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Een nieuw seizoen, een nieuwe ASV-Nieuws. 
Ondanks dat de interne en externe competi-
ties nog maar net zijn begonnen is er alweer 
ruim voldoende materiaal om van de eerste 
ASV-Nieuws van dit seizoen een mooi num-
mer te maken. 
Wij verwelkomen Jan Vermeer als vast lid 
van de redactie. Hij zal zich gaan bezig hou-
den met het verslaan van allerlei schaakge-
beurtenissen, onder andere de interne com-
petitie. Leuke partijen gespeeld in de interne competitie 
zullen ook door Jan in ons blad gezet worden. Verder 
was hij al in vorige seizoenen een trouwe schrijver voor 
ons blad met o.a. Daglichtschaak en hij is van plan zijn 
schrijverstalent verder te gaan aanwenden voor ASV-
Nieuws. 
Deze seizoens – eersteling is gevuld met allerlei ver-
schillende bijdragen, elk met een eigen karakter. Het is 
de grote verscheidenheid van de diverse stukken en de 
bereidheid van de leden hun schaakbelevenissen te be-
schrijven, die ASV-Nieuws maakt tot wat het is: een le-
zenswaardig blad waarmee je vele uren kunt doorbren-
gen. Vorig jaar viel ASV-Nieuws in de prijzen. Zeker, 
hoe een blad er uit ziet is speelt ook mee, maar het gaat 
hem natuurlijk vooral om de inhoud. En de inhoud wordt 
gemaakt door de leden van ASV zelf . De redactie be-
dankt ook nu weer de vele leden voor hun mooie en ge-
varieerde bijdragen! Ga zo door! Laten we er weer een 
mooi ASV-Nieuws - jaar van maken! 
In deze uitgave staan alweer verslagen van de pas ge-
speelde wedstrijden van een aantal teams. Ook over de 

interne competitie is het een en ander te le-
zen. Verder weer de regels voor het schaak-
spel, wereldschaaknieuws, partijbesprekin-
gen en nog veel meer. 
In deze Nieuws staat ook een schema van de 
externe competitie, waarin de speeldata voor 
elk team zijn opgenomen. Iedereen kan zo 
ruim van te voren zien wanneer er gespeeld 
wordt.  Er spelen dit seizoen ongekend veel 
teams mee in de externe competitie. Het 

schema is onder anderen van nut om elkaar van dienst 
te zijn, in geval van het leveren van invallers, waarbij 
eventueel een wedstrijd van het ene team verschoven 
kan worden om zo spelers als invallers te kunnen af-
staan aan andere teams. Een uitstekend initiatief van 
het bestuur dat deze schema’s gemaakt heeft. 
Goed. Genoeg geredactioneeld nu. Verder met de vol-
gende bladzijden! 
Veel leesplezier met ASV-Nieuws. 
Namens de redactie,   

Ignace Rood 

 

oktober 2004 .     Jaargang 9, nummer 1 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

25 november 2004  18 november 2004  

6 januari 2005  30 december 2004 

24 februari 2005  17 februari 2005  

14 april 2005  7 april 2005  

7 juli 2005 30 juni 2005 

ARNHEMSCHE 
SCHAAKVEREENIGING 

 

Opgericht 31 Oktober 1891 
 

Clubavond: donderdag 
 

Locatie: 
Scoutinggebouw van St. 
Christoforus Lichtdraag-
sters - Monnikensteeg 4 
6823 AB Arnhem. 
 

Secretaris: Ruud Wille 
Laan van Klarenbeek 74 

 026-3615003 
mailto:r.wille@planet.nl 
 

Homepage ASV: 
http://www.asv-schaken.nl 

ASV-Nieuws 
 
Redactie: 
 

Ignace Rood 
 026 - 3610641 

 

Nico Schoenmakers 
 0316 - 265475 

 

Jan Vermeer 
 026 - 4452335 

 
kopij: 
Velperweg 94 
6824 HL Arnhem 
 

 026-3610641 
E-mail: 
i.d.c.rood@hccnet.nl 

Inhoud 
 
Van het bestuur  .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .    .    .    .    4 
ASV 4 uit; altijd lastig - Anne Paul Taal .    .    .    .    .     .     .   5 
De Regels voor het Schaakspel (6) - Nico Schoenmakers .  6 
De Interne Competitie - Jan Vermeer  .    .    .    .    .   .    .    .   7 
Tweemaal verhuisd maar geen Dorst - Peter Boel  .    .    .     7 
Partijen gespeeld door ASV-ers - Jan Vermeer .    .    .    .      10 
Club van de Week  (Sponsor Loterij).    .    .    .    .    .    .    .     11 
OSKA INSIDE! - door Nico Schoenmakers .    .    .    .    .    .   12 
Partij Timman - de Jong - Besproken door Olivier Bruning  . 14 
Van het bestuur - de nieuwe clublokalen .    .    .    .    .     .    .  15 
Wereldschaaknieuws in ASV-Nieuws -Nico Schoenmakers  16 
Dieren 2004 - Robert Naasz .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    17 
OSKA 2004 - Partij R. Hogenhout  - O. Bruning.    .    .    .    .  18 
Even voorstellen…? Het Zevende! - The Team Leader  .   .  19 
Externe Competitie - Erik Wille .    .    .    .    .  .    .    .    .    .    .  22 
Der Linksspringer 1Sc3 - Hedser Dijkstra .    .    . .    .    .   .   . 25 
ASV 4 terug in de promotieklasse - Erik Wille .    .    .    .    .    26 
ASV2 opent seizoen met winst - Verslag van Erik Wille .    . 30 

Van de redactie 



4 

  oktober 2004                                                                                   ASV-Nieuws 

Na een zomer zonder schaken in ASV-verband zijn we 
gelukkig al weer enkele weken aan de gang. Er wordt 
weer volop strijd geleverd op de 64 velden. Dat heeft 
ongetwijfeld al weer vele mooie momenten opgeleverd, 
waarvan we de eersten in dit nummer van ASV-Nieuws 
hopen terug te zien. Wat u in ieder geval in dit nummer 
kunt lezen, zijn twee afleveringen van de rubriek “Van 
het bestuur”. Twee afleveringen?, zult u zich afvragen. 
 
We hebben er deze keer voor gekozen om alles wat met 
onze nieuwe clublokalen te maken heeft in één artikel te 
zetten. In dit zult u daarover niets vinden. Die informatie 
vindt u elders in dit blad. 
 
Ledental 
Het gaat goed met ASV. Het ledental groeit gestaag. 
Eind juni benaderden we de 150 leden en dat terwijl we 
als doelstelling hebben om in 2006 gegroeid te zijn naar 
140 leden. Dat aantal moeten we dan maar naar boven 
bijstellen, want we hechten eraan om het huidige leden-
bestand in tact te houden. Sinds de start van het nieuwe 
seizoen konden we al acht nieuwe gezichten verwelko-
men. Gelukkig zijn deze spelers na een eerste kennis-
making terug blijven komen en binnenkort hopen we al-
len als lid te kunnen aanmelden. Daar waar het OSBO-
bestuur met een ledenverlies van 125 leden terecht de 
alarmbel luidt, gaat het juist bij ASV en  onze zuiderbu-
ren De Toren heel goed. De kleinere verenigingen in de 
regio lijken het moeilijker te hebben. We hopen dat het 
OSBO-bestuur erin slaagt de negatieve tendens om te 
buigen. Immers, met minder tegenstanders worden de 
reisafstanden in de competitie groter! 
 
Open Schaakkampioenschap van Arnhem 
Het eerste weekend van september was Arnhem weer 
even de hoofdstad van Schakend Nederland. Dat werd 
het meest gesymboliseerd door de 1.800 bezoekers op 
de website van ASV. Het toernooi was zeer geslaagd en 
met Joost Michielsen uit Delft kent het OSKA voor het 
derde jaar op rij een sterke winnaar. Leuk was de toena-
me van het aantal deelnemers uit het buitenland. Van 
veel kanten, maar juist ook van de Duitsers kregen we 
weer lovende woorden over de organisatie. Met name 
de aangename en ontspannen sfeer in de speelzaal 
spreekt velen aan. Ook het feit dat het geen massaal 
bezocht toernooi is, spreekt velen aan. Dat sterkt ons in 
de overtuiging dat we niet verder dan tot maximaal 120 
deelnemers moeten willen groeien. Deze formule voor-
ziet duidelijk in een behoefte. Dank zijn we opnieuw ver-

schuldigd aan de directie van het Lo-
rentz Kennisintensief Ondernemerscen-
trum voor het beschikbaar stellen van 
de speelzaal. Ook de samenwerking 
met de nieuwe cateraar Palaver verliep 
heel plezierig.  
 
 

Interne competitie 
In de interne competitie hebben we een spanningverho-
gend element toegevoegd. Door de groep spelers aan 
het begin van het seizoen in drie (fictieve) groepen in te 
delen, kunnen we aan het eind van het seizoen niet al-
leen de clubkampioen huldigen, maar ook winnaars in 
de B-groep en de C-groep. Hoe het precies werkt, heeft 
u in En Passant van 30 september kunnen lezen. 
 
Externe competitie 
Afgelopen jaar openden we dit item met de volgende 
zin: Goed nieuws: ASV speelt komend seizoen met ne-
gen teams in de competitie. Eén meer dan afgelopen 
seizoen. Het bestuur probeert in haar bijdrage natuurlijk 
altijd weer origineel te zijn. Dus doen we het dit jaar zo:  
Goed nieuws: ASV speelt komend seizoen met tien 
teams in de competitie. Eén meer dan afgelopen sei-
zoen.  
Wat we komend seizoen gaan schrijven? Laten we dat 
nog maar even afwachten! 
 
U begrijpt dat het deelnemen met tien teams aan de ex-
terne competitie een goede organisatie vereist. We heb-
ben op 30 september alle teamleiders bijgepraat over al-
le competitie-aangelegenheden. Verder hebben we hen 
evenals afgelopen jaar een gids gegeven met alle rele-
vante informatie voor de teamleider. We hebben meren-
deels ervaren teamleiders, dus daar zal het niet aan lig-
gen. Het is echter niet alleen aan de teamleiders om de 
externe competitie te laten slagen. Ook de spelers heb-
ben hierin hun verantwoordelijkheid. Houdt dus de 
speeldata vrij en laat uw teamgenoten niet in de steek. 
Mocht u onverhoopt een keer verhinderd zijn, laat dat 
dan zo vroeg mogelijk aan uw teamleider weten. Hij kan 
dan passende maatregelen treffen. 
 
Jeugdschaak 
De jeugdleiding heeft na het afgelopen seizoen de hele 
zomer gewerkt aan een betere jeugdopleiding door in de 
organisatie enkele aanpassingen door te voeren. Het 
belangrijkste verschil is dat er voor de jeugd een duide-
lijke opbouw van de jeugdavond is. Eerst training en 
daarna competitie. Verder zullen de jeugdleiders onder-
ling af en toe bijeenkomsten houden met als thema “van 
elkaar leren”. Dat zal ongetwijfeld de kwaliteit van het 
lesgeven ten goede komen. Ook hebben we inmiddels 
een ouderavond georganiseerd. Een kleine 20 ouders 
zijn zo uitgebreid geïnformeerd over wat ASV voor haar 
jeugd allemaal doet. De vragen van de ouders leverden 
bovendien weer ideeën op om de informatievoorziening 
aan ouders verder te verbeteren. Naast deze positieve 
ontwikkelingen ook een tegenvaller. Na vele jaren actief 
geweest te zijn als jeugdleider, waarbij ze vooral de 
jongste jeugd onder haar hoede had, is Heleen Drijver 
gestopt als jeugdleider. Een drukke studie viel niet lan-
ger te combineren met het opleiden van beginnende 
schakers. Heleen, geweldig bedankt voor je inzet gedu-

Van het bestuur 
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rende zoveel jaren. We hopen je op een later moment 
weer bij ASV terug te zien. Misschien wel al actief 
schaakster. 
 
Actie 
Actie, het is een veelgehoorde kreet in deze tijd. ASV 
doet ook altijd mee aan acties, maar niet uit protest, 
maar om extra middelen te genereren. Zo hebben we af-
gelopen seizoen geprobeerd mensen te interesseren om 
deel te nemen aan de sponsorloterij. Dat is een onver-
wacht groot succes geworden. Meer informatie daarover 
vindt u elders in dit clubblad, maar zeker is dat het ons 
geen windeieren heeft gelegd. Schroom niet alsnog te 
gaan deelnemen. U heeft dan een kans er beter van te 
worden en ASV wordt er zeker beter van! 
 
Ook de Grote Clubactie wordt weer een groot succes. 
Actieve jeugdleden hebben weer zo’n 400 euro voor de 
clubkas verdiend.  

 
Tenslotte 
Een druk seizoen is enkele weken op gang. Om een gro-
te club als ASV draaiende te houden op de manier die u 
van ons gewend bent, vraagt veel inzet van de vrijwilli-
gers. Wij prijzen ons gelukkig dat zoveel ASV-ers bereid 
zijn een handje te helpen om het mogelijk te maken dat 
iedereen zo plezierig zijn hobby kan uitoefenen. Daarbij 
denken we natuurlijk aan de jeugdleiders, teamleiders, 
redacteuren van clubbladen en website, wedstrijdleiders 
en alle andere vrijwilligers die een steentje bijdragen aan 
de organisatie van ASV.  
 
Het bestuur van ASV wenst u een plezierig schaaksei-
zoen toe. 
 
 
 
(zie ook verder in ASV-Nieuws over Nieuwe clublokalen -red.) 

