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“Het eind van  het jaar nadert, de winter 
staat voor de deur, 

Men krijgt van de kou een hoofd met een 
rode kleur. 

Maar gelukkig is er weer ASV-Nieuws, met 
onder andere “Van het Bestuur”, 

Dus niet getreurd, wel redden het wel, ook 
al is het weer bijzonder guur.” 

 
De redactie is al in een Sinterklaasstemming, verheugt 
zich op grote hoeveelheden Bisschopswijn en heeft het 
cadeau al klaar: Weer een fraaie ASV-Nieuws! Met me-
dewerking natuurlijk van de vele leden die zich weer uit-
gesloofd hebben om ons te vergasten op fraaie schaak-
belevenissen. 
 
In deze uitgave deel 2 van de “De Grote Ernie en Barth 
FIDE Regels-quiz”. Deel 1 is blijkbaar minder aange-
slagen dan gewenst of gehoopt werd want er was niet 
één inzending met antwoorden ontvangen. Tja, niet zo 
mooi. Of kennen we alle regels al en denken we, ach, 
zo’n quiz is niet nodig? Dacht de redactie van niet. Dus 
aan het werk, neem die uitdaging aan! 
 

Ook aandacht voor “De Mooie Partij”. In 
deze Nieuws staat een fabelachtige partij, 
gespeeld tijdens het recente wereldkampi-
oenschap voor landenteams. Zie bladzijde  
23, “Niet in de krant”. Er verschijnt veel 
fraais op schaakgebied en ASV-leden wor-
den opgeroepen een partij die bijzonder 
aanspreekt in ASV-Nieuws te zetten opdat 

wij er ook van kunnen genieten. 
 
Goed. Wat is er verder nog te melden? Welnu, ontzag-
lijk veel, maar lees het zelf allemaal maar in… 
ASV-Nieuws! 
 
Veel leesplezier, namens de redactie, 

Ignace Rood 

We zijn weer volop aan het schaken en dan is er van de 
bestuurstafel altijd iets minder te vertellen. Toch hebben 
we niet stil gezeten. Integendeel! ASV heeft flink aan de 
weg getimmerd om het aantal advertenties in ASV-
Nieuws uit te breiden. Aan welke weg? Natuurlijk aan de 
Steenstraat! Elders in dit blad stellen we de nieuwe on-
dersteuners van ons clubblad aan u voor. En we hopen 
van harte dat het niet bij deze uitbreiding blijft. Dankzij 
de zeer goede contacten met Bloemsierkunst Futura 
hebben we de mogelijkheid gekregen om ASV ook bij 
alle andere ondernemers onder de aandacht te bren-
gen. Ook hopen we in 2006 een plaatsje te krijgen op de 
‘Steentjesdag’, want deze braderie op de Steenstraat 
wordt waarschijnlijk weer nieuw leven ingeblazen. 
 
Ook onze jeugd heeft weer flink zijn best gedaan. Onze 
jonge lotenverkopers hebben met de Grote Clubactie 
weer zo’n 400 euro voor ASV opgehaald. Zonder al de-
ze acties is het niet mogelijk om met ASV steeds weer 
nieuwe activiteiten te organiseren. We zijn dan ook al 
weer aan het denken over acties voor 2006. Een manier 
om ASV te steunen die altijd doorloopt, is het meedoen 
aan de Sponsorloterij. Voor maar € 6,50 per trekking 
heeft u een kans op grote prijzen als auto’s en geldprij-
zen tot één miljoen euro. En dat terwijl de helft van uw 
inleg in de kas van ASV terecht komt. Voor meer infor-
matie kunt u Ruud Wille aanschieten. U kunt ook op in-
ternet een clublot bestellen en daar als te steunen club 

voor ASV kiezen. Kijk dan op www.sponsorloterij.nl . 
 
ASV heeft van het OSBO-bestuur de organisatie van de 
OSBO-cupfinale toegewezen gekregen. Na het opheffen 
van de Rhedense schaakclub Glazenburg was de orga-
nisatie vacant en wij hebben hierop ingesprongen, zodat 
het grand café van het Lorentz op 20 mei 2006 het thea-
ter is van de grote finaledag. We willen deze schaakdag 
wat aankleden met andere schaakactiviteiten. Daarover 
informeren we u nader op een later moment. Het moet 
in ieder geval een spetterende schaakdag worden met 
natuurlijk de OSBO-cupfinale als hoogtepunt van de 
dag. 
 
En nu we dan toch bij het schaken aangeland zijn, moe-
ten we natuurlijk onze tevredenheid uitspreken over het 
Daglichtschaak. Het aantal deelnemers aan deze 
schaakmiddagen in het NIVON-activiteitencentrum De 
Molenbeek groeit gestaag. Daar waar het Schaken 
Overdag enkele jaren geleden voorbij leek, bewijst het 
Daglichtschaak het tegendeel. Er is wel degelijk een 
grote groep mensen die veel plezier beleven aan een 
ontspannen schaakmiddag. Op 6 december bent u weer 
welkom op de Molenbeekstraat 26a. En neem (schaak)
vrienden en vriendinnen mee. Bij deze schaakmiddagen 
staat nog meer dan anders de gezelligheid voorop. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij Jan Vermeer.  
 

Van het bestuur 

èASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

5 januari 2006  29 december 2005 

2 maart 2006  23 februari 2006  
20 april 2006  13 april 2006  
29 juni 2006 22 juni 2006 

Van de redactie 
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Onze jeugdafdeling wordt steeds actiever. Zo hebben 
Jesse Giling en Thomas Janssen hun debuut gemaakt 
in ASV 10. En ook zien we onze talenten steeds vaker 
op de jeugdtoernooien in de regio. Gelukkig zijn onze 
jeugdleiders in staat om daarbij voor begeleiding te zor-
gen. Zo zien ze hun pupillen zelf groeien en dat geeft 
natuurlijk veel voldoening. Wij kunnen ons voorstellen 
dat ook u wel les wil geven aan de jeugd of de jeugdlei-
ders wil ondersteunen met het nakijken van gemaakte 
opgaven. Frank Schleipfenbauer kan u meer vertellen 
over het jeugdwerk. Binnenkort krijgt ASV weer bezoek 
van de kadermentor van de KNSB. Zo kunnen ook onze 
jeugdleiders weer met hun vragen terecht bij Xander 
Verbeet. Zo zijn de jeugdleiders steeds weer bezig om 
de opleiding naar een hoger niveau te tillen. Petje af! 
 
De KNSB- en OSBO-competitie kent voor de ASV-
teams nog geen wervelende start. Alleen ASV 2, 5 en 6 
doen het uitstekend. ASV 9 is een keurige middenmoter, 
maar de andere teams – de een wat meer dan de ander 
– hebben wat opstartproblemen. We gaan er vanuit dat 
ook deze teams nu warmgedraaid zijn en dat de goede 
resultaten snel zullen komen. Het is overigens leuk om 
te zien hoeveel spelers dit jaar voor het eerst ook een 
partijtje meeblazen in de externe competitie. Alleen 
dankzij de inzet van iedereen zijn we in staat om met 
tien teams aan de competitie deel te nemen. En met dat 
aantal zijn we ook dit jaar weer de grootste van de     
OSBO! 

De clubavonden worden behoorlijk goed bezocht. Elke 
clubavond zijn er tegen de 50 schakers in ons home en 
daarvan spelen er gemiddeld een kleine 45. In totaal 
spelen ruim 80 leden mee in de interne competitie. Het 
zijn elke week weer hele leuke avonden. Kom dus zo-
veel mogelijk, want we zijn tenslotte allemaal bij ASV 
gekomen om te schaken. Tot donderdag dus! Eén op-
merking moeten we wel maken. We hebben tot maxi-
maal half één de beschikking over ons clubgebouw. En 
dan moeten de tafels en het materiaal opgeruimd zijn. 
Dat betekent dus ook dat je om één minuut voor half 
één niet meer aan een snelschaakpartij moet beginnen. 
Ook de barkeepers van de Scoutingvereniging zijn vrij-
willigers en moeten de volgende dag weer gewoon naar 
hun werk. 
 
Dit is het laatste nummer van ASV-Nieuws in 2005. Het 
bestuur wenst u dan ook nu al  plezierige feestdagen en 
een goede jaarwisseling. 2006 zal goed beginnen, want 
op de eerste donderdag van het nieuwe jaar is er niet 
alleen een En Passant, maar ook weer een ASV-
Nieuws. 

Interne competitie 
Erik Wille 

De interne competitie is in volle gang. Inmiddels zijn er 
elf ronden gespeeld en de spanning zal dit seizoen on-
geëvenaard groot zijn. Ook in de bekercompetitie is de 
animo groot en dat heeft geleid tot de sterkste deelname 
ooit in deze afvalrace. De derde competitie die loopt is 
het rapidkampioenschap. Op de eerste avond speelden 
veel spelers mee en met name uit de hogere regionen 
van onze club was de opkomst groter dan in voorgaan-
de jaren. Het is leuk dat de animo om te spelen zo groot 
is. Weliswaar spelen de meeste spelers lang niet iedere 
week, maar dat is nu juist het leuke van onze competi-
tie. Er is geen verplichting om te komen, maar als je 
komt, krijg je een gelijkwaardige tegenstander. 
 
A-groep: Deze groep voor spelers die bij het begin van 
de competitie een ASV-ELO hadden van 1800 of hoger 
is flink in sterkte toegenomen door de terugkeer bij ASV 
van Guust Homs en Gonzalo Tangarife. Doordat boven-
dien met Remco de Leeuw, Otto Wilgenhof, John Sloots 
en Richard van der Wel de helft van het eerste team re-
gelmatig speelt, kunnen we met enige trots spreken van 
een sterke interne competitie. 
 

 
 
Na elf ronde staat Gonzalo Tangarife brutaalweg boven-

Plts Speler TPR TOTAAL % 
1. Gonzalo Tangarife 2318 3 - 4 75,00 
2. Remco de Leeuw 2224 5½- 8 68,80 
3. Frank Schleipfenbauer 2176 5½- 8 68,80 
4. Otto Wilgenhof 2159 4 - 7 57,10 
5. Guust Homs 2125 3 - 5 60,00 
6. Barth Plomp 2045 4½- 7 64,30 
7. Theo Jurrius 2041 6½-10 65,00 
8. Laurens Snuverink 2034 2½- 4 62,50 
9. Fokke Jonkman 2023 4 - 8 50,00 
10. Bert Buisman 1995 2½- 5 50,00 
11. John Sloots 1982 2½- 6 41,70 
12. Richard van der Wel 1969 3 - 7 42,90 
13. Paul de Freytas 1930 8 -14 57,10 
14. Robert Naasz 1926 4 - 6 66,70 
15. Martin Weijsenfeld 1920 7½-13 57,70 
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aan. In het derde team won hij tegen het sterke Meppel 
op overtuigende wijze zijn partij. In de interne verspeelde 
Otto Wilgenhof heel nonchalant een stuk tegen Gonzalo. 
Ook Guust Homs ging onderuit tegen deze op zijn kansen 
wachtende speler. In de elfde ronde ging Remco de 
Leeuw er echter eens goed voor zitten en dat bracht een 
einde aan de zegereeks van Gonzalo Tangarife. Remco 
de Leeuw doet het trouwens toch weer knap, want het valt 
niet mee om de TPR boven de 2200 te houden in de inter-
ne competitie. De spelers van het eerste sparen elkaar 
trouwens niet. Zo klopte Remco de Leeuw Otto Wilgen-
hof, terwijl Remco juist onderuit ging tegen John Sloots. 
De van Schaakstad Apeldoorn overgekomen John Sloots 
krijgt het bij ASV echter ook niet cadeau. Zo verloor hij 
van zijn teamcaptain Richard van der Wel. De regerend 
clubkampioen heeft het zwaar om zijn titel te verdedigen. 
Richard van der Wel leed al nederlagen tegen Otto Wil-
genhof en Theo Jurrius. Net onder de toppers van ASV 
doen Barth Plomp, Paul de Freytas, Robert Naasz en 
Martin Weijsenfeld het goed. Martin Weijsenfeld met 7 uit 
10 en Paul de Freytas met 7 uit 11 doen het vooral op 
donderdagavond erg goed. 
 
B-groep: Deze groep herbergt de spelers die bij eind au-
gustus een ASV-ELO tussen 1550 en 1800 hadden. Er 
wordt gestreden om de erfenis van Paul Schoenmakers. 
De regerend kampioen heeft immers aan zijn goede op-
treden in het afgelopen seizoen een plaatsje in de A-
groep overgehouden.   
 
 

 
In het vorige nummer van ASV-Nieuws zagen we al een 
op handen zijnde tweestrijd tussen twee bestuursleden. 
Toen dulden Hedser Dijkstra en Nico Schoenmakers 
Ruud Verhoef nog tussen hen in. Daar hebben ze de af-
gelopen weken een einde aan gemaakt. Onze wedstrijd-
leider is duidelijk ambitieus, want hij ontziet zelfs zijn col-
lega-bestuurders niet. Zo werd Paul Schoenmakers met 
wit geslachtofferd. Harold Boom en Ruud Verhoef zitten 
het leidende duo op de hielen. Ook voor Zekria Amani en 
Eric Hartman zijn er nog volop mogelijkheden zich te 
mengen in de strijd om de topklasseringen, maar dan 
moeten ze wel vaker kunnen spelen. Immers aan het eind 

 
 
 
 
 

De lekker & gezond groentewinkel 
 
Heerlijke verse salades en fruitsalades uit eigen keuken 

Ook opgemaakte salades voor uw feest of party 

Kwaliteit en service staat bij ons voorop! 

Steenstraat 80 - Arnhem 
Openingstijden:     

Maandag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur  
Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur  

Uw Vakman in Vers 

(advertentie) 

Plts Speler TPR TOTAAL % 
1. Hedser Dijkstra 1863 6½-11 59,10 
2. Nico Schoenmakers 1862 4 - 7 57,10 
3. Harold Boom 1844 5½- 9 61,10 
4. Ruud Verhoef 1842 5½- 8 68,80 
5. Zekria Amani 1827 2½- 3 83,30 
6. Eric Hartman 1805 1½- 3 50,00 
7. Tony Hogerhorst 1782 5 -11 45,50 
8. Harm Steenhuis 1769 2½- 6 41,70 
9. Theo van Amerongen 1757 6½-11 59,10 
10. Henk Kuiphof 1751 2 - 4 50,00 
11. Frits Wiggerts 1733 4 - 8 50,00 
12. Dick Hajee 1731 3½- 9 38,90 
13. Ignace Rood 1731 6 -10 60,00 
14. Tom Bentvelzen 1726 2½- 5 50,00 
15. Frans Veerman 1721 5 - 8 62,50 

van het seizoen moeten wel (intern + extern) 25 partij-
en gespeeld zijn. 
 
C-groep: In deze groep wordt gestreden om het club-
kampioenschap voor spelers met een ASV-ELO tot 
1550. Ook deze groep is gegroeid door de komst van 
Peter Giltay en eerder al Jonathan van der Krogt. Hoe 
groter de groep, hoe leuker de competitie. 
 

 
Tjé Wing Au doet veel aan schaken en dat werpt dui-

Plts Speler TPR TOTAAL % 
1. Tjé Wing Au C 1730 6 - 9 
2. Teun van der Leer C 1684 2½- 3 
3. Mark Egging C 1643 6 - 8 
4. Peter Giltay C 1539 2 - 2 
5. Jelmer Visser C 1464 4 - 4 
6. Herman de Munnik C 1457 4½- 8 
7. Bert Sigmond C 1449 3 - 8 
8. Hein van Vlerken C 1428 7 -10 
9. Bob Hartogh Heys C 1413 2 - 4 
10. Jan Zuidema C 1404 2 - 3 
11. Gerrit Verbost C 1400 5½- 7 
12. Hans Meijer C 1398 3 - 6 
13. Jans Askes C 1370 ½- 2 
14. Henk Kelderman C 1346 6 -10 
15. Rene Lemein C 1235 2 - 4 
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delijk zijn vruchten af. De speler van ASV 7 staat na elf 
ronden al een straatlengte voor op de concurrentie. 
Mark Egging en wellicht ook de bij ASV teruggekeerde 
Peter Giltay zullen de achtervolging in gaan zetten op 
de onbetwiste leider. Peter kende met zeges op Philip 
Stibbe en Herman van der Meulen in ieder geval een 
uitstekende start. Ook Mark Egging is aan een prima 
seizoen bezig getuige zijn score van 6 uit 8. En als we 
naar de scores kijken doen de spelers van ons vetera-
nenteam het ook uitstekend. Hein van Vlerken met 7 uit 
10, Gerrit Verbost met 5½ uit 7 en Henk Kelderman met 
6 uit 10 blijken moeilijk te kloppen tegenstanders. 
 
De afgelopen weken ging ook de bekercompetitie van 
start. In de bekergroep was Theo van Amerongen in een 
van de topduels uit de eerste ronde routinier Frits Wig-
gerts te slim af. De koploper in de C-groep, Tjé Wing Au 
moest zijn meerdere erkennen in Henk Kuiphof. Verder 
ontnam Ruud Verhoef cupfighter Tijs van Dijk de moge-
lijkheid op een lang bekeravontuur.  
De winnaar van de bekergroep schuift aan bij de laatste 
acht van de kroongroep. In deze groep zijn inmiddels 
ook al de eerste partijen gespeeld. Tot dusver zijn er 
geen echte grote verrassingen te noteren. Guust Homs, 
Frank Schleipfenbauer, Theo Jurrius, Erik Wille en Barth 
Plomp plaatsten zich tot dusver voor de tweede ronde. 
Bekerhouder Léon van Tol stuit in de eerste ronde op 
Fokke Jonkman. Geen makkelijke start derhalve. 
 
Drie maanden na het begin van het seizoen kunnen we 
de tussenbalans opmaken over in of uit vorm. We begin-
nen met de snelste stijgers: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leuk dat in dit klassement vier spelers uit de C-groep 
aan kop gaan. En de verschillen zijn klein. De koppositie 
van Tjé Wing Au is misschien wel logisch gelet op zijn 
leiderschap in de C-groep. Hein van Vlerken, Mark Eg-
ging en Jelmer Visser, die intussen ook zijn debuut 
maakte in ASV 10, zijn ook aan een goed seizoen bezig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande spelers hebben nog maanden om hun 
slechte start te compenseren. Hun doel is nu om in het 
laatste nummer van ASV-Nieuws van dit seizoen in het 
bovenste tabelletje te staan. Laat dit jullie uitdaging zijn. 
Volgende keer ook meer van de rapidcompetitie. Op de 
eerste speelavond hebben Guust Homs, Remco de 
Leeuw en John Sloots de leiding genomen met 3½ punt. 
Achter dit drietal volgen acht spelers met drie punten 
met daarbij als opvallende namen Laurens Storms, Tjé 
Wing Au, Eric Hartman en Tijs van Dijk. 
 
Over een week of zes verschijnt het volgende overzicht 
van de interne competitie. In die periode heeft u alle 
kans om zich in de kijker te spelen. U wordt gevolgd …..
….. 

Plts Speler gr ELO STIJ 
1. Tjé Wing Au C 1616 74 
2. Hein van Vlerken C 1333 72 
3. Mark Egging C 1516 71 
4. Jelmer Visser C 1172 68 
5. Gonzalo Tangarife A 2044 64 
6. Gerrit Verbost C 1261 64 
7. Wilfred Ariëns B 1635 61 
8. Ruud Verhoef B 1733 60 
9. Vincent de Jong A 2014 54 

10. Hedser Dijkstra B 1807 50 

Plts Speler gr ELO STIJ 
1. Piet Blees C 1111 -123 
2. Jacob Zandbergen B 1532 -87 
3. Herman v d Meulen C 1244 -86 
4. Paul Schoenmakers A 1819 -85 
5. Ingrid Rietmeijer C 918 -82 
6. Wouter van Rijn A 2161 -73 
7. Kees Verkooyen A 1888 -70 
8. Walter Manschot B 1624 -57 
9. Edgar van Seben A 1823 -56 

10. Richard van der Wel A 2080 -51 

Ik ben 41 jaar geleden geboren in Dordrecht. Ik ben ge-
scheiden en heb 3 jongens die bij hun moeder in Spijke-
nisse wonen. Ik ben door een reorganisatie – bij een be-
drijf waar ik werkzaam was in Ridderkerk – in Arnhem 
beland (dat is niet negatief bedoeld, want het bevalt me 
hier best). Nu werk ik als ijker van gasmeters in de Ach-

terhoek. Ik heb geschaakt bij Schavo, Unk, WLC,  Eind-
hoven, Spijkenisse, Astapada, Rotterdam, Shah Mata 
en nu Arnhem. Ik ben begonnen met schaken toen ik 17 
jaar was bij Schavo in Tilburg. Tijden mijn schooljaren 
speelde ik me van het ene groepje naar het andere om-
hoog bij Schavo. Toen ik begon te werken, heb ik mijn 

Even voorstellen... 
Paul de Freytas 
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grootste vooruitgang geboekt. Ik woonde een jaartje bij 
verschillende mensen in en had veel tijd om aan het 
schaken te besteden. Ik ging van de 2e klasse onder-
bond naar de 3e klasse KNSB – inmiddels bij WLC – en  
kreeg een rating van in de 1800. De hoogste klasse 
waarin ik heb gespeeld is 1e klasse KNSB schaken voor 
Spijkenisse. Ik vind mijn speelsterkte eigenlijk al jaren-

lang van een gemiddelde promotieklasse-speler. Ik heb 
vaak hoger en lager gespeeld en vorig jaar voor het 
eerst in de promotieklasse voor het 2e van Spijkenisse. 
In Arnhem wil ik dit graag voortzetten. 
 
Paul de Freytas. 

Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 

Componisten hebben soms iets met bepaalde stukken. 
Veel vaker is dat het paard dan de dame. Die keuze lijkt 
logisch. Een componist wil graag krachtpatserij laten 
zien. Met een sterk stuk is dat minder indrukwekkend 
dan met lichter materiaal. Een paard leent zich boven-
dien erg goed voor dit werk omdat geen ander stuk zul-
ke onverwachte manoeuvres kan uitvoeren. De Rus 
Neistadt verklaarde zelfs ooit, dat hij de grenzen van het 
paard wilde opzoeken, maar dat hij de indruk had, dat 
die nog lang niet waren bereikt. 
In 1979 maakte hij de volgende studie omdat er 
“recentelijk niet zo veel gemaakt is met het paard in de 
hoofdrol”. Wit speelt en houdt remise. 
 
Neistadt: 

 
Wit staat een legermacht achter, maar daar moeten we 
minder op letten, want na d8D en e8D is de materiaal-
verhouding een stuk normaler. Alleen op 1.d8D volgt 
Da4 en na 2.e8D Dc2+ kan de witte koning mat niet 
meer ontlopen. Er moet dus iets subtielers gevonden 
worden.  
1. 1.d8P+ (Kb8 2.Pc6+ loopt gelijk naar eeuwig schaak 
dus…) Ka6 2. e8P (Nu dreigt zwart zelfs mat te lopen 
als hij Da4 zou spelen.) 2…g3+ 3. Kxg3 (Uiteraard is 
Kg1 fout. Zie ..Ld4+ 4.Kh1 g2+ enz.) …exf4+ (Die pion 
kan niet geslagen worden wegens …Le5+ 5.Kxe5 Pc4+ 
en zwart creëert zich de nodige ruimte en zal winnen. 
Dus…) 4.Kh4 Le5 5.d6 Lxd6 6. Kxc7+ Lxc7 7.Pe6 (Het 
is fenomenaal wat dit enige overgebleven paard uitricht. 

Hij kan niet genomen worden wegens pat. Maar er 
dreigt ook Pc5+ en …Lb7 leidt zelfs tot mat.) 7…Kb7 8. 
Pd8+ Kb8 9. Pc6+ (Die kenden we al) Kb7 10. Pd8+ 
Ka6 11. Pe6 (een positionele remise tenzij zwart toch 
tracht weg te lopen met…) Da4 dan is het eeuwig 
schaak via 12. Pc5+ Ka5 13. Pb3+ Ka6 14. Pc5.  
 
Het thema van het superpaard is zeker niet nieuw. Ik 
laat ook nog een compositie van Gurvitsj uit 1926 zien.  
 
Gurvitsj: 
 

 
 
Wit speelt en houdt remise. 1. Te6+ Kf5 (De andere kant 
op leidt tot niets.) 2. Te1 Dh3 (veruit het beste veld) 3. 
Pd4+ Kg5+ 4.Pe6+ Kh5 5. Th1 Dxh1 (wit is van de pen-
ning verlost, maar tegen welke prijs.) 6. Pg7+ Kg5 7. 
Pe6+ Kf5 8. Pd4+ Ke5 9. Pc6+ Kd5 10. Pb4+ Kc5 11. 
Pa6+ Kb5 12. Pc7+ Kc5 (de koning kan niet eens naar 
a5. Dan loopt het nog slechter met hem af.) 13. Pa6+ 
enz. 
 
Bij veel opgaven houdt wit remise. Als de opgave luidt 
“Wit speelt en wint” dan is het vaak een kwestie van vor-
ken en nog eens vorken. Een hele leuke opgave in dit 
genre is diagram 3.  
Het is een compositie van de Rus Prasjtsjeroek uit 
1968. 
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Prasjtsjeroek: 
 

 

 Wit speelt en wint. Wit moet oppassen, dat de zwarte 
dame niet gewoon remise maakt met Dd4-d3-d2-d1-d2 
enz. Dat wordt hard aangepakt. 1. h7-h8D Dd4xh8 
(uiteraard geen keus.) 2. Pg8-e7 (en daar is het wonder-
paard.) Dh8-a1 (dit is nog het enige veld, dat de dame 
ter beschikking heeft, de meeste andere zijn door paard-
vorken ontoegankelijk) 3. Tf8-f1 (dezelfde vorken zijn 
nog steeds van kracht, plus Tf1-h1 voor het geval de da-
me terug zou willen naar h8. Er is opnieuw maar één 
zet.) Ta1xf1. 4. Pe7-f5+ (elk vluchtveld van de koning 
wordt met een vork weerlegd. Opnieuw kan zwart alleen 
maar slaan.) Df1xf5 5. e4xf5 en dit eindspel is huizen-
hoog gewonnen. De meeste studiecomponisten zijn ou-
de bekenden, die meestal honderden studies maakten. 
Prasjtsjeroek is een volledig onbekende, die maar iets 
meer dan een handvol studies maakte. Jammer. 
Uiteraard zullen we zulke studies niet donderdags op 
het bord zetten.  

De jeugd in ASV10 
André de Groot en Frank Schleipfenbauer 

Opdracht is om een aantal jeugdspelers in de senioren 
teamcompetitie te laten meespelen. Meteen de eerste 
wedstrijd was dit al aan de orde. Drie van de zes opge-
stelde spelers waren jeugdspelers. En ze deden het 
meteen al erg goed, 1.5 punt wisten zij te scoren, waar-
bij de volwassen jeugdleiders die de rest van het team 
vormden slechts tot een mager halfje kwamen. Hiermee 
werd de wedstrijd met 2-4 verloren, maar dat is niet erg. 
Belangrijker is dat onze jeugdspelers leuke partijen spe-
len en daarmee ook nog weten te scoren. 

Topper van de avond was Umit Duman, die het volle 
punt wist binnen te halen, hieronder kunt u lezen hoe 
dat kwam. Met dank aan een analyse die Frank Schleip-
fenbauer publiceerde op de ASV jeugdpagina op inter-
net. 

Ik vrees dat wij in onze eerste uitwedstrijd zonder jeugd 
zitten, het kan ook wel erg laat worden bij zo’n uitwed-
strijd. Ik hoop zelfs dat ik het team compleet heb op die 
avond. We moeten spelen voor de doodlijn van dit blad, 
maar ik vrees dat een reality verslag van die wedstrijd 
toch te laat zal zijn. 

Umit Duman (1367) - Rob van Oosterom (1530) 
OSBO competitie ASV 10 - Veenendaalse SV 5, 
10/20/2005 
 

1.e4 Misschien kennen jullie Umit niet allemaal. Umit is 
na zijn broer Murat en Kasper Uithof de sterkste jeugd-
speler van ASV. Umit speelt al een tijdje niet meer in de 
jeugdcompetitie maar speelt wel bij de senioren in de 
externe competitie mee bij ASV 10. 
1...c5 De tegenstander van Umit speelt een moeilijke 

opening genaamd het Siciliaans. Hij wil zijn c-pion ruilen 
tegen de witte d-pion en hoopt daarna met zijn extra 
centrumpion tegenspel in het centrum en over de c-lijn 
te krijgen. 
2.Pf3 Pc6 3.d4 Maar Umit is niet bang en speelt toch d4 
waarmee hij zijn loper op c1 vrij spel geeft. 
3...cxd4 4.Pxd4 h6 5.Pc3 e5 6.Pxc6 Een andere moge-
lijkheid is Pb5. Na Umits zet Pxc6 heeft zwart een heel 
sterk centrum maar Umit speelt heel sterk vanaf het be-
gin op een aanval op de koningsvleugel waar de zwarte 
koning ooit heen moet gaan. 
6...bxc6 7.Ld3 Pf6 8.O-O Tb8 9.Tb1 Umit wil na f2-f4, 
e5xf4 met zijn loper op f4 terug slaan zonder een pion 
op b2 te verliezen. 
9...Lb4 10.Ld2 O-O 11.f4 Daar gaat ie! 
11...Lc5+ 12.Kh1 d6 13.Pa4 ! Wit ruilt eerst zwarts 
sterkste stuk af! 
13...Lg4 14.De1 Op naar de koningsvleugel! (Daar wilde 
de dame toch al heen) 
14...Lb6 15.Pxb6 axb6 (?) Txb6 was misschien sterker 
omdat dan de b-lijn open blijft 
16.Dg3 Le6 17.f5 ! Weer heel goed. Umit heeft echt wel 
gezien dat de pion op a2 in staat maar die is niet be-
langrijk als je de zwarte koning op g8 aan het aanvallen 
bent! 
17...Lxa2 18.Lxh6 Ph5 Of 18.. Pe8? 19.Ta1 (een tus-
senzetje waardoor de witte toren op b1 niet meer aan-
gevallen staat)19...Ta8(het enige)20.Lxg7,Pxg7 21 f6! 
en zwart staat bijna mat! 
19.Dg4 Kh7 20.Lxg7 
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 Tg8 Na 20...Pxg7 21.f6 Pe6 22.Tf3 is mat alleen nog te 
verhinderen met Dxf6 maar na 20...Tg8 gaat het ook 
mis. 
21.f6 Pxf6 Dit lijkt een stuk te winnnen... 
22.Dh4+ Kxg7 23.Ta1 Weer dat zeer belangrijke tus-
senzetje! 
23...Le6 24.Dg5+ Kf8 25.Dh6+ Maar wit wint het stuk 
zo weer terug! 
25...Tg7 26.Txf6 De7 (?)nu gaat zwart snel ten onder 

aan de penning over de f-lijn. Beter was 26....Tb7 of 
Kg8. 
27.Taf1 Tb7 ?? Dit verliest meteen. Beter is Kg8 zodat 
de f-pion en de toren op g7 niet meer gepend staat. 

 
28.Txe6 Zwart verliest nu van alles en geeft op! 
 
1-0 
 
 

De Steenstraat 

De Steenstraat is een gezellige winkelstraat in Arnhem 
Centrum-Oost nabij het Velperpoort Station. Deze win-
kelstraat is goed bereikbaar met het openbaar vervoer 
en biedt een combinatie van gezelligheid, winkels en ho-
reca aan de rand van het centrum van Arnhem. Sinds 
geruime tijd hebben ASV en de Arnhemse Steenstraat 
een warme band met elkaar. Nu hebben schakers en de 
winkeliers aan de Steenstraat ook iets gemeen. Bij de 
winkeliers staat service op nummer één en de onderne-
mers blijven streven naar vernieuwing. Eigenlijk verge-
lijkbaar met ASV. Bruisend van energie en steeds op 
zoek naar mogelijkheden om het schaken in het alge-
meen en ASV in het bijzonder meer onder de aandacht 
te brengen. Net zoals de winkeliers hun zaak en de pro-
ducten willen aanprijzen. En dat met een visie voor de 
toekomst gestoeld op het aantrekkelijker maken van de 
Steenstraat voor het winkelende publiek. En juist dat na-
denken over de toekomst is de schaker ook niet 
vreemd. Iedere zet heeft zijn consequenties, dat geldt 
voor schakers, maar zeker ook voor ondernemers.  
 
Enkele ondernemers zijn al langer begaan met het wel 
en wee van ASV. Al sinds januari 1998 ondersteunt Chi-
nees Kantonees Restaurant Kwong Chow onze club. 
Veel ASV-ers bezochten sindsdien de “ASV-Chinees”. 
Driekwart jaar later volgde Futura Bloemsierkunst. Via 
allerlei acties hebben vele ASV-ers een bloemetje ge-
kocht bij deze kwaliteitsbloemist. In mei 2004 haakte 
ook IJssalon TRIO aan. En ook halen de ASV-ers het 
ijs sindsdien soms met liters tegelijk. Kortom de ASV-ers 
hebben de weg naar de Steenstraat gevonden. 

 
Mede dankzij van Futura hebben opnieuw een viertal 
ondernemers toegezegd in ASV-Nieuws te willen adver-
teren. In dit nummer van ASV-Nieuws vindt u daar dan 
ook nieuwe advertenties van terug. Wij stellen de onder-
nemers aan u voor: 
 
Keurslager Putman 
Keurslager Putman vindt u op Steenstraat 90. Dat het 
hier gaat om een keurslager zegt alles over de kwaliteit. 
Natuurlijk kunt u bij Keurslager Putman terecht voor al-
lerlei soorten vlees, maar heeft u een keer geen zin of 
tijd om te koken, dan bent u ook aan het goede adres. 
Keurslager Putman heeft een speciale maaltijdenhoek. 

Deze verse maaltijden zijn kant en 
klaar voor u gekookt. U heeft dan 
snel en lekker gegeten en bijna 
geen afwas! Ook voor feestjes kunt 
u de hulp van  Keurslager Putman 
inroep. Wilt u meer weten, kijk dan 
eens op www.putman.keurslager.nl 
of beter nog op Steenstraat 90. 

 
Bakkerij D. ten Hoopen 
Op Steenstraat 86 vindt u deze kwaliteitsbakker. Voor al 
uw wensen op het gebied van brood, 
gebak, chocolade en suikerwerk bent 
u hier op het goede adres. Geen 
feest zonder gebak van Bakkerij D. 
ten Hoopen. Natuurlijk kunt u bij Bak-
kerij D. ten Hoopen ook terecht voor 
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een overheerlijk belegd broodje met een vers gezet kop-
je koffie. Altijd vers gebakken broodjes, altijd smullen. 
Bakkerij D. ten Hoopen is namelijk tevens lunchroom. 
Dus loop even binnen op Steenstraat 86 en geniet! 
 
Poeliersbedrijf Ron van Hal 
Voor wild en gevogelte moet u zijn op Steenstraat 82. 
Het Poeliersbedrijf Ron van Hal is een moderne poelier 
die in de winkel nog steeds het merendeel van de pro-
dukten zelf maakt. Daarmee is de kwaliteit verzekerd. U 
kunt bij Poeliersbedrijf Ron van Hal terecht voor kip of 
kalkoen en ander gevogelte, maar ook voor kangoeroe, 
struisvogel, hert, haas, ree en ander wild. Service staat 
hoog in het vaandel van deze poelier. Zo kunt u uw 
Kerstkalkoen gevuld en wel thuis laten bezorgen. Ten-
slotte bent u ook voor barbecue-, gourmet-, salade- en 
hapjesschotels bij Poeliersbedrijf Ron van Hal aan het 
juiste adres. Wilt u meer weten, kijk dan eens op 

www.ronvanhal.nl of beter nog 
doe uw inkopen op Steenstraat 
82. 
Derkzen Groenten en Fruit 
Bij een gezond leven hoort het 

regelmatig eten van groente en fruit. Voor echte kwaliteit 
gaat u natuurlijk naar H. Derkzen  Groenten en Fruit op 
Steenstraat 80. In de lekker en gezondwinkel staat kwa-
liteit en service voorop. Ook bent u bij Derkzen Groen-
ten en Fruit aan het juiste adres voor verse salades en 
fruitsalades voor uw party of feest. Dus voor boerenkool, 
zuurkool, sla, bonen, een appel, peer of banaan moet u 
dus naar Steenstraat 80 gaan. Dat wordt smullen en het 
is nog gezond bovendien. 
 
Het water loopt u inmiddels uit de mond na het lezen 
van het “versrondje” Steenstraat. In de decembermaand 
zullen veel van deze winkeliers met een actie komen 
speciaal voor ASV-ers. Op één van de komende club-
avond hoort u hier meer over. 
 
Maar u hoeft niet te wachten op deze 
actie. Maak er een vaste gewoonte 
van. Eén keer in de week een rondje 
Steenstraat voor al uw versbood-
schappen. 

ASV 3 door de staart in de staart  
Anne Paul Taal 

In een sfeervol vol Grand Café was een gemotiveerd 
ASV 3  klaar voor de strijd met het sterke Meppel. In de 
vorige ronde hadden onze clubgenoten van ASV 4 in en 
tegen Meppel een zware  5½ - 2½  nederlaag geleden. 
Opvallend in die wedstrijd was de 3-0 voor Meppel aan 
de laatste 3 borden en in feite een gelijkspel aan de eer-
ste 5 borden. 
Met die wetenschap hadden wij een mooie opstelling 
gemaakt en hadden er zin an. 

Toen de gasten binnen kwamen werden er meteen 
blauwe shirts met rugnummers aangetrokken en werd 
door captain Kees Hoogendijk gevraagd of wij in norma-
le of anti Berendsen opstelling speelden. Kees had 2 
opstellingen en nadat ik hem gerust gesteld had, speel-
den we in de normale opstelling. 
Al snel stond de voor Bert ingevallen Gonzalo als een 
vorst en hield Barth goed stand tegen Richard Berend-
sen. Kees Verkooyen kwam beter uit de opening en be-
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Daglichtschaak blijft groeien 
Jan Vermeer 

Dinsdag 1 november werden in een gezellige sfeer de 
4e t/m 6e ronde gespeeld. Zestien schakers waren aan-
wezig. Verheugend was dat Jonathan van der Kroft het 
Daglichtschaak kwam versterken. Ook kwamen voor 
het eerst dit seizoen de oude bekenden Bob Hartogh 
Heijs, Henk Kuiphof, Hans Meijer en Wim Zunnebeld. 
Een aantal ASV-ers die vorig jaar deelnamen aan het 
Daglichtschaak, is nog niet verschenen, maar zullen 
zeker de volgende rondes acte de présence geven. 
Ook zijn er berichten dat een aantal niet ASV-ers het 
Daglichtschaak verder komen versterken. 
 
De strijd om de eerste plaats werd deze middag ge-
wonnen door Albert Marks, hij en Theo Jurrius wonnen 
al hun drie partijen. Ook Henk ter Horst deed met twee 
uit drie goede zaken. Slachtoffers waren Rob Cornips, 
Theo Carpentier en Jan Vermeer. Zij stonden in de 
ranglijst 1-2-3. Met 1 uit drie betekende dat voor hun 
een plaats in de middenmoot. Henk Kuiper en Hans 
Donker rukten door hun twee overwinningen op naar 
de middenmoot. Jonathan van der Kroft kwam met één 
overwinning over de streep. De sympathieke Jacques 
Gosseling liet iedereen van zich winnen.  
 
De volgende ronde wordt gespeeld op dinsdagmiddag 
6 december. Voor € 3,- per middag of € 10,- per sei-
zoen kunt u gezellig schaken en in de laatste ronde van 
het seizoen ook nog een prijs in ontvangst nemen! Dus 
tot 6 december.  
 

Arnhem: 
Steenstraat 86, tel. 026-4459156 
Schuttersbergplein 60, tel. 026-4456443 

(advertentie) 

Openingstijden:  
ma t/m vr 7.00 - 18.00 uur en 
za 7.00 - 17.00 uur. 

gon wat trucs in de stelling te vlechten. Anne Paul 
speelde met zwart en kwam in een bekende variant te-
recht met wat aanvalskansen met weinig materiaal. 
Ruud kwam steeds beter te staan en Ivo had ontwikke-
lingsvoorsprong. Erika kwam goed door de opening en 
Edgar kreeg de opening ,die hij had voorbereid. 
Kortom een match met kansen voor ons na 2 uur spe-
len. 
Maaaar …… 
Kees onderschatte de tegenkansen van Rienk van Berg 
en  ging pardoes mat.  0-1. 
Ivo kreeg remise aangeboden en zag geen brood meer 
in de stelling en accepteerde  ½ - 1½ . 
Gonzalo ging als een stoomwals door de stelling van de 
Wolde en boekte een verpletterende overwinning en 
trok daarmee de stand gelijk  1½ - 1½ . 
Barth hield ondanks een mindere middenspel periode 
de stelling dicht en bleef zo overeind tegen de zeer ster-
ke Berendsen 2-2. 
Erika speelde solide , maar gebruikte teveel tijd. Toen 
Klomp in de tijdnood wat dreigingen creëerde, kostte de 

weerlegging meer dan de toegestane 2 uur.  2-3. 
Edgar speelde tegen Alwin voor wat hij waard was, 
haalde al zijn energie uit de kast, maar kon onder de 
steeds grotere druk niet overeind blijven.   2-4. 
Anne Paul wilde gezien de andere borden de stelling 
compliceren maar dekte daarbij zijn isolani een keer te 
weinig en werd vervolgens kansloos uitgetikt. 2-5 . 
Ruud stond gewonnen, maar de stelling was erg inge-
wikkeld. Tegenstander Barth Davids speelde erg handig 
en Ruud zag niet hoe verder te komen en berustte uit-
eindelijk in remise. 
De wedstrijd nog eens terugkijkend is de conclusie, dat 
ze sterk waren en wij niets cadeau kregen. Daarbij won 
onze kop met 2 ½ -1 ½  en verloor de staart maar liefst 
met 4-0 !!! 
Hierdoor zijn we nu samen met ons 4e in de staart te-
recht gekomen en zullen we tegen Rheden moeten win-
nen of in ieder geval gelijkspelen om weer uit de penarie 
te komen. 
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Een uitwedstrijd naar Meppel wordt maar zelden met 
gejuich ontvangen. Toch is de Drentse plaats vrij mak-
kelijk en vooral ook vrij snel te bereiken. Met wind mee 
kun je er tegenwoordig in een uur zijn. Dit seizoen had 
ASV 4 het genoegen naar de Drentse plaats af te rei-
zen. En stom toevallig hadden we deze reis geen wind 
mee, maar storm tegen. Het begon al vlak bij Arnhem. 
Gelukkig had Jan Willem van Willigen de verkeersbe-
richten op de radio goed beluisterd. Voor Beekbergen 
stond een file van vier kilometer. Topoverleg tussen de 
chauffeurs leverde een alternatieve route op, maar na 
een kleine drie kwartier waren we nog maar net bij Apel-
doorn. En dat terwijl de radio intussen zes kilometer file 
meldde voor Beekbergen. Een telefoontje naar Meppel 
leek zo langzamerhand wel gewenst, want of we werke-
lijk om één uur in Meppel zouden zijn, zou nog span-
nend worden. Intussen wist de radio te melden dat even 
voorbij Zwolle acht en niet veel later zelfs tien kilometer 
file stond tot aan Staphorst. Hans Rigter twijfelde niet en 
ging bij Zwolle Zuid over op de alternatieve route. En 
daar waar de reisgenoten van Hans intussen wisten, dat 
de klokken niet aangezet zouden worden, begonnen de 
spelers in de andere auto flink te zweten. Daar kwam 
nog bij dat zij de verkeersberichten niet gehoord had-
den. “Is die Hans nu helemaal gek geworden. Ligt er 
zo’n prachtig stuk asfalt van Zwolle naar Meppel en 
maakt hij er geen gebruik van”, ik hoorde het de man-
nen zeggen. Zelf werd ik steeds rustiger van de natuur-
vriendenrit. Eerst drie kwartier door het bos, vervolgens 
een stuk asfalt door de weilanden, daarna om een 

nieuwbouwwijk bij Hasselt heen en vervolgens over een 
dijk opnieuw door weilanden om tenslotte langs het wa-
ter te rijden. De borden Meppel verschenen en maar 
twintig minuten te laat verschenen we achter de borden 
op de Korenmarkt van Meppel. De laatste druppel adre-
naline was door zoveel natuur uit mijn lijf verdwenen en 
als een mak schaap ging ik en met mij velen naar de 
slachtbank.  
 
