-
pen en de heren gaan zelfs lieflijk zitten analyseren!! ” 
 
Leo Wammes, Leo Aard en Leo Paard: “Ja, het lijkt er 
warempel op dat dit gewoon een vriendschappelijke 
wedstrijd was.” 
 
Professor Pat: {Briesend de skyboxdoors dichtslaand} 
“Ik zeg mijn lidmaatschap op! Hier is geen patat meer 
aan! Wat een slappe hap! Gromgrombrombrom.” 
 
 
 

Leo Wammes, Leo Aard en Professor Pat 
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De interne competitie is in volle gang. Inmiddels zijn al 
weer tien ronden gespeeld. Ook is de bekercompetitie 
en de rapidcompetitie gestart. Het is dus weer als van-
ouds en dat gelukkig nog steeds met een grote op-
komst. Op de ELO-lijst staan nu al 112 spelers en daar-
van hebben inmiddels 82 spelers tenminste één partij 
gespeeld. Van genoemde 82 spelers hebben nog 7 
spelers de kans het record van Philip Stibbe te evena-
ren door alle interne ronden aanwezig te zijn. Dat zijn: 
Sjoerd van Roosmalen, Kees Verkooijen, Jan Vermeer, 
Erwin Velders, Hans Meijer, Hein van Vlerken en John 
Legierse. Veel succes met jullie recordpoging en we 
hopen van harte dat jullie gaan slagen! 
 
Dat het aantal spelers op de lijst al is opgelopen naar 
112, dat komt door de toeloop van nieuwe spelers. In 
de afgelopen ASV-Nieuws zijn al enkele nieuwkomers 
voorgesteld. Sindsdien hebben nog enkele nieuwko-
mers de weg naar ASV weten te vinden. Gonzalo Tan-
garife, Yorinde Klungers en Mohsen Azar zijn van Gro-
ningen naar Arnhem verhuisd. Gonzalo en Yorinde 
speelden in Groningen voor Staunton; voor Mohsen is 
het voor het eerst dat hij bij een club speelt. Gonzalo 
Tangarife viel in de eerste partijen op, 
doordat zijn tegenstanders (Olivier Br-
uning, Richard van der Wel en Otto 
Wilgenhof) een stuk tegen hem weg-
gaven. Voor Otto was dat overigens 
geen belemmering om in de aanval 
toch te winnen. Inmiddels heeft Gon-
zalo ook laten zien zonder stukwinst 
mooie partijen te kunnen spelen. Yorinde Klungers 
heeft na een aarzelende start nu ook haar draai gevon-
den. Wim de Jong en Jelmer Visser hebben intussen 
met haar schaakkracht kennis gemaakt. Ook nieuw bij 
ASV is Kees Avé. Kees Avé is een zeer enthousiast 
schaker en hij heeft sinds zijn entree dan ook geen par-
tij meer gemist en ook Kees heeft zijn eerste twee ze-
ges behaald. Afgelopen donderdag was Jeffrey Noord-
hoof weer terug bij ASV. Terug? zullen vele ASV-ers 
zich afvragen. Jeffrey Noordhof heeft namelijk in 1986 
een periode bij ASV gespeeld, waarna hij vele andere 
sporten beoefende. Jeffrey bleek op zijn eerste avond 
het schaken nog niet verleerd, want Hein van Vlerken 
ging na aanvankelijk materiaalvoordeel kansloos van 
het bord. 
 
Het gaat dus goed met de interne competitie, waarbij 
de opkomst steevast hoog in de veertig is of zelfs ruim 
vijftig. Alleen in de weken van de externe competitie is 
het aantal deelnemers in de interne wat lager, maar dat 
spreekt voor zich. Na tien ronden begint de eerste teke-
ning in de ranglijst te komen. Om voor het clubkampi-

oenschap in aanmerking te komen, moeten echter ze-
ker 25 partijen (intern + extern) gespeeld worden. Op 
dit moment is moeilijk in te schatten wie dat aantal 
gaan halen. Uitgaande van een minimaal aantal partij-
en van 6 op dit moment ziet de top tien (op TPR) er als 
volgt uit: 
 
 1. Gonzalo Tangarife          2162 (6) 
 2. Laurens Snuverink          2060 (7) 
 3. Richard van der Wel       2059 (10) 
 4. Ruud Wille                       2017 (10) 
 5. Theo Jurrius                    1979 (8) 
 6. Anne Paul Taal               1971 (8) 
 7. Sjoerd van Roosmalen    1967 (12) 
 8. Erik Wille                         1946 (11) 
 9. Sherman Maduro            1920 (6) 
10. Jan Willem van Willigen 1902 (6) 
 
In ronde tien troffen verschillende spelers uit deze top 
tien elkaar. Zo versloeg koploper Gonzalo Tangarife 
zijn naaste belager Laurens Snuverink. Ruud Wille 
dankt zijn hoge klassering mede aan zijn fraaie zege op 
Sjoerd van Roosmalen. Richard van der Wel en Theo 
Jurrius vochten vier uur voor het volle punt. Juist toen 
eerstgenoemde leek te slagen in zijn winstpoging was 
de tijd hem slecht gezind. Theo Jurrius ging vervol-
gens sportief akkoord met remise. Opvallend is dat 
geen enkele speler van ASV 1 in de top tien voorkomt. 
Dat komt overigens niet, vanwege hun slechte score 
maar doordat de spelers van ASV 1 nog niet veel ge-
speeld hebben. Binnenkort zal Frank Schleipfenbauer 

echter weer meer gaan spelen en ook Remco de 
Leeuw heeft uitgesproken, dat hij er naar streeft het 
vereiste aantal van 25 partijen te halen. Hopelijk vindt 
ook Otto Wilgenhof vaker de weg naar de club, want 
dat maakt de strijd aan de top alleen maar levendiger. 
 
De vraag is natuurlijk of de top tien op TPR nu echt de 
toppers van de interne competitie zijn. Het antwoord is 
ontkennend. Er is maar één topper en dat is René Le-
mein. René speelde tot dusver zes partijen en hij won 
deze alle zes!! Dat is een geweldige prestatie en we 
zijn benieuwd wie René Lemein gaat stuiten. Er zijn 
echter meer spelers die opvallen. Zo scoorde Erwin 
Velders in tien keer maar liefst zeven punten. Ruud 
Verhoef kwam tot 5½ uit 7 en ook Jan Vermeer met 6 
uit 9 en Hein van Vlerken met 6 uit 10 doen het opval-
lend goed. Philip Stibbe is ook in vorm. Scoorde Philip 
afgelopen seizoen in 31 partijen 4½ punt; nu heeft ons 
trouwe lid na negen partijen al vier punten. Als we het 
dan over goede scores hebben dan is het bruggetje 
met de snelste stijgers van dit seizoen snel gemaakt: 
 

Erik Wille 
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 1. René Lemein             +121 
 2. Roland Stravers        +112 
 3. Ruud Verhoef            +107 
 4. Bob Hartogh Heijs     +  92 
 5. Erwin Velders            +  76 
 6. Jan Vermeer              +  64 
 7. Philip Stibbe              +  60 
 8. Ignace Rood              +  59 
 9. Jan Zuidema             +  54 
10. Gonzalo Tangarife    +  48 
     Nico Schoenmakers  +  48 
 
Van deze elf spelers kwamen Roland Stravers, Ruud 
Verhoef, Bob Hartogh Heijs, Ruud Verhoef, Philip Stibbe 
en Nico Schoenmakers afgelopen seizoen in de top tien 
dalers. Van de top tien stijgers over het afgelopen sei-
zoen is er tot op heden niemand in geslaagd opnieuw in 
die top tien te komen. Vinden we van die tien soms wel 
spelers terug bij de snelste dalers van dit seizoen?  
 
 1. Dick Hajee                 -133 
 2. Mohsen Azar             -105 
 3. Gerrit Verbost            -  93 
 4. Hendrik van Buren    -  87 
 5. Rob van Belle            -  78 
 6. Jacques Boonstra     -  72 
 
Voorlopig vermelden we alleen de spelers die meer dan 
70 punten zijn kwijtgeraakt. Van deze zes spelers ston-
den Jacques Boonstra (+117) en Dick Hajee (+104) af-
gelopen seizoen bij de snelste stijgers. Voor deze twee 
spelers en de zes spelers die de omgekeerde weg be-
wandelen, zouden we het “heen-en-weer”-klassement 
kunnen invoeren. 
 
Naast de wekelijkse strijd om het clubkampioenschap is 
intussen ook de bekercompetitie van start gegaan. In de 
bekergroep is de voorronde al voltooid. De uitslagen 
hebben weliswaar al in En Passant gestaan, maar voor 
het overzicht herhalen we deze nog maar eens: 
 
Horst Eder - Theo Koeweiden 0-1 
Hein v Vlerken - Jacob Zandbergen 1-0 
Rene Lemein - Teun v d Leer 1-0 
Bart van der Velden - Henk Kelderman 1-0 
Jan Zuidema - Wim Zunnebeld 0-1 
 
Hierbij vallen vooral de zeges van Hein van Vlerken en 
René Lemein op. En ook Theo Koeweiden presteerde 
boven verwachting door Horst Eder te kloppen. 
 
De loting voor de eerste bekerronde heeft het volgende 
resultaat opgeleverd: 
Gerrit Verbost – John Legierse; Bob Hartogh Heijs-Tom 
Bentvelzen; Piet Blees-René Lemein; André de Groot – 
Herman de Munnik; Theo Koeweiden – Wim Zunnebeld; 
Erwin Velders – Hein van Vlerken; Bert Sigmond – Ha-
rold Boom; Bart van der Velden – Roland Stravers; 
 
Gerrit Verbost, Tom Bentvelzen, André de Groot, Erwin 
Velders en Bart van der Velden hebben zich inmiddels 
voor de tweede ronde geplaatst. de andere partijen 

moeten dit kalenderjaar gespeeld worden. De winnaar 
van de bekergroep plaatst zich voor de laatste acht van 
de kroongroep. Ook voor die groep is de loting van de 
eerste ronde verricht: 
 
Ignace Rood - Kasper Uithof; Siert Huizinga – Alex Krui-
zinga; Jacques Boonstra – Frits Wiggerts; Tijs van Dijk – 
Anne Paul Taal; Barth Plomp – Frank Schleipfenabauer; 
Henk Kuiphof – Richard van der Wel; Peter Lincewicz – 
Ruud Verhoef; Paul Schoenmakers – Laurens Snuve-
rink; Hendrik van Buren – Olivier Bruning; Sjoerd van 
Roosmalen – Jan Vermeer; Sherman Maduro – Gonzalo 
Tangarife; Dick Hajee – Ruud Wille; Kees Verkooijen – 
Fred Reulink; Jan Willem van Willigen – Theo Jurrius; 
 
Die loting heeft dus al veel mooie duels opgeleverd. De-
ze partijen moeten uiterlijk 19 februari 2004 gespeeld 
zijn. Die datum lijkt nog ver weg te liggen, maar de tijd 
gaat sneller dan we soms willen. Spreek dus tijdig een 
speeldatum af. 
 
In de rapidcompetitie speelden de eerste avond 40 spe-
lers mee. Een mooi aantal voor de eerste avond. in En 
Passant van afgelopen week heeft u al kunnen lezen, 
dat Roland Stravers de verrassende koploper is met 3½ 
punt. Roland wordt achtervolgd acht spelers met een 
half punt achterstand. Eind november is de volgende ra-
pidavond en dan zal blijken of Roland Stravers tegen de 
concurrenten op de been kan blijven. 

(ingezonden door Sjoerd van Roosmalen) 
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In deze rubriek zal de komende tijd aandacht worden 
besteed aan de regels voor het schaakspel. Waar no-
dig zal het betreffende artikel worden geciteerd. Niette-
min adviseren de auteurs de lezer ook de regeling zelf 
ter hand te nemen, teneinde het inzicht in en de kennis 
van de regels te vergroten.  
Voor dit artikel is geput uit de “FIDE Regels voor het 
Schaakspel”, officiële Nederlandse vertaling, KNSB 
maart 2001. Voor de fijnproevers merken wij nog op, 
dat de Engelse tekst de authentieke versie is van de 
“Regels voor het Schaakspel”. De regeling is aangeno-
men op 71e congres van de wereldschaakbond te Is-
tanbul (Turkije), november 2000, en in werking getre-
den op 1 juli 2001. De “FIDE Regels voor het Schaak-
spel” (hierna kortweg de “Regels”) gelden voor het 
bordschaak. 
 
In deze eerste aflevering zullen de inhoud en de onder-
werpen van de “Regels” worden aangeduid. Wat kun-
nen we zo al terugvinden in de “Regels” en als tegen-
hanger hiervan: wat hoeven we dus beslist niet op te 
zoeken in de “Regels”?  
De auteurs zijn er zich overigens van bewust, dat dit 
startartikel als saai en misschien zelfs enigszins bele-
rend zou kunnen worden ervaren. Hiertegenover staat, 
dat indien men eenmaal thuis is in de systematiek van 
een regeling, het verdiepen en verfijnen van de kennis 
door lezing en herlezing van de betreffende bepaling 
ineens een stuk gemakkelijker zal blijken te zijn. Van-
daar! 
Ter verluchtiging of zo u wilt “ter beloning” voor het tot u 
nemen van de “droge stof” wordt de rubriek afgesloten 
met het subrubriekje: “Ernie en Barth”. 
 