ASV 4 uit; altijd lastig 
Anne Paul Taal 

In de première op de nieuwe locatie voor onze externe 
wedstrijden, het Grand Café van het Lorentz, stond al 
meteen het duel ASV 4 – ASV 3 op het programma. 
Nadat we in alle rust koffie hadden gedronken, helaas 
Poccardy van koffieconcurrent Sligro, toegegeven, hij 
smaakte goed, was het wachten op Ivo. 
Bij contact met het thuisfront kwam de bevrijdende me-
dedeling, dat Ivo net vanaf De Opbouw had gebeld en 
zijn zoon de route naar het Lorentz GC had gevraagd. 
Afijn, even over enen startte interim ASV 4 Coach Jac-
ques het officiële gedeelte met een inspirerende 
speech, waarna hij ons aan de borden zette. 
ASV 4 startte met 0 - 1, omdat coach Erik op een don-
derdagavond al vooruit had gespeeld tegen een afge-
trainde (voor de marathon) Cees Sep.  
Cees bediende zich met wit van een door hem veel op 
internet gespeelde variant van het Frans. 
Erik miste de concentratie en scherpte en werd zo de 
1e ASV –er dit seizoen die extern de nul hield. 
Na het 1e uur stond Jan Willem een pion achter en ont-
wikkelde zich een zeer taaie strijd op alle borden. 
Nog even over de bemensing van de teams: Barth 
speelde met Erik en Cees in ASV 2 en omdat ook Ger-
ben wegens vakantie ontbrak  debuteerden bij ASV 3  
Eric Hartman en Martin Weijssenfeld;  
bij ASV 4 ontbrak Hans wegens vakantie en viel Hed-
ser voor hem in. 
Weer terug naar het Grand Café waar wij uiterst goed 
werden verzorgd aan de bar. 
Waar iedereen op gehoopt had gebeurde aan de bor-
den: zware strijd en vechten voor elke centimeter ruim-
te. 
Theo en Ivo overhoorden elkaar geruime tijd, maar 
toen er niets meer te beleven viel remiseerden ze. 
Het werd 2 - 1 voor ASV 3 toen Ruud na eerst beter 
gestaan te hebben het nutteloze van zijn aanvallende 

pogingen inzag en remise accepteerde tegen Rob. 
Jan Willem had duidelijk compensatie voor zijn mi-
nuspion en wist tegen Anne Paul een kwal te winnen, 
na afruil nam Jan Willem remise aan, daar de tijd ook 
behoorlijk begon mee te spelen. 
ASV 3 kwam via Edgar op 3½  - 1½ , nadat Jacques 
niet de juiste tegenactie op de damevleugel  
had ingezet en daardoor op de koningsvleugel onder 
de voet werd gelopen.  
ASV 3 coach AP waande zich al winning coach, maar 
toen ….. 
Erika werd door de voor ASV debuterende Vincent 
Theissen gevloerd in een theoretische discussie. 
Hierin vertrouwde Erika op haar variant, terwijl Vincent 
dit keurig weerlegde. 
Toen daarna Eric Hartman in tijdnood door Nico werd 
geflest was het ineens 3½ - 3½ . 
Interimcoach Jacques  meldde toen nogal nadrukkelijk 
deze stand aan het laatste bord en 
Hedser begreep de hint en bood remise aan. 
Hiermee bracht hij Martin in een moeilijke situatie , de-
ze debuteerde en kreeg meteen de volle 
druk op zijn schouders. Hij had een minuut of zeven 
meer op de klok en stond minimaal beter. 
Ook de teamleider nam voor hem geen beslissing en 
deze onzekere toestand leidde tot een gelijke 
stand op de klok en  toen tot 
de remise  4 - 4. 
Al met al een spannende wed-
strijd en een toch wel verras-
sende start . 
Toen we ’s avonds alle uitsla-
gen van de Promotieklasse za-
gen , bleek dat deze bijna alle-
maal verrassend waren. 
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In de vorige vijf afleveringen van deze rubriek zijn ach-
tereenvolgens de inhoud en de onderwerpen van de 
“Regels voor het Schaakspel” (hierna “de Regels”), het 
uitvoeren van een zet (artikel 4), het einde van de partij 
(artikel 5), remise (artikel 9) en de schaakklok (artikel 6) 
behandeld. Zoals bekend wordt voor deze rubriek geput 
uit de “FIDE Regels voor het Schaakspel”, officiële Ne-
derlandse vertaling, KNSB maart 2001 (hierna: “de Re-
gels”). 
Trouwens heeft u de vorige keer in “de Regels” nog na-
gekeken of artikel 6.6 inderdaad spreekt van “de regels 
voor de wedstrijd” en artikel 6.7 van “de regels van de 
wedstrijd”? Ja? Mooi, zo! We blijven namelijk adviseren 
bij het lezen van deze rubriek ook “de Regels” zelf ter 
hand te nemen.  
 
Deze keer behandelen we artikel 7, de bepaling over 
onregelmatigheden. Ook dit artikel behoort tot de Wed-
strijdregels en bestaat uit 5 leden.  
 
Artikel 7.1, sub a, bepaalt, dat indien tijdens een partij 
wordt geconstateerd dat de beginopstelling onjuist is, de 
partij ongeldig wordt verklaard en een nieuwe partij 
moet worden gespeeld. Een harde maar duidelijke re-
gel. Voor een reguliere clubavond is de consequentie 
van deze bepaling, dat beide spelers en de wedstrijdlei-
der die nacht laat thuis zullen zijn. Voorstelbaar lijkt mij, 
dat indien de onjuiste beginopstelling in het tweede of 
derde speeluur wordt geconstateerd, de partij op een 
andere avond wordt overgespeeld. 
 
Artikel 7.1, sub b, legt vast, dat indien tijdens een partij 
wordt geconstateerd dat alleen het schaakbord anders 
lag dan artikel 2.1 voorschrijft, de partij wordt vervolgd 
maar de bereikte stelling wordt overgebracht op een 
juist geplaatst schaakbord. Ook deze bepaling is dwin-
gend voorgeschreven.  
 
Artikel 7.2 geeft aan, dat indien een partij met verwissel-
de kleuren is begonnen, er wordt doorgespeeld, tenzij 
de arbiter anders beslist. De kritiek die ik in de vorige af-
levering uitte ten aanzien van de ongeclausuleerde arbi-
trale afwijkingsbevoegdheid geldt ook hier. Zoals ge-
zegd, dat bij reglement anders kan worden bepaald is 
van alle tijden. Echter, dat een arbiter ongeclausuleerd 
anders kan beslissen, acht ik onjuist. De bepaling zou 
tenminste enige richting aan de afwijkingsbevoegdheid 
van de arbiter dienen te geven. 
Een redelijke toepassing van deze bepaling houdt mijns 
inziens in, dat indien na tien minuten wordt geconsta-
teerd dat er met verwisselde kleuren wordt gespeeld, de 
arbiter beslist dat de partij opnieuw wordt gestart. Indien 
echter na anderhalf uur wordt geconstateerd, dat de er 
met verwisselde kleuren wordt gespeeld, dan zou ik als 

arbiter niet meer ingrijpen, maar de spelers laten door-
spelen. Echter, zoals gezegd: dit is des arbiters. 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “ Dom hè, die spelers die met een onjuiste begin-
opstelling, een gedraaid bord of met verwisselde kleuren 
de partij beginnen”. 
Barth: “Ja hè Ernie, dom hè, maar ik zou ze de kost niet 
willen geven, hè Ernie”? 
Ernie: “Ja Barth, want we zijn geen kosthuis, hè Barth”! 
Barth” “ Zo is het maar net, hè Ernie”!  
 
Artikel 7.3 bepaalt, dat indien een speler een of meer 
stukken niet goed op het schaakbord heeft geplaatst, hij 
de stelling in zijn eigen tijd moet herstellen. Indien nood-
zakelijk kan zowel de speler als zijn tegenstander de 
klokken stilzetten en om assistentie van de arbiter vra-
gen. De arbiter kan de speler die de stukken verkeerd 
plaatste bestraffen. 
 
Ernie: “Duidelijk, hè Barth”? 
Barth: “Ja Ernie, duidelijk hè Ernie”? 
 
Artikel 7.4, sub a, ziet op een situatie 
die nogal eens aanleiding tot discus-
sie geeft. Geadviseerd wordt goed 
nota van dit sublid te nemen.  
Als tijdens een partij blijkt dat er een onreglementaire 
zet is gedaan, dan wordt de stelling teruggebracht naar 
de stelling onmiddellijk voorafgaand aan de onregle-
mentaire zet. Wanneer deze stelling niet kan worden be-
paald, dan wordt de partij voortgezet vanuit de laatst 
vast te stellen stelling voor de onreglementaire zet. De 
klokken moeten worden bijgesteld overeenkomstig arti-
kel 6.14. De partij wordt dan voortgezet vanuit deze her-
stelde stelling.  
Een heldere bepaling. Onthouden dus! 
 
Artikel 7.4, sub b, wordt ook nogal eens miskend. Lees 
en onthoud: de arbiter geeft bij de eerste twee onregle-
mentaire zetten van een speler, in beide gevallen twee 
minuten extra tijd aan zijn tegenstander; bij een derde 
onreglementaire zet van dezelfde speler wordt de partij 
voor hem verloren verklaard door de arbiter. 
Doet uw arbiter dit niet, vanaf nu claimen dus; de klok 
stilzetten en zo nodig de arbiter wijzen op de inhoud de-
ze bepaling. 
Systematisch gezien kan het bepaalde in dit sublid beter 
in artikel 13 worden opgenomen, waarin de door de ar-

De Regels voor het Schaakspel (6) 
featuring “Ernie en Barth” 

door Nico Schoenmakers onder auspiciën van Barth Plomp 
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biter op te leggen straffen worden behandeld. 
 
Artikel 7.5 tenslotte bepaalt, dat wanneer gedurende 
een partij blijkt dat de stukken niet meer op hun juiste 
velden staan, de stelling wordt teruggebracht tot de stel-
ling voor de onregelmatigheid. Als de stelling onmiddel-
lijk voor de onregelmatigheid niet met zekerheid kan 
worden vastgesteld, zal de partij worden voortgezet van-
uit de laatste vast te stellen stelling voor de onregelma-
tigheid. De klokken worden bijgesteld overeenkomstig 
artikel 6.14. De partij wordt dan voortgezet vanuit deze 
herstelde stelling. 
Dit artikel, helder van inhoud, zou gevoeglijk met artikel 

7.4, sub a, kunnen worden samengevoegd. 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Helder hè”! 
Barth:  Ja Ernie, helder hè Ernie”! 

De Interne Competitie 
Jan Vermeer 

De interne competitie is net gestart en daarom kunnen 
er nog geen al te betrouwbare gegevens worden gedis-
tilleerd uit de stand. Maar toch moet de aandacht ge-
vestigd worden op de volgende personen: Paul 
Schoenmaker en Herman van de Meulen met 4 uit 4, 
Tony Hogerhorst en Harold Boom met 3 uit 3. We we-
ten dat Paul uit het 4e is gezet wegens wanprestatie. Hij 
zint blijkbaar op revanche. Met een toernooiprestatie 
van 2194 lukt dat hem dan dat! Herman van de Meulen 
was tot op heden de grote onbekende, maar met een 
elo van 1331 en een tpr van 1563 schaakt hij ook in de 
kijker. 
Tony Hogerhorst weet zijn plaats nog niet. Na eind vo-
rig seizoen het schaken weer te hebben hervat en on-
middellijk de weg naar boven insloeg, gaat hij ook nu 

rustig door. Benieuwd waar hij uitkomt. Zijn tpr is nu 
2120. Volhouden Tony! 
Harold Boom heeft een elo van  1684 nu en een tpr van 
2040. Eind vorig seizoen schaakte hij zich in de schijn-
werper door verschillende coryfeeën in het rapidkampi-
oenschap te verschalken. Gaat hij dit dit seizoen voort-
zetten bij de interne competitie? 
Naast de goeie heb je ook de schakers waarbij het 
even wat minder lukt. Ruud Verhoef, Ruud Wille, Vin-
cent Theissen, Wim Zunnebeld en ons zeer gewaar-
deerd nieuw lid Eric Hartman hebben met ½ uit 4 de 
meeste verliespunten. Walter Manschot zal met 1 uit 4 
ook een tandje moeten bijschakelen. 

Tweemaal verhuisd maar geen Dorst 
Peter Boel  

De titel van dit stukje slaat niet op onze verhuizing, 
maar op de dubbele move die wij op 18 september in 
Brabant mochten meemaken. ZZICT ontving ons niet in 
het beroemde café in Dorst, maar in een nog beroem-
dere kroeg hartje Breda. Eentje waarvoor om de vijf mi-
nuten een motor brullend startte en waar men op het 
terras een bruiloft of zoiets aan het vieren was. Onze 
speelruimte was bezaaid met antieke voertuigen en los-
hangende vloerplanken. Helaas was dit pittoreske zaal-
tje maar tot 18.00 uur gehuurd, zodat Eelco en ik nog 
een keer moesten verhuizen naar een doorloopruimte 
voor obers (‘HEE, KENDE GE EFFE HELPE MET DA 
VAATJE BIER?”). Onze Tilburger Eelco de Vries is dat 
wel gewend, maar het hielp allemaal niets: een onnodi-
ge 4½-3½ nederlaag… 
 
We wisten wel dat ZZICT behoorlijk was versterkt, met 
Johan van Mil aan het eerste bord, Sebastian Siebrecht 

erbij (maar die moest invallen in het eerste), en tenslot-
te correspondentie-wereldkampioen Gert-Jan Timmer-
man. Maar kijk eens hoe deze achter het bord werd ge-
veegd door onze Wouter. 
 
Van Rijn - Timmerman (ZZICT 2) 
1.b3  
Een teerling kan raar rollen. 1.b3 is niet goed volgens 
Sosonko, maar Wouter weet wel wat hij met die loper 
op b2 moet doen...  
1...e5 2.Lb2 d6 3.e3 Pf6 4.d4 exd4 5.Dxd4!?  
Interessant. De dame gaat naar de koningsvleugel en 
wordt daar geïrriteerd door Le7, maar die zet vergroot 
weer de actieradius van Lb2.  
5...Le7 6.Pf3 0–0 7.Ld3 Pc6 8.Dh4 h6 9.Pc3 Pg4 10.
Dg3 Pb4?!  
Verliest tijd, waardoor hij passief blijft staan. Beter lijkt 
10...d5, bv. 11.h3 Ld6 en zwart kan al remise afdwin-



8 

  oktober 2004                                                                                   ASV-Nieuws 

gen.  
11.0–0–0 Pxd3+ 12.Txd3 Lf6 13.h3 Pe5 14.Td2 Pxf3 
15.gxf3!  
Met sinistere bedoelingen. Na 15.Dxf3 Le5 heeft wit niet 
veel.  
15...Le6 16.Tg1 De7?  
De dame staat hier op het verkeerde veld, waar ze aller-
lei trucs uitlokt. Zwart moest met 16...a5 tegenspel zoe-
ken.  
17.f4?!  
Hier was 17.Pd5 al mogelijk met dezelfde pointe als in 
de partij, die ik dus nog niet verklap.  
17...Lxc3?  
17...Tae8 was nodig. 
Zie diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.Dxg7+! Lxg7 19.Txg7+ Kh8 20.Txf7+ Kg8 21.Txe7  
Het eindspel is gewonnen. Timmerman spartelt nog 
even na. Wat een hakpartij!  
21...Tfe8 22.Txc7 Tad8 23.Td1!  
Dreigt iets naars op g1, dus zwarts antwoord is gedwon-
gen.  
23...Td7 24.Txd7 Lxd7 25.Txd6 Lxh3 26.Tg6+ Kf7 27.
Txh6 Lg4 28.Th7+ Ke6 29.Txb7 1-0. 
 
Dat was een goed begin, want Olivier Bruning, die er-
gens een kansje had gemist in de Pirc, maakte vrij snel 
remise, evenals Fokke Jonkman. Die leek wel iets te 
hebben na zijn kruip-door-sluip-door-opening, maar het 
viel tegen en het eindspel was zelfs ietsje minder. 
Helaas ging het vervolgens mis bij Otto Wilgenhof en in-
valler Koert van Bemmel. Koert was nogal penibel uit de 
opening gekomen, maar het lukte zijn tegenstander niet 
toe te slaan. Net toen onze Leidenaar alles een beetje 
op orde leek te hebben en een voordeeltje in zicht 
kwam, trapte hij in een elegante truc. 
Otto pakte een Fransoos tegen Theo Hommeles actief 
aan, maar had last van een gepend paard op c5 en 
moest zijn zo brutaal vooruitgeschoven b-pion geven. 
Het eindspel werd door Hommeles keurig afgemaakt. 
Nog leek onze zaak niet hopeloos, want inmiddels had 
Remco het punt binnengebracht dat allang in de lucht 
hing, nadat zijn tegenstander reeds in de opening via 
een bekende truc een pion had moeten geven. 
 

