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Aan deze aflevering van ASV Nieuws 
werkten mee:  
 
René van Alfen, Tje-wing Au,  
Koert van Bemmel, Hendrik van Buren,  
Tijs van Dijk, Daan Holtackers,  
Dirk Hoogland, Theo Jurrius,  
Jonathan van der Krogt, Henk Kuiphof, 
Pascal Losekoot, Anne Paul Taal,  
Jan Vermeer, Gerard Viets, Erik Wille en Ruud Wille  
 
(…en nu maar hopen dat ik niemand vergeten ben…..).  
 
 
 

Best een indrukwekkend lijstje, vind u niet? 
En dan te bedenken dat enkele trouwe 
schrijvers deze keer niet eens mee hebben 
gedaan. Iedereen bedankt en namens de 
redactie veel leesplezier gewenst! 
 

Robert Naasz 

ASV is net als alle schaakverenigingen volop aan het 
schaken. De externe competitie telt intussen voor de 
meeste teams al twee gespeelde wedstrijden. De ASV-
bekercompetitie is van start gegaan en de interne 
competitie draait natuurlijk al weer bijna drie maanden. 
En alles loopt op rolletjes. De teams presteren 
weliswaar wisselend, maar er wordt met veel plezier 
gestreden om de punten. Een paar teams hebben het 
niet getroffen met de indeling en zij zullen dan ook 
regelmatig geconfronteerd worden met sterke 
tegenstanders. Vervelend, maar niet onoverkomelijk. 
Het is tenslotte wel leerzaam om tegen sterkere spelers 
te spelen. Inmiddels is ook geloot voor de KNSB-beker 
en de strijd om de OSBO-cup. ASV 1 moet in de eerste 
ronde naar Asten om De Combinatie te bestrijden. In de 
OSBO-cup wacht ASV 4 een thuiswedstrijd tegen 
Doetinchem 2. ASV 5 moet ook thuis, maar dan tegen 
OSBO-cuphouder Denk en Zet uit Hattem of het 
Kampense O & O. ASV 6 tenslotte gaat op reis naar 
onze schaakvrienden van Wageningen 3. Dat zullen 
allemaal ongetwijfeld spannende confrontaties worden. 
 
Buiten de competities om is er een periode van relatieve 
rust ingetreden. De grote clubactie is achter de rug en 
heeft helaas wat minder opgebracht dan andere jaren. 
Het na de verhuizing (tijdelijk) teruggelopen 
jeugdledental (en daarmee het kleinere aantal 
lotenverkopers) zal daar zeker mee te maken hebben. 
We doen er echter van alles aan om weer te groeien. Zo 
hebben Siert Huizinga en Abbes Dekker contacten 
gelegd met de Annie MG Schmidtschool op Presikhaaf 
in het Multifunctioneel Centrum Presikhaven om via het 
lesgeven op die school een natuurlijke instroom van 
jeugd naar ASV op gang te brengen. Ook is begin 
november de gemeentelijke kennismakingsactie 
Sportwijs van start gegaan. Via Sportwijs hebben al 
weer enkele kinderen de weg naar ASV gevonden. 
Daarnaast hebben we in oktober ons weer 

gepresenteerd bij de 
bibliotheek in het 
centrum van 
Arnhem. Ook dat 
leverde een nieuw 
jeugdlid op. Het 
bestuur doet er alles 
aan om de club te 
laten groeien en zo 
hebben we onlangs ook een groep oud-leden benaderd 
om eens te informeren of zij zin hadden om weer eens 
op de clubavond langs te komen. Deze actie werd door 
sommige oud-leden enthousiast ontvangen, maar het 
leidde nog niet tot het beoogde resultaat. Positief is 
echter dat al onze activiteiten toch weer nieuwe mensen 
naar ASV hebben gebracht. Zeker ook omdat het 
mensen zijn die in de nabijheid van ons clubgebouw 
wonen. We hopen dat we langzaam maar zeker steeds 
meer bewoners van Presikhaaf kunnen bewegen naar 
ASV te komen. Een eerste initiatief vanuit Presikhaaf 
zelf kwam van Kinderwerk Presikhaaf, die ons gevraagd 
hebben in het MFC Presikhaven een schaakcursus voor 
kinderen te geven. Siert Huizinga is bereid gevonden 
die klus op zich te nemen. Onze dank daarvoor is groot. 
 
Ook de geplande wedstrijd tussen de Afghaanse 
vereniging en een afvaardiging van ASV-ers past in dat 
plan. Helaas bleek het op de oorspronkelijk geplande 
datum niet mogelijk twee gelijkwaardige teams op de 
been te brengen. Binnenkort zullen we een nieuwe 
datum prikken en dan gaan we ook echt spelen. 
 
Bij de jeugd vallen de goede prestaties van de AB-jeugd 
op. Zij hebben zich geplaatst voor de finalegroep in de 
eerste klasse. Onze jongens en meisjes doen daarin 
natuurlijk weer flink wat ervaring op. Dat proberen we 
ook te doen door ze af en toe in te zetten in ASV 11.  

Van het bestuur 

Van de redactie 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

28 januari 2010 21 januari 2009 

18 maart 2010 11 maart 2009 

27 mei 2010 20 mei 2010 

8 juli 2010 1 juli 2010 
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Ook geven onze jeugdleiders zo nu en dan extra 
trainingen om de schaakjeugd op een nog hoger plan te 
krijgen. Allemaal positieve ontwikkelingen. Jammer is 
het dat Paul de Freytas noodgedwongen moet stoppen 
als jeugdleider. Paul heeft werk gevonden in het westen 
van het land en gaat verhuizen. Hij blijft gelukkig 
vooralsnog wel actief voor ASV 3, maar verder moeten 
we zijn aanwezigheid missen. Vanaf deze plaats dankt 
het bestuur Paul voor al zijn inzet voor de jeugd en bij 
de diverse schaakdemo’s. We hopen natuurlijk dat 
andere senioren van ASV opstaan om de opengevallen 
plaats in de jeugdleiding en bij het ‘ledenwerfteam’ op te 
vullen. Binnenkort gaan ook de jongere teams van start 
in de competitie. Buiten het AB-team speelt ASV ook 
met twee C-teams, een D- en een E-team mee in de 
OSBO-competitie. Op de jeugdsite van ASV kunt u alles 
lezen over het wel en wee van onze youngsters. 
 
De kantine draait op volle toeren en onze groep 
vrijwilligers doet het werk met veel plezier. In het 
assortiment is een kleine aanpassing gedaan. De 
broodjes en de porties kaas en worst vonden geen 
aftrek. Daarom zijn deze artikelen uit het assortiment 
gehaald. Nieuw zijn echter de gevulde koeken. Dus wie 
wat wil eten is bij ons nog steeds aan het goede adres. 
 
Niet alleen de kantine draait op volle toeren. Ook het 
daglichtschaak kent haar succesvolste seizoen ooit. Jan 
Vermeer heeft een steeds groter wordende groep 
schakers weten te enthousiasmeren om op de eerste 
dinsdag van de maand naar Activiteitencentrum De 
Molenbeek te komen. Bent u daar nog niet geweest? 
Dan moet u dat de komende maand zeker doen! 
 
In de komende maanden tot aan de ledenvergadering 
(tevens de avond dat de volgende ASV-Nieuws 

verschijnt) die op de laatste donderdag van januari is, 
zal het bestuur aan de slag gaan met de plannen voor 
2010 en het weer op sterkte brengen van het bestuur. 
Ondanks de lichte (en verklaarbare) terugloop in het 
ledental mogen we tevreden terugkijken op 2009. De 
verhuizing naar Activiteitencentrum Schreuder heeft ons 
goed gedaan. Dat zien we vooral terug in de veel 
hogere opkomst op de clubavonden. En dat laatste 
vinden we heel belangrijk. De clubavond blijft toch het 
moment om elkaar te ontmoeten en samen onze hobby 
te beoefenen. Dat blijft de meerwaarde van het schaken 
in clubverband. De sfeer is uitstekend en er wordt volop 
gestreden om de titels in de drie groepen. Kortom: blijf 
komen en stimuleer je clubgenoten die wat minder vaak 
komen om ook vaker mee te spelen. 
 
In de vorige Van het bestuur sloten we af met de 
opmerking dat de “S” in ASV gelukkig ook dit seizoen 
weer voor SAMEN staat. Dat was de spijker op de kop! 
Immers elders in ASV-Nieuws deed onze voorzitter een 
oproep om gezamenlijk het vervoer voor Tom 
Bentvelzen te regelen, zodat Tom voor het clubschaak 
behouden kon blijven. Binnen een week na de 
verschijning van ASV-Nieuws was dat geregeld. En dat 
maakt het zo leuk om bij ASV te horen. Dat wordt ook bij 
relaties van ASV kennelijk zo ervaren, want de 
afgelopen periode kreeg ASV opnieuw acht klokken 
geschonken. 
 
Het bestuur wenst u de komende periode veel mooie 
schaakpartijen en in de schaakloze periode rond Kerst 
en de jaarwisseling in ieder geval een hele fijne tijd met 
vrienden of familie of misschien wel gewoon schakend 
op het Schaakfestival in Groningen. Verder hopen we 
velen van u op 2 januari bij het Olympustoernooi van De 
Toren te zien.  

Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren 

Extern 
Vandaag kunnen we weer eens ouderwets beginnen bij 
onze voorzitter. In HMC 2 – ASV 1 speelde Erik een 
prominente rol. Met zijn agressieve manier van schaken 
bereikte hij een mooie stand.  DIAGRAM 1  

Maar tegenstander Loek  Mostertman is natuurlijk niet 
de eerste de beste. Hier heeft hij inmiddels al de beste 
papieren in handen. Zijn winnende zetten zijn niet 
overdadig ingewikkeld: Td4xf4xa4 en dan e3 ophalen. 
Maar het maakt een enorm verschil, waarmee je inslaat 
op f4, Hij deed dat met de dame.1.Dxf4 en nu heeft 
zwart Lh3. 2.Dxf8 Wit neemt maar wat hem aangeboden 
wordt. Maar dat geeft Erik inmiddels al eeuwig schaak in 
handen. 2…Lxg2+ 3.Kg1 Lh3+ Erik had hier nog minder 
dan een minuut en had deze herhaling dus hard nodig. 
4.Kh1 Lg2+ 5.Kg1 Lf3+ onder die omstandigheden 
gewaagd, want Erik zag het mat nog niet zitten. 6.Kf1 
Lh5! 7.Txe3  Mostertman zoekt nog steeds een zo mooi 
mogelijk leven na de dood. …Dh1+ 8.Kf2 Tg2# Erik 
krijgt weer een brede grijns als hij aan deze partij 
terugdenkt. 
Ik heb niet de kans gehad veel teamwedstrijden te 
bekijken. Maar ASV 6 – Pallas 2 heb ik meebeleefd. 
Aardig vond ik de partij van Rob van Belle met zwart  
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tegen Stef Boog. Rob was er hard tegenaan gegaan en 
was daar een pion bij ingeschoten. Hier gebeurde iets 
leuks voor het publiek. DIAGRAM 2.  
 

Wit is aan zet. Hij staat een pion voor en wil afruilen. Het 
had er voor Rob somberder uitgezien als hij Ta1 had 
gespeeld. Maar het werd 1.Td1. Rob greep gelijk zijn 
kans. …Txd1 2. Pxd1 Pa3 3. b6 a6 4.Pb2 Kd7 en 
vervolgens gebeurden er wonderlijke dingen. De koning 
ving uiteraard b6 en de b- en de f-pion gingen er ook 
aan. De twee verbonden vrijpionnen bleken vervolgens 
onstuitbaar. Aan het eind vond nog een hilarische 
woordenwisseling plaats. “Vind u het goed, als ik remise 
aanbied.” Zei wit. “Ja, dat vind ik goed.” antwoordde 
Rob. En voerde gelijk een zet uit. Vervolgens speelden 
beiden verder. 
In dezelfde wedstrijd scoorde ook Hedser Dijkstra leuk. 
DIAGRAM 3.  

 
Hedser heeft een prachtige stand opgebouwd, waarbij 
alle stukken de zwarte veste inpriemen. Fritz geeft hem 
met een pion minder toch meer dan 2. Vaak zit er dan 
iets in en onze man vindt het. 1.Pxf7! Kxf7 2.f5 Kg8 Ook 
volgens de computer de beste zet. Desastreus zou …
exf geweest zijn. Zie: 3.Lc4 Te6 4.Dxf5 Maar ook 3,fxg6 
Pxg6 4.Lxg6 hxg6 5.Dxg6 liet zwart met een 
boterzachte stelling zitten, waar Hedser snel doorheen 
kon breken. 
Ikzelf speelde mee in Hoogeveen. Negen partijen – daar 
zit altijd wel wat in. Maar dat viel tegen. Met 50% moest 
ik niet mopperen. Het leukste fragment vind ik nog een 
eindspel tegen Okko ten Hoff. DIAGRAM 4. 

 
Zwart bood hier remise aan, wat ik weigerde. Er volgde 
1.Kg6 La1?? Zwart snapt het eindspel niet. 2.h8D  Lxh8 
3.Kh7 Lf6 4. Kg8 en zwart gaf op. Hij had het mij 
aanzienlijk moeilijker kunnen maken door de loper op h8 
te laten en met de koning Ke7-f8-e7-f8 te spelen. Maar 
lange analyse leerde, dat wit ook dan wint. Maar dat is 
voor deze rubriek een lang verhaal. 
Twee ASV-ers, die tegen elkaar spelen, is dat intern of 
extern? Laten we het maar op het laatste houden. Het 
was bedrijfsschaak. Albert Marks – Robert Naasz. 
Robert’s  dame was volledig fout terecht gekomen. Op 
het deel van het bord, waar het gevecht moest 
plaatsvinden speelde zwart met een dame minder en 
die was er ook niet snel bij te betrekken. Wit kon offeren 
in de wetenschap, dat het altijd goed was. Dat bleek 
snel, DIAGRAM 5.   

 
1.Txg7 Txg7 2.Dxf6 Teg8 3.Lxh7 en zwart gaf het op. 
Hij kan zelfs de loper niet eens slaan wegens mat in 
één. 
 