Alvorens in te gaan op de inhoud en de onderwerpen 
van de “Regels”, is het goed even stil te staan bij het 
Voorwoord van de “Regels voor het Schaakspel”. Hierin 
wordt namelijk klip en klaar aangeven, dat de “Regels” 
onmogelijk alle situaties die tijdens een partij kunnen 
voorkomen, kunnen dekken. Echter het moet mogelijk 
zijn in situaties die niet nauwkeurig door een artikel van 
de “Regels” worden geregeld, een juiste beslissing te 
nemen door analoge situaties in overweging te nemen, 
die wel in de “Regels” zijn behandeld. Voorwaarden 
hierbij zijn, dat arbiters over de vereiste bekwaamheid 
beschikken (1), een goed beoordelingsvermogen heb-
ben (2) en volstrekt objectief zijn (3). 
 
Zoals reeds gezegd: wat kunnen we nu eigenlijk terug-
vinden in de “Regels voor het Schaakspel”? 
“De Regels voor het Schaakspel” bestaat uit vier delen: 
 
 

1. het Voorwoord; 
2. de Spelregels, de artikelen 1 t/m 5; 
3. de Wedstrijdregels, de artikelen 6 t/m 14; 
4. het Aanhangsel, dat zes onderwerpen behandelt, 

te weten: 
a. de afgebroken partij; 
b. rapidschaak; 
c. snelschaak; 
d. versneld beëindigen buiten aanwezigheid 

van een arbiter; 
e. de notatie van schaakpartijen; 
f. regels voor het schaken met blinden en vi-

sueel gehandicapten. 
 
De komende periode zullen met name de Spelregels 
en de Wedstrijdregels worden besproken. Het Voor-
woord is hiervoor reeds onder de aandacht gebracht. 
De onderwerpen uit het Aanhangsel worden wellicht la-
ter nog behandeld. 
 
Artikel 1 behandelt de aard en het doel van het schaak-
spel.  
Volgens dit artikel verplaatsen twee tegenstanders om 
beurten hun stukken op een vierkant bord. De bedoe-
ling van elke speler is de koning van de tegenstander 
mat te zetten. Als dit niet meer mogelijk is, dan is de 
partij remise.  
 
Artikel 2 behandelt de beginopstelling van de stukken 
op het schaakbord. 
Dit artikel bepaalt onder meer, dat het hoekveld, dat het 
dichtst bij de rechterzijde van de speler ligt, wit is. Ook 
geeft dit artikel aan wat “lijnen”, “rijen” en “diagonalen” 
zijn. 
 
Artikel 3 bespreekt de loop der stukken. 
Artikel 3.7, sub d, behandelt het “en passant” slaan. Ar-
tikel 3.7, sub e, de promotie, terwijl het rokeren in arti-
kel 3.8 wordt behandeld. Wellicht, dat in een van de ko-
mende rubrieken nog eens apart aandacht aan deze 
belangwekkende onderwerpen kan worden geschon-
ken. 
 
Artikel 4 gaat over het uitvoeren van een zet. 
Ook dit belangrijke, maar ook moeilijke onderwerp, 
vraagt om behandeling in een aparte rubriek. 
 
Artikel 5 vervolgens behandelt alweer een zwaar on-
derwerp, te weten: het einde van de partij. Dus: Juist! 
Alweer een aparte rubriek gevuld! U bladert nog steeds 
met het reglement in de hand met de genoemde artike-
len mee? Prima zo! 

door Nico Schoenmakers 
onder auspiciën van Barth Plomp 
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Artikel 6 bespreekt de schaakklok. 
Inderdaad: ook dit wordt een aparte rubriek! 
 
Artikel 7 gaat over onregelmatigheden. 
Wilt u weten hoe te handelen, indien de beginopstelling 
onjuist was, het schaakbord anders lag, een partij met 
verwisselde kleuren is begonnen of een onreglementai-
re zet is gedaan? Welaan, lees dan dit artikel of de ru-
briek in een van de komende nummers van ASV-
nieuws. 
 
Artikel 8 behandelt het noteren van de zetten. 
Hoe dient men te noteren? Wanneer hoeft men niet 
meer te noteren? Hoe te handelen, indien er geen volle-
dig notatieformulier beschikbaar is? Hoe te handelen, in-
dien niet aangetoond kan worden, dat een speler het 
vereiste aantal zetten heeft gedaan? Al deze vragen 
worden in dit artikel beantwoord. 
 
Artikel 9 gaat over remise. 
Hoe remise aan te bieden? Wanneer is een partij remi-
se? Hoe claimt men remise? 
Ook aan dit onderwerp zal een aparte rubriek worden 
gewijd. 
 
Artikel 10 bespreekt het versneld beëindigen. 
Deze klassieker bespreekt één van de moeilijkste regels 
voor het schaakspel. 
 
Artikel 11 gaat over de score. 
Eindelijk weer eens een makkelijk artikel. De speler die 
zijn partij wint of reglementair wint krijgt één punt. De 
speler die zijn partij verliest of reglementair verliest krijgt 

geen punten en de speler die remise speelt krijgt een 
half punt. 
 
Artikel 12 behandelt het gedrag van de spelers. 
Ook dit artikel behoeft een aparte bespreking. 
 
Artikel 13 bespreekt de taak van de arbiter. 
Apart te bespreken? Ja, zeker! 
 
Artikel 14: FIDE 
Dit artikel - dat voor zich spreekt - bepaalt, dat de aan-
gesloten federaties de FIDE mogen vragen om een offi-
ciële beslissing te nemen over problemen betreffende 
de regels voor het Schaakspel. 
 
Zo! Hè, hè! De kop is eraf! We zijn door de zure appel 
heen! We hebben nu een eerste inzicht in en een eerste 
overzicht van de inhoud van en de onderwerpen uit de 
“Regels voor het Schaakspel”.  
Derhalve is het nu tijd voor: 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Saai hè”! 
Barth: “Inderdaad Ernie. Saai! Maar wel belangrijk om te 
weten hè, Ernie”! 
Ernie: “Ja Barth, wel belangrijk hè, Barth”! 
Barth: “Ja Ernie”! 

(Moment 
tijdens 
een wed-
strijd van 
ASV 6) 

…zweet……ik reken er 
op dat de tegenstander 
weer een stuk weg 
geeft… liefst een 
Toren…zucht… 

...zzzz

… gaat het wel goed met 
ons “nieuwe” Zesde..? 
Tijs zit wéér te knoeien en 
Tim is in slaap gevallen…
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Na vorig seizoen overtuigend promotie te hebben be-
reikt, werd halsreikend naar het nieuwe seizoen uitgeke-
ken. 
Op papier is ASV 4 na  Schaakstad 4 (elo 1904), PION 
2 (elo 1827), Velp (elo 1823), UVS 2 (elo 1810) de nr. 5  
met elo 1808. 
In de 1e ronde mochten we uit tegen VDS (elo 1802) uit 
Beekbergen. 
Barth Plomp had i.v.m. het Essent toernooi in Hooge-
veen vooruit gespeeld en in een kort Koningsgambiet de 
“Koning”van Beekbergen Martijn London (elo 2028) ver-
slagen. 
Op 16/10 kwamen we dan ook optimistisch gestemd aan 
de start. 
In het Dorpshuis werden we gastvrij ontvangen door 
Frank London en kwamen we geen moment in gevaar. 
Rob van Belle opende de score met een bekeken remi-
se, na wederzijdse offers en na de 2e remise nu van 
Paul Schoenmakers, stonden we op 2-1 en keken we 
tegen louter goede stellingen aan met een opkomende 
tijdnood bij 4 van de 5 VDS spelers.  
Edgar speelde een alles of niets wedstrijd, zijn tegen-
stander offerde naar hartelust en Edgar raapte al het 
toegeworpen materiaal op en ging net niet mat, waarna 
zijn tegenstander in tijdnood ten onder ging. 3-1. 
Vervolgens incasseerde Nico een punt , door doorlo-
pend druk op een pion te hebben uitgeoefend, waarbij 
zijn tegenstander zich suf had gedacht en nogal laat 
merkte, dat  de nullen op de klok in zicht kwamen. 4-1. 
Nog even kwam VDS terug , doordat Jacques vergat te 
winnen en in een heftige tijdnood toch nog, onverdiend, 
door de vlag ging. 4-2. 
Anne Paul had in de opening een loper op h7 geofferd, 
die niet mocht worden gepakt wegens mat. Toen Gre-
ven even later toch nog de loper pakte verloor hij de da-
me tegen twee stukken, maar wist ten koste van veel tijd 
nog in leven te blijven. In een stelling met nog steeds 
ongelijk materiaal ging ook hij door zijn tijd. 5-2. 
Als laatste liet Jan Willem een modelpartij zien, waarin 
zijn tegenstander vakkundig werd 
opgeknoopt. Zodoende was onze eerste overwinning 
binnen: 6-2!! 
 
Op 13/11 mochten we thuis aantreden tegen het vorig 
jaar uit de promotieklasse gedegradeerde PION 2 uit 
Groesbeek. 
Ons 2e had toen met maar liefst 7½ - ½  gewonnen , ter-
wijl ons 3e met 5½ - 2½  verloor. 
Voor de juiste spirit hadden 5 spelers gekozen voor een 
“voorafje” bij de ASV -Chinees. 
Wat erg meewerkte aan onze goede stemming was de 
feestelijke sfeer bij Kwong Chow, 
waar de familie uitgebreid de verjaardag van oma Chow 

vierde. 
Een klein nadeel van dit feestgedruis was het tempo in 
de keuken. 
Om 19.30 uur hadden wij al wel het voorgerecht , maar 
nog niet het hoofdgerecht. 
Onze kopman Barth snauwde wat “chinees” tegen de 
ober en zat als eerste aan de hap. 
Zelden aten we zo snel en gaven wij zoveel fooi omdat 
wisselen te lang duurde! 
In de zaal aangekomen bleken nog niet alle PIONspe-
lers een parkeerplaats te hebben, 
waardoor we toch nog op tijd waren. 
Al vrij snel rokeerde Rob kort i.p.v. lang  en Jo de Valk 
“trakteerde “ onze man op een vreselijk loperoffer op h7. 
Rob spartelde nog lang, maar tevergeefs. 0-1. 
Arno Arents  verleidde Anne Paul tot een loperoffer te-
gen 2 pionnen, maar onderschatte daarna de snelheid 
van de aanval volkomen en kon kiezen tussen damever-
lies of mat. 1-1. 
Barth had al in de opening Wopke een gambiet zien 
mishandelen en hield daar in 1e instantie een pion aan 
over. Zijn tegenstander probeerde van alles , maar werd 
na een kwaliteitsoffer schitterend door Barth matgezet. 
2-1. 
Paul werd door de sterke Wim Gielen  overspeeld en 
moest steeds meer terrein en pionnen prijsgeven, daar-
bij werkte zijn uurwerk ook maar door. 2-3. 
De beslissende fase brak aan en het werd erg span-
nend. 
Edgar debuteerde aan een kopbord (2e) en deed dit erg 
goed tegen de veel tijd gebruikende Rowdy Tüss. In het 
middenspel won onze man een pion en bracht deze 
richting promotie, toen de verbouwereerde Rowdy door 
zijn tijd ging. 3-3 . 
Nico had  de sterke Michiel Auwens op het 8e bord en 
speelde omzichtig op kansjes. In deze manoevreerpartij 
werd de koning van Auwens op de h-lijn opgesloten en 
deze mocht zijn aanval niet doorzetten wegens mat, 
waarna tot remise werd besloten 3 ½ - 3 ½ . 
Als laatste was weer Jan Willem aan de beurt en weder-
om scoorde hij beheerst. 
De Jonge viel aan en Jan W. keepte , waarna hij diverse 
stukken aanviel, waarbij hij een toren won. De tweede 
winst en dus met 4½ - 3½ . 
  
  

Anne Paul Taal 
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- Arnhem - 

Uw Fleurop bloemist 

advertentie 

ASV 5 heeft de eerste wedstrijd met 5-3 van Mook 1 
gewonnen. Mook 1 acht ik een van de degradatiekan-
didaten. Ze zijn net gepromoveerd uit de 3e klasse. De 
score is dan tegen hen ook mager te noemen. Maar 
gezegd moet worden, dat wij niet het achterste van on-
ze tong hebben laten zien en het schakersgeluk ook 
niet meezat. Zo ontsnapte Hedser Dijkstra’s tegen-
stander aan een zeker schijnend verlies. De onbe-
schermde vijandelijke koning in de hoek liep uiteinde-
lijk naar de veilige damevleugel. Abbes Dekker kon 
zijn 2 pluspionnen niet omzetten in winst. Ook Frits 
Wiggerts wist zijn +pion ook niet om te zetten in winst. 
Maar dit was in de tijdnoodfase en daarom is hij geëx-
cuseerd. Hij maakte 3½-1½ voor ASV. En met de 
winstpartij van Hendrik van Buren zou de 4,5 binnen 
zijn. De basis voor de goede uitslag was gelegd door 
Kasper Uithof. Hij was blij met zijn zeer snelle overwin-
ning. Met een felle aanval kreeg de Mokenaar geen 
schijn van kans en leverde een loper in. Jan Vermeer 
schaakte met wit tegen een miezerige aanvallende af-
ruiler. Het mocht de Mokenaar niet baten. Zijn aan-
valsdrift werd (enigszins)gedoofd toen hij in een opge-
zette val drie pionnen verloor. Murat Duman maakte er 
3-0 van. Er werd toen in de zaal gefluisterd dat het wel 
8-0 zou kunnen worden! Maar Albert Marks kwam dat 

waarschijnlijk ook ter ore. Hij kreeg remise aangebo-
den en weigerden dat. (Het mocht eens 7½-½ wor-
den). Hij was te optimistisch geweest en moest even 
later opgeven. De volgende ronde tegen de Toren 2 
wordt duidelijk waar ASV 5 dit seizoen werkelijk staat.  
 
