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Met enige regelmaat wordt uw redacteur 
aangeschoten met de vraag: wanneer is de 
volgende deadline voor kopij voor ons aller 
clublad ASV-Nieuws? Helemaal geen rare vraag 
natuurlijk. Aangezien uw redacteur de deadlines 
ook niet uit zijn hoofd weet pak ik dan een recent 
nummer van ASV-Nieuws en kijk op pagina 4 in deze 
rubriek “Van de redactie” waar rechts onderin een tabel 
staat met daarin alle deadlines en verschijningsdata 
voor het lopende seizoen. Heel handig! 
 
Al enkele seizoenen staat op de voorkant van ASV-
Nieuws een foto van een schaakbord. Is u wel eens 
opgevallen dat dit elk nummer een andere foto is van 
een andere stelling? Recent kwam de redactie namelijk 
ter ore dat bepaalde leden dit niet eerder was 
opgevallen! De stelling is elke keer een die eerder op 
het bord heeft gestaan in het kader van de 
oploswedstrijd. Met ingang van dit seizoen is het bord 
dat op de foto staat ook nieuw. De reden is simpel. Het 
vorig seizoen waren alle foto’s al gemaakt door mijn 
illustere voorganger Ignace Rood. De foto’s die dit 

seizoen op de voorkant staan zijn van mijn bord. 
Het bord is jaren geleden gemaakt door mijn 
vader. De witte velden van het bord zijn gemaakt 
van het hout van een sinaasappelkistje. Op een 
van de velden van het dambord aan de andere 

kant zijn nog paarse letters te zien die op het hout van 
het kistje waren gestempeld. Maar ik dwaal af……..  
 
In dit nummer verslagen van het ASV 1, 2, 3, 4, 5 en 7. 
Hulde! Nu de overige teams nog! 
 
Namens de redactie veel leesplezier gewenst, 
 
Robert Naasz 

De afgelopen maanden stonden vooral weer in het 
teken van het clubschaak. Wekelijks weer een 
clubavond en maandelijks de krachten meten met een 
andere club. En juist in die externe competitie valt ASV 
in positieve zin op. Vooral ASV 1 timmert met tien zeges 
op rij sinds de grote nederlaag tegen BSG afgelopen 
seizoen flink aan de weg. ASV 2 maakte na het verlies 
in de openingsronde geen fouten meer en ASV 3 toont 
aan mee te kunnen in de derde klasse. ASV 4 kende 
een pikstart in een poging zich te handhaven in de 
promotieklasse. ASV 5 kan met de subtoppers mee in 
de eerste klasse en ASV 6 doet met de besten mee en 
ASV 7 staat zelfs eerste na de degradatie van afgelopen 
seizoen. ASV 8 is middenvelder, net als ASV 11. ASV 9 
en 10 staan nog onderin de vierde klasse.  
 
Ook de bekercompetities zijn van start gegaan. Enkele 
dagen voor u dit leest, speelt ASV in de eerste ronde 
van de KNSB-beker bij derdeklasser De Combinatie in 
Asten. ASV 4 moet voor de OSBO-cup naar 
Veenendaal 3, terwijl ASV 5 in de voorronde op Ede 2 
stuit. ASV 6 moet tegen het sterke Wageningen 3. De 
laatste jaren tonen de ASV-teams aan cupfighters te 
zijn. We zijn benieuwd hoe dat in dit seizoen zal lopen. 
 
Ook de jeugdviertallen zijn weer volop aan de gang in 
de competitie. Voor de voornamelijk nog onervaren 
jeugdspelers is het vooral een kwestie van ervaring 

opdoen. Toch worden er met enige regelmaat al 
wedstrijden gewonnen. Ook zien we de jeugd van ASV 
regelmatiger dan in het verleden op de toernooien in de 
regio. 
 
De schaaktrainingen van Willy Hendriks en Pascal 
Losekoot is dankzij het organisatievermogen van Nico 
Schoenmakers een vast succesnummer op de ASV-
agenda geworden. Dat is ook buiten ASV niet 
onopgemerkt gebleven. Enkele spelers van Velp, 
Variant en Kameleon nemen dit seizoen ook bij onze 
club deel aan de trainingen. 
 
Achter de schermen wordt intussen gewerkt aan het 
jaarplan voor 2008. Een belangrijk element daarin zal de 
verenigingsondersteuning via www.clubkoers.nl zijn. 
ASV heeft met het Sportbedrijf van de gemeente 
Arnhem afgesproken een jaar als pilot te dienen voor de 
gemeente. ASV krijgt daarbij een gratis abonnement op 
‘clubkoers’ en kan zo gestructureerd werken aan leden- 
en fondsenwerving voor allerlei activiteiten. Het bestuur 
van ASV blijft in dat opzicht ambitieus. Immers, een op 
toernooigebied prachtig jaar 2007 smaakt naar meer.  
 
Ledenwerving staat hoog in het vaandel bij ASV. Sinds 
de start van het seizoen hebben mede dankzij de acties 
in de bibliotheek dan ook zeker al zo’n tien schakers 
kennis gemaakt met het schaken bij ASV. Veel van die 

Van het bestuur 

Van de redactie 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

31 januari 2008 24 januari 2008 

27 maart 2008 20 maart 2008 

15 mei 2008 8 mei 2008 

26 juni 2008 19 juni 2008 
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tien spelers zijn gebleven en dat zal in het ledental ook 
zichtbaar zijn. Ook bij de jeugd heeft de actie Sportwijs 
veel resultaat opgeleverd. In januari starten we een 
schaakcursus voor thuisschakers op een reeks 
maandagavonden. Hendrik van Buren en Harm 
Steenhuis zullen deze cursusavonden in het Lorentz 
voor hun rekening nemen. We hopen natuurlijk dat 
hieruit weer aanwas voor de clubavonden zal komen. 
Overigens staan we op 1 maart volgend jaar weer met 
een demo in de bibliotheek. We prijzen ons gelukkig met 
die samenwerking. 

Zoals bekend speelde ASV de afgelopen maand een 
vooraanstaande rol in de discussie over de structuur 
van de schaakorganisatie. Net als in het vorige nummer 
van ASV-Nieuws zullen we de actuele zaken in dat 
verband apart weergeven. 
 
Tenslotte wenst het bestuur van ASV u prettige 
Kerstdagen en een goede jaarwisseling. Samen gaan 
we weer werken aan een mooi schaakjaar 2008. 

Van het bestuur: OSBO en KNSB zaken 

In het oktobernummer van ASV-Nieuws is de door het 
OSBO-bestuur hernieuwd aangezwengelde discussie 
over de structuur van de KNSB in een extra “Van het 
bestuur” geschetst. We volharden maar in die aanpak 
om u verder te informeren. Voordat we in 
chronologische volgorde de gebeurtenissen schetsen 
moet ons eerst van het hart hoe weinig interesse er is 
van de verenigingsbesturen voor het werk van het 
OSBO-bestuur. Je zou met een agendapunt “opheffen 
van de OSBO” mogen verwachten dat alle besturen de 
Algemene Ledenvergadering bezoeken en mee 
discussiëren. Het gaat ons immers alles aan. Slechts 15 
van de 71 clubs vonden het echter de moeite om naar 
Apeldoorn te gaan. Op een vervolgens speciaal over dit 
onderwerp georganiseerde themadag in Wageningen 
was de opkomst nog kleiner. Triest! Clubs zouden zich 
allen verantwoordelijk moeten voelen voor het wel en 
wee in schaakland. 
 
Dan in chronologische volgorde de plannen en de 
discussies daarover. We moeten met name over de 
gebeurtenissen op bijeenkomsten waar we niet zelf bij 
waren varen op de verslagen daarover. Met name over 
de Bondsraadsvergadering van 1 december zijn de 
meningen verdeeld over de uitkomst va de discussie. 
 
OSBO-plan op hoofdlijnen 
 
- De structuur van de KNSB omvormen van 13 

autonome regionale bonden omvormen naar 
waarschijnlijk vijf uitsluitend uitvoerende districten 

- Het opheffen van de OSBO in najaar 2011 hanteren 
als breekijzer in de structuurdiscussie binnen de 
KNSB 

- Het bereiken van eenheid in bestuur en daarmee 
voldoen aan de aanbevelingen voor Goed 
Sportbestuur van NOC/NSF. 

 
Rol van ASV in de discussie 
 
Het bestuur van ASV is van mening dat de gekozen 
aanpak en het tempo waarin het OSBO-bestuur tot een 
herstructurering wilde komen zorgwekkend is. Om die 
reden heeft ASV met het bestuur van Wageningen en 
later gesteund door De Cirkel (Ede), Het Kasteel 
(Wychen), Schaakstad Apeldoorn en Bennekom het 

initiatief genomen om in een Open Brief aan het OSBO-
bestuur haar zorgen uit te spreken over de ingeslagen 
weg. Later heeft ook PION (Groesbeek) haar steun 
uitgesproken voor ons initiatief. 
 
Kern van de Open Brief 
 
- Het oproepen van het OSBO-bestuur om de huidige 

organisatievorm niet overboord te gooien, zolang er 
KNSB-breed geen overeenstemming is over een 
andere structuur.  

- Het vragen aan het OSBO-bestuur om de dialoog te 
zoeken met de verenigingen in de OSBO en de 
andere regionale bonden om hen te overtuigen van 
de voordelen van een structuurwijziging.  

- Het uitdagen van het OSBO-bestuur om met de 
verenigingen regionaal invulling te geven aan de 
uitvoering van het op ledenwinst gerichte 
meerjarenbeleidsplan van de KNSB.  

 
De Open brief staat op de ASV-site en velen van u 
hebben deze ook op de clubavond van 8 november  
kunnen lezen. 
 
Tot zover was u eigenlijk al geïnformeerd. Sindsdien is 
er weer veel gediscussieerd over dit onderwerp. Zo 
kwamen de regionale bonden op 10 november helaas 
zonder de verhinderde OSBO-delegatie in een 
brainstormsessie bijeen. Een week later organiseerde 
de OSBO voor alle OSBO- en SBO-verenigingen een 
themadag en inmiddels is op 1 december weer een 
bondsraadsvergadering van de KNSB geweest. 
 
Bijeenkomst van regionale bonden 
 
Belangrijke conclusies van dit overleg waren: 
- Het huidige besturingsmodel voldoet indien taken 

helder geduid en verdeeld worden. 
- Aanpassingen in dit besturingsmodel zijn niet nodig, 

zelfs niet wenselijk. 
- Uniformiteit van beleid verdient de voorkeur, maar 

regionale en lokale speelruimte is mogelijk. 
- Bestuur en bondsbureau geven uitvoering aan het 

beleid, daarbij in belangrijke mate gesteund door 
regionale bonden en verenigingen. Immers, vele 
zaken dienen opgepakt te worden door de basis. 
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Themadag OSBO en SBO 
 
Doordat het OSBO-bestuur niet aanwezig was bij de 
bijeenkomst van de regionale bonden waren de hiervoor 
gemelde conclusies van die bijeenkomst niet bekend op 
de themadag.  
De themadag bestond uit verschillende presentaties en 
interessante discussies, waarbij ASV het standpunt van 
de schrijvers van de Open brief verwoordde. Aan het 
eind van de dag trok Martin Rosenboom namens het 
OSBO-bestuur de volgende slotconclusie: 
- we gaan te snel en zullen ons plan qua fasering 

moeten herzien 
- we willen in gesprek met de andere regionale bonden, 

te meer daar de andere regionale voorzitters al met 
elkaar in gesprek zijn 

- we gaan hard werken aan ledenwerving en werving 
ook stimuleren 

- we gaan werken aan een opzet voor gedifferentieerd 
lidmaatschap 

- we gaan ons beraden op het sterrensysteem en 
bekijken of en in welke vorm en wanneer invoering 
daarvan nuttig is. 

- we gaan zeker niet in 2009 over naar een 
districtscompetitie 

Bondsraadsvergadering KNSB 
 
Bij deze vergadering was ASV vanzelfsprekend niet 
aanwezig. Vandaar dat we af moeten gaan op dat wat 
over deze dag is gepubliceerd. De voorzitter van de 
Rotterdamse schaakbond meldt in zijn verslag dat de 
structuurdiscussie is afgerond en dat de bal nu bij het 
KNSB-bestuur ligt. Ook het districtenplan van OSBO/
SBO zou daarmee van tafel zijn. De OSBO-
afgevaardigde geeft echter aan dat dit een onjuiste 
voorstelling van zaken is en meldt dat de OSBO op de 
ingeslagen weg verder gaat om zo op termijn te komen 
tot een district. Navraag bij de KNSB leverde niets op.  
 
Het is dus volkomen onduidelijk wat nu afgesproken is 
in de Bondsraad. Duidelijk is dus wel dat de discussie 
hierover nog lang niet ten einde is. In april zal het 
OSBO-bestuur ongetwijfeld haar volgende stappen 
presenteren. We hopen van harte 
dat dan wat meer verenigingen 
belangstelling tonen. Het ASV-
bestuur zal de discussie met 
belangstelling volgen en u blijven 
informeren. 

Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren 

De oude meesters hadden iets gemeen en wel hun 
tegenstander. Met grote regelmaat speelden zij altijd 
tegen N.N. Dit was een vrij sterke speler, die in veel 
partijen op weg leek naar een vol punt. Maar de oude 
meester, zou de oude meester niet zijn als hij niet net 
even verder had gekeken. U denkt natuurlijk, dat ik het 
over Vermeer heb. Nee hoor. Het is Theo Jurrius.  

 
Hier moet hij zeer doortastend zijn. N.N. met wit dreigt 
namelijk gewoon mat in drie te geven na Dxf6. Maar 
Theo was sneller. 1…Db5+ (De koning kan nu niet naar 
g4 anders loopt hij na 2…De2 zelfs mat) Dus 2.Ke4 Hier 
schrok N.N. want hij zag, dat het na …f5+ mis zou gaan. 
Maar Theo maakte er een mooier genrestuk van met  
2…Dxc6 3. Dxc6 e2. De pion is niet meer tegen te 

houden. Na elk schaak op de zevende rij volgt Kh6 en 
de schaaks zijn op. Wit trok de consequenties. 
 
In DIAGRAM 2 zien we Fred Reulink bezig met zwart 
tegen S. Groot. Het fragment is uit de wedstrijd 
Heemstede – ASV 2.  