Intern 
Ook op de club is regelmatig veel moois te bekijken. 
Hier is Theo van Amerongen – Ruud Wille. DIAGRAM 6 
 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde)   
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Theo speelde hier  1.Lxd5  Die loper kan niet genomen 
worden wegens Dh7 mat. Maar zwart heeft een andere 
verdediging achter de hand.  …Th8 2.Le4 Een mooie 
vondst in een superingewikkelde stelling. Wit gaat er 
materiaal aan overhouden. …Dxe4 3.Txe4 Txh6  4.Pxh6 
Kg7 5.Pg4 De combinatie is afgelopen. Wit heeft toren 
en drie pionnen tegen loper en paard. Volgens Theo 
staat wit hier gewonnen. Hij staat in elk geval beter, 
maar dit soort stellingen laat zich niet zo makkelijk 
winnen en zeker niet tegen Ruud. Het werd remise. 
Een erg leuk fragment kreeg ik van Ruud Verhoef. Hij 
speelt hier met wit tegen Paul de Freytas. DIAGRAM 7  

Die laatste had langere tijd de betere kansen. Ook in de 
diagramstand zou hij na …fxg3. 30.Dc2+ Kg8 31. Dxc4+ 
Kxf8 32.fxg3 Lxe2 wel gewonnen hebben. Maar hij 
bezweek voor de verleidingen van mat in één. Er volgde 
1…Pg4 maar het resultaat viel tegen. 2.Dc2+ Kg8 
3.Ld5+ Kh8? Dat kost de partij. Na het slaan van de 
loper had Paul nog goede kansen. (…Kxf8 4.Df5+ Pf6) 
4.Lxg7 Kxg7 5.Dc3+ Kg6 6.Dd3+ Kg7 7.Dd4 Pf6 8.Txf1 
Td8 9.Pd6 fxg3 10.fxg3 Dxg3 11.Lg2 Txd6 12.cxd6 1-0 
Ik heb  de rest van de partij erbij gegeven voor de 
nieuwsgierigen. Dat zouden er veel kunnen zijn. Ruud 
maakte het laatste jaar flinke vorderingen. Misschien 
wekt over een jaar zo’n uitslag geen verbazing meer. Nu 
zal hij velen nog nieuwsgierig gemaakt hebben, 
Door veelvuldige afwezigheid van mezelf dreigde de 
rubriek deze maand wat dun te worden. Maar dan kom 
je bij de heren Weijsenfeld en Hogerhorst. Op slag zijn 
je problemen voorbij. Tsjonge, wat een plaatjesmakers. 
Gelukkig speelden ze tegen elkaar. DIAGRAM 8   

 
Martin had wit. In de diagram-stand wint hij de kwaliteit 
met het niet zo gemakkelijk te vinden 1.Pd6+ Zwart 
moet zelfs zorgvuldig spelen want na 1…Pxd6  2,exd6 
Lxd6 3.Lxd5 schiet hij er een vol stuk bij in.  
Maar zoals we allemaal weten is Tony nooit 
ontmoedigd. Hij speelde voor wat hij waard was en nu 
(DIAGRAM 9) wint hij de kwaliteit weer terug.  

1…La3 dreigt ook nog eens Td8 en daar helpt ook 
2.Tc4 niet tegen. Er zou gewoon …b5 gevolgd zijn. En 
zo gingen ze met gelijke krachten weer verder. 
DIAGRAM 10. 

 1.hxg4  Fritz vindt gxh4 nog sterker. Maar hier kon 
Tony ook niets meer tegenin brengen. De dreiging Td1-
h1-h8 mat is zo sterk, dat zwart andere dreigingen niet 
meer kan afdekken. Martin ging met een glimlach op het 
gelaat naar huis. Het was een mooie schaakavond 
geweest. 
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Vrijdag 16 oktober stond de eerste externe wedstrijd 
voor ASV 5 op het programma. Ons 5e is inmiddels 
alweer een aantal jaren een stabiele factor in de eerste 
klasse OSBO. Vorig jaar stond het vijfde eerste na drie 
ronden en werd er zelfs even gedacht aan een 
kampioenschap. Niet geheel terecht bleek later. Hoe zijn 
de kansen dit jaar? Afgaande op de eerste wedstrijd zou 
ASV 5 nog wel eens een aardige rol kunnen gaan 
spelen in de 1e klasse. Niet zozeer vanwege de grote 
cijfers waarmee de Toren 4j werd verslagen maar meer 
vanwege de getoonde vechtlust.  
 
Tony, de vleesgeworden vechtlust op het schaakbord, 
had zijn wedstrijd vooruit gespeeld met als resultaat een 
zwaarbevochten halfje. Vrijdagavond was invaller Tje-
wing Au als eerste klaar. Aan bord 8 ging zijn aanval als 
een heet mes door de boter. De partij met commentaar 
van Tje-wing zelf: 
 
Ik werd door Theo van Amerongen gevraagd om in het 
vijfde in te vallen en moest tegen een talent van de 
Toren. Het Evans gambiet kwam op het bord. En al snel 
zette ik een koningsaanval op die lastig was om te 
verdedigen.  
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.b4 Lxb4 5.c3 La5 6.0–0 
Volgens de jongere Theo moest ik hier d4 spelen om 
het spel meer af te dwingen.  
6...Pf6 7.d4 exd4 8.e5 Pe4 9.Te1 en 9...d5 is lastig voor 
zwart omdat wit e.p. op d6 slaat.  
9...Pc5 9...Pxc3 is ook een optie waarbij ik wild wou 
offeren op f7 wat waarschijnlijk niet klopte. 
10.Lg5 Mijn tegenstandster had deze gemist zei ze.  
10...Pe7 11.Pxd4 met het oog op Pf5  
11...h6 12.Dh5 0–0 Op 12...g6 wou ik 13.Df3 spelen. 

13.Lxh6 Fritz geeft aan dat  13.Lf6 sterker is en Lxh6 
eigenlijk niet klopt. Na 13...Pe6 krijg je 14.Te4 gevolgd 
door bijv. Tg4. Na 13.Lxh6 hoef je namelijk niet de loper 
te pakken zoals in de partij gebeurde maar kan zwart 
ook d5 spelen. Als je i.p.v. 13. Lxh6  13. Lf6 speelt is d5 
niet mogelijk omdat na 14. (e.p) exd6 het paard op e7 
gepend  blijft  door de loper op f6.  

13...gxh6 14.Te3 Pe6 15.Dxh6 d5 16.Th3 en 
opgegeven. 
 
Kort daarna won Abbes Dekker. Zijn jonge tegenstander 
gaf ineens zijn dame weg. Toevallig kijk ik net zijn kant 
op toen het gebeurde. Zelden iemand zo beteuterd zien 
kijken. Gelukkig heeft de jeugd een groot 
incasseringsvermogen. Nieuwe aanwinst Wouter 
Abrahamse wist niet door de verdediging van Rik 
Roelofs te beuken en nam heel verstandig genoegen 
met remise.  
 
Dan mijn eigen partij. Een strijd tussen een langdurig 
peinzende, ietwat grijzende meneer en een snel 
spelende, overoptimistische jeugdspeelster:  
 
Naasz,R (1793) - Bloemendaal,N (1601)  

Zwart heeft haar ontwikkeling verwaarloosd. Kan ik daar 
gebruik van maken? 12.Lg5! Dd7 Andere zetten zijn 
slechter: 12...Le7 kost een pion of de rokade na 13.Lxe7 
Dxe7 (13...Kxe7) 14.Pxd5 en 12...f6 13.exf6 is 
zelfmoord. Op d7 staat de dame echter ook verre van 
ideaal.  
13.e6 Een pionoffer dat voor mijn gevoel wel goed 
moest zijn. Fritz vindt het ook niet slecht.  
13...fxe6 14.Pe5 Db7 15.Te1 15.Dh5+ g6 16.Pxg6 Df7 
17.Pf4 (17.Pxd5 is ook hier interessant, zie even 
verderop. 17...Dxh5 18.Pxh5 wint de pion terug maar 
leek me geen voordeel op te leveren. 15...Lb4? Slecht. 
Waarom blijkt in de variant gegeven bij zet 17.  
16.Dh5+ g6 17.Dh6? Na 17.Pxg6 Df7 heb ik wel 
gekeken naar 18.Pxd5! maar ik heb simpelweg gemist 
dat ik na 18...Dxg6 19.Dxg6+ hxg6 de loper op b4 kan 
slaan met 20.Pxb4 waarna het punt niet al te moeilijk 
binnen te halen moet zijn.(20.Pc7+ had ik nog wel 
bekeken maar leek me niet veel op te leveren. Ook niet 
helemaal terecht overigens, ook die variant is te 
verkiezen boven wat ik speel.)  
17...Lf8 18.Dh4 Lg7 19.Lf6 0–0 20.Lxg7 Dxg7 21.b4 Ik 
wil alle zwarte pionnen op de witte velden vastleggen 
om de loper op c8 slecht te houden.  

ASV 5 houdt de jeugd van de Toren er onder 
Robert Naasz 
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21...Pc4 22.f4 Dc7 23.Dg3? [23.Tac1]  
23...Pxe5 24.Txe5? Dit kost me een tweede pion.  
24...Dc4 Gemist......  
25.De3 Dxb4 26.Tc1 Hier zat ik al te kijken naar 
26.Txe6 maar ik besloot eerst mijn toren er nog even bij 
te halen.  
26...Ld7  

 
27.Txe6 Met de moed der wanhoop. Ik had zelf al 
gezien dat dit niet gaat werken maar wat moet ik 
anders: Nadia had nog een uur, ik 10 minuten en ik sta 
twee pionnen achter. Proberen te blijven staan heeft in 
zo'n geval weinig kans van slagen.  
27...Lxe6 28.Dxe6+ Kg7?? Overmoed, gemakzucht, 
onderschatting? Na 28...Tf7 zit er niks meer in voor wit. 
29.Pxd5 heeft geen zin vanwege 29...Dxd4+.  
29.De5+ Kh6 30.Pxd5 Dd2  

 
31.Tc3 Heerlijk! Nu dreigt er mat op h3. Hier ging Nadia 
voor het eerst lang nadenken maar de enige 
ontsnapping is eeuwig schaak: 31...Dd1+ 32.Kf2 Dd2+ 
33.Kg1 De koning mag niet naar de 3e rij omdat de 
matdreiging er dan niet meer in zit. 33...Dd1+ 34.Kf2 
Dd2+  ½–½ 
 
Na de partij vertelde Nadia, die flink baalde maar het 
wel sportief opnam, dat ze in de diagramstelling na 31. 
Tc7 wel gewonnen zou hebben. Ik besteedde niet al te 
veel aandacht aan deze opmerking. Toen ik 31.Tc3 zag 
was ik zo blij dat ik niet eens verder heb 
gekeken........Een paar dagen later zette ik de stelling 
thuis nog eens op om te kijken wat ze precies bedoelde. 

Geen  flauw  idee  wat  ze  gezien  meende  te  hebben.  
Inderdaad  zit  er  winst  in,  maar  dan  wel  voor  mij!  
Er  zit  nu  geen  eeuwig  schaak  in  omdat  de  koning  
via  g3  naar  h4  kan  ontsnappen  en  de  dreigingen  
van  Dg7  of  De7  met  daarna  Dxh7  of  Dg5  of  h4  
zijn  onmogelijk  allemaal  te  pareren.  En  zo  kreeg  
mijn  fortuinlijke  ontsnapping  toch  nog  een  vervelend  
nasmaakje. 
 
Niet lang daarna haalde onze voorzitter nog een vol 
punt binnen: 
 
Aalbers,T - Wille,E 

 
Zijn tegenstander dacht mogelijk hier de brutale toren op 
h6 te kunnen verjagen:  
19.e4? Maar hij komt van een koude kermis thuis: 
19…dxe4 20.Lxh6 exf3 21.Txf3 gxh6 Zwarts 
koningsstelling is een ruïne maar dit blijkt helemaal niks 
uit te maken. De twee stukken zijn meer waard dan de 
toren. 
22.Tc1 Dd6 23.Ld3 Lg5 24.Tg3 Kh8 25.Dg4 Df4 26.Tf1 
Dxg4 27.Txg4 e5 28.Tg3 Pxd4 29.h4 Lf4 0–1 
 
Theo Teamcaptain had een zware avond maar bleef 
stug verdedigen en haalde uiteindelijk een dik verdiend 
halfje binnen. Bleef nog over Albert Marks. Getuige de 
verhalen zou hij ergens verloren hebben gestaan. Zelf 
heb ik dit niet gezien. Toen ik aan het bord kwam kijken 
had hij nog maar enkele minuten maar hij liet zijn heftig 
spartelende tegenstander geen enkele kans.  
 
Eindstand: 6-2. Niemand verloren. Prima begin dus.  
 
Maar laten we niet te vroeg juichen. Naar mijn 
bescheiden mening heeft het team van de Toren in deze 
samenstelling (nog) weinig te zoeken in de 1e klasse. De 
volgende wedstrijd, tegen SMB 3, wordt de eerste echte 
krachtmeting. Tegen de tijd dat u dit leest is die 
wedstrijd al gespeeld en kunnen we de kansen van ASV 
5 wat beter inschatten.  
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Ik zit nu een maand in Kenia en het leuk me leuk om 
voor de aankomende ASV-Nieuws een bericht te 
schrijven. Ik zit hier in verband met mijn minor 
‘substainable development coöperation’ voor de 
opleiding maatschappelijk werk aan de HAN in 
Nijmegen. Dit is het laatste half jaar van mijn opleiding. 
De minor houdt zich bezig met ontwikkelingswerk en 
een onderdeel daarvan is dat je zelf voor negen weken 
gaat meewerken bij een ontwikkelingsorganisatie in een 
ontwikkelingsland. Mijn oog was gevallen op Afrika en 
het land dat daarin als mogelijkheid naar voren kwam is 
Kenia. 
 
Ik zit in Kenia  in de Nyanza provincie in de plaats 
Oyugis bij een project genaamd ‘Oyugis Integrated 
Project’. O.I.P. is een organisatie die zich voornamelijk 
bezighoudt met mensen die geïnfecteerd zijn met HIV/
AIDS. Daarnaast zorgt het echter ook voor wezen 
(waarvan de ouders vaak zijn overleden door HIV/
AIDS), ouderen en mensen in actuele nood (als het huis 
bijvoorbeeld is ingestort en ze een nieuw dak nodig 
hebben). 
  
In de Nyanza provincie is HIV/AIDS een ziekte die veel 
voorkomt. Veel is misschien nog wat zwakjes uitgedrukt, 
want 70% is een getal dat nog wel eens voorbij is 
gekomen, al betwijfel ik dit getal. Er zijn veel mensen 
besmet met het virus maar zoveel volgens mij nu ook 
weer niet.  
 
Naast HIV/AIDS is armoede een groot probleem in deze 
provincie. Sommige mensen moeten rond komen van 
(als ze geluk hebben) 1000-1500 shilling  (9-13,5 euro) 
per maand. Dat houdt je af en toe niet voor mogelijk.  
Met dit bedrag moet ook nog wel eens een heel gezin 
onderhouden worden. Dan hebben ze dus echter amper 
eten, misschien een maaltijd per dag. Er is in Kenia ook 
geen sociaal stelsel dus als je naar het ziekenhuis moet, 
moet je dat zelf betalen en als je geen geld hebt ben je 
aangewezen op hulporganisaties zoals O.I.P. die tegen 
een kleine vergoeding je alsnog verder proberen te 
helpen. 
Ook voor ouderen zijn er dus geen voorzieningen. Het is 
soms schrijnend om te zien dat iemand van 70 op het 
land moet werken om geld voor zichzelf, maar ook een 
aantal wezen, te moeten verdienen. Dat is echter de 
realiteit hier. 
 