 
                                    Elo tegenstander 
1. Marks            0        1796 
2. Wiggerts        ½       1595 
3. Duman           1        1678 
4. Dijkstra          0        1518        
5. Buren, van     1        1614 
6. Vermeer        1        1633 
7. Dekker           ½       1675 
8. Uithof             1        1506 
                          5         

Jan Vermeer 
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Geachte lezers! Er is eindelijk er weer een goede reden 
om zelf maar weer eens wat te schrijven in ASV-Nieuws! 
Er staan de laatste tijd vrij weinig stukjes van mezelf in 
ASV-Nieuws. Dat is maar goed ook. De redactie dient 
zich op de vlakte te houden en zich niet op te dringen. 
En het niveau van Ons Lijfblad moet ook niet te diep 
zakken vind ik. Vandaar. Ook de verslaggevers in semi-
vaste dienst, de heren Leo Paard en S. Door laten nog 
weinig van zich horen. Heel goed. Eindelijk een reden 
voor ontslag. Nog even en we zijn van dat stel af. Af en 
toe horen we nog wat. Zoals nu, met “Interview met een 
Winnaar”, zie elders in dit blad. Ook aardig is ”Interview 
met een Loser”. Zie ook elders in dit blad. Vooruit dan 
maar. Ze mogen nog even blijven. 
Maar goed, waar was ik gebleven? Oja. Het is weer 
raak. Welke gebeurtenis is er dan voorgevallen die mij 
genoopt heeft het een en ander in ASV-Nieuws te zet-
ten? zult u zich afvragen. Het is niet zo dat ASV-Nieuws 
te dun wordt, daar zorgen de vele schrijvers binnen on-
ze vereniging wel voor, dus het is niet echt nodig dat ik 
voor wat vulling zorg. Wat is dan de reden om een bij-
drage te leveren? Welnu, hierover kan ik kort zijn: Ik heb 
Tijs verslagen. En dat moet even vermeld worden in 
ASV-Nieuws, vind ik. Al weer gewonnen?! hoor ik u al 
roepen, is dat nu zo bijzonder!? Nee, beste lezers. Ei-
genlijk niet. Niets bijzonders. Zelfs bijna saai. Het is dat 
we maar één keer per competitie tegen elkaar spelen (in 
de bekercompetitie is Tijs meestal na een ronde al afge-
voerd terwijl ik riant scoor en meneer van Dijk nergens 
meer tegenkom) anders zouden mijn overwinningen op 
Tijs welhaast wekelijkse kost worden en dat begint dan 
weer te vervelen. Alhoewel, de “Tijsiaanse blunders” blij-
ven erg vermakelijk (zie verder!). Maar eigenlijk is een 
partijtje per jaar wel goed. Dan heb ik er nog aardigheid 
in verslag te doen in ASV-Nieuws. Stel je voor dat ik een 
maand na mijn overwinning wéér van Tijs win! Dan gaat 
het plezier er af en ik kom niet meer aan schrijven toe. 
Futloos en inspiloos zit ik dan wat te mijmeren achter 
een leeg beeldscherm. Vervolgens verlies ik mijn be-
langstelling voor schaken en zeg ik mijn lidmaatschap 
van ASV op. Vervolgens komt er vertraging in het ver-
schijnen van ASV-Nieuws. Mogelijk komt ASV-Nieuws 
nooit meer uit. En dat is slecht voor de Public Relations 
van ASV. Vervolgens komen er minder nieuwe leden bij. 
Andere leden blijven weg, crisisberaad volgt en ASV 
wordt met opheffen be-
dreigd. En dat alles omdat 
ik te veel win. Het is alle-
maal de schuld van Tijs.  
Maar goed, zo ver is het 
(nog) niet. Om kort te 
gaan, ik ben van plan een 
lang verslag in elkaar te 

zetten van de onlangs gespeelde wedstrijd tussen mij-
zelf en de heer Tijs van Dijk, die ik, zoals u reeds heeft 
kunnen concluderen, op een zompige nederlaag getrak-
teerd heb. De partij heb ik zelf na afloop nog enigszins 
bekeken. “Geanalyseerd”, zou ik bijna wijsneuzerig kun-
nen zeggen maar de diepgang van deze, eh, analyses 
is niet buitensporig groot. Ander wijsneuzerig en betwe-
terig commentaar, tijdens de partij door derden gele-
verd, laat ik ook maar weg. Zoals bijvoorbeeld commen-
taar van een zekere R. van G., die net zelf wéér had 
verloren, wat gefrustreerd rond lummelde en  op een ge-
geven moment hoofdschuddend wegliep terwijl hij op zo 
een duidelijke toon zei dat ik het wel moest horen: “Hij 
wil zeker winnen in 156 zetten”. Ik deed zeker een of an-
dere voor de hand liggende zet niet (dat wil zeggen, in 
de ogen van de beste stuurlui die zoals gebruikelijk wat 
aan wal rondhangen). Trouwens, mag ik zelf uitmaken in 
hoeveel zetten ik win? Tijs werkt heus wel mee!  
Goed. De partij dus. Met analyses en zo. Ik heb toch 
maar de hele partij is door het computerprogramma Fritz 
7 laten analyseren (duurde wel 4 uur). Zelf ga ik echt 
niet nog eens 4 uur naar allerlei stellingen zitten kijken. 
Maar met Fritz weet je nooit wat er nog uit komt. Ten-
minste, ík weet dat nooit. Er kwamen een hele zwik vari-
anten uit, waarvan ik er maar wat weg laat. Anders 
wordt ASV-Nieuws wellicht wat te lijvig. Ik stop wel eens 
vaker partijen in Fritz. Ben altijd weer benieuwd of ik een 
mat in achttien gemist heb. Laatst kwam Fritz met een 
andere partij werkelijk met een mat in achttien op de 
proppen. Die had ik niet gezien. In die partij kwam ik niet 
verder dan een eenvoudig matje in vijf. Ach, ook leuk. 
Ook is leerzaam welk een diepe inzichten er kennelijk in 
het elektronisch binnenwerk meespelen bij een schijn-
baar eenvoudig zetje, bijvoorbeeld bij een pion opspe-
len. Zelf denk ik dan iets van: Die pion staat hier toch 
wel aardig. Waarop Fritz dan zeer knap commentaar 
geeft,  bijvoorbeeld: “Dekt b4” (na het spelen van c2-c3). 
Een zeer belangwekkende ontdekking die waarschijnlijk 
aan mij voorbij gegaan zou zijn. “Controleert b4 en d4” 
zou ook nog op het scherm kunnen verschijnen. Dit is 
nóg belangwekkender. Twee velden onder controle door 
één nederige pion! Wat is het schaakspel toch mooi! 
Ook van schitterende onverwachtbaarheid is bijvoor-
beeld "Ook deze zet kan het tij niet meer keren” als de 
tegenstander die in drie zetten onstuitbaar en ondek-
baar en onweerlegbaar matgezet gaat worden (Tijs dus) 
nog wat aanmoddert en een of andere spartelzet doet. 
Dus in een dergelijk geval is het tij niet te keren! Tjonge!! 
Wie had dat gedacht! 
Goed. Daar gaan we. De partij dus. Hier en daar wat 
analyserig commentaar. Niet te veel hoop ik. Trouwens, 
als je onderstaand, eh, “geanalyseer” te erg vindt wor-
den kun het ook overslaan. Vind ik echt niet erg. Na dit 

Ignace Rood 
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verhaal staat er vast wel iets leuks in ASV-Nieuws. 
 
Tijs van Dijk - Ignace Rood 
ASV intern, ronde 4, 25 september 2003 
 
A00: Irregular Openings (very irregular, I might add) (dit 
tweede zinnetje heb ik zelf bedacht! Werd niet bedacht 
door Fritz!) 
1.    a2-a3                       Wel, lezers (dit ben ik zelf weer, 
niet Fritz), wat drijft iemand er toe om een dergelijke 
openingszet te doen? Of staat dit soms in een of ander 
obscuur openingsboekje van een aan lager wal geraak-
te grootmeester die met het uitgeven van obscure 
schaakboekjes zijn financiële hoofd boven water tracht 
te houden? Ik dacht het niet! Het zit namelijk zo: Mijn te-
genstander is verzot op de z.g. Franse Opening en hij 
heeft het liefste zwart om na e2-e4 fijn e7-e6 te doen en 
zijn bekende wurgschaak te spelen. Maar nu heeft hij 
wit. Dat is niet zo mooi, voor hem. Hij hoopt nu dat ik e7-
e5 doe, zodat er toch nog een soort van Franserig ge-
doe op het bord verschijnt met verwisselde kleuren. Er 
waren zelf nu al betweterige omstanders die lucht kre-
gen van de blijkbaar ongemakkelijke situatie van Tijs en 
hem de zet a2-a3 hebben aanbevolen! Mag dat wel! 
Wat zijn dat voor figuren die anderen een dergelijke zet 
willen aansmeren! Zelfs IK zou zoiets niet doen! En 
waar was Barth met al z’n spelregels! 
1.    …             e7-e5       nou, goed dan! 
2.    e2-e3       Pb8-c6 
3.    d2-d4       e5xd4       [hier stond iets van Fritz maar 
dat was van zo’n ongelooflijke voor de handliggende on-
benulligheid dat ik het maar heb verwijderd] 
4.    e3xd4      d7-d5       volgens mij lijkt dit al in geen 
velden of wegen op Frans! 
5.    Pg1–f3     Pg8-f6  
6.    g2-g3                       [6.Lf1–b5 Dd8-e7+ 7.Lc1–e3 
De7-e6+=] (dit is nou droogstoppelig Fritz- commentaar. 
Wit zou dus iets beter kunnen staan. Tja. Wie weet.) 
6.    . . .           Lf8-e7      [6...Dd8-e7+ 7.Lc1–e3=+]  
7.    Lf1–g2=    0–0  
8.    0–0          Lc8-g4     [8...Tf8-e8 9.Tf1–e1=] (ik zou 
óók denken dat het zo ongeveer gelijk staat.) (daar heb 
ik geen 65 miljoen transistors voor nodig.) (dus veel is er 
eigenlijk nog niet te becommentariëren.) (dus laten we 
maar weer verder gaan.) 
9.    Dd1–d3   h7-h6       Controleert g5 (zegt Fritz). Ik 
dacht inderdaad dat een loper op g5 voor wat ellende 
zou kunnen zorgen. Pion d5 staat toch wat wankel als 
Pf6 weg is en wit Pf3 wegspeelt.  
10.  Pf3-e5      Lg4-e6     [10...Pc6xe5 11.d4xe5 Pf6-e4 
12.b2-b4=] Ik dacht dat ik op die manier juist een pion 
verlies: 10...Pc6xe5 11.d4xe5 Pf6-e4 12. Lg2xe4 d5xe4 
en de pion e4 gaat er aan? Maar dit schijnt niet erg te 
zijn. Zie de volgende zet met het inferieur-commentaar. 
11.  Tf1–e1                     [11.Pb1–c3 Tf8-e8+=] 
11. . . .            Tf8-e8      [11...Pc6xe5 12.d4xe5 Pf6-d7 

13.f2-f4= (13.Lg2xd5? Is inferi-
eur op grond van... 13...Pd7-c5 
14.Dd3-d4 Le6xd5-+)  

12.  Pb1–c3    Le7-d6     zowaar een zet waar over Fritz 
niet begint te zaniken. 
13.  Lc1–f4     Pc6-e7     [13...a7-a6 14.Ta1–d1=]. Hier 

weer wel. Ik doe zeker veel fout. 
Zie diagram. 
 
Ik sta nu toch wel wat gedrongen. Geen nood, ik ben 
van plan met allerlei meesterlijke manoeuvres zeeën 
van ruimte te creëren om vervolgens meedogenloos toe 
te slaan! c7-c5 en hakken maar!! Zie diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
14. Te1–e2                     [14.Pc3-b5 a7-a6 15.Pb5xd6 
c7xd6+=] Ja, kan ook, Fritsie! Maar Tijs wacht nog even 
relaxed af en gaat relaxed zijn torentjes verdubbelen. Hij 
doet maar! 
14. …             c7-c5       [14...c7-c6 15.Ta1–e1=] Vol-
gens F. moet ik het dus wat rustiger aan doen. Maar ik 
wil geen rust! Ik wil chaos! 
15. d4xc5+=   Ld6xc5    Zie hier hoe mijn loper tot leven 
komt. Doet mij denken aan de film “The Mummy”, niet 
die nieuwerwetse derrie natuurlijk, maar met Boris Kar-
loff, die na ontzaglijk lang sluimeren weer ontwaakt, de 
grafschenders met half verrotte ogen aankijkt en een 
waar bloedspoor van terreur achterlaat. Kom nu maar 
op met die verdubbelde torens!! 
16. Ta1–e1                     [16.Dd3-b5 Dd8-c8+=] Als ik dit 
goed begrijp had Tijs zich met deze zetten nog kunnen 
redden. 
16. ...              Le6-f5      Nóg een loper! Return of the 
Mummy!!  
17. Dd3-b5     Dd8-b6    [17...b7-b6 18.Pe5-c6 Pe7xc6 
19.Te2xe8+ (19.Db5xc6 Te8xe2 20.Te1xe2 Ta8-c8=) 
19...Dd8xe8 20.Te1xe8+ Ta8xe8 21.Lf4-d2± (21.
Db5xc6? Is niet zo onschuldig als het eruit ziet. 21...
Te8-e1+ 22.Lg2-f1 Lf5-h3–+) ] Dit alles aldus Fritz. Ik 
geloof dat ik dit wel snap. Maar die torens zien er toch 
wat gevaarlijker uit dan ik dacht (goed, ik geef het toe) 
en alles staat te loeren op e8 dus ik dacht: Ik moet van 
die witte dame af. 
18. b2-b4                       [18.Db5xb6 Lc5xb6 19.Pe5-
d3±]. 
 