Fouten in de eerste uren, gebrek aan ELO, lange reis; 
allemaal oorzaken van de nederlaag die zou volgen. Ex-
cuses? Nee, die waren er niet. Wij maakten gewoon te-
veel fouten. Hans Rigter had zijn dag. Hij loodste ons 
via binnenwegen naar Meppel en vervolgens loodste hij 
zijn sterke tegenstander Gerhard Pauptit op het verkeer-
de pad. Het zou de enige zege blijven die middag. Zelf 
liep ik door de afgrond heen tegen Richard Berendsen, 
maar juist toen ik weer boven kwam, ging ik weer in de 
fout. Een “mooie” nederlaag in plaats van een mooie ze-
ge. Wat scheelt het? Voor de oprechte schaakliefhebber 
heel weinig, maar als teamspeler heel veel! Elders in dit 
nummer van ASV-Nieuws vindt u meer van deze partij. 
Alles bij elkaar was het gewoon niet goed genoeg. Te-
gen het sterke Meppel kun je dat beter hebben dan te-
gen een concurrent voor de lagere plaatsen. Maar toch 
…. iedere wedstrijd wil je winnen, ook tegen Meppel, 
hoe sterk ook. De volgende ronde gewoon weer thuis, 
geen files en hopelijk meer adrenaline! Dan moet het 
maar eens gebeuren. 

Meppel - ASV4 
Erik Wille 

Daglichtschaak seizoen 2005-2006     
  Naam pnt partij Elo TPR 
1. Rob Cornips 2.5 3 1825 1887 
2. Theo Carpentier 2.5 3 1667 1885 
3. Jan Vermeer 2 3 1636 1821 
4. Albert Marks 2 3 1722 1893 
5. Henk ter Horst 2 3 1489 1754 
6. Horst Eder 2 3 1478 1538 
7. Fritz Vriendelijk 1.5 2 2010 2090 
8. Theo Jurrius 1.5 3 2086 1908 
9. Dick Hajee 1 1 1530 1639 
10. Hans Donker 1 3 1635 1462 
11. Peter Hamers 1 3 1375 1395 
12. Gerrit Verbost 1 3 1357 1323 
13. Paul Waenink 1 3 1965 1630 

14. 
Jacques Gosse-
ling 0 3 1216 1049 

15. 
Jacob Zandber-
gen 0 3 1429 1053 

Daglichtschaak seizoen 2005-2006 01-11-2005 
  Naam pnt partij Elo TPR 
1. Albert Marks 5 6 1742 1939 
2. Theo Jurrius 4.5 6 2088 2018 
3. Henk ter Horst 4 4 1511 1765 
4. Fritz Vriendelijk 4 4 2025 2071 
5. Theo Carpentier 3.5 6 1661 1726 
6. Hans Donker 3.5 5 1647 1627 
7. Rob Cornips 3.5 6 1795 1653 
8. Jan Vermeer 3 6 1629 1691 
9. Henk Kuiphof 3 3 1508 1674 
10. Horst Eder 3 6 1485 1459 
11. Paul Waenink 2.5 3 1965 1633 
12. Wim Zunnebeld 2.5 3 1467 1406 
13. Bob Hartogh Heijs 2.5 3 1425 1424 
14. Peter Hamers 2.5 3 1375 1404 
15. Dick Hajee 2.5 1 1530 1630 

16. 
Jonathan van der 
Krogt 2 3 1295 1234 

17. Hans Meijer 2 3 1524 1270 
18. Jacob Zandbergen 2 6 1437 1288 
19. Gerrit Verbost 1 6 1331 1165 
20. Jacques Gosseling 0 0 1200 1025 
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In de vorige aflevering van deze rubriek hebben wij aan 
u de eerst tien vragen van de “De Grote Ernie en Barth 
FIDE Regels-quiz” voorgelegd. Hierna treft u de vragen 
nogmaals aan, waarbij ze dit maal zijn voorzien van de 
goede antwoorden.  
 
De vorige keer daagden wij u uit uw antwoorden toe te 
zenden aan de redactie van ASV-nieuws. Niemand 
heeft deze uitdaging echter opgepakt. In deze aflevering 
treft u tevens het tweede deel van de quiz aan. Weder-
om dagen wij u uit uw antwoorden aan de redactie toe 
te zenden. Uw antwoorden zien wij graag uiterlijk 15 de-
cember a.s. tegemoet. Voor de inzenders worden prij-
zen beschikbaar gesteld. Veel plezier met het tweede 
deel van “De Grote Ernie en Barth FIDE Regels-quiz” en 
de antwoorden van het eerste deel. 
 
Vraag 1 
 
Uit hoeveel en welke delen bestaat de “Regels voor het 
Schaakspel”? 
 
Antwoord vraag 1 
 
“De Regels voor het Schaakspel” bestaat uit vier delen: 
het Voorwoord; 
de Basis spelregels, de artikelen 1 t/m 5; 
de Wedstrijdregels, de artikelen 6 t/m 14; 
het Aanhangsel, dat zes onderwerpen behandelt, te we-
ten: 

de afgebroken partij; 
rapidschaak; 
snelschaak; 
versneld beëindigen buiten aanwezigheid van een 

arbiter; 
de notatie van schaakpartijen; 
regels voor het schaken met blinden en visueel ge-

handicapten. 
 
Vraag 2 
 
Mag u, indien u niet aan zet bent, een of meer stukken 
op hun velden rechtzetten? 
 
Antwoord vraag 2 
 
Deze vraag dient met neen te worden beantwoord. Arti-
kel 4.2 bepaalt, dat onder de voorwaarde dat u eerst de 
bedoeling daartoe kenbaar maakt (b.v. door “j’adoube” 
of “ik zet recht” te zeggen), u als u aan zet bent een of 
meer stukken op hun velden mag recht zetten.  
 
Vraag 3 
 

Wanneer heeft u uw schaakpartij gewonnen? 
 
Antwoord vraag 3 
 
Artikel 5.1 behandelt het winnen van de partij.  
a). De partij is gewonnen door de speler die de koning 
van zijn tegenstander heeft matgezet. Dit beëindigt de 
partij onmiddellijk. Voorwaarde hierbij is wel, dat de zet 
waarmee de matpositie werd bereikt, reglementair was. 
b). Daarnaast is de partij gewonnen door de speler 
wiens tegenstander zegt dat hij opgeeft. Ook dit beëin-
digt de partij onmiddellijk. 
 
Vraag 4 
 
Bepaalt de zwartspeler of de witspeler waar de schaak-
klok wordt geplaatst? 
 
Antwoord vraag 4 
 
Vraag 4 is een strikvraag. Noch de zwartspeler, noch de 
witspeler bepaalt waar de schaakklok wordt geplaatst. 
Artikel 6.4 bepaalt namelijk, dat de arbiter - en niet de 
speler dus - bepaalt waar de schaakklok wordt ge-
plaatst. 
 
Vraag 5 
 
Stel, dat een speler bij de aanvang van de partij niet 
aanwezig is. Heeft hij zijn partij dan verloren of mag hij 
ook op een later tijdstip nog achter het bord plaatsne-
men en zijn partij spelen? 
 
Antwoord vraag 5 
 
Artikel 6.7 bepaalt, dat een speler de partij verliest als hij 
meer dan een uur na het te voren vastgestelde aan-
vangstijdstip van de zitting aan het schaakbord ver-
schijnt, tenzij de regels voor de wedstrijd anders bepa-
len of de arbiter anders beslist. 
 
Vraag 6 
 
Stel, dat zwart verloren staat, maar dat de partij nog 
gaande is en hij op dat moment terecht claimt, dat de 
beginopstelling onjuist was. Welke beslissing dient de 
arbiter dan te nemen? 
 
Antwoord vraag 6 
 
De arbiter dient de partij ongeldig te verklaren. Artikel 
7.1, sub a, bepaalt immers, dat indien tijdens een partij 
wordt geconstateerd dat de beginopstelling onjuist is, de 
partij ongeldig moet worden verklaard en een nieuwe 

De Regels voor het Schaakspel (13) 
“De Grote Ernie en Barth FIDE Regels-quiz - deel 2” 

 

door Nico Schoenmakers onder auspiciën van Barth Plomp 
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partij moet worden gespeeld.  
 
Vraag 7 
 
U neemt deel aan een schaaktoernooi. Wie is eigenaar 
van het notatieformulier waarop u uw partij noteert? 
 
Antwoord vraag 7 
 
Artikel 8.3 bepaalt, dat de notatieformulieren eigendom 
van de organisator van de wedstrijd zijn. 
 
Vraag 8 
 
U heeft zojuist een zware partij met wit gespeeld en ge-
wonnen. Abusievelijk vult u als uitslag 0-1 in, waarna u 
en uw tegenstander het notatieformulier ondertekenen en 
bij de wedstrijdleiding inleveren. Wat is de uitslag van uw 
partij? 
 
Antwoord vraag 8 
 
Een hard gelag voor uw noeste arbeid, maar het punt is 
voor uw tegenstander. Immers artikel 8.7 bepaalt, dat 
aan het einde van de partij beide spelers beide notatie-
formulieren dienen te ondertekenen, waarbij de uitslag 
van de partij wordt aangegeven. Zelfs als dit incorrect is, 
blijft deze uitslag gehandhaafd tenzij de arbiter anders 
beslist. 
 

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   
december 

We verkopen dan geen ijs! 

(advertentie) 

 

Vraag 9 
 
Wanneer zijn de regels voor het “versneld beëindigen” 
van toepassing? 
 
Antwoord vraag 9 
 
Artikel 10.1 bepaalt, dat “versneld beëindigen” de laats-
te fase van een partij betreft, waarin alle resterende 
zetten in een begrensde tijd moeten worden gedaan. 
De regels voor het “versneld beëindigen” zien dus op: 
de laatste fase van een partij; en 
alle zetten moeten in een begrensde tijd worden ge-

daan. 
 
Vraag 10 
 
In uw partij zijn de regels voor het versneld beëindigen 
van toepassing. Gedurende welke periode mag u nu 
remise claimen? 
 
Antwoord vraag 10 
 
Zodra u minder dan 2 minuten op de klok heeft mag u 
remise claimen. Artikel 10.2 bepaalt immers, dat als de 
aanzet zijnde speler minder dan 2 minuten op zijn klok 
over heeft, dan mag hij remise claimen voor dat zijn 
vlag valt. Hij moet de klokken stil zetten en de arbiter 
waarschuwen. 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Nu volgen de nieuwe vragen, hè Barth“? 
Barth: “Nu volgen inderdaad de nieuwe vragen, hè Er-
nie”. 
Ernie: “Spannend, hè Barth”? 
Barth: “Inderdaad Ernie, inderdaad“. 
 
Vraag 11 
 
Wat is het doel van het schaakspel? 
 
Vraag 12 
 
Mogen bij de rokade twee handen worden gebruikt? 
 
Vraag 13 
 
Wanneer heeft u uw schaakpartij gewonnen? 
 
Vraag 14 
 
Stel beide spelers zijn bij de aanvang van de partij niet 
aanwezig. Verliezen dan beide spelers de tijd die ver-
loopt totdat zij arriveren of verliest dan een van beide 
spelers de tijd die verloopt tot hij arriveert?  
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Vraag 15 
 
Stel een speler heeft het voorgeschreven aantal zetten 
in de toegewezen tijd niet voltooid. Heeft hij zijn partij 
dan altijd verloren of zijn hier uitzonderingen op moge-
lijk? 
 
Vraag 16 
 
Stel het schaakbord is verkeerd neergelegd en dit wordt 
tijdens een partij geconstateerd. Moet de partij dan wor-
den overgespeeld? 
 
Vraag 17 
 
Mag ik tijdens een partij mijn notatieformulier afdekken, 
zodat mijn tegenstander mijn notatie niet kan lezen? 
 
Vraag 18 
 
In uw partij zijn de regels voor het versneld beëindigen 
van toepassing? U heeft remise geclaimd. Wanneer 
dient de arbiter uw partij remise te verklaren? 
 

Vraag 19 
 
U speelt tegen een “tijdnood-junkie”. U verwacht dat uw 
tegenstander nog zeker een uur in de stelling zal 
‘wroeten’ alvorens een zet te doen. Mag u in die periode 
boodschappen gaan doen bij de supermarkt? 
 
Vraag 20 
 
Welke straffen kan de arbiter opleggen? 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Denk je Barth, dat de ASV-leden nu wel antwoor-
den durven in te sturen, Barth“? 
Barth: “Ja Ernie, dat denk ik wel Ernie”. 
Ernie: “Ik ben benieuwd hoeveel antwoorden ze dan 
goed zullen hebben, Barth”? 
Barth: “Ja Ernie, dat zal mij ook benieuwen, Ernie”. 

Half werk blijkt een heel goed begin! 
Frank Schleipfenbauer 

ASV 2; Hoe is de huidige situtatie…?  
 
Maakte ik me na de eerste ronde nog zorgen over de 
duiding van het 4-4 gelijkspel van ASV 2 tegen Zuker-
tort Amstelveen 3 (en dat met 4 invallers!)??  
Was ik vooraf bang dat handhaving in de 3e klasse een 
moeilijke opdracht moest zijn? 
 
Ik kan het me bijna niet meer voorstellen! 
 
Na de wedstrijden tegen VAS 3 (uitwinst met 2-6!) en 
BAT Zevenaar (thuiswinst met 4.5-3.5) kan ik stellen 
dat ASV 2 dit seizoen een formidabele start kent en fier 
op de 1e plaats staat. 
Over degradatie hoeven we ons voorlopig dan ook 
geen zorgen meer te maken.  
De trotste koppositie deelt ASV 2 momenteel met onze 
eveneens sterk gestarte stadsgenoten van de Toren!  
Nu al een klein Arnhems(ch) feestje dus! 
 
Worden we dan kampioen….? 
 
Voorlopig hoef ik me ook daar nog niet druk over te ma-
ken. De verschillen in de klasse 3C zijn niet groot en 
het seizoen is nog heel lang.  
 
De komende ronde zaterdag 26 november a.s. spelen 
we tegen Kijk Uit in IJmuiden. Momenteel de nummer 
laatst. Een makkie? Zeker niet! Terwijl wij goed scoor-

den tegen de ploegen die momenteel 7, 8 en 9 staan, 
verloren zij (nipt) van de ploegen op plek 2, 3 en 6! 
Kortom een zinnige voorspelling is nog onmogelijk. 
 
De wedstrijden in de 2e en 3e ronde ….? 
 
Over de wedstrijd tegen VAS 3 (Amsterdam) kan ik ei-
genlijk heel kort zijn. 
De heenreis ontaarde in een, nagenoeg compleet, 
zwart rijdend ASV team in de Amsterdamse Metro 
(hetgeen volgens planning net voldoende Adrenaline 
opleverde voor een topprestatie). 
Na een 3 uurtjes spelen stonden we (daarom!) plotse-
ling 0-3 voor (Sjoerd, Fred en ikzelf). Na 3.5 uur spelen 
kwamen daar nog 2 punten bij (Kees Sep en Theo) En 
na 2 verloren partijen (Kees Verkooijen en Fokke) 
maakte Vincent het 6e punt. 
 
Helaas heb ik geen partijtjes ontvangen maar naast 
een aantal bokken van de tegenstanders (Sjoerd, Theo 
en Fred kregen een stuk cadeau) zaten er enkele ju-
weeltjes bij. Met name de winst van Vincent, in een be-
tere maar ook extreem vastgeroeste stelling, dwong 
respect af. 
 
Na de wedstrijd werd een culinaire surpriseparty ge-
vierd bij een Indiaas 21/2 sterren restaurant onder bege-
leiding van De Oriëntaalse Voedsel Expert; Fokke 
Jonkman! 
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De thuiswedstrijd tegen BAT Zevenaar was wat betreft 
spanning (en wellicht ook gastronomie) het andere ui-
terste.  
 
Na een 3-tal uren spelen scoorde ik de eerste nul voor 
ons scorebord. (Het was een extreem kansloze en nut-
teloze partij van mijn kant! Is er nog hoop?) Terwijl al-
leen Fred heel goed leek te staan was er op geen enkel 
ander bord enige duidelijkheid. 
 
Na een aantal remises in onduidelijke (Koert en Sjoerd) 
of zeer duidelijke stand (Daan) stond BAT nog steeds 
een punt voor terwijl er bij Vincent (mindere stand), 
Fokke (klein voordeel/onduidelijk), Fred (hooguit remise 
door ongelijke lopers) en Theo nog niets echt duidelijk 
was. 
 
Kortom er was vrees voor een klein verlies totdat Fokke 
zijn rug rechtte en de koning van de tegenstander op-
joeg achter de linies, hetgeen damewinst opleverde. 
Zie het partijenblok. 
Fred moest ondertussen berusten in remise waardoor 
bij een 3-3 stand alles afhankelijk was van Vincent en 
Theo.  

 
Vincent kon inmiddels alleen nog maar op remise ho-
pen met een dame + 2 pionnen tegen 2 torens + 3 pi-
onnen. (Ik moet bekennen dat ik geen cent meer voor 
hem gaf.) Terwijl Theo een verraderlijk eindspel D+P 
tegen D+P met beide heel veeeeeel pionnen op het 
bord had. 
 
Om verassingen te voorkomen (En voor mijn eigen 
nachtrust) kreeg Theo daarom de korte en heldere op-
dracht; Ga voor de winst! Hetgeen hij dan ook trouw 
deed! 
Dat het niet zo eenvoudig was kunt u allen lezen in het 
partijenblok. Een analyse die zeker de moeite waard is! 
 
Vincent deed daarna wederom het (volgens mij) schier 
onmogelijke. Hij hield het eindspel remise omdat hij 
(weer scherper dan ik) had gezien dat zijn tegenstander 
niet aan remise kon ontkomen. 
 