De Kenianen zelf zeggen dat het grootste probleem de 
corruptie en daardoor de onevenredig verdeelde 
materiële voorzieningen zijn. De rijken worden rijker en 
de armen worden armer. De Kenianen zelf verwachten 
dat er door onderwijs verandering kan worden gebracht. 
Het zal echter nog wel jaren duren alvorens dit zal 
veranderen. Sommige denken dat een revolutie nodig 
is, om dit te veranderen. 

Wij mogen meekijken bij deze christelijke organisatie die 
geleid wordt door de fraters van Tilburg, Nederlanders 
dus. Van meewerken is geen sprake omdat we de 
Afrikaanse cultuur, de manier van werken van de 
organisatie en de taal niet goed machtig zijn. Jammer, ik 
had graag wat gedaan. Nu worden we als bezoekers 
rondgeleid en overal naar toe gebracht om de 
organisatie goed in beeld te brengen. Het is een 
luxepositie maar dat kan als Nederlander soms wat 
overdreven en beklemmend overkomen. Ze bedoelen 
het echter heel goed. Ze willen graag zorg dragen voor 
ons en dat doen ze nu eenmaal op een andere manier 
dan in Nederland.  
 
Als we ergens op bezoek komen zien ze dat als een 
zegen en dus dienen we ook warm verwelkomt te 
worden. Dit houdt dat zelfs als ze amper genoeg geld 
voor eten hebben ze ons wel wat aan bieden, al is het 
maar thee. Deze vriendelijkheid zullen we in Nederland 
niet zien. Er zit echter ook een negatieve kant aan het 
blank zijn in Kenia. Wij komen uit het rijke westen en dat 
zien ze als een mogelijkheid om te ontkomen aan de 
armoede hier. Dat is op zich een logische redenatie. Als 
ik zo arm was als de mensen hier zou ik ook zoeken 
naar mogelijkheid om de situatie van mezelf en mijn 
familieleden te veranderen. Het betekent echter wel dat 
ze altijd wat van je willen. Het is me buiten de 
organisatie niet vaak overkomen dat ik een gesprek heb 
gevoerd zonder dat er vervolgens voor materiële 
ondersteuning gevraagd is. Dat is dan meteen weer een 
lastig dilemma. Waar te beginnen en waar te stoppen? 
Er lijkt geen einde aan te komen. Naar mijn mening 
liggen de problemen ook veelal op landelijk niveau. In 
hoeverre is het ondersteunen van de mensen op 
individueel niveau niet een druppel op een gloeiende 
plaat? Natuurlijk gaat het echter wel om mensenlevens 
die je ondersteund dus is de noodzaak om de mensen 
wel te helpen, maar hoe dan? Dit zijn lastige vragen 
waar ik continu mee te maken krijg nu ik hier ben. 
 
Ik realiseer me dan weer hoe ongelofelijk goed we het 
hebben in Nederland. Een sociaal stelsel en een 
stabiele politieke situatie is zo belangrijk. Als ik ziek ben, 
bel ik de dokter en zit ik ’s middags bij dokter. Ik krijg 
een recept en ga naar de apotheker en ik heb mijn 
medicijnen. Als ik naar het ziekenhuis moet, krijg ik een 
verwijsbrief en maak ik een afspraak. Niks geen hoge 
eigen bijdrage. Ik heb eten in overvloed. Ik zou zoveel 
kunnen eten dat het lijkt alsof ik Obesitas heb. Als ik me 
verveel ga ik naar de bioscoop, het zwembad of een 
concert en ik kan altijd nog even naar de elektronica 
zaak om iets aan te schaffen om me mee te vermaken. 
Dit vergeet ik zo snel als ik in Nederland ben, jammer is 
dat... Ik hoop dat ik vanuit Kenia deze gedachtes mee 
kan nemen en ik in Nederland wat meer van al deze 
mogelijkheden kan genieten. Het lijkt allemaal zo  

Groeten uit Kenia 
Jonathan van der Krogt 
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vanzelfsprekend, maar dat is het 
geenszins. Ik heb gewoon het geluk 
dat ik in Nederland geboren ben. 
Ik heb tegen enkele mensen binnen 
de club gezegd dat ik in Kenia eens 
zou kijken of ik een schaakclub tegen 
zou komen. Dit is helaas niet het 
geval. Nu moet ik zeggen dat ik niet 
de moeite heb genomen om heel 
Kenia door te lichten en aangezien er 
laatst een delegatie van Wageningen 
tegen een Keniaanse delegatie 
gespeeld heeft zal er best geschaakt 
worden maar veelvuldig is het niet. In 
Oyugis en in de verschillende steden 
(Kisii, Kisumu, Eldoret en Nairobi) 
waar ik geweest ben heb ik het ze 
nergens op straat zien spelen. In 
Oyugis en omgeving is er geen 
schaakclub en wordt er ook op de 
scholen niet geschaakt. Hoe komt 
dit? Het is niet dat ze het spel niet 
waarderen. Ik heb er mensen nog 
naar gevraagd, maar als ze geen 
geld hebben om te eten, waar halen ze dan het geld 
vandaan om een schaakbord en stukken te halen?  
 
Wat je nog wel veelvuldig ziet op straat is dammen, dit 
om de simpele reden dat je hier alleen een bord voor 

nodig hebt. Damstenen zijn niet noodzakelijk, want 
zoals je op de foto ziet, kun je deze ook vervangen door 
bierdopjes.  
De foto’s die ik bijgevoegd heb zijn gemaakt in Oyugis. 
Ik ben nog in gesprek gegaan met deze jongens en 
uitgelegd dat ik benieuwd was of er ook ergens 
geschaakt wordt. De jongens gaven aan dat dit niet het 
geval was, maar dat het toch bijna hetzelfde was als 
dammen. Hier moest ik dan toch even wat over zeggen, 
want dat doet het schaken toch echt tekort. De jongens 
hoorden het aan en gingen vervolgens vrolijk verder met 
dammen. Ze kunnen hier wel mee instemmen maar dat 
zou alleen maar voor een ongemakkelijk gevoel bij ze 
zorgen, want schaken behoord niet tot de 
mogelijkheden en dit erkennen zou alleen maar tot 
gezichtsverlies leiden en dat ligt heel gevoelig in Kenia. 
Wat kun je dan beter doen dan de spelen aan elkaar 
gelijk te maken… 
 
Groeten uit Kenia! 

Spelregels (1) 
Henk Kuiphof 

Met de redactie heb ik afgesproken om eens wat over 
spelregels van ons eindeloze spelletje in ASV-nieuws te 
schrijven. Nu hoor ik je denken: wat wil je mij nou over 
spelregels vertellen? Welnu, degenen die alles van de 
spelregels afweten kunnen dit verhaal maar beter 
overslaan. Mijn verhaal is bedoeld voor de ASV-er die 
misschien nog niet alle regels voldoende kent en daar 
wel wat meer van wil weten. 
 

Mijn bedoeling is om in een aantal nummers van ASV-
nieuws wat over spelregels te filosoferen met als 
leidraad het herziene FIDE reglement van 1 juli 2009. Ik 
wil wat schrijven over het noteren van de zetten, remise, 
versneld beëindigen, onregelmatigheden en het gedrag 
van spelers. Deze keer ga ik eens wat bespiegelingen 
geven over alles wat met remise te maken heeft. 
 
Een partij is remise als beide spelers dat 
overeenkomen. Dat kan zijn omdat het nog aanwezige  
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materiaal zo in evenwicht is dat het op remise lijkt uit te 
draaien. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat aan het 
aanbieden van remise een tactische reden ten 
grondslag ligt. Het kan b.v. in het belang van het team 
zijn of er wordt gevreesd voor de kracht van de 
tegenstander. Ook is een partij remise als een stelling 
bereikt is waarin mat niet meer mogelijk is omdat het 
nog aanwezige materiaal te zeer is uitgedund. De partij 
is dan ook onmiddellijk remise. 
 
Een partij is eveneens remise als dezelfde stelling voor 
de derde keer is ontstaan of kan ontstaan met dezelfde 
speler aan zet. Uit eigen ervaring weet ik dat het vaak 
moeilijk is om vast te stellen of voor de derde keer 
dezelfde stelling is bereikt. De moeilijkheid is vaak dat 
het niet om opeenvolgende zetten gaat maar dat er 
allerlei zetten tussendoor zijn gespeeld. Een machine 
als Fritz heeft daar geen enkele moeite mee, maar wij 
wezens van vlees en bloed des te meer. De speler die 
aan zet is moet in dit geval de remise bij de arbiter 
claimen. Hij mag daartoe de klokken stil zetten. Als de 
claimende speler zelf dezelfde stelling kan doen 
ontstaan moet hij eerst zijn zet noteren (maar niet 
uitvoeren) alvorens de klokken stil te zetten en de 
arbiter op de hoogte brengen. Ook is een partij remise 
als er de laatste vijftig zetten geen pion is verzet en 
niets is geslagen. Als de arbiter akkoord gaat met de 
claim dan is de partij direct remise. Gaat hij echter niet 
akkoord dan verdient de niet claimende speler drie 
minuten extra bedenktijd en wordt de partij voortgezet 
waarbij de speler die zijn zet heeft genoteerd deze moet 
uitvoeren.  
 
Hoe bied je eigenlijk remise aan aan je tegenstander? 
Welnu, de regel is heel duidelijk: je doet je zet, biedt 
remise aan en zet je klok stil. Het aanbod is bindend en 
er kunnen geen voorwaarden aan verbonden zijn. Je 
doet het voorstel dus in je eigen tijd. Wat dit punt betreft 
kom je van alles tegen. Er zijn spelers die remise 
aanbieden terwijl de tegenstander over zijn volgende zet 
zit na te denken. Dat is niet correct, maar het aanbod is 
van kracht totdat de tegenstander het aanbod aanneemt 
of een zet doet. 
  
Ook zijn er spelers die zelf aan zet zijn, het niet meer 
weten en dan maar remise aanbieden. Ook dat is niet 
correct maar het aanbod is wel geldig. In zo’n geval 
vraag ik zelf meestal aan mijn tegenstander om eerst 
maar een zet te doen. Een remiseaanbod dient door 
beide spelers op het notatieformulier te worden vermeld, 
bij voorkeur door het noteren van de aanduiding (=). 
Overigens moet een remiseclaim als hierboven 
aangegeven ook als een remiseaanbod worden gezien. 
Hoe laat je aan je tegenstander weten dat je zijn aanbod 
accepteert dan wel afwijst? Het accepteren kun je doen 
door je tegenstander de hand te schudden al of niet 
gepaard gaand met een mondelinge bevestiging. Het 
afwijzen kun je doen door b.v. te zeggen dat je door wilt 
gaan. Wat je ook kunt doen is je volgende zet op het 
bord doen zonder iets te zeggen. Sommigen vinden dat 
erg onbeleefd. Dat lijkt wel zo, maar het is niet in strijd 
met de regels. Toch wil dit laatste wel eens wrevel 

opwekken bij de aanbieder van remise. 

Zoals je ziet zitten er nog wel wat haken en ogen aan 
het bereiken van een remise. Mijn indruk is dat er op de 
club doorgaans soepel mee wordt omgegaan, maar uit 
eigen ervaring weet ik dat dat in een toernooi of in een 
competitie wel eens anders is. Daarom is het aan te 
raden om ook bij het spelen op de club de regels na te 
komen zodat je er in een toernooi of in een competitie 
geen problemen mee hebt. 
 
De volgende keer ga ik het over het versneld beëindigen 
van de partij hebben. 

CAMPING IDYLL 
ZUID HONGARIJE  

Met Nederlandse eigenaren en beheerders. 
Met een levensgroot schaakbord in de tuin. 

 
Deze pittoreske camping  ligt aan de rand van een 

landelijk dorpje Nagyváty op 20 min. rijden van  Pécs, 
Europa's culturele hoofdstad in 2010. 

Oude boomgaard met grasbodem. Apart deel met 
boerderijdieren. 

Prima sanitair. Wandel- en fietsmogelijkheden. 
Nederlandse eigenaars 

verzorgen interessante kennismaking met de streek 
en Pécs. 

Leden van schaakvereniging ASV 10 % korting 
Info: www.campingidyll.hu 

(advertentie) 
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Je Naam 
Dirk Hoogland 
 
Je leeftijd/je geboortejaar 
Ik ben geboren op 1 maart 1958 en heb dus inmiddels 
de prachtige leeftijd van 51 jaar  
 
Je geboorteplaats 
Ik ben geboren in het west Friese dorp Sijbekarspel 
  
Wat je verder over jezelf wilt vertellen (iets persoonlijks) 
De eerste levensjaren heb ik in de buurt doorgebracht 
en wel in het weeshuis Neerbosch bij Nijmegen. 
Daarna in een pleeggezin via Utrecht in Krimpen aan 
den IJssel terecht gekomen (vandaar mijn westers 
accent). Via wat ministeries, automatiseringsbedrijf 
( o.a. Task bv, die schaakcomputers ontwikkelde) 
terecht gekomen in de volkshuisvesting. Hierin ben ik 
na wat omzwervingen in het buitenland (Frankrijk en 
België) sinds 1 juni j.j. terug gekeerd als directeur-
bestuurder van de woningcorporatie Vryleve in de 
gemeente Rijnwaarden. 
 
Wanneer heb je schaken geleerd? 
Ik was toen een jaar of zes denk ik, dus beoefen ik de 
edele schaaksport al 45 jaar met heel veel plezier. 

Even voorstellen 
Dirk Hoogland 

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

Van wie heb je schaken geleerd? 
Van mijn pleegvader. Elke zondagochtend bij de koffie 
werd het schaakspel opgezet. Eerst leerde hij mij het 
verloop van de stukken en vervolgens gingen we 
spelen. Won hij, wat natuurlijk steeds gebeurde, dan 
mocht ik een willekeurig stuk er bij hem afhalen totdat 
ik van hem won dan bepaalde ik welk stuk hij erbij 
kreeg.  
Het heeft best even geduurd voordat we steeds met 
een volledig bord speelden. Toen was de volgende 
uitdaging 5 keer op rij te winnen, beloning een 
schaakklok! Nu spelen we samen eigenlijk nooit meer, 
hij schaakt met zijn 78 jaar nog steeds bij SV Krimpen 
en moet nu ook, tot zijn groot genoegen, accepteren 
dat zijn kleinzoon hem voorbij is gestreefd. 
 