Zie diagram. 
(Volgende bladzijde bedoel ik) 
 
(de redactie krijgt het weer eens niet voor elkaar om een 
fatsoenlijke indeling te maken, zie ik) 
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18. .. Db6xb5?               [18...Lc5-d4 19.Db5xb6 
Ld4xb6+= (19...a7xb6? 20.Pc3-b5 Ld4-b2 21.Pb5-c7+-) ] 
Ja, nou weet ik het wel! Dxb5 was géén meesterzet! Ld4 
had ik wel overwogen maar leek me om de een of ande-
re reden ook niet goed. Maar nu ik dit weer zie weet ik 
niet meer welke reden dat was. 
19. Pc3xb5+- Lc5-b6  
20. Pb5-d6                     Even niet gezien dat uitgerekend 
hier een paard heen kon! Ooohh!! 
20.  …          Te8-f8  
21. Pe5xf7                      [21.Pd6xf5?! Pe7xf5 22.c2-c4 
g7-g5+=] Ja, zal wel. Opportunistoïde Fritzoïde geschuif! 
Txf7 kan niet want dan volgt 22. Pxf7 Kxf7 en 23. Txe7 
en daarna Txb7: Ik sta een kwaliteit en 2 pionnen achter 
en het wordt een grote bende!! 
21. …            Pe7-g6     [21...Pf6-e4 22.Pd6xe4 Lf5xe4+-
] Ik doe zeker weer wat fout. Lf5 staat ook al in. 
22. Pf7xh6+!                   Breekt door de pionnenbarrière 
(zei Fritz. Welke barrière?) 
22. …              g7xh6  
23. Lf4xh6??                 Hier moet wel sprake geweest 
zijn van verregaande overmoed. Zei ik zelf. Of van een 
geval van buitengewone schaakblindheid. Waarschijnlijk, 
Tijs kennende, een geval van de twee genoemde ver-
schijnselen, die elkaar versterken, samen. Pxf5 Kxf7 en 
wit staat een stuk voor. En nog beter ook. 
Zie diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. ..              Lf5-g4+=  Deze geniepige tegenzet had 
Tijs gemist. Gniffel. Mijn loper staat niet meer in en be-
dreigt ook nog eens een toren. 

24. Te2-e7                      [24.Lh6xf8!? Lg4xe2 25.Lf8-
h6+= (25.Pd6xb7 Le2-a6 26.Pb7-c5 Ta8xf8 27.Pc5xa6 
Tf8-c8=) ]  
24. ..              Pg6xe7=  Even flink afruilen en ik hou als 
het goed is een stuk meer over. 
25. Te1xe7    Lg4-h5     Vooral niet Tf8 weghalen anders 
volgt Tg7 en Pf7 mat. Weer zo’n vunzige Tijs-truc. Je 
kunt ‘m gewoon niet vertrouwen. Denk je een aardige 
partij tegen Tijs te spelen… vergeet het maar! Dus eerst 
even veld f7 dekken. En nu is het duidelijk dat … hola. 
Wacht even. Fritz wil ook nog wat zeggen. De bende 
transistors heeft blijkbaar wat ontdekt: [25...Ta8-d8 26.
Te7-g7+ Kg8-h8 27.Pd6-f7+ Tf8xf7 28.Tg7xf7=+]  Nou 
èn! Laat me toch even verder gaan!! 
26. Te7-g7+                    [26.Lg2-h3 En wit kan nog vech-
ten. 26...Pf6-g4 27.Lh3xg4 Lh5xg4 28.Te7-g7+ Kg8-h8 
29.Tg7xg4 Tf8xf2 30.Lh6-g7+ Kh8-h7 31.Lg7-d4 Lb6xd4 
32.Tg4xd4 Tf2xc2 33.Td4xd5= (33.Pd6xb7? Lost niets 
op. 33...Ta8-e8 34.Kg1–f1 Te8-e3–+) ] 
26. …             Kg8-h8-+ Nu is er niet veel meer aan de 
hand. Koel blijven! Afmaken!! 
27. Tg7xb7    Tf8-g8      De toren is warempel ontsnapt. 
[27...Lb6xf2+ 28.Kg1xf2 Pf6-g4+ 29.Kf2-g1 Pg4xh6 30.
Tb7-b5-+ (30.Lg2xd5?? Vergiftigd.... 30...Ta8-d8–+) ] 
Was beter geweest.  
28. Pd6-f7+?                   Weer een gelegenheid om af te 
ruilen en de chaos te verminderen. Maar ik wilde toch 
graag chaos? Ja, zeker, maar niet te veel! [28.Lh6-f4 Is 
de beste kans voor wit. 28...Ta8-f8 29.a3-a4=]  
28. ...             Lh5xf7–+  
29. Tb7xf7     Tg8-g6  
30. Lh6-c1                      [30.Lh6-f4 Ta8-e8 31.Lg2-f3 
Kh8-g8 32.Tf7xf6 Te8-e1+ 33.Kg1–g2 Tg6xf6 34.
Lf3xd5+ Kg8-g7–+]  
30. ...             Lb6-d4     Even deze diagonaal pakken 
voordat wit met Lb2 daar de boel gaat verzieken [30...
Ta8-c8 31.Lc1–b2 Lb6xf2+ 32.Kg1–h1 d5-d4–+]  
31. c2-c4?     Ta8-e8–+ Eindelijk gaat deze toren ook 
wat meedoen. 
32. Lc1–e3    Ld4xe3  
33. f2xe3       d5xc4  
34. Tf7xa7     Te8xe3    Nu is er toch wel genoeg af. Ge-
noeg om weer wat overzicht te krijgen en hopelijk te zien 
hoe ik dit even snel en koel af maak. Maar eerst volgt er 
nog een of andere langdraderig geschuif van Fritz: Of zal 
ik het maar deleten…? Nou ja, laat maar staan. Als ik zin 
heb speel ik het nog wel eens (ooit) na: [34...Pf6-g4 35.
e3-e4 Te8-d8 36.Lg2-h3 Td8-d1+ 37.Kg1–g2 Td1–d2+ 
38.Kg2-g1 Pg4xh2 39.Ta7-a8+ Kh8-g7 40.Ta8-a7+ Kg7-
h6 41.g3-g4 Ph2-f3+ 42.Kg1–f1–+] ( 8 zetten om te ont-
dekken dat zwart op voordeel staat…) 
35. a3-a4       Tg6-g7  
36. Ta7-a8+   Kh8-h7    [36...Tg7-g8 Dit maakt het voor 
zwart nog eenvoudiger. 37.Ta8-a6 Pf6-g4 38.Lg2-h3–+]  
37. Ta8-c8     c4-c3  
38. a4-a5       Tg7-e7  
39. a5-a6                        [39.h2-h3 Anders kunnen de 
stukken meteen in de doos. 39...Te3-e1+ 40.Kg1–h2–+]  
39. …             Te3-e1+   Eindelijk zie ik een of ander ma-
tje schemeren. Heeft wel lang geduurd. 
40. Kg1–f2    Te1–e2+ [40...Pf6-g4+ Maakt de winst nog 
eenvoudiger. 41.Kf2-f3 Te7-e4–+] 
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Zie diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
41. Kf2-f1       Het verzet zakt in als een bedorven pud-
ding. [41.Kf2-g1 Had nog geprobeerd kunnen worden. 
41...Te2-a2 42.Tc8xc3–+] 
41...                Pf6-g4  
42. Lg2-b7     [42.Lg2-e4+ Dit kan de uitslag niet meer 
beïnvloeden. 42...Te7xe4 43.Tc8-c7+ Kh7-g6 44.Tc7-
c6+ Kg6-f5 45.Tc6-c5+ Kf5-e6 46.Tc5-c6+ Ke6-d7 47.
Tc6-f6 c3-c2 48.Tf6-f7+ Kd7-d6 49.Kf1–g1 c2-c1D+ 50.
Tf7-f1 Dc1–e3+ 51.Tf1–f2 De3xf2+ 52.Kg1–h1 Df2xh2#] 
Het is echt vreselijk wat Fritz hier verzint om te laten 
zien dat het ook in een mat in acht kan. “Dit kan de uit-

slag niet meer beïnvloeden” wordt er dan nog eens bij 
geleuterd. 
42. ...              Te2-f2+  
43. Kf1–g1     Te7-e1#   Het mat zetten lukte me nog net 
vóórdat Tijs opgaf! HULDE!! 
Zie diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijs staat zompig mat! 
 
Het was mij weer een waar genoegen! 
Tot volgend jaar! 
 

de ASV-schaakboekenmarkt 

Het bestuur heeft op voorstel van de promotie-
commissie besloten een schaakboekenmarkt te 
organiseren voor de leden van ASV. Wanneer 
en waar de schaakboekenmarkt wordt gehou-
den, wordt later bekend gemaakt. Belangrijk is, 
dat over een breed aanbod van schaakboeken kan 
worden beschikt. Vandaar deze oproep.  
 
U heeft in uw verzameling schaakboeken, die u toch 
niet meer gebruikt; 
U wilde binnenkort toch al kleiner gaan wonen en af-
stand doen van uw (schaak)boeken; 
U heeft voldoende aan Fritz en zijn powerbook voor de 
voorbereiding van uw partijen; 

U kijkt de (schaak)boeken eigenlijk toch nooit 
meer in; 
U vindt het gewoon leuk om iets voor uw vere-
niging terug te kunnen doen; 
 

Wel aan, denk dan aan uw bestuur en stel uw schaak-
boeken beschikbaar voor: 
 
 

de ASV-schaakboekenmarkt 
 

GEVRAAGD: SCHAAKBOEKEN 
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ASV 3 is een team dat zich al jaren kenmerkt door haar 
wisselvalligheid. En dat terwijl in de samenstelling van 
het team elk seizoen slechts minimale verschillen optre-
den. Als we even terugkijken in de historie, dan zien we 
dat ASV 3 in 1992-1993 kampioen werd in de eerste 
klasse. Sindsdien waren onze merendeels routiniers 
van het derde steeds vertegenwoordigd in de promotie-
klasse. 
 
seizoen              plaats   gesp     mp        bp 
1993-1994         2e          7             9         29 
1994-1995         6e          8             8         32 
1995-1996         8e          8             6         30     (1) 
1996-1997         5e          9           10         40     (2) 
1997-1998         7e          9             7         32½  (3) 
1998-1999         9e          9             6         30     (4) 
1999-2000         5e          9             9         35½ 
2000-2001         3e          9           13         39     (5) 
2001-2002         4e          9             9         36½ 
2002-2003         7e          9             9         35½  (6) 
 
  (1) degradatie, maar ASV 4 naar promotieklasse 
  (2) geen promotie door gelijkspel tegen degradant 
  (3) bijna degradatie 
  (4) degradatie, maar ASV 4 naar promotieklasse 
  (5) net geen promotie na geweldige eindsprint 
  (6) net geen degradatie na geweldige eindsprint 
 
Het is opvallend dat ASV 3 het ene seizoen degradeert 
en dankzij ASV 4 nog een jaar promotieklasse mag 
spelen en dat het team een jaar later vervolgens net 
niet promoveert, omdat het als enige een punt afstaat 
aan de verder puntloze degradant SMB 4. Het is des te 
opmerkelijker als we weten, dat het team steeds be-
stond uit een vaste kern van spelers, waarbij van de 
groep Ivo van der Gouw, Hans Rigter, Ruud Wille, An-
ne-Paul Taal, Siert Huizinga, Gerben Hendriks, Erika 
Belle, Jacques Boonstra, Fred Reulink, Jan Knuiman, 
Erik Wille toch tenminste wel een zestal spelers in het 
derde acteerde. 
 
Afgelopen seizoen kende ons derde een dramatische 
start van de competitie met twee punten uit vijf wedstrij-
den. Vooral de nederlaag in de tweede ronde tegen het 
later toch nog gedegradeerde PION 2 woog daarbij lan-
ge tijd zwaar. Dat moest dus beter en daar was ieder-
een zich bij de start van de competitie goed van door-
drongen. De eerste wedstrijd tegen het gepromoveerde 
De Schaakmaat 2 was dus meteen al een finale. Ope-
nen met een nederlaag zou opnieuw een jaar lang 
knokken tegen degradatie betekenen en dat willen de 
spelers niet weer meemaken. ASV 3 opende dan ook 
geconcentreerd en dat leverde een snelle voorsprong 
op. Invaller Edgar van Seben verving de in de buurt van 

regenachtig Barcelona golvende Hans Rigter met een 
snelle zege. Er volgden ook nog mooie overwinningen 
van Ivo van der Gouw en Ruud Wille. Met enkele remi-
ses en slechts één verliespartij was de 5-3 winst bin-
nen. Het eerste doel was bereikt. Nu eens een keer niet 
het seizoen starten met een nederlaag en van daaruit 
proberen onderuit weg te blijven. Dat zou echter niet 
meevallen in de wetenschap dat De Toren 1 de tweede 
tegenstander was.  
 