 
Wit heeft twee pionnen meer, maar zwart staat actiever. 
Met zwart aan zet zou de uitslag al gelijk duidelijk 
worden. Na…Dg2+ is het voor wit afgelopen. Om dat te 
verhinderen moet wit wel haast 1.Td2 spelen. Het lijkt 
alsnog uit. 1…Dh6. Td2 is niet gedekt en h7 kan ook 
verloren gaan. Fred had deze zet à tempo gespeeld. 
Beiden waren in fikse tijdnood en zwart wist al, dat wit 
Td2 zou gaan spelen. Allemaal logisch dus.  2.g5 
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Ai, Niet zo’n kleine streep door de rekening. Zwart blijkt 
helemaal niet op h7 te kunnen slaan want dan volgt 
Td8+ met winst. Ogenblikkelijk staat zwart slechter. Hij 
speelt nog de beste zet:  de dame weer terug naar c6; 
maar nu gaat de witte infanterie lopen. Wit bereidde dat 
gelijk voor met 3.Lg6. 
In DIAGRAM 3 zijn we vijf zetten verder.  
 

 
Fred heeft zich moeten beperken tot lastig zijn. Hij staat 
nog steeds bar slecht, maar krijgt hier wel een leuk idee. 
Natuurlijk wil wit – in grote tijdnood – afruilen. Geef hem 
die kans. Zwart speelde …Dc7. Dit is zeker niet de 
beste zet want na 2.Kg4 zouden de stukken al bijna in 
de doos kunnen. Maar de truc werkte. 2.Df4?  Tja, Daar 
is ie dan…Th3+ zwart wint de dame tegen toren. Enkele 
zetten later haalde Fred het volle pond binnen. Zelfs via 
mat. Het is een mooie les voor iedereen: wanhoop nooit. 
Soms gebeuren er wonderen.    
 
Nog zo’n voorbeeld in DIAGRAM 4.  In de match tegen 
Doetinchem mocht Barth Plomp tegen zijn collega-
wedstrijdleider Wil Haggenburg aantreden.  Het werd 
een adembenemend gevecht. Toen de mist was 
opgetrokken leek de zaak duidelijk. Barth had een pion 
verspeeld en er daarna nog een cadeau gedaan. Wil 
kon er nog eentje pakken, maar om onduidelijke 
redenen liet hij die op het bord staan.  
 

 
Hier is zwart aan zet en dat werd uiteraard…Tf1. Er 
volgde 2.Td2 Txf4 De achterstand is nog slechts een 

pionnetje. Maar wat erger is: wit had geen plan en geen 
tijd. 3. Pd7 Het paard is aan het verdwalen. …Ke7 
4.Pb6  Txe4 5.Pc8+ Ke6 6. Td6+ Kf5  7. Td2?? Tc4+ en 
wit kon het opgeven. 
 
DIAGRAM 5 laat Zekria Amani aan het werk zien. We 
zien hem niet veel op de club. Hij heeft nog een jaar 
nodig om zijn studie af te ronden en dat gaat voorlopig 
voor. Maar bij de OSBO-competitie is hij een trouwe 
klant. Daar laat hij ook zien prima te kunnen spelen, 
maar dat het aan ervaring schort. In de uitwedstrijd 
tegen Kameleon kwam hij met slechts twintig minuten 
op de klok zijn één al aanmelden.  

 
 
Zwart hoeft nauwelijks nog hoop te koesteren. Hij wil 
kennelijk ten koste van alles zijn loper behouden. Dat 
leidde tot …Lc4. Zekria zag direct dat het met de dame 
op de h-lijn uit is en dus bedacht hij (net als Fritz) 2.Dc2 
g6 uiteraard is f5 beter. 3.De4 Ld5 Voor het geval wit 
niet beoogde gelijk naar h4 te gaan, dwingt zwart hem 
daartoe. 4. Dh4+ en nu zag zwart het ook. Hij gaf gelijk 
op. 
 
Een andere nieuweling in deze rubriek is Jochem 
Woestenburg. Hij speelde met ASV5 in Nijmegen tegen 
SMB3. Dat bekijkend denken we, dat hij nog wel vaker 
plaatjes zal laten kijken. DIAGRAM 6   
 

 
Jochem gaat hier met wit iets moois uit de hoed toveren. 
1.Pg5 Dit is al een leuke zet, maar daar valt nog wel op 
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te komen. 1…g6 2.Ph7 Maar dit is natuurlijk een hele 
mooie vondst. Wit staat op slag beter. …Kxh7 3.Dxh5 
Dg7 4.Dxd5 Het is duidelijk: zwarts kansen om te 
overleven liggen niet bijster hoog. De ASV-er deed nog 
een aantal krachtzetten. Maar helaas zes zetten later 
verspeelde hij de kans om de partij te kunnen laten 
inlijsten. DIAGRAM 7.  
 

 
Hier ligt een leuke combinatie. 1.Dxc6 bxc6 2.Txb8+ 
Kh7 3. Txe6 fxe6 4.Le5 en zwart kan de dame 
inleveren. Maar ook uit de diagramstand kwam onze 
man snel tot resultaat. 1.De3 g5 2.Lxg5 en zwart kan 
niet terugslaan wegens Txg5. Dus…Ld5. Maar nu 
volgde 3.Txd5 Txd5 4.Lxh6 Het is uit. Als zwart bv. Df6 
speelt leidt het dameoffer De8+ tot mat op de volgende 
zet. Misschien toch maar inlijsten Jochem. 

 
 
 
 
 

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) 

In de interne competitie was er een leuk fragment 
tussen Robert Naasz en Frits Wiggerts. DIAGRAM 8.  

 
Zwart staat een fractie beter met zijn pion voor, maar 
veel heeft het niet te betekenen. 1.Tc7 en nu blijkt het 
beste antwoord …Lxe5 te zijn. Bij het kijken naar dit 
fragment moest ik gelijk aan het interview met Harm 
Steenhuis (in dit nummer) denken. Hij constateert, dat 
het schaken de laatste jaren veel dynamischer is 
geworden. Is de reden daarvan, dat de computer ons 
geleerd heeft, dat je veel vaker een pion kan slaan dan 
we vroeger plachten te doen; vaak langs de rand van 
de afgrond. Maar dat maakt het juist leuk. Zwart pakte 
het voorzichtiger aan met …Td7. Ronduit slecht was 
…Te7 geweest. Zie 2.Lc1 Dh4 3 g3 Db4 4 a3 en zwart 
moet de dekking van de toren loslaten, 2 e6 fxe6 
3.Txc8 en zwart kan niet terugslaan omdat hij dan veel 
materiaal zou verliezen, ja zelfs mat zou gaan. …Tde7 
Nog het beste. Maar nu staat zwart een stuk achter 
tegen slechts twee pionnen. Je zou verwachten, dat 
dat wel fout zal gaan. En dat was ook zo. 
 
Gerben Hendriks (wit) en Richard van der Wel 
speelden op het scherpst van de snede. Een partij om 
van te genieten. (DIAGRAM 9)  

 
Zwart krijgt met zijn pion minder toch 1,6 van Fritz. Nu 
wit hem dwingt de pion terug te winnen loopt dat 
uiteraard op. 1.a3 Pxd5 2.Pxd5 Dxd5 Via afruil poogt  
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Gerben zijn enige troef – de pionnen op de damevleugel 
– wat meer armslag te geven. 3. Df3  Dxf3 4. Txf3 Tfb8 
5 b3 Txa3 0 – 1 Totaal slechts 22 zetten. Gerben zal wel 
eens tevredener naar huis gegaan zijn. 
 
De grootste verrassing van de laatste weken was 
onherroepelijk de winst van Jonathan v/d Krogt (met wit) 
op Ignace Rood. En niet zo maar een weggever van 
Ignace. Alsof er geen 300  Elopunten verschil zou zijn 
had Jonathan steeds het beste van het spel. We zijn 
hier bij de 23e zet aanbeland. 

 
(DIAGRAM 10) 1.Txf7 Ai, ai, ai. Pf6 2.Txf6  Ignace moet 
van zijn stoel gerold zijn. Zwart staat op slag totaal 
verloren. gxf6 3. Dxe6+  Opnieuw de sterkste zet. Kg7 
4. Dxf6+ Kh6 En toen besloot Jonathan in een moeite 

door maar mat te zetten. 5.Ld2+ Kh5  
6. Df3 Kh4 7. Dh3 mat 
 
Desiré Fassaert had pech. Hij speelde in het open van 
Guernsey en vond een tegenstander, die zo’n mooie 
vondst deed, dat hij zelfs de internationale pers haalde. 
DIAGRAM 11.  

 
Desiré heeft wit en in de analyse laat men zien, dat het 
logische Td8xd2 waarschijnlijk niet meer oplevert dan 
remise. Maar zwart (T. Broek) haalde een vol punt 
binnen met de volgende combinatie: 1…Te1 2.b4 (of a3 
– het maakt geen verschil . Kf2 faalt op de paardvork) …
Txd2 3.Dxd2 Txf1 4.Kh2 Tf2  Werkelijk prachtig. Via de 
paardvork op g4 kan zwart een gewonnen pioneindspel 
binnen stappen. 

Uit de cursus voor middengroep 
Thema van de meest recente curusavond was pat. Aan 
de hand van praktijkvoorbeelden werd dit thema 
uitgebreid behandeld door trainer Pascal Losekoot. 
Bijzonder pittig was de “uitspeelstelling”. In dit onderdeel 
van de les neemt Pascal het vanuit een bepaalde 
stelling simultaan op tegen de ‘leerlingen’. 

 
Het lukte niemand met wit de verborgen weg naar 
remise te vinden. Probeert u het ook eens. Het heeft 
uiteraard iets met pat te maken. Het antwoord vindt u 
hiernaast. 

Oplossing: 1.Tf1! Te4 [1...Txf1+ 2.Ka2 dreigt mat met 
b3. b3+ 3.cxb3+ Kb4 en pat.] 2.Te1 Te5 3.Txe5 fxe5 
en nu zit de zwarte koning opgesloten. 4.Kc1 b3 5.c3 
Laat de koning niet ontsnappen. 5...b4 6.c4 en dit is 
remise na bv 6...e4 7.Kd2 [7.c5? Kb5 8.cxd6 Kb6 en 
zwart wint zelfs nog.] 7...f6 8.Ke2 e3 9.Kxe3 pat. 
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In deze rubriek ben ik een beetje een vreemde eend in 
de bijt want ik ben geen lid van ASV. Ik heb ook nog 
geen plannen dat te worden, al weet je maar nooit, maar 
vooralsnog ben ik actief als speler/trainer bij een club 
wat meer zuidelijk in Arnhem. 
 
Inmiddels geef ik voor het derde seizoen training bij 
ASV. Acht keer per seizoen geef ik een sessie van drie 
uur aan een vijftiental leergierige ASV'ers. Op de 
ranglijst van de club kunt u ze herkennen aan hun 
razendsnel stijgende ratings. 
 
Ik ben geboren in het Brabantse dorp Boekel (bekend 
van 'ons' Leontien). Relatief laat, op mijn twaalfde, ben 
ik begonnen met schaken, toen ik in Uden naar de 
middelbare school ging. Op die school was (en is) 
Désiré Fassaert één van de leraren, al heb ik van hem 
nooit les gehad. Het is grappig dat hij nu bij mij in de 
trainingsgroep zit, u begrijpt dat ik hem het strengste 
aanpak. 
In Uden werd ik lid van mijn eerste club (ODI, 
Ontspanning Door Inspanning). Aan het eind van mijn 
middelbare schoolperiode heb ik nog twee jaar bij HMC 
Den Bosch gespeeld. 
Toen ik in Nijmegen filosofie ging studeren, ben ik lid 
geworden van SMB en daar heb ik de afgelopen 23 jaar 
gespeeld. Niet zonder pijn in het hart heb ik na afloop 
van het vorige seizoen SMB vaarwel gezegd. Mijn band 
met Nijmegen was toch al wat minder geworden sinds ik 
ruim vijf jaar geleden verhuisd ben naar Didam, alwaar 
ik samenwoon met mijn vriendin. 
Ik heb altijd actief geschaakt maar ben een beetje een 
laatbloeier. In 2001 heb ik de IM-titel binnen gehaald. 
Normaal gesproken ook mijn eindstation maar de 
afgelopen twee jaar heb ik twee GM-resultaten gehaald 
dus dat houdt de hoop levend. Voor de GM-titel moet ik 
nog één norm halen. Daarbij moet ik een rating van 
2500 bereiken en dat lijkt wel het grootste struikelblok. 
Maar goed, een (onbereikbaar) doel in het leven kan 
geen kwaad! 
 
Ook grootmeesters moeten hun stukken 
ontwikkelen! 
 
Afgelopen zomer behaalde ik in Triëst (mooie stad!) mijn 
tweede grootmeesterresultaat. Na een goede start had 
een nederlaag tegen Sergei Tiviakov me teruggeworpen 
op 4 uit 6. Dankzij de volgende overwinning in de 
zevende ronde lag ik weer op koers voor de 
grootmeesternorm en met twee remises in de 
slotronden wist ik die ook daadwerkelijk binnen te halen. 
De Serviër Drazic is een redelijke grootmeester maar in 
deze partij draait zijn experimentele openingsspel snel 
uit op een ramp. Het was waarschijnlijk niet zijn 
vooropgezette doel om de partij zo extreem op te zetten 
maar na een paar onnauwkeurigheden werd hij als het 

ware gedwongen te gaan voor materiaalwinst ten koste 
van de ontwikkeling. Maar ook een grootmeester kan 
zich niet alles veroorloven! 
 
Wit: Sinisa Drazic (GM, 2480) 
Zwart: Willy Hendriks (IM, 2420) 
Triëst Masters, zevende ronde. 6 september 2007 
 
1.d2-d4 c7-c5 2.Pg1–f3 c5xd4 3.Pf3xd4 d7-d5 4.c2-c4 
e7-e5 5.Pd4-f3 d5-d4 6.e2-e3 Pb8-c6 7.a2-a3?! 
Ontwikkelen met 7.e3xd4 e5xd4 8.Lf1–d3 is hier 
normaal maar wit wil graag Lb4+ voorkomen. 7...Pg8-f6 
8.b2-b4 
Verder op de ingeslagen weg. Na 8.e3xd4 moet wit met 
8...e5-e4 rekenen en op 8.Lf1–e2? volgt 8...d4-d3!. 
8...Lc8-g4 9.h2-h3 
9.Lf1-e2 faalde weer op 9...d2-d3 en 9.e3xd4 e5-e4 
10.h2-h3 e4xf3 (of 10...Lg4xf3 11.g2xf3 Dd8xd4) 
11.h3xg4 Dd8xd4 is ook geen pretje. 
9...Lg4xf3 10.Dd1xf3 e5-e4 11.Df3-f5 Lf8-d6! 12.Df5-
b5 
Wit moet oppassen want na bijvoorbeeld 12.b4-b5 g7-
g6 gaat zijn dame verloren. 
12...0–0 13.Db5xb7 Ta8-c8  
 

 
Een opmerkelijk plaatje. Wit heeft veel damezetten 
gedaan, een pion meegenomen maar verder nog niets 
ontwikkeld. Ik stond hier toch wel van te kijken, zo'n 
stelling na 13 zetten met zwart tegen een grootmeester. 
Ik twijfelde er niet aan dat ik geweldige compensatie had 
maar begreep ook dat zwart nog wel wat te bewijzen 
had. 
14.Lf1–e2 d4-d3 15.Le2-d1 
Hier moest iets goeds bedacht worden. Er is geen 
opgelegde voortzetting voor zwart en wit dreigt verder te 
ontwikkelen, om te beginnen met 0-0. 
15....Ld6-e5 16.Ta1–a2 Pc6-a5! 