Bij welke schaakclubs heb je eerder gespeeld? 
Dat zijn er aardig wat geweest. Ik ben begonnen bij SV 
Krimpen aan den IJssel toen ik een jaar of 17 was. Met 
die club heb ik de stap gemaakt van promotieklasse 
naar 1e klas KNSB. Heb vanwege studie een jaartje bij 
SV Capelle gespeeld, in mijn diensttijd in Apeldoorn 
een half jaar bij ASG gespeeld. Toen mijn kinderen ook 
gingen schaken ben ik lid geworden van 
Schaakvereniging Nieuwerkerk. Tijdens mijn 
omzwervingen ben ik vervolgens twee jaar lid geweest 
van DD in Den Haag en een paar jaar lid van ASPTT 
Ales in Frankrijk. 
 
Wat is ongeveer je rating? 
Mijn rating is er niet op vooruit gegaan sinds ik bij ASV 
speel en is nu 2165. 
 
Waarom heb je gekozen voor ASV? 
Ik ben een echte clubman, dus wil op zoveel mogelijk 
clubavonden aanwezig zijn, wat helaas nog niet echt is 
gelukt. Er moet dus een leuke sfeer zijn en goede 
tegenstand, beide heb ik bij ASV gevonden. 
 
Wat verwacht je van het spelen bij ASV? 
Veel plezier en leuke partijen. 
 
Welke doelstellingen heb je bij het schaken? 
Ik hoop mijn rating weer wat te verbeteren en de 2200 
grens te passeren en het zou leuk zijn als ik een 
bijdrage kan leveren in een promotie van het eerste 
team. 
 
Beschrijf een leuke schaakgebeurtenis die je hebt 
meegemaakt. 
In al die jaren heb ik natuurlijke vele herinneringen 
opgebouwd. Het moeten winnen van de laatste partij op 
bord 1 tegen BSG (Fons van Hamond) om de titel 
Nederlands kampioen jeugdvijftallen tot 20jr. te behalen 
en dat vanuit potremise stelling ook weten te realiseren. 
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Het meespelen in de halve finales van het Ned. 
Kampioenschap met het analyseren van de partij met 
hilarisch commentaar van Jannes van der Wal. Het 
spelen in de Franse competitie (national deux), waarbij 
vooraf eerst uitvoerig werd gegeten en gedronken en 
daarna “fris en monter” werd geschaakt. Het als viertal 
meedoen aan een viertallentoernooi door pleegvader, 
dochter, zoon en trotse vader. ……. 
 
Plaats een leuk schaakpartijtje van jezelf. 
Dan woon je in Zuid-Frankrijk, speel je mee in een 
internationaal toernooi wordt je ingedeeld tegen een oud 
club- en teamlid van DD. Beiden hadden we geen zin in 
een salonremise, schudden elkaar de hand en gingen 
voor de winst. Een spannende partij lag voor de hand, 
gelijke rating en al diverse spannende onderlinge 
partijen achter de rug.    
 
Hoogland,D (2183) - Dickhoff,Ronald (2182)  
Montpellier 2006, 15.07.2006 
[Fritz 7 (30s)] 
C03: French Tarrasch: Unusual Black 3rd moves 1.e4 
e6 2.d4 d5 3.Pd2 Le7 [3...c5 4.dxc5 Pf6 5.e5=] 4.Ld3 
c5 5.Pgf3 Pf6 6.e5 Wit krijgt meer ruimte. 6...Pfd7 7.c3 
Pc6 8.0–0 a5 9.Te1 cxd4 10.cxd4 Db6 11.De2 [11.Da4 
0–0=] 11...Pxd4 [¹11...g5!? Is misschien sterker. 
12.Pf1 g4³ (‹12...Pxd4 13.Pxd4 Dxd4 14.Lb5=) ] 
12.Pxd4² Dxd4 13.Pf3 Db6 14.Pg5 g6 [14...a4 15.Pxf7 

Kxf7 16.Dh5+ Kg8 17.De8+ Lf8 18.Lg5 Pxe5 19.Le7²] 
15.Le3 Dd8 [¹15...d4 16.Lf4 Pc5²] 16.h4 [¹16.Pf3²] 
16...h6?? 

 
De stelling wordt er niet beter op. [¹16...Pxe5 Was de 
enige mogelijkheid de strijd gaande te houden. 17.Lb5+ 
Pc6∓] 17.Pxe6+- Vernietiging van de pionnenstructuur 
17...fxe6 Motief: afleiding van g6 18.Lxg6+ Kf8 19.Df3+ 
Pf6? [19...Lf6 20.Ld4 Pxe5 21.Txe5 Kg7+-] 20.exf6 
Lxf6 [20...Ld6 Wat anders. 21.Ld4 Ta6+-] 21.Lb6!! Een 
mooie bekroning van de partij.[21.Lb6 Kg7 22.Lxd8 
Txd8 23.Tac1+-]  1–0 

 

HELP UW VERENIGING MET 
BROODNODIGE 
FINANCIËN!!!! 
 
Wanneer Gelderland Keukens door 
iemand van de vereniging 
aanbevolen wordt en op basis 
daarvan een offerte uitbrengt, levert 
dat de vereniging € 50,00 op. 
Wanneer deze offerte een order 
wordt, stort Gelderland Keukens € 
200,00 extra!!!!! 

(advertentie) 
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Een nieuw seizoen en nu eens voor de verandering in een 
andere poule, dus andere en nieuwe tegenstanders. In dit 
nieuwe seizoen ook een nieuwe speler, namelijk Leon, die 
dit jaar gezellig bij ons komt spelen. En wie is er dan 
verdwenen, nou eigenlijk niemand, want Daan is dit 
seizoen de negende man oftewel non playing captain. Dit 
kon natuurlijk niet mooier zijn dacht ik, nu hoefde niemand 
van ons team zich meer druk te maken om het schrijven 
van het verslag want Daan had immers alle tijd tijdens de 
wedstrijd om het verslag te schrijven. Helaas ging dit in de 
eerste ronde al niet door doordat John in het eerste zou 
invallen en Daan dus zijn plaats in nam. En helaas voor 
mij en de rest van het team zag Daan het niet zo zitten om 
alle verslagen te schrijven dus had hij aan het begin van 
het seizoen een mailtje de deur uit gedaan met de oproep 
voor de eerste wedstrijd. En daarbij de opmerking dat 
degene die als laatste reageerde op dat mailtje diegene 
was die het verslag zou schrijven. En dat deze regel voor 
alle wedstrijden in het seizoen zou gelden. Maar dit tot 
grote woede van Sjoerd die dit mailtje 2 weken later las 
omdat hij nog op lekker op vakantie. Gelukkig voor Sjoerd 
had ik mijzelf al opgeofferd om het verslag te schrijven. 
Vorig seizoen mocht ik ook de opening doen en dat was 
me goed bevallen. Er staat in de eerste ronde nog niets op 
het spel, iedereen  heeft er zin, het wedstrijd verslag stond 
al in en passent en op de asv-site, en omdat iedereen er 
nog zin in heeft veel geanalyseerde partijen en ik hoef 
alleen nog maar een zinloos introotje te schrijven, bij deze 
dus. Teamgenoten veel suc6 met de volgende verslagen! 
Gelukkig heb ik mezelf nog bereid gevonden mijn eigen 
partij te analyseren anders lijkt of ik helemaal niets gedaan 
heb. 
Over de wedstrijd zelf zal ik kort zijn, dit was een complete 
slachtpartij die nog hoger had kunnen uitvallen als het 
Pascal allemaal wat meer mee zat en Fred nam remise 
aan in een stelling waarin hij nog wel kon doorspelen maar 
waar hij in het belang van op tijd uit eten maar remise aan 
nam.  
 
Henrik Tamerus – Theo Jurrius 
Delft 2009 
1.f4 e5 2.fxe5 Pc6  
Dit is leuk onbekend zij-variantje, mijn tegenstander gaf na 
afloop ook aan het normale 2…d6 wel bestudeerd te 
hebben maar deze zet niet.  
3.Pf3 De normale voortzetting, natuurlijk niet 3.d4? Dh4+ 
en zwart wint zijn pion terug waarna wit 2 hele zwakke 
geïsoleerde pionnen overhoud.  
3…g5  
Net als in de hoofdvariant komt de zwarte g-pion onrust 
stoken. 
4.g3  
De hoofdvariant gaat nu verder met 4.d4 g4 5.Pg5 en nu 
kan zwart de pion definitief offeren met 5…d5 omdat wit 
bijna wel en passant moet slaan omdat anders het paard 
op g5 geen velden meer heeft. Natuurlijk niet 4…h3 en de  

DSC 3 - ASV 2: 1½-6½ 
Theo Jurrius 

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
 

Steenstaat 90 
6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 

lijn e1-h4 is dan wel heel zwak. 
4…g4 5.Ph4 Pxe5 6.d4 Pg6 7.Pxg6 hxg6  
Zwart heeft zijn pion nu terug en beide zijn nu op compleet 
onbekend terrein. Wit probeert nu het centrum onder 
controle te krijgen en zwart gaat nu zo snel mogelijk zijn 
stukken ontwikkelen. 
8.e4 d5  
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9.Lg2  
Een andere optie was met 9.e5 het centrum dicht te 
schuiven en dan krijg je een hele andere partij met 
gelijke kansen. Wit kiest ervoor zijn loper op de 
diagonaal g2-b7 te zetten in de hoop dat hij na ruil op e4 
veel invloed krijgt op het centrum en de zwarte 
damevleugel. 
9…dxe4 10.Lxe4 f5  
Altijd lekker dat er na 10 zetten geen pion meer op je 
koningsvleugel staat, Fritsje vindt Pf6 een betere zet 
maar dat is gewoon smaak verschil. 
11.Ld3?! 
Deze zet begreep ik tijdens de partij niet waarom niet 
terug naar g2? Daar staat hij veel beter, op d3 doet hij 
niets en staat hij straks alleen maar in de weg. Alleen 
moet wit na 11.Lg2 Ld6 oppassen voor grapjes met 
12…Txh2 13.Txh2 Lxg3+ en Lxh2 met pionwinst. 
11…Ld6  
Beter was 11…Dd5 geweest! En nu 12.De2+ Le6 13.Tf1 
0-0-0 met goed spel voor zwart. 
12.De2+  
Zwart dreigde Lxg3 en de andere optie omdat te 
voorkomen was 12.0-0 volgens Fritsje maar alleen die is 
zo gek om die zet te spelen, als mens zet je je koning 
daar toch niet vrijwillige neer?!?! 
12…De7 13.Dxe7+ Pxe7  
Met de dames van het bord dreigt er nog steeds Lxg3 
maar nu is rochade niet zo gevaarlijk meer, hoewel de 
uitkomst van de partij laat zien dat wit heel erg moet 
oppassen. 
14.0–0 Ld7 15.c4?! 
Wit wil graag controle houden over het centrum, maar 
het was een beter idee geweest om zijn stukken te 
ontwikken met bijv. 15.Pa3 (met idee Pc4) of 15.Pc3. 
Wit dacht met 15.c4 dat de dreiging c5 met loperwinst 
hem genoeg tijd zou opleveren om eerst deze zet te 
spelen.  

 
15…Th3!  
Ook 15…Pc6! Was heel sterk geweest maar is niet in 
mijn stijl bijv. 16.Le3 Pb4 17.Td1 0-0-0 met zeer goed 
spel voor zwart. Na 15…Th3 kan 16.c5 niet vanwege 
16…Lxg3 17.hxg3 Txg3+ en Txd3. Nu moet wit sowieso 
wat aan deze dreiging doen. 
16.Le3? 
En dit werkt dus niet, als enige lijken Te1 en Td1 in 
aanmerking te komen enkele hele leuke varianten zijn 

dan: 16.Te1 Lxg3+ 17.hxg3 Txg3+ 18.Kf2 Txd3 19.Lg5 
wint dan een stuk maar na 19…0-0-0! 20.Txe7 heeft 
zwart na 20…Th8 op z’n minst remise. En na 16.Td1 is 
16…Pc6 een leuke optie om  na 17.c5 Pxd4! te spelen 
18.cxd6 Pf3+ 19.Kf1 0-0-0! (19…Txh2+ is alweer 
minstens remise omdat na 20.dxc7 Th1+ 21.Ke2 Pd4+ 
22.Kd2 Pf3+ 23.Kc2 Pd4+ de koning weer terug moet 
omdat de toren op d1 in blijft staan) en nu heeft wit 
aardig wat mogelijkheden maar moet heel erg oppassen 
en heeft zwart wel steeds remise met eeuwig schaak. 
En op 16.Lf4 volgt of 16…Pc6 met winst van de pion op 
d4 want 17.d5 Lc5+ 18.Kg2 Pb4 19.Td1 0-0-0! Is 
compleet uit. Of 16.Lf4 Lxf4 17.Txf4 g5 18.Tf2 f4 en nu 
moet wit 19.Kg2 spelen om de pion op g3 niet te 
verliezen en dan zijn 19…Lf5 of 0-0-0 zeer goed voor 
zwart. 
16…0–0–0!? 
Dat 16…Lxg3! Nu al mogelijk was had ik wel gezien, 
maar het was me na 17.hxg3 Txg3+ 18.Kf2 f4! 19.Lxf4 
Txd3 en dan 20.d5 of 20.Lxc7 niet helemaal duidelijk 
maar achteraf blijkt wel dat zwart hier goed staat, maar 
na 0-0-0 blijft die dreiging er ook in zitten en dus moet 
wit een zet doen en die zijn er ook niet echt! 
17.Lg5  
Wat anders?! 17.c5 Lxg3 is nog beter voor zwart dan 
een zet eerder  en 17.Pc3 Tdh8 is ook uit 18.c5 Txh2 
19.cxd6 Lc6! 20.Pxe4 cxd6 en zwart krijgt zijn stuk terug 
met een gewonnen stelling. 
17…Tdh8! 18.Lxe7  
Mijn tegenstander dacht dat 18.c5 faalt op 18…Lxg3 
19.hxg3 Txg3+ 20.Kf2 Txd3 en nu kan wit met 21.Lxe7 
nog een stuk winnen maar na 21…g3+ is het compleet 
uit. Na 22.Ke1 wint Te8 het stuk terug met winst,  na 
22.Ke2 Lb5! is het uit en 22.Kg1 en g2 lopen beide mat 
na 22…Lc6. Maar na 18.c5  