Kortom bij het 2e wederom een feest. 
Het werd ditmaal, iets minder uitbundig, een traditionele 
maaltijd bij … u raadt het al; de Chinees. 
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Uitslagen ASV 2 2e en 3e ronde; 
 
VAS 3           1966 - ASV 2                 1983 2 - 6 
1. Niek Oud        2053 - Sjoerd van Roosmalen  2038 0 - 1 
2. Jan Wilmink     1963 - Frank Schleipfenbauer 2065 0 - 1 
3. Ton Mol         2059 - Vincent de Jong       1960 0 - 1 
4. Floris Schoute  2170 - Fred Reulink          1984 0 - 1 
5. Mustapha Yahia  1945 - Fokke Jonkman         1979 1 - 0 
6. Henk Westerman  1891 - Theo Jurrius          1968 0 - 1 
7. Jan Nagel       1846 - Kees Sep              1975 0 - 1 
8. Sietske Greeuw  1804 - Kees Verkooyen        1896 1 - 0 
 
 
   ASV 2                 2004 - BAT Zevenaar        2030 4½ - 3½ 
1. Sjoerd van Roosmalen  2038 - Guust Homs          2221 ½  - ½ 
2. Vincent de Jong       1960 - Michel van Leeuwen  2089 ½  - ½ 
3. Frank Schleipfenbauer 2065 - Dennis Arts         2073 0  - 1 
4. Koert van Bemmel      2002 - Wim Ratering        2065 ½  - ½ 
5. Daan Holtackers       2035 - Arie Huysman        1983 ½  - ½ 
6. Fokke Jonkman         1979 - Henk Karssen        1963 1  - 0 
7. Fred Reulink          1984 - Thomas Verfuerth    1959 ½  - ½ 
8. Theo Jurrius          1968 - Toon Janssen        1891 1  - 0 
 
Stand en uitslagen ASV 2 na 3 ronden; 
 
Klasse 3C                  Mp Bp  1  2  3  4   5   6  7   8  9   10 Ra   TPR 
1.  ASV 2                  5  14½ x  .  .  .   .   .  4½  6  4   .  1991 2053 
2.  De Toren Arnhem        5  13  .  x  .  4   .   .  4½  .  .   4½ 1958 2054 
3.  Voorschoten            4  14½ .  .  x  .   .   .  3½  5½ .   5½ 2030 2028 
4.  ZSC-Saende             4  13½ .  4  .  x   5½  4  .   .  .   .  2058 2022 
5.  Paul Keres 2           4  12½ .  .  .  2½  x   5  .   .  5   .  2031 1997 
6.  Wageningen 2           3  13  .  .  .  4   3   x  .   .  .   6  1955 2049 
7.  BAT Zevenaar           2  11½ 3½ 3½ 4½ .   .   .  x   .  .   .  2030 1986 
8.  VAS 3                  2  9   2  .  2½ .   .   .  .   x  4½  .  1955 1894 
9.  Zukertort Amstelveen 3 1  10½ 4  .  .  .   3   .  .   3½ x   .  1951 1941 
10. Kijk Uit               0  8   .  3½ 2½ .   .   2  .   .  .   x  1937 1861 
 
 
    ASV 2                                              1    2   3 Ap  Bp    %    Brd    Kl   KNSB TPR   RaTg   W-We 
1.  Sjoerd van Roosmalen  ½ 1 ½ 3  2  67  1,3 1w 2038 2232 2107 +0,8 
2.  Frank Schleipfenbauer ½ 1 0 3  1½ 50  2,0 3z 2065 2032 2032 -0,1 
3.  Vincent de Jong       1 1 ½ 3  2½ 83  3,0 3w 1960 2332 2059 +1,4 
4.  Koert van Bemmel      - - ½ 1  ½  50  4,0 1w 2002 2065 2065 +0,1 
5.  Daan Holtackers       ½ - ½ 2  1  50  4,0 2z 2035 1992 1992 -0,1 
6.  Paul de Freytas       0 - - 1  0  0   5,0 1z 1890 1714 1923 -0,5 
7.  Fred Reulink          - 1 ½ 2  1½ 75  5,5 2z 1984 2258 2064 +0,7 
8.  Fokke Jonkman         - 0 1 2  1  50  5,5 2w 1979 1954 1954 -0,1 
9.  Erik Wille            1 - - 1  1  100 6,0 1w 1990 2148 1919 +0,4 
10. Kees Sep              - 1 - 1  1  100 7,0 1w 1975 2104 1846 +0,3 
11. Barth Plomp           ½ - - 1  ½  50  7,0 1z 1938 1862 1862 -0,1 
12. Theo Jurrius          0 1 1 3  2  67  7,3 1w 1968 1968 1843 +0,0 
13. Kees Verkooyen        - 0 - 1  0  0   8,0 1z 1896 1657 1804 -0,6 

Partijenblok ASV 2 
 
(1) Theo Jurrius (1968) - Toon Janssen (1950) [B07] 
ASV 2 - Bat Zevenaar 1   4½  - 3½  (3.8),  
[3e Klasse C KNSB] 
Analyse; Theo Jurrius 
 

 
Wit heeft na de opening enkele goede mogelijkheden op 
zeer goed spel gemist, waarna zwart na hard verdedi-
gen in grote tijdnood enkele kansen miste op zeer goed 
eindspel. Dit is de stelling na de 40ste zet van zwart. 
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Daar Vincent nog niet direct zeker was van remise moest 
ik doorspelen. Het eindspel lijkt ook beter voor wit en dat 
dacht ik ook tijdens de partij, maar niets is minder waar, 
zwart heeft genoeg manieren naar remise, maar hij moet 
ze wel weten te vinden. 
41.Pd4  
41.Kg3 om de koning eerst wat beter neer te zetten haalt 
niet veel uit, maar ik zal hier niet verder op ingaan. 
41…De5  
41…Pe5 42.Pc6 (42.Kg3 Kf8 en dan Pc6 veranderd niet 
veel) 42…Pxc6 (zwart moet wel, hij mag met de dame de 
dekking van veld f6 en de achterste lijn niet opgeven van-
wege mat, bijvoorbeeld: 43.Pxe5 dxe5 44.Dxe5 Dg4+ 
45.Kf2 Dh4+ 46.Dg3 met mat of dameverlies.) 43.dxc6 (De 
witte vrijpion in combinatie met de matdreigingen lijken 
goed voor wit, maar zwart kan alles net dichthouden en 
heeft als troef achter de hand dat de witte koning in het 
open veld staat. Als de zwart dame in de witte stelling 
komt is eeuwig schaak moeilijk te vermijden omdat wit niet 
uit de schaakjes kan lopen.) 43…Kf8! (zwart moet zijn ko-
ning zo snel mogelijk uit de gevaren hoek weghalen en 
richting vrijpion gaan, bijvoorbeeld: a) 43…Dc7 44.Df6 Kf8 
45.Dc3 wit zet eerste zijn koning beter neer alvorens ver-
der te gaan, zwart heeft toch geen goede zetten 45…Ke7 
46.Kf3 Kd8 47.Dh8+ Ke7 48.Da8! [48.Dxh7? Dxc6 49.Dg7 
Dc4 40.Df6+ Ke8 41.h7 Df1+ met eeuwig schaak] 48…d5 
[zwart heeft geen nuttige zetten meer, bijvoorbeeld: 48…
Ke6 49.Db7! Dd8 50.c7 en uit, zie hier waarom de koning 
naar f3 is gegaan, nu heeft zwart geen schaak op g5 
meer.] 49.exd5 Kd6 50.Db7 is nu het simpelst. 50…Dxb7 
51.cxb7 Kc7 52.Ke4 Kxb7 53.Ke5 Kc7 54.d6+ Kc6 55.a3 
Kd7 56.Kd5 Kd8 57.Kc6 Kc8 58.d7+ Kd8 59.Kd6 en nu 
volgt na f6 of a5 mat op de onderste lijn +-   b) 43…De6 
44.Kg3! weer die koning goed neer zetten, Da2+ wordt nu 
weer uit de stelling gehaald. 44…Kf8 45.c7 Ke7 maakt niet 
zoveel uit wat nu met de dame of koning doet, de winst 
komt steeds op hetzelfde neer. 46.Dc1 Dc8 [46…De5+ 
47.Kf3 en de schaakjes zijn op] 47.Dc6 Ke6 48.Kf4 Ke7 
49.a3! Dh3 [49…d5 50.Ke5 dxe4 51.Dd6+ Ke8 52.Kf6 
Df5+ 53.Kg7 missie voltooid met winst] 
 
 

 

 

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
 

Steenstaat 90 
6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 

 
50.c8P+! [niet 50.c8D Df1+ met eeuwig schaak!] 50…Kd8 
51.Dxd6+ Kxc8 52.Dxa6+ Kc7 53.Da7+ Kc6 54.Dc5+ Kd7 
55.Dxb5+ met winst, de witte koning vindt een veilig heen-
komen op de damevleugel en eventueel zelfs in de hoek 
bij de zwarte pionnen.) 44.Kf3 (dekt de e-pion en onttrekt 
zich aan een eventueel schaakje op g5) 44…Ke8 en wit 
kan geen vorderingen meer maken, bijvoorbeeld 45.Dc1 
De6 46.c7 Dh3+ met eeuwig schaak.  
42.Dxe5 dxe5  
 
42…Pxe5 Kan ook en heeft als voordeel dat wit geen ster-
ke vrijpion op d5 krijgt. 43.Pc6 (nu we toch zo uitgebreid 
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bezig zijn, een leuke variant is: 43…Kf8 44.Pxe5 dxe5 
45.Kf3 Ke7 46.Kg4 f6 [46…Kd6 is ook remise] 47.gxf6 
Kxf6 48.d6 Ke6 49.Kg5 Kxd6 50.Kf6 Kd7 51.Kg7 
[51.Kxe5 Ke7 is ook remise] 51…Ke7 [niet 51…g5?? 
52.Kxh7 g4 53.Kg8! g3 54.h7 g2 55.h8D g1D+ 56.Dg7+ 
Dxg7 57.Kxg7 Ke7 58.Kg6 Ke6 59.a3 Kd7 60.Kf6 Kd6 
61.Kf5 en wit wint!] 52.Kxh7 Kf7 53.Kh8 g5  
 

 
 

en om remise te maken moet wit nu 54.a4!! [54.h7 g4 
55.a4 g3 en zwart wint] spelen 54…bxa4 [54…g4 55.a5 
g3 56.h7 met pat] 55.b5! axb5 56.h7 g4 pat!) 43…Kf8 
44.Pb8 (wat anders? 44.Pxe5 dxe5 en het pionneneind-
spel is wederom remise en na een koningszet krijgt 
zwart genoeg tijd om alles dicht te zetten) 44…Ke7 
45.Pxa6 Kd7 (het witte paard zit opgesloten in de hoek) 
46.Kg3! (46.Pb8+ lijkt logisch maar is nog een goede 
poging om zelfs te verliezen! 46…Kc7 47.Pc6 Pxc6 
48.dxc6 Kxc6 49.Kf3 Kd7! De witte pion op a2 is waar-
deloos 50.Ke3 Ke6 51.Kd4 f6 52.gxf6 Kxf6 53.Kd5 Ke7 
en zwart wint, hij heeft een gedekte vrijpion op g6 en wit 
kan geen vrijpion creëren op de damevleugel.) 46…Kc8 
47.Kf4 (als zwart nu Kb7 speelt volgt Pc5+! En zwart 
kan het paard niet nemen omdat hij dan zijn eigen paard 
verliest en er een verloren pionneneindspel resteert) 
47…Pd7 (47…Pd3+ 48.Ke3 Pe5 49.Kf4 enz =) 48.e5! 
Kb7 (48…Pxe5 49.Pc5 en het witte paard ontsnapt: 
49…dxc5 50.Kxe5 c4 51.Kd4 Kd7 52.a4 bxa4 53.Kxc4 
en wit wint zelfs 53…Kd6 54.b5 a3 55.Kb3 Kc5 56.d6! 
Kxd6 57.Kxa3 +- ; 48…dxe5+ 49.Ke4 f5+ 50.exf6ep 
Pxf6+ 51.Ke5 is kansrijk voor wit) 49.Ke4 Pb6 50.Pc5+ 
dxc5 51.bxc5 met een ingewikkelde stelling: 

Hoewel ik denk dat remise toch het meest waarschijnlij-
ke resultaat is. 
43.Pc6 f6! 
Zwart moet snel tegenspel ontwikkelen op de konings-
vleugel 
 44.gxf6 Kf7 45.Pb8  
Voorbereiden met 45.Kf3 heeft ook niet veel zin. 45…
Kxf6 46.Pb8 Kg5 47.Pxa6 Kxh6 48.Pc5 Kg5 zwart heeft 
de koningsvleugel alweer leeg en is op tijd terug met zijn 
koning dus haast is voor wit geboden. Zie verder de 
analyses na de 47ste zet van zwart. 
45…Kxf6  
Na de partij werd al snel 45…Pd2 gevonden met de 
conclusie dat dit zelfs kansen voor zwart zou opleve-
ren!? Maar ook nu moet zwart erg oppassen niet te ver-
liezen! (Nu ziet 46.Pxa6 Pxe4 47.Pc5 Pxf6 er aardig uit 
voor zwart maar hij moet erg oppassen! Zie: 48.d6 Pd5 
49.a3 Pe3+ 50.Kf3 Pc4 51.Pe4! Ke6 [51…Pxa3 
52.Pg5+ en wint] 52.Pg5+ Kxd6 53.Pxh7 Ke7 54.Pg5 
Kf8 55.Ke4 Kg8 56.Kd5 Kh8 en geen van beide komt 
verder = (vraagje: haal de witte  pionnen van a3 en b4, 
het zwarte paard van c4 en de zwarte pionnen van b5 
en e5 maar weg, kan wit nog winnen?) Wit heeft ook 
nog: 46.d6 Kf6 47.Pd7+ Ke6 en nu a) 48.Pxe5 Pxe4 
49.d7 Ke7 50.Pxg6+ Kxd7 51.Pf8+Ke7 52.Pxh7 Kf7 
53.Kf3 Pc3 en wit kan niet voorkomen dat zwart de da-
mevleugel opruimt =  b) 48.Pf8+ Kxd6 49.Pxh7 Pxe4 
(49…Ke7 50.Pg5 Kf8 51.Kf2 Pb1 en wit komt ook niet 
verder =) 50.Kf3 Pd2+ (50…Kd5 51.Ke3 g5 [51…Pd6 
52.Pf6+ Ke6 53.h7 Pf7 54.Pe4 en zwart heeft het nog 
heel moeilijk: 54…Kd5 55.Kd3! Ph8 56.Pg5 Kc6 57.Ke4 
Kd6 58.a3 Kd7 59.Kd5 Ke8 60.Ke6! Kf8 61.Kf6 en wit 
wint of 54…Ph8 55.Pc5+ Kd5 56.Pxa6 Kc4 57.a3 Kb3 
58.Ke4 Pf7 59.Kd5 Kxa3 60.Pc5 Kxb4 61.Pd3+ Kc3 
62.Pxe5 Ph8 63.Ke6 b4 64.Pf7 b3 65.Pxh8 b2 66.Pxg6 
b1D 67.h8D+ en dit is geloof ik wel remise] 52.Kf3 Pd2+ 
53.Kg4 Ke6 54.Pxg5+ Kf6 55.Kh5 Pc4 56.Pe4+ Kf7 
57.Kg5 Kg8 58.Kg6 en wit wint) 51.Ke2 Pe4 52.Pf8 Pg5 
53.h7 Pxh7 54.Pxh7 met remise.  
46.Pxa6 Kg5 47.Pc5  
47.Pc7 Pd6 48.Kxh6 Pe6+ 49.Pc5 Kg5 en zwart houd 
het makkelijk, bijvoorbeeld: 50.Kf3 h5 51.a4 bxa4 
52.Pxa4 Kf6 53.Pc5 h5 = 
47…Kf4?!  
47…Kxh6 (veel sterker, snoept de belangrijke h6 pion 
mee en veel belangrijker, de koning blijft binnen het vier-
kant van de pion zodat 48.Pb7 niet meer gaat 48…Kg5 
49.d6 Pb6 50.Pc5 Kf6 51.d7 Ke7 52.Pe6 en nu a) 
52….Pxd7 53.Pc7 Pf6 54.Kf3 g5 55.Pxb5 h5 56.Pc3 h4 
57.a4 en remise of b) 52…Kxd7 53.Pf8+ Ke7 54.Pxh7 
Pa4 55.a3 Pb6 56.Pg5 Pc4 en het is zwart die op winst 
kan gaan spelen.) 48.a4 (nu de zwarte koning 2 verbon-
den vrijpionnen heeft gecreëerd op de koningsvleugel, 
moet snel handelen aan de andere kant) 48…bxa4 
49.Pxa4 Pd6 (blokkeert beide vrijpionnen en valt ook e4 
aan) 50.Pc5 (50.Pc3 om de b-pion te laten oprukken is 
te langzaam, daar het zwarte paard ook veld b7 blok-
keert zonder te verplaatsen: 50…Kh5 51.Kg3 g5 52.b5 
g4 53.b6 Kg5 54.Pa4 Pb7 55.d6 Pxd6 56.Pc5 h5 57.b7 
h4+ 58.Kh2 Pxb7 59.Pxb7 Kf4 60.Pd6 h3 61.Pf7 Kxe4 
62.Kg3 Kd5 63.Ph6 met remise. Na de tekstzet moet 
zwart nog nauwkeurig spelen om de remise binnen te 
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halen) 50…Kg5 51.Kf3 Pc4 (bijvoorbeeld 51…h5 ver-
liest 52.Pd7 Pc4 53.b5 Pd2+ 54.Ke3 Pc4+ 55.Kd3 Pd6 
56.b6 Kf4 57.Pc5 h4 58.Ke2 h3 59.Kf2 g5 60.b7 Pxb7 
61.Pxb7 g4 62.Pc5 g3+ 63.Kg1 Kf3 64.Pd3! h2+ 65.Kh1 
Ke2 66.Pxe5 Kf1 67.Pf3 met winst) 52.b5 Kf6 (de koning 
moet helpen bij de damevleugel en dan pas moet zwart 
met zijn koningsvleugel naar voren) 53.Pa4 Pd6 54.b6 
Pb7 55.Kg4 h5+ 56.Kh4 Ke7 57.Pb2 Kd6 58.Pd3 Pa5 
59.Kg5 Pc4 60.b7 Kc7 61.Kxg6 h4 62.Pf2 Kxb7 63.Kg5 
Kc7 64.Kxh4 Kd6 65.Kg4 Pd2 66.Kf5 Pf1 67.Kg5 Pg3 
68.Kg4 Pxe4 69.Pxe4+ Kxd5 met remise 
48.Pb7 Kxe4?!  
48…Pe3+ had veel meer weerstand geboden, zwart 
haalt namelijk eerste met het paard de pion op h6 op en 
geeft daarna pas zijn paard tegen de witte d-pion. De 
winst weg is zeer smal en je moet het maar vinden! Bij-
voorbeeld: 49.Kg1 Pg4 50.d6 Pxh6 51.d7 Pf7 52.Pd6 
( 52.d8D? Pxd8 53.Pxd8 Kxe4 54.Pf7 h5 55.Kf2 
[55.Pd6+ Kd5 56.Pxb5 Kc4 met remise] 55…Kd5 56.a3 
h4 [ zwart moet wel blijven oppassen! 56…Kc4? 
57.Pd6+ Kb3 58.Pxb5 h4 59.Nd6 Ka4 60.b5 Ka5 61.a4 
en de dreiging Pc4+ waarna de koning terug moet en de 
b-pion doorloopt is niet te pareren +-]57.Kg2 e4 58.Ph8 
Nu moet wit correct spelen om niet zelfs te verliezen! 
58…g5 59.Pf7 g4 60.Ph6 Kc4 61.Pxg4 Kb3 62.Kh3 
Kxa3 63.Kxh4 Kxb4 64.Kg3 Kc3 65.Kf2 met remise) 
52…Pd8 53.Pxb5 Kxe4 54.Pc7! Zie het diagram. 
 

 
snijdt de zwarte koning af, de witte b-pion en het paard 
controleren nu de velden a5, b5. c5 en d5! (54.a4 levert 
niets op. 54…Kd5 55.a5 Kc6 56.a6 Kb6 57.a7 Kb7 en 
wit komt niet verder. Het paard moet zelfs de damevleu-
gel verlaten, omdat de witte koning alleen de 3 zwarte 
vrijpionnen niet kan tegenhouden.) 54…Kd3 enige! 
55.a4! e4! (55…Kc4 56.a5 en de pion loopt door) 56.Kf2 
e3+ (56…Kd2 57.Pd5 h5 58.a5 h4 59.a6 h3 60.a7 h2 
61.Kg2 en wit wint) 57.Ke1 g5 (met de h-pion lopen 
heeft geen zin omdat wit na a8D veld h1 controleert) 
58.a5 g4 59.a6 g3 60.Pd5 g2 61.Pf4+ met winst. Maar 
zie dat maar eens te vinden achter het bord in een half 
uurtje. 
49.d6 Pb6  
Nu is het niet moeilijk meer, de pion op h6 is al heel ver. 
50.Pc5+ Kd4 51.d7 Pxd7 52.Pxd7 e4 53.Kf2 Kc3   
54.Pf6 Kxb4 55.Pxh7 Kc3 56.Ke3 1–0 

Theo Jurrius 

Fokke Jonkman-Henk Karssen 
ASV2-BAT Zevenaar  
KNSB 3C 3e ronde Arnhem, 05.11.2005 
 
[Fritz 8 (90s)] 

 
 
De stand is hier vrijwel gelijk. Wat moet wit doen aan de 
aanval op pion c3? 23 Ld2 waarop Pc4 volgt? Fokke 
gaat er voor! 
 
23.Pf3-e5 Pb6-c4 Zwart pakt de pion niet waarschijnlijk 
uit angst voor de aanval op f7 maar daarna heeft wit de 
beste kansen. 24.Pe5xc4± Tc8xc4 25.Tb7-b8+Kg8-h7 
26.Lc1–d2 Td5-h5 Gaat volop de tegenaanval.
[26...La5-c7 27.Tb8-a8 e6-e5 28.Ld2-e3+=] 27.f2-f4 
Df6-h4 28.h2-h3 Dh4-g3? [¹28...Th5-f5±] 29.Tf1–f3+- 
Dg3-g6  Nu is Fokke aan de beurt. Hij maakt het goed 
af.  

 
 
30.Da3-f8 Dg6-c2 31.Df8-h8+ Kh7-g6 32.Tb8-g8 [Fritz 
analyseert ook Tg3 nog tot mat; 32.Tf3-g3+ Kg6-f6 
33.Tg3xg7 Dc2-d1+ (33...Dc2xd2?? 34.Tg7xf7+ Kf6xf7 
35.Dh8-h7+ Kf7-f6 36.Tb8-f8#) 34.Kg1–h2 Th5xh3+ 
(34...Dd1xd2?? 35.Tg7xf7+ Kf6xf7 36.Dh8-h7+ Kf7-f6 
37.Tb8-f8#) 35.g2xh3 Dd1xd2+ 36.Tg7-g2+ Kf6-e7 
37.Tg2xd2 La5-c7 38.Tb8-e8+ Ke7-d7 39.Dh8-f8 a7-a5 
40.Df8xf7+ Kd7-c6 41.Df7xe6+ Kc6-b7 42.De6-c8+ Kb7-
b6 43.Te8-e6+ Lc7-d6 44.Te6xd6+ Tc4-c6 45.Td2-b2+ 
Kb6-a7 46.Dc8-b7#] 32...Kg6-f5 33.Dh8-h7+ 1–0 
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Mijn naam is John Sloots. 
Ruim 50 jaar geleden geboren in Apeldoorn. 
Woon daar inmiddels weer sinds 1980 met veel plezier 
met mijn gezin. 
Mijn vrouw en ik hebben aldaar getracht een dochter en 
een zoon op te voeden. 
 
Op mijn 14e jaar heb ik het schaakspel leren kennen bij 
vrienden thuis, waar we met een groepje jongelui de tijd 
verdreven met allerlei spelletjes: schaken dus, en ook 
dammen, stratego, kaarten, maar eveneens voetballen, 
tafeltennis en wielrennen. 
 