Even voorstellen 
Willy Hendriks 
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17.Db7-a6 
Na 17.b4xa5 Tc8-b8 18.Db7-a6 (of 18.Db7xa7 Tb8xb1 
19.Lc1–d2 Dd8-c8 en zwart staat prachtig) Tb8xb1 
19.Lc1–d2 Dd8-c8 20.Da6xc8 Tf8xc8 21.0–0 Tc8xc4 
heeft zwart zijn pion terug met behoud van alle andere 
voordelen, waaronder de gedekte vrijpion op d3. Na 
17.Db7xa7 Pa5xc4 18.0–0 Tc8-c7 19.Da7-a6 Dd8-d5 
dreigt zwart de witte dame met Ta8 binnen te halen. 
17...Pa5xc4 18.Ld1–b3? 
Wit bezwijkt onder de druk. Na 18.0–0 staat wit 
natuurlijk vreselijk bij gelijk materiaal maar er had nog 

strijd geleverd moeten worden. De gespeelde zet kost 
een stuk al duurde het even voor ik dat zag. Een 
terugzet als Pa5 is makkelijk te overzien! 
18...Pc4-a5! 
Hier had wit op kunnen geven, dan was het een echte 
miniatuur geweest, maar Drazic besluit tot het absolute 
gaatje door te spelen. 
19.Lc1–b2 Pa5xb3 20.0–0 Le5xb2 21.Ta2xb2 Pb3-c1 
22.Da6xa7 Pc1–e2+ 23.Kg1–h1 Tc8-c2 24.Tb2-b3 
Dd8-d5 25.Da7-a4 Tf8-a8 26.Tb3xd3 e4xd3 0–1 
 
Eindstand Triëst Masters: 
 
1   2 GM Tiviakov Sergei    2648 NED   7 
2     1  GM Baklan Vladimir    2648 UKR   7 
3     6 IM Caruana Fabiano    2549 ITA   6½ 
4    14  IM Hendriks Willy     2420 NED   6 
5     7  IM Borisek Jure       2506 SLO   6 
6    12  GM  Bagaturov Giorgi   2474 GEO   6 
7    17  WIM Stock Lara         2297 CRO   5½ 
8     3  GM Pavasovic Dusko    2584 SLO   5½ 
9     9  GM Tratar Marko       2491 SLO   5½ 
10     5  GM Komarov Dimitri    2550 UKR   5½ 
11    11  IM Brunello Sabino    2475 ITA   5½ 
12    10  GM Drazic Sinisa      2480 SRB   5½ 
13     8  IM Bosiocic Marin     2496 CRO   5½ 

De jeugdhoek 
Tijs van Dijk 

Ook voor onze jeugdigen is de teamcompetitie 
begonnen; hier is ons oudste team (tot 14 jaar) 

op de zaterdag te zien. 

En 29/11 was het groot feest op de club want 
niemand minder dan Sintsimultaan kwam langs!  
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Net als vorig jaar was de goedheiligman 
vergezeld van Witte Piet. 

.. en werd hij na een uurtje simultaan bijgestaan 
door menig hulpsinterklaas waardoor het geheel 
uitliep op een schaakcarroussel van de 1e orde. 

Dat leverde een 
pracht van een 

uitslag op die 
niemand had 

durven 
voorspellen, niet 

dit rijtje... 

... maar drie dames aan kop waarbij deze jonge 
Rabia (6 jaar) nummer 1 werd!  

Bij Witte Piet waren het Bacon en Koen (midden) die 
wisten te winnen en zo de volle buit uit de zak van 

Sintsimultaan mee mochten nemen. 
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Iedereen binnen ASV weet zo langzamerhand wel dat 
ik nog wat routine mis, althans daar scherm ik altijd 
mee als ik verlies of in een kansrijke stelling remise 
moet accepteren. Natuurlijk is het niet helemaal 
onwaar, maar het debiteren van dit soort teksten helpt 
ook goed tegen de pijn van verlies of gemiste kansen. 
Dat is toch ook wel een van de leuke kanten van het 
schaken bij ASV, redelijk onvoorwaardelijke acceptatie 
van elkaars eigenaardigheden, en de manieren 
waarop een ieder met winnen en verliezen omgaat. Zo 
hoorde ik laatst op een bord naast mij door de winnaar 
zeggen: “Ja maar jij bent een c-speler en ik een b-
speler.” Waarschijnlijk een bijzonder eerbare poging 
om het leed te verzachten van de tegenstander, maar 
intrinsiek dodelijk, vooral omdat de partij verloren ging 
door een misser in een gelijk opgaande strijd. 
Maar goed, om een bruggetje vanuit “eerbare 
pogingen” te slaan, dan kom ik uit bij het Haagse 
toernooi waarin ik mij drie dagen lang heb 
vastgebeten. Het was een van de weinige toernooien 
in Nederland waar je rating opgenomen wordt in de 
knsb-rating. Het toernooi werd in drie groepen 
gespeeld, de a, b en c, groep. Ik kwam met een 
startrating van 1650 uit in de b-groep.  
 
Vrijdagavond de eerste partij gespeeld tegen een 
bloeddorstige gedetermineerde tegenstander. 
Opvallend fenomeen was dat zijn vriendin ook 
aanwezig was, uitkomend in de a-groep met een 
rating van rond de 2000. Nou zijn we het er 
waarschijnlijk snel over eens dat de vrouw in veel 
gevallen de meerdere is van de man. Ik noem: 
schoonheid, sociale vaardigheden, attentheid, 
creativiteit, multi-tasking, enz. 
Je hoopt dan als man dat een van de weinige dingen 
waar we toch wat verder in ontwikkeld zijn het schaken 
is, of te wel het uren gefocust kunnen zijn op een 
prooi, en met mathematische precisie de buit binnen 
kunnen halen. Maar in dit geval ging die vlieger ook 
niet op, de vrouw was hem ook in het schaken de 
baas en ze kwam af en toe even met gekwelde ogen 
kijken hoe het ging. In zijn manier van doen merkte ik 
ook dat hij niet schaakte voor zijn plezier, maar hij was 
een inhaalslag aan het maken richting het niveau van 
zijn vrouw of vriendin. (Hij eindigde uiteindelijk met 1,5 
punt in de onderste regionen met een tpr van rond de 
14-nog wat, en naast de remise won hij dat ene punt 
tegen mij.) 
 
Maar goed, de eerste partij was redelijk hopeloos. Ik 
had precies 10 minuten nodig om er een zooitje van te 
maken. Ik was onrustig, had last van een lange 
werkweek, en de daarbij behorende stress, en ik 
speelde gewoon slecht en ongeconcentreerd.  
Ik pak de partij er even bij: 

Haags Weekendtoernooi 2007 
Marco Braam 

Marco zwart 
1.e4 d6 2.d4 g6 3.f4 Pf6 4.Pc3 Lg7 5.Le2 0–0 6.e5 
dxe5 7.dxe5 Dxd1+ 8.Lxd1 Pg4 9.Pd5 
 

 
Ik dacht hier krijg nou helemaal de vliegende 
vinke@#!?*, hij kan gewoon kiezen, slaan op e7 of op 
c7, en niet te verdedigen.  

Arnhem: 
Steenstraat 86, tel. 026-4459156 

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

(advertentie) 
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Maar toen zag ik een Houdini-achtige truuk die me zou 
redden en wat me hooguit een pionnetje zou kosten 
(een funest pionnetje bleek later)   
Td8!? 10.Pxe7+ Ik had toch echt wel op c7 geslagen, 
maar goed. 
Kf8 11.Pxc8 (met de gedachte om dat paardje weg te 
hakken op g4) Txd1+! 12.Kxd1 Pf2+ 13.Ke2 Pxh1 
14.Le3 Pc6 15.Pxa7 Pxa7 16.Pf3 Pc6 17.a3 f6 18.Txh1 
fxe5 19.fxe5 Pxe5 20.Pxe5 Lxe5 21.c3 Te8  
 

 
Enz, hij wikkelde goed af en het lukte mij niet om remise 
te houden. Hij won door die a-pion. 
 
Slechte start dus, beetje balend naar mijn broer gereden 
waar ik zou verblijven dit weekend. Paar borrels naar 
binnen geschoven, op bed 
de Carros gelezen om te 
kijken welke auto ik zou 
willen bezitten wanneer ik 
nog eens het Corustournooi 
zou winnen, en daarna 
rustig geslapen. 
 
 
 
 
 
Volgende dag om half 10 weer starten. In de 
Kroongroep was een aantal mooie partijen gespeeld de 
eerste avond, en de spreekstalmeester van dit circus 
schonk hier wat aandacht aan en wenste iedereen weer 
een behouden vaart in de volgende partij. 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Lc5 4.d3 Pge7 5.Pc3 a6 6.Lc4 
f6 7.Le3 Lxe3 8.fxe3 Pa5 9.Pd2 c6 10.Dh5+ Pg6 11.0–
0–0 Pxc4 12.Pxc4 d5 13.exd5 cxd5 14.Pd2 Le6 
15.Pb3 b6 16.d4 Dd7 17.h3 e4 18.Thg1 Tc8 19.De2 
Db7 20.Tdf1 Tc7 21.Tf2 0–0 22.g4 Tfc8 23.Th1 Ph4 
24.Pd2 b5 25.Pb3 b4 26.Pa4 Ld7 ½- ½  
 
Tja, een beetje een bloedeloze pot. Allebei verloren in 
de eerste ronde, en allebei niet echt bereid om risico s 
te nemen. Fritz vond er achteraf ook niks aan, dus snel 
weer verder, er wachtten die dag nog 2 partijen. Dus na 
een broodje bal, en een fristie met een rietje weer vol 
overtuiging naar de volgende partij. 

Marco zwart 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Lc5 4.c3 Pf6 5.d4 exd4 
6.cxd4 Lb4+ 7.Ld2 Pxe4 8.Lxb4 Pxb4 9.0–0 0–0 10.a3 
Pd5 11.Ld3 Pdf6 12.Dc2 d5 13.Pc3 Te8 14.Pe5 c5 
15.Pxe4 Pxe4 16.f3 c4 17.Le2 Txe5 18.dxe5 Db6+ 
19.Kh1 Pf2+ 20.Txf2 Dxf2 21.Tf1 Dd4 22.f4 Ld7 
23.Dc1 Tc8 24.Td1 Dc5 25.Dc3 Le6 26.h3 g6 27.g4 
Df2 28.Lf3 Td8 29.Td4 Dh4 30.Lg2 Lxg4 31.Kh2 Le6   
 

 
 
Mijn hemel! Zo goed bezig en het dan zo verkl#@!*&! 
 
32.f5 Dg5 schade maar beperken en twee pionnetjes 
consumeren. 33.fxe6 Dxe5+ 34.Kh1 fxe6 35.Dd2 Tf8 
(wit kon hier gewoon op c4 slaan met de toren) 36.Tg4 
b6 37.h4 Df5 38.Tg5 Df4 39.De1 Tf6 40.Lh3  
 

 
 
De4+ Tjonge jonge, daar houd je een lekkere 
pionnenstructuur aan over zeg! Dan wil je gewoon niet 
winnen. Wat dacht je van Df2? Of Kf7? Kat in het bakkie 
lijkt mij dan. 
 
41.Dxe4 dxe4 42.Te5 Kf7 43.Txe4 b5 44.Kg2 Ke7 
45.Te5 a6 46.Tc5 Kd6 47.Tc8 a5 48.Tb8 Kc5 49.Tc8+ 
Kd5 50.Tb8 Kc6 51.Kg3 e5 52.Lg2+ Kc5 53.Tc8+ Kd4 
54.Td8+ Kc5 55.Td5+ Kb6 56.Txe5 b4 57.axb4 axb4± 
58.Te4 Kb5 59.Te3 Td6 60.Te5+ Ka4² 61.Tc5 Td3+³ 
62.Kg4 Td4+ 63.Kg5 Kb3 64.Lf1 c3 65.bxc3 bxc3 
66.Tb5+ Kc2 67.Te5 Kd2  
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0-1 
 
Het was een lange pot van 67 zetten en een 
foutenfestijn. Uiteindelijk ging mijn tegenstander door 
de vlag, maar volgens mij had hij het remise kunnen 
houden door mijn beide pionnen te halen op h en op g. 
Ik hoop dat de cracks van de club er even naar willen 
kijken, fritz vind het helemaal niks allemaal. Hij geeft 
zwart aan het eind wel ongeveer 2 punten voorsprong 
maar ik heb de winst nog niet kunnen vinden. Ik heb na 
deze partij wel voor mijzelf geconcludeerd dat het mij 
tegenwoordig goed lukt om voordeel te creeëren maar 
het verzilveren is lastig, vooral omdat ik een soort 
flamboyante schaakhouding krijg als ik goed bezig ben 
waardoor ik fouten ga maken. (en das toch echt wat 
anders dan een tekort aan routine ☺ ) 

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

Goed, volgende partij, de derde van de zaterdag. Ik zag 
inmiddels sterretjes, want in tegenstelling tot de 
vrijdagavond heb ik nu wel steeds mijn tijd goed 
gebruikt, en de tegenstanders nog beter. 
 
Ik kwam tegen een bijzonder gedistingeerde heer te 
spelen. Daar waar ik grote gebaren nodig had op het 
bord was hij bescheiden en geconcentreerd. We waren 
allebei moe, en na wat probeersels van mijn kant 
besloten we tot een gentlemens remise. 
 