 
had ik 18…Txh2! gespeeld en nu is 19.cxd6 Lc6! Zo’n 
beetje mat 20.Lh4 Tg2+ 21.Kh1 Txg3+ 22.Kh2 Tg2+ 
23.Kh1 Txh4# en 19.Lh4 faalt ook op 19…Lc6! 20.Kxh2 
Txh4+ 21.Kg1 Lxg3! En Th1# is niet te verhinderen. 
18…Lxe7 19.Tf2  
Dekt h2 maar nu valt d4 en daarna nog een berg andere 
pionnen. 
19…Lf6 20.Lf1 Lxd4 21.Lxh3 Txh3 22.Pd2 Lxf2+ 
23.Kxf2 Txh2+ 24.Ke3 Tg2 25.Th1 Txg3+ 26.Kf4 Th3 
27.Txh3 gxh3 28.Pf3 Lc6 0-1 
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Voorberg,K (1968) - Holtackers,D (1949) 
KNSB 2009-2010 Delft (1), 26.09.2009 
Commentaar: Daan 
A47: 1 d4 Pf6 2 Pf3 b6: Torre, London en Colle 
Systemen  
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.e3 b6 4.Ld3 Lb7 5.0–0 Le7 6.c3 0–
0 7.Pbd2 d5 8.Dc2 Pbd7 9.Pe5 c5 10.f3?! [De inleiding 
tot een dubieus plan. Normaal is 10.f4 (of 10.b3) met 
gelijke kansen.]  
10...a5!? [Een zet met een diepere bedoeling, maar 
zwart kan hier al meteen een voordelige stelling krijgen 
met 10...c4! 11.Pxd7 Dxd7 (11...cxd3? verliest een pion 
na 12.Pxf6+ Lxf6 13.Dxd3 al heeft zwart na 13...e5² wel 
redelijke compensatie.) 12.Le2 Dc7³ Hier zag ik van af 
vanwege de mogelijkheid 13.e4 maar zwart heeft niets 
te vrezen na 13...e5 De tekstzet heeft als doel om het 
pionverlies na 11. ...,cxd3 te verhinderen.]  
11.g4? [Gaat consequent verder, maar wit heeft hier 
nog de kans om terug te keren naar het "rechte pad" 
met 11.f4!?= al speelt de zwarte stelling inmiddels al wel 
plezieriger.]  
11...c4! 12.Le2 [12.Pxd7 cxd3! (12...Pxd7 13.Le2 e5∓ is 
ook al goed voor zwart) 13.Pxf6+ Lxf6 14.Dxd3 (14.Dd1 
e5–+ is helemaal hopeloos) 14...La6 (de pointe van 10. 
...,a5; tot hier had ik het bekeken en geloofde het verder 
wel) 15.c4 dxc4 16.Pxc4 b5 17.Pd2 b4 18.Pc4 e5!∓]  
12...Pxe5 13.dxe5 Pd7 14.f4 Lc5 15.Pf3 f6  
 

[Van wits aanvalsplannen is niets meer overgebleven; 
zwart start nu juist zelf een sterke aanval.]  
16.exf6?! [Wits enige kans bestaat erin om zwarts 
sterke centrum aan te tasten met 16.b3 De7 17.exf6 
(17.bxc4 fxe5–+) 17...Pxf6 18.bxc4 Pxg4∓ Na de 
tekstzet krijgt zwart de vrije hand, zowel in het centrum 
als op de koningsvleugel.]  
16...Dxf6 17.Pg5 [17.g5 Dxf4–+ is nu niet mogelijk; 
17.Pd4 De7∓ is wits enige kans om nog enig tegenwicht 
in het centrum te bieden.]  
17...g6 [17...Dh6 vertrouwde ik niet helemaal vanwege 
18.Tf3 maar 18...Txf4! 19.Txf4 (19.Th3 Dxg5 20.Dxh7+ 
Kf7–+ en niets aan de hand) 19...Dxg5 levert zwart ook 
een gewonnen stelling op.]  
18.Ph3 [Hardnekkiger is 18.Kh1!? e5–+ maar zwart blijft 
uiteraard een overweldigende stelling houden.]  
18...e5 19.Pf2 [Of 19.g5 De6 20.Tf3 Tae8–+ gevolgd 
door ...,d4.]  

19...exf4 20.exf4 Dh4 21.Dd1 Pe5! 22.Ld2 [22.b4 axb4 
23.cxb4 Lxb4–+ wendt een onmiddelijke beslissing af, 
maar het is te begrijpen dat wit hier niet op in wilde 
gaan.]  
22...Tae8 [Even een standaardzet en dan maar verder 
kijken, was mijn gedachte, maar een zet later kwam ik 
erachter dat ik al gelijk had kunnen toeslaan met 
22...d4! 23.cxd4 (23.b4 axb4 24.cxb4 d3! 25.bxc5 dxe2 
26.Dxe2 Pf3+–+) 23...Lxd4–+ en het mat, dat ook in de 
partij volgt, is onvermijdelijk.] 23.Tc1  

 
23…d4!? [Goed genoeg, maar 23...g5! 24.f5 Tf6!–+ 
gevolgd door ...,Th6 is nog overtuigender.] 24.cxd4 
Lxd4 25.Txc4 [De reden dat 23. ...,d4 minder sterk is 
dan een zet eerder, is omdat wit hier nog 25.Tc3 heeft, 
al is zijn situatie na 25...g5 26.f5 Td8–+ nog steeds 
hopeloos.]  
25...Dh3 [De enige manier om mat te verhinderen is 
25...Dh3 26.Tc6 Lxc6 27.Db3+ maar dat verliest veel 
materiaal; wit gaf op.]  0–1 
 
Losekoot,P - van der Vegt,S 
KNSB Competitie (1), 26.09.2009 
Commentaar: Pascal 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 
Pe7 7.Dg4 cxd4 8.Dxg7 Tg8 9.Dxh7 Dc7 10.Pe2 Pbc6 
11.f4 Ld7 12.Dd3 dxc3 13.Pxc3 [13.Tg1 0–0–0 14.Le3! 
(14.g4 d4 15.Tb1 Le8 16.Tg3 Pd5 17.Dh7) 14...Pf5 
15.Lf2 d4]  
13...a6 14.Tb1 Pa5 [14...0–0–0 15.Dxa6]  
15.h4 Pf5 16.Th3 Deze stelling had ik toevalligerwijs 
nog een week tevoren bestudeerd, wat partijen 
nagespeeld.  
16...Lc6 17.Pe2 [Beter is 17.h5 0–0–0 (17...d4 18.Pe4 
Lxe4 19.Dxe4) 
A) 18.h6 Th8 (18...Tg6 19.h7 Th8) 19.h7 f6 20.exf6 
(20.g4) 20...e5 (20...Txh7) ;  
B) 18.Pe2 Lb5 19.Txb5 (19.Dc3 Lxe2 20.Dxc7+ Kxc7 
21.Kxe2 Tg3 22.Th2 Pc4 23.a4 d4 24.h6 Th8 25.h7 
Pce3 26.Lxe3 Pxe3 27.Kd2 Tg7 28.Ld3 Pg4 29.Th4 Pf2 
30.Tb4 Pxd3 31.Kxd3 Tgxh7 32.Txh7 Txh7 33.Tc4+) 
19...axb5 20.Dxb5 (20.Pc3 Pc4 21.Pxb5 Dc5) 20...Pc4;  
C) 18.Tb4 18...Pc4 (18...f6 19.exf6 e5 kan niet met de 
loper op d7.) 19.h6 (of 19.Pe2 Lb5 20.Db3 d4 21.Pc3!± 
Fritz!) 19...Tg6 20.h7 Th8 21.Dd1! dreigt g4 21...Tg7 
22.g4 Pe7 23.Ld3±]  
17...Lb5  
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18.Txb5!? Misschien overschatte ik de kracht van het 
kwaliteitsoffer, maar slecht is het toch niet.  
18...axb5 19.Pc3 dreigt Pxd5 [19.Dxb5+ Dc6 20.Dxc6+ 
Pxc6 21.h5 Ph6 22.Tb3 Tb8 23.Tb6 Pf5©] 19...Dc4 
[19...Dd7 20.Dxb5 Dxb5 21.Pxb5]  
20.Pxb5 [20.Dd1 Dc5 (20...Dd4 21.Dxd4 Pxd4 22.Pxb5 
Pxb5 23.Lxb5+ Ke7 24.g3 Tac8 25.Ld2 Pc4 26.Lb4+ 
Kd8 27.h5 Pe3 28.c3 Pf5 29.Kf2 d4 30.c4) 21.Pxb5 
(21.g4 Pxh4 22.De2) 21...Pc4 (21...d4 22.c3; 21...Tc8 
22.Tc3) ; 20.Dxf5! exf5 21.Lxc4 Pxc4 22.Pxd5 Kf8]  
20...Dxd3 [20...Tc8 21.Dxf5! (21.Pd6+ Pxd6 22.Dh7) 
21...Dxf1+ (21...exf5 22.Pd6+ Kd7 23.Lxc4) 22.Kxf1 
exf5 23.Pd6+]  
21.Lxd3 Kd7 22.Lxf5 Te gehaast?! [22.Kf2! is wellicht 
beter, om met Kf3 en g4 verder te gaan. 22...Pc4 23.h5 
(23.Kf3 Ta5÷) 23...Ta5 24.Lxc4 dxc4 25.Pc3± Pe4-f6]  
22...exf5 23.Kf2 Tac8 24.c3 Pb3 25.Le3 Pc5 26.Lxc5 
Txc5 27.Pd4 Tgc8 [27...Ta5 28.h5 Txa3 29.h6] 28.h5 
[En nu is 28.Pe2! veel beter! 28...f6 (28...Tc4 29.h5 Th8 
30.h6 Th7 31.Pd4; 28...Ta5 29.h5 Txa3 30.h6 Th8 
31.Pd4 Ta2+ 32.Kf3 Ta3 33.Pe2 Th7 34.g4 fxg4+ 
35.Kxg4 Ta6 36.Kg5) 29.Te3 Te8 30.Kf3 fxe5 31.fxe5 
Ta8 32.h5 Ta4 33.e6++- Ke7 34.Pd4]  

28...Txc3 29.Txc3 Txc3 30.h6 Txa3 31.Pxf5 b5 
32.Pd6? [32.Pd4 b4  
A) 33.Pb3!? Ke7 (33...Ta8 34.g4) 34.f5 Kf8 35.e6 fxe6 
36.fxe6 Ta7 37.Ke3 Th7 38.Kd4 Txh6 39.Kxd5 Th5+ 
40.Kc4 Th4+ 41.Kd5 Tg4 42.Kc5 Ke7 43.Pd4 Kf6 44.g3 
Ke7 45.Kd5;  
B) 33.f5! 33...b3 34.h7 Ta8 35.Pxb3 Th8 36.g4 Txh7 
37.Pd4 zal wel remise zijn.]  
32...b4  

 
33.Pc8?? Was ik oververmoeid? Of wellicht te zeer op 
een ding gefocussed? [33.h7 Ta8 34.Ke3 (34.Pxf7 b3 
35.Ph6) 34...b3 35.Kd2 Tb8 36.Kc1 Ke6 37.f5+ Kxe5 
38.Pxf7+ Kxf5 39.h8D Txh8 40.Pxh8 Kg4 41.Pg6=]  
33...Ta6 Pffff [33...b3 34.h7 b2 35.Pb6+!  
A) 35...Kc6 36.h8D b1D 37.De8+ Kc5 (37...Kb7 
38.Dd7+) 38.De7+;  
B) 35...Kc7 36.h8D b1D 37.Dc8+ Kxb6 38.Db8+; 
33...Ta8 34.Pb6+]  
34.Pd6 b3 35.h7 Ta8 36.Pb5 b2 37.Pc3 Th8 38.Ke3 
Txh7 39.Kd3 Th2 40.Kc2 Txg2+ nog wat zetten om het 
onvermijdelijke uit te stellen.  
41.Kb1 Ke6 42.Ka2 d4 43.Pe4 Kd5 44.Pf6+ Kc4 0–1 

Snel vergeten! 
Koert van Bemmel 

Na de flitsende 6,5-1,5 overwinning in Delft ging ASV2 
in ronde 2 vol goede moed ten strijde tegen 
Messemaker 1847 2 uit Gouda. Het werd een dag om 
snel te vergeten. Zo mailde een ploeggenoot mij: “Ik kan 
me niet meer herinneren of wat je schrijft klopt. Sterker 
nog, heb 
ik zaterdag wel geschaakt voor de KNSB competitie? Ik 
kan me alleen vaag herinneren bij een Thai gegeten te 
hebben, dat was trouwens erg lekker. Maar alles wat 
daarvoor gebeurde is één waas geworden.”  
Dit lijkt me de beste instelling. Moet ik nog wel een 
verslag schrijven? Ik kan me een ruime overwinning 
herinneren waarna de tegenstanders op hun website 
hadden staan: “Voor verslag, zie ASV-site”. (Quizvraag, 
welk team was dat?). Zelf heb ik ook een kijkje 
genomen op de Goudse website, om daar hun 
vreugdeverhaal met smart te lezen. Maar niet te veel 
getreurd! Een 1,5-6,5 nederlaag is ruim, maar het 

tweede is ooit gepromoveerd in een seizoen waarin met 
1-7 werd verloren. 
Toch maar het wedstrijdverslag in een flinke notendop: 
Theo had niet zijn dag. Met wit gaf hij in een Franse 
partij een pion, maar na dameruil was er allesbehalve 
sprake van compensatie. Toen even later nog een pion 
sneuvelde was de eerste nul een feit.  
De volgende nederlaag kwam van Koert 
(ondergetekende). Al snel kreeg ik met zwart een voor 
mij nieuw openingsidee voorgeschoteld. Volgens Fritz 
reageerde ik in eerste instantie nog wel ok, maar had ik 
moeten vervolgen met een op trucs gebaseerde variant. 
Nu kwam ik moeilijk te staan, zeker nadat ik op h2 een 
pionnetje snoepte. Wit wist via torens op de e-lijn te 
domineren. Het was moeilijk om nauwkeurig te blijven 
verdedigen en de beslissende fout kwam dan ook. Dat 
ik in tijdnood me ook nog midden op het bord in een 
matnet werkte, versnelde de nederlaag alleen.  
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Bij Frank was sprake van een spannend gevecht met 
wederzijdse kansen. Na een afruil ontstond een dubbel 
toreneindspel. Het evenwicht was de gehele partij niet 
verbroken en de remise was daarom een logisch 
resultaat.  
Léon kwam met zwart matig uit de opening, maar 
gaandeweg de partij werd zijn positie beter. Na een 
dubieus offer van wit kwam Léon in het voordeel, maar 
in de tijdnood ging het alsnog mis.  
Pascal kwam met wit goed uit de opening en ook in het 
vervolg leek het de goede kant op te gaan. In tijdnood 
ging echter een stuk verloren. Daarna deed zijn 
tegenstander het ook niet correct, waarna Pascal met 
dame en toren de zwarte koning in het nauw bracht. De 
winst was voor het grijpen, maar in plaats daarvan wist 
de zwarte koning naar voren te ontsnappen en was het 
de zwarte aanval die de doorslag gaf. (Vanwege 
eerdergenoemde waas: mede met dank aan het 
Goudse verslag.)  
Met wit offerde Sjoerd in een Hollandse opening een 
pion. Zwart kwam in de verdrukking, maar het was niet 
eenvoudig voor wit hier gebruik van te maken. Nadat wit 
een goede voortzetting had gemist, wist zwart zich te 
bevrijden en spoedig een tweede pion te winnen. In 
tijdnood wikkelde Sjoerd af naar een dubbel 
toreneindspel (met nog steeds twee pionnen minder) dat 
hij zeer knap remise wist te houden.  
Dan de partij van John. In een interessante 

openingsopzet waarbij John met wit op de damevleugel 
de pionnen opstoomde en zwart in het centrum, ontspon 
zich een strategisch gevecht. Zwart leek een klein 
voordeel leek te hebben, maar na een verkeerde zet 
wist John een pion te winnen. In opkomende tijdnood 
werden daarna helaas twee goede winstkansen gemist. 
Na enige afruilen kon zwart zich loswerken en kreeg 
met zijn paarden goede compensatie voor de pion. Na 
bijna 6 uur spelen werd in het verre eindspel remise 
besloten, waar John op dat moment tevreden mee kon 
zijn.  
De meest spectaculaire partij was die van Fred. Na de 
opening trok Fred met de koning nog op e8 met de g- en 
h-pion ten strijde tegen de witte koning. Na het offeren 
van maar liefst vier pionnen(!) bleek de aanval erg sterk 
en moest wit een dame tegen een toren en stuk geven. 
Ook na die afruil hield Fred aanval en bij goed spel was 
hij in het voordeel gekomen. Een onnauwkeurigheid na 
een schaakje gaf wit echter de gelegenheid om 
langdurig materieel voordeel te houden. Het vervolg met 
dame tegen toren en twee stukken werd door wit knap 
naar winst gevoerd. 
Al met al was het een terechte nederlaag tegen een 
goede tegenstander, al is uit het wedstrijdverslag op te 
maken dat de nederlaag wel iets lager had kunnen 
uitvallen. Na het schrijven van deze laatste zin van het 
verslag hoop ik deze dag definitief te kunnen vergeten. 