De Leeuw – Oomens  
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 d5 4.Pf3  
Verbazend hoe Remco na dit rustige geschuif steevast 
een knallende koningsaanval krijgt.  
4...Pbd7 5.Lg5 c6 6.e3 Lb4 7.cxd5 exd5 8.Ld3 0–0 
9.0–0 Le7 10.Dc2 Te8  
Als je deze zet doet, moeten er direct allerlei Rubinstein-
belletjes in je hoofd gaan rinkelen.  
11.Tab1 h6 12.Lf4 Ph5??  
Dus niet! 12...Pf8 is de aangewezen zet.  
Zie diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.Pxd5!  
'Ja hoor Peter, ik heb hem gespeeld', mompelde Remco 
op het nauwe trapje. 13…cxd5 14.Lc7 is gordijnen.  
13…Pxf4 14.Pxf4 Ld6 15.Pe2 Pf8 16.h3 Le6 17.Tbd1 
Dd7 18.e4 Tad8 19.e5 Lc7 20.Pg3 Ld5 21.Lf5 De7  
Beter 21...Pe6. Nu krijgt wit ook nog eens aanval.  
22.Pe4 Kh8?! 23.Dc1! Lxa2?  
Hij kan zich niet meer inhouden. Nog steeds moest 23...
Pe6 gebeuren.  
Zie diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.Pf6! Lb3 25.Td3 Lc4?  
25...Ld5 26.Pxe8 Dxe8 27.Te1 Lxf3 geeft zwart nog wat 
tegenspel door de druk tegen d4. Na de tekstzet wordt 
de zwarte koningsstelling opengeslagen.  
26.Dxc4!?  
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Erg sterk was ook 26.Pxe8! Lxd3 27.Pxg7 Kxg7 (27...
Lxf1?? 28.Dxh6+ Kg8 29.Ph5) 28.Lxd3. 
26...gxf6 27.Dc1! fxe5 28.Dxh6+ Kg8 29.dxe5 Txd3 
30.Lxd3 De6 31.Dg5+ Pg6 32.Lf5 De7 33.Dg4 Kf8? 
34.e6! Pf4 35.exf7 Dxf7 36.g3 Pe2+ 37.Kh2 Dg7 38.
Pg5 Pd4 39.Ph7+ Kf7 40.Dh5+  
Tijdcontrole gehaald en zwart gaf de hopeloze strijd op. 
1–0 
 
Dat halen van de tijdcontrole had bij mij wat meer voe-
ten in de aarde. Na een dubieus pionoffer in de Pirc 
kreeg ik mooi stukkenspel in een tricky eindspel en toen 
mijn tegenstander nog een minuut of vijf had voor vijftien 
zetten, rook ik bloed. Wit liep inderdaad een gapende 
wond op, maar toen mijn eigen tijd ook slonk smeet ik 
op bizarre wijze een belangrijk halfje weg. 
 
Leijnen - Boel  
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Pf3 Lg7 5.h3 0–0 6.Le3 
a6! 7.a4 c5  
Volgens de normale Pirc-stramienen moet je hier 7...b6 
spelen, maar ik zag er geen been in om de zaak open te 
gooien.  
8.dxc5 Da5 9.Ld3 dxc5 10.0–0 Pc6!?  
Zwart kan alles dekken met 10...Pbd7, maar dat is pas-
sief. Nu heeft wit echter een vervelend zetje.  
11.Pd2! Le6  
11...Pe5 12.Le2 Td8 13.f4 Pc6 lijkt speelbaar, maar na 
14.e5 Pd5 15.Pxd5 Txd5 16.Lc4 ziet het er toch ver-
dacht uit. Zwart kon echter het bizarre 12...Db4!? wel 
proberen (13.f4 Dxb2 en Le3 hangt ook). Ik had een wat 
optimistisch pionoffer in gedachten.  
12.f4 c4!?  
'Gewone' alternatieven zijn 12...Db4!? en 12...Pd4, hoe-
wel het paard op d4 nog niet veel doet.  
13.Lxc4 Lxc4 14.Pxc4 Db4 15.De2!  
Zie diagram  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15...b5  
15...Ph5 had ik in de vooruitberekening gepland, maar 
nu zag ik dat het tussenzetje 16.Pd5! de zwarte dame 
wint! Nu krijgt zwart zijn pion niet terug.  
16.axb5  
Na 16.Pb6 wilde ik het kwaliteitsoffer 16...Dxb2 17.Pxa8 
Dxc3 proberen. Maar 18.axb5 axb5 19.Pc7 Pd4 (19…
Pb4!? 20.Lb6! overtuigt ook niet) 20.Lxd4 Dxd4+ 21.Kh2 

Dxe4 22.Tae1 Tc8 23.Pxb5 is toch niet jofel.  
16...axb5 17.Txa8 Txa8 18.Pb6  
Niet 18.Pa3?? Txa3. 
18...Td8!?  
Er rest weinig anders dan de stukken actief neerzetten.  
19.e5 Pe4 20.Dxb5 Pxc3 21.Dxb4 Pxb4 22.bxc3 Pxc2 
23.Lc5 Td3!  
Zwart heeft best tegenkansen. Het liefst via g6-g5, maar 
dat kon nu nog niet vanwege 24.Lxe7. Dat had wit nu 
ook moeten doen, waarna zwart met 24...Txc3 voor re-
mise moet vechten. In groeiende tijdnood gaat het nu 
mis met wit.  
24.c4?! e6! 25.Tc1 Td2 26.Pc8 g5!  
Zwart doet liever eerst 26...h6, maar dan is 27.Pd6! las-
tig.  
27.g3!? h5! 28.h4 gxf4 29.gxf4 f6?! 
Omdat wit nu een aardige truc heeft, was 29...Pd4! ob-
jectief beter geweest. 30.Lxd4 Txd4 biedt wit geen 
winstkansen. Ik dacht tijdens de partij dat de c-pion nog 
gevaarlijk kon worden, maar 31.Pb6 Lh6! 32.c5 Lxf4 33.
c6? Lxc1! 34.c7 Le3+ 35.Kg2 Td2+ redt zwart, en wint 
zelfs! Beter voor wit is 30.Kf1 f6 31.Lxd4 Txd4 32.f5 Tx-
h4! (dreigt even 33...Th1+) 33.Kg2! Tg4+ 34.Kh3 en nu 
lijkt 34...fxe5 35.fxe6 Lf6 36.c5 Th4+ 37.Kg3 Tg4+ 38.
Kf2 Tf4+ net houdbaar, terwijl 34…exf5? 35.e6 Te4 36.
e7! Lh6 37.Td1! toch lijkt te winnen voor wit. 
Zie diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwart lijkt er weer aardig bovenop te zijn, maar hier had 
30.f5! wit nog uitstekende winstkansen geboden. 30.
Ld6? Pd4! 31.Tb1? fxe5 32.fxe5 Pf3+ 33.Kf1  
Zie diagram 
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33…Txd6??  
Verkeerde truc! Inmiddels waren we beiden in tijdnood. 
33...Lxe5 geeft zwart een klein plusje.  
34.Tb8??  
Olivier opperde het al even op de terugweg, maar 34.
exd6! Pd2+ 35.Kg2!! (uit de schaakjes, die had ik dus 
overzien) 35...Pxb1 36.c5 Pc3 37.c6 Pb5 38.c7 en op de 
volgende zet 39.Pe7+ wint gewoon voor wit! 
34...Td8?!  
Na het simpele 34...Td4 heeft wit helemaal geen nuttige 
schaakjes. Ik had toch niet voor niks 27...h5 gespeeld?!  
35.Pe7+ Kf7 36.Txd8 Kxe7 37.Ta8 Lxe5 38.Ta5 
Pd2+??  
Weer gespeeld met het idee dat ik me er met een 
schaakje wel uit zou redden. Ik moet toch wat meer vlug-
geren... Nu is het remise. 38...Kf6 had waarschijnlijk nog 
vrij gemakkelijk gewonnen. Na het witte antwoord had ik 
het paard nog kunnen dekken, maar met de c-pion nog 
op het bord is het al minder duidelijk.  
39.Ke2 Pxc4? 40.Tc5 Pd6 41.Txe5 Pf5 42.Ta5  
Nu moesten we verhuizen naar het zaaltje waar ZZICT 1 
Utrecht aan het afdrogen was, omdat het bovenzaaltje 
maar tot 18.00 uur was afgehuurd. Jaja, in die tweede 

gribusklasse houden ze het toch geen veertig zetten 
vol... 
Ik was er al snel achter dat 42...Kf6 43.Ta4 alleen maar 
een verliespoging betekende en nam met 42...Pxh4 re-
mise, waarmee ik Eelco dus helaas aan zijn lot moest 
overlaten. 
 
De taaie Vries zou het toch niet weer doen? Vorig jaar 
keepte hij een belangrijk halfje tegen Hommeles, nu 
stond hij weer moeilijk tegen Van Mil. In het nauw ge-
bracht offerde Eelco in het vijfde uur een stuk en pro-
beerde hij het eindspel T + L + P tegen T + L + pion te 
keepen. Het was zeer moeilijk voor de Brabantse mees-
ter om verder te komen en Van Mil had veel tijd nodig, 
maar hij is wel een kanjer in dit soort situaties. Het werd 
een fantastische climax: Van Mil moest uiteindelijk met 
nog een minuut op de klok matzetten met loper en paard. 
Dat klusje klaarde hij op indrukwekkende wijze. Zo won 
hij ook ooit het Open NK in Dieren na een urenlang eind-
spel tegen Nico Schouten. De altijd sympathieke Van Mil 
gun je zo’n punt, maar voor ons was het erg zuur. 
 

Partijen gespeeld door ASV-ers 
Jan Vermeer 

Deze nieuwe rubriek zal door mij worden verzorgd. Ik 
heb daarvoor speciaal Fritz 8 besteld (dus nog niet in 
bezit), om al te grote fouten in mijn commentaar te 
voorkomen. Ik hou van korte felle partijen, dus die kunt 
u verwachten. Als u een leuke partij gespeeld heeft, 
kunt u die voor publicatie in ons blad aan mij overhandi-
gen of e-mailen. De eerste partij van deze rubriek werd 
gespeeld op 23 september 2004 in de interne competi-
tie tussen Theo Jurrius en Eric Hartman, ons nieuw lid 
uit Gendt. 
  
1. e4, e6; 2. d4, d5; 3. Le3, dxe4 (dit gambiet uit het 
Frans was mij onbekend, de bedoeling is blijkbaar een 
open f-lijn te krijgen); 4. Pd2, Pf6; 5. f3, exf3; 6. Pgxf3, 
Ld7; 7. c3, Pc6; 8. Ld3, Ld6 (later zal blijken dat Le7 
beter was); 9 .0-0, De7; 10.Lg5, h6? (0-0 was hier ge-
boden en pas h6); 11. Lxf6, gxf6; 12. b4, Df8 (zwart 
reageert geïmponeerd); 13. b5, Pe7; 14. Pe4, Pd5; 15. 
c4, Pe3 (Niet gezien?) 16. De2, Pxf1; 17. Pxf6+; Kd8 
(Ke7; 18.Txf1, Kxf6; 19.Pe5+, Ke7; 20.Pg6 of Tx f7 wint 
zwart, deze blijft een loper voor); 18. Txf1, De7; 19. 
Pe5, Lxe5; 20. Dxe5, 
Tf8; 21. Te1, a6 (zwart 
moet wat doen) 22. Pd5, 
Dd6; 23. Df6+, Kc8?  
 
Zie diagram: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ke8 is beter, ook al gaat hij in de penning van de toren 
staan, mogelijk dan 24.Dxh6, c6; 25.bxc6, bxc6; 26.
Pf6+, Kd8; 27.Dh4, Kc8, de uitslag wordt dan onduide-
lijk); 
24. Pe7+, Kb8; 25. c5, opgegeven. 
 
Een heerlijke partij voor wit. 
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De start 
 
Het Open Arnhems Schaakkampioenschap 2004 vond 
dit jaar in het weekend van 3, 4 en 5 september plaats. 
Voor de derde keer werd volgens de 
“weekendtoernooiformule” gespeeld. Zes partijen 
schaak (twee uur p.p.p.p.) binnen 48 uur. Dit jaar trok 
het toernooi een kleine 90 deelnemers naar het Grand-
café van het Lorentz Kennisintensief Ondernemerscen-
trum.  
 
De spanning bij de start van het toernooi is vergelijkbaar 
met de spanning van een snelschaakpartijtje. Wel is er 
één wezenlijk verschil. Het gaat om het “echie”. Staat al-
les goed? Niets vergeten? Internet-perikelen opgelost? 
Wie hebben zich wel aangemeld, maar zijn toch niet ge-
komen? Is iedereen ingevoerd, hebben we niemand ver-
geten? Kortom, stress! Maar toch, het komt iedere keer 
weer goed. 
 
Dialoogje (1) 
 
Na een klein uurtje spelen was de eerste partij al klaar. 
Het dialoog, dat ontstond tussen de verliezer van deze 
partij (laten we hem Joop noemen) en zijn 
“mentalcoach” (die we voor het gemak Michel noemen) 
wil ik u niet onthouden.  
Michel: “Joop, laat je partij eens zien”. 
Joop pakt een bord en speelt samen met Michel zijn 
partij na. 
Michel: “Ja, ik zie het al. Dc1?? Waarom speel je niet 
Lf2?  
Joop: “Ja, waarom niet eigenlijk?” 
Michel: “Maar Joop, zeg eens, hoelang heb je over die 
zet nagedacht? Tien minuten? Een halve minuut?” 
Joop (grinnikend): “Een halve seconde?” 
“Je moet wel langer nadenken, Joop”, zegt Michel. 
“Ja”, beëindigt Michel het dialoog, “Zo wordt het natuur-
lijk nooit iets, hè Joop.” 
 
De arbiter (1) 
 
Rond de klok van half twaalf attendeerde Anne-Paul 
Taal mij op een bord. “Dat gaat daar zometeen niet 
goed. Er is al zes keer remise aangeboden en de tegen-
stander schuift maar door.”  
Wat was het geval? De man in tijdnood bleef remise 
aanbieden, terwijl zijn tegenstander zonder plan een lo-
per op en neer bleef schuiven. Voor een arbiter is dit 
echter een typisch voorbeeld van jammer, maar helaas. 
Gaat de man in tijdnood almaar remise aanbiedend door 
zijn vlag, dan is dat zijn probleem. Dit wordt pas anders 
wanneer hij remise claimt. Artikel 10, lid 2, van het Fide-
reglement behandelt de procedure. Als de aanzet zijnde 
speler minder dan 2 minuten op zijn klok over heeft, dan 
mag hij remise claimen voor zijn vlag valt. Hij moet de 

klokken stilzetten en de arbiter waarschuwen. En indien 
geen arbiter bij het bord aanwezig is, is het raadzaam 
zo vroeg mogelijk tijdens de laatste twee minuten te clai-
men. De arbiter moet immers kunnen constateren, dat 
de speler zonder op winst te spelen zijn tegenstander 
slechts door zijn vlag wil jagen. Dus: niet remise blijven 
aanbieden, maar tijdig claimen.  
Gelukkig voor de man in tijdnood bleek zijn tegenstan-
der uiteindelijk een heer te zijn. Men kwam bij het zo-
veelste aanbod hiertoe remise overeen. 
 

 
 
 
De arbiter (2) 
 
Bij het bord, dat ik in de tijdnoodfase volgde, stond op 
een gegeven moment een van de spelers in zijn eigen 
tijd op, liep naar de wedstrijdtafel en haalde een tweede 
notatiebriefje. Prima, niets mis mee.  
Maar zo kan het ook; klokken stilzetten, de arbiter vra-
gen het formulier te halen en na ontvangst van het for-
mulier door de arbiter de klok weer laten aanzetten. Dat 
scheelt zo een halve minuut van je kostbare bedenktijd. 
 

OSKA INSIDE! 
door Nico Schoenmakers 

ASV voorzitter Erik Wille overhandigt de beker 
aan toernooiwinnaar Joost Michielsen 
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Lucky Luke 
 
Het hoogtepunt van de eerste avond was zonder meer 
het “snelschaakvuurwerk” aan het slot van de partij tus-
sen Mark Brussen en Johnny Cornelisse. Als een ware 
Lucky Luke wist Brussen (de man die sneller zet dan 
zijn schaduw) met nog twintig seconden op de klok (en 
zo’n zes à zeven zetten per seconde) de partij tot mat te 
voeren. Resteerde nog een seconde of zeven (toch nog 
altijd goed voor een kleine 50 zetten van Mark, mocht 
dat nodig zijn geweest). 
 