Marco Wit 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Lf5 5.Pg3 Lg6 
6.Pf3 Pd7 7.Lc4 e6 8.c3 Pb6 9.Lb3 Pf6 10.0–0 Le7 
11.Te1 0–0 12.Lf4 Pbd5 13.Lg5 h6 14.Lxf6 Lxf6 
15.Lxd5 exd5 16.Pe5 Lxe5 17.dxe5 Te8 18.Kh1 Dd7 
19.f4 Lf5 20.Dh5 Lg6 21.Df3 ½- ½  
 
Slappe caro-kann, en ik had nog wel verder kunnen 
proberen, maar ik was echt toe aan een borrel. 
Weer richting mijn broer, tenminste dat dacht ik, maar 
ik was volkomen de weg kwijt. Na allerlei 
omzwervingen door goede en heel slechte wijken 
kwam ik uit in Rijswijk waar ik uit armoede maar weer 
de snelweg heb genomen om via het centrum wederom 
te arriveren in het statenkwartier.  
 
De volgende morgen was het ruitje ingetikt van de 
Duitse auto die achter mij geparkeerd stond, heel 
medelevend bedacht ik mij dat ik blij was dat het mij 
niet was overkomen, en reed met de verwarming hoog 
en met alle ramen dicht zoals het bedoeld is rustig 
richting schaakarena voor de laatste dag. 
Ik was redelijk tevreden met de resultaten, maar niet 
met mijn spel, en ik besloot om lekker vrijuit te spelen, 
op onderzoek uit te gaan en niet uit te gaan van 
beperkingen maar van mogelijkheden. Dit heb ik 
consequent doorgevoerd in de eerste partij. Een 
spannende pot waarin ik steeds beter stond maar 
wederom niet verder kwam dan een levensgevaarlijke 
afruilcombi wat goed afliep maar wel weer tot remise 
leidde. Wederom kon ik de winst niet vinden, vooral ook 
door uitstekend verdedigend werk van de tegenstander. 
 
Marco wit 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 e6 4.Pc3 Pf6 5.0–0 Le7 6.d4 
cxd4 7.Pxd4 0–0 8.Le3 Pe5 9.Le2 a6 10.f4 Pg6 11.e5 
Pe8 12.Lh5 Ph4 13.Dg4 d6 14.Tad1 g6 15.Dg3 Pg7 
16.Lg4 Dc7 17.exd6 Dxd6 18.Pxe6 Phf5 19.Lxf5 Pxf5 
20.Txd6 Pxg3 21.hxg3 Lxe6 22.Td2 Lb4 23.a3 Lxc3 
24.bxc3 Tac8 25.Ld4 ½- ½  
 
Maar ergens moet ik iets hebben laten liggen, dat kan 
toch niet anders. Fritz zegt dat ik niets heb laten liggen, 
en dat het eigenlijk een saaie pot was waarbij je even 
op moet letten hoe je afruilt als zwart zijnde. 
Gevoelsmatig lijkt het of ik niet voldoende rendement 
heb gehaald uit het slaan van zwart met de dame van 
de pion op de d-lijn. Waarschijnlijk had ik in een eerder 
stadium na f4 gewoon g4 moeten spelen. 
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Laatste partij dan. Ik won hem maar vraag niet hoe. 
Eigenlijk stond ik steeds niet goed, en in tegenstelling 
tot de vorige partij was ik hier alleen maar aan het 
voorkomen dat er pionnen gingen vallen. Ik kreeg een of 
andere vervelende openingstruuk voor mijn kiezen die 
de tegenstander niet uitbuitte. Die opening heeft nog 
een naam ook: Wilkes Barre / Traxler. Die gasten die dit 
bedacht hebben moeten ze meteen opknopen. 
Vervelende partij, kijk zelf maar. 
 
Marco zwart 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pg5 d5 5.exd5 Pxd5 
6.d3 Le6 7.Pxe6 fxe6 8.Lb5 Dd6 9.Lxc6+ bxc6 10.Pc3 
Pxc3 11.bxc3 Le7 12.Tb1 0–0 13.0–0 Tf5 14.Dg4 g6 
15.Db4 Dd7 16.Da4 Lc5 17.Le3 Lxe3 18.fxe3 Tff8 
19.Txf8+ Txf8 20.Tf1 Ta8 21.Db3 Dd5 22.Db7 Tf8 
23.Txf8+ Kxf8 24.Db4+ Kf7 25.c4 a5 26.cxd5 axb4 
27.dxc6 Ke7 28.Kf2 Kd6 29.Ke2 Kxc6 30.Kd2 Kb5  
 

31.c4+??? Halleluja wat een cadeautje. Ka4 tja dan is 
het snel voorbij natuurlijk 32.Kc2 Ka3 33.Kb1 b3 
34.axb3 Kxb3 35.Ka1 c5 36.d4 exd4 37.exd4 Kxc4 (ik 
was zo moe dat ik mijn rekenwerk niet meer vertrouwde. 
Ik had natuurlijk berekend dat na cxd4 ik gewoon 
doorloop met de pion en wit mat gaat als hij niks 
bedenkt. Maar ik durfde het dus niet. 
38.dxc5 Kxc5 39.Kb2 Kd4 40.Kc2 Ke3 0–1 
 
En dat was het dan. 
Het was inmiddels half 7 zondagavond, en het was echt 
genoeg geweest. Ik heb de prijsuitreiking niet meer 
afgewacht, maar ben lekker in de auto gestapt en rustig 
terug naar Arnhem gereden. Het is zeer bijzonder om 
een volledig schaakweekend te spelen. Je wordt er wel 
een beetje raar van in je hoofd, een beetje in jezelf 
gekeerd en wereldvreemd, maar dat hersteld vanzelf 
weer. Ik zou het bijzonder leuk vinden om met een 
grotere delegatie van ASV er heen te gaan. 

Even voorstellen 
Hilko Osterloh 

Mijn naam is Hilko Osterloh, ik ben 26 jaar oud. 
Ik ben geboren in Arnhem, daar woon ik nog steeds. 
Ik heb schaken geleerd op de basisschool. Ik heb nog nooit 
eerder bij een club geschaakt. 
Ik ben een matige speler. Ik heb gekozen voor ASV, omdat 
het in Arnhem is. Ik verwacht beter te leren schaken bij ASV. 
Ik heb de doelstelling om mijn inzicht in het schaken te 
verbeteren, en om af en toe te winnen 
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Soms is interviewen gemakkelijk. In zijn werkzame 
leven was Harm Steenhuis leraar geschiedenis. Die 
twee werelden (Geschiedenis en kennis overdragen) 
hebben hem nog steeds niet losgelaten. Je stelt een 
vraag en de kraan gaat open met waarnemingen en 
uitweidingen over het onderwerp en al het aanpalende. 
Er ligt ook veel geschiedenis achter hem. 
 
Ben je het langst lid van ASV?  
 
Dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik ben in 1953 lid 
geworden na het toernooi Neuhausen  / Zürich. Dat 
toernooi maakte een enorme indruk op me, zelfs 
zodanig, dat ik gelijk aan wedstrijdschaak wilde gaan 
doen. Het ging in het begin ook vrij snel. Ik zat al 
spoedig in ASV-1 en ik werd jeugdkampioen van de 
OSBO. Helaas kon ik niet naar het Nederlands 
Kampioenschap omdat de OSBO toen andere 
leeftijdsgrenzen stelde dan de KNSB. Degene die toen 
wel ging haalde een behoorlijk resultaat. Maar ik had 
hem in beide partijen, die we tegen elkaar gespeeld 
hadden, verslagen. Maar kampioen zou ik nooit zijn 
geworden. Koen Zuidema speelde toen iedereen van 
het bord. Wellicht ben ik degene, die het langst geleden 
lid van ASV is geworden; maar ik ben in geen geval het 
langst lid. Ik ben namelijk twee keer gestopt. De tweede 
keer zelfs voor lange tijd: 1977 – 1994. 
 
Hoe kan een succesvolle speler nu zomaar stoppen? 
 
Tja, kleine ergernissen. Toen ik begon te spelen werd 
bijna overal de competitie ingedeeld in roosters. Een 
rooster is leuk, maar geeft altijd hetzelfde probleem. 
Iemand verliest een paar keer en komt dan gewoon niet 
meer. De roosters kwamen nooit vol en dan loopt de 
promotie-degradatie ook niet meer zoals het hoort. In 
heel Nederland werd toen het Keizersysteem populair. 
Ook ASV ging erop over, maar wel met een eigen 
variant. Er kwam veel discussie. Hét onderwerp was 
dan steeds weer: Hoeveel punten krijg je als je niet 
speelt en hoe vaak kan dat? Bij mij bedierf het de hele 
pret. De tweede keer (1977 dus) was het vanwege mijn 
werk. Na een clubavond kom je vaak laat thuis. De 
volgende ochtend ben je dan niet helder van geest. Als 
leraar was het voor mij erg belangrijk dat wel te zijn. Ik 
besloot te stoppen. Maar helemaal gestopt ben ik nooit. 
Op aanraden van Perfors ben ik toen naar het 
bedrijfsschaak gegaan. Je speelde er natuurlijk niet 
veel, maar toch enigszins regelmatig. Dat doe ik nog 
steeds. Ook speel ik op maandagmiddag in de 
Petersborg. Dat is een heel ander schaken. Er is geen 
klok en het gebeurt ook wel, dat iemand roept, dat hij 
dat niet gezien had en daarna zijn zet terugneemt. 
Overigens kon ik in 1994 al weer lid worden omdat er 
toen een regeling kwam, waarbij je tegen inlevering van 
salaris korter kon gaan werken. Ik heb toen de vrijdag 

vrijgenomen. 
 
Je zegt Perfors. Heb je hem goed gekend?  
 
Ja. Enige tijd hoorde ik na hem bij de sterkste spelers 
van de vereniging. Hij was de beste; ik heb nooit van 
hem kunnen winnen. Wel heb ik een aantal malen 
remise tegen hem gespeeld. Maar we hebben samen 
veel gepraat. 
 
Je kent het schaken van nu en dat uit de goede oude 
tijd. Vind je er grote verschillen? 
 
Er ligt zelfs verschil in het schaken op zich. Schaken is 
veel dynamischer geworden. Het spelen volgens lijnen, 
die Euwe en Botwinnik aangaven bestaat nauwelijks 
meer. In bekende openingen wordt zo maar ineens g4 
gespeeld. Je krijgt er wel enorm spannende partijen 
mee. Ik houd me uiteraard liever aan het oude bekende. 
Maar veel theorie ken ik toch niet meer. Een paar 
varianten nog.  
 
Hierop noemt Harm een paar varianten en roept er 
ogenblikkelijk achteraan welke grootmeesterpartijen 
daarmee gespeeld zijn. Bijna alles uit de vijftiger jaren.  
 
Ja, toen volgde ik het wel. Een ander groot verschil 
noemt hij de loyaliteit. Die is nu te koop. Wat heb je aan 
een team, dat voor driekwart uit mensen bestaat, die 
niets met de club van doen hebben? Het voetballen is 
ons voorgegaan, maar kijk eens naar de teams, die in 
het Europees kampioenschap voor schaakclubs spelen. 
Daar zitten soms zes, zeven nationaliteiten in. 
Recentelijk is er zelfs discussie ontstaan wie er voor het 
Nederlands schaakteam mogen spelen. Hier heb ik 
overigens geen problemen mee. Je mag meespelen als 
je de Nederlandse nationaliteit hebt. Het is een nieuw 
probleem sinds Russen Rusland mogen verlaten. Dat 
konden vroeger alleen een handvol grootmeesters als, 
die naar een toernooi werden uitgezonden, maar 
natuurlijk nooit naar een Franse of Duitse club om daar 
een partij namens die club te spelen.  
 
Dat lijkt hem ineens te herinneren aan het bezoek van 
een groep Russische schakers in de vijftiger jaren, 
midden in de koude oorlog. Het waren “toeristen”. Harm 
weet niet hoe ze hier kwamen, na welke afspraken met 
wie. Maar het was een gebeurtenis van de bovenste 
plank. Zelf herinner ik me nog met wat voor vuur 
Rietbergen hierover sprak. Die liet me ook de 
ansichtkaart zien, die hij later uit Moskou kreeg. Het 
waren allemaal echte schakers. Alle ASV-ers werden 
van het bord geveegd. Alleen meester Panov gaf een 
kleine seance. Hierin bleef Harm overeind. Hij werd de 
held van de dag.  

Clublid 
Hendrik van Buren en Harm Steenhuis 
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Maar Steenhuis ziet nog een verschil tussen vroeger en 
nu. De kennis van het eindspel is veel minder 
geworden. Dat lijkt hem ook logisch. Iedereen had een 
grote hekel aan afgebroken partijen. Dat was toen 
gebruikelijk. Dan zat je soms dagen te studeren op 
standen, die vaak al in het eindspel zaten. Ook het 
snellere tempo zal er aan bijdragen, dat je minder 
makkelijk aan het eindspel toekomt.  
 
Vooral in toreneindspelen, zie ik zelf.  
 
Ja, dat klopt. Dat zijn ook de moeilijkste eindspelen. 
Maar algemeen weet men veel minder. Als schaken je 
hobby is dan zal je toch je best doen om het nodige van 
de geschiedenis af te weten. Laatst was er een 
clubgenoot, die nog nooit van Nimzovitsch had gehoord. 
“En je hebt zonet nog Nimzo-Indisch zitten spelen.” “Oh 
komt die naam daarvandaan?”  
 
Hij praat er met een soort verontwaardiging over. Dat is 
begrijpelijk. Toen wij drie jaar geleden een soort 
wekelijkse schaakquiz hadden werd Steenhuis met 
afstand eerste. Hij weet heel veel over schaken. Maar 
ook over andere dingen. Tussen het gesprek door geeft 
hij etymologische uiteenzettingen over een aantal 
dagelijkse woorden. 
Anderen vraag ik nog wel eens of zij een leuke site 
weten. Maar jij werkt niet met sites. Dus daarom een 
andere vraag: “Wat vind je het mooiste boek?” Over die 
vraag denkt hij eerst diep na.  
 
Er zijn er een paar. Ik denk, dat ik het meest heb 
genoten van Euwes toernooiboek over Neuhausen / 
Zurich (1953). Daar staan zulke prachtige partijen in. 
Maar ook de recente reeks van Kasparov (Mijn 
voorgangers) is een pracht om te bezitten. Ook heeft hij 
genoten van het bulletin van het Aljechin 
herdenkingstoernooi Moskou 1956. Maar dat is 
natuurlijk nergens meer te krijgen.  
 
Wat was je meest memorabele partij? 
 