Het was 30 september 2009, druilerig herfstachtig weer 
en dus goed om een museum bezoek af te leggen. Van 
het Centraal station Amsterdam ging ik met de tram lijn 
1 naar het Leidseplein. 
Het voormalig huis van bewaring, wat nu geheel 
verbouwd is tot een kantoren unit. Door de traverse kom 
je op het Max Euwe plein, wat versierd is met verlichting 
van schaakstukken en er is een schaakspel met grote 
stukken (zgn stoepschaak). Een heer die hier aan een 
partij bezig was, was zo vriendelijk om mij de weg naar 
het MEC te wijzen. 
Onder de traverse moet je links een glazen deur door en 
dan kom je bij een adres bel paneel, waarop de naam 
Max Euwe Centrum staat. Je krijgt iemand die je te 
woord staat via een luidsprekertje. Hij kan je zien via de 
camera die ingebouwd is. Als je uitgelegd hebt wat je 
komt doen, gaat de deur automatisch open. Dan moet je 
nog door een paar gangen heen en je bent in het MEC. 
Ik werd welkom geheten door twee vriendelijke heren, 
waarvan er een mij een rondleiding gaf. 
Zo kwam ik bij het ontstaan van het schaakspel via 
Philidor en Morphy en al vlug bij Lasker, Capablanca en 
natuurlijk Euwe. De hele schaakgeschiedenis van 
Magchielis Euwe is via vitrines te volgen en goed en 
duidelijk beschreven. 
Een fotowand met alle wereldkampioenen erop. Je kunt 
ook schaken met een computer(wel even uitleg vragen 
bij de heren van het centrum)Je kunt DVD’s bekijken 

met Euwe in beeld en diverse uitspraken. Ook 
Nederlands eerste schaakkoningin Femmy Heemskerk 
(1919-2007) die 10x Nederlands Kampioene van 1937-
1961 is geweest komt hier in het Centrum goed tot haar 
recht. 
Er is een schaakbibliotheek en ik heb nog enige boekjes 
over het eindspel van Max Euwe gekocht. Als je een 
partij na wilt spelen van de voormalig wereldkampioen, 
dan kan dat op de diverse schaakborden, die aldaar 
voorhandig zijn. Al 
met al ben ik meer 
dan 2 uur in het 
Centrum geweest 
en heb nog niet 
alles gezien. 
Beslist een 
aanrader om als 
schaker het Max 
Euwe Centrum 
(MEC) te 
bezoeken. Ik heb 
het in ieder geval 
zeer leerzaam 
gevonden. Kijk 
ook 
www.maxeuwe.nl   

Aanrader: Max Euwe Centrum in Amsterdam 
Gerard Viets 
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Afgelopen zomer heb ik samen met goede vriend en 
oud-clubgenoot (ESV) Hans Thuijls deelgenomen aan 
het 16th Vienna Chess Open, een internationaal toernooi 
dat iedere drie jaar wordt georganiseerd en dit jaar 
plaatsvond van 15 tot en met 23 augustus. Om uitgerust 
te beginnen en iets meer van de stad te kunnen zien 
reisden we twee dagen eerder per trein af naar de stad 
van Mozart, Kaiser Franz en zijn Sisi, de Stephansdom 
en Schloss Schönbrunn. Eigenlijk van zoveel meer, 
maar daarvoor hadden we ruim 11 dagen om dat te 
ontdekken. 
Er werd gespeeld in drie groepen, met in totaal een 
kleine 625 deelnemers! Hans speelde in de B-groep, 
schrijver dezes in de A-groep. Omdat de resultaten van 
de A-groep meetelden voor de FIDE rating werd in die 
groep het FIDE speeltempo gehanteerd: 40 zetten in 1½ 
uur en daarna een half uur voor de rest van de partij, 
met een increment van 30 seconden vanaf zet 1. Was 
even wennen, maar is me eigenlijk niet slecht bevallen. 
In de groep van Hans was het speeltempo: 40 zetten in 
2 uur en vervolgens 1 uur om te finishen. 
Plaats van handeling was de feestzaal van het Neues 
Rathaus, een bijzonder fraaie en inspirerende 
omgeving! 

Op zaterdag en zondag begon de ronde om 15:00 uur 
(m.u.v. de laatste ronde die om 10:00 uur startte), 
doordeweeks om 17:00 uur. Er werd gespeeld met de 
standaard plastic sets zoals die ook tijdens het PK 
OSBO gebruikt worden en een DGT XL/2010. 
Onderstaand mijn verslag van een heerlijke stedentrip, 
waarin de namiddag en vroege avond in het teken stond 
van de strijd op de 64 velden.  
 
0. Proloog 
Na een treinreis van ruim 10 uur arriveren we even voor 
20:00 uur in ons hotel. Inchecken, uitpakken en snel met 
de metro naar de binnenstad om nog wat te eten. 
Wenen kent een goed metronetwerk en we betalen 

slechts 14 euro voor een weekkaart, da’s bijna voor 
niks. Kom daar maar eens om in Amsterdam of 
Rotterdam! 
Op de dag voor de start van het toernooi gaan we al 
vroeg op pad om een aantal bezienswaardigheden te 
zien: Karlskirche, Belvedere, Hundertwasserhaus en het 
Prater. Vanuit het Wienerriesenrad  hebben we een 
mooi uitzicht over de stad. Door het vele lopen deze dag 
heb ik ’s avonds flink last van mijn kuiten, een stijfheid 
die nog een paar dagen zou aanhouden. Het is 
inmiddels ook flink warm geworden in Wenen en omdat 
ons hotel aan een redelijk drukke straat ligt, zodat 
slapen met de ramen open geen optie is, en we geen 
airco hebben is het ’s nachts zweten geblazen op de 
kamer. Echt uitgerust waren we dus niet voor het begin 
van het toernooi. 
 
1. Een valse start en een gemiste kans 
Zaterdag 15 augustus is het dan zover: het Vienna 
Open, de hoofdreden van ons verblijf in Wenen, staat op 
het punt van beginnen! Op rating ben ik als 342e 
geplaatst van de 375 deelnemers, maar ratings zeggen 
niet alles. Probeer gewoon mijn beste spel te spelen en 
speel tegen de stukken op het bord, niet zozeer tegen 
degene aan de overkant die ze verzet. Bovendien is 

mijn FIDE-rating door een dramatisch verlopen Corus 
tienkamp in 2008 tot beneden de 1800 elo gezakt, zodat 
ik mede daarom zo laag geplaatst ben. 
In de 1e ronde mag ik met zwart tegen de heer Zöbisch 
(2145F) en speel mijn geliefde Grünfeld-Indisch tegen 1. 
d4, ondanks dat ik me voor het toernooi had 
voorgenomen om over te stappen naar het (semi-) 
Slavisch tegen veel hoger gerate tegenstanders. Ik 
breng een bekend pionoffer op het bord, maar vergis me 
in de variant. Na 1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 d5 4. Lf4 Lg7 
5. Pf3 0-0 6. cxd5 Pxd5 7. Pxd5 Dxd5 8. Lc7 Pc6 9. e3 
is Lf5 de normale zet waarna zwart enige compensatie 
voor de pion heeft, maar mijn tegenstander had niet 5. 
Pf3 gespeeld maar 5. e3, en in die variant is 9. … Lf5 

Zomer in Wenen 
René van Alfen 
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minder goed. Wit zet met Pe2-c3 voort en zwart heeft 
het lastig om compensatie voor de gambietpion te 
krijgen. Na 9. … Lg4 ontstaat een veel scherpere 
stelling die zwart meer kansen biedt dan 9. … Lf5. 
Mijn tegenstander geeft me geen schijn van kans en als 
ik in het middenspel er nog een pion bij inschiet houd ik 
het na slechts 26 zetten voor gezien, een valse start. 
Hans komt goed uit de opening, maar krijgt na een 
onnauwkeurigheid een aanval op zijn koning te 
verwerken. Op het moment dat zijn tegenstander toe 
kan slaan, verzuimt hij en geeft Hans de kans om de 
partij naar zich toe te trekken door de f-lijn te openen 
met winnende matdreigingen tegen de witte koning. 
Helaas is Hans te veel met zijn verdediging bezig en 
mist deze kans, waarna zijn tegenstander een tweede 
kans wel benut. 
Zo gaan we met nul uit twee en een slecht gevoel over 
de kwaliteit van onze partijen terug de stad in om wat te 
eten. De kwaliteit van het Mexicaanse restaurant is 
gelukkig een stuk beter en we verheugen ons op zowel 
de tweede ronde als op het Musikfilmfestival dat in het 
Rathauspark plaatsvindt. Morgen wordt daar Live in 
Bercy van The Cure op een groot scherm vertoond. 
 
2. KHM, Pirc en The Cure 
Op de zondagmorgen brengen we een bezoek aan het 
Kunsthistorisches Museum, een prachtig museum met 
veel werken van Hollandse en Vlaamse meesters. Ook 
is er veel ruimte voor Italiaanse kunstenaars en zijn er 
een paar zalen met Egyptische en Grieks-Romeinse 
vondsten. Na nog een kort bezoek aan de 
muntenverzameling staan we na ruim 2½ uur weer 
buiten. 

Om 15:00 uur start ronde 2 en zowel Hans als ik spelen 
met wit vandaag. En in beide partijen komt er een Pirc 
op het bord. Hans zet de partij rustig op, bij mij ontstaat 
een scherpe stelling a.g.v. de tegengestelde rokades. 
Helaas een tegenstander zonder FIDE-rating, zodat er 
geen elo te verdienen valt. Wel een herstel van mijn ego 
na de teleurstellende 1e ronde. 
Hans moet al in de opening zijn loperpaar opgeven, 
maar als zijn tegenstander zijn pionnenstructuur 
verzwakt, heeft Hans een mooi aanvalsdoel. Hij wint 
een pion en de winst lijkt een kwestie van tijd. Nadat zijn 
tegenstander een goede kans mist wikkelt Hans netjes 
af naar een gewonnen eindspel. Helaas voor Hans raakt 
hij zijn paard aan, om vervolgens te constateren dat het 
verloren zou gaat als gevolg van een schaak. Hij speelt 
nog een paar zetten door, maar moet gedesillusioneerd 
opgeven. Een zeker lijkende winst in 1 zet vergooid. 
Schaken blijft een wreed spel. 

Mijn partij verloopt een stuk spannender. Door de 
tegengestelde rokades is het wit die met h4 en g4 
probeert de zwarte koningsstelling onder vuur te nemen, 
zwart speelt op de damevleugel. Met een verrassende 
pionopstoot in het centrum weet mijn tegenstander 
weliswaar een pion te veroveren, maar de witte aanval 
ziet er gevaarlijk uit en gaf wit voldoende compensatie 
voor de pion. 
In het complexe middenspel zet zwart niet goed voort en 
krijg ik de gelegenheid om de g- en h-lijn half te openen, 

waarna mijn aanval doorslaat. De zwarte dame wordt 
ge-h-lijnd en dat levert me een dame tegen toren en 
paard op, met behoud van aanval. Als mijn 
tegenstander vervolgens verkeerd ruilt geeft hij direct 
op, zonder Dh7 mat af te wachten. 
Een lekkere partij en eindelijk weer eens een vol punt 
gescoord! 
 
René van Alfen (1795F) – Dirk Bösch(2057N) 
Vienna Open (2), 16.08.2009 
 
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 g6 4. Le3 Lg7 [4. ... Pg4 5. 
Lg5 h6 6. Lh4 Lg7 7. Dd2 c6 8. 0–0–0 b5 9. f3 Pf6]  
5. f3 0–0 Vaak wacht zwart nog met rokeren en start 
direct een offensief op de damevleugel. [5. ... c6 6. Dd2 
b5 7. 0–0–0 Da5 8. Kb1 Pbd7 9. Lh6 Lxh6 10. Dxh6 b4 
11. Pce2 La6]  
6. Dd2 c6 Naast 6. … e5 de andere aanpak in deze 
opening. [6. ... e5 7. Pge2 Pc6 8. 0–0–0 exd4 9. Pxd4 
Pxd4 10. Lxd4 Le6]  
7. 0–0–0 Pbd7 [7. ... b5 8. g4 Da5 9. Kb1 b4 10. Pce2 
Le6 11. Pc1 c5]  
8. h4 [8. g4 b5 9. h4 h5 (9. ... Da5 10. Kb1 b4 11. Pce2 
Pb6) 10. gxh5 Pxh5 11. Pge2]  
8. ... h5 9. Ld3 Direct g4 leek me een te optimistische 
poging om de zwarte koningsstelling te slopen. [9. g4 
hxg4 10. h5 Pxh5 11. fxg4 Pg3 12. Th4 Pf6 13. Dg2 
Pxf1 14. Txf1]  
9. ... e5 10. Pge2 b5 11. Tdg1N 11. Lh6 is hier nog 
bekend (1 partij). Met de tekstzet bereidt wit g4 voor.  
11. ... d5?! Een verrassende centrumopstoot. Beter lijkt 
11. ... b4. [11. ... exd4 12. Pxd4 b4 13. Pd1 Pe5 14. Le2 
of 11. ... b4 12. Pd1 exd4 13. Pxd4 Pe5 14. Le2]  
12. exd5 b4 13. Pe4 Pxd5 [13. ... cxd5 14. Pxf6+ Dxf6 
15. Dxb4] Zie diagram. 