 
 
 
 
Dialoogje (2) 
 
Zaterdagmorgen, rond de klok van half twaalf. 
“Zeg Nico, hoe laat begint de vierde ronde ook al 
weer?”, vroeg Jan. 
Nico: “Ik dacht half acht, maar ik zal het nog even voor 

je nakijken”. 
Eventjes later “Ja, inderdaad Jan, half acht”. 
Jan: “Ik zou vanmiddag liever schaken, maar ik moet 
nog boodschappen doen. Ja, samen met mijn moeder. 
Tot vanavond”. 
 
De galerij ontstegen 
 
Traditioneel spelen de staartbordspelers van de B-groep 
op de transparante galerij van het Grand-café van Lo-
rentz. Op zich de mooiste plaatsen in de toernooizaal. 
De galerij is echter niet geschikt  om topbordspelers te 
laten spelen. Er kunnen namelijk nauwelijks toeschou-
wers bij. En die zien nou eenmaal liever de topbordspe-
lers spelen.  
Dit betekent wel, dat indien een staartbordspeler zich-
zelf overstijgt, hij met beide benen op de grond komt te 
staan. Hoe dat zo, vraagt u zich af? Welnu, hij speelt 
dan op de begane grond. Omgekeerd kan hij in een vol-
gende ronde weer naar zijn eigen niveau stijgen. De 
staartbordspeler speelt weer op “zijn” galerij. 
 
Patience 
 
Vaste waarde al velen jaren bij de ASV-toernooien is 
Barth Plomp. De internationaal arbiter zorgt voor een 
vlekkeloos verloop van de indelingen en de wedstrijdlei-
ding. Barth heeft de gewoonte tussen de ronden door op 
zijn computer een spelletje te spelen. Zo zat Barth zater-
dagmiddag achter zijn computer te patiencen. De een-
voudigste versie wel te verstaan, waarbij kaart na kaart 
wordt omgedraaid. Een keer of drie zag ik een klaveren 
twee op Barth’s scherm langs komen, waarna ik vroeg:  
“Zeg Barth, waarom leg die klaveren twee niet op die 
klaveren aas.” 
“Ik heb het mezelf moeilijker gemaakt”, antwoordde 
Barth onverstoorbaar verder spelend. “Eerst leg ik de 
kaarten in vier rijen neer en daarna leg ik ze vanuit die 
rijen beginnend met de twee op de azen. Daarna pas is 
het spelletje uit”! 

Met de winnaars van de B-groep, 
Ferdinand van Bavel en Michel Auwens 
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In de 4e ronde van het Amsterdam-toernooi was ik live 
getuige van weer eens zo'n typische Timman-partij: 
scherp, origineel en ogenschijnlijk kantjeboord. Maar 
dan blijkt dat hij met vaste hand zijn tegenstander van 
het bord schopt...  
 
(1) J. Timman – M. de Jong 
Amsterdam 2004 20.07.2004 
 
1.e2-e4 e7-e6 2.d2-d4 d7-d5 3.e4-e5 c7-c5 4.c2-c3 
Dd8-b6 5.Pg1–f3 Lc8-d7 6.Lf1–d3 c5xd4 7.Pf3xd4 
Pb8-c6 8.Pd4xc6 b7xc6 9.0–0 Pg8-e7 10.Dd1–e2 Pe7-
g6 11.Kg1–h1 Lf8-e7 12.f2-f4 0–0 13.Pb1–d2 f7-f5 14.
e5xf6 Tf8xf6 15.Pd2-f3 Le7-d6 [15...Pg6xf4? 16.Lc1xf4 
Tf6xf4 17.Pf3-e5 Tf4xf1+ 18.Ta1xf1 Ld7-e8 19.Pe5-c4 
Db6-c7 20.De2xe6+ met voordeel voor wit] 16.Lc1–e3 
c6-c5 [misschien ging nu 16...Pg6xf4!? 17.Ld3xh7+ 
Kg8-h8] 17.g2-g3 Db6-b7  
 
Zie diagram: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het leek mij dat de witte stelling er hier al precair uitzag. 
Zwart heeft een keur aan aantrekkelijke zetten in het 
vooruitzicht zoals  Lc6, Tae8, Taf8. vroeg of laat komt 
e6-e5 en/of d5-d4 en dan heeft wit ook nog eens de 
lange diagonaal geopend... Het is fraai om te zien hoe 
Timman nu korte metten maakt, vanaf nu is iedere zet 
een rake klap.18.b2-b4! c5xb4? [waarschijnlijk al de 

Partij Timman - de Jong 
Besproken door Olivier Bruning 

beslissende fout, beter is 18...c5-c4 A) 19.Ld3-c2?! 
e6-e5! (19...Pg6-e7) 20.f4xe5 (20.Lc2xg6 e5xf4) 20...
Pg6xe5 doet zwart volop mee; B) 19.Ld3xg6 19...
Tf6xg6 20.Le3-d4 en wit is in ieder geval één gevaarli-
jke loper kwijt] 19.Le3-d4! blokkeert "zwarts"  diago-
naal en leidt tegelijkertijd een beslissende aanval in 
19...e6-e5 20.f4xe5 Ta8-e8 21.Pf3-g5! 
Diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
deze beresterke zet bezegelt zwart lot.  21...Pg6xe5 
[21...Te8xe5 22.De2-h5 Tf6xf1+ 23.Ta1xf1 Te5xg5 24.
Dh5xg5+-] 22.Tf1xf6 [ook vernietigend was 22.
Ld3xh7+ Kg8-f8 (22...Kg8-h8 23.Tf1xf6 g7xf6 24.De2-
h5) 23.Lh7-g6 Pe5xg6 24.De2-h5] 22...g7xf6 23.De2-
h5 Ld7-c6 24.Pg5xh7 Pe5xd3 [24...Db7-g7 25.

TRIO KERSTSHOP 
STEENSTRAAT 15 ARNHEM 

 

Bezoek onze kerstshow 
  

      Aparte buitenverlichting 
      Sfeervolle binnenverlichting 
      Bewegende kerstmannen 
      Zingende kerstpoppen  
      Mooie kerstballen 
      Exclusieve kerststukken 
      En nog veel meer 
          kerstdecoraties 
 

 Geopend half november tot eind   de-
cember 

We verkopen dan geen ijs! 

(advertentie) 
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Ph7xf6+ Dg7xf6 26.Dh5-h7+ Kg8-f8 27.Ta1–f1] 25.Dh5-
g6+ Db7-g7 26.Ph7xf6+  
Diagram  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

en zwart gaf het op,hij verliest de dame of gaat mat 
na26...Kg8-f8 27.Pf6-d7+  1–0 
Bravo Jan Timman! 
 
 
 

Van het bestuur 
de nieuwe clublokalen 

Welkom in ons nieuwe clublokaal. Welkom als gast in 
het gebouw van Scoutingvereniging St Christoforus 
Lichtdraagsters; het gebouw dat de komende periode 
op de donderdagavond ons home moet worden. Tege-
lijkertijd past dan ook een welkom in ons nieuwe clublo-
kaal voor de zaterdag, het grand-café van het Lorentz 
Kennisintensief Ondernemerscentrum. Het bestuur van 
ASV hoopt van ganser harte dat u zich op beide loca-
ties thuis gaat voelen. 
 
Verhuizing 
Daar waar het schaken stil lag, zaten verschillende 
ASV-ers niet stil. Eerst moest op 2 juli De Opbouw 
leeggehaald worden en vervolgens moest voorafgaand 
aan de eerste clubavond van het nieuwe seizoen alles 
weer verhuisd worden naar Monnikensteeg 4, ons nieu-
we thuis. Bij deze verhuizing kreeg het bestuur onder-
steuning van Theo Jurrius en Frank Schleipfenbauer. 
Dank daarvoor! 
 
Meubilair 
Zoals we op de extra ledenvergadering met u hebben 
afgesproken, heeft ASV 30 tafels aangeschaft. Een 
twintigtal gebruiken we elke donderdag op de club-
avond. De tien overige tafels staan bij Lorentz voor de 
zaterdagwedstrijden en het OSKA. Naast de tafels 
heeft ASV ook verlichting aangeschaft, die nodig is voor 
het OSKA en de externe zaterdagwedstrijden. Dit heeft 
ASV flink wat geld gekost, maar daar staat tegenover 
dat we voor het OSKA geen tafels en verlichting meer 
moeten huren. Dat scheelt jaarlijks zeker 400 euro aan 
kosten. 
 
Sfeer en gezelligheid 
Inmiddels hebben we zeven donderdagavonden achter 
ons liggen. Het is duidelijk nog even wennen aan de 

nieuwe speelomstandigheden. Het spelen in verschil-
lende zalen is een nieuw fenomeen. De een zal het als 
prettig en rustig ervaren; de ander als onhandig en een 
ongewenste opsplitsing van de club. De sfeer in de club 
bepalen we echter met zijn allen en die wordt niet nood-
zakelijkerwijze beïnvloed door de verhuizing. Alleen al 
door niet elke donderdagavond voor hetzelfde lokaal te 
kiezen, komt u toch regelmatig alle ASV-ers tegen.  
 
Verder hebben we mede door de gastvrije barkeepers 
van de scouting een bijzonder gezellige kantine met 
een zithoek is om bij te praten onder het genot van een 
drankje en/of een hapje. Maar natuurlijk staan er ook 
enkele tafels om te vluggeren of te analyseren. In de 
speelzalen is het wellicht iets rustiger en serieuzer ge-
worden, maar de gezelligheid van ASV is niet weg. We 
zullen er ook alles aan doen om dat te bewaken. We 
hebben immers niet voor niets in het beleidsplan 2003-
2006 vastgelegd dat we het van groot belang vinden 
dat ASV een club blijft met clubgevoel en een vriend-
schappelijke sfeer. 
 
Toegankelijkheid voor gehandicapten 
Helaas is het stichtingsbestuur van de scouting er niet 
in geslaagd voor de start van het seizoen voldoende fi-
nanciële middelen binnen te halen om de hellingbaan 
aan te kunnen leggen. We hopen dat dit in de loop van 
het seizoen alsnog gaat lukken en dat dan de bovenste 
etage toegankelijk wordt voor mensen die aangewezen 
zijn op een rolstoel. In afwachting daarvan hebben wij 
gevraagd of bij de benedenzaal een noodvoorziening 
getroffen kon worden. Een week nadat wij dit verzoek 
hadden geuit, was het al gerealiseerd. Hierdoor kunnen 
gehandicapten in de benedenzaal gewoon schaken tus-
sen alle clubgenoten. Zodra de hellingbaan is gereali-
seerd, zal door onze gastheer geprobeerd worden vol-
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doende geld bij elkaar te krijgen voor een lift. Het mag 
duidelijk zijn, dat dit veel tijd gaat kosten. 
 
Inrichten zaal 
In tegenstelling tot eerdere berichten zullen de leden van 
ASV zelf moeten zorgen dat voorafgaand aan de jeugd-
training de zalen worden ingericht. Ook zullen we na af-
loop van de (interne en externe) competitiepartijen van 
de senioren het meubilair weer moeten opruimen. Tot 
onze grote teleurstelling kan het stichtingsbestuur van de 
scouting gedane toezeggingen op dit terrein niet nako-
men. 
 
Verschillende zalen 
Zoals u weet, hebben we drie zalen tot onze beschikking. 
Tijdens de jeugdtraining worden alle zalen gebruikt. Bij 
de interne competitie van de senioren hebben we tot op 
heden gekozen voor het gebruik van de onderste twee 

zalen. Misschien dat we binnenkort een proef doen om 
toch de bovenste zaal in plaats van de middelste zaal te 
gebruiken. Dat scheelt vooral bij het inrichten en ontrui-
men van de zaal veel loop- en sjouwwerk. De externe 
wedstrijden op donderdag zullen zoveel mogelijk in de 
benedenzaal worden afgewerkt. 
 
Evaluatie 
Voordat het volgende nummer van ASV-Nieuws uitkomt, 
zullen de besturen van ASV en St Christoforus Licht-
draagsters de eerste maanden van de samenwerking 
evalueren. Graag horen wij van de leden wat u ervan 
vindt. Heeft u op- of aanmerkingen, wensen of andere 
zaken laat dat dan aan een van de bestuursleden van 
ASV weten. Wij zullen ons uiterste best doen om aan uw 
wensen tegemoet te komen. Daarmee zeggen we ui-
teraard niet toe dat alles gerealiseerd kan worden. 
 

Wereldschaaknieuws in ASV-Nieuws - 12 
door Nico Schoenmakers 

Het wereldschaaknieuws van de afgelopen maanden. 
In het Turkse Belek werd Vassili Ivantschuk Europees 
kampioen. Tweede werd de Bosniër Predag Nikolic en 
derde de Armeniër Levon Aronian. 
In Elista werd de Bulgaarse Antoaneta Stefanova we-
reldkampioene schaken. 
Het traditionele grootmeestertoernooi van Sarajevo 
werd gewonnen door Alexei Shirov met een TPR van 
2878(!). Tweede op anderhalf punt achterstand werd 
Sergei Movsesian en derde op twee punten achter-
stand Ivan Sokolov. 
Sensationeel was de ontknoping van het FIDE-
wereldkampioenschap in het Libische Tripoli. De Oes-
beekse outsider Rustam Kasimdzhanov wist de titel 
voor zich op te eisen. Na via knock out-wedstrijden de 
finale te hebben bereikt, bleek Rustam in die finale ook 
nog eens te sterk te zijn voor de Engelse favoriet 
“Micky” Adams. 
 
Uw redactie heeft enige tijd geleden overwogen om tus-
sentijds een “extra nieuws” van ASV-Nieuws uit te bren-
gen. Hoezo, waarom? Welnu, ga eerst maar eens zitten 
voor u verder leest - waarde lezer - en schrikt u vooral 
niet, want wat is het geval? Op 14 juli j.l. is Bobby Fi-
scher gearresteerd. Onze Bobby wilde vanaf de lucht-
haven Narita in Tokio naar de Filipijnen vliegen. Op het 
vliegveld bleek zijn paspoort te zijn verlopen. Waar een 
oud-wereldkampioen schaken heden ten dage ook niet 
allemaal zelf op moet letten? In het dorp van uw redac-
teur ontvang je ter herinnering van het verlopen van je 
paspoort even een berichtje van het hoofd Burgerza-
ken. In het land met het veiligste paspoort ter wereld is 
dat kennelijk teveel gevraagd. Consequentie is echter 
wel, dat onze Bob nog steeds in de bak zit. Het inroe-
pen van de hulp van de Hoge Commissaris voor de 
Vluchtelingen ten spijt en ook zijn aanstaande huwelijk 
met de (vrouwelijke) voorzitter van de Japanse schaak-

bond schijnt nog geen soelaas te hebben geboden. La-
ten we hopen dat Ruud Lubbers of Miyoko Watai hem 
alsnog weten te redden van een dreigend gevangen-
schap. Uw redactie houdt u op de hoogte over het ver-
volg.  
 