De prachtige stadsderby tussen het ge-
routineerde gezelschap van ASV 3 en 
een stel jonge honden op jacht naar de 
titel van De Toren 1 werd op 1 november 
gespeeld. Wekenlang had captain Erik 
Wille ASV 3 in de rol van underdog geduwd. Openlijk 
werd gesproken over “vrijuit spelen, want tegen de aan-
staande kampioen was toch geen kruit gewassen”. Bij 
De Toren leefde juist veel meer revanchegevoelens 
vanwege de 5-3 nederlaag in De Opbouw tijdens het af-
gelopen seizoen. Kortom: een prachtige inleiding voor 
weer een mooi duel. Bij ASV 3 was Siert Huizinga ver-
hinderd en De Toren wees een verzoek om een partij 
vooruit te spelen van de hand. Maar met onze Columbi-
aan Gonzalo Tangarife Ramirez als vervanger bleef 
ASV 3 nog steeds een sterk team.  
 
Jammer genoeg was het vaste en sfeervolle clublokaal 
van De Toren naast de pannenkoekenboerderij ditmaal 
niet beschikbaar en dus werd uitgeweken naar het 
Olympuscollege. Lokaal 49 was het strijdtoneel van het 
gevecht tussen Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid. Acht 
koppeltjes van twee schoolbanken waren de geïmprovi-
seerde tafels. De borden stonden in het midden wel 
enigszins buiten het bereik van onze kleinere spelers, 
maar dat kon altijd nog van pas komen als excuus bij 
een nederlaag. Niet getreurd derhalve en zo gingen on-
ze routiniers terug naar de schoolbanken. Alleen voor 
Johan van den Brink was dat nog een recente ervaring, 
maar de meeste ASV-ers hebben hun schooltijd inmid-
dels al geruime rijd achter zich gelaten.  
 
De gemoedelijkheid overheerste de Arnhemse rivaliteit 
en het tevreden pruttelende koffiepotje symboliseerde 
dat. Ook wist De Toren blijkbaar dat onze schaakzater-
dagen meestal een Chinees karakter hebben, want er 
was keurig gezorgd voor een middagje Chinese les 
voor kinderen. Bij het begin van onze wedstrijd werden 
de kinderen door hun ouders gebracht en na de wed-
strijd kwam de afhaalchinees en werden de tientallen 
kinderen weer opgehaald. We voelden ons dus hele-
maal thuis en dat bij een uitwedstrijd. 
 

Erik Wille 
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Terwijl de fotograaf van de regionale krant er al was, ont-
brak de Zevenaarse delegatie van ASV. Zonder proble-
men werd een kwartier gewacht en intussen werd een 
geposeerde foto voor de maandagkrant gemaakt. Mis-
schien was de fotograaf helderziende, maar bij toeval 
had hij het bord waar zich de beslissende fase van het 
duel afspeelde op de foto. En die beslissing viel in het 
voordeel van De Toren uit. Dus De Toren won? Nee, ze-
ker niet. De Toren verloor niet!!! Bij een 3½-2½ voor-
sprong voor ons team maakte Erik Wille eerst de ver-
keerde keuze voor Hans Rigter. Overtuigd van eigen 
eindspelkennis liet Erik de goede stelling van Hans remi-
se geven, waarna Erik vervolgens liet blijken over niet zo 
heel veel eindspelkennis te beschikken. Al mag daarmee 
de uitstekende winstvoering van opponent Anthony Mig-
chels niet gebagatelliseerd worden. Een even teleurstel-
lende als knappe 4-4 restte en dat was gelet op de enor-
me wind mee in het vierde speeluur geen onterechte uit-
slag. Ruud Wille en Gerben Hendriks profiteerden in het 

laatste uur voor de eerste tijdcontrole van opzichtig falen 
aan de zijde van De Toren. Ook Johan van den Brink 
raapte toen in slechte positie ook nog een halfje op.  
 
Met drie punten uit twee wedstrijden heeft ASV 3 voorlo-
pig samen met De Toren 1 de tweede plaats in handen 
achter het sterk gestarte Doetinchem, dat twee keer won. 
ASV 3 heeft dus alle reden om niet naar beneden te kij-
ken. Bescheidenheid is echter op zijn plaats. De krachts-
verschillen in de promotieklasse zijn klein en opperste 
concentratie is steeds weer geboden. De komende 
maanden wachten de belangrijke ontmoetingen met 
SMB 4 en Bennekom, waarna in het nieuwe jaar Wage-
ningen 3 2004 inluidt. Stuk voor stuk zware wedstrijden 
tegen op papier zwakkere teams. De strijd op het bord is 
echter bepalend en niet de getallen op papier! Een ge-
waarschuwd mens telt voor twee; ook bij ASV 3! ASV 3 
wil immers dit seizoen niet wisselvallig zijn. 
 

Door onze verslaggever in tijdelijke dienst, S. Door 

Mijnheer de Hoofdredacteur: Na lange tijd van afwezig-
heid horen we weer wat van onze verslaggever in voor-
heen vaste dienst, de heer S. Door. Werd tijd. Gaat uw 
gang, heer Door en vertel wat u op uw lever heeft, of 
indien gewenst, op andere organen: 
Verslaggever S. Door: Geachte Mijnheer de Hoofdre-
dacteur, waarom moet ik nou juist een of andere loser 
interviewen?! 
Wilt u dat uw contract nog verlengd wordt? 
Maar… dit is chantage! 
Inderdaad. 
En wat zie ik daar boven staan, tijdelijke dienst?! 
Heel goed. 
Ja, wat is dit allemaal voor gedoe?! 
U bent er bijna toch nooit en in het kader van de nullijn, 
najaarsoverleg en pyjamadagen moet ook de redactie 
bezuinigen en dan is de keus niet moeilijk, begrijpt u 
wel. 
Ik ga aktie voeren! 
U lijkt die schreeuwlelijk Lodewijk de W. wel. 
Den Haag moet plat!! 
Steek van wal, anders… 
Okee! Zeur niet verder! Interview met een Loser dus! 
Dat wordt wat moois… 
Grom. Lezers, hier ben ik weer, in blijkbaar niet zo vas-
te dienst meer, maar dat verhindert me niet een pak-
kend interview te publiceren dat ik onlangs met een van 
onze meest befaamde leden… 
Losers bedoelt u zeker… 
Huh?! Nou ja, eh, dus, losers dan, … gehad heb. Ik trof 
hem in onttakelde toestand aan na een pak slaag dat 
hij had gekregen van een gelauwerde speler. Ik laat 

hem zelf nu aan het woord: 
 
Dhr. T. van Dijk: (want die was het): Ik kan niet geloven 
hoe ik mijn winnende stelling eigenhandig verwoest 
heb! 
S. Door: Erg tragisch en zo, ja. Maar het punt telt! In uw 
geval, een Zompige Nul! 
Huil! Nu moet ik weer een jaar wachten op een kans op 
revanche! 
Zo’n jaar wordt dan erg lang, meen ik. Maar wat was 
dat nou voor maffe zet, 23. Lf4xh6? Ongelooflijk dat zo-
iets gebeurt! 
Oooh, vreselijk. Op de rand van onvergankelijke roem, 
in het zicht van de haven, doe ik zo’n zet! Ik kan het 
zelf nog steeds niet bevatten. 
Ik ook niet. “De Rooie”, zoals u hem noemt, was over-
speeld, murw, groggy, aangeslagen, uitgeteld… maak 
het dan toch af man!! 
Zucht…. Zal ik nog lid blijven van ASV…? Ik heb geen 
zin meer… 
Ga zitten! Kop op! Whisky? 
Ja… doe mij maar een flesje… maar dan wel een 
Malt…. 
Ik neem er ook een! Declareer ik wel bij het bestuur! 
… ik kan geen schaakspel meer zien… 
We zetten nog even de stelling op waar het om ging… 
Nee! Weg er mee! Ik wil whisky! 
Als U nou gewoon Lxf5 had gedaan… 
Ik ga weg!! 
Wacht even… hier is net uw whisky! 
Drink het zelf maar op!! 
Hmmm… goed idee… 
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Smikkel… smaakt uitstekend…Ik ziet het al veel scher-
per nu.. Lxf5 en zelfs ik weet dit nog te winnen… 
 
Hihi…. Wat een stelling… 
 
Dan moet je aardig bezopen zijn om zo’n zet te doen…. 
 

Pompom… nog eens wat proberen….a3-a4 of zo….. 
 
Hojoo!! Eigenlijk is schaken heus wel leuk…!   Hik… slurp… 
 
Hips… giechel… neurie…. 
 
Zou ik een nog stommere zet kunnen verzinnen….? 
 
….nee, lukt niet…. Hihihi…. 

 

Teamleider van het tweede 

Met het tweede naar Borne om tegen de plaatselijke fa-
vorieten te spelen. 
Het stoplicht staar op rood, het stoplicht staat op groen, 
óók in Borne is altijd wat te doen. 
We hadden alles perfect geregeld.Twee auto’s met ze-
ven man vanaf de Opbouw op weg en Anne-Paul
(invaller) zou op eigen gelegenheid gaan. 
Anne-Paul had verplichtingen thuis maar zou zeker op 
tijd komen gezien zijn rijvaardigheid en de bolide waar 
hij mee rijdt. 
We komen ruim op  tijd aan in Borne en dachten een 
lekker bakkie te kunnen nemen. 
Nee dus.We werden opgewacht door een stel beunha-
zen en  één speler van de tegenstander. Het speello-
kaal was toe aan een opknapbeurt en dat gebeurde 
juist die zaterdag. 
We moesten naar Almelo! Meteen Anne-Paul bellen via 
de mobiel en hem uitgelegd waar wij stonden en we 
vroegen hem of ‘ie (zo mogelijk) nog wat sneller kon rij-
den. 
Ondertussen waren we K. Verkooijen kwijt. Iemand had 
hem richting een cafetaria zien lopen.Wij er achter aan 
terwijl de speler van de tegenpartij achter bleef in de 
verflucht. 
Lekker snuiven. 
In de friettent bleek Kees een heerlijk broodje kroket te 
hebben besteld. 
Goed idee! Meteen werd er een massabestelling ge-
plaatst. 
Na deze heerlijke lunch weer richting de auto gelopen 
en daar bleek net Anne-Paul aan te komen. 
Daarna met vier auto’s achter elkaar naar Almelo gere-
den. 
Daar werd ons gratis!! koffie aangeboden. 
Met ons volle buikje begonnen aan de match.Tot ieders 
verrassing kwam niemand 
slecht uit de opening. Zelfs Ri-
chard niet. 
Sjoerd op één had  vrij snel f3 
gespeeld , die had dus zijn 
zin. 
Fred en Koert rustig maar so-
lide. Evenals Theo op acht en 

de Kezen op vijf en zes. 
Anne-Paul(die geen broodje kroket had gehad) begon 
vrijwel direkt na de opening te offeren. Hij had er zin in. 
Toen ging het snel. Ik keek bij Sjoerd  en zag dat hij 
twee pionnen kwijt was. 
Toch maar even vragen en Sjoerd stelde mij gerust. 
Theorie!! 
Vijftien minuten later ga ik weer kijken .Staat Sjoerd 
plotseling een dame tegen twee lichte stukken voor. 
Ook theorie? Nee, blunder van de tegenstander. 
Koert en Fred vragen of remise goed is.Ze voelen zich 
niet helemaal O.K. 
Last van de kroketten? 
Remise dus.1-1 
De tegenstander van Anne-Paul is ondertussen gek ge-
offerd, begint  totaal zinloos terug te offeren gaat er kei-
hard vanaf. 2-1 
Af en toe kom ik Kees Sep tegen die wat aan het mop-
pelen is. Hij vertelt me dat de partij allang gewonnen 
had moeten zijn maar telkens als Kees denkt,”nu ga ik 
winnen”  is er weer een zwakke zet die alles verknoeit. 
Hij is niet tevreden met z’n spel. 
Theo en Richard blijven rustig spelen en doen eigenlijk 
niets. 
Dan wint Sjoerd zijn vijf fasen-partij. 
Fase één   : f3 spelen 
Fase twee : Twee pionnen achter 
Fase drie  : Dame winnen 
Fase vier  : Koning in veiligheid brengen 
Fase vijf   : Combineren naar stukwinst en partijwinst. 
Stand: 3-1 
Dan de tijdnood. 
De tegenstander van Richard ziet het niet meer en laat 
zich gewillig opknopen. 
4-1 
De tegenstander van Theo wil geen remise en offert 
daarom een stuk zonder compensatie 
en verzint vervolgens een hulpmat in één. 
5-1  
Kees Verkooijen dacht een koningsaanval over zich 
heen te krijgen maar zijn tegenstander durfde het niet 
aan. Na flink afruilen kwam de remise. 
5.5-1.5 
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Als laatste Kees Sep. Na dus een paar keer gewonnen 
en verloren te hebben gestaan 
moest Kees een eindspel  met  één pion meer remise 
geven. 
6-2 
Conclusie: Met een broodje kroket voor de partij zijn we 

onverslaanbaar! 
Mocht u voor de wedstrijd in de Opbouw op 22 novem-
ber het tweede team zoeken: 
We zitten een broodje kroket eten in het cafetaria om de 
hoek. 
  