Toen ik enige maanden later tijdens een van de 
(befaamde) V&D-simultaans remise mocht maken tegen 
Euwe was ik verkocht. Rond die tijd werd ik ook lid van 
mijn eerste schaakvereniging Ons Genoegen in Apel-
doorn, de club van wijlen Jan Diekmann. Later werd dit 
Schaak Vereniging Apeldoorn (SVA). 
In de periode dat ik jaren later in Arnhem woonde reed 
ik wekelijks naar SMB in Nijmegen, om daar aan de in-
terne competitie deel te nemen. 
Uiteindelijk weer terug in Apeldoorn ben ik bij het Apel-
doorns Schaak Genootschap (ASG) gaan spelen. Het 
(geleidelijk aan) samengaan met SVA enige jaren gele-

den, onder de naam Schaakstad Apeldoorn, resulteerde 
voor de externe competitie in een meesterklasse team. 
Daarvan heb ik 2 jaar lang deel mogen uitmaken. En 
hoewel de resultaten niet denderend waren (ik durf wel 
te zeggen: er had duidelijk meer in gezeten; maar ja, on-
voldoende ervaring op dat nivo kostte te veel hele of 
halve punten), kijk ik daar toch nog steeds met veel ple-
zier op terug. 
Met name ook door de trainingen met geweldige 
schaaktrainer Dvoretski, en met de grootmeesters Artur 
Jusupov, Jonathan Rowson en Peter Wells. Dat waren 
prachtige ervaringen ! 
Na vervolgens nog enige tijd in het 2e team van Schaak-
stad gespeeld te hebben werd het hoog tijd voor een 
nieuwe club. 
Dat is dus ASV geworden; ook logisch als je daar al 
heel veel leden van kent en al 20 jaar meespeelt in het 
Voorjaarstoernooi. 
ASV is een gezellige, sociale en gedreven vereniging, 
waarin vele leden zich intensief inzetten voor de club. 
Met als gevolg een bloeiende, levende club ! 
Ik hoop en verwacht dan ook met veel plezier deel uit te 
kunnen maken van ASV en waar mogelijk een steentje 
bij te kunnen dragen aan deze club. 

Even voorstellen…. 
John Sloots 

Eén interessant moment 
Robert Naasz 

In de eerste externe wedstrijd van ASV5 speelde ik met 
zwart een tamelijk saaie pot die uiteindelijk in remise 
eindigde. Er zat echter één interessant moment in deze 
partij: 

 
 

Diagram 1: stelling na 40.exf5 

Wit heeft net de loper op f5 teruggeslagen waarmee ik 
zijn paard had verwijderd. Ik had op dit moment al niet 
veel tijd meer, in tegenstelling tot mijn tegenstander, en 
besloot even tussendoor het paard te slaan. In deze ge-
sloten stelling dacht ik met een paard meer te kunnen 
bereiken dan met de slechte zwarte loper: 40… Lxa5? 
AAARRRGGGHHHHH!! Dat heb ik weer. Onmiddelijk 
na het uitvoeren van deze zet zag ik het; als wit nu door-
slaat op g6 zal hij winnen zoals eenvoudig te zien is: als 
ik sla op g6 blijf ik een stuk achter, sla ik de loper op c3 
dan haalt wit een dame via gxh7. Simpel toch? Gelukkig 
speelde mijn tegenstander ook deze keer snel. 
41.Lxa5? en na 41...Pf8 werd het uiteindelijk remise. In 
En Passant no. 37 stond dan ook: “in een afwikkeling 
miste de Dierenaar de volle winst”. Ik was hier zelf ook 
heilig van overtuigd. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk 
precies na 41.fxg6 Lxc3 42.gxh7  
 
(zie Diagram 2)? 
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Diagram 2: stelling na 42.gxh7 (analyse) 
 
De situatie lijkt op het eerste gezicht hopeloos, promotie 
is niet tegen te houden. Maar zwart heeft nog wel 42…
e4! 43.h8D. Gedwongen want na 43.Lxe4? g6! is de 
promotie wel voorkomen. 43...exd3 44.Dh7. Wit moet 
de pion tegenhouden. 44…g6! Een cruciaal tussenzetje. 
Direct 44...d2 45.Dc2! Pf6 (zie Diagram 3) en wit zal 
alsnog gaan winnen volgens Fritz.  

 
 

Diagram 3: stelling na 45…Pf6 (analyse, zijvariant) 

 
Na een tijdje analyseren samen met Fritz denk ik dat het 
grote verschil is dat Wit nu net genoeg tijd heeft om met 
de koning op e2 te komen, bv 46.Kg1 Pd7 47.Kf1 Pb6 
48.Ke2 en de loper moet weg van c3 en wit kan met de 
dame gaan spelen. Door het tussenzetje 44…g6 wordt 
Wit echter gedwongen zijn dame naar een ongunstiger 
veld te spelen om de promotie te voorkomen, nl e2 ipv 
c2. Hierdoor kan de koning niet te hulp schieten hetgeen 
een groot verschil maakt. 45.Dh6 d2 46.De3+ 
(46.Dg5+? Kf8 47.De3 d1D) 46...Kf8 47.De2 Pf6 (zie 
Diagram 4)  
 

 
 
 

Diagram 4: stelling na 47…Pf6 (analyse) 
 
Vergelijk deze stelling nu met die van Diagram 3. Nade-
ren met de koning is nu zinloos, zelfs gevaarlijk omdat 
de dame in de weg staat: 48.Kg2 Pd7 49.Kf2 Pe5 
50.Ke3 Pxc4+ 51.Dxc4 d1D en zwart heeft de beste 
kansen. De dame moet de pion op d2 dus blijven bewa-
ken en wit komt daarom niet verder. Fritz produceert de 
volgende variant als hij 17 ply diep mag denken: 48.g4 
Pd7 49.h5 Pe5 50.f4 Pxc4 51.hxg6 fxg6 52.Dxc4 d1D 
53.Dxc3=. Bij nader inzien dus erg verstandig van de 
Dierenaar om hier niet op in te gaan!  

 

Het is opmerkelijk hoe vaak schrijvers van schaakrubrie-
ken precies dezelfde partij in hun krant publiceren. Jam-
mer, want er is zoveel moois. Maar Karel heeft het toer-
nooi gewonnen. Van zijn vier winstpartijen was er maar 
één onder de 35 zetten en dan wordt die dus gekozen 
en wel door iedereen. Vanaf dit nummer beginnen we 
een nieuwe rubriek, waarin we een ASV-er vragen om 
de aandacht van de leden eens op wat anders te vesti-
gen. Als eerste heeft Remco de Leeuw internet in de ga-
ten gehouden met in het achterhoofd de vraag wat afge-

lopen periode nu werkelijk mooi was. 
 
Kijk je vaak rond op internet? 
Ja, Toch wel een paar keer in de week. Het meest kijk ik 
naar drie sites. In de eerste plaats The Week in Chess. 
Hierop wordt ongelofelijk veel gepubliceerd en je haalt 
er ook flink wat nieuwtjes vandaan. Verder kijk ik ook 
naar Schakersinfo – een Nederlandse site en naar 
Chessbase. 
 

Niet in de krant 
Hendrik van Buren 
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Bekijk je alleen partijen van de wereldtop of ook uit het 
kampioenschap van Mexico?  
Wat ik bekijk hangt vooral af van het nieuws. Als er weer 
zo’n nieuw joch van 13 is, die een grootmeester verslaat 
dan wil ik dat wel zien, ook als het in het kampioen-
schap van Mexico is. Uiteraard bekijk ik wat de wereld-
top doet. Maar je kunt lang niet alles bekijken; er moet 
voor mij dus een speciale reden zijn om te kijken. Na-
tuurlijk heb je ook je eigen favorieten. Er zijn een paar 
jongens, die er altijd op losrammen. Als ik partijen te-
genkom van Hillarp Persson of van Nisipeanu dan bekijk 
ik ze. Daar beleef ik meer plezier aan dan aan Kramnik. 
Niet dat ik zelf zo’n wilde schaker ben, maar ik vind, dat 
een partij niet al te saai moet zijn.   
 
Bekijk je partijen ook omdat ze een opening hebben, die 
jij zelf vaak speelt? 
Ja, en niet alleen op internet. Overal waar ik partijen te-
gen kom met zulke openingen zal ik ze bekijken. 
 
Moeten de spelers een minimumrating hebben? 
Daar heb ik niet zo bij stil gestaan. Maar nu realiseer ik 
me, dat ik nooit kijk naar partijen van spelers met een 
Elo onder de 2000.  
 
Sla je de partijen op in een database? 
Dat heb ik lang gedaan, maar ik ben er mee gestopt, 
maar ik weet zelf niet eens waarom. Overigens heb ik 
de nieuwe Chessbase en die doet dat automatisch. 
Eerst wist ik het niet eens, maar toen kwam ik ineens 
allemaal partijen tegen, die ik bekeken had. Mijn base 
was aanvankelijk een half miljoen partijen, maar hij 
groeit natuurlijk steeds wat. 
 
Heb je ook nog tijdschriften?  
Ja, Schaaknieuws en New in Chess. De eerste is nog 

net als toen ik hem leerde kennen. Die is inhoudelijk niet 
of nauwelijks veranderd. New in Chess is wel een ander 
blad geworden. Er staan meer analyses in dan ooit tevo-
ren. Dat zal ook wel moeten, want ze moeten iets an-
ders brengen dan internet geeft. 
 
Je hebt gekozen voor een partij uit het recente wereld-
kampioenschap voor landenteams tussen het Chinese 
dames- en herenteam. Het is inderdaad een adembene-
mende partij. Maar denk je, dat er iets van manipulatie 
aan te pas is gekomen? 
Ik las die suggestie ergens. Maar daar geloof ik niet in. 
Maar de vrouwen waren natuurlijk gewoon niet sterk ge-
noeg voor dit toernooi. Ook blijft het jammer, dat er 
maar negen teams deelnamen. Over deze partij: die is 
gewoon fantastisch. Je kunt wel om de paar zetten een 
diagram plaatsen. Het is ongelofelijk hoe weinig zwart 
voor zijn dame accepteert en hoe hij zijn positie daarna 
steeds versterkt. Tot vlak voor het einde blijft de afloop 
onduidelijk. Daar beleef je plezier aan. Jammer, dat de-
ze partij nergens te zien zal zijn alleen omdat hij te lang 
is. Zelfs Gert Ligterink had hem niet in zijn rubriek en die 
laat vaker bijzondere dingen zien dan anderen. 
 
De Partij: 
 
(3) Yang,S - Zhou,J 
WTC 2005 Israel (1), 01.11.2005 
 1.e2-e4 c7-c5 2.Pg1–f3 d7-d6 3.d2-d4 c5xd4 4.Pf3xd4 
Pg8-f6 5.Pb1–c3 a7-a6 6.Lf1–e2 e7-e5 7.Pd4-b3 Lf8-e7 
8.Lc1–g5 Pb8-d7 9.a2-a4 h7-h6 10.Lg5-e3 b7-b6 11.0–
0 Lc8-b7 12.f2-f3 Ta8-c8 13.Dd1–d2 0–0 14.Tf1–d1 
Dd8-c7 15.Ta1–c1 Dc7-b8 16.Pc3-d5 Pf6xd5 17.e4xd5 
f7-f5 18.Dd2-b4 a6-a5 19.Db4-b5 Db8-c7 20.f3-f4 e5xf4 
21.Pb3-d4 f4xe3 22.Pd4-e6 
 

(advertentie) 
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22. …   Le7-f6 23.Pe6xc7 Tc8xc7 24.c2-c3 Lb7-c8 
25.b2-b4 Tc7-a7 26.Db5-c6 Lf6-e5 27.g2-g3 g7-g5 
28.Tc1–c2 Kg8-h8 29.Le2-f3 Lc8-a6 30.b4xa5 b6xa5 
31.Lf3-e2 La6xe2 32.Tc2xe2 f5-f4 33.Td1–f1 Tf8-g8 
34.g3xf4 g5xf4+ 35.Te2-g2 Tg8-f8 36.Tg2-g6 Kh8-h7 
 

 
37.Tg6xd6 Pd7-f6 38.Tf1–b1 Ta7-g7+ 39.Kg1–f1 f4-f3 
40.Td6-e6 e3-e2+ 41.Kf1–f2 Pf6-g4+ 42.Kf2-e1 
 

 
42.  …  Le5xh2 43.Ke1–d2 Lh2-f4+ 44.Kd2-c2 Pg4-e5 
45.Dc6-c5 Tg7-g2 46.Tb1–e1 Tf8-f7 47.Dc5-d4 f3-f2 
48.Dd4-e4+ Tg2-g6 49.Te6xg6 f2xe1P+ 50.Kc2-b3 
Pe5xg6 51.De4xe2 Tf7-b7+ 52.Kb3-a2 Tb7-e7 53.De2-

d1 Pe1–g2 54.c3-c4 Pg2-e3 55.Dd1–d3 Lf4-d6 56.Dd3-
d4 Pe3-c2 57.Dd4-b6 Ld6-c7 58.Db6-f6 Lc7-e5 59.Df6-
b6 Pc2-b4+ 60.Ka2-b3 Pb4xd5 61.c4xd5 h6-h5 62.Db6-
d8 Te7-b7+ 63.Kb3-c2 Tb7-b2+ 64.Kc2-c1 Tb2-b8 
65.Dd8xa5 h5-h4 66.Da5-a7+ Kh7-h6 67.Da7-d7 Tb8-
a8 68.Kc1–c2 Ta8-a6 69.Dd7-g4 Ta6-d6 70.Dg4-e4 
Kh6-g7 71.De4-f3 Td6-f6 72.Df3-g4 Tf6-f2+ 73.Kc2-b3 
Tf2-b2+ 74.Kb3-c4 Tb2-c2+ 75.Kc4-b5 Tc2-c3 76.Dg4-
d1 Tc3-c7 77.Dd1–g4 Tc7-c3 78.Dg4-d1 Tc3-c8 
79.Dd1–g4 Tc8-h8 80.Dg4-d7+ Kg7-f6 81.Dd7-c6+ Kf6-
g5 82.d5-d6 h4-h3 83.d6-d7 h3-h2 84.a4-a5 Th8-d8 
85.Dc6-g2+ Kg5-f6 86.Dg2-f3+ Kf6-e7 87.a5-a6 Td8xd7 
88.Kb5-b6 Le5-d4+ 89.Kb6-b5 Pg6-e5 90.Df3-e4 Ke7-
e6 91.De4-h4 Ld4-g1 92.Dh4-h6+ Ke6-d5 93.Dh6-h3 
Td7-a7 94.Dh3-g2+ Kd5-d4 95.Dg2-h3 Kd4-e4 96.Dh3-
h4+ Ke4-f5 97.Dh4-h5+ 
 

 
97. …  Kf5-f4 98.Dh5-h4+ Pe5-g4 99.Dh4-h3 Ta7-a8 
100.Dh3-h7 Lg1–d4 101.Dh7-c7+ Kf4-g5 102.Dc7-c6 
Ta8-h8 103.Dc6-d5+ Kg5-g6 104.Dd5-e4+ Kg6-f7 
105.De4-d5+ Kf7-g6 106.Dd5-e4+ Kg6-g5 107.De4-d5+ 
Kg5-h4 108.Dd5-g2 Th8-b8+ 109.Kb5-c4 Tb8-b1 
110.Kc4xd4 h2-h1D 111.Dg2xh1+ Tb1xh1 112.Kd4-c5 
Th1–a1 113.Kc5-b6 Pg4-e5 114.a6-a7 Pe5-c6 0–1 
 

 
In ons volgende blad zal Theo Jurrius zijn keuze be-
kendmaken. Als er andere liefhebbers zijn voor deze ru-
briek, dan kunnen zij zich melden.  
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In de eerste ronde behaalde ASV 6 een kleine zege op 
de Variant uit Huissen. Hoewel de zege klein was, was 
de wedstrijd niet spannend. Al vrij snel was het al 4,5 
voor ons en de rest van de borden kon op hoogstens 
een remise worden verwacht. Overtuigend werden de 
punten door Theo van Amerongen, Tom Bentvelzen en 
Jacques Boonstra gescoord. Een vechtpunt kwam van 
Zekria Amani, terwijl Abbes Dekker het beslissende half-
je scoorde.  
Hoe heel anders was de wedstrijd tegen Doetinchem 2. 
Vanaf het begin was het duidelijk dat ASV 6 de beste 
papieren had. Maar er kan uiteraard altijd wat fout gaan. 
Theo van Amerongen opende de score met een remise 
in een Weense opening. Jan Vermeer won met zwart in 
een Siciliaan een paard, moest nog 35 zetten spelen om 
zijn tegenstander mat te zetten. Zekria Amani liet zich in 
een combinatie 2 pionnen wegkapen en ging een verlo-
ren eindspel in. Invaller Frits Wiggerts bood in een iets 
betere stand remise aan. Dat werd geaccepteerd. (2-2) 
Tom Bentvelzen speelde de mooiste partij van de 
avond. Omstreeks de 15e zet won hij een pion op de ko-
ningsvleugel. Tom bouwde een enorme drukstelling op, 
die hij prima afrondde met verdere materiaalwinst. Jac-
ques Boonstra  speelde ook een mooie partij. Deze keer 
had Jacques geen tijdnood, want toen hij de tegenstan-
der mat zette, had hij nog twee minuten. Zijn tegenstan-
der had trouwens niet in de gaten dat zijn huis in brand 
stond. Die deed een agressieve zet, stond daarna niets-
vermoedend  voor naderend onheil op om koffie te ha-
len. Bij terugkomst stond hij beteuterd te kijken dat hij 
mat stond. Sufaidin Ayyoubi speelde tegen ASV-er/
Doetinchemmer Henny Haggeman. Sufaidin stond 
steeds iets beter. Maar de stelling stond behoorlijk dicht 
en er was voor beide geen doorkomen aan: remise. 

(2½-4½) Restte de partij van Tony Hogerhorst. Tony 
had de hele partij wat actiever geschaakt en was een 
stuk voorgekomen. Maar in beider tijdnood ontketende 
de Doetinchemmer een felle koningsaanval. Tony moest 
vrezen voor mat of belangrijk materiaalverlies. Tony’s 
koning moest emigreren van de konings- naar de dame-
vleugel. Toen in de hectiek de dame werd weggegeven 
door zijn opponent, kregen we ook nog een slagroom-
punt cadeau. ASV 6 heeft echter nog steeds geen aspi-
raties om te promoveren. Eerst moeten we tegen De To-
ren 3 en Pion 3 wat laten zien. 
 
ASV 6 - Variant: 4½ - 3½ 
1.Ayyoubi 0 1819 
2.Hogerhorst 0 1801 
3.Dekker ½ 1742 
4.Bentvelzen 1 1680 
5.Amerongen,van 1 1565 
6.Vermeer 0 1687 
7.Boonstra 1 1375 
8.Amani 1 1452 
 4½ 1640 
 
 
Doetinchem 2 - ASV 6: 2½ - 5½ 
Ayyoubi ½ 1796 
Hogerhorst 1 1761 
Wiggerts ½ 1646 
Bentvelzen 1 1756 
Amerongen, v. ½ - 
Vermeer 1 - 
Boonstra 1 1597 
Amani 0 1600 
 5½ 1693 

ASV 6 opent het seizoen voorspoedig 
Jan Vermeer 

ASV D Topklasse waardig! 
Tijs van Dijk 

Zaterdag 19 november werd in het Vesterbos te Ze-
venaar de 1e speelronde voor de OSBO jeugd klasse D 
gespeeld; vijf partijen van 20 minuten per persoon. 
In deze voorrondes plaatsen de beste teams zich voor 
de OSBO Topklasse. ASV D1 ligt daarvoor nu helemaal 
op koers. Carlo Bredius gaf het goede voorbeeld en be-
haalde liefst 4 punten aan het moeilijkste bord 1. Nah-
man Ayyoubi (ja de zoon van) was nieuw in het team 
maar scoorde toch meteen 2 punten. De lagere borden 
waren ook op dreef met elk 3 punten. Zelfs tegen de vrij-
wel onklopbare Torenaars pakte het team diverse pun-
ten. Zo eindigde ASV 1 gedeeld 2e. Opvallend was dat 
weer de eerste 4 teams Arnhems waren. 