Het supertoernooi in Dortmund werd dit jaar gewonnen 
door Vishy Anand. In de finale wist hij Vladimir Kramnik 
ter verslaan. In Mainz vervolgens bij de plaatselijke 
Chess Classic bevestigde Anand maar weer eens zijn 
extra klasse als snelschaker met een overwinning op 
niemand minder dan Alexei Shirov.  
Verder is het verheugend om te melden, dat in India 
voor het eerst een supertoernooi werd georganiseerd. 
Het evenement vond plaats in de stad Pune. De Roe-
meen Liviu Nisipeanu schreef dit toernooi op zijn naam. 
FIDE-wereldkampioen Kasimdzahanov werd met het-
zelfde puntental tweede, terwijl de Penta Harikrishna 
het thuispubliek tevreden stelde met zijn derde plaats. 
Het kampioenschap van de wereldschaakmacht Oekra-
ine in Charkov werd gewonnen door alweer een nieuw 
talent, Andrei Volokitin. Ook de 14-jarige Juri Kusubov 
deed tijdens dit toernooi van zich spreken en zal in de 
toekomst ongetwijfeld nog meer van zich laten horen. 
 
Tot besluit stel ik voor weer eens te genieten van een 
partijtje schaak van de ‘grote’ Shirov. Onderstaand mi-
niatuurtje stamt uit het snelschaaktoernooi in het 
Spaanse León. Naast onze Alexei namen Svidler, Rad-
jabov en Vallejo Pons aan deze vierkamp deel. Speel 
na en geniet! 
 
Peter Svidler-Alexei Shirov 
Snelschaaktoernooi León 
 
1.        e4 , e6 
2.        d4 , d5 
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3.       e5, c5 
4.       c3 , Db6 
5.       Pf3, Ld7 
6.       Le2 , Lb5 
 
Een bekend motief uit de Franse verdediging. Zwart 
streeft er naar zijn passieve dameloper te ruilen. 
 
7. dc5: , Lc5: 
1. b4 
 
Met deze verbluffende zet verraste de Engelsman Jona-
than Mestel 30 jaar geleden zijn tegenstander. Ook in 
latere partijen geloofden de zwartspelers hun tegenstan-
der en namen niet op f2.  Echter Shirov zou Shirov niet 
zijn, indien hij het niet zou proberen. 
 
8.       … , Lf2:  
9.       Kf1 
 
Wit dreigt Lb5: gevolgd door winst van de loper op f2.  
 
9.       … , Ld7 
10.     Dd2 , Ph6 
11.     Ld3 , Pg4 
12.     Dg5 , Lb5 

13.     c4 , Lg3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En wit geeft op! Na 14. Dd2 , Lf4 15. De2 moet wit nog 
steeds Df2 mat verhinderen.  
15. … Lc4: 16. Lc4: (16. Lf4: , Ld3: met damewinst of 
mat op f2) 16. … , Lc1: 
17. Lb5+ , Pc6 en zwart heeft twee pionnen meer en 
een veel betere stelling. 

Dieren 2004 
Robert Naasz 

Deze zomer heb ik voor het eerst meegedaan aan het 
toernooi in Dieren (B-groep). Helaas heb ik niet bovenin 
mee kunnen doen, maar met 5 uit 9 en een TPR van 
precies 1700 toch een aardig toernooi gespeeld. Op 
mijn beide nederlagen viel weinig af te dingen en ook 
de 3 overwinningen waren vrij regelmatig, maar in 3 
van de 4 remise partijen heb ik heel goede kansen la-
ten liggen.  
In de laatste partij voor de rustdag zat gelukkig alles 
mee en stond ik na 10 zetten al gewonnen: 

R. Naasz (1679) - F. van der Hoeven (1708), 
5e ronde, 31.07.2004 

Stelling na 
de 10e zet 
van zwart: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals is te zien heeft mijn tegenstander in de opening 
weinig gedaan om het nu volgende klassieke loperoffer 
te voorkomen. Twee zetten eerder zat ik er al op te 
broeden en ik hoefde dan ook niet lang na te denken: 
 
11.Lxh7+! Kh8 Hier had ik niet echt naar gekeken. Bij 
aannemen van het loperoffer had ik de volgende vari-
anten berekend: 11...Kxh7 12.Pg5+ Kg8 (12...Kh6 13.
Pxe6+ en wit wint; 12...Kg6 13.Dg4 f5 14.Dg3 is ook 
goed voor wit) 13.Dh5 Te8 14.Dxf7+?! Kh8 15.Dh5+ en 
ik ging er vanuit dat hier de winst voor het grijpen moest 
liggen. Dat blijkt ook het geval te zijn:  15...Kg8 16.
Dh7+ Kf8 17.Dh8+ Pg8 18.Dh5 en wit wint. Tijdens de 
analyse vond ik echter het eenvoudige mat in 5 met 14.
Dh7+ Kf8 15.Dh8+ Pg8 16.Ph7+ Ke7 17.Lg5+ Pf6 18.
Lxf6+ gxf6 19.Dxf6#. 12.Pg5! Terugtrekken van de lo-
per was ook afdoende maar ik wilde de partij snel be-
slissen. 12...g6 13.Df3 Pf5 14.Dh3?! Hier wint 14.Lxg6 
onmiddelijk. 14...Kg7 15.g4 Ph6 Hierna loopt het mat, 
maar een acceptabele oplossing was er al niet meer. 
16.Pxe6+ en zwart gaf het op. Met deze snelle overwin-
ning kwam ik op 3 uit 5.  

Bij het ingaan van de laatste ronde stond ik echter weer 
op 50%. Hiermee was ik niet echt tevreden en besloot 
in de laatste partij met wit voluit op winst te spelen. Een 
1 was ook de enige optie, want zegt u nou zelf, wat zou 
u tijdens een IQ test invullen op de plaats van het 
vraagteken? 
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1   0   ½   ½   1   ½   ½   0 ? 

 
R. Naasz (1679) - J. Akkermans (1598), 
9e ronde, 05.08.2004 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0–0 d6 6.Te1 
Le7 7.c3 b5 8.Lc2 Achteraf had ik mijn loper toch liever 
op b3 gehad om d5 wat beter onder controle te krijgen. 
8...Lg4 9.d3 0–0 10.Pbd2 Pd7 11.h3 Lh5 12.Pf1 Lg6 
13.Pe3 Pb6 14.g4 Dd7 15.Pf5 Lxf5 16.gxf5 h6 Zwart 
kan waarschijnlijk beter op de thematisch tegenactie in 
het centrum spelen met de opstoot d5. 17.Kh2 Kh7 18.
Tg1 Lf6 19.Tg4 Tg8 Zwart wil g7 stevig dekken maar 
verstikt zijn koning met deze zet. Hierdoor wordt de nu 
volgende zet mogelijk. 20.Pg5+!? (zie diagram)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20...Kh8! Dit is de best zet. Helaas liet ik direct na de 
partij aan Ruud Wille weten dat ik mijn stukoffer als spe-
culatief beschouwde, anders had ik nu de schijn op kun-
nen houden! Tijdens de partij had ik een heel ingewik-
kelde rechtvaardiging voor dit stukoffer gevonden, na-
melijk: 20… hxg5 21.Lxg5 Lxg5 22.Txg5 g6 en dacht nu 
ergens mat te kunnen vinden door eventueel een toren 
te offeren en zo de andere toren erbij te betrekken. Dit 
blijkt ook nog zo te zijn na  23.Th5+ gxh5? 24.Dxh5+ 
Kg7 25.Tg1+ Kf8 26.Dh6+ Ke7 27.Dh4+ Kf8 28.f6!! 
(Fritz) Txg1 29.Dh6+ Kg8 30.Kxg1 en mat op g7 is on-
dekbaar. Helaas vindt Fritz aannemen van het torenoffer 
niet nodig en geeft hij zwart voordeel na het kalme 23... 
Kg7. Iedereen die even rustig naar de diagramstelling 
kijkt ziet natuurlijk wat ik gelukkig ook nog zelf vond na 
de partij voordat ik de computer aanzette: na 20...
hxg5?? 21.Th4+! gxh4 22.Dh5 is het mat! Ook na 20...
Lxg5 21.Lxg5 heeft wit voordeel. 21.Th4 g6?? In zijn 
drang om de komst van de witte dame op h5 te voorko-
men begaat mijn tegenstander deze blunder. Ik was 
nogal verbaasd dat Fritz wit hier lange tijd geen voor-
deel geeft na  21...Tgd8, terwijl de meeste mensen na 
22.Dh5 toch aardig zenuwachtig zouden worden. Pas 
na lang rekenen geeft hij wit voordeel na bijvoorbeeld  
22...Kg8 23.Le3. Zoals het in de partij gaat is het snel 
afgelopen: 22.Txh6+ Kg7 23.Th7+ en zwart geeft op.  

De B-groep werd gewonnen door Daniël Schenkeveld, 
een jeugdspeler van HMC, die als enige 8 punten wist te 
halen.  
 

Open Schaakkampioenschap Arnhem 
Partij R. Hogenhout  - O. Bruning 

Door Olivier Bruning 

Tijdens de laatste OAK heb ik niet veel klaargespeeld 
en eindigde met 50% in de grauwe middenmoot. 
Slechts één partij was de moeite waard om te tonen . 
Vanaf de 20e zet verkeert de witte koning midden op 
het bord in voortdurend matgevaar. 1.e2-e4 d7-d6 2.
d2-d4 Pg8-f6 3.Lf1–d3 e7-e5 4.c2-c3 d6-d5 5.d4xe5 
Pf6xe4 6.Ld3xe4 d5xe4 7.Dd1xd8+ [Hoewel ik het wel 
vervelend spelen vind ("anti-schaak") is het systeem dat 
wit kiest niet gevaarlijk voor zwart. Ook 7.Dd1–a4+ Lc8-
d7 8.Da4xe4 Ld7-c6 9.De4-g4 h7-h5 is goed voor 
zwart] 7...Ke8xd8 8.Lc1–f4 Pb8-d7 9.Pb1–d2 Pd7-c5 
10.Ke1–e2 Lc8-f5 11.Pg1–h3 [11.f2-f3] 11...Pc5-d3 12.
Lf4-g3 Lf8-e7 13.f2-f3? [Fritz geeft 13.Pd2xe4!? 
Lf5xe4 14.f2-f3 Le4-g6 15.Ta1–d1 Kd8-e8 16.Td1xd3 
Lg6xd3+ 17.Ke2xd3 Ta8-d8+ 18.Kd3-c2 Td8-d5=+] 
13...e4xf3+ 14.Pd2xf3 Pd3xb2 dit paard verovert niet 
alleen een pion, maar controleert belangrijke velden en 
is daarbij ook nog eens onaantastbaar 15.Ph3-f4 Kd8-
c8 16.Pf4-d5 Le7-c5 17.Pf3-d4 Lf5-g4+ 18.Ke2-e3 
Th8-e8 19.Ke3-f4 Lg4-d7 20.Pd4-f3 f7-f6!  
Diagram: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dreigt g5 waarna wit een stuk moet geven om mat te 
voorkomen21.h2-h4 [21.e5xf6? g7xf6–+ want er dreigt 
Pd3 mat terwijl de pion taboe is: 22.Pd5xf6?? Lc5-e3#] 
21...f6xe5+ 22.Kf4-e4 [22.Pf3xe5? Lc5-d6 kost een 
stuk] 22...Pb2-c4 nu dreigt Pd6+  Kd3 e4+  
23.Ke4-d3 b7-b5 24.Kd3-c2 c7-c6 [24...Ld7-f5+; 24...
a7-a5] 25.Pd5-b4 a7-a5 [25...e5-e4] 26.Pb4-d3 Ld7-f5 
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27.Pf3-e1 [27.Ta1–e1 Te8-d8–+ (27...Lf5xd3+–+) ] 
27...a5-a4 om te voorkomen dat wit zelf a4 speelt, nu is 
hij volledig is lamgelegd 
28.h4-h5 Kc8-b7 
Diagram  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en wit gaf het op. 0–1 

Even voorstellen…? 
Het Zevende! 

Door The Team Leader 

Het is met een bijzonder 
gevoel van ontzaglijk 
genoegen dat ik u mede 

deel de eer te hebben in de hoedanigheid van team-
captain aan u, geachte ASV leden, het vernieuwde Ze-
vende Team voor te stellen, dat gaat strijden om een 
plaats in de hoogste regionen en als het even meezit 
om Het Kampioenschap. Jazeker, om niets minder! Na 
jaren van geworstel in allerlei degradatiezones moet het 
dit team lukken een vette prijs binnen te slepen. 
Toegegeven, het zag er aanvankelijk somber uit of er 
wel een Zevende opgesteld kon worden. Beoogde spe-
lers waren reeds geronseld door en voor andere teams 
en nog veel erger, eind vorig seizoen deed een gruwe-
lijk gerucht de ronde, dat een bepaald individu, een ze-
kere heer Van D. (T.) zichzelf jaarlijks herhaaldelijk om-
standig aanprijzend als Zeer Gewaardeerde Jeugdlei-
der (leest u alstublieft verder als u uitgelachen bent) en 
dergelijken, toegevoegd zou gaan worden aan dit nu al 
roemruchte Zevende Team. Het moge duidelijk zijn dat 
zo de prestaties van Het Zevende sterk omlaag ge-
haald zouden worden, niet in het minst door zijn eigen, 
voortdurende stroom van zompige nullen maar ook de 
demotiverende invloed die uitgaat van ‘s mans aanwe-
zigheid. Waar gaat het toch heen met onze geliefde 
Vereeniging, hoor ik menigeen al roepen. Welnu, wees 
gerust. Dhr. Van D. komt niet in Het Zevende. Dit ge-
vaar is afgewend. Het zwaard van Damocles is niet ge-
vallen. De lont viel naast het kruitvat. Om een (heel) 
lang verhaal kort te houden, 
genoemde heer Van D. is, ge-
heel analoog aan voorvallen in 
het bedrijfsleven waar mislukte 
managers worden weggepro-
moveerd, benoemd tot 
“teamleider” (ook hier het ver-
zoek na uw lachbui verder te 

lezen) van een of ander 
semi-jeugdteam. 
Gelukkig zijn er zeer ge-
schikte spelers gevonden en met zeer geschikt genoe-
gen stel ik ze aan u voor in willekeurige volgorde. 
Nog even dit: Een bordvolgorde is onbelangrijk in Het 
Zevende. Eigenlijk zijn we allemaal even goed. Mis-
schien eentje niet. Maar hierover later. En met de nieu-
we reglementen mag je overal zitten. Daarom presen-
teer ik hier de spelers van Het Zevende in geheel wille-
keurige volgorde ten einde aan te geven dat alle spe-
lers van Het Zevende even belangrijk zijn (ik heb hier 
even mijn computer bij gehaald en een meesterlijk pro-
gramma in Fortran geschreven waarin een Halton-
based sequencer als seed diende voor een Random 
Number Generator waarmee ik op wetenschappelijk 
verantwoorde wijze een volstrekt willekeurige reeks van 
getallen produceerde variërend van 1 tot en met 6, 
maar dan, zoals de geschoolde lezer begrijpt, in wille-
keurige volgorde, dus bijvoorbeeld iets als 3-5-1-2-6-4, 
in ieder geval, van enige subjectiviteit kan niemand me 
nu nog beschuldigen, maar, voordat dit weer eens te 
lang gaat duren, terzake dus). 
 
 
De spelers zijn in, het zal de oplettende lezer niet ont-
gaan zijn, willekeurige volgorde, hoewel ik nog even wil 
opmerken dat….eh…?   Een momentje alstublieft, ik 
word op de schouder getikt door… niemand minder dan 
de zeer gewaardeerde Mijnheer de Hoofdredacteur van 

het veel geprezen ASV-Nieuws! 
Ja…? Hoe kan ik u van dienst 
zijn…? 
 