Peter Boel 

Net als vorig jaar mochten we dit seizoen beginnen te-
gen de (al niet meer zo ontzettend) jeugdige Schaak-
maat. Een niet ongevaarlijk, maar te pakken team. Al 
waren we er niet helemaal gerust op omdat Eelco de 
Vries ontbrak. Zijn vervanger Sherman Maduro deed 
het echter uitstekend, zie verderop. 
Een snel opstekertje (en de reden dat ik nu dit verslag 
schrijf) was mijn eigen partij tegen Maarten Beekhuis, 
die uit Doorwerth was komen fietsen. Latere analyse 
wees natuurlijk weer uit dat het allemaal niet zo simpel 
was als het leek. 
  
Boel-Beekhuis 
 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Lc4 Een interview met 
John van der Wiel voor Schaaknieuws maakte mij lek-
ker voor het Schots. Maar tegen de veelspeler Beek-
huis wilde ik me niet wagen aan de hoofdvarianten 4.
Pxd4 Pf6 5.Pxc6 bxc6 6.e5 of 4...Lc5. 4...Pf6 5.0–0 
Ook 5.e5 d5 6.Lb5 Pe4 7.Pxd4 is mogelijk. 5...Pxe4 6.
Te1 d5 7.Lxd5 Dxd5 8.Pc3 Dit is een heel oude vari-
ant. Zwart heeft hier wel 8...Dd8 of 8...Dh5 gespeeld, 
maar als beste staat 8...Da5 9.Pxe4 Le6 bekend. Wit 
kan met 10.Peg5 zijn pion terugwinnen, maar na 
10...0–0–0! staat zwart prettig. Mijn oude encyclopedie 
geeft 10.Ld2 als het beste, zelf was ik 10.Lg5!? van 
plan. 8...Df5? 9.Txe4+!? Een nieuwtje. Keres geeft 9.
Pxe4 Le7 (9…Le6!? 10.Pxd4) 10.Lg5 f6 11.Pxd4! Pxd4 
12.Dxd4 0–0 13.Ld2 met voordeel voor wit.  9...Le6 10.
Pxd4 Pxd4 11.Dxd4.  Zie diagram.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

Ik verwachtte nu 11...Lc5, maar keek ook naar  11...
Td8 12.Da4+ b5 13.g4! Helaas bevat deze variant een 
diep gat, want na 13...Dxf2+ 14.Kxf2 bxa4 staat zwart 
zelfs iets beter. Beekhuis speelde toch 11…Lc5?? en 
nu pas realiseerde ik me dat hier het witte antwoord 
nog veel sterker is... 12.g4! Df3 Opgeven kon ook. 
Zwart verliest in alle varianten een stuk. 13.Dxc5 0–0–
0 14.Lf4! Td7 14...Kb8 15.Lxc7+ Ka8 16.Dxa7+ Kxa7 
17.Ta4 mat toont een voordeel van 9.Txe4+ aan. 15.
Dxa7! Verleidelijk maar ingewikkeld was 15.Pb5 Dxe4 
(15…Dxg4+ 16.Lg3!?) 16.Lxc7 Dxg4+ 17.Lg3+ of 15...
Td1+ 16.Txd1 Dxd1+ 17.Te1! en wit wint nog steeds. 
15...Tdd8 16.Da8+ Kd7 17.Dxb7 Dxg4+ 18.Lg3 Df5 
19.Td1+ en hier stopte Beekhuis zijn martelgang. Hij 
verliest nog een toren na 19...Ke7 20.Dxc7+ of 19...Ke8 
20.Dc6+!  
  
Helaas bleek Wouter van Rijn zijn vorm nog steeds niet 
terug te hebben. Gezegd moet worden dat Sjef Rij-
naarts hem wel heel hardhandig truukte. Samen met de 
moeizame remise van Remco de Leeuw tegen Marijn 
Visschedijk vormde dit de traditionele ASV-dip. Op dat 
moment ging het aan de andere borden al uitstekend. 
Frank Schleipfenbauer was zich langzaam los aan het 
worstelen tegen Martin van Dommelen (daarom schrijf 
ik dit verslag nu), Maduro had een klein maar solide 
voordeeltje tegen Arjan Koekoek, met zijn sterke paard 
op d5 tegen een passieve loper op g7, en Sander Berk-
hout had opening en middenspel overleefd, wat door-
gaans een punt betekent. Olivier Bruning had al zonder 
veel gedoe remise gemaakt met Rob Duijn. 
Otto Wilgenhof deelde aan het kopbord een klap uit die 
de Apeldoorners niet meer te boven kwamen. 
  
Richter-Wilgenhof 
1.d4 Pf6 2.Pf3 g6 3.c4 Lg7 4.Pc3 0–0 5.g3 d6 6.Lg2 
Pbd7 7.0–0 e5 8.e4 exd4 9.Pxd4 Te8 10.h3 Pc5 11.
Te1 a6 12.Tb1 Tb8 13.b4 Pe6 Dit schijnt allemaal nog 
bekend te zijn. Wit staat iets beter, maar had nu met 
14.Le3! moeten vervolgen. 14.Pb3?! Pg4! 15.Pd5 Op 
15.Dc2 wilde Wilgenhof 15...Pxf2 doen, maar dan wint 
wit met 16.Le3! een stuk. Ook dan moet dus 15...Pe5. 
15...Pe5 16.Lf1? Nu komt wit definitief in het nadeel. 
Lang zochten beide spelers hier naar betere mogelijk-
heden voor wit, bv. 16.c5 dxc5 17.bxc5 c6 18.Pf4 en nu 
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staat zwart na  18...b6! een tikkeltje beter. Of 16.Pe3 
Pc6!? (16…Pg5? 17.f4!; 16…Ld7!? is wel een idee en 
ook 16…b5!? 17.cxb5 axb5 18.Pa5 (18.Lb2!?) 18…c5 
19.f4 cxb4 20.fxe5 Dxa5 21.exd6 Dxa2 22.Txb4 Lc3 23.
Te2 Da7! lijkt speelbaar) 17.a3 Pcd4 18.Lb2 c5 19.Pxd4 
Pxd4 20.Pc2! of 17.b5! axb5 18.cxb5 Pcd4 19.Pxd4 Px-
d4 20.Lb2) 16...c6 17.Pf4 Pg5 18.Te3 f5! Overzien door 
Richter. Zwart staat hier al geweldig. 19.exf5 Lxf5 20.
Tb2 Zie diagram. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
20...Pef3+! 21.Txf3 Te1! 22.Td3 Duidelijk de enige zet. 
22...Txd1 23.Txd1 Lxb2 24.Lxb2 Pf3+ 25.Kh1 Db6 26.
c5 Dxb4 27.cxd6 Dit lijkt nog wel iets voor wit, maar 
zwart heeft zijn verdediging snel op orde. 27...Td8 28.
Lf6 Txd6! 29.Le7 Txd1 30.Lxb4 Le4! 31.Pc5 en wit gaf 

gelijktijdig op wegens mat in twee. 
 
Het beslissende volle punt kwam van Sander. In het Ko-
ningsindisch had opponent Erik Smit snel g2-g4 ge-
speeld en de koningsvleugel opengegooid. Sander 
kreeg een sterk veld op f4 en even later een actief eind-
spel, maar zijn Koningsindische damevleugel bleef 
zwak. Toen kwam Smit op het onzalige idee om à la 
Bobby Fischer (tweede WK-partij tegen Spasski) met 
zijn loper een randpion te pakken en zo zijn raadsheer 
in te laten sluiten. De Apeldoorner had dat optimistisch 
ingeschat omdat hij voor het stuk nog twee pionnen erbij 
kreeg. Met een trucje won Sander er echter al een terug 
en ondanks de verkeerde kleur van zijn loper voerde hij 
het eindspel met vaste hand naar winst. En daar hielp 
geen links en rechts patjes verzinnende Rijnaarts aan. 
4-2 dus, en er resteerden twee partijen met een plusje. 
Frank had alles goed gekeept en kreeg in het eindspel 
D + T tegen D + T de actievere D + T. In groeiende tijd-
nood verzuimde hij echter de c-pion te pakken die Van 
Dommelen had ingezet, uit een niet gegronde angst 
voor valletjes. Dus moest Frank nog voor remise vech-
ten in plaats van op winst spelen, maar het halfje liet 
niet lang meer op zich wachten.  
Sherman had zijn voordeel tot in het toreneindspel vast-
gehouden. Dat leek nog veel te beloven, maar tegen de 
goed verdedigende Koekoek verwaterde het plusje al 
snel. Toch een goede invalbeurt van de nummer een 
van de Antillen. En een redelijk goede opening van ons, 
al deed Voerendaal het met 7½-½ tegen ‘t toch niet 
zwakke Pionneke nog iets beter. 

Door onze verslaggever in tijdelijke dienst, Leo Paard 
Na lange tijd van afwezigheid horen we ein-
delijk weer eens wat van onze verslaggevers 
in niet-zo-vaste-dienst-meer, Dhr. Leo Paard. 
Heer Paard, brand los. U heeft ondanks dat u 
er bijna nooit meer bent toch een pakkend in-
terview kunnen afnemen, begrijp ik? 
Zeker! Zeer pakkend! Het gaar namelijk 
over…. maar wat zie ik daar boven nu staan, 
tijdelijke dienst… ? 
Ach ja, dat is waar ook. U heeft vast wel begrip voor uw 
ontslag, dat er aan staat te komen. Ook uw collega, de 
heer Door… 
Wat!!? Ontslag?! 
Zeker. Bezuinigingen, snapt U. 
Nee! Ik snap niet!! 
Ook wij moeten de nullijn hanteren dus weg met allerlei 
CAO’s. En een tijdelijk contractje kan ook. 
Nee! Kan niet! Ik ga aktie voeren! De verslaggevers-
vakbond sleep ik er bij!! 
U lijkt die schreeuwlelijk L. de Waal wel. 

Den Haag moet plat!! 
À propos, heeft u een pyjama? 
??!?  
Ja dus. Dat komt mooi uit. Maar als U het in-
terview nu even publiceert zult u deze nog 
niet nodig hebben. 
Dit is chantage! 
Inderdaad. 
Aktie!! 

Alweer? Overigens, wilt u uw contractje nog houden? 
Het interview, alstublieft. 
Grom! Het moet maar!  
Gaat Uw gang. Blijf rustig. 
Brom. Nou ja. Vooruit dan maar. Het gaat over een glo-
rieuze overwinning van een van onze meest gelauwer-
de leden… 
Mazzelaars en bofkonten, bedoelt u zeker. 
Ehh… mazzelaars en of bofkonten dus, die in een 
rechtstreeks duel met zijn meest gevreesde tegenstan-
der de buit binnen wist te slepen. Hij zit hier naast me 



28 

  november 2003                                                                                ASV-Nieuws 

en is zo te zien de overwinning aan het vieren Vertel 
eens, hoe is de partij verlopen? 
 
Dhr. I. Rood (want die was het): Ik kan nog niet geloven 
hoe mijn tegenstander zijn winnende stelling zó heeft 
kunnen verknoeien! Ongelooflijk! 
Ik stond er bij en keek er naar en het was inderdaad on-
voorstelbaar hoeveel mazzel u weer had en ook deze 
partij onterecht heeft gewonnen! 
Pardon?! Ik stond een tijd lang vrij goed en… 
…en toen begon u te knoeien en deed de uilenzet 18. .. 
Db5xb5. Vrij stom. 
Jamaar ik zag dat smerige hobbelpaard niet dat aan 
kwam waggelen op d6!!  
Ik wel. En ik dacht al: Hier wordt iemand zo dadelijk in- 
en afgemaakt! 
Maar dank zij mijn ijzeren volharding wist ik deze misser 
te boven te komen en… 
… ja ja, wauwel. U bedoelt dat uw tegenstander, de 
Meest Geachte Jeugdleider, nogal vrij gruwelijk blunder-
de en vervolgens wist u zowaar nog te winnen. Tja. Bril-
jant is anders. 
Nou ja, goed, zal wel, eigenlijk interesseert het me ook 

geen bal hoe ik win. Als ik maar win!  
Alles is zeker geoorloofd? Valsspelen kunt U ook heel 
goed, hoor ik van uw tegenstander? 
Reken maar!...Uhh ik bedoel, nee hoor! Ik ben altijd erg 
eerlijk! 
Zeker. Erg eerlijk. In de vorige partij tegen de heer van 
Dijk bood u hem een dubbele whisky aan, las ik in een 
verslag…? 
Nou ja, dat moet kunnen dacht ik. Een versnaperingetje. 
Juist ja. En nu ook weer aan de eh.. “versnapering”…? 
Ahh! Ik moet even het een en ander vieren! Ook een 
dubbele? 
Dat sla ik niet af! Zeg, laat nog eens die stelling zien 
waar u die uiterst geniepige zet uitvoerde… altijd weer 
leuk! 
Ik weet wat u bedoelt… Kijk:  23… Lf5-g4! Zeer genie-
pig! 
Buitengewoon geniepig!  
Ik heb veel geniepige zetjes gezien maar deze spant de kroon! 
Haha! Nog een eh..versnaperingetje..? 
Mjam! En die meesterblunder van uw tegenstander..? 
Ook erg leuk…! Kijk! Tjomp! 
Tjonge! 