19 - 11 - 2005 
 
1 Toren D1 
2 Toren D2 / ASV D1 / Toren D3 
5 Kasteel / Doesburg 
7 Toren D4 / ASV D2 / SMB 
10 Schaakmaat 
11 Zutphen 
12 Elst 
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ASV7 is het seizoen begonnen met een krappe neder-
laag uit, 3½ - 4½  tegen de Schaakmaat 3. 
Aanvankelijk ging aan alle borden de strijd gelijk op. Mo-
gelijk konden we zelfs een voorsprong pakken want aan 
bord 6 liet de tegenstander van Jans Askes pardoes een 
stuk instaan. Hij sloeg zich tegen het voorhoofd en ik 
dacht (of hoopte) dat zulke lichaamstaal wel voldoende 
moest zijn om duidelijk te maken dat er iets heel erg mis 
zat. Mogelijk was Jans te diep in gedachten verzonken 
want hij zag het niet en miste de stukwinst. Even later 
kwam hij zelf in het nauw door wat onnauwkeurige zet-
ten. In een moment van totale schaakblindheid verspeel-
de hij zijn dame, terwijl er op dat moment nog uitzicht 
was op remise. Gelukkig, niet al te lang na deze zeperd, 
won Tje Wing Au aan het 8e bord en de stand was weer 
gelijk. Met zwart werd een Spaanse partij gespeeld die 
gelijk op ging. Maar in het middenspel kon Tje Wing een 
vijandelijke loper insluiten en buitmaken en een eindspel 
werd bereikt dat makkelijk werd gewonnen, ondanks 3 
pluspionnen van de tegenstander, die nogal wat fouten 
maakte. Maar daarna raakte ASV7 toch weer achterop 
doordat Hendrik van Buren aan bord 3 ten koste van een 
kwaliteit 2 verbonden vrijpionnen moest afstoppen. Er 
leek veel compensatie in de stelling te zitten maar de te-
genstander wist elk positioneel nadeel vakkundig weg te 
werken. De slotaanval van Hendrik was kansloos. Henk 
Kuiphof probeerde aan het eerste bord het Morragam-
biet. Dit werd geweigerd. Vervolgens werden al snel de 
dames geruild en een remiseachtige stelling ontstond. 
Het remiseaanbod van Henk werd geweigerd omdat de 
tegenstander nog een geïsoleerde pion op d4 trachtte te 
veroveren, maar dit mislukte. Henk nam geen initiatief 
meer en de partij kreeg met remise een terechte uitslag. 
De partij van Ruud Verhoef aan het 4e bord eindigde na 
een lange gelijkopgaande strijd in remise. Een aanwezi-
ge was hier blijkbaar wat ontevreden over en begon luid-
keels te zaniken dat je alleen remise mocht aanbieden 
als je zelf aan zet was. En anderen mochten zich er niet 
mee bemoeien, ging hij verder. Overigens was de mobiel 
van de tegenstander duidelijk hoorbaar afgegaan maar 
Ruud wilde uit sportieve overwegingen hier geen zaak 
van maken. Eigenlijk zouden we wel van dit soort toe-
standen gebruik moeten maken en een dergelijke mobie-
le aso volgens de regels aanpakken. Horst Eder aan 
bord 7 kreeg een goede stelling, stond vrijwel de gehele 
partij beter, won 2 pionnen maar verbruikte erg veel tijd. 
Met nog enkele minuten op de klok tegen meer dan een 
uur voor de tegenstander werd er een stuk verspeeld en 
omstreeks de 70e zet viel de vlag. Aan bord 2 had Hed-
ser Dijkstra inmiddels weten te winnen en de stand was 
4-3 in het voordeel van de Schaakmaat. Als laatste was 
ik zelf nog bezig aan het 5e bord. 
Na een soort van Spaanserige opening - vraag me niet 
welke variant want dat weet ik toch niet - speelde de te-
genstander nogal passief en gaf mij eigenlijk de gelegen-
heid mijn stukken goed neer te zetten. 

Een moeizame start van ASV7 
Ignace Rood 

 

 

 

 

 

 

(advertentie) 

Specialiteiten: Wild en Gevogelte 

Elke dag vers van de grill 
Hele kip, drumsticks, kippenbouten en borrelhapjes 

 
- Diverse wild en gevogelte gerechten 

- Truffels - Ganzenvet - Preiselberen compotes 
- Diverse sauzen 

- Diverse vleesschotels 
- Gourmetschotels 

- Diverse scharrel-salades 
- Gerookte en afgebakken visprodukten 

- Visschotels 

Steenstraat 82, 6828 CN Arnhem 
 Tel / Fax: 026-4457299 

www.ronvanhal.nl  -  info@ronvanhal.nl 

Openingstijden: Maandag 10.00 tot 18.00 uur, dinsdag - 
vrijdag 08.30 tot 18.00 uur, zaterdag 10.00 tot 17.00 uur 

Na 27 zetten was deze stelling bereikt: 
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28.Tc1–c7 Ld7-c8 29.h3-h4 met de bedoeling het 
paard op g6 te verdrijven waardoor de dekking van loper 
e7 weghaalt en er een stuk wordt gewonnen. 
29. …  Pg5-h3+ de tegenstander ziet het aankomen en 
geeft op deze manier dan maar een stuk weg. 
30.g2xh3 Le7xh4 31.Pg3-f5 Lc8xf5 32.e4xf5 Pg6-f4 
Nu ziet het er toch wel wat lastig uit, ik kan niet veel op 
de 7e rij uitrichten en mijn koningsstelling ziet er niet 
meer zo fris uit. 
33.Lb1–e4 Pf4xh3+ 34.Kg1–f1 Ph3-f4 35.f2-f3 h6-h5 
36.Da7xa6 De8-d8 De zwarte dame wordt knap lastig. 
37.Tc7-c2 Dd8-g5 38.Le3xf4 Dg5xf4 39.Da6xb5 Df4-
g3 40.Db5-e2 Zo is er toch niet veel meer aan de hand 
voor wit. 
 

 
 
 
40. … Tf8-a8 41.a2-a3 Dg3-h3+ 42.Kf1–g1 Dh3-g3+ 
43.De2-g2 Dg3-e1+ 44.Ph2-f1 Ta8-a4 45.Tc2-c8+ Kg8-
h7 46.f5-f6+ g7-g6 47.Tc8-c7 
 

 
Nu staat wit er toch goed voor. (Kg8  48 Lxg6) Maar er  
was nog een paar minuten over enne… soms zie ik het 
een en ander niet meer zo scherp al de tijdnood een-
maal toeslaat. Vanaf hier werd er ook niet meer geno-
teerd. Er volgde dameruil en ik had loper paard en toren 
over tegen loper en toren. Op de en of andere manier 
wist ik toen eerst de loper te verspelen door een pen-
ning en even later de toren door een aftrekschaak. Op 
dat moment stond mijn paard met 2 vrijpionnen in het 
centrum en ik had de positieven weer enigszins bij el-
kaar en er volgde wat heen en weer geschuif zonder dat 
ik een stuk verspeelde. Wat had ik moeten doen? De 
tegenstander door de vlag jagen? Ik had een handvol 
seconden méér. Maar met nog een half minuutje werd 
tot remise besloten. Na afloop hoorde ik van anderen 
die naast het bord de taferelen gadesloegen en het 
daarom veel beter zagen dat de tegenstander me er-
gens in 1 zet mat had kunnen zetten, hoewel anderen 
weer meenden dat ik zelf mat in 1 had kunnen geven…. 
 

Even voorstellen…. 
Henny Haggeman 

Wat je over jezelf wilt vertellen (iets persoonlijks): 
Ik ben 41 jaar, geboren in Zutphen, opgegroeid in de 
Achterhoek (Steenderen, Baak, daartussen ergens) en 
woon sinds augustus 1997 na het veranderen van werk-
kring in Doetinchem. Daarvoor woonde ik in Zwolle 
(sinds 1989) waar ik studeerde aan de School voor de 
Journalistiek. Daarna heb ik jarenlang vanuit Zwolle ge-
werkt als free lance (voetbal)journalist. Na van 1997 tot 
2005 in Doetinchem bij De Gelderlander als sportredac-
teur te hebben gewerkt (vooral als De Graafschap-
watcher) zit ik tegenwoordig op de sportredactie van de-
zelfde krant in Nijmegen. Ik heb ondermeer schaken 
aan het pakket. 
 
Wanneer heb je schaken geleerd? 
In 1972, zoals bijna iedereen van mijn leeftijd, geïnspi-
reerd door de match aller matches: Fischer-Spasski. 

 
Van wie heb je schaken geleerd? 
Mijn vader, die trouwens beter kon dammen. 
 
Bij welke schaakclubs heb je eerder gespeeld? 
In 1980 een paar maand bij Zutphen, maar toen werd 
voetbal (Baakse Boys 1!) 
veel belangrijker. 
In 1990 en 1991 bij ZSG in Zwolle. 
Vanaf februari 1998 bij SVD in Doetinchem. 
 
Wat is ongeveer je rating? 
1868, sinds 1 november. 
 
Waarom heb je gekozen voor ASV? 
Omdat ik bij SVD (een weliswaar sterke maar kleine 
club van 20 regelmatige schakers) steeds dezelfde te-
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genstanders trof. De openingen ken je en eigenlijk wordt 
het een beetje vervelend. Bij ASV verwacht ik veel nieu-
we tegenstanders, al is ook daar niet iedereen mij 
vreemd. 
 
Wat verwacht je van het spelen bij ASV? 
Ik speel alleen intern, omdat ik extern voor Doetinchem 
uitkom in de derde klasse. Intern verwacht ik veel ster-
ke, nieuwe tegenstanders te treffen, waardoor ik mijn 
eigen spel kan verbeteren. 
 
Welke doelstellingen heb je bij het schaken? 
Beter worden, maar uiteraard ook plezier aan het spel 
beleven. Daarnaast is gezelligheid rondom het schaak-
bord ook belangrijk. 
 
Beschrijf een leuke schaakgebeurtenis die je hebt mee-
gemaakt. 
Na een bezoekje aan Sail afgelopen zomer liep ik op 
een zondagmiddag Amsterdam in met een vriendin. In 
de binnenstad is een oploopje van een groep mensen. 
Ik neem een kijkje en er blijkt dat er wordt geschaakt. 
Een groot bord vertelt dat hier de nummer drie van Ja-
maica (met rasta en een radio met snoeiharde muziek 
naast hem) partijen speelt tegen mensen uit het publiek. 
Na een partij wordt met de pet rondgegaan voor een 
goed doel. Ondanks de aansporing van de vriendin laat 
ik de gelegenheid aan me voorbij 
gaan, hoewel ik in topvorm ben. Na een kop koffie en 
wat straatjes verder belanden we op dezelfde plek. Ik 
zie een prutser in luttele zetten van het bord worden ge-
schoven en dan moet het toch maar gebeuren. Ik neem 
onder applaus plaats. We schudden handen, hij gooit er 
een Nirvana-cd in, voert het volume op en ik speel d4. 
We hebben allebei 5 minuten en we belanden in een va-
riantje waar ik sinds afgelopen zomer (Dieren) veel suc-
ces mee heb. Hij komt in de problemen, zet de radio wat 
zachter en ik weet dat ik een gewonnen partij speel. Ap-
plaus! Natuurlijk wil hij revanche na gevraagd te hebben 
wat mijn rating is en dit keer ga ik er wat klungelig af in 
een Siciliaan. Thuisgekomen reproduceer ik de eerste 
partij en blijkt dat ik de nummer drie van Jamaica totaal 
moet hebben overbluft. Hij stapelde de ene blunder op 
de ander, maar toch. Een mooi succesje in de Amster-
damse binnenstad voor een vijftigtal toeschouwers, die 
moeten hebben gedacht dat hier een knap staaltje werd 
geleverd. Maar dat viel wel mee. 
 
Plaats een leuk schaakpartijtje van jezelf. 
Ja Jezus. Helaas heb ik de partij tegen Ruud Wille in de 
eennalaatste ronde van Dieren afgelopen zomer niet bij 
de hand, dus zal ik wat anders moeten presenteren. De-
ze partij heeft met bijgevoegde analyse en etenswaar-
digheden gestaan in het clubblad van Doetinchem. Ge-
lukkig is het ook tegen een Arnhemmer, maar dan een-
tje van De Toren. Het is een duel uit de wedstrijd 
Doetinchem-De Toren in de promotieklasse 
(tegenwoordig staan beide clubs fier bovenaan in de 
derde klasse KNSB!) in 2003. Veel plezier. 
 

 
 

 “Op het moment zelf ontging de diepzinnigheid 
mij grotendeels” 
Henny Haggeman 

 
Het is maar goed dat ik zelf de eindredactie voer bij de 
krant, anders was er een lyrisch verslag over onder-
staande partij in de kolommen beland. Daarin werd ge-
wag gemaakt van achtereenvolgens een dameoffer en 
een torenoffer van zwart, resulterend in mat. Theo 
Goossen had tegen schaakmedewerker Bob de Jong 
zelf het woord 'briljant' laten vallen. De Jong kent mij 
goed genoeg om te weten dat dat woord zelden op iets 
dat uit mijn vingers komt van toepassing kan zijn. En ze-
ker niet op de schaker Haggeman. Achteraf speelde ik 
die zaterdag tegen Vincent Vleeming van De Toren uit 
Arnhem aan bord zeven een bijna perfecte schaakpartij, 
met prachtige offers. 
Helaas ontging de diepzinnigheid op het moment zelf 
mij grotendeels. De eerlijkheid gebied mij zelfs te zeg-
gen dat ik - toen ik zag dat ik mijn dame ging verliezen - 
op het punt stond mijn tegenstander de hand te schud-
den. Zeker ik kon niet bevroeden dat ik mijn tegenstan-
der drie zetten later geforceerd mat zou zetten. 
 
Hieronder de flagrante ontluistering. 
 
(51) Vincent Vleeming - Henny Haggeman [B86] 
Promotieklasse, 2003 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Lc4 
e6 7.Le3 Le7 8.Lb3 Dc7 9.De2 Ld7 10.0-0-0 b5 Mijn 
tactiek was op een ding gebaseerd: mijn tegenstander 
zo lang mogelijk in het ongewisse laten over naar welke 
kant ik zou rokeren. Want natuurlijk wilde hij niets liever 
dan een stormloop beginnen over de g-lijn. Ik besloot 
hem voorlopig geen aanknopingspunt te geven. 
11.f3 Pc6 12.g4 Pxd4 13.Txd4 
Ik had alleen gekeken naar 13. Lxd4. Daarop had ik 13. 
..., Lc6 14. g5, Pd7 klaarliggen. Maar ik was bevreesd 
voor 15. h4. Fritz geeft zonder angst b4 en daarna 0-0. 
Ik zat sterk te denken aan Tg8, wat er natuurlijk niet al 
te best uitziet. De witte tekstzet stelde me gerust. 
13. ...Lc6 14.g5 Pd7 
Ik was heel tevreden over de stelling. Terecht aldus 
Fritz, die voor het eerst licht voordeel voor zwart geeft. 
De komende zetten leverden mij het bewijs dat wit de 
weg wat kwijt was 
15.Tf1? Pc5 16.h4 Db7 17.Te1  Diagram: 
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Fritz geeft de computerzet Tb4. Een mens verzint zoiets 
niet. De toren moet weg van f1 want er dreigt 17. ..., b4 
en 18. ..., Lb5 met kwaliteitswinst. 
17...b4 18.Pd1 Pxb3+ 19.cxb3 
Terugslaan met de a-pion is evenmin aantrekkelijk om-
dat zwart dan kansen krijgt over de a-lijn. 
19. ...Lb5 20.Df2 Tc8+ 21.Kb1 0-0 
Hier heeft wit dan zijn lang gehoopte aanknopingspunt. 
De korte rokade was een principieel besluit. Ik wist dat 
ik nu een gruwelijke aanval over me heen kreeg maar 
tevens dat dit de enig serieus te nemen zet is. Tot hier 
ging alles naar wens alleen begon ik knap moe te wor-
den. Ik had slecht geslapen (Ik durf anno 2006 wel te 
zeggen dat ik de avond ervoor vreselijk was doorgezakt 
in het onvoltroffen Doetinchemse nachtleven, HH). Ei-
genlijk had ik vooraf getekend voor een remise, maar nu 
was er geen weg meer terug.  
22.Dg1 Tc7 
Ook principieel. Bovendien wilde ik nog helemaal niet 
nadenken over wat er allemaal met mijn koningsstelling 
kon gebeuren. Fritz geeft 22. ..., f5 wat wit inderdaad 
behoorlijk de wind uit de zeilen neemt. 
23.Pf2 a5? 
Pion b4 stond in maar dit kost zwart een tempo. Gelijk 
Tfc8 is sterker. 
24.h5 Tfc8 25.Pg4 Tc2 26.g6 
 
Diagram. 
 

 
 
Tijdnood begint nu ook een rol te spelen. Na zwarts vol-
gende zet hebben beide spelers nog een kwartiertje om 
de veertig zetten vol te maken. Nu gooi ik de knuppel - 
voor zover dat al niet was gebeurd - in het hoenderhok. 
Fritz geeft 26. ..., fxg6  27. hxg6, h6 en zwart heeft nog 
steeds 0,78 punt voordeel (Fritz-taal). Na de tekstzet 
(zwart wil Pg4 wegjagen om Lf6 te kunnen spelen) zijn 
de kansen gelijk. 
26...f5? 27.gxh7+? 
Beter is exf5. Kxh7 
28.Pf2 f4!? 
 
 
 
 Diagram 

 
 
Beter was Lf6 met 1.13 voordeel voor zwart. De tekstzet 
komt niet op bij Fritz en is ook levensgevaarlijk. Mijn 
simpele plan - in steeds groter wordende tijdnood - was 
na 29. Lxf4 met e5 een stuk te winnen. Wit kan zich 
echter in elk geval redden met Td2. Het is duidelijk dat 
zwarts radertjes metaalmoeheid beginnen te vertonen. 
De volgende variant is winnend voor wit: 29. Lxf4, e5 
30. Dg6, kh8 31. h6, Lh4 32. Td2. Wit denkt - begrijpelijk 
- veel beter te hebben en grijpt onmiddellijk het initiatief. 
Het blijkt de weg tot geforceerd verlies, maar dat kon 
zelfs Fritz op dit moment niet bevroeden. Na de tekstzet 
geeft hij 0,25 voordeel voor wit. 
29.Dg6+? Kh8 30.h6 Lf6 31.Th1 Kg8 32.Pg4 Lxd4 
 
Diagram 

 
 
Allemaal geforceerd. Ik maakte me hier ernstige zorgen, 
zeker omdat ik de volgende zet van wit helemaal had 
gemist. Fritz zelf ziet hier ineens dat wit het verkeerde 
pad bewandelt en geeft de volgende variant die ook op 
fantastische wijze verliest voor wit: 33. Lxd4, Tc1 34. Tx-
c1, Ld3 + 35. Tc2, Lxc2 36. Kc1, Lxe4. Deze variant 
kwam na afloop op het bord dankzij wat omstanders. Ik 
had de mogelijkheid Tc1 in combinatie met Ld3 niet 
eens gezien. 
33.Dxe6+ Df7 
Ik zou hier een vrachtwagen aan uitroeptekens achter 
deze zet kunnen plaatsen, maar zwart heeft niets an-
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ders. Bovendien had ik op dit moment geen idee de 
'briljantste' zet uit mijn schaakloopbaan te doen en 
evenmin dat ik mijn dame maar zo inzette. 
34.h7+ 
Een enorme klap. Het was dat ik nog wat vaags op b2 
zag anders had ik hier onmiddellijk opgegeven. Mentaal 
berustte ik hier in de nederlaag. 
34. ...Kh8 35.Dxf7 Txb2+ 36.Ka1  
 
Diagram 
 

Maar nu niet meer. Hier restte mij nog twee minuten en 
ineens zag ik de matcombinatie die zo uit het vermaarde 
stappenplan van Cor van Wijgerden lijkt te zijn weggelo-
pen. 
36...Tb1+ ! 
Nu wel een uitroepteken natuurlijk. Omstanders hadden 
naar Th2 gekeken en misschien had zelfs fxe3 nog wel 
gewonnen. Want verloren staat zwart allerminst on-
danks het dameverlies. Maar dit is gewoon simpel mat. 
De blik van mijn tegenstander die me vol ongeloof aan-
keek, zal ik niet glad vergeten. 
37.Kxb1  Ld3# 
 
Groeten, 
 
Henny Haggeman 
 

Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren, Henk Kuiphof, Richard van der Wel  

EXTERN 
Rob van Belle deed het mooi in zijn partij tegen Stefan 
Jaspersz van Rheden. Zijn tegenstander leek het spel te 
maken. 
 
Diagram 1 
 

 
Zijn pion op a4 is strategisch een meer dan kostbaar be-
zit. Maar zijn laatste zet was Dd7-d6. Dat was niet han-
dig, want plotseling kan wit achterom lopen. 1.Da7+  
Kh6 2. Df7 Ik dacht zelf, dat Rob nu remise in de zak 
had en dat hij daar ook op aanstuurde. Pe5 3.Df8 g5 
4.Dh8+ Kg6 5.De8+ Kh6  

 
Diagram 2 
 

 
6. Pe7 Wat een verrassing, ook voor de tegenstander. 
Hij staat op slag verloren.  6…Dd3. Nog de enig mogelij-
ke zet. Maar niet de redding. 7.Dh8+ Dh7 8.Dxf6 En hier 
gaf de tegenstander het op. Na …Pg6 9. Pf5+ zit hij in 
een soort stikmat. 
 
Maar niet iedereen krijgt wat hij verdient. Martin Weij-
senfeld speelde de opening zo goed, dat we bij Dia-
gram 3 al kunnen schrijven Zwart speelt en wint: 
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Ook zijn voortzetting was prima. 1…La4 Au, dat moet 
pijn gedaan hebben. De dame heeft geen goed heenko-
men en moet dus slaan. 2. Dxa4 En nu heeft zwart keu-
ze uit twee voortzettingen: een hele goeie en een, die 
nog iets beter is. Toen Martin ..La4 speelde deed hij dat 
om met De3 te vervolgen, de beste zet. Wellicht wist hij 
niet goed raad met het antwoord Tg2. (Dan hoort de 
reeks De3xf4-h4-h1 de doodklap te geven) en daarom 
besloot hij tot het ook zeer sterke Lxb2. Er volgde 3.Pa3  
Lxa1 4.Dxa7 en nu gebeurde er iets vreemds. Martin 
staat nog steeds gewonnen. Mijn computer geeft hem 
3,57.  
 
Diagram 4. 

 
 
Maar dat laat zich alleen realiseren via De3. Weer die-
zelfde zet, die hij ook nu niet speelt. In plaats daarvan 
ging hij met Dc7 verdedigen en stond toen snel naast 
het bord.  
 
 
Diagram 5 brengt ASV goed nieuws. 
 
Peter Boel speelde hier 1. Txf7 om na Kxf7 te vervolgen 
met 2. Lxe6+. Toen John Sloots dit zag liet hij weten 
met schaken te zullen stoppen “als dit goed is”. Het goe-
de nieuws is dus, dat hij gewoon lid blijft. Peter kwam 
niet ver. 2..Kxe6 3.Dg4+ Kf7 4.Le3 Daar zit het pro-
bleem. Die loper moet de toren vrij baan geven maar 
kan niet bijdragen aan een matnet. 