Ik denk, dat het een correspondentiepartij is geweest 
met Van Woerden (ook een vroegere ASV-er). Dat was 
werkelijk een krankzinnige partij. Maar ook heb ik 
succesvolle simultaanpartijen, waar ik met plezier aan 
terugdenk. Een remise tegen Euwe, terwijl ik heel snel 
verloren stond. Maar toen werd Euwe slordig. Zelfs twee 
keer remise tegen Hort. En trots ben ik op een partij 
tegen Riemersma. Daar kwamen we in een variant uit 
Fischer Spassky. Toen ik die partij bekeken had vroeg ik 
mij af, waarom Spassky niet een bepaalde zet had 
gespeeld. Dezelfde stand kwam op het bord en ik 
speelde mijn vondst. Het bleek goed. Maar trots werd ik 
toen later Kasparov in diezelfde stand ook mijn zet 
speelde en er ook mee won.  
 
 
 
 
 
 

Met Steenhuis kan je de hele dag doorpraten. In de loop 
van het gesprek vaart hij uit tegen de FIDE, die alleen 
maar denkt aan geld verdienen en daarmee veel te veel 
organiseert, over diverse wereldkampioenen. “Kramnik 
valt me echt mee. Eerst dacht ik, dat hij niet zo veel te 
bieden had.”; over toeval ook in de schaakwereld zoals 
de ontmoeting van Baturinsky en Petra Leeuwerik. Over 
schaken en ouder worden: “Je rekent veel langzamer. Ik 
was een goede snelschaker; maar nu verlies ik het 
overzicht.” Allemaal verhalen, die te uitgebreid zijn om 
hier helemaal te vertellen. Met Harm Steenhuis kan je 
makkelijk een heel nummer van ASV-Nieuws vullen. 
   
Uiteraard vroegen wij ook Steenhuis om een fragment, 
liefst uit de oude doos. Dat kostte wat zoekwerk. Maar 
hier is een stand uit de onderlinge competitie van 1959: 
Vissinga – Steenhuis. 
 
We laten verder Steenhuis zelf aan het woord: 
In de jaren ’50 en ’60 was Vissinga een van de sterkste 
spelers bij ASV. Hij was vooral gevaarlijk als hij lekker 
kon aanvallen. In deze partij had hij mij vanuit de 
opening getracht te overspelen. En met enig succes, 
want hij heeft mij behoorlijk ingesnoerd.  
 

 
Als hij het paard via e2 naar g3 speelt dreigt hij op h5 te 
slaan. Bij voorbeeld: 18…Tfb8 19. Pe2 Pf8 20. Pg3 Kg8 
21. De2 Tb5 22. 0-0 Tab8 23 b3 a5 24. Ld2 en m.i. heeft 
alleen wit kansen.  
 
Maar in de diagramstelling heeft wit nog niet 
gerocheerd. Misschien kan ik daarvan gebruik maken. 
Daarom speelde ik: 18…Pxc5 19 dxc5 e5 20. Pe2 exf4 
21. Lf2 f3 22. Pd4 De5 23. Kf1 Tf4 24. Te1 Te4 25. Pxc6 
De6 26. Pxe7 Dxe7 27. Txe4 dxe4 28. Le3 Td8 en toen 
Vissinga kort hierna mijn dreigingen onderschatte, won 
ik de partij nog.  
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Het was, meen ik, Siegbert Tarrasch die zei dat je op je 
handen moest zitten om te haastig zetten te voorkomen. 
Dat is een bijzonder aardse oplossing voor een 
esotherisch probleem. Er zijn namelijk fouten die zo 
mysterieus zijn dat een poging tot verklaring ons de 
donkere krochten van de psychologie binnenvoert.  
Zo konden we enkele weken geleden lezen dat de 
gelouterde meesterklasser Bruno Carlier opgaf nadat 
zijn tegenstander Arthur van de Oudeweetering Pg6+ 
speelde, waarbij beide spelers over het hoofd zagen dat 
zwart gewoon Tb6xg6 kon antwoorden. Op zo'n moment 
lijkt er een soort fluïdum boven een partij te hangen, een 
kwalijke waas die het denken beïnvloedt niet van 
bepaalde persoonlijkheden, maar binnen een bepaalde 
omtrek. Is de plaats, de omgeving een factor in ons 
denken? 
Daarmee wil ik natuurlijk niets kwaads zeggen over het 
Lorentz Kenniscentrum in Presikhaaf, maar feit is dat 
daar - afgezien van de banale, regelmatig terugkerende 
alarmsignalen - soms rare dingen gebeuren.  

 
Walinga-Boel 
In de derde KNSB-ronde was ik na een vrij enerverende 
partij een eindspel aan het afronden. In de 
diagramstelling had ik de winstvariant uitgerekend en 
uitvoerig in mijn hoofd gecheckt. Daarbij zei ik herhaalde 
malen in en tegen mezelf: 'Ik moet alleen niet meteen 
Pxb3 spelen! Niet Pxb3!'  
42...Pxb3  
Ik herinner me dat ik direct na deze handeling in 
wanhoop opkeek en een clubgenoot - ik weet niet meer 
wie - aan mijn gezicht de rampzaligheid van de zojuist 
begane daad overduidelijk kon aflezen. Hier speelt 
echter volgens mij niet zozeer de omgeving op (hoewel 
ik niet kan uitsluiten dat mijn opponent het mentale 
signaal 'Wel Pxb3! Wel Pxb3!' aan het uitzenden was), 
als wel 'het duiveltje van de dwarsheid' dat Edgar Allan 
Poe met zoveel inzicht in de menselijke geest beschreef 
in zijn gelijknamige verhaal, een favoriet van mij. De ik-
figuur staat gebogen boven een afgrond, weet dat een 

wisse dood hem wacht als hij springt, en wordt beslopen 
door de onbedwingbare neiging om toch - DUS - te 
springen. De beschrijving van dit verschijnsel vormt de 
inleiding tot een verhaal waarin de hoofdpersoon de 
perfecte moord pleegt, onmogelijk gesnapt kan worden 
en dat ook beseft - totdat hij op straat loopt en tegen 
zichzelf zegt: 'Er kan mij niets gebeuren - zolang ik maar 
niet uit mezelf de moord beken!'. Het einde van het 
liedje is dat hij de bekentenis in het openbaar 
uitschreeuwt en wordt gearresteerd. 
De volgende variant had ik berekend: 42...g3+! 43.Kf3 
Pxb3 44.Kg4 Pd2! (latere beschouwing leert dat ook 
44...a5 45.Kxh4 a4 46.Le6 Pc5 47.Lf7 Pxe4 wint) 
45.Kxh4 Pxe4 en wit is machteloos, want na 46.Kg4 
loopt zwart met zijn koning naar e3 en f2. Best een mooi 
lijntje, en dat maakt het alleen nog maar ergerlijker.  
43.Lxg4 Kxe4?  
Otto Wilgenhof wreef me na de partij in dat 43...Pc5 nog 
goede winstkansen bood. Schaaktechnisch is dat 
correct, psychologisch klopt er niets van. Denken kon ik 
niet meer.  
44.g3! hxg3+ 45.Kxg3 Pc5 46.Lf3+ Kd4 47.Lc6 a5 
48.Kf3 Pb3 49.Ke2 Kc5 50.Le8 Pd4+ 51.Kd3 Pb5 
52.Lxb5  
remise. 
 
Dan iets heel anders. Het is erg leuk om gepubliceerd te 
worden met stukjes in allerlei tijdschriften, zoals Matten. 
Maar de ultieme kick is toch als je met een combinatie in 
een boek met schaakpuzzels terecht komt. Dat 
overkwam mij laatst. De Noord-Hollandse Schaakbond 
bracht een jubileumboek uit, geproduceerd door mijn 
New In Chess-collega Anton Schermer, met 504 
schaakopgaven. Een daarvan was de volgende. 
 
Boel - Van Esch 
Dieren, 1992 
 

 
23.Lg2! Txh1  
23...Lh5 24.Lf3 of zelfs 24.Lxb7! Ta7 25.Lf3.  

Niet Pxb3 en niet Lg2 
Peter Boel 
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24.Txh1  
en wit wint doordat hij ook damewinst dreigt met 
25.Th8+. 
 
Aardig, niet? Het probleem is alleen dat ik 23.Lg2 
helemaal niet deed! In deze partij, een van de slechtste 
die ik ooit heb gespeeld, had ik al enige tijd zitten 
vlassen op mijn 'laatste' truc: 
23.Ld7+!! Kxd7 24.Dxd6+ Kc8 25.Dxc5+!  
Grappig is ook 25.Dd7+!? Dxd7 26.Txh8+ Kc7 27.Txd7+ 
Kxd7 28.Txa8, wat ik niet vertrouwde in verband met de 
vrije zwarte centrumpionnen.  

25...Kb8 26.Txd8+ Txd8  
met duidelijk voordeel voor wit. Ik wist het nog bijna te 
verprutsen maar won toch. Het werd mijn beste toernooi 
ooit, waarin ik onder andere Jannes van der Wal, 
Herman Grooten en Theo Hommeles versloeg en 
verloor van Willy Hendriks, de Engelse IM Colin Crouch 
en GM Vladimir Chuchelov, maar 6 uit 9 en een TPR 
van 2373 haalde.  
 
Toch wil ik de NHSB bedanken voor het vergroten van 
de mythe. Daar gaat het tenslotte om in onze sport. 

Interne competitie 
Erik Wille 

De donkere dagen voor Kerst zijn aangebroken. Ideale 
dagen om te schaken. Dat merken we ook op de 
steevast goed bezette clubavonden. De interne 
competitie is inmiddels 12 ronden oud en daarmee is al 
weer ruim dertig procent van de ronden gespeeld. De 
eerste tekening komt in de klassementen, maar er zijn 
ook nog partijen genoeg te spelen om een lage 
klassering te verbeteren (of juist een hoge plaats te 
verspelen). Rekeninghoudend met de externe 
wedstrijden op de donderdagen is de opkomst steeds 
hoog in de veertig en dat is mede te danken aan de 
grote groep nieuwkomers dit seizoen. Inmiddels hebben 
15 schaakliefhebbers voor het eerst de weg naar de 
club gevonden en veel van hen zijn intussen ook lid 
geworden of gaan zich binnenkort definitief aanmelden. 
Erg leuk is dat een aantal van hen inmiddels ook al voor 
de teams van ASV gespeeld hebben. Dat past in het 
beleid van ASV om een zo groot mogelijk aantal spelers 
te betrekken bij de teamwedstrijden. Wie weet leidt dit 
enthousiasme komend seizoen weer tot een extra team. 
 
Aardig is het om de prestaties van de nieuwkomers 
eens op een rijtje te zetten: 

Dit is vanzelfsprekend geen ranglijst, maar het geeft wel 
een leuk beeld van de instroom van onze nieuwe leden. 
Opvallend is dat een flink deel van de nieuwe ASV-ers 
in de C-groep speelt. Het idee dat schaken bij een club 
een slecht imago heeft en dat in niet-georganiseerd 
verband spelen of op internet het wint van het 
clubschaak wordt hiermee weersproken. In de lijst 
hebben we ook Ton van Eck en Etiënne Torregrosa 
opgenomen die in de slotronden van de afgelopen 
competitie de weg naar ASV vonden. Ook Ernst 
Singendonk is natuurlijk geen nieuwkomer, maar we zijn 
erg blij dat hij weer regelmatig speelt. Van 
bovengenoemde groep spelers heeft Theo Kroon ASV 
helaas alweer verlaten, omdat zijn verhuizing naar 
Arnhem op het laatste moment niet doorging. Verder 
hebben Rahimi Jalaluddim en Wim de Jong tot dusver 
maar één keer gespeeld. We hopen dat zij toch weer 
zullen komen spelen. Tobias van Leeuwen, Ozgur 
Karagulu en Safak Tapuz waren afgelopen donderdag 
voor het eerst. Dit drietal jongelingen zorgt voor de 
instroom van jeugdige schakers en daar zijn we ook 
heel blij mee. Voor Tobias is het een terugkeer op het 
oude nest nadat hij zijn jeugdopleiding bij ASV volgde. 
Hopelijk volgen meer spelers van zijn leeftijd. In die 
leeftijdscategorie kunnen we zeker groei gebruiken. 
 
Dan wordt het tijd dat we eens kijken hoe het er in de 
verschillende groepen voorstaat. Voordat we de standen 
laten zien, herhalen we nog maar eens hoe je 
clubkampioen in de verschillende groepen kan worden. 
Degene met de hoogste TPR in een groep is winnaar, 
waarbij wel tenminste 25 
partijen (intern+extern) 
gespeeld moeten zijn. In 
onderstaande ranglijsten zijn 
alle spelers opgenomen die op 
dit moment zes partijen 
gespeeld hebben. 
 
 

Speler Groep ELO INT EXT 
Remco Gerlich A 1899 4½- 7 0 - 1 
Theo Kroon A 1895 1½- 2 0 - 1 
Desire Fassaert A 1848 4 - 8 0 - 0 
Koen Maassen vd Brink B 1815 4½- 7 2½- 4 
Rahimi Jalaluddim C 1617 1 - 1 0 - 0 
Marc van Uem C 1470 2 - 4 ½- 1 
Tobias van Leeuwen C 1470 1 - 1 0 - 0 
Ernst Singendonk C 1430 7½-11 0 - 0 
Rob van Maanen C 1400 0 - 0 0 - 0 
Cor van der Jagt C 1371 1 - 3 0 - 0 
Ozgur Karogulu C 1349 0 - 1 0 - 0 
Safak Tapuz C 1330 0 - 1 0 - 0 
Jan Diekema C 1283 0 - 1 0 - 0 
Etienne Torregrosa C 1209 6 - 9 0 - 1 
Jan Sanders C 1191 4 - 8 0 - 1 
Hilko Osterloh C 1175 1 - 6 0 - 0 
Wim de Jong C 1172 1 - 1 0 - 0 
Ingrid Rietmeijer C 949 0 - 4 0 - 0 
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A-Groep: In de stand van de A-groep gaat Richard van 
der Wel met overmacht aan de leiding. Na twee jaar van 
weinig spelen in verband met zijn studie is Richard van 
der Wel direct weer terug op zijn oude hoge niveau. Ook 
de weer intern spelende Sjoerd van Roosmalen jaagt na 
enkele titels bij Elster Toren op het ASV-
kampioenschap. De interne competitie van ASV is 
echter zo sterk dat niemand zonder kleerscheuren de 
competitie-avonden doorkomt. Knap zijn de hoge 
klasseringen van good-old Siert Huizinga, Gerben 
Hendriks en Jochem Woestenburg. Tegenvallend zijn 
de klasseringen van John Sloots, Fokke Jonkman en 
Martin Weijsenfeld. Zij zullen zich echter ongetwijfeld 
nog herpakken. De weg naar het kampioenschap is nog 
lang. Iedereen heeft nog kansen. Wel zullen een aantal 
spelers al moeten rekenen of ze de 25 partijen wel 
halen. We hopen van harte de volgende keer meer 
spelers van de hoge teams van ASV in de ranglijst terug 

te zien. En zelfs al is het spelen van 25 partijen een 
onmogelijkheid dan hopen we toch dat zij op die 
donderdagen dat het wel schikt ook komen spelen. Dat 
is alleen al goed voor de clubbinding. 
 