 

Erik Wille 

In het afgelopen seizoen hebben 35 ASV-ers een of 
meerdere keren goede oplossingen ingeleverd voor de 
probleemoploswedstrijd. Na de eerste twee maanden 
hebben we nu al 26 min of meer vaste deelnemers. 
Nog afgezien van de groep schakers die wel even aan 
het puzzelen slaat, maar de oplossing niet vindt of niet 
inlevert. Kortom: ook dit seizoen is de oploswedstrijd 
met de quizvragen als nieuwe element een succes! 
 
We hebben inmiddels al twee prijsuitreikingen achter 
de rug. Begin oktober gingen de prijzen (koeken) voor 
de partijstellingen van september naar Harm Steen-
huis, Frits Wiggerts en Hein van Vlerken. De drie routi-
niers haalden alle drie het maximale aantal van 12 pun-
ten. Sjoerd van Roosmalen bleek die maand het beste 
uit de voeten te kunnen met de quizvragen en met zijn 
9 punten verdiende hij daarmee een zak chocoladere-
pen. In de tweede maand bleek Anne-Paul Taal als 
beste de problemen de baas te kunnen. Geen oplos-
koffie ditmaal voor hem, maar speculaas voor bij die 
koffie. Met 14 punten scoorde Anne-Paul drie punten 
meer dan de nummer twee, Sjoerd van Roosmalen. De 
deze maand gepensioneerde geschiedenisleraar Harm 
Steenhuis haalde met tien punten de hoogste score bij 
de quizvragen. Hij bleef daarmee Barth Plomp, Ignace 
Rood en Sjoerd van Roosmalen van liefst vier punten 
voor. Aangezien we de goede gewoonte hebben niet 
elke maand dezelfde prijswinnaars te willen hebben, 
gingen de pakken speculaas naar Ignace en Barth. 

 
In november kunt u zich weer vier maal het hoofd bre-
ken over de beste zet in een partijstelling en natuurlijk 
doen we ook steeds weer een beroep op uw geheugen 
met de twee quizvragen. Het programma voor de rest 
van het seizoen luidt als volgt: 
   december (3x)  studies 
   januari (4x)       partijstellingen      (combinaties) 
   februari (4x)     meerzetten 
   maart (4x)         partijstellingen      (combinaties) 
   april (5x)           tweezetten 
   mei (3x)            partijstellingen      (combinaties) 
   juni (4x)            problemen varia   (twee, drie en  
                                                          meerzetten) 
 
Dan resten nog de klassementen per groep. De stand 
is bijgewerkt tot en met 6 november. 
De standen zijn gesorteerd op het puntenaantal in de 
oploswedstrijd. Dit wijkt overigens niet veel af van de 
totaalstand: 
(volgende bladzijde) 
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In deze stand is duidelijk sprake van drie toppers. Anne-
Paul Taal is de beste oplosser, maar dat heeft hij aan 
een uitstekende oktobermaand te danken. Het is nog 
maar de vraag of de partijstellingen van november hem 
ook zo gemakkelijk afgaan. Sjoerd van Roosmalen is de 

overall-leider, dankzij een enorm hoge score in de quiz-
vragen. Alle deelklassementen zijn nog heel spannend. 
Zo is Dick Hajee de grootste bedreiging van Anne-Paul 
Taal als het om de partijstellingen gaat. 
 

GROEP 1800+ partijstellingen problemen oplostotaal quizvragen totaal 
speler      
Anne Paul Taal 12 14 26 8 34 
Sjoerd van Roosmalen 9 11 20 18 38 
Barth Plomp 9 4 13 12 25 
Dick Hajee 12 0 12 2 14 
Theo Jurrius 9 0 9 4 13 
Richard van der Wel 9 0 9 4 13 
Bert Buisman 6 0 6 2 8 
Alex Kruizinga 6 0 6 6 12 
Remco de Leeuw 6 0 6 6 12 
Wouter van Rijn 3 0 3 3 6 
Frank Schleipfenbauer 3 0 3 0 3 

GROEP 1550-1800 partijstellingen problemen oplostotaal quizvragen totaal 
speler      
Harm Steenhuis 15 7 22 19 41 
Jan Vermeer 12 7 19 2 21 
Frits Wiggerts 12 7 19 7 26 
Donald Dijkers 9 7 16 5 21 
Ignace Rood 9 3 12 7 19 
Kasper Uithof 6 3 9 2 11 
Henk Kuiphof 6 0 6 0 6 
Martin Verhage 3 0 3 0 3 
Tijs van Dijk 0 0 0 3 3 

In de tweede groep was Hedser Dijkstra afgelopen sei-
zoen ongenaakbaar. Dit jaar heeft Hedser Dijkstra ech-
ter nog geen punt gescoord. Hij is overigens nu deelne-
mer in de 1800+ groep. Dat geeft anderen kansen in 

deze groep. Harm Steenhuis gaat nu in alle klassemen-
ten aan de leiding. Jan Vermeer en Frits Wiggerts zijn 
echter gevaarlijke concurrenten. 
 

Hein van Vlerken lijkt de hegemonie van Horst Eder 
van het afgelopen seizoen te doorbreken. Het lijkt zelfs 
maar de vraag of onze routinier nog wel enige concur-
rentie te duchten krijgt. 
 
Denk nu niet, dat het geen zin heeft om alsnog mee te 
gaan doen aan de oploswedstrijd. Het seizoen is nog 

lang en bovendien worden er elke maand kleine 
maandprijsjes uitgereikt en bovendien is ook aan het 
eind van het seizoen een groot aantal prijsjes te verde-
len. Iedereen wint dan maar één prijs, dus dat biedt 
voor velen kansen op een titel en een prijs. 

GROEP 1550- partijstellingen problemen oplostotaal quizvragen totaal 
speler      
Hein van Vlerken 12 3 15 4 19 
Roland Stravers 3 0 3 1 4 
Umit Duman 3 0 3 1 4 
Tim van der Meulen 3 0 3 3 6 
Theo Koeweiden 3 0 3 0 3 
Horst Eder 0 0 0 3 3 
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1.ronde 
1.Piet Blees                  -     Peter Hamers            1-0 
2.Gerrit Verbost            -     Jan Vermeer              0-1 
3.Jacob Zandbergen    -     Wim Zunnebeld         0-1 
4.Rob Lubbers             -     Jacques Gosseling    1-0 
5.Henk Kuiphof            -     Bob Hartog Heijs       ½-½ 
6.Dick Hajee                 -     Niels Matser              0-1 
 
Henk Wille vrij. 
 
 
2.ronde 
1.Jan Vermeer             -     Piet Blees                  1-0 
2.Wim Zunnebeld         -     Rob Lubbers              0-1 
3.Niels Matser              -     Henk Kuiphof             0-1 
4.Bob Hartog Heijs       -     Gerrit Verbost            0-1 
5.Peter Hamers            -     Jacob Zandbergen    0-1 
6.Jacques Gosseling    -     Dick Hajee                 0-1 
 
 
 
 

3.ronde 
1.Rob Lubbers             -      Jan Vermeer              0-1 
2.Henk Kuiphof            -      Gerrit Verbost            ½-½ 
3.Jacob Zandbergen    -      Piet Blees                  1-0 
4.Wim Zunnebeld         -      Dick Hajee                 0-1 
5.Jacques Gosseling    -      Niels Matser              0-1 
6.Peter Hamers            -      Bob Hartogh Heijs     0-1 
 

Jan Vermeer 

 Stand Winst Verlies Remise ELO 
1 Jan Vermeer 3     1388 
2 Henk Kuiphof 1   2 1363 
3 Jacob Zandbergen 2 1  1363 
4 Dick Hajee 2 1  1363 
5 Niels Matser 1 2  1362 
6 Rob Lubbers 2 1  1362 
7 Gerrit Verbost 1 1 1 1351 
8 Bob Hartogh Heijs  2 1 1349 
9 Piet Blees 1 2  1338 

10 Wim Zunnebeld 1 2  1336 
11 Peter Hamers  3  1312 
12 Jacques Gosseling  3  1312 

Theo Koeweiden - Roland Stravers, Interne competitie 
ronde 1, Arnhem 04.09.2003 
[Fritz 8 / Roland] 
C58: Two Knights: 4 Ng5 d5 5 exd5 Na5 sidelines 
1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1–f3 Pb8-c6 3.Lf1–c4 Pg8-f6 4.
Pf3-g5 d7-d5 5.e4xd5 Pc6-a5 6.Lc4-b5+ c7-c6 7.
d5xc6 b7xc6 8.Lb5-a4 h7-h6 9.Pg5-f3 e5-e4 10.Pf3-
g1 laatste zet uit boek [Het openingsboek in Fritz gaat 
als volgt : 10.Dd1–e2 Lc8-e6 11.Pf3-e5 Dd8-d4 12.
La4xc6+ Pa5xc6 13.De2-b5 Lf8-c5 14.Db5xc6+ Ke8-e7 
15.Dc6-b7+ Ke7-d6 16.f2-f4 e4xf3 17.Pe5xf3 Dd4-f2+  
18.Ke1–d1 Df2xg2. 
 
Zie diagram.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze opening valt onvoordelig uit voor wit: een verschil 
van zo'n twee pionnen in de evaluatie] 10...Dd8-d4 
Hoewel deze zet goed lijkt, heb ik er achteraf mijn twij-
fels over. Met een tempowinst kan de dame wegge-
jaagd worden. (11. c3 Dd6 b4 en wit haalt weer enige 
ontwikkelingsachterstand in). Beter (en ook theorie) is 
hier: [10...Lf8-c5] 11.Pb1–c3 [11.c2-c3 Dd4-d6=] 11...
Lf8-c5 =+ 12.Dd1–e2 0–0 13.h2-h3 Zekert g4 13...Lc5-
b4 14.La4-b3 Pf6-d5 [14...Pa5xb3 15.a2xb3 Dd4-d6 
16.De2-e3 =+] 15.Pc3xd5 [15.Pc3xe4? Wordt eenvou-
dig weerlegd. 15...Pd5-f4 16.De2-f3 Pa5xb3 17.a2xb3 
Tf8-e8–+] 15...Pa5xb3 [Niet 15...c6xd5 16.c2-c3 Pa5x-
b3 17.a2xb3± (17.c3xd4?! Pb3xa1 18.Ke1–d1 Lc8-
e6=) ] 16.a2xb3 Dd4xd5 [Niet 16...c6xd5 17.c2-c3 
Dd4-b6 18.c3xb4±] 17.De2-c4 Lb4-c5 [17...Dd5-d6 18.
Pg1–e2 (18.Dc4xe4? Gaat niet. 18...Lc8-a6 19.Ta1xa6 
Tf8-e8–+) 18...Tf8-e8 19.Dc4-d4=] 18.Dc4xd5= c6xd5 
Zwart heeft nu de belangrijkste centrumvelden onder 
controle. De witte loper staat hier slecht. 19.Pg1–e2 
d5-d4 Met als doel het verzwakken van de b- pionnen 
en het blocken van de d-pion, zodat wit's loper opgeslo-
ten is. [19...Lc8-b7 20.0–0 =+] 20.d2-d3 [20.b3-b4!? Is 
de beste kans voor wit. 20...Lc5xb4 21.Pe2xd4=] 20...

Roland Stravers 
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e4xd3 -+ 21.c2xd3 Nu twee zwakke pionnen voor wit. 
21...Tf8-e8 22.g2-g4?? [22.b3-b4!? Lc5xb4+ 23.Ke1–d1 
=+] 22...a7-a5 [22...Lc8-b7 Stelt de winst veilig. 23.0–0 
Te8xe2–+] 23.f2-f3 -+ Lc8-a6 24.Ta1xa5?? Wit maakt 
een eind aan zijn lijden. [24.Ke1–d1 La6xd3 25.Th1–

e1 -+] 24...Lc5-b4+ –+ 25.Lc1–d2 Lb4xa5 26.Ld2xa5 
La6xd3 [26...La6xd3 27.Ke1–d2 Ld3xe2–+ (27...
Te8xe2+?! 28.Kd2xd3 Te2xb2 29.b3-b4–+) ]  0–1 
 

van het internet gehaald door Frank Schleipfenbauer 

Van 18 tot en met 26 oktober spelen een groot aantal 
landgenoten in het 25ste Festival Schacchistico In-
ternationale Citta di Arco. Een lange intro voor een 
negenrondig Zwitserse toernooi met GM-bezetting in de 
top. LSG'er Dennis Ruijgrok stuurt ons regelmatig een 
update van dit toernooi, omdat de off. website van dit 
toernooi niet bijgehouden wordt. In Arco, Italie, doen 
dertien Nederlanders mee, zij meten hun krachten met 
allemaal Europeanen + 1 Amerikaan. Eerste geplaatst 
is Oleg Kornejev gevolgd door Arkadij Rotstein en nog 
een stel GM's die niet veel minder zijn. 
"Allereerst wil ik even iets goedmaken ten opzichte van 
de familie Swinkels, tot mijn grote spijt ben ik vergeten 
te melden dat de 'grote' Maurice Swinkels (10-jarig ta-
lent) ook tot de deelnemers behoort. 
Wouter van Rijn ('de dobbelking') is hard op weg naar 
zijn eerste IM-norm. Na zeven ronden staat hij gedeeld 
vierde met 5 uit 7 en met nog 1 punt uit 2 rondes is zijn 
IM-norm binnen. En alsof dat nog niet mooi genoeg is 
wordt hij ingedeeld in ronde 8 tegen Gerrit Prakken die 
4,5 uit 7 heeft! Wouter komt tot deze geweldige presta-
tie door zijn geweldige losse pols bij het neerwerpen 
van zijn dobbelstenen. Met 2 dobbelstenen bepaald hij 
zijn 1ste zet .. dat loopt van 2:c3 tot 12:e3 en 2:a6 tot 
12:f6! Blijkbaar is zijn training compleet, om tot de juiste 
worpen te komen, want zijn tegenstanders vrezen elke 
keer de eerste zet van de dobbelking. En met 1... c6 te-
gen Prakken is zijn eerste IM-norm binnen handbereik. 
Meesters moeten zwoegen na zetten als 1...h6 voor 
een halfje. Dit bewijst maar weer het psychologische 
voordeel wat de dobbelking ten grondslag legt naar zijn 
beduusde tegenstanders toe. 
Ronde 4 t/m 7 verliepen wisselvallig voor de Nederlan-
ders, zo valt Jos flink terug en speelt Wouter de sterren 
van de hemel. Na zeven ronden hebben ze de navol-
gende scores: A-groep Wouter van Rijn 5 uit 7; Gerrit 
Prakken en Henk Happel 4,5 uit 7; Wim Vink en Dennis 
Ruijgrok 4 uit 7; Robin Swinkels, Jacob Kort, Eddy Vis-
ser 3,5 uit 7; Twan Burg en Jos Swinkels 3 uit 7. B-
groep Henk Burg 3 uit 6 en Maurice Swinkels 2,5 uit 6. 
C-groep Marianne Burg 2 uit 6. Ik hoop geweldig 
nieuws te hebben in mijn eindverslag en tot het zover is 
moeten de hoofden nog even voorover gebogen wor-
den. Ciao, van alle Nederlanders in Italie!" 