Diagram 5 

 
 Dat kost dus gewoon een tempo. 4…Pe5 5.Tf1+ Ke8 6. 
Dxe6+ Pe7 De overval is mislukt en met een half spel 
achter was er verder natuurlijk niets meer te verwach-
ten. 
 
Diagram 6. 

 
 
Nog even naar het OSBO-veteranenkampioenschap. 
Siert Huizinga moest aantreden tegen de huidige kampi-
oen Ben Zee. Het ging voortvarend. Wit staat hier duide-
lijk veel beter, maar het blijven natuurlijk ongelijke lo-
pers. Siert deed het uiterst efficiënt. 1. Txb7  Lxb7 Nu is 
na c5 zwart min of meer een loper achter en is pion d6 
onkwetsbaar. Maar Onze man deed het sneller en 
speelde 2.d7 Gaat de pion nu niet verloren? Nee het 
sluit allemaal precies. De7 3.Dd3 De1 4.Df1 De7 5.Dd1 
en zwart gaf het op. Er is geen verweer meer tegen …
Dd8 6. Lc7 en promotie is niet te keren.  
In de uitwedstrijd tegen Meppel moest Erik Wille het na-
mens ASV 4 opnemen tegen de sterke (2257) Richard 
Berendsen. En Erik heeft het ver geschopt. 
 
 
In Diagram 7 staat hij duidelijk beter. 
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1…Pxa1 2.Lxf8 Kxf8 3.Lxg6 Txg6 en wit heeft geen tijd 
voor 4. Txa1 want dan volgt Pf4. In de vorige rubriek 
schreven wij bij een fragment van Erik, dat men vaak 
gaat verdedigen als men de stelling niet kan overzien. 
Erik is natuurlijk de laatste om dat te doen. Maar stom-
toevallig doet hij het hier ook. Hij ging vanuit het dia-
gram verder met 1…Tf7 2. Tae1 Th7 3. Lf8+  Daar her-
ken je natuurlijk de kei aan. Kxf8 4.Txe6  
 
Diagram 8 
 

 
 
Volgens de computer moet zwart nu Dd8 spelen. Maar 
dan volgt 5. Tfe1 Le4 6.Txe4 en zwart staat als een 
krant. Erik speelde beter …f5 5.Pg5! (Wit doet het toch 
wel erg knap) Te7 6.De2 Zwart heeft het bar moeilijk, 
maar leeft nog steeds. Maar hier gaat Erik onderuit. Hij 
had 6…Txe6 moeten spelen. Dan kan ik geen winst vin-
den. 6…Pf4 7.Dxc2 Txe6 8.Dxf5+ Nu is het snel uit. …
Tf6 9.Dc8+ Kg7 10. Dxb7+ Kf8 11. Ph7 mat. Een zeld-
zaam boeiend fragment. 
 
Ten slotte nog iets leuks van Henk Kuiphof. Hij speelt 
mee in het SMB-toernooi. In feite speel je dan gewoon 
mee in de interne competitie van SMB. Hetzelfde doet 
Voorst. Zij beginnen over een maand. Bij die laatste club 
is het goed doordacht. “Wij zijn een kleine vereniging en 
dus is het voor de leden leuk als ze in de competitie te-
gen mensen van buiten kunnen spelen.” Daarmee hangt 

er ook een hele vriendelijke sfeer. Zelf speel ik elk jaar 
weer met veel plezier mee. In Nijmegen is Henk dit jaar 
de enige. Zijn start was memorabel. Hij moest met wit 
aantreden tegen Quint. Dat moest een zware avond 
worden, maar Diagram 9 laat zien, dat Henk met voor-
deel uit de opening kwam. 
 

 
Hier kan hij zelfs duidelijk voordeel halen met 1. La5 De 
clou is, dat zwart niet met ..Db8 nogmaals kan dekken, 
want dan volgt 2.Pxe5+ en terugslaan kan niet wegens 
dameverlies met Txb6. Deze kans ontging Henk. Hij 
speelde 1. Da3 Kennelijk was zwart nu zo gebiologeerd 
door de mogelijkheid Ta8, dat hij zich daar tegen verde-
digt. …Pg7 2. Dxc5 Het moet als een dreun zijn aange-
komen. Zwart is volledig de kluts kwijt. …f6?? 3. Dxe7 
Dat liet Henk zich natuurlijk niet meer afpakken. Toch 
ging hij niet helemaal tevreden naar huis omdat hij in de 
rest een mat met een dubbel paardoffer over het hoofd 
zag.      
 
INTERN 
Er wordt elke avond in drie zalen geschaakt. Maar dat is 
nog niet genoeg. Dus wordt ook in de kantine gespeeld. 
Het type schaak, dat er gespeeld wordt is lichtelijk afwij-
kend. Luide toejuichingen uit het publiek, daverende 
lachpartijen en nog veel meer smakelijks zijn er geen 
ongebruikelijk verschijnsel. Uiteraard wordt er gevlug-
gerd. Een brulpartij leverde de volgende stand uit 
v.d.Wel – Sloots op.  
 
Diagram 10 
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Uiteraard staat zwart volledig gewonnen; maar bij vlug-
geren zegt dat niet alles. Richard heeft juist zijn dame 
naar c6 gespeeld en keek met een stralende blik naar 
zijn tegenstander. Die koos voor Pe3. Waarlijk niet de 
beste zet. Richard kraaide het uit: “Hij ziet het niet; hij 
ziet het niet.” en speelde Dc8. Bij de omstanders brak 
een gegier los na ..Lxc8. Da8+ had inderdaad tot mat 
geleid. 
In de serieuze hoek zijn er soms echt mooie dingen te 
zien. 
 
Op Diagram 11 staat een beeld uit de partij Bentvelzen 
– van Amerongen. 
 

 
Tom heeft net de druk op f6 verhoogd en dreigt nu mat 
in één door Dxf6. Dat is moeilijk te ontzenuwen, laat 
staan, dat er tijd is voor aantrekkelijke zetten als Lxf3. 
Maar de stand kan zo in een stellingenrubriek met als 
opgave: zwart speelt en wint. Bij het sterkste tegenspel 
geeft zwart mat in elf. Theo vond de oplossing. 1…
Txh2+ 2.Pxh2 Lxg2+ 3.Kg1 Lf3+ Dit is een belangrijke 
zet. Indien men hier Le4+ speelt zal de witte koning nog 
een veilige plek vinden, waarna de materiaalverhouding 
wel de doorslag zal geven in het voordeel van wit. Wij 

geven nog 4.Kf2  Dxh2+ en dan vinden jullie zelf wel uit 
waarom de koning de witte loper op f3 niet mag slaan. 
Ten slotte de bekerpartij Zunnebeld – Looijen. 
 
Diagram 12 
 

 
Jan deed het hier voortreffelijk. Eigenlijk is het een zwart 
speelt en wint-stand. Maar de oplossing ligt niet zo voor 
de hand. 1…Tg4  Wit moet een zet verliezen aan het 
wegtrekken van zijn dame en dus is er geen verdediging 
tegen het slaan op h2. Het ging verder met 2. Dd3 Lxh2 
3.Kxh2 Er zit niets anders op. …Th4+ en wit kan alleen 
nog even in leven blijven door zijn dame te geven. 
Tot slot nog even de onsterfelijke partij. Vorig nummer 
liet ik zien, dat Kieseritsky verre van de sterkste voort-
zetting had gekozen en daardoor snel geveegd werd. Ik 
dacht daarmee iets bijzonders gevonden te hebben. 
Maar de dag na het uitkomen van ASV-Nieuws stond 
Harm Steenhuis al bij mij aan de deur om te komen la-
ten zien, dat Steinitz die zetten al aangegeven had. Ook 
op de club werd ik nog een paar keer aangeschoten. 
Wat een fantastische club is ASV toch. 
 

Een beetje verbastering van een spreekwoord en je 
hebt wie kansen zaait, zal punten oogsten…. Ga je nog 
iets verder met deze mishandeling van de Nederlandse 
taal en je hebt de kop van dit artikel. Zoals in de eerste 
regels onze taal geweld wordt aangedaan, zo deden de 
spelers van ASV 4 de mogelijkheden op een relatief rus-
tig seizoen geweld aan. Winst op concurrent Rheden 
was immers geboden om niet weer een seizoen lang 
tussen hoop en vrezen te moeten leven. Het moet dit 
seizoen wel snel gebeuren, want in de laatste twee wed-
strijden tegen Veenendaal en Bennekom zal het niet 
eenvoudig worden te winnen. Die ploegen staan, zoals 
bekend, nu zonder puntverlies bovenaan. 

 
Rheden heeft een reeks promoties achter de rug en wie 
al lang bij ASV speelt, herkent bij Rheden een groot 
GOVA-verleden. Kortom, ASV 4 zou stuiten op een ge-
motiveerde tegenstander met de wind in de rug. Nu had 
ASV 4 wind tegen al geoefend tegen Meppel en dat was 
slecht bevallen. De spelers van het vierde verschenen 
dan ook met strakke koppies achter het bord. Hoe aëro-
dynamische, hoe beter. Toch ging het al snel weer on-
nodig mis op een van de borden. 
 
 

Kansen gemist  …..  problemen geoogst 
Erik Wille 
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Dit diagram komt uit de partij aan het eerste bord tussen 
Nick Mulder en Erik Wille. Nick Mulder heeft net Le3-d2 
gespeeld. Erik staat een pion voor en ook de stelling is 
goed speelbaar, bijvoorbeeld 1. … Pe6  2. Pce2 Db6  3. 
Kh1 0-0-0  
 
Het ging echter anders: 1. … g6? Deze op het oog goe-
de verdedigingszet heeft als groot nadeel, dat de loper 
op f6 ongedekt komt te staan. Wit maakt daar handig 
gebruik van: 2. Pfxd5! Txf1+  Nog een fout. Na 2. … 0-

0-0  3. Pxe7+ Lxe7  4. Txf5  gxf5  5. Dxf5+ Td7 leeft 
zwart nog. Nu niet meer.  3. Kxf1 0-0-0 4. Lf4 met stuk-
winst! 
 
Deze blunder bleek een voorbode voor de rest van het 
duel. Alleen Rob van Belle trok zijn eigen plan. Vanuit 
een minder eindspel bracht onze vechter met actief spel 
zijn tegenstander toch in de problemen. Elders in deze 
ASV-Nieuws vindt u het fraaie mat wat daar uit voort-
kwam. 1-1 en vervolgens stokte de machine van ASV 4. 
Paul de Freytas en Jan Willem van Willigen pakten nog 
twee remises, maar de rest van de spelers ging onder-
uit. Zeker bij Martin Weijsenfeld en Hans Rigter was dat 
jammer, want zij stevenden lange tijd op winst af. Maar 
goed, verliezen doe je met zijn achten en winnen ook! 
En winst staat voor de komende ronden toch echt een 
aantal keren op de menukaart. ASV 4 heeft afgelopen 
seizoen aangetoond met een uitstekende vechtersmen-
taliteit het promotieklasseschap te kunnen vasthouden. 
Dat moet dit seizoen dus ook kunnen. Twee dagen na-
dat u dit verslag leest, wacht de lastige uitwedstrijd te-
gen Het Kasteel en vervolgens komen in december de 
routiniers van Schaakstad Apeldoorn 3 naar Arnhem. In 
die wedstrijden zal de machine geolied moeten zijn. En 
dan maar een keer met de wind mee ….. 
 

 
RVA 
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Deze zomer speelde ik van 24 tot en met 29 juli weder-
om een tienkamp in Praag. Het ‘weekje Praag’ betekent 
voor mij het ontmoeten van oude (en nieuwe) vrienden 
en bekenden, het genieten van de culturele rijkdommen 
van deze stad en het bedrijven van de hobby der 
hobby’s: het schaken! Ook levert het jaarlijkse bezoek 
aan de ‘International Chess Holiday’ een speciale band 
met een aantal mensen op.  
 
Sedert jaar en dag zorgt internationaal arbiter Richard 
Fischl voor een ongestoord verloop van de tienkampen; 
zo ook dit jaar. 

 
Het ontbreekt mij zoals menig schaker aan het zitvlees 
om een hele partij aan het bord te blijven plaatsnemen. 
Tijdens de partij loop ik graag een rondje langs de bor-
den in de speelzaal waarbij ik hier en daar even een 
praatje maak. Een vast adres voor zo’n praatje is Ri-
chard Fischl. Temeer daar Richard over een bijzonder 
gevoel voor humor beschikt. Drie voorbeelden hiervan 
wil ik u dan ook niet onthouden. 
 
Tijdens een van mijn rondjes langs de borden liep ik 
langs de wedstrijdtafel en raakte met hem in gesprek. 
Hij verhaalde over een polemiek, die op dat moment in 
de Tsjechische schaakbladen gaande was. Een trotse 
vader had kort na diens geboorte zijn zoon aangemeld 
als lid van de plaatselijke schaakvereniging. Ongeveer 
een jaar later was de zoon ook opgegeven voor een van 
de teams van deze vereniging. Tijdens een thuiswed-
strijd bleek, dat de tegenstander maar met zeven in 

plaats van acht spelers was komen opdagen. De trotse 
vader, ondersteund door zijn teamgenoten die er ook 
wel de humor van inzagen, koos er voor de naam van 
zijn zoon op het wedstrijdformulier in te vullen, waardoor 
deze op anderhalf jarige leeftijd zijn eerste 
(reglementaire) overwinning boekte.  
U kunt zich voorstellen welk een polemiek daarna los-
barstte. Kan een kind van anderhalf jaar, dat de regels 
van het schaakspel niet beheerst, überhaupt in een 
teamwedstrijd worden opgesteld? Een minimumleeftijd 
voor deelname kent het schaakreglement echter niet. 
Evenmin is een vereiste voor deelname aan een 
schaakwedstrijd, dat men de schaakregels machtig is. 
Kortom: een heerlijke discussie! 
 
Enige dagen en diverse rondjes langs de schaakborden 
later raakte ik opnieuw in gesprek met Richard Fischl. 
Hij verhaalde dit maal een anekdote uit een zeventig 
jaar oude Tsjechoslowaakse speelfilm. De scène betreft 
een man die tegenover een hond aan een schaakbord 
zit en tegen deze hond een partijtje schaak speelt. Een 
voorbijganger neemt dit een tijdje waar en merkt vervol-
gens op: “Uw hond speelt niet slecht, meneer”. “Ach”, 
antwoordt de man, “dat valt wel mee, hij heeft vanmid-
dag al drie keer van mij verloren!” 
 
In een tienkamp speelde ook een Duitser tegen wiens 
lengte men slechts U kon zeggen. “Die man”, dat is de 
grootste schaker van Duitsland”, aldus sprak Richard 
Fischl. 
 
Tijdens de eerste ronde van mijn tienkamp speelde ik 
met wit tegen de Slowaak Cisarik. Na een mislukte ope-
ning dreigde ik een loper tegen twee pionnen te verlie-
zen. Ik koos voor het offeren van de loper op f7 in de 
hoop op tactische kansen. Met inmiddels een stuk en 
een pion minder had ik 33. Lg5 gespeeld, waarop mijn 
Slowaakse tegenstander antwoordde met Ta7 ?? 
Zie diagram. 

De vader en de zoon, de man en de hond en de 
grootste schaker van Duitsland 

Het ‘weekje Praag’ 2005 
 

Nico Schoenmakers 
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Er volgde uiteraard: 34. Te7: , Ke7: 35. Df6:+ , Kd7 36. 
De7+ met winst van de toren en weldra de partij.  
In de tweede ronde van deze zondag won ik, doordat 
mijn tegenstander zijn tijd overschreed. De volgende 
dag konden in een Morra-gambiet de stukken na goed 
een half uur spelen alweer terug in het doosje na stuk-
winst mijnerzijds in dertien zetten.  
Met drie uit drie op zak was het die middag goed toeven 
in Kutna Hora, waar de busexcursie ons naar toe voer-
de. 
 
De vierde ronde werd ik zoek gespeeld door de ratings-
terkste, hoewel ik tegen het einde van de partij alsnog 
een kans op een remise kreeg. Ik speelde mijn koning 
echter naar het verkeerde veld en werd (terecht) op een 
nul getracteerd. De middagpartij volgde herstel met 
winst op de sympathieke Duitser Knispel. De zesde ron-
de speelde ik met zwart en werd mijn remisevoorstel na 
vijftien zetten geaccepteerd, zodat ik deze woensdag in 
wezen een verkapte rustdag had. Met viereneenhalf 
punten uit zes partijen en twee maal wit op donderdag in 
het vooruitzicht toog ik deze woensdag met een goed 
gevoel naar de historische binnenstad van Praag. 
 
De zevende ronde speelde ik met wit tegen een Tsjech 
met de laagste rating in mijn groep. In een aanvalspartij 
had ik naar twintig zetten de volgende stelling bereikt. 

 
Zwart speelde 20. … , Tfg8?, waarna 21. Pg6 , Th7 22. 
Pge7:+ , Tef7: 23. Pe7:+ , De7: kwaliteitswinst en op ter-
mijn partijwinst opleverde. 
Kennelijk had ik hiermee mijn energie verspeeld. De 
middagpartij verloor ik (eigenlijk onnodig) door een zwak 
eindspel mijnerzijds, waarna een ‘alles-of-niets-partij’ in 
de negende ronde ook tot verlies leidde.  
Met een score van vijfeneenhalf uit negen eindigde ik op 
een derde plaats in mijn tienkamp. Het blijft genieten ge-
blazen, ‘het weekje’ Praag. 

Analyses ASV1 
Peter Boel 

 (bij verslag Veldhoven-ASV, 2e ronde) 
 
Richard van der Wel - Huub Schenning 
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d5 4.Pf3 Lg7 5.Lf4 0–0 6.e3 c6 
7.Le2 Le6 8.c5 b5 9.cxb6 axb6 10.0–0 Pe4 11.Dc2 Px-

c3 12.Dxc3 Dd7 13.Tfc1 Tc8 14.a4 Db7 15.Db4 Pa6 
16.Lxa6 Txa6 17.Pe5 f6 18.Pd3 Da7 19.Db3  
 
Diagram 
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19...c5!  
Erg lastig te bestrijden, zo'n zet, omdat je met wit allerlei 
spoken gaat zien.  
20.Pb4  
De beste reactie was het trucje 20.dxc5 bxc5 21.Txc5! 
Txc5 22.Lb8! Db6! 23.Dxb6 Txb6 24.Pxc5 Lc8 25.La7 
Txb2 en wits vrije a-pion weegt op tegen het loperpaar, 
dat Richard overigens op zet 15 onnodig had opgege-
ven.  
20...Ta5 21.Pc2  
21.Pxd5?? c4 en geen trucjes meer voor wit. Nu gaat 
het echter van kwaad tot erger. Goed gespeeld overi-
gens van Schenning.  
21...c4 22.Db4 Lf8 23.f3 Ld7! 24.b3?? e5!  
Pandemonium.  
25.Dd2 exf4 26.bxc4 Txc4 27.e4 Lxa4 28.exd5 Lxc2 
29.Txa5 Dxa5 30.De2 Dxd5 31.Txc2 Dxd4+ 32.Kf1 
Da1+ 33.Kf2 0–1 
 
Remco de Leeuw, die zoals tot mijn verbazing elke ron-
de opzichtig een drankje krijgt aangeboden terwijl hij 
diep aan het nadenken is (in plaats van voor het indruk-
ken van de klok na de eigen zet), er vervolgens enkele 
seconden over doet om zijn geplaagde hoofd omhoog te 
wenden en dan licht geïrriteerd maar altijd vriendelijk 
natuurlijk antwoordt 'Euhhhhhhh.... ja, koffie graag', 
speelde tot mijn vreugde een Draak, maar mocht in de 
slotstelling blij zijn met het feit dat zijn tegenstander nu 
iets verkwikkenders aanbood: remise. Otto vertelde me 
dat hij het Koningsindisch zowel met wit als met zwart 
uitvoerig heeft bestudeerd.  
 
Otto Wilgenhof - Nol Swinkels 
1.d4 Pf6 2.Pf3 g6 3.c4 Lg7 4.Pc3 d6 5.e4 0–0 6.Le2 e5 
7.0–0 Pc6 8.d5 Pe7 9.Pe1 Pd7 10.Le3 f5 11.f3 f4 
12.Lf2 g5 13.a4 a5 14.Pb5 b6 15.Pd3 Pf6 16.b4 Pg6 
17.c5!  
Otto vroeg zich na de partij wel af of dit het goede mo-
ment was geweest. Enige research levert op dat 14.Pb5 
al vrij zeldzaam is (in Korchnoi-Van der Wiel, 1987, en 
Yusupov-Kasparov, Olympiade Erewan 1996 deed wit 
meteen 14.Pd3 en 15.b4) en dat zwart na 16.b4 nog 
nooit eerder 16...Pg6 deed maar 16...g4 speelde, al dan 
niet voorafgegaan door ruil op b4. Na die ruil (of als wit 
zelf op a5 ruilt) is c4-c5 meestal niet meer aan de orde.  
17...bxc5 18.bxc5 g4 19.Dd2  
Een nuance die Otto later opperde is 19.Dc2!?. Dan kan 

de dame soms meteen naar c7.  
19...g3! 20.hxg3 Ph5!  
Diagram 
 

Zo pak je de ketenstrijd aan met zwart!  
21.gxf4 Pgxf4 22.Tfd1 Lf6!?  
Sneller lijkt 22...Lh6 23.Pxf4 Pxf4 24.Le3 Tf6! 25.Lf1 
Tg6 26.De1 (26.Tac1 Dh4!) 26...Ph3+ 27.Kh2 Lxe3 
28.Dxe3 Dh4 29.De1 (29.gxh3 Lxh3! en wit loopt mat) 
29...Df4+! 30.g3 (30.Kh1 Dh6 of 30...Th6 met aanval) 
30...Pg5!  
Diagram 
...en wit houdt het niet droog!  