(Mijnheer de Hoofdredacteur): 
wat is dit voor langdradig ge-
zwam over Number Generators 
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en zo?! 
(ikke): ehh… ik tracht wetenschappelijk aan te tonen dat 
de bordvolgorde er niet toe doet omdat we allemaal 
even goed zijn… 
Allemaal onzin! Dat duurt te lang!! Voor de draad met 
die spelers!! En met een dobbelsteen heb je ook getal-
len van 1 tot 6! 
... dobbel….eh?… hm. Nou ja. Ik was van plan van elke 
speler een vlammende winstpartij te laten zien… 
Kan niet! Duurt te lang!! 
…partijen van spelers waarin ze stuk voor stuk winnen 
van een zeker heerschap, de infameuze heer Van D… 
Ahh! Dat verandert de zaak! Goed idee! Gaat uw gang! 
Maar niet al te uitgebreid! 
Nee, want met al die verliespartijen van Van D, zouden 
moeiteloos enkele nummers van ASV-Nieuws gevuld 
kunnen worden… 
Makkelijk! Maar nu even niet! Dat zou het einde zijn van 
ons fraaie lijfblad! Wie zou een dergelijke rommel nog 
lezen! 
Juist ja. Maar ik ga nu even verder… 
Heel goed!! 
 
Aan bord X (X is een getal ergens tussen 1 en 6, zie bo-
ven): 
Frits Wiggerts. Bekend om zijn flitsende aanvalsstijl en 
met name om zijn talrijke overwinningen op Dhr. Van D. 
Hier is een van zijn juweeltjes tegen Van D.: 
Na slim manoeuvreren en wild beuken was de volgende 
stelling ontstaan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van D. zag (uiteraard) de dreiging niet, deed het ontzag-
lijk slappe a6 en… 
Dh7! Tjomp! MAT! 
 
Aan bord X (wederom ergens tussen 6 en 1, zie boven, 
maar niet de X die al genoemd is) 
 
Robert Naasz. Befaamd houwdegen. Speelde voor-
heen bij andere verenigingen, kreeg te weinig weer-
stand en gaat nu zijn geluk beproeven bij ASV. Had na-
tuurlijk zeer snel zijn eerste en zeer fraaie overwinning 
te pakken! Tegen wie anders dan tegen Dhr. Van D….: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tegenstander (Van D.) was in slaap gesukkeld door 
machtig mooi en geduldig laveren en merkte (natuurlijk) 
niet dat er weer eens wat onheil dreigde, deed ook hier 
het ontzaglijk slappe a6 en…. Td8! Ploink! MAT!! 
 
Aan bord X (ook hier is 0 <  X  < 7, zie boven, minus de 
twee eerder genoemde X-sen) 
 
Ruud Verhoef. Een uiterst degelijke speler, vrijwel niet 
kapot te krijgen, en zeker niet door Dhr. Van D. Kijkt u 
even mee…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een eenvoudige doch directe aanval , zou je zeggen! 
Dat moet Van D. toch wel zien! Maar nee hoor!! Zwart 
speelde… a6!!?! Vrij slap!! 
En toen… Dxf7! Dzoiinggg! MAT!!! 
 
Aan bord X (als 3 borden al genoemd zijn geldt nu: X = 
6-n waarbij n=1 tot 3 en µ = 0.733821 = de kansdicht-
heid op een getal van 1 – 3. Allemaal gesneden statisti-
sche koek, mag ik wel zeggen): 
Henk Kuiphof. Bekend, nee, welhaast BERUCHT om 
zijn opening 1.Pc3. Hele boeken zijn er aan gewijd! We-
reldfaam is zijn deel!! Tegenstanders trekken wit weg!! 
De volgende stelling verscheen op het bord na… jawel, 
1. Pc3, Dhr. Van D, met zwart, deed nog een zet waar-
van je zou niet gelijk zeggen: “Tjonge! Dat is een sterke 
zet!” en….  
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… gaf daarna maar gelijk in totaal ontredderde toestand 
op!! (“Het wordt toch niets meer!!” kon men hem nog ho-
ren reutelen) 
 
Aan bord X (met Advanced Statistics zou men nu X kun-
nen berekenen, alhoewel de onzekerheidsrelaties van 
Heisenberg vrij lastig op te lossen zijn): 
Dick Hajee. Speelt vooral sterk in teamverband. Dit zou 
ook zijn voorliefde voor Bridge kunnen verklaren waar-
door hij helaas voor Het Zevende enkele malen verstek 
zal laten gaan. Maar áls hij speelt, komt het beste in 
hem boven, zoals in een recente partij tegen Van D: 
Na een weergaloze offerpartij had Dick bijna niets meer 
over en meneer van D. begon zich al in de handen te 
wrijven. Nu zou hij eindelijk eens kunnen winnen!! Werd 
tijd!!! Maar Van D. lette even niet op, speelde het zijns 
inziens ONTZAGLIJKE sterke a6 en… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g6 – g7!!! BOIIINNNKK!! MAT!! 
 
En tenslotte aan bord X (welnu, er was er nog maar één 
over dus het moet duidelijk zijn welke dat is. Zo niet, 
voer een Monte Carlo Berekening uit. Dan weet je het 
zeker.) 
Ignace Rood. Wellicht de zwakste speler van het stel, 
maar voelt bij belangrijke ontmoetingen de inspiratie 
door de aderen vloeien en weert zich dan niet eens zo 
onaardig! Zie ook een van zijn meest befaamde winst-
partijen, tegen Dhr. Van D.: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een stelling die menigeen nog bij staat. De zwarte ko-
ning was het hele bord overgejaagd (na eerst nog een 
zet of tachtig op a8 te hebben staan bibberen) tot-ie op 
h1 was aangeland en dacht te kunnen ontsnappen! Van 
D. ontdekte toen pas dat de koning niet verder kon, 
speelde in wanhoop nog het voor hem zeer logische a6 
en meende met remise weg te komen!! Maar…. 
 
Dg2!! BKLÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓIIIINKKKK!!!!!! 
 

ALWEEEEER MAT!!!!! 
 
 

Welnu, ik hoop dat ik Het Zevende 
enigszins bekendheid heb gege-
ven en ik spreek de hoop en ver-
wachting uit dat Het Zevende het 
Kampioenschap behaalt en het in 
ieder geval beter gaat doen dan, 
laten we een GEHEEL willekeurig 
team nemen (even de computer er 

bij, Random Number genereren), dan… ASV 6. 
 
(zie je wel?! Al gauw 4 à 5 bladzijden met 
al die “fraaie” partijen! Stop nu maar!!) 
(ik heb er van dit soort nog wel een stuk 
of honderd liggen. Allemaal zompige Nul-
len van Van D.) 
(Nee! Nee! Genoeg zo! Misschien ergens 
als vulling als het aantal bladzijden van 
ASV-Nieuws niet goed uit komt!) 
(OK.) 
(Eigenlijk wel jammer.) 
(Ga nou maar door met Het Nieuws anders komt het nooit af!) 
(Het is al half twaalf zondag-
avond… puf) 
(Zeur niet! Door gaan!) 
 
(grom) 
 
(mopper) 
 
(doe zelf eens iets…!) 
 
(hoor ik wat…?!) 
 
 
 
 
 
(grmbl) 
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Als opening van dit artikel gaan we terug in de rijke historie van ASV. Het 
volgende artikel is van de hand van toenmalig EP-redacteur Fred Duchêne 
en dateert van 28 april 1983: 

Externe Competitie 
Erik Wille 

In 1983-1984 speelde ASV inderdaad voor het eerst in 
de geschiedenis van de club met tien teams in de com-
petitie. En dat was in de tijd dat ook de derde klasse 
OSBO nog uit teams van acht spelers bestond en in de 
KNSB en de promotieklasse van de OSBO nog met 
tientallen werd gespeeld. Tot en met het seizoen 1987-
1988 hield ASV het vol om met tien teams te spelen. 
Daarna zakte het aantal terug tot zelfs maar zeven. Dat 
lage aantal was er in 2000-2001 zelfs nog. In 2001-
2002 kwam er een achtste team bij. Met hangen en 
wurgen bleef dat overeind en in afgelopen seizoen kon 
de stap naar negen teams gemaakt worden. 
 
ASV speelt dit seizoen voor het eerst sinds ruim 15 jaar 
weer met tien teams in de externe competitie. Een team 
extra is altijd een beetje een gok. Het aantal reserve-
spelers is bij zoveel teams immers gering en als er dan 
eens een ronde is, dat veel teams tegelijk spelen, dan 
kan het problemen geven. Hedser Dijkstra, Anne Paul 
Taal en Erik Wille zijn weer een zomer lang druk ge-
weest om de teams samen te stellen en de conclusie 
om met tien teams te gaan spelen is dan ook welover-

wogen. De animo om tegen andere teams te spelen is 
zo groot, dat wij zoveel mogelijk spelers de mogelijk-
heid willen bieden mee te spelen. Door de groei van de 
club zijn er inmiddels ook weer enkele reserves bijgeko-
men, waardoor het iets makkelijker wordt uitvallers te 
vervangen. 
 
Zoveel teams vraagt een strakke organisatie. Vandaar 
dat de teamleiders weer uitgebreid geïnstrueerd zijn 
hoe ze moeten handelen. En voor het tweede achter-
eenvolgende seizoen hebben we daarvoor een speciale 
competitiegids voor de teamleiders samengesteld. 
Communicatie is daarbij het sleutelwoord. Communica-
tie tussen de teamleiders en hun spelers, communicatie 
tussen de teamleiders onderling en communicatie met 
wedstrijdleider Hedser Dijkstra. Als iedere schakel 
daarin zijn of haar steentje bijdraagt, dan geeft dat geen 
problemen. 
 
De verantwoordelijkheid voor een gladjes verlopend 
seizoen ligt daarom niet alleen bij de teamleiders en de 
wedstrijdleider van ASV. Nee, die verantwoordelijkheid 
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begint bij de spelers. Wij doen daarom een dringend beroep op alle spelers om de speeldata 
vrij te houden in de agenda. Lukt dat niet meld dan tijdig de data waarop u niet kan aan uw 
teamleider. Uw teamleider kan dan maatregelen treffen. 
 
Voor de volledigheid vermelden we onderstaand de vermoedelijke speeldata van alle ASV-
teams. Uw teamleider zal u informeren als er wijzigingen zijn. Let wel: de teamleiders zijn in 
deze het beste geïnformeerd!!!! 
 
Competitieprogramma 2004-2005: 

ASV 2      KNSB – 3e klasse B 
teamleider: Richard van der Wel 

ASV 3      OSBO – promotieklasse 
teamleider: Anne-Paul Taal 

ASV 1      KNSB – 2e klasse D 
teamleiders: Remco de Leeuw en Otto Wilgenhof 

zaterdag 18 september 2004 ZZICT 2 - ASV 1 
zaterdag 9 oktober 2004 ASV 1 - HMC / Calder 2 
zaterdag 6 november 2004 ASV 1 - UVS 
zaterdag 27 november 2004 D4 - ASV 1 
zaterdag 18 december 2004 ASV 1 - LSG 3 
zaterdag 8 januari 2005 Veldhoven - ASV 1 
zaterdag 26 februari 2005 ASV 1 - Vianen / DVP 
zaterdag 19 maart 2005 RSC 't Pionneke - ASV 1 
zaterdag 16 april 2005 ASV 1 - Messemaker 1847 

zaterdag 18 september 2004 Dr Max Euwe 2 - ASV 2 
zaterdag 9 oktober 2004 ASV 2 - Lewenborg 
zaterdag 6 november 2004 ASV 2 - WSG Winterswijk 
zaterdag 27 november 2004 ENO - ASV 2 
zaterdag 18 december 2004 ASV 2 - Haren 1 
zaterdag 8 januari 2005 Borne - ASV 2 
zaterdag 26 februari 2005 ASV 2 - Sneek 2 
zaterdag 19 maart 2005 Groningen 3 - ASV 2 
zaterdag 16 april 2005 ASV 2 - Unitas 2 

zaterdag 18 september 2004 ASV 4 - ASV 3  
zaterdag 9 oktober 2004 ASV 3 - VSG  
zaterdag 6 november 2004 ASV 3 - Bennekom  
zaterdag 27 november 2004 Meppel - ASV 3  
zaterdag 18 december 2004 ASV 3 - De Schaakmaat 2  
zaterdag 8 januari 2005 Schaakstad Ap 3 - ASV 3  
zaterdag 26 februari 2005 ASV 3 - Het Kasteel  
zaterdag 19 maart 2005 De Toren - ASV 3  
zaterdag 16 april 2005 ASV 3 - SMB 3 bij Het Kasteel 

ASV 4       OSBO – promotieklasse 
teamleider: Erik Wille 

zaterdag 18 september 2004 ASV 4 - ASV 3  
zaterdag 9 oktober 2004 Bennekom - ASV 4  
zaterdag 6 november 2004 ASV 4 - Meppel  
zaterdag 27 november 2004 De Schaakmaat 2 - ASV 4  
zaterdag 18 december 2004 ASV 4 - Schaakstad Ap 3  
zaterdag 8 januari 2005 Het Kasteel - ASV 4  
zaterdag 26 februari 2005 ASV 4 - De Toren  
zaterdag 19 maart 2005 SMB 3 - ASV 4  
zaterdag 16 april 2005 ASV 4 - VSG bij Het Kasteel 
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ASV 5          OSBO – 2e klasse D 
teamleider: Jan Vermeer 

ASV 6         OSBO – 3e klasse F 
teamleider: Tijs van Dijk 

ASV 7       OSBO – 3e klasse E 
teamleider: Ignace Rood 

donderdag 14 oktober 2004 Ede 5 - ASV 8  
donderdag 11 november 2004 ASV 8 - Rhenen 2  
donderdag 9 december 2004 De Cirkel 2 - ASV 8  
donderdag 13 januari 2005 ASV 8 - Bennekom 4  
dinsdag 15 februari 2005 ASV 8 - Veenendaal 5  
maandag 14 maart 2005 Tiel 3 - ASV 8  
maandag 18 april 2005 ASV 8 - Dodewaard 3 bij Rhenen 2 

ASV 8           OSBO – 4e klasse D 
teamleider: Roland Stravers 

maandag 11 oktober 2004 Tiel - ASV 5  
donderdag 11 november 2004 ASV 5 - PION 3  
dinsdag 7 december 2004 Dukenburg - ASV 5  
donderdag 13 januari 2005 ASV 5 - UVS 3  
donderdag 17 februari 2005 ASV 5 - Variant  
maandag 14 maart 2005 De Toren 2 - ASV 5  
vrijdag 29 april 2005 ASV 5 - BAT 3 bij Variant 

donderdag 14 oktober 2004 ASV 6 - Ede 3  
donderdag 11 november 2004 Wageningen 5 - ASV 6  
donderdag 9 december 2004 ASV 6 - De Toren 4  
donderdag 13 januari 2005 Elster Toren  - ASV 6  
dinsdag 15 februari 2005 De Sleutelzet - ASV 6  
donderdag 17 maart 2005 ASV 6 - UVS 4  
dinsdag 19 april 2005 Dodewaard - ASV 6 bij De Sleutelzet 

maandag 11 oktober 2004 De Schaakmaat 4 - ASV 7  
donderdag 11 november 2004 ASV 7 - Duiven  
dinsdag 7 december 2004 BAT 4 - ASV 7  
donderdag 13 januari 2005 ASV 7 - Vrijpion  
donderdag 17 februari 2005 ASV 7 - Glazenburg  
maandag 14 maart 2005 Voorst 2 - ASV 7  
woensdag 20 april 2005 ASV 7 - Eerbeek bij Glazenburg 