 
14. g4?! Wit offert een pion voor aanvalskansen tegen 
de zwarte koning. Objectief gezien verdient 11. Lh6 de 
voorkeur. [14. Lh6 exd4 15. Lxg7 Kxg7 16. Pxd4 Pe5 
Mooi plaatje, vier paarden in het centrum!]  
14. ... Pxe3 15. Dxe3 exd4 16. Df4 [Natuurlijk niet 16. 
Pxd4 Db6 17. c3 bxc3 18. bxc3 Pe5–+. Ook na 16. Df2 
hxg4 (16. ... Da5 17. Kb1 hxg4 18. h5 Pe5 19. h6 Pxd3 
20. cxd3 Le5 21. f4 f5 22. fxe5 Le6 23. Pf6+ Txf6 24. 
exf6 Dxa2+ 25. Kc1 Da1+ 26. Kd2 Dxb2+ 27. Ke1 Ld5 
28. h7+ Kh8 29. Th2 Te8 30. Df4 Db1+ 31. Kf2 Dxd3 en 
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zwart wint) 17. h5 Pe5 18. h6 Pxd3+ 19. cxd3 Le5 20. 
fxg4 Le6 21. Kb1 staat zwart zeker niet slechter]  
16. ... Da5 17. Kb1 Pe5 18. gxh5 Pxd3 19. cxd3 b3 
[19. ... La6 20. Pc1 Dxh5 21. Tg5 Dh6 22. Pf6+ (22. h5 
f6 23. Tg4 Dxf4 24. Txf4) 22. ... Lxf6 23. Dxf6]  
20. a3 [20. axb3 Le6 (20. ... La6 21. Pc1 Dxh5 22. Pg5 
Dh6 23. h5 gxh5 24. Tg2±) 21. Tg5 Db4 22. Pf6+ Lxf6 
23. Dxf6+-]  
20. ... La6 21. Pc1 Dxh5 Zie diagram.  

 
22. Tg5 Dh6 23. Dg3 Met 23. Pc5 kan wit pion b3 
ophalen, maar wit speelt op het insluiten van de zwarte 
dame. 23. ... Tae8 24. h5 Lc8 25. Th2 Txe4 26. hxg6 
Dxh2 [26. ... Dxg5 27. Dxg5 Te5+-] 27. Dxh2 Te1 en 
zwart wachtte 27. Dh7 mat niet af, 1–0 (of 1:0 zoals het 
Duitsprekende deel van de deelnemers zo mooi 
noteert). 
 
's Avonds eten we heerlijk bij Gasthaus Witwe Bolte aan 
de Spittelberggasse, een leuk wijkje met smalle 
straatjes en veel leuke cafe's en restaurantjes. 
Vervolgens terug naar het Rathauspark om een concert 
van The Cure in het Bercy in Parijs te zien op een groot 
doek tijdens het Filmfestival. Halve liter erbij en 
Genieten! 
 
3. Is er een dr. in de zaal? 
Nou en of, er waren veel dr.’s in de zaal viel me op, 
vooral onder de Oostenrijkers, die natuurlijk ook ver in 
de meerderheid waren. In ronde 3 speel ik met zwart 
tegen dr. Martin Jethan (2126F) en kom de opening, 
een semi-Slav dit keer, zonder kleerscheuren door. In 
het middenspel begaat mijn tegenstander een blunder, 
maar mis ik de kans om twee pionnen voor te komen, 
omdat ik te snel stop met rekenen. Een euvel waar ik 
vaker last van heb. Zie diagram. 
 
Martin Jethan (2116F) – René van Alfen (1795F) 
Vienna Open (3), 17.08.2009 
 
(zie volgende diagram) 
 
Wit speelde hier 19. Le5? en na lang nadenken over 19. 
… Dxf2+ koos ik uiteindelijk voor 19. … Dg5?  
 
 
 

Zwart profiteert niet van wits blunder, omdat ik dacht 
mijn dame te verliezen, maar dat blijkt niet te kloppen. 
Een gevalletje slecht rekenwerk. Na 19. ... Dxf2+ 20. 
Kh1 f6 21. Te2 was ik reeds met rekenen gestopt, maar 
na 21. ... Lxg2+ 22. Dxg2 Dxg2+ 23. Kxg2 fxe5 mag wit 
niet op e5 slaan vanwege 24. … Tf2+ en de loper op c2 
valt. 
Ook na andere zetten van wit in plaats van 21. Te2 komt 
zwart in het voordeel: 
A) 21. Dg6 fxe5 22. Dh7+ Kf7 23. Dg6+ Ke7 24. Dxg7+ 
Tf7 25. Dg6 Lxg2+ 26. Dxg2 Dxg2+ 27. Kxg2 Tf2+ 28. 
Kg3 Txc2; 
B) 21. Dxe6+ Kh8 22. Dg4 fxe5 23. Dg6 Lxg2+ 24. Dxg2 
Dxg2+ 25. Kxg2 Tf2+ etc. 
 
19. ... Lxf2+ kan natuurlijk niet vanwege 20. Kf1! h5 21. 
De2 Dh4 22. Dxf2 Dxc4+ 23. Kg1 en zwart heeft slechts 
twee pionnen voor het stuk. 
 
Na een grootscheepse afruil van stukken ontstaat er 
een eindspel met een loper van dezelfde kleur en voor 
beiden 6 pionnen. Hoewel ik denk dat het eindspel 
ietsjes beter voor wit is, ziet mijn tegenstander er geen 
brood in en biedt remise aan. In de analyse blijkt dat 
zwart het ook redelijk eenvoudig remise houdt. 
 
Hans heeft vandaag ook zwart en krijgt in een versnelde 
Draak met lange rokade van wit een aanval op zijn 
koningsstelling te verduren. Zijn tegenstander speelt het 
echter zeer onzorgvuldig en geeft Hans de kans om 
eerst een aantal lichte stukken te ruilen en daarna ook 
de dames, waarna een dubbeltoreneindspel ontstaat. 
Omdat Hans in het middenspel op b2 een pionnetje 
heeft meegepakt, staat hij een gezonde pion voor. Als 
hij even later een tweede pion buit maakt is het punt 
binnen, al speelt zijn tegenstander veel te lang door. 
 
Na afloop kijken we nog even bij de grote jongens. Dit 
toernooi zijn er maar liefst 36 DGT-borden om live via 
Internet te volgen. Negen partijen zijn via TV-schermen 
in een belendend zaaltje te zien.  
  
 De dag sluiten we traditioneel af op het terras van een 
Biergarten met een halve liter gerstenat. 
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4. Rethink you’re repertoire 
Op de dag van de 4e speelronde trekken Hans en ik er 
apart op uit. Hans gaat op zoek naar nog meer cultuur, 
ik duik het winkelgebied in. Eerst naar de Nashmarkt, 
waar zo'n 500 meter aan kraampjes met levensmiddelen 
uit verschillende culturen te vinden is , inclusief kleine 
eettentjes, en daarna naar de Maria Hilferstrasse, een 
van de grote winkelstraten in Wenen. 
De 4e ronde werd geen succes. Met wit mag ik tegen 
Rainer Niermann (2116F) en in een Franse Winawer ga 
ik in het middenspel al snel in de fout. De zwarte druk 
over de c-lijn kost me veel hoofdbrekens en even denk 
ik dat zwart een stuk geeft voor slechts een paar 
pionnen, maar Rainer had verder gekeken (daar is het 
euvel weer!). Hij wint er drie voor het stuk en weet mijn 
dame op h7 te vangen! Kansloze partij vandaag. Geloof 
dat ik inmiddels wel een erg slechte score heb met deze 
variant, dus na de vakantie maar snel de studeerkamer 
in om mijn repertoire op onderdelen te herzien. 
 
Hans wordt eveneens met een Franse opening 
geconfronteerd, maar zet die zoals gewoonlijk rustig op. 
In het middenspel offert hij kansrijk een pion, maar zwart 
weet aan de lastige penningen te ontkomen, al moet hij 
daarvoor een pion terugofferen. In het vervolg mist Hans 
een kans op winst en wordt er afgewikkeld naar een 
lopereindspel. Dat leek me remise, maar Hans zet zijn 
h-pion op de kleur van de zwarte loper en nadat die pion 
verloren ging en de lopers geruild werden, was het 
pionneneindspel verloren voor Hans. 
Vreselijk balen als je daarvoor 5 uur achter het bord zit. 
Zonder de traditionele afsluiter gaan we dit keer 
rechtstreeks terug naar ons hotel om wat slaap in te 
halen. Morgen wacht weer een inspannend dagje. 
  
5. Zwischenschach 
Een bezoek aan Schloss Schönbrunn mag niet 
ontbreken tijdens een verblijf in Wenen. Vanuit ons hotel 
is het een kleine 20 minuten lopen en gelukkig is het al 
dagen prachtig weer, te warm zelfs volgens Hans, maar 
ik kan eerlijk gezegd wel wennen aan 30+ graden. 
Het keizerlijke slot ziet er indrukwekkend uit. Op een 
heuvel aan de achterkant van het slot staat de Gloriette, 
een herinnering aan de overwinning op de Pruisen in 
1757 (met dank aan de reisgids). Vanaf de heuvel heb 

je een prachtig uitzicht over de stad. 
's Middags doen we de Grand Tour door het slot. 
Struinen door 40 zalen struinen met een  
'Tonbandführer' (audio guide), wat erg leuk en leerzaam 
was. 
 
Daarna naar de schaakshop 'Schach und Spiele', maar 
die stelt niet veel voor als je Van Stockum gewend bent. 
Vlak voor de ronde nog even wat gegeten in het 
Rathauspark en om 17:00 uur zitten we weer achter het 
bord voor ronde 5. 
  
In die 5e ronde speel ik met zwart tegen Kurt Seiser 
(2034F). Tegen de Colle opstelling van wit kan ik al snel 
e5 doorzetten met gelijk spel. In onderstaande stelling 
dacht wit een toren te kunnen offeren tegen een loper 
en 2 pionnen, maar hij had iets over zien. U raadt het al, 
ein zwischenschach. 
 

17. Dxd5? Ik had gerekend op 17. Te1 Lc4 18. Lb2 
Tac8 met ongeveer gelijk spel  
17. ... Lh2+ Natuurlijk;  totaal overzien door mijn 
tegenstander, die deemoedig zijn hoofd schudde. 
Volkomen gedesillusioneerd door zijn eigen spel, maakt 
hij het me vervolgens erg eenvoudig:  
18. Kh1 Lxf1 19. Dxd6 Na 19. Db3 kan hij nog vechten, 
bijv. 19 … Dc7 20. La3 La6 21. Lxf8 Txf8 22. Da4 Lc8 
23. g3 Lxg3 24. fxg3 Dxg3]  
19. ... Lxd6 20. c7 Tac8, 0–1. 
 

Ook Hans pakt een vol punt. In een 
Slavische partij met tegengestelde 
rokades krijgt hij een aanval op zijn  
koningsvleugel te verduren. Hij 
verliest een pion en de witte aanval 
krijgt orkaankracht. Zijn 
tegenstander denkt met een 
torenoffer de partij te kunnen 
beslissen,  maar heeft overzien dat 
Hans materiaal kan terugofferen en 
uiteindelijk een loper voorblijft. Het 
eindspel speelt Hans niet 
nauwkeurig, maar de winst komt 
niet meer in gevaar. 
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6. Grinzing 
Na zes dagen stad zoeken we vandaag de rust van een 
Weense buitenwijk op. Een fraaie wandeling uit de 
Capitool reisgids leidt ons vanaf metro eindstation 
Heiligenstadt (U4) naar Grinzing, een wijnbouwersdorp 
dat bekend staat bekend om zijn Heurigen, zeg maar 
wijnlokaaltjes. Op de hellingen van de Kahlenberg en 
Leopoldsberg staan veel wijnstokken en hogerop vind je 
ook bossen, de uitlopers van het Wienerwald. Over af 
en toe steile hellingen lopen we naar de top van de 
Kahlenberg, vanwaar we een mooi uitzicht op de stad 
hebben. Weer terug in het dorp reizen we met de tram 
terug naar de binnenstad en eten bij Vapiano een 
heerlijke salade en pasta. Vapiano kent het concept van 
een wokrestaurant, maar dan met pasta's en pizza's. 
Hier ook voor het eerst een echt lekkere cappuccino 
gedronken. 
 
Om 17:00 uur mogen we weer aan de bak. Hans speelt 
tegen een jonge dame, die het presteert om een half uur 
te laat te komen, haar 1e zet te doen om vervolgens te 
gaan dolen in de speelzaal. Op zet twaalf al begaat ze 
een kapitale blunder, waardoor ze een stuk moet geven 
om niet haar dame te verliezen. Hans komt daarmee 
terug op 50% en schuift weer een rijtje op. 
 
Zelf speel ik met wit tegen Mark Gruenewald, een 
sympathieke Duitser met een FIDE elo van 2105. De 
Siciliaanse Alapin gaat over in een gesloten Spanjaard 
waarin zowel wit als zwart voorzichtig laveert. 
Gevoelsmatig ligt het initiatief en de betere stelling bij 
mijn tegenstander, maar in de analyse met Rybka, in het 
Rathaus zijn helaas maar erg weinig analyseborden 
aanwezig, blijkt dat de stelling in het vroege middenspel 
in evenwicht is. Een niet compleet uitgerekende, 
gevaarlijke zet van mijn kant stelt zwart voor een lastige 
keuze: hij kan een stuk winnen, maar helemaal duidelijk 
is het niet.  
 
René van Alfen (1795F) – Mark Gruenewald (2104F) 
Vienna Open (6), 20.08.2009 

 
1. e4 c5 2. c3 e5 3. Pf3 Pc6 4. Lb5 a6 5. La4 b5 6. 

Lc2 Pf6 7. 0–0 Le7 8. d4 d6 9. h3 0–0 10. Pbd2 
Db6 11. d5 Pd8 12. b3 Pe8 13. Te1 g6 14. Pf1 
Pg7 15. Pg3 f6 16. Le3 Pf7 17. Dd2 Ld7 18. b4 
Dc7 19. a4 f5 20. exf5 gxf5 Zie diagram. 