B-Groep: Koen Maassen van den Brink is via de 
jeugdopleiding van Velp, SISSA in Groningen nu bij 
ASV terecht gekomen. Bij ASV startte hij op zijn KNSB-
ELO en Koen Maassen van den Brink is nu aan het 
aantonen dat die rating inmiddels veel hoger is. Zo 
speelde de kersverse ASV-er al een prima remise in 
ASV 2. Leuk is dat ook Marco Braam na een jaartje 
clubschaak de vorm weer gevonden heeft. Zoals zo 
vaak is de B-groep ongemeen spannend, want het 
leidende duo voelt de hete adem van de achtervolgers 
Jacques Boonstra, Rob van Belle en Ruud Verhoef in 
de nek.  

Plts Speler TPR TOTAAL Perc TPRI INTERN 
1. Richard van der Wel 2326 8 - 9 88,9 2374 5½- 6 
2. Sjoerd van Roosmalen 2170 6½-11 59,1 2213 6 - 9 
3. Siert Huizinga 2111 8 -11 72,7 2147 6 - 8 
4. Gerben Hendriks 2071 5½-10 55,0 2071 4 - 7 
5. Gonzalo Tangarife 2055 6½-13 50,0 2005 4½-10 
6. Jochem Woestenburg 2054 7 -11 63,6 1944 4 - 8 
7. Barth Plomp 2048 3½- 6 58,3 1996 1½- 3 
8. Paul de Freytas 2042 7½-14 53,6 1965 5 -11 
9. Paul Schoenmakers 2033 4½- 8 56,3 2021 3½- 7 
10. Jan Knuiman 1947 5 - 9 55,6 2009 4 - 6 
11. Erik Wille 1947 3½- 7 50,0 1874 2 - 4 
12. John Sloots 1946 3½- 9 38,9 1971 2½- 6 
13. Kees Verkooyen 1943 6½-11 59,1 1961 6 -10 
14. Ruud Wille 1927 7 -15 46,7 1970 6½-12 
15. Remco Gerlich 1915 4½- 8 56,3 1990 4½- 7 
16. Anne Paul Taal 1901 3 - 7 42,9 1936 2 - 4 
17. Fokke Jonkman 1882 2 - 6 33,3 1883 1 - 3 
18. Eric Hartman 1875 3½- 7 50,0 1960 3½- 6 
19. Desire Fassaert 1863 4 - 8 50,0 1863 4 - 8 
20. Robert Naasz 1861 5 - 9 55,6 1822 3 - 6 
21. Tony Hogerhorst 1861 3½- 8 43,8 1796 2½- 7 
22. Theo van Amerongen 1805 7 -14 50,0 1813 5 -10 
23. Jan Vermeer 1789 5 -12 41,7 1746 3 - 9 
24. Martin Weijsenfeld 1780 4 -12 33,3 1743 3 -10 
25. Abbes Dekker 1688 3 - 8 37,5 1665 1½- 5 

Tussenstand A-Groep 

Tussenstand B-Groep 
Plts Speler TPR TOTAAL Perc-Tot TPRI INTERN 
1. Koen Maassen van den Brink 1889 7 -11 63,6 1879 4½- 7 
2. Marco Braam 1878 6½- 9 72,2 1861 4½- 7 
3. Jacques Boonstra 1871 6½- 9 72,2 1986 5 - 6 
4. Rob van Belle 1844 6½-11 59,1 1844 6½-11 
5. Ruud Verhoef 1840 5½- 9 61,1 1895 4½- 7 
6. Hedser Dijkstra 1772 6 -12 50,0 1747 4½-10 
7. Dick Hajee 1738 6 -11 54,5 1679 4 - 9 
8. Harm Steenhuis 1729 3 - 6 50,0 1650 2 - 5 
9. Hendrik van Buren 1728 7 -11 63,6 1709 5 - 8 
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C-Groep: In tegenstelling tot groep A en B hebben we in 
deze lijst alle spelers met vijf partijen of meer 
opgenomen. Als u de score van koploper Mark Egging 
ziet, begrijpt u waarom. Regerend kampioen Ko 
Kooman is inmiddels alweer opgerukt naar de vijfde 
plaats en hij lijkt dan ook geenszins van plan zijn titel zo 
maar op te geven. Bert Buisman in de A-groep (door 
verhuizing) en Tony Hogerhorst (nu in A) kunnen hun 

titels niet verdedigen, maar Ko Kooman heeft die 
mogelijkheid wel en we gaan volgen of het hem lukt. 
Vooralsnog moet de routinier echter de sterk gestarte 
Walter Manschot en ook de teruggekeerde Marc van 
Uem en nieuwkomer Ton van Eck voor laten gaan. Ook 
Ernst Singendonk heeft de draad weer goed opgepakt 
en wie weet speelt hij dit seizoen meteen een 
vooraanstaande rol in de titelstrijd. 

10. Frits Wiggerts 1720 3 - 8 37,5 1782 2½- 6 
11. Tom Bentvelzen 1708 4½- 8 56,3 1732 3½- 6 
12. Jan Groen 1680 3 - 6 50,0 1581 2 - 5 
13. Horst Eder 1651 5½- 9 61,1 1684 5 - 7 
14. Henk Kuiphof 1615 4½- 9 50,0 1620 4 - 8 
15. Harold Boom 1590 3 - 9 33,3 1590 3 - 9 
16. Frans Veerman 1569 6½-13 50,0 1612 5½-10 
17. Erwin Velders 1456 2 - 8 25,0 1456 2 - 8 

Tussenstand B-Groep (vervolg) 

Plts Speler TPR TOTAAL Perc-Tot TPRI INTERN 
1. Mark Egging 1922 5 - 5 100,0 1922 5 - 5 
2. Walter Manschot 1614 6 -10 60,0 1614 6 -10 
3. Marc van Uem 1536 2½- 5 50,0 1550 2 - 4 
4. Ton van Eck 1523 7½-10 75,0 1486 6½- 9 
5. Ko Kooman 1521 5 -11 45,5 1467 4 -10 
6. Bert Sigmond 1507 2½- 5 50,0 1544 2 - 3 
7. Ernst Singendonk 1498 7½-11 68,2 1498 7½-11 
8. Wim Zunnebeld 1496 5 -10 50,0 1595 5 - 8 
9. Theo Koeweiden 1475 5 -11 45,5 1413 3½- 9 
10. Jonathan van der Krogt 1474 6 -11 54,5 1436 5 -10 
11. Wilfred Ariens 1474 4½-10 45,0 1474 4½-10 
12. John Bijlsma 1472 4½- 7 64,3 1422 3 - 5 
13. Hans Meijer 1442 4½- 9 50,0 1476 4 - 7 
14. Lion de Kok 1389 6½-10 65,0 1377 5½- 8 
15. Jan Zuidema 1387 4½-10 45,0 1386 3½- 8 
16. Herman de Munnik 1344 4 -10 40,0 1348 3½- 8 
17. Etienne Torregrosa 1293 6 -10 60,0 1324 6 - 9 
18. Bob Hartogh Heys 1286 4½-10 45,0 1237 3½- 8 
19. Gerrit Verbost 1184 2 - 5 40,0 1224 2 - 4 
20. Jan Sanders 1178 4 - 9 44,4 1203 4 - 8 
21. Henk Kelderman 1156 3 -10 30,0 1093 2 - 8 
22. Jelmer Visser 1110 3 - 7 42,9 1110 3 - 7 
23. Phillip Stibbe 1100 4½-11 40,9 1100 4½-11 
24. Hilko Osterloh 978 1 - 6 16,7 978 1 - 6 

Tussenstand C-Groep 

Ook de bekerstrijd is begonnen. In de Bekergroep is de 
eerste ronde al nagenoeg volledig gespeeld en daar is 
zelfs de eerste winnaar van de tweede ronde al bekend. 
Frans Veerman zorgde voor de grootste verrassing door 
Henk Kuiphof uit te schakelen. Echter ook de zege van 
Jonathan van der Krogt op Ignace Rood mag niet 
onvermeld blijven. In de tweede ronde werd Dick Hajee 
geklopt door Tom Bentvelzen. De Kroongroep komt 
langzaam op gang. De eerste vijf winnaars zijn bekend. 
De opmerkelijkste uitslag was de winst van Désiré 

Fassaert op Martin Weijsenfeld. In het duel der 
routiniers versloeg Theo van Amerongen zijn 
teamgenoot van het vijfde Abbes Dekker. Paul de 
Freytas toonde zich de meerdere over teamgenoot 
Ruud Wille en afgelopen donderdag wist Frank 
Schleipfenbauer zich ten koste van oud-
eersteteamspeler Frits Wiggerts te plaatsen voor de 
tweede ronde. Als je nog geen afspraak gemaakt hebt 
voor je bekerpartij, doe dat dan binnenkort. Dan kunnen 
we ook met deze competitie mooi op schema blijven. 
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In de rapidcompetitie zijn inmiddels acht ronden 
gespeeld. In En Passant heeft de stand al gestaan, 
maar ik kan niet nalaten de top van het klassement 
nogmaals te publiceren, want zelden zullen zoveel 
spelers uit de C-groep zo hoog gestaan hebben. 

 
De eerste acht partijen die gemist worden, leveren een 
half punt op. Dat verklaart meteen ook hoe leider Jan 
Knuiman in zes partijen tot zeven punten kon komen. 
De score is overigens wel heel knap, want dat betekent 
dus dat Jan Knuiman al zijn partijen heeft gewonnen. 
Bert Sigmond heeft zich brutaalweg tussen de sterke 
rapidspelers Léon van Tol, Anne Paul Taal en Martin 
Weijsenfeld geschaard. Ook de klasseringen van Lion 
de Kok, Frans Veerman, John Bijlsma, Henk 
Kelderman, Biob Hartogh Heijs, Theo Koeweiden en 
Ton van Eck zijn opvallend te noemen.  

 
 
Dan nog even terug naar de interne competitie, want we 
kunnen natuurlijk niet voorbijgaan aan de lijst van 
stijgers en dalers. Dus wie is er in vorm en wie gaat zich 
in de tweede seizoenshelft proberen te herstellen? 

Vier spelers hebben al meer dan 100 ELO-punten 
gewonnen en waar gaat dat eindigen? Vooralsnog gaat 
Ton van Eck aan de leiding, maar Siert Huizinga, 
Richard van der Wel en Mark Egging lijken van plan het 
daar niet bij te laten.  
 
De dalers sparen we natuurlijk. Slechts de vijf snelste 
dalers laten we zien: 

 
Bij Ignace Rood lijken de kilometers woon-werkverkeer 
op donderdag zijn tol te eisen. Hilko Osterloh begint net 
bij ASV en heeft inmiddels zijn eerste zege geboekt. 
Naarmate hij meer ervaring krijgt zal hij zeker meer 
partijen gaan winnen. Mijn opmerking aan het adres van 
Robert Naasz in het afgelopen nummer van dit 
prachtige blad miste zijn uitwerking niet. Van -36 staat 
Robert inmiddels weer op +6. Klasse Robert! 
 
 

Ranglijst ASV Rapidcompetitie 2007 - 2008 na 
ronde 8 seizoen 07/08 
Nr Naam Score Rating Gesp TPR Afgez 

01 Knuiman 7.0 1954 6 2272 2 

02 van Tol 6.0 2238 8 2188 0 

03 Sigmond 6.0 1535 6 1802 2 

04 Taal 6.0 1955 5 2207 3 

05 Weijsenfeld 6.0 1926 8 2084 0 

06 de Kok 5.5 1298 3 1645 5 

07 Boom 5.5 1755 6 1951 2 

08 Veerman 5.5 1606 6 1696 2 

09 Bijlsma 5.5 1387 7 1655 1 

10 van 
Roosmalen 5.0 2144 4 2171 4 

11 Kelderman 5.0 1301 6 1475 2 

12 Koeweiden 5.0 1477 4 1643 4 

13 Hartogh 
Heys 5.0 1274 8 1437 0 

14 van Eck 5.0 1345 8 1539 0 

Pl Speler STIJ Gr ELO TPR 
1. Ton van Eck 113 C 1374 1523 
2. Siert Huizinga 107 A 1989 2111 
3. Richard van der Wel 104 A 2168 2326 
4. Mark Egging 103 C 1584 1922 
5. Lion de Kok 71 C 1295 1389 
6. Jochem Woestenburg 67 A 1979 2054 
7. Jacques Boonstra 67 B 1768 1871 
8. Koen Maassen vd B. 65 B 1815 1889 
9. Peter Boel 64 A 2112 2488 
10. Etienne Torregrosa 64 C 1209 1293 
11. Marco Braam 61 B 1785 1878 
12. Ernst Singendonk 60 C 1430 1498 
13. Rob van Belle 53 B 1785 1844 
14. Leon van Tol 48 A 2260 2541 

Stijgers 

Pl Speler STIJ Gr ELO 
125. Ignace Rood -82 B 1652 
124. Hilko Osterloh -75 C 1175 
123. Martin Weijsenfeld -74 A 1853 
122. Harold Boom -68 B 1695 
121. Erwin Velders -64 B 1571 

Dalers 
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Na de eerste ronde verloren te hebben van Alteveer, 
moest het tweede flink aan de bak om weer een rol van 
betekenis te kunnen spelen in de competitie. In de 
volgende drie rondes zijn we daar goed in geslaagd, 
maar het ging bepaald niet zonder slag of stoot. 
 
In de tweede ronde was onze tegenstander Zeist 2, een 
team waar we op papier van zouden moeten winnen. 
Sjoerd speelde zijn wedstrijd vooruit en behaalde, na 
zelf een goede kans gemist te hebben, een remise 
vanuit een moeilijke stelling. Op de wedstrijddag verliep 
alles verder voorspoedig. Na een vlotte remise van 
invaller Theo van Amerongen begon het er langzaam 
maar zeker steeds beter voor ons uit te zien en rond de 
eerste tijdcontrole liep de score voor ons snel op. De 
verdiende einduitslag kwam uit op 6 – 2. 
 