ASV 9       OSBO – 4e klasse E 
teamleider: Henk Kelderman 

donderdag 14 oktober 2004 ASV 9 - Duiven 2  
donderdag 11 november 2004 Westervoort 2 - ASV 9  
donderdag 9 december 2004 ASV 9 - Rheden 2  
vrijdag 14 januari 2005 Velp 2 - ASV 9  
dinsdag 15 februari 2005 SMB 7 - ASV 9  
donderdag 17 maart 2005 ASV 9 - Doesborgh 2  
donderdag 28 april 2005 Theothorne 2 - ASV 9 bij ASV 9 
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Der Linksspringer 1Sc3. Dit is de titel van een prachtig 
boek over de Paard c3 opening. Op de zondag van het 
OSKA kocht ik dit boek bij de boekenstand van De Be-
ste Zet van Johan van Mil. Deze opening wordt bij ons 
de van Geet opening genoemd. Van Geet is een sterke 
meester die deze opening altijd speelt ook in correspon-
dentie partijen. Onze Peter Boel die zelf deze opening 
ook wel speelt heeft in Schaaknieuws een prachtig 
openingsportret geschreven over Dick van Geet en zijn 
opening. Peter Boel schrijft: Een vreemde eend in de 
Nederlandse schaakbijt was hij. Uitgehoond door 
landgenoten, maar serieus genomen door grootmeest-
ers als Bent Larsen, Ljubojevic en Vlastinil Hort. Dick 
van Geet heeft allang gelijk gekregen. Zijn Pc3 zal nooit 
een mainstream opening worden, maar de Nederlandse 
meester heeft met een aantal juweeltjes volop bi-
jgedragen aan de schaakhistorie. De schrijver Harald 
Kielhack noemt het dus Der Linksspringer omdat hij zich 
uit de discussie van de naamgeving wil houden. De 
opening kent internationaal vele namen zoals: Dunst, 
Rumanische, Kotrc, Sleipner en voor ons Nederlanders 
is het de van-Geet-opening. Bij het doorbladeren in het 
boek viel me een variant op die me vaag bekend voork-
wam. Henk Kuiphof liet me ooit eens op een clubavond 
een correspondentie parij zien met deze variant. En nu 
ik dit boek las viel mijn oog op een variant uit de ge-
noemde partij van Henk Kuiphof! Trouwens er staat in 
het boek nog een voorbeeldpartij waarin Henk met zwart 
laat zien hoe je het moet aanpakken in een bepaalde 
stellingstype! Paard- c3 spelers weten zelf vaak uit-
stekend hoe ze het met zwart moeten spelen. Zelf heb 
ik met zwart dan ook een positieve score. De opening 
speel ik zelf al heel lang. Ik heb er een wisselend resul-
taat mee en ondertussen ook een innige haat-liefde ver-

houding. Henk Kuiphof speelt al heel lang Pc3 en heeft 
er ook veel correspondentie partijen mee gespeeld. 
Tegenwoordig zie ik ook hem weer andere openingen 
spelen. Maar ik hoop dat bij Henk oude liefde niet roest. 
Blijf vooral Pc3 spelen Henk! Helemaal nu je in het stan-
daardwerk over Pc3 vijf maal met een partijvermelding 
als voorbeeld gebruikt wordt! 
Maar nu de partij die ik onlangs speelde tegen Ignace 
Rood. 
 
ASV-intern Arnhem (2), 09.09.2004 
 
1.Pb1-c3 d7-d5  2.e2-e4 d5-d4 Nu is het een echte van 
Geet. 3.Pc3-e2 e7-e5  4.Pe2-g3 Lc8-e6! Dit is de zet 
waar wit het lastig mee heeft in deze variant. De witte 
loper wil namelijk naar c4 en dat wordt nu effectief ver-
hinderd 5.Pg1–f3 Hier is veel discussie over. Wit wil 
namelijk verder met c3 en als dan het paard al op f3 
staat kan d3 sterk worden omdat je dan niet meer met 
de dame de zwarte pion op d3 met Df3 kunt lastig 
vallen. 5...f7-f6!  6.c2-c3!? Lokt d3 uit, maar maakt het 
volgende offer mogelijk! 6...d4-d3 7.Pf3xe5!? Keilhack, 
de schrijver van het boek geeft deze zet een uitroepte-
ken. Anderen zoals van Geet vinden het dubiues. Ma-
akte voor mij niet uit, ik vond het prachtig dat ik net deze 
ene variant bekeken had. En dat onze Henk erin ge-
noemd werd. Tegen Ignace wilde ik een leuk potje spe-
len. Met dit stukoffer krijg je 3 pionnen voor je paard. De 
gespeelde partijen laten zien dat wit zijn dame snel 
moet ruilen en rustig moet blijven. 7...f6xe5  8.Dd1–h5+  
Diagram 
 
 
 

Der Linksspringer 1Sc3 
Hedser Dijkstra 

ASV 10     OSBO – 4e klasse F 
teamleider: André de Groot 

donderdag 14 oktober 2004 ASV 10 - Het Kasteel 3  
vrijdag 12 november 2004 De Toren 5 - ASV 10  
donderdag 9 december 2004 ASV 10 - SMB 8  
dinsdag 11 januari 2005 SMB 9 - ASV 10  
donderdag 17 februari 2005 vrije ronde  - ASV 10  
donderdag 17 maart 2005 ASV 10 - PION 5  
donderdag 28 april 2005 Mook 2 - ASV 10 bij Mook 2 

Wij hopen op een mooi en soepel verlopend seizoen. Misschien dat we evenals de laat-
ste seizoenen één of meer kampioenschappen in de wacht kunnen slepen, maar hoofd-
zaak is dat iedereen met plezier de wedstrijden speelt. 
 
Bij thuiswedstrijden, maar zeker ook bij uitwedstrijden in de buurt wordt uw steun op 
prijs gesteld. Dus ga eens een wedstrijdje kijken! 
 
Wij wensen u een goed seizoen toe! 
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8...Ke8- d7 Nu is er 
een hele discussie over welke zet de beste is. Ignace 
speelt een de goede voortzetting. In het genoemde boek 
kwam ik dus de al eerder genoemde variant tegen die 
door Henk Kuiphof is gespeeld in een correspondentie 
partij tegen Anker Assum uit een Pc3 thematoernooi. 
Henk won deze partij met: [8...Ke8-e7 9.Dh5xe5 Pb8-d7 
10.De5-b5 Pg8-f6 11.Db5xd3 c7-c5] 9.Dh5xe5 Pb8-c6  
10.De5-b5 Kd7-c8? Dit is niet goed. Met de koning op 
c8 wordt later de zwarte ontwikkeling lastig. Beter is bi-
jvoorbeeld: [10...Lf8-d6 11.Lf1xd3 a7-a6 12.Db5-a4 b7-
b5 13.Da4-c2 Dd8-h4 14.Ld3-e2 Pg8-f6 15.d2-d3 Met 
onduidelijk spel Wit moet nog heel wat bewijzen.] 11.
Db5xd3  Dd8xd3  12.Lf1xd3 Pc6-e5? Beter is bijvoor-
beeld: [12...h7-h5 13.Ld3-c2 h5-h4 14.Pg3-e2 Pg8-f6 15.
d2-d4] 13.Ld3-e2 Pg8-f6  14.d2-d4 Pe5-f7  15.0–0 Lf8-
e7  16.f2-f4 c7-c6? Na bijvoorbeeld g6 is het nog een 
lange weg voor wit. 17.f4-f5 Nu is het uit. Wit krijgt altijd 

zijn stuk met rente terug. 17...Le6-d7  18.e4-e5 Pf6-d5  
19.e5-e6 Pf7-d6  20.e6xd7+ Kc8xd7  21.c3-c4 Pd5-f6  
22.Le2-d3 Ta8-d8  23.Lc1–f4 Th8-e8  24.Ta1–e1 Pd6-
f7  25.Te1–e6 Kd7-c8 26.d4-d5? Te gehaast, rustig de 
druk opvoeren met Tfe1 maakt het eenvoudiger. 26...
c6xd5  27.c4xd5 Td8xd5  28.Ld3-c4 Td5-d4? Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De partij is eigenlijk al voorbij. Zwart kon al eerder Lc5 
spelen maar nu hij dit nalaat is het helemaal uit door de 
volgende mooie zet 29.Te6xf6! g7xf6  30.Lc4xf7 Te8-f8  
31.Lf7-e6+ Kc8-d8  32.Tf1–c1 Le7-d6  33.Lf4xd6 
Td4xd6  34.Pg3-e4 Td6-c6  35.Tc1–d1+ Kd8-c7  36.
Td1–d7+ Kc7-b6  37.Pe4-c3 Tc6-c7?  38.Pc3-d5+ Op-
gegeven 1–0 
 
 

ASV speelt dit jaar weer met vier teams op zaterdag. 
Met twee promoties op rij en en passant nog het win-
nen van de OSBOcup was ASV 4 misschien wel het 
succesvolste team van de OSBOcompetitie van de laat-
ste jaren. Nu dan de promotieklasse in. Voordat ik voor-
uitblik ga ik eerst even terug in de tijd. 
 
Op 3 maart 1988 was het voor de laatste keer zover. 
ASV 4 promoveerde dankzij een 5½-2½ zege bij Pallas 
2 naar de promotieklasse. Het team bestond toen uit de 
veel te vroeg overleden Ernst Pfeiffer, Abbes Dekker, 
Hemanth Ramanna, Sjoerd Dekker, Jacques Boonstra, 
Fred Duchêne, Jan Willem van Willigen en Erik Verka-
de. Een mix van jeugd een routine had het klusje ge-
klaard. Samen met GOVA 1 promoveerde dit illustere 
achttal naar de zaterdagcompetitie. Dat betekende dus 
als opening van het seizoen het duel ASV 3-ASV 4.  
 
Op 17 september eindigde dat duel ietwat verrassend: 
ASV 3                              - ASV 4 
Abbes Dekker                  - Joop Slaa                       0-1 
Henk van Kortenhof         - Rutger Verkade             0-1 
Theo van Amerongen      - Ruud Wille                     0-1 

Sjoerd Dekker                  - Dick Hajee                      0-1 
Olivier Bruning                 - Jan Jaap Zijlstra             1-0 
Hans Rigter                      - Jan van Eden                 0-1 
Jacques Boonstra            - Erik Verkade                  1-0 
Piet Blees                         - Gerard v. Genderen       0-1 
UITSLAG:                                                                 2-6 
 
Veel van deze spelers zijn nog steeds actief bij ASV en 
een aantal zelfs nog in de promotieklasse. ASV 4 leek 
niet meer te stuiten toen het in de tweede ronde won 
van UVS (nu KNSB-tweedeklasser). Ook in deze wed-
strijd waren er winstpartijen voor Rutger Verkade, Ruud 
Wille, Dick Hajee en Gerard van Genderen. Het Kasteel 
was in de derde ronde tenslotte het eerste struikelblok 
(3½-4½). Vervolgens was ASG 2 (nu als Schaakstad 
Apeldoorn 2 KNSB-tweedeklasser) met 3-5 te sterk. 
ASV 4 kon echter niet stuk, want er volgde een 5-3 
winst op Wageningen 1 (nu KNSB-eersteklasser). In 
het vervolg van het seizoen kwam ASV 4 niet meer in 
gevaar en zo volgde opnieuw een promotieklassesei-
zoen met als opening een treffen tegen ASV 3. ASV 4 
had een metamorfose ondergaan en de vaste spelers 
waren nu:  de huidige burgemeester van Leiden Henri 

ASV 4 terug in de promotieklasse 
Erik Wille 
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Lenferink, Gerard van Genderen, Gerben Hendriks, Erik 
Verkade, Henk Wichhart, Piet Blees, Dick Hajee en Jan 
van Eden. Om alle spanning vast weg te nemen, was dit 
het achttal dat het huidige ASV 4 voorging in de promo-
tieklasse. ASV 4 moest namelijk in het seizoen 1990-
1991 weer in de eerste klasse uitkomen. Gedegra-
deerd? Nee, dat niet.  
 

???????????????????????????????? 
 
De seizoensopening viel nu ruim in het voordeel van 
ASV 3 uit: 
 
ASV 3           -  ASV 4 
Henk van Kortenhof         - Henri Lenferink               1-0 
Jan Jaap Zijlstra               - Gerard v. Genderen       1-0 
Abbes Dekker                  - Gerben Hendriks            ½-½ 
Jacques Boonstra            - Erik Verkade                  1-0 
Ivo van der Gouw             - Henk Wichhart               1-0 
Hans Rigter                      - Jan van Eden                 1-0 
Ern Arts                            - Piet Blees                       ½-½ 
Gert Jan Otten                 - Dick Hajee                      0-1 
UITSLAG:                                                                  6-2 
 
En zo was het weer gelijk getrokken in de onderlinge 
duels. Met slechts zeven ploegen in de promotieklasse 
en twee nederlagen en een vrije ronde achter de rug 
stond ASV 4 puntloos onderaan. Het belangrijke treffen 
met het eveneens puntloze SMB 5 werd gelukkig wel 
gewonnen. 5-3, onder meer dankzij zeges van Gerben 
Hendriks, Dick Hajee, Jan van Eden en Michael Mogen-
dorff. Daar bleef het lange tijd bij en met nog één ronde 
te gaan, was de situatie onderin: 5. SMB 5 3-20, 6. ASV 
3 2-17½ en 7. ASV 4 2-17 
Kortom: ASV 3 had na de zege op ASV 4 geen punt 
meer gehaald en ook ASV 4 was niet verder gekomen 
dan de zege op SMB 5. De Nijmegenaren troffen in de 
slotronde titelkandidaat ASG 2. ASV 3 stoot op midden-
moter ZSG 2 en ASV 4 moest winnen van het sterke 
UVS 1. Eén team zou degraderen en ASV had dus twee 
kansen op deze “prijs”! 
ASV 4 deed wat het moest doen. UVS werd dankzij 
overwinningen van Piet Blees, Tom Naaykens en Jan 
van Eden met 4½-3½ geklopt. ASV 3 bleef echter op 4-
4 steken tegen ZSG 2. Opvallend was dat in dit belang-
rijke duel maar liefst vijf invallers nodig waren. SMB 5 
werd met 6-2 geklopt door ASG 2. De Apeldoorners 
werd daardoor met een bordpunt voorsprong op SMB 4 
kampioen, terwijl SMB 5 zich met een half bordpunt 
meer dan ASV 3 handhaafde. Degradatie voor ASV 3 
derhalve, maar dat betekende dus dat ASV 4 voor deze 
wanprestatie gestraft werd. 
 
Het zou 14 jaar duren eer ASV 4 deze schanddaad kon 
bestraffen. Op 16 april van dit jaar slaagde ASV 4 er 
enigszins verrassend in weer te promoveren naar de 
promotieklasse en dat betekende op 18 september de 
kans op eerherstel voor ASV 4. De kans op wraak voor 
dat wat in het seizoen 1989-1990 gebeurde. In En Pas-
sant heeft u ongetwijfeld gelezen dat het duel na een 
enerverende middag in een zwaarbevochten 4-4 eindig-
de. Menig ASV 4-speler had daarbij het gevoel dat er 

meer in gezeten had. Betekent dat, dat we ons wel even 
handhaven. Nee dat zeker niet.  
 