 (Dennis Ruijgrok). 

De Dobbelking? 
 
Een paar jaar geleden deed ik mee aan een snel-
schaaknacht in Nijmegen. Bij zo'n schaaknacht gaat 
het meestal pas in de laatste plaats om de eerste 
plaats, en de deelnemers - ook de ratingfavorieten - 
maken zich over 't algemeen meer zorgen over de 
vraag hoeveel bier er nog koud staat, dan over het win-
nen van hun partij.  
Ik herinner mij dat twee van de favorieten, Frank Erwich 
en Alexander van Beek, ergens onderin de B-groep 
bungelden, en zelf deed ik het met een score van rond 
de 50% in de A-groep (dat dan weer wel) niet veel be-
ter. Maar tegen het eind van het toernooi moest ik te-
gen een jongeman spelen die ik wel kende van vroe-
ger, toen ik nog jong was. Wouter van Rijn heette het 
ventje en hij had een dobbelsteentje bij zich. Hij gaf me 
een hand, gooide het dobbelsteentje, en opende blij 
met 1.c3. 
  
Studentikoze grap 
Ik besefte onmiddellijk dat ik het slachtoffer was gewor-
den van een studentikoze grap, een ludieke actie in de 
geest van de melige sfeer die dit soort schaaknachten 
kenmerkt. Omdat ik niet de beroerdste wilde zijn, ant-
woordde ik zijn lolligheid met 1...a5, want ik verwachtte 
dat hij me nu remise zou aanbieden en deze ongein 
niet verder zou voortzetten. Tot mijn verbijstering begon 
hij nu echter opeens wèl serieus te spelen, en ik verloor 
kansloos. Lachen, gieren, brullen natuurlijk, en ik be-
stelde nog een biertje. 
 
Aan deze schaaknacht moest ik denken toen ik op 
schakers.info het toernooiverslag van Dennis Ruygrok 
las over het 25ste Festival Schacchistico Internationale 
Citta di Arco.  
"Wouter van Rijn ('de dobbelking') is hard op weg naar 
zijn eerste IM-norm. (...) Wouter komt tot deze geweldi-
ge prestatie door zijn geweldige losse pols bij het neer-
werpen van zijn dobbelstenen. Met 2 dobbelstenen be-
paald hij zijn 1ste zet .. dat loopt van 2:c3 tot 12:e3 en 
2:a6 tot 12:f6! (...) Dit bewijst maar weer het psycholo-
gische voordeel wat de dobbelking ten grondslag legt 
naar zijn beduusde tegenstanders toe." 

(Zie ook www.Utrechtschaak.nl, Forum) 
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Men ziet, het studentje uit Nijmegen heeft zijn humor 
nog niet verloren! Kennelijk houdt hij er tijdens serieuze 
toernooien dezelfde corporale geintjes op na als tijdens 
een schaaknacht in de provincie. Lachen! Gieren! Brul-
len!  
Hoewel ik nog steeds de beroerdste niet ben, waag ik 
het toch enige kanttekeningen te plaatsen bij deze 
'geweldige prestatie'. M.i. is hier namelijk niet alleen 
sprake van humor op het niveau Ab Normaal (het roze 
konijn van RTL), maar vooral ook van beïnvloeding van 
de tegenstander. 
  
Open brief naar FIDE?  
Het is hetzelfde als wanneer ik al mijn zetten staand zou 
uitvoeren. Het is hetzelfde voordeel als blinde schakers 
hebben, of mensen die niet 'mogen' noteren op zater-
dag: ze bevinden zich in een andere wereld, ze doen 
niet wat jij doet, en daardoor is het een ongelijke strijd. 

Het is Michael Chang, met zijn onderhandse service te-
gen Lendl. Maar Chang deed dat toen hij 17 jaar was, 
en omdat hij de uitputting nabij was. Een kat in nood 
maakt rare sprongen. Is Wouter van Rijn al vóór aan-
vang van de partij de uitputting nabij? Kan hij niet op 
een 'normale' manier aan zijn punten komen?  
 
Merkwaardiger is het, dat de tegenstanders van Wouter-
tje nog niet geprotesteerd hebben. Eigenlijk zou 't beter 
zijn deze brief, mocht Van Rijn z'n IM-norm scoren, naar 
de FIDE te sturen. Maar dan zou ik Nederland een 
slechte naam bezorgen, en dat is het mij niet waard. Uit-
eindelijk is deze ludieke actie niet meer dan een flauwe 
mop, iets te vaak verteld, door iemand die helemaal 
geen moppen kan vertellen. 
 
Arne Moll. 
 

Nog enkele fragmenten uit het Forum van www.
Utrechtshaak.nl: 
 
god o god: "opdringerig, interessantdoenerig en aflei-
dend"...wat ben jij voor mietje Arne Moll! en wouter van 
rijn probeert grappig te doen? en jij dan met je 'leuk 
sarcastische brief'???? 
 
Oh, nu snap ik de dobbelsteen, er zit een ingebouwde 
Fritz-pocket in die de dobbelsteen op de beste zet laat 
vallen. 
 
Wie bent u eigenlijk? 

Waar slaat de discussie op of je dobbelschaak moet 
verbieden. Je mag toch ook achter het bord voorberei-
den met pocketfritz. 
 
Wie is Hans JG de Lange eigenlijk? 

Om de discussie hopelijk te beëindigen: Wouter moet 
het helemaal zelf weten, maar het is wel zo netjes om 
het niet aan het bord te doen. Dat kan gezien worden 
als hinderen van de tegenstander, afhankelijk van de 
wedstrijdleider en tegenstander. Het zou mij niet storen, 
zoals al eerder aangegeven zou ik gelijk met "kop of 
munt" of een "iene miene mutte" terugbetalen, en dan 
liefst de tegenstander zijn hulp vragen. En dan gewoon 
de zet doen die ik toch van plan ben :-) 
 
Wat ik apprecieer is de wil om zoveel mogelijk verschil-
lende openingen te spelen, dat vereist inzicht in vele 
verschillende stellingen en maakt het allemaal interes-
sant. 
 
Om te eindigen citeer ik uit een email van Jan Jaap 
Janse, voorzitter Paul Keres: "in de bestekla van de 
Sjuut (speellokaal Paul Keres) vond ik een stel dobbel-
stenen. Nu snap ik waar ze voor zijn..." 

Belachelijk dat iemand zich druk kan maken om het be-
palen van je 1e zet met dobbelstenen. Als je je als te-

genstander daardoor laat beinvloeden is dat een zwak-
te, niks mis mee om dat uit te buiten, psychologie is nu 
eenmaal onderdeel van het spel. Wat dat betreft heb ik 
wel es gekkere dingen meegemaakt. 

Wouter, een leuk idee, maar wel wat onlogisch om dob-
belstenen te gebruiken! 
 
Aangezien er 20 openingszetten zijn, lijkt het me niet 
meer dan logisch om 1 dart te gooien (let op: op een 
dartbord natuurlijk). Je mikt op de bull (verplicht).  
Gooi je bull, dan mag je zelf kiezen (of gooi je nog een 
keer). Gooi je geen bull, dan bepaalt het getal wat je 
gooit de zet. Simpel. 

Zeker ben ik een schaker, maar behoor gelukkig tot de 
gezonde 5%. In ieder geval heb ik het niet over men-
sen in elkaar beuken of me druk maken over twee dob-
belstenen. 

Zozo weer zo'n zielepoot.... 
 
Hebben jullie echt niets beters te doen? Zo wat als hij 
twee dobbelstenen bij je bord gooit. Ik zou er me er niet 
druk over maken en zou zeker niet wakker van liggen. 
Het lijkt wel of 95% van de schaakwereld bestaat uit 
mafkezen, ijdeltuiten en andere zielepoten die nodig 
geholpen moeten worden. 

Ik wil dit even kwijt: als ooit deze jongen (of iemand an-
ders) met dobbelstenen gaat gooien in een partij tegen 
mij, sla ik hem tot moes. Is dit een bedreiging? Ja dit is 
een bedreiging. 

Bovendien moet Arne Moll niet zo jaloers reageren op 
Woutertje, want hijzelf herbergt de grootste discrepan-
tie tussen pluggen en talent in zich, wat op zich ook te-
genstanders irriteert. 

Best leuk stukje over valsspelen, maar wat heeft dat 
met dobbelen te maken? 
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In het eerste nummer van ASV-Nieuws van dit seizoen 
hebben we voor het eerst de schaakkalender gepubli-
ceerd. Hierin is ook het programma van de externe com-
petitie  opgenomen. Let hierbij echter wel op, dat bij de 
data voor de wedstrijden van ASV 4 tot en met ASV 9 

een klein voorbehoud gemaakt moet worden. Met name 
voor de uitwedstrijden kan de tegenstander besluiten 
een week later te spelen. Uw teamleider is echter al-
tijd op de hoogte van de enige juiste datum, dus 
misverstanden zijn wat dat betreft niet mogelijk! 

Erik Wille 

 
donderdag         20 november                               interne competitie – ronde 11 
                                                                              verschijning ASV-Nieuws 
zaterdag            22 november     13.00 uur           ASV 1 – SMB 2 (Nijmegen) 
                                                    13.00 uur           ASV 2 – Unitas 2 (Groningen) 
                                                    13.00 uur           ASV 3 – SMB 4 (Nijmegen) 
donderdag         27 november                               rapidcompetitie – ronde 5 t/m 8 
donderdag           4 december                               interne competitie – ronde 12 
donderdag         11 december                               interne competitie – ronde 13 
                                                    20.00 uur           ASV 5 – Variant (Huissen) 
                                                    20.00 uur           ASV 7 – Elster Toren 
                                                    20.00 uur           Eerbeek – ASV 8 
                                                    20.00 uur           ASV 9 – SMB 8 (Nijmegen)  
vrijdag               12 december     20.00 uur           PION 3 (Groesbeek) – ASV 4 
zaterdag            13 december     13.00 uur           Paul Keres 2 (Utrecht) – ASV 1 
                                                    13.00 uur           Veenendaal – ASV 2 
                                                    12.00 uur           Bennekom – ASV 3 
donderdag         18 december                               interne competitie – ronde 14 
                                                    20.00 uur           ASV 6 – UVS 4 (Nijmegen) 
 
Vanwege de Kerstdagen en de jaarwisseling is er twee weken geen clubavond! 
zaterdag              3 januari          09.45 uur           Bieze rapidschaaktoernooi van De Toren in het 
                                                                              Olympuscollege 

  (Info: Arie Schouten – tel. 06-53371952) 
donderdag           8 januari                                    interne competitie – ronde 15 
dinsdag             13 januari          19.45 uur           Theothorne (Dieren) – ASV 5 
                                                    19.45 uur           SMB 6 (Nijmegen) – ASV 6 
                                                    19.45 uur           SMB 7 (Nijmegen) – ASV 7 
donderdag         15 januari                                    interne competitie – ronde 16 
                                                                              ASV 4 – Schaakstad Apeldoorn 4 
                                                                              Ede 4 – ASV 9 
donderdag         22 januari                                    interne competitie – ronde 17 

  verschijning ASV-Nieuws 
donderdag         29 januari          20.00 uur           algemene ledenvergadering ASV 
zaterdag            31 januari          13.00 uur           ASV 1 – D4 (Oosterhout NB) 
                                                    13.00 uur           ASV 2 – ESGOO 2 (Enschede) 
                                                    13.00 uur           ASV 3 – Wageningen 3 
 