De derde ronde was echter een heel ander verhaal. De 
Heemsteeds SC is een van de sterkere teams in onze 
groep dus was deze wedstrijd van groot belang voor het 
verdere verloop van de competitie. Na de openingsfase 
leek het er steeds meer op dat de wedstrijd niet goed 
voor ons zou uitpakken. De remise van Bert tegen zijn 
sterke tegenstander was mooi meegenomen, maar op 
een aantal andere borden begon het er zorgwekkend uit 
te zien. Maar in het vierde speeluur – hoe vaak komt het 
niet voor dat dit moment beslissend is voor de uitslag 
van een wedstrijd? – werden de bordjes vakkundig 
verhangen; het partijgedeelte laat een paar aardige 
voorbeelden zien. De schaakwijsheid “zorg ervoor dat je 
de een na laatste fout maakt” ging deze middag dus 
zeker op. De einduitslag viel uiteindelijk ruim uit op 5,5 – 
2,5 maar was niet onverdiend – geen enkele uitslag is 
onverdiend – maar zeker niet zonder geluk. 
 
In de volgende wedstrijd hadden we een heel ander 
geluk, namelijk dat ASV in de breedte een sterke club is 
en dus goede invallers kan leveren. Fred was voor deze 
wedstrijd verhinderd en onze tegenstanders wilden 
principieel niet vooruitspelen. Dit was op zich geen 
probleem, maar een dag voor de speeldag sloeg het 
noodlot (in de vorm van een griepvirus of zoiets) toe: 
zowel Koert als Sjoerd moesten afzeggen. Gelukkig 
konden op het laatste moment nog twee invallers 
opgetrommeld worden; zo kon het dus gebeuren dat het 
tweede met drie spelers uit het vijfde en zesde 
zaterdagmiddag aan de wedstrijd begon. Deze spelers, 
Theo van Amerongen, Jan Vermeer en Koen Maassen 
van den Brink, scoorden echter zonder enkele moeite 
binnen tweeëneenhalf uur spelen remise en leverden zo 
een mooi resultaat af. Opmerkelijk is dat die uitslag tot 
nog toe door alle invallers in het tweede behaald is… 
Rond de eerste tijdcontrole vielen er drie wedstrijden in 
ons voordeel uit en daarmee was de buit binnen. 
 

ASV 2 heeft nu zes punten uit vier wedstrijden en staat 
op een gedeeld tweede plaats met UVS, Caissa 2 en 
Alteveer. Koploper is, niet verrassend, stadsgenoot De 
Toren, die nog ongeslagen is en al een behoorlijk aantal 
bordpunten losstaat van de nummer twee. Zij hebben 
echter nog geen van de teams uit de subtop getroffen, 
dus voorlopig kunnen we nog hopen op een 
verrassing… 
 

Partijgedeelte: 
 

Sjoerd van Roosmalen (2150) – Herbert Perez Garcia 
(2079)  

 
Analyze: Sjoerd 
Wit is aan zet en moet kiezen: 
1. Ta4 wegspelen of dekken met als gevolg Pxe4, 
26. Lxf6, Dxa4 en ten aanval op de koningsvleugel. 
Optie 2 was de enige zet en werd ook gespeeld. 
26. Lxf6, Dxa4 27. Ph5!! 
(Niet slecht voor een positionele speler!) 

ASV 2 doet weer mee 
Daan Holtackers 
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Zwart tastte in de partij meteen mis en liet zien waarom 
je niet gxf6 mag spelen. Het is een  ingewikkelde stelling 
waarin zwart maar 20 minuten had voor zijn laatste 14 
zetten. 
Er loopt een smal pad langs de afgrond: 27. …, Da7 28. 
Lxg7, Le3 29. De1, Kh7 30. Dg3, Lg5 31. Lxe5, Txe5 
32. h4, De3 33. hxg5, Dxg3 34. Pxg3. Maar ook dit pad 
loopt toch wel steil naar beneden. De partij was veel 
sneller afgelopen. 
27. …, gxf6 28. Dxh6 
Met ondekbaar mat. 
1 – 0 
 

Daan Holtackers (2009) – Wim Eveleens (2049) 
 

Analyze: Daan 
 

Na een wisselvallig middenspel met kansen voor beide 
spelers is de diagrampositie ontstaan. Wit is in de 
problemen en moet iets aan de matdreiging doen. Het 
toeval wil dat dit te combineren is met een listige truc… 
39. g5, hxg5 40. Kxg5!, Txd2? 
… en zwart loopt erin! Precies op de beruchte veertigste 
zet… Zwart moet nauwkeurig spelen; zo is ook 40. …, 
Pxb3 41. Pxb3, Txb3 niet goed vanwege 42. f6, Tf3 43. 

Kg6, Tf1 44. f7, Tg1+ 45. Kf6, Tf1+ 46. Kg7, Tg1+ 47. 
Kf8 en wit wint. Wel winnend is 40. …, Th3! 41. Kg6, 
Th4! 42. Pf1, Tg4+ al blijft het natuurlijk uitkijken voor 
wit… 
41. Txd2, Pf3+ 
Mijn tegenstander dacht ook nu te kunnen winnen; 
immers, na 42. Kg6(?), Pxd2 43. f6 (ook 43. h4, Pe4 44. 
h5, Ke5 45. h6, Pf6 haalt niets uit) 43. …, Pf3 44. f7, 
Pe5+ maakt zwart de f-pion onschadelijk waarna zijn d-
pion beslist. 
42. Kh6! 
Een klein verschil met grote gevolgen. De witte koning 
ondersteunt de vrijpion op dezelfde manier als in de 
vorige zijvariant, alleen op een gunstiger veld… 
42. …, Pxd2 43. f6 
 

 
De f-pion is nu niet meer af te stoppen, zwart heeft geen 
schaakje meer. Het ironische is dat na 43. …, Ke6 44. 
Kg7 de zwarte koning zijn eigen paard in de weg staat. 
Zwart speelde nog een aantal zetten door, maar zijn 
veertigste zet werd niet meer de een na laatste fout. 
 
1 – 0 
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Nadat we in de 1e ronde kansloos van favoriet Amersfoort 
hadden verloren, vervolgens een verdienstelijk gelijkspel 
haalde in Almelo, lukte het uiteindelijk om onze eerste 
overwinning in de KNSB in de wacht te slepen tegen 
ESGOO 2 (Enschede). De 4e ronde verloren we terecht 
van het iets sterker Doetinchem, alhoewel we met een 
klein beetje geluk er wellicht iets meer had ingezeten! De 
verslagen van deze wedstrijden heeft u natuurlijk al 
uitgebreid gelezen in de fantastische EP’s. 
 
De stand is nu zoals hieronder weergegeven. 
 
Tegen de bovenste 3 in de huidige stand hebben we al 
gespeeld. Ook valt op dat de nummers 3 t/m 7 slechts 1 
match-punt meer hebben dan ASV 3. Dit tezamen geeft 
goede hoop op het halen van onze doelstelling: 
Handhaven in de 3e klasse! 
 
Aan de teamspirit zal het niet liggen: Zowel de 3e als de 
4e ronde was het team compleet!  
 
Op zaterdag 15 december spelen ASV 1 t/m 4 weer in 
het Lorentz gebouw. ASV 3 speelt dan tegen Spassky’s, 
die slechts 30 Elo-punten minder (gemiddeld) heeft. Dus 
dit zal zeker weer een spannende wedstrijd opleveren! 

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
 

Steenstaat 90 
6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 

ASV 3: Handhaven blijft spannende strijd 
Martin Weijsenfeld 

  Klasse 3B         Gem.Rating   Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7   8   9   10 
1.  Amersfoort           2097    7  21  x  .  4  .  .  5½ 6   5½  .   . 
2.  Doetinchem           1999    6  22  .  x  .  6  .  .  .   4½  3½  8 
3.  ESGOO 2              2014    4  18  4  .  x  4  .  .  .   3½  .   6½ 
4.  Dr. Max Euwe 2       2021    4  17  .  2  4  x  7  4  .   .   .   . 
5.  Spassky's            1904    4  16  .  .  .  1  x  .  2½  .   5½  7 
6.  Almelo               1996    4  16  2½ .  .  4  .  x  5½  4   .   . 
7.  Staunton             1950    4  14½ 2  .  .  .  5½ 2½ x   .   4½  . 
8.  ASV 3                1934    3  14½ 2½ 3½ 4½ .  .  4  .   x   .   . 
9.  DSC Drachten         1917    2  11½ .  4½ .  .  2½ .  3½  .   x   1 
10. Dion Hardenberg 2    1847    2  9½  .  0  1½ .  1  .  .   .   7   x 
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Vandaag gaan we het hebben over miniaturen. Dat zijn 
problemen met maximaal acht stukken op het bord. 
Daar worden afzonderlijke concoursen voor gehouden. 
Het lijkt logisch om te vragen “Waarom dan wel?” Een 
goed probleem heeft altijd een aantal varianten en mats, 
die in de vorm van echo’s (kunnen) terugkomen. Als er 
veel stukken op het bord staan is dat voor een geoefend 
componist voor elkaar te krijgen. Maar met een paar 
stukken is dat moeilijk. In normale wedstrijden zou een 
miniatuur niet zo makkelijk kansen op een prijs krijgen, 
omdat er bijna altijd minder varianten uit komen rollen. 
Vandaag laat ik wat mooie voorbeelden zien, waar ook 
de leek kan zien, dat er iets goed gepresteerd is. 
Een miniatuur-tweezet is meestal goed op te lossen. Dat 
zijn niet van die klappers zoals er drie weken terug een 
op het bord stond. Toen werd een zaal geoefende 
schakers kennelijk op het verkeerde been gezet. Geen 
enkele goede oplossing. Dat zou met DIAGRAM 1 niet 
lukken, ook al is dit nu juist een probleem, waar wel 
aandacht is besteed aan het moeilijk maken van de 
oplossing. Maar veel componisten vinden dat niet het 
belangrijkste. Zij maken de problemen maar zelden voor 
oplossers, maar bijna altijd voor elkaar. Dan is het 
aantal varianten belangrijker dan de moeilijkheid van het 
oplossen. Deze tweezet won een eerste prijs.  
 

 
Wat is er dan bijzonder aan?  De oplossing is 1.Dg8 met 
de dreiging Ke5X. Dat is al enigszins speciaal. Het 
paard kan op twee manieren geslagen worden  cxd4 2. 
Kd6X en Kxd4 2. Dg4X  Maar er zijn ook mooie 
verleidingen in het probleem weggestopt. Een verleiding 
is een poging de oplosser op een dwaalspoor te 
brengen. Na de verleiding dreigt er inderdaad mat, maar 
niet in alle varianten. Hier zou men kunnen denken, dat 
Kd6 de sleutelzet is. Ook dan kan het paard op twee 
manieren geslagen worden:  cxd 2. Dg8X of Kxd4 2. 
Dh4X maar men kan over over het hoofd zien, dat er na 
…h5 geen matzet in zit. Ook Da5 is een verleiding want 
er is de dreiging Da4X en op cxd volgt Db4X. Maar die 
oplossing strandt op Kxd4. Volgens het juryrapport was 

dit complex zo mooi in elkaar gezet, dat het probleem uit 
202 inzendingen veruit de beste werd gevonden. 
Bij driezetten is de oplossing altijd moeilijk te vinden. 
(DIAGRAM 2).  
 

 
Dit probleem wordt ook door Fritz niet snel opgelost. 
Toch zou ik hem misschien op het bord durven zetten 
omdat de oplossing – en dat is zeldzaam – in de buurt 
ligt van partijspel. De sleutelzet 1.Lh5 zien we in 
partijspel ook. De toren kan niet geslagen worden 
wegens 2. Lf7X. Dat is tegelijk ook de dreiging, want na 
bv. …d5 kan 2. Th8+ volgen met eigenlijk dezelfde 
variant als hiervoor. Maar er is meer: als de koning 
wegloopt naar f7 volgt een andere leuke variant. 2. Th8+ 
Ke7 3. Te8X. Die variant is zeker verrassend. Maar we 
zijn er nog niet. Kijk ook eens naar …g6 2.Txd7 gxh 3. 
Db8X  en ..g5 2. Lf7+ Kf8 3. Dd6. Vier volwaardige 
varianten in een miniatuur is echt bijzonder. Dat werd 
ook een eerste prijs. Overigens werden beide 
problemen gemaakt door dezelfde componist en wel de 
Rus Grin. 
 
Over naar de meerzetten. Dat is alles vanaf vier zetten. 
(DIAGRAM 3)  

Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 
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Dit is een vierzet. Die nagenoeg onoplosbaar is. Ik heb 
Fritz na vijf minuten uitgezet. Toen had hij de oplossing 
nog niet. De sleutelzet is 1. Kh3 Zoiets bijzonders levert 
al direct extra punten op in de beoordeling. Varianten 
zijn: 1…c5 2.Pb5 ~ 3. Lc7+ Ka8 4. Kb6X  en 1…P~ 2. 
Pe7 Ka7 3. Lb7 c5 4. Pc6X. Dit probleem van een 
andere Rus Tsyrulik was niet een vanzelfsprekende 
winnaar. De kritiek op het probleem was, dat de variant 
…Ka8 2. Lc7 en 3. Lb7X niet ook vier zetten telt doch 
slechts drie. 
 
De vierde opgave is om het zelf ook eens te proberen. 
Uiteraard een tweezet. Een ouwetje. Dus geen fratsen. 
Recht toe recht aan mat in twee zetten. Fritz had hem 
binnen de seconde. Het probleem is van de Engelsman 
Greenwood en stamt uit 1880. 

ASV 4: Uit in Meppel!! 
Anne Paul Taal 

Het tegen degradatie vechtende team van ASV 4 mocht 
onlangs midden in Meppel de strijd aanbinden tegen 
topfavoriet Meppel uit de gelijknamige plaats. Zoals 
altijd is het een lastige zaak om zonder parkeergeld in 
zo’n druk centrum je auto neer te zetten. Toen 
teamleider André Klomp van Meppel mij uitnodigde voor 
de wedstrijd greep ik een vermeende kans en vroeg 
hem om een goede tip . Zijn oernuchtere reaktie was: “ ’t 
is me daar veel te druk voor m’n auto , ik ga altijd met 
de fiets!” 
Wat wel grappig is dat daar op het kerkplein in hartje 
Meppel met de zaterdagmarkt om je heen je speelt in 
Stadscafé :”Oasis” . 
Maar goed het begon met verzamelen bij huize Huizinga 
in Velp. Onze nestor haalt bij de uitwedstrijden Erika en 
Murat op, terwijl Gerben in huize Huizinga alvast een 
krantje leest. Auto 2 met Kesteren, Arnhem –Zuid en 
Huissen voegt zich dan bij auto 1 and off we go. 
Nadat Siert en ik de meute bij het stadscafé hadden 
gedropt gingen we naar de plek die voormalig 
teamcoach van Meppel Kees Hoogendijk ons eens 
wees , daarna een frisse walk en we arriveerden in het 
goed verwarmde “Oasis” 
Murat en Bijan waren voor een snelle hap de stad in en 
wij loerden naar de aanwezige Meppelaars. Zoals ook 
vorig jaar tegen ASV 3 waren ze niet volledig en dat was 
toen desastreus voor de ambitieuze ploeg. De wedstrijd 
startte en de kachel brandde fors , al snel zag ik kleine 
oogjes bij onze voorzitter. Hij snakte naar wat frisse 
lucht en plaatste in een volledig dichtgeschoven stelling 
een remise-aanbod. Gelukkig voor hem werd dit door 
Donker snel aanvaard en Erik was vervolgens snel 
de markt op ! 
De stand werd steeds plezieriger voor de onzen en 
Donker werd door Klomp op zijn snelle remise 
aangesproken en als straf tot Meppels verslaggever 
gebombardeerd. Na lange strijd en allerlei kansen , en 
vermeende kansen verloren we nipt en togen we door 
het inmiddels verlaten centrum terug naar het zuiden. 
Complimenten voor de sterke winst van Siert en de 

goede remise van Gerben tegen de sterke kopman 
Richard Berendsen ! 
 