Kijken we naar de gemiddelde sterkte van de promotie-
klasseteams, dan ziet dat er in volgorde van sterkte zo 
uit: 
 
1. Meppel                             1942         
2. Het Kasteel                       1931         
3. De Toren                          1911         
4. Schaakstad Apeldoorn 3  1905         
5. ASV 3                               1902    
6. SMB 3                              1892 
7. Bennekom                        1870 
8. ASV 4                               1816 
9. VSG                                  1806 
10.Schaakmaat 2                 1768 
 
Houden we dan de uitslagen van de eerste ronde er 
naast dan weten we meteen weer dat ELO-gemiddelden 
niets zeggen: 
 
VSG             - Schaakstad 3     6-2  
Het Kasteel - Schaakmaat 2    4-4 
De Toren     - Meppel               4-4 
SMB 3         - Bennekom         3-5 
ASV 4         - ASV 3                 4-4 
 
Voor ASV 4 is het verhaal heel simpel. We zullen kei-
hard moeten knokken en dan hebben we tegen elke 
ploeg een kans, maar tegelijkertijd weten we ook dat we 
wel eens tegen een forse nederlaag aan zullen lopen. 
Aan strijd zal het echter niet liggen, want het achttal 
Hans Rigter, Ivo van der Gouw, Jan Willem van Willigen, 
Rob van Belle, Nico Schoenmakers, Jacques Boonstra, 
Vincent Theissen en Erik Wille staat borg voor strijdlust. 
 
ASV 4 bestaat dus voor een deel uit oud-spelers van 
ASV 3 en voor een deel uit terugkeerders in de promo-
tieklasse. Ik stel de spelers even aan u voor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rob van Belle, hier in gevecht met de van SMB overge-



28 

  oktober 2004                                                                                   ASV-Nieuws 

komen Karel Polman. 
 
Rob van Belle is een echte teamspeler. In de externe 
competitie heeft Rob dan ook nooit een slecht seizoen. 
Veel promotieklassepartijen zal Rob nog niet achter zijn 
naam hebben, maar als strijdlust beloond wordt, dan 
kan hij wel eens aan het begin van een lange reeks 
staan. Rob van Belle opende tegen ASV 3 goed met 
een remise tegen Ruud Wille. 
 

Jan Willem van Willigen kruist hier de degens met Ro-
gier van Gemert. 
 
Jan Willem van Willigen is een topper in corresponden-
tieschaak. Ook op het bord nadert hij weer zijn oude 
vorm. Jan Willem begon zijn schaakloopbaan bij Almelo. 
Jan Willem was bij ASV in de negentiger jaren een ge-
waardeerd KNSB-speler. Jan Willem speelt tegenwoor-
dig zoveel, dat hij gerust de “prof van ASV 4” genoemd 
mag worden. Het kenmerk van Jan Willem is zijn dege-
lijkheid. Daarmee is hij een voorbeeld voor veel van zijn 
onstuimige teamgenoten. In het eerste treffen hield Jan 
Willem van 
Willigen na 
een ope-
ningsfout 
ASV 3-
captain An-
ne-Paul 
Taal toch 
nog op remi-
se. 
 
 
 
 
 
 
 
Nico Schoenmakers in gepeins verzonken tegen de 

van De Vrijpion overgekomen Martin Weijsenfeld. 
 
Nico Schoenmakers maakte al weer jaren terug de over-
stap van Duiven naar ASV. Sindsdien speelde hij vrijwel 
steeds in ASV 4. De laatste jaren was hij dicht bij een 
plaats in het derde, maar het zal hem goed doen, dat hij 
juist met “zijn vierde” de stap naar de promotieklasse 
zette. Nico is een onberekenbare speler. Hij koppelt iets 
avontuurlijks aan een zekere mate van degelijkheid. 
Vooral in de counter kan Nico Schoenmakers vernieti-
gend toeslaan. Tegen ASV 3 moest invaller Eric Hart-
man (ook oud-De Vrijpionspeler) die kracht ervaren. 
 

 
Jacques Boonstra, hier in gevecht met routinier en ma-
rathonloper Theo van Amerongen 
 
Jacques Boonstra hielp in Het Triavium ASV 2 een jaar 
of acht geleden aan het winnende punt tegen ZSG. 
Daardoor promoveerde ASV 2 naar de tweede klasse 
KNSB. Het was een van de hoogtepunten uit de carrière 
van Jacques. Jacques Boonstra heeft een stijl van spe-
len waar de liefhebbers van smullen. Zijn aanvalsstijl 
heeft wel tot gevolg dat het vaak alles of niets is. Dat 
verklaart ook zijn optreden in ASV 3, 4 en 5. Het ene 
seizoen is het alles en het andere seizoen weinig. Jac-
ques opende onge-
lukkig met een ne-
derlaag tegen Edgar 
van Seben. Jacques 
zal zich echter zeker 
gaan herstellen. 
 
 
 
Vincent Theissen  
aan zet tegen nieuw-
komer Jan Groen 
 
Vincent Theissen 
kwam in mei van dit 
jaar van Zutphen 
over naar ASV. Met 
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zijn compromisloze aanpak is het meestal buigen of bar-
sten. Tot op heden levert dat bij ASV goede resultaten 
op. Voor de kijker is het zeker aardig. Er is op zijn bord 
immers altijd wel wat te doen. Zo ook in de eerste ron-
de. Erika Belle werd door Vincent naar een keiharde ne-
derlaag gespeeld. Mede door deze zege haalde ASV 4 
het eerste punt. 
 

 
Hans Rigter als kopman tegen Lelystad 
 
Hans Rigter is waarschijnlijk de veteraan in het team. 
Zijn grote kracht is zijn nuchterheid. Zoals Hans is, zo 
schaakt hij ook. Vaak uitblinkend in eenvoud is de oud-
Amersfoorter van grote waarde voor elk team waarin hij 
speelt. Hans Rigter speelt altijd om te winnen, met wit of 
met zwart, dat maakt geen verschil. Als het optimisme 
uit zijn spel overslaat op de rest van het team, dan is 
ASV 4 gevaarlijk voor elke tegenstander. Hans Rigter 
verschijnt tegen Bennekom uitgerust aan de start. Hij 
miste namelijk het duel tegen ASV 3 vanwege een va-
kantie. 

Ivo van der Gouw verslaat hier Vincent Rothuis 
 
Ivo van der Gouw is de laatste jaren vooral bekend ge-
worden door zijn auto met ‘de blonde dame in het dash-
boardkastje’. Ivo komt van origine uit het Brabantse 

land, waar hij voor Waalwijk speelde. Vanaf zijn komst 
speelde hij nooit lager dan ASV 3. Zo speelde hij ook 
enkele jaren in de hoofdmacht. Degelijkheid is zijn han-
delsmerk. Inmiddels bespeelt Ivo al jaren een van de 
topborden in de promotieklasse. Menig topper is in de 
loop der tijd over onze routinier gestruikeld. Ivo opende 
het seizoen met een degelijke remise tegen Theo 
Jurrius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erik Wille aan de zijde van Theo Jurrius in ASV 2 
 
Tot mijn genoegen mag ik teamleider van dit illustere 
gezelschap zijn. De laatste jaren zak ik elk jaar een 
team, maar blijf toch steeds in de promotieklasse. Na 
het kampioenschap met ASV 2, de handhaving met 
ASV 3 ga ik nu voor handhaving met ASV 4. Op het 
bord ga ik meestal recht op de koning af. Laten we dat 
met het team dan ook maar doen. Recht op het doel af. 
ASV 4 wil zich handhaven!!! 
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“U spreekt met Douwe Egberts Coffee 
Systems ……”.  
 
Na het uitstekende optreden van ASV 2 on-
der de bezielende leiding van captain Ri-
chard van der Wel in het afgelopen seizoen 
was er toch wel wat druk op de schouders 
van dit team in de aanloop naar het treffen 
met Dr Max Euwe 2. We willen immers 
weer met de besten meespelen en dan 
moet van een gepromoveerd team gewon-
nen worden. Het zou een zware opgave worden zonder 
de vakantievierende Bert Buisman en de aan het eerste 
team uitgeleende Fokke Jonkman en Koert van Bem-
mel. 
 
Toch was het optimisme groot bij de spelers. Dat is de 
gave van de teamleider. Hij straalt een stuk onoverwin-
nelijkheid uit en dat brengt hij over op zijn spelers. Op 
zijn vraag “hoe is het, Erik”, antwoordde ik dan ook zelf-
verzekerd “goed, ik ga winnen. Ik denk dat ik om een 
uur of drie klaar ben”. Richard glimlachte. Weer een 
zelfverzekerde speler erbij, zag je hem denken. Erik was 
een van de drie invallers. Met de andere twee, Barth 
Plomp en Kees Sep samen, stond dat garant voor zo’n 
goede 100 jaar KNSB-ervaring. Wat kon er dan nog 
misgaan? 
 
Na een ritje langs een chauffeurscafé nabij Apeldoorn, 
waar Kees Sep alvast met de warming-up voor de Dam-
tot-Damloop van zondag begonnen was, waren we kort 
voor enen in Enschede. Zo’n 100 meter verwijderd, al 
op de Utrechtstraat, vroegen we de weg aan een achte-
loze voorbijganger. “De Utrechtstraat heb ik nog nooit 
van gehoord. Wat? Buurtcentrum ’t Terphoes? Nee, 
zegt me niets”. Dan nog maar even verder zoeken. We 
reden vervolgens naar het eind van de straat en ston-
den voor ‘t Terphoes. Ken uw stad?! 
 

Het buurtcentrum bleek een bijzonder ge-
zellig clublokaal en door de grotendeels 
houten bouw hadden we een soort thuisge-
voel. Deze sfeer waren we intussen van 
ons nieuwe clublokaal gewend. Om de spe-
lers zover mogelijk van het lawaai van de 
bar weg te houden, waren twee teamwed-
strijden weggeduwd in een kleine hoek van 
de zaal, terwijl de wedstrijdleider het biljart 
benutte als wedstrijdtafel. Eenmaal achter 
de borden bleek ik de gunstigste plek van 

de zaal te hebben. Ik kon namelijk nog opstaan om een 
kopje koffie te halen of even rond te lopen. Dat geluk 
was de meeste spelers deze middag niet gegeven.  
 
Toen de opstellingen waren uitgewisseld bleek de tacti-
sche ingreep van Richard om zelf het eerste bord te be-
zetten om tegen Laurens Snuverink te kunnen spelen, 
mislukt. Laurens zat deze keer aan bord twee en daar 
stuitte de ASV-er in Enschedese dienst op Barth Plomp. 
Het duel verliep voorspoedig. Even voor half vier leidden 
we al met 0-2. Eerst was het Siert Huizinga die na een 
foute paardactie materiaal won en daarna won Erik van 
een offerende opponent zonder ook maar een schaakje 
toe te staan. Daarmee was Erik maar een half uurtje 
langzamer dan zijn voorspelling. Omdat er in de fase die 
volgde weinig gebeurde zette ik mij in de zon op een 
bankje aan de rand van een braakliggend terrein tegen-
over ’t Terphoes. Wat was het leven toch mooi. Lekker 
in de najaarszon op m’n vrije zaterdag met een winst-
partij op zak. Beter kon niet. Ik keek wat om me heen en 
nam de omgeving in me op. Links van ’t Terphoes ston-
den in de tuin van een kleine eengezinswoning een man 
of zes met een microfoon in de hand in de tuin te rap-
pen. Ik kon de tekst niet goed horen, maar het had wel 
iets. Rechts van de schaakarena voetbalden twee va-
ders van een jaar of vijftig met hun kinderen. De twee 
mannen in smetteloze witte hemden deden verwoede 
pogingen nog achttien te lijken. Bij sommige schijnbe-

ASV2 opent seizoen met winst 
Een verslag van Erik Wille 
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wegingen mislukte dat echter lelijk. En recht voor me 
zag ik zo af en toe een schaker naar buiten komen om 
daar haastige trekken van een sigaret te nemen. De 
spanning nam duidelijk toe. Dus maar weer eens naar 
binnen en daar werd ik door de meeste stellingen ge-
rustgesteld. Ik had dan ook nog geen ASV-er zien ro-
ken, maar dat kan ook komen doordat er geen rokers in 
het team zitten. 
 
Een rondje langs de borden leverde mij een positief 
beeld op. Richard van der Wel moest oppassen niet on-
der de voet gelopen te worden, maar het type stelling 
ligt hem wel. Barth Plomp stond als een huis. Kees Ver-
kooijen maakte ik me zorgen om. Zijn stelling vertoonde 
wat gebreken. Gonzalo Tangarife had duidelijk de over-
hand en het was een kwestie van tijd dat de actieve 
stukken het duel zouden beslissen. Kees Sep stond iets 
beter in een pionneneindspel of was dat toch remise? 
Fred Reulink had intussen een kwaliteit gewonnen en 
daar was het wachten op het punt. Minimaal 3-5 was 
mijn eerste voorzichtige taxatie. Dan maar eens naar 
Arnhem bellen om dat door te geven en te vragen hoe 
het bij ASV 4-ASV 3 stond. “U spreekt met Douwe Eg-
berts Coffee Systems ……”. Dan maar de voice-mail in-
gesproken. Terug in de zaal heeft Kees Sep remise ge-
accepteerd en gaat Barth Plomp vreselijk in de fout te-
gen zijn clubgenoot. Barth gaat in op een actie in het 
centrum en vergeet dat de diagonaal van Laurens’ da-
me open komt. De dame trok de koningstelling van 
Barth binnen en een snel mat volgt. Bij Richard en Kees 
V. wordt het angstig en als Fred Reulink een blunder 
maakt en een stuk weggeeft begin ik me zorgen te ma-
ken. Gelukkig wint Gonzalo wel. 1½-3½ met nog drie 
moeilijk staande partijen. Fred krijgt op de 40e zet een 
stuk terug en gaat nu een dameeindspel met twee tegen 

drie pionnen in. Dat geeft grote remisekansen. Richard 
overleeft de tijdnoodfase en heeft twee torens tegen to-
ren, loper en drie pionnen. Dat geeft ook remisekansen. 
Kees V stond zo slecht dat het zelfs niet helpt als zijn te-
genstander onbedoeld zijn dame geeft voor toren en lo-
per. Wel heeft Kees eeuwig schaak mogelijkheden. Als 
Kees echter besluit een stuk terug te winnen zijn de 
schaakjes op en verliest hij door een verre vrijpion. Dat 
gebeurt juist nadat Richard met actief spel de remiseha-
ven heeft bereikt.  
 
Het dame-eindspel van Fred Reulink is aardig om te 
zien. Om de beurt zien we winst- en verliesvarianten, 
die er waarschijnlijk beiden niet waren. Enigszins balorig 
geworden van de nog moeilijke middag bel ik nog maar 
eens naar Arnhem: “U spreekt met Douwe Egberts Cof-
fee Systems ……”. Dan maar weer de voice-mail inge-
sproken. Vervolgens ook maar eens met Breda gebeld. 
Het eerste blijkt daar te knokken voor een 4-4. Eindelijk 
krijg ik contact met Arnhem. Het onderlinge ASV-duel 
blijkt in 4-4 geëindigd te zijn. Fred ziet intussen dat zijn 
tegenstander afziet van een nieuwe winstpoging. Remi-
se en de ideale uitslag 3½-4½ staat op het wedstrijdfor-
mulier. Een betere start van de competitie kunnen we 
ons niet wensen. Het is inmiddels al half acht en ik ben 
dus al vier uur klaar. Zo is het toch nog een lange mid-
dag geworden, maar het resultaat is er naar. Tegen 
kwart voor acht komt het teleurstellende bericht uit Bre-
da dat ASV 1 verloren heeft. Ik bel het door naar de Chi-
nees, maar daar blijken medegasten het vele gebel zat 
te zijn. Om een ruzie te voorkomen staan alle telefoons 
weer op voice-mail: “U spreekt met Douwe Egberts Cof-
fee Systems ……”.  
 

Interne competitie 
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• verzekeringen 
• spaarregelingen 
• hypotheken 
• financieringen 

Duisterestraat 16 
6851 LS Huissen 
tel. 026-3257695 
fax 026-3252306 