23.cxd6 cxd6 24.Lf1 Lg5 25.De1  
25.Dc3!? is agressiever en misschien beter?!?! 
25...Tf7 26.g3 Ph3+ 27.Lxh3 Lxh3 28.Kh2  
Diagram 
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28...Txf3!?  
Daar denk je als rechtgeaard Koningsindisch-speler niet 
lang over na.  
29.Kxh3 Dd7+ 30.Kh2 Taf8 31.Ta2 Dg4 32.Pxd6!?  
Diagram 
 

 
32...Txf2+?!  
Het is niet verbazend dat zwart iets heeft in deze stelling 
en dat is, behalve 32...Lf4!?, het nog sterkere 32...Lh4! 
33.Pf5 T8xf5! 34.exf5 Lxg3+ 35.Lxg3 Txg3 en wint. Rest 
ons niets anders dan bewondering voor de koelbloedig-
heid van Otto, die in deze stellingen bijna altijd aan het 
langste eind trekt. 
33.Txf2 Dxg3+ 34.Kh1 Dh3+?  
Goed voor zwart was nog 34...Txf2! 35.Dxf2 Dh3+ 
36.Kg1 (na 36.Dh2?? wint 36...Pg3+! het snelst) 
36...Le3 37.Pf5 Lxf2+ 38.Pxf2 Df3! en dame en paard 
blijven gevaarlijk.  
35.Th2 Df3+ 36.Tg2 Kh8 37.Pf5 Dh3+ 38.Kg1 Txf5 
39.exf5 Le3+ 40.Kf1 Df3+ 41.Pf2 Pf4 42.Tg4  
Hier had Otto bijna 42.Dxe3 gedaan met de bedoeling 
42...Dxe3 43.d6? maar dan gaat wit de boot in met 
43...De2+ 44.Kg1 Ph3+!. 
Diagram 
 

 
Zo, dit feestje heeft zwart nog even mogen meemaken, 
maar nu eindigt het in tranen.  
42...Lxf2 43.Dxe5 mat. 1–0 
 
 

Peter Boel - Thijs Laarhoven  
1.e4 d5 2.Pc3!?  
De Van Geet (2...d4 3.Pe2) hoort diep verborgen in ie-
ders repertoire te zitten. Al is het maar om aberraties als 
het Scandinavisch te weerleggen.  
2...Pf6 3.e5 Pfd7  
Tja, wat doe je dan? Die pion eraf natuurlijk.  
4.e6!? fxe6 5.d4 c5?!  
Meteen duiken er tactische motieven op. Beter was 
meteen 5...g6 of misschien 5...Pf6!?.  
6.Ld3! g6 7.dxc5 Pc6  
Op 7...Pxc5 blijkt het geplande 8.Lxg6+ hxg6 9.Dd4 
Th5! niet eens zo geweldig. Sterk is wel 8.Lb5+! Pcd7 
9.Dd4. Zoals ook uit de partij blijkt moest zwart hier snel 
7...Lg7! spelen.  
8.h4 Pxc5?!  
8...Lg7!  
9.h5 Pxd3+ 10.Dxd3 Pe5  
10...Lg7 11.hxg6 Pe5 12.Dg3 (12.Db5+!? Ld7 13.Dxb7) 
12...hxg6 (12...Pxg6? 13.Txh7) 13.Txh8+ Lxh8 14.Lf4 
lijkt op de partij.  
11.Dg3  
Diagram 

 
 
11...Pf7! 12.hxg6 hxg6 13.Txh8 Pxh8 14.Lf4 Lg7  
Een van die belangrijke omslagmomenten na een aardig 
verlopen opening. Je komt er niet echt door en moet nu 
vooral niet verslappen...  
15.Lc7! Dd7  
Dat was een belangrijk vluchtveld voor de koning!  
16.Le5! Lf6 17.Dh2 Pf7 18.Dh7  
Diagram 
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Alles volgens plan. Zwart heeft echter een aantal verde-
digingszetten: hij geeft pion g6 terug en wat heeft wit 
dan nog? Weer zo'n omslagpunt. Een psychologisch be-
langrijk moment. Gewoon zo dwingend mogelijk door-
spelen, want de verdediging heeft ook wel wat van zwart 
gevergd.  
18...Kf8 19.Lxf6 exf6 20.Dxg6 Ke7?!  
20...De7 leek me wat compacter. Wit houdt nu een la-
tente aanval door het centrum. 20...Dd6!? (Fritz) 
21.Dxf6 d4 22.0–0–0 e5 23.Dxd6+ Pxd6 24.f4! ook met 
voordeel voor wit.  
21.0–0–0 Dd6 22.Pf3!  
Daar staat hij beter dan op e2. Df4+ verhinderen is niet 
zo belangrijk.  
22...Ld7 23.Kb1 Dc5?! 24.Pd4 Tc8?! 25.f4  
Ineens beslissend.  
25...Td8 26.f5 e5 27.Pb3  
opgegeven.  
 
Frans Wolferink - John Sloots 
Het commentaar op deze partij is gebaseerd op opmer-
kingen van Sloots.  
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.b3 Pc6 4.Lb2 Pf6 5.e5 Pd5 6.c4 
Pde7 7.Pc3 Pg6 8.De2 Le7 9.h4 f6!  
Niet 9...Pxh4? 10.Pxh4 Lxh4 11.Dg4 Lg5 12.Pe4 Lh6? 
13.Txh6! (Sloots) 13...gxh6 14.Dg7 Tf8 15.Pd6+ Ke7 
16.Df6 mat.  
10.exf6 Lxf6 11.h5 Pge7!?  
Sloots verwerpt 11...Pge5 omdat het de taak van de wit-
ten verlicht, maar 11...Pf4! 12.De4 0–0! gevolgd door 
13...d5! komt zeer in aanmerking.  
12.0–0–0 Pf5 13.Pe4  
Wit moet iets aan het gat op d4 doen, maar nu gooit hij 
zijn koningsstelling toch behoorlijk open.  
13...Lxb2+ 14.Kxb2 0–0! 15.Pxc5 Df6+ 16.Kb1  
 
Diagram 

 
16...Pfd4?! [Toen ik tijdens de partij naar deze stelling 
opzijkeek leek het me al dat zwart het hier van direct 
16...d5! moet hebben. Na 17.cd5 ed5 wordt de loper op 
c8 een veelkoppig monster en sterft wit een gewelddadi-
ge dood op een van de twee diagonalen. De subtielere 
bedoeling is 17...Pfd4 als in de partij, maar nu wordt 
zwart niet meer gestoord door 18.Pe4. Het beste ant-
woord lijkt nog 17.h6!? Pxh6 18.Te1 maar dat vermag 
zwart toch niet te verontrusten. In ieder geval komt hij 

niet zo treurig te staan als nu in het eindspel dat snel 
ontstaat.] 
17.Pe4!? Dxf3!  
17...Df5 18.Pxd4 Pxd4 19.De3! (dezelfde wending volgt 
op 17...Df4!?) 19...d5 20.cxd5 exd5 21.Dxd4 Dxe4+ 
22.Dxe4 dxe4 23.Lc4+ Kh8 24.Tde1 en door de onder-
ste rij-dreigingen komt wit eerst in dit eindspel. 
18.Dxf3 Pxf3 19.gxf3  
 
Diagram 

 
De cruciale stelling, aldus Sloots. Nog steeds staat 
zwart structureel prima, maar het tijdelijke probleem is 
dat Lc8 en Ta8 te passief zijn.  
19...Pd4?  
Hier moest koste wat kost 19...d5! 20.Pd6! (op c5 of g5 
jaagt zwart het paard direct weg) 20...Pd4 21.Tg1 Pxf3!? 
(21...b6!?=; na 21...Td8!? 22.Pb5 Pxb5 23.cxb5 Tf8 
24.d4 houdt zwart last van de zwakte e6) 22.Tg3 Pd4 
23.Lh3! en zwart heeft toch problemen. De solide speel-
wijze met 21...b6!? lijkt dus het meest kans op succes te 
beloven.  
20.Pd6! Tb8 21.h6 g6 22.Ld3 Pxf3?!  
Sloots verwierp 22...b6 wegens 23.Le4 en als 
zwart ...b5 doordrukt speelt wit steeds c4-c5. Een wat 
rigoureuzere methode die het strijdperk verlegt en actie-
ver spel belooft voor een pion (de variant stamt dan ook 
van Boel) is 22...b5!? 23.cxb5 Tb6 24.Pxc8. Met actief 
spel blijft wit ook dan aan het roer: 24...Txc8 25.Tc1! 
Tbb8 26.Th4! Pxf3 27.Ta4!  
23.Le4 Pg5?!  
Diagram 
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24.Lxg6!  
Het moet gezegd, Wolferink speelt het uiterst krachtig.  
24...hxg6 25.Tdg1 b5  
25...Ph7 26.Txg6+ Kh8 27.Thg1 Pf6 28.Tg7 Pe8 
29.Pxe8 Txe8 30.h7; 25...Pf7 26.Txg6+ Kh8 27.Tf6; 
25...b6 26.Txg5 Kh7 27.Thg1 Tg8 28.Pe4! Kxh6 29.Pf6 
Tg7 30.f4 en zwart loopt mat.  
26.Txg5 Kh7  
26...bxc4 27.Txg6+ Kh8 28.Tg7 is ook geen serieuze 
poging meer.  
27.Txb5! en wit won.  
 
(bij verslag ASV-Pionneke, 3e ronde) 
Remco de Leeuw - Eduard Coenen 
In schril contrast met ons aller gemodder stond de een-
voudige winst van Remco.  
1.d4 d5 2.Pf3 c6 3.c4 Lf5 4.cxd5 Lxb1 5.Txb1 Dxd5 
6.a3 Pf6 7.e3 Pbd7 8.Dc2 e6 9.Ld3 e5?!  
Nu begrijpen we waar 8.Dc2 voor diende. Met deze 
'actieve' zet helpt zwart zichzelf snel om zeep. Hij ver-
liest een pion en moet ook nog eens lang rokeren, wat 
altijd een witte aanval oplevert.  
10.Lc4 Dd6 11.Db3 0–0–0 12.Lxf7 exd4 13.exd4 h6 
14.0–0 g5 15.Te1 Lg7 16.Pe5! Thf8 17.Le6! Dxd4 
18.Pxd7 Pxd7 19.Le3 Dd6 20.Ted1 Db8  
Diagram 
 

 
 
21.Txd7 Txd7 22.Td1 Tfd8 23.Txd7  
en opgegeven. Na doorslaan op d7 wint 25.Df7+ een 
stuk. 
 
Peter Boel - Geert Peters 
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Pxc3 e6 5.Pf3 a6 6.Lc4 
b5 7.Lb3 d6 8.0–0  
Dit alles geïnspireerd door het partijtje Bas van Opheus-
den-Normunds Miezis van dit jaar, waarin de zestienjari-
ge witspeler de grootmeester in een zet of 12 had kun-
nen pletten.  
8...Lb7 9.Pg5!  
Nieuwtje! Iedereen speelt in deze - overigens niet zo 
heel bekende - stelling 9.De2 en 10.Td1, maar nu komt 
f4 eraan en hangen er al offers op f7 en e6 in de lucht.  
9...Le7 10.f4!?  
10.Dh5 Lxg5 11.Lxg5 Pf6 12.Dh4; 10.Pxe6?! fxe6 
11.Lxe6 Pf6 levert nog niet genoeg op.; 10.Pxf7!? Kxf7 

11.f4 Db6+ 12.Kh1 Pf6 13.f5 Te8 14.fxe6+ Kg8 15.Lg5 
is wel interessant. Zwart kan bijna niets doen en op f6 
dreigt een en ander. 
10...Lxg5 11.fxg5 Pc6!  
Een paard op e5 is in zulke stellingen van levensbelang. 
Diagram 
 

 
Zwart 'dreigt' nu gewoon verder te ontwikkelen. Zowel 
12.Dh5 g6 13.Dh3 als 12.Lf4! Pe5 13.Lxe5 dxe5 
14.Dh5! De7 15.g6! had wit nu veelbelovend spel gege-
ven. Maar je hebt 2 uit 2, je hebt het idee dat alle gam-
bietjes speciaal voor jou zijn uitgevonden en dan is er 
nog zoiets als een verlangen naar onsterfelijkheid.  
12.Txf7 Kxf7 13.Lxe6+ Kxe6 14.Dg4+  
Het loopt ook dood na 14.Db3+ Kd7 15.Lf4 Pge7 16.Td1 
Db6+ 17.Kh1 Taf8! 18.Txd6+ Ke8  
14...Kf7 15.Le3 Pe5 16.Tf1+  
Om na 16...Pf6 17.Dh3 in allerlei troebel water te kun-
nen vissen (?!?!). Ontnuchterender dan het zwarte ant-
woord kan het niet.  
16...Ke8  
en na nog wat geëmmer gaf wit op. Wat hiervan te zeg-
gen? Misschien moeten anderen dat maar doen. In ie-
der geval, jongens van het eerste: sorry. Ik zal het nooit 
weer doen. Nou ja, niet zo vaak. 
 
Ivan Utama - Otto Wilgenhof 

 
53.Da3!?  
De simpelste remise die Fritz geeft is 53.Kd6!? Kh2 
54.Da2; in de speelzaal werd vooral gekeken naar 
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Onze verslaggever in tijdelijke dienst, Dhr. L. Paard,  
was weer ter plekke toen onlangs de zeer belangrijke 
wedstrijd ASV5 – Doesborgh gespeeld werd. Hij spoed-
de zich naar de speelzaal en hoopte daar 8 dappere 
strijders aan te treffen die wilde en woeste en nietsont-
ziende strijd aan het leveren waren achter de borden 
met de 64 velden. 
Maar meneer Paard was blijkbaar net wat te laat want 
hij ontwaarde slechts 7 spelers die in opperste concen-
tratie bezig waren de vijand te bestrijden. De stoelen bij 
het 7e bord waren niet bezet. De stukken stonden netjes 

in de uitgangspositie. Wat was hier aan de hand?! Naast 
het bord lag het wedstrijdformulier. Op één plaats was al 
wat ingevuld. Een dikke nul (0) prijkte achter de naam 
van een zeker heerschap, te weten dhr. T. van D.  
Belust op sensatie en menselijke ellende ging meneer 
Paard op zoek naar Heerschap van D. en trof hem ge-
heel ontgoocheld aan in de bar. 
 
L. Paard: “Dat is niet zo mooi hè?” 
Heerschap van D.: ”Nee, dat is niet zo mooi…!” 
Wéér verloren zie ik? 

53.De8 g1D (53...Pg3? 54.Dh8+) 54.Dxh5+ Dh2 
55.Dd1+ ook remise. Utama maakt het zich wat moeilij-
ker, maar hij weet wel wat hij doet. Misschien hoopte hij 
dat Wilgenhof ook uit zijn dakje zou gaan.  
53...Pf4!  
53...g1D 54.Dh3+ Dh2 55.Df1+ remise.  
54.Df3 g5  
Nu stond Otto lachend op. Inderdaad is de stelling heel 
grappig, maar het blijft remise.  
55.Kd6 Kh2 56.Df2 Ph3 57.De2 Pf4 58.Df2 remise. 
 
 

“Addictus Pionnum” 
Een onthullend interview door Leo “The Leopard” Paard 

Tussenstand ASV5 - Doesborgh 
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Ja! Wéér!! Huil! 
Vertel eens, hoe is het gekomen dat je weer zo snel af-
gerost, weggemaaid, neergesabeld, verpletterd, versla-
gen, afgetuigd, weggevaagd en afgedroogd bent? 
Geen zin! 
Kom op! Voor de draad er mee! 
Oooohh! 
Laat horen! 
Moet dat?! 
Ja. Moet. Anders zet ik die stelling van jou hier wel even 
op ter lering en vermaak van heel ASV! 
Gorgel! Nou uhh… ik pakte een pionnetje enne… 
… zag te laat dat het pionnetje zoals gewoonlijk weer 
stond te druipen van het gif. 
…?  Hoe weet je dat…? 
Wel, ik ken je verslaving wat betreft pionnetjes. 
Zucht…Ik kan er niet vanaf blijven! 
Een weinig verheffend schouwspel. Ik ken nog een goe-
de psycholoog die al eens een seizoen bij ASV werk-
zaam is geweest, met groot succes mag ik wel zeggen, 
misschien wil hij nog eens naar jouw geval kijken. 
Bedoel je die doorgedraaide halve gare Professor Pat?! 
De weledelzeer- ende hooggeleerde heer Psychopat, 
voorheen Drs., die op een bijzonder interessant proef-
schrift getiteld “Psychoanalyse van het Schaakbrein” is 
gepromoveerd en nu een leerstoel bekleedt aan de Psy-
chologische Universiteit te Stekeldam. 
Mooi dat ik niet bij die losbol op de sofa ga liggen! 
Kan ook niet. De sofa is niet lang genoeg. 
En ik heb ook geen zin in dat betweterige gezever van 
die kwast. 
Je kunt het altijd proberen. Je weet het nooit. De pion is 
rond. 
Ach, laat maar. Ik zie het niet meer zitten. ASV5 is me te 
hoog gegrepen. Vorig seizoen won ik soms nog wel 
eens met veel geluk en mazzel en bofkonterij. 
Misschien afzakken naar een lager team? 
Een goed idee. Het Zevende lijkt me wel wat. 
Inderdaad. Maar dan wel aan het 8e bord. Ik zal het 
even bepreken met de weledelzeergeleerde Heer 
Teamleider van het Zevende, Dr. Rood. 
Ah, ja, Rooie Rakker dus. 
Juist ja. Ik zie ‘m net lopen, hij kijkt erg blij. Zeker weer 
gewonnen. 
Wéér? Hmm. Grom. 
Een momentje. Ik ben zo terug. 
Brom. 
- - - - - - - -  
Zo, daar ben ik weer. Ik vrees dat een plekkie in het Ze-
vende er niet in zit. 
Rakker zei zeker dat hij me niet wilde hebben? 
Dr. Rood zei niets, kón niets zeggen ten gevolge van 
een onbedaarlijke lachbui die losbarstte toen ik voorstel-
de dat je in ASV7 zou willen spelen. 
Oooh! Pech!! 
Hij rolt op dit moment nog over de vloer en heeft zo te 
zien moeite met bijkomen. 
Ik kijk gewoon niet!! 
Mij best. Waar waren we gebleven? Oja, het vergiftigde 
pionnetje. Verslaving.  
Ik hou van pionnetjes…. 
Juist ja. Een week geleden werd je ook afgerost, wegge-

maaid… enz enz. en nog wel door een teamlid van het 
geweldige ASV7. 
Als ik een pionnetje zie… ahhh…. smikkeldebik-
kel…..<droom> 
Ik zie de slotstelling nog voor me. 
Het leuke van pionnetjes is dat er zo veel zijn…. 
<fantaseer> 
Zelden heb ik zo’n gruwelijke matstelling gezien. 
Je kunt prettig lang doorgaan met pionnetjes snaaien.... 
Dat alles door een pionnetje dat stijf stond van het ver-
gif. 
Als ik er eenmaal eentje hebt gepakt kan ik me niet 
meer beheersen…. 
Eigenlijk wel erg mooi…. 
Hmmmm…. ahhhh… daar gaat er weer eentje…
<gelukzalig gevoel> 
En dat je dan maar tegen beter weten in doorgaat! 
Ik heb een zwak voor zwakke pionnetjes….<mijmer> 
En maar doorgaat en doorgaat, net zo lang tot er een 
mat in één dreigt! 
Ook dubbelpionnetjes hebben mijn warme aandacht… 
En zelfs dát zie je niet…! 
En ongedekte pionnetjes zijn ook erg aantrekkelijk…. 
Teamleider van het Vijfde waarvan een promotie ver-
wacht wordt!! 
Achtergebleven, geïsoleerde en hangende pionnetjes… 
mjammm… 
Gelukkig dat het team ondanks jou toch blijft winnen!  
Klein maar fijn en met die mooie rondingen…..mmmm. 
Blijf toch eens met je tengels van die pionnen af man! 
<klap op tafel> 
Ik kan het niet helpen! <weer wakker> 
Er is een interessante studie geweest naar het versla-
vingsgedrag van junkies en erfelijke invloeden en zo, die 
met de verslaving te maken hebben. 
Tegen de muur met al dat junk-tuig! 
Rustig. Het blijkt dat er bepaalde afwijkingen zijn in de 
genen, DNA en zo, waardoor de verslavende werking 
van drugs bij de een méér optreedt dan bij de ander. 
In de drugsboot opsluiten, deuren en ramen op slot en 
zinken die hap!! 
Relax. Ik vroeg me af of er bij jou ook iets dergelijks aan 
de hand was, maar dan voor pionnetjes in plaats van 
heroïne, cocaïne en dergelijke. 
Ik lust wel een lijntje. 
Mag ik wat bloed bij je afnemen? Voor baanbrekend on-
derzoek! 
Nooit!! 
Stel je voor! Ik ontdek een nieuw gen! Een nieuwe afwij-
king!! De “Addictus Pionnum”! Nobelprijs!! 
Ik ga nu weg!! 
We delen de Nobelprijs! 
Kan me niets schelen!! 
Een paar druppels maar! 
Ophoepelen!!  
Jammer…. 
 
Dit was weer uw vliegende verslaggever in tijdelijke 
dienst, Leo  “The Leopard” Paard. 
 
Tot een 
volgende keer! 
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