Volgende ronde volgt thuis het beresterke team van 
Bennekom !   Succes ASV 4 !! 
 
Red: De redactie ontving van Gerben zijn partij tegen 
dhr. Berendsen. Als inleiding een stuk uit zijn e-mail: 
 
“In zijn wijsheid had Anne Paul “besloten” (Hij had het 
mij wel netjes gevraagd hoor) mij aan het eerste bord 
van het 4e te zetten tegen Meppel. Dit mede n.a.v. mijn 
parij tegen Sjoerd van Roosmalen. Natuurlijk ben Anne 
Paul enorm dankbaar voor zijn vertrouwen in mij. :-)  
Het is niet een bijster mooie partij. Alhoewel het zijn mo-
menten heeft. Maar waarom ik deze partij opstuur is om-
dat ik er best trots op ben. Berendsen heeft 300 elo-
punten meer dan ik.” 
 
Wit: G. Hendriks (1882) 
Zwart: R. Berendsen (2220) 
 
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.Pf3 e6 4.Pc3 d5 5.Lg5 cxd4 6.Pxd4 
Pc6 Pc6 is niet de beste zet. Nu blijft zwart zitten met 
een zwakke geisoleerde pion op d5. Beter was slaan op 
c4 of e5. Alhoewel ik de zwarte stelling niet echt 
bevredigend blijf vinden. 7.cxd5 exd5 8.e3 Een 
interessante mogelijkheid is 8. Pd-b5. Bijvoorbeeld 8. Pd 
- a6 9. Lxf6 - gxf6 10. Pd4 - ... En de zwarte stelling 
voelt niet echt goed aan. 8...Lc5 9.Lb5 0–0 Ach ja, je 
moet toch wat. Bijv. 9. ... - Ld7 is nog beroerder. 
10.Pxc6 bxc6 11.Lxc6 Tb8 12.0–0 La6 13.Te1 Db6 
14.Lxf6 Dxc6 15.Le5 Txb2 16.Pxd5 Tb7 Fritz gaf hier 
Te2 aan. Maar ik denk dat de gespeelde zet beter is. 
Zwart houdt in ieder geval ongelijke lopers over. 17.Tc1 
f6 18.Lg3 Kh8 19.Pf4 Jammer. e4 Was beter geweest. 
Ik had het wel gezien, maar ik durfde niet meer. 
Tijdnood he. 19...Td7 20.Dh5 f5 Ik vind het leuk 
geweest. Ik maak er remise van. 21.Txc5 Dxc5 
22.Pg6+ Kg8 23.Pxf8 ½-½ 
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4 December, Sinterklaas was aanwezig bij het 
Daglichtschaak in de vorm van snoep en pepernoten. 
Zestien schakers vonden de weg naar de feestmiddag. 
Nieuw was deze keer Frank van Netten, afkomstig van 
De Toren. Ook lieten oude bekenden voor het eerst dit 
seizoen hun gezicht weer zien. Dat waren Ton 
Houtman, Jerry van ’t Hul, Albert Marks en Herman 
Ulkeman.  
Deze middag scoorde niemand de volle drie punten. 
Albert Marks, Dick Hajee en Rob Cornips scoorden 2 
punten. Dick Hajee heeft zich nu alleen aan de kop van 
de ranglijst genesteld. Fritz 8 scoorde ook twee punten 
en staat nu vijfde. De slachtoffers waren deze middag 

Hans Donker en Jan Vermeer. Zij werden van top 
subtop. In de laatste ronde dwong Rolf Hendriks remise 
af tegen Jan Vermeer en Hans Donker verloor tegen 
Albert Marks en liep twee maal tegen remise aan. 
Onderaan wist Jerry van ’t Hul (email: mailhetjerry@..) 
zijn eerste winstpunt te behalen. Frank van Netten kreeg 
slechts een halfje deze middag, maar zal zeker in de 
toekomst regelmatig scoren. Ton Houtman haalde 
anderhalf punt, maar dat hadden er twee moeten zijn. 
Met een dame en toren voor liet hij zich flessen. 
Prettige feestdagen. De volgende ronde zal worden 
gespeeld op de tweede van de maand: dinsdag 8 
januari.  

Daglichtschaak omgeven door pepernoten 
Jan Vermeer 

Uitslagen ronde 7, 4 dec 2007 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Hans Donker Frank van Netten rem 
Jan Vermeer Rob Cornips 0-1 
Dick Hajee Horst Eder 1-0 
Henk ter Horst Robbert Lubbers 1-0 
Ton Houtman Piet Noordhuis 0-1 
Albert Marks Theo van Niekerk 1-0 
Jerry van 't Hul Herman Ulkeman 1-0 

Uitslagen ronde 8, 4 dec 2007 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Hans Donker Albert Marks 0-1 
Henk ter Horst Dick Hajee 0-1 
Frank van Netten Jan Vermeer 0-1 
Rolf Hendriks Piet Noordhuis 1-0 
Horst Eder Theo van Niekerk 0-1 
Robbert Lubbers Anton van der Aa 1-0 
Jerr van 't Hul Ton Houtman 0-1 
Rob Cornips Fritz 8 0-1 

 
Uitslagen ronde 9, 4 dec 2007 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Dick Hajee Albert Marks 0-1 
Rolf Hendriks Jan Vermeer rem 
Horst Eder Hans Donker rem 
Frank van Netten Rob Cornips 0-1 
Ton Houtman Henk ter Horst rem 
Fritz 8 Robbert Lubbers 1-0 
Anton van der Aa Jerry van 't Hul 1-0 

 

Ranglijst na 4 december 2007 ronde 9  

Nr Naam 
Sco
re WP SB 

Ratin
g 

Ges
p W-Z TPR 

1 Dick Hajee 6 42 26 1725 9 1 1803 
2 Rob Cornips 5,5 45,5 27,3 1774 8 0 1816 
3 Jan Vermeer 5,5 44,5 23,5 1736 9 -1 1752 
4 Hans Donker 5,5 43 25,3 1699 9 1 1769 
5 Fritz 8 5 48,5 33,3 1824 6 -2 1903 
6 Rolf Hendriks 4,5 42,5 21,3 1641 8 0 1676 
7 Albert Marks 3 53 35 1708 3 -1 2081 
8 Theo van Niekerk 3 46 26,3 1626 4 0 1816 
9 Horst Eder 3 42,5 11,8 1511 9 1 1494 
10 Henk ter Horst 3 40 12 1546 9 -1 1472 
11 Robbert Lubbers 3 37,5 16,3 1460 6 -2 1578 
12 Henk Kuiphof 2,5 41,5 15 1655 6 0 1608 
13 Anton van der Aa 2,5 37 12,5 1541 7 1 1488 
14 Ko Kooman 2 42 21,5 1577 3 1 1759 
15 Hendrik van Buren 1,5 40 18,8 1603 3 1 1634 
16 Ton Houtman 1,5 37,5 19 1598 3 1 1363 
17 Piet Noordhuis 1,5 36 13,8 1587 5 -1 1434 
18 Jerry van 't Hul 1 39 19,8 1598 2 0 1566 
19 Bas van Riel 1 39 15,5 1779 3 1 1517 
20 Frank van Netten 0,5 38 13,3 1592 3 1 1479 
21 Herman Ulkeman 0 36,5 16 1598 1 -1 1198 
22 Marion Buesink 0 32,5 12,3 1513 2 0 1181 
23 Bob Hartogh Heijs 0 31,5 9 1423 3 -1 1149 
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ASV 7 op kampioenskoers 
Tijs van Dijk 

Teamleider Henk overziet zijn troepen. Saifudin heeft in de 
opening de dame buitgemaakt dus leunt eens lekker achterover, 
toch zou hij kort daarop de tegenstander die zet laten 
terugnemen waardoor alsnog een spannende strijd ontstond. Tijs 
is al klaar na een Franse opening met pion- en dus partijwinst en 
kan fijn foto's maken. 0-1 

Terwijl Dick nog alle moeite heeft, heeft 
goedlachse Saifudin een mooie truc bedacht dus 
wint alsnog. 0-2 

Jacques opent naar believen maar Tom wordt in 
de opening overspeeld. Jacques compliceert de 
boel nog maar eens verder. Hij zou als laatste nog 
bezig zijn terwijl Tom capriolen uithaalt om in de 
partij te blijven. 

Dick heeft een familieschaakje overleefd en 
werkt nu langzaamaan naar een overwichtig 
eindspel. 0-3 

 Henk ploetert door hoewel het katsremise is; zijn 
opponent mag dit echter vanwege de stand niet 
aannemen.  

Als Tom zijn h-pion in 
de counter kan 
promoveren is de winst 
voor ASV 7 binnen! 
Henk remiseert en onze 
schaakkunstenaar 
Jacques heeft pech dat 
de partij naar de 
opponent gecombineerd 
wordt, toch vriendelijk 
dat we de eer laten 
redden! 1,5-4,5 
 
 

Red: Navraag 
leert dat dit een 
verslag is van de 
wedstrijd Elster 
Toren 2 - ASV 7. 
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ASV 5 is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. 
Afgelopen vrijdag werd aan de bar in de Steenen Camer 
door sommigen al voorzichtig het woord kampioenschap 
in de mond genomen. Misschien wat voorbarig maar 
gezien de euforische stemming waarin het vijfde 
verkeerde na de zojuist behaalde 5-3 zege op het 
talentvolle jeugdteam Toren 2 ook wel enigszins 
begrijpelijk. Meer over die wedstrijd in EP en het 
volgende nummer van ASV-Nieuws.  
In de 1e ronde speelde het vijfde thuis tegen Schaakstad 
5. Het werd een spannende wedstrijd die beide kanten 
had kunnen opgaan. Uiteindelijk wonnen we met het 
kleinst mogelijke verschil. Met name de knappe zeges 
van Jochem en Tony aan de eerste twee borden zijn 
vermeldenswaardig. Invaller Paul Schoenmakers won 
een ‘partij uit een stuk’. Mijn eigen partij illustreert hoe 
de avond ook anders had kunnen aflopen. De aardige 
voorzitter van Schaakstad zette me vanuit de opening 
flink onder druk. In de diagramstelling heb ik het ergste 
gehad en leek de remise binnen bereik. Totdat: 
 
Cornelisse,L (1780) - Naasz,R (1785) (26.10.2007) 

 
28.Pg6?? Hij had gemist dat zijn toren ook in stond...... 
28...Lxf7 29.Pxh8 Le8 Het paard kan niet meer weg. 
Zwart staat gewonnen. 30.Kf2 Ka6 31.Kg3 Ka5 32.Kh4 
Ka4 33.Kg5 Kxa3 34.Pg6  

34…Lxg6?? Een leerzame fout. Hier heb ik wel kort 
gekeken of niet slaan ook mogelijk was. Omdat ik er van 
uit ging dat het pionneneindspel simpel gewonnen was 
heb ik hier echter niet heel lang over nagedacht. Het 
leek me gewoon ingewikkelder en daar had ik geen zin 
in. Het pionneneindspel blijkt echter helemaal niet 
gewonnen en mijn gemakzucht had dus een halfje 
kunnen kosten! Een van de oorzaken achter deze 
blunder is dat ik het pionneneindspel 'helemaal had 
uitgerekend' toen wit blunderde op de 28ste zet. Het 
leek me gewoon een kwestie van simpel tellen en mijn 
a-pion was veel sneller dan zijn h-pion. Helemaal die 
witte e-pion over het hoofd gezien.. ...... 34...a5! wint 
relatief eenvoudig. De loper op e8 is nog steeds veel 
sterker dan het paard. bv 35.Pf4 (35.Kxh5 Kb2 36.Kg5 
a4) 35...Kb3 36.Pd5 a4 37.Pb4 (37.Pxc7 a3 38.Pxe8 a2) 
37...a3. Met de loper nog op het bord is de witte e-pion 
volstrekt ongevaarlijk en de zwarte a-pion nog steeds 
levensgevaarlijk. 35.Kxg6 Kb3  

 
36.Kxh5? De voorzitter geloofde er hier duidelijk al niet 
meer in en deed zijn zetten op de automatische piloot, 
precies zoals ik het vantevoren had gezien. Hier mist hij 
echter zijn kans op remise. [36.e4! a5 (36...Kc4? 37.e5 
Kd5 38.Kf6+-) 37.e5 a4 38.e6 a3 39.e7 a2 40.e8D 
a1D=] 36...a5 [36...Kxc3 37.Kxg4 b5 38.h4 b4 39.h5 b3 
40.h6 b2 41.h7 b1D 42.h8D∓] 37.Kxg4? Mist zijn laatste 
kans om te vechten....... [37.e4! a4 38.e5 a3 39.e6 a2 
40.e7 a1D 41.e8D Dxc3∓] 37...a4 en nu is het uit. 0–1 
 
De wedstrijd tegen kampioenskandidaat SMB 3 ging 
verloren met 4½-3½. Op een bepaald moment in de 
wedstrijd leken we op een grotere nederlaag af te 
stevenen maar dankzij taai verdedigen van Abbes en 
invallers Kees Verkooijen en Koen Maassen van den 
Brink behielden we zelfs zicht op de overwinning. 
Helaas wist ik zelf een enorme tijdsvoorsprong niet om 
te zetten in winst. De enige die won (en hoe!) was 
Jochem. Fragmenten uit zijn sterk gespeelde partij vindt 
u in de rubriek Plaatjes kijken.  
 

ASV 5 optimistisch gestemd 
Robert Naasz 
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