In deze stelling speelde ik het tweesnijdende 21. Lg5, 
waarvan ik de consequenties eerlijk gezegd niet 
helemaal kon overzien. Een veilige weg was 21. bxc5 
dxc5 22. h4 e4 23. Pg5 
21. ... Pxg5 22. Pxg5 cxb4 23. cxb4 Tsja, wat nu? 
Pakken op g5 en c2 of niet? Mijn tegenstander dacht er 
heel lang over na, maar besloot uiteindelijk niet te slaan. 
Helemaal duidelijk is het ook niet na 23. ... Lxg5 24. 
Dxg5 Dxc2 en nu 25. Ph5 Tf7 26. Pf6+ Kh8 (26. ... Txf6 
27. Dxf6 Dc7 28. Tac1 Db8 29. a5) 27. Tec1 Dd3 28. 
Td1 Dc3 29. Dh6 Txf6 (29. ... Pe8 30. Pxd7 Txd7 31. 
Df8 mat) 30. Dxf6 Dc7 31. Tac1 Db8 32. a5. Zwart zal 
iets beter staan, maar wit heeft zeker compensatie. 
Na het gespeelde 23. … Dd8 ontstaat een spannende 
strijd waarin ik steeds de goede zetten vind om de 
stelling in evenwicht te houden.  
24. Pf3 Lf6 25. Ta3 Tc8 26. Lb3 e4 27. Pd4 Le5 28. 
Pc6 Df6 29. La2 Kh8 30. axb5 axb5 31. Pxe5 Dxe5 32. 
Ta7 Le8 33. Dg5 [33. Pe2 f4 34. Dd4 Pf5 35. Dxe5+ 
dxe5 36. Lb1 Tc4 37. Pc1 Pd6 38. Ta6 Tf6 39. Ta8 Txb4 
40. Lxe4 Kg7=]  
33. ... Tf7 34. Ta3 Tfc7  Een betere kans lijkt 34. ... Dd4 
35. Tc1 Txc1+ 36. Dxc1 Dxb4 maar Rybka geeft na 37. 
Ta8 Tf8 38. Df4 Kg8 39. h4 Lf7 40. Txf8+ Kxf8 41. h5 
Dc5 voor zwart met eeuwig schaak na 42. h6 Pe8 43. 
Pxf5 Dc2 44. Pxd6 Dd1+ 45. Kh2 Dh5+ 46. Kg1 Dd1+ 
35. Dh6 Lg6 36. Pe2 Db2 37. Tg3  Kg8  38. Lb3 De5 
39. h4 Lf7 ½–½ 
 
Op zet 39 biedt mijn tegenstander remise aan, dat ik 
'gerne acceptiere'. Dacht dat zwart nog steeds beter 
stond, maar in de analyse met Rybka blijkt dat ik mijn 
stelling te pessimistisch heb ingeschat. Met deze remise 
sta ik nog steeds op 50% (3 uit 6), waarmee ik gezien 
de tegenstand tevreden mag zijn. 
 
Na afloop nog even een heerlijk biertje gedronken in het 
Rathauspark. Helaas geen boeiende muziekfilm deze 
keer, dus op tijd terug naar het hotel. 
 
7. Un jour sans (ein Tag ohne?) 
Vandaag een rustig dagje. Blog (mfalfen.blogspot.com) 
bijgewerkt, koffie met Apfelstrudel bij Restaurant Bierhof 
genuttigd en de ansichtkaarten geschreven en gepost. 's 
Middags hapje gegeten met Hans en vol goede moed 
naar het Rathaus voor de 7e ronde. 
 
Of het de warmte was, of de vermoeidheid van de 
afgelopen week, ik weet het niet, maar heb vanavond 
moeite om te concentreren. Speel met zwart tegen 
Martin Steinert (2122F) en de opening, de 
Meranervariant van het Slavisch, verliep nog naar 
behoren. In het middenspel verzuimde ik om met c5 
mijn loper op b7 te bevrijden en een mindere zet kost 
me de pion op c6. Als ik even later zomaar een tweede 
pion in de aanbieding doe, houd ik het voor gezien. 
Slechte partij en al na twee uurtjes klaar. Een offday. 
 
Hans speelt met zwart en in een Engelse opening gaat 
het lang gelijk op. In het middenspel maakt zijn 
tegenstander zijn eigen koningsstelling onveilig door 
met zijn g- en h-pion naar voren te stomen, en Hans laat  
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zijn kansen niet onbenut. Hij verovert twee pionnen en 
heeft een sterke troef in zijn vrije d-pion. Met de laatste 
zet voor de tijdcontrole levert Hans onnodig een kwaliteit 
in, maar zijn voordeel is nog steeds evident. Wit denkt 
met een torenoffer de zwarte koningsstelling te slopen, 
maar Hans maakt met een paar schaakjes een einde 
aan de witte illusie. De witspeler is er even beduusd van 
(Scheisse!), maar moet erkennen dat Hans zijn kansen 
goed benut heeft. Weer een partij van bijna 5 uur! 
 
Aan de topborden maak ik het slot van de partij tussen 
Sergei Tiviakov en Florian Gatterer mee. Tiviakov stond 
huizenhoog gewonnen en dacht dat zijn tegenstander 
opgaf toen deze heel langzaam zijn hand uitstak. Die 
hand pakte echter niet de uitgestoken hand van Tivi, 
maar de zwarte dame. Ook daarna speelde zwart veel 
te lang door (Tivi had inmiddels een dame meer) en 
Tiviakov ondertekende snel de papieren na zwarts 
opgave en beende zich een weg uit de speelzaal. 
Terecht verontwaardigd, als je het mij vraagt. 
 
8. Stephansdom, Hofburg en een lopereindspel 
Op de een na laatste dag in Wenen brengen we een 
bezoek aan de Stephansdom - het symbool van Wenen 
- en de Hofburg, de stedelijke residentie van de 
keizerlijke familie. Vooral de Kaiserappartementen en 
het Sisi-museum zijn de moeite waard, mede door de 
zeer informatieve teksten op de Tonbandführer. Na bij 
het luxe (en dure) Cafe Restaurant Landtmann een 
koffie met Apfelstrudel te hebben genuttigd, begon om 
15:00 uur de voorlaatste ronde.  
In die ronde speel ik met wit tegen Andreas Korn 
(2030F). In de Spaanse opening verrast hij me met Pd7 
en Lf6, een opzet die ik niet eerder tegen me kreeg. 
Steek veel tijd in de opening, maar haal geen voordeel. 
Lange tijd gaat het gelijk op, totdat ik in het verre 
middenspel een onnauwkeurigheid bega en mijn 
tegenstander kan afwikkelen naar een 
dubbellopereindspel met een pion meer. In een poging 
een loper te geven tegen zijn laatste pionnen, overzie ik 
een dodelijke penning waardoor zijn c-pion niet van 
promotie af te houden is. Na een lange middag sta ik 
weer met lege handen en dreigt het toernooi, na een 
goede start, met een anticlimax te eindigen. 
 
René van Alfen (1795F) - Andreas Korn(2030F) 
Vienna Open (8), 22.08.2009 

In dit lastige eindspel volgde 35. Txe6 Lxe6 (35. … fxe6 
is mogelijk beter)  
36. Lc7 Pa3 37. Ld3? Een kostbaar tempoverlies. Beter 
was direct 37. Le4.  
37. … c4 38. Le4 Pb5 39. Lb6 Pxc3 40. Pxc3 Lxc3 In 
deze stelling was ik in de veronderstelling dat ik Lf5 van 
zwart uit de stelling moest halen, er volgt bijvoorbeeld 
na 41. Lb7 Ld2 42. Lxa6 c3 43. Ld3 Lf5 en de zwarte c-
pion is niet te stoppen. Althans, dat dacht ik. Maar ook 
hier had ik weer niet diep genoeg gerekend, want na 44. 
Lxf5 gxf5 45. Ld4 c2 heeft wit nog 46. Lb2, omdat 46. … 
c1D+ faalt op 47. Lxc1 Lxc1 48. a6 en het is wit die wint! 
Na 46. … Lxa5  47. Lc1 Kg7 48. Kf1 Lb6 49. Ke2 Kg6 
50. f4 Kh5 51. Ld2 Ld4 52. Kd3 Lf2 53. Ke2 Lb6 54. Kd3 
La5 55. Le3 Lb6 56. Ld2 c1P+ 57. Lxc1 Kh4 58. Ke2 
Kg3 59. Kf1 Ld4 60. Ld2 lijkt wit remise te kunnen 
houden. 
Na het gespeelde 41. g4 volgde 41. ... Lb4 42. Kf1 h5 
43. f3 hxg4 44. hxg4 c3 45. Lc2 f5 46. Kf2 fxg4 47. 
fxg4 Kf7 Na 47. ... Lxg4 48. Lxg6 Ld1 49. Ld4 Lxa5 50. 
Ld3 c2 51. Lb2 Ld2 52. Lxa6 c1T 53. Lxc1 Lxc1 is het 
remise.  
48. Ld3? Ik dacht een remisevariant gevonden te 
hebben, maar er zit een pijnlijk lek in. Beter was 48. Kg3 
Ld6+ 49. Kf3 Ld5+ 50. Ke3 g5   
48. ... Lb3 49. Lxa6?? [49. Le3 Lxa5 50. Lxa6 Lb4 51. 
Lc1 Ld1 52. g5]  
49. ... c2 50. Le3 Lc5! Au, een dodelijke  penning! 
Zwarts c-pion is niet meer van promotie af te houden, 
ofwel: 0–1. 
 
Hans wordt geconfronteerd met een Caro Kann en zet 
de partij rustig op. In het middenspel krijgt hij problemen 
met een op e5 terechtgekomen pion, die even later ook 
verloren gaat. Als zwart wat al te voortvarend zijn 
pionnen in beweging zet moet hij er weer één inleveren 
en bouwt Hans een eeuwig schaak mechanisme in de 
stelling. Als ik even later weer ga kijen is de vrede 
inmiddels getekend. 
 
De hele week proberen iedere avond een andere 
keuken uit en vandaag eten we bij de plaatselijke 
Chinees, waarvan je er maar weinig ziet in Wenen. Het 
is eindelijk gaan regenen, waardoor het iets afkoelt en 
er hopelijk beter geslapen kan worden ’s nachts. 
 
9. Waarom zo vroeg? 
Om de deelnemers tegemoet te komen die na de laatste 
ronde snel Wenen willen verlaten beginnen we al om 10 
uur ’s ochtends aan de slotronde. Na twee 
achtereenvolgende nederlagen wil ik vandaag in ieder 
geval niet verliezen. Hans zou nog graag een punt 
toevoegen aan zijn fraaie eindsprint. 
Met zwart speel ik tegen de sympathieke Engelsman 
Jeremy Fraser Mitchel (2025F), die mijn Slavische 
opening beantwoord met de ruilvariant. In het vroege 
middenspel investeert hij veel tijd op zoek naar een 
voordeeltje, maar zwart heeft steeds gelijk spel. Na 17 
zetten bied ik remise aan, wat na enig nadenken werd 
aangenomen. 
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Zo eindig ik met 3½ uit 9 in de A-groep. Op rating was ik 
als 342e (van 375 deelnemers) geplaatst, uiteindelijk als 
264e geëindigd met een TPR van 1951, goed voor een 
elowinst van zo’n 25 tot 30 punten. 
Ook Hans is snel klaar vandaag. Helaas niet met het 
gewenste resultaat. In het middenspel moet hij ingaan 
op een aantal afruilen, waarna een pionneneindspel 
ontstaat met voor zijn tegenstander 3 tegen 2 op de 
damevleugel. Wit leek eenvoudig te winnen, maar als 
Hans zijn kansen beter had ingeschat dan had hij wits 
fout moeten afstraffen. In de analyse bleek eens te meer 
hoe verraderlijk pionneneindspelen zijn. Hans miste dus 
zijn kans, verloor en eindigde zo op 4½ uit 9. Goed voor 

een 81e plaats in de B-groep (van 150 deelnemers) en 
een TPR van 1676. 
Omdat we zo vroeg klaar zijn en de prijsuitreiking, met 
als extra loterijprijs een bedrag van 1.000 euro, pas om 
17:00 uur zou plaatsvinden, gaan we nog even naar het 
Donaupark met zijn 252 meter hoge Donauturm. Met 
6,2m per seconde ga je in iets meer dan een halve 
minuut naar 170 meter. We schieten nog enkele mooie 
plaatjes en gaan op tijd terug naar de speelzaal. 
Het is druk bij de prijsuitreiking, de loterij zorgt voor 
voldoende applaus voor de echte winnaars. We winnen 
de prijs niet, maar ons toernooi en vakantie is allang 
geslaagd! 

Clublid 
Hendrik van Buren & Ruud Wille 

Vandaag staat er iemand in het brandpunt, die dat 
anders ook gestaan zou hebben. Daarvoor is hij 
namelijk te belangrijk voor onze club: de secretaris, 
Ruud Wille. Maar menigeen weet niet eens wat hij 
allemaal doet, want Ruud vertelt liever een goede 
Ernemse mop dan zichzelf in het zonnetje te zetten. 
 
Ruud, je bent altijd op jacht naar sponsors en 
adverteerders. Hoeveel klokken heb je al binnen 
gehaald en hoeveel adverteerders?   
Ik hou het niet bij, maar ongeveer weet ik het natuurlijk 
wel. Het moeten ongeveer dertig klokken zijn en acht 
adverteerders. Natuurlijk kunnen we altijd meer klokken 
gebruiken maar voor de interne hebben we er nu 
genoeg. Dus meer nieuwe klokken kunnen we 
gebruiken als vervanging en voor onze ASV-toernooien 
zodat we niet hoeven te huren. Dus we moeten maar 
eens kijken of er ook andere zaken zijn die we 
gesponsord kunnen krijgen waar we als vereniging baat 
bij hebben. Verder zou het natuurlijk mooi zijn als we 
weer eens een groot toernooi in Arnhem kunnen 
organiseren. Maar de huidige economische tijd werkt 
niet in het voordeel op dat punt. 
  
Was je niet liever de handel ingegaan dan bij de 
gemeente gaan werken?  
Dat weet je natuurlijk nooit. Ik heb het bij de gemeente 
prima naar mijn zin. Maar ook anderen hebben wel eens 
gezegd, dat ik het bedrijfsleven in had moeten gaan. 
Maar zo moeilijk is het allemaal niet. Ik kan goed een 
praatje aanknopen. Ik probeer ASV zo goed mogelijk te 
“verkopen” en zet ASV dan neer als een ambitieuze 
club. Schaken heeft een positief en betrouwbaar imago, 
zonder supportersrellen en geen negatieve publiciteit. 
Verder kent het schaken voldoende thema’s die goed 
bruikbaar zijn om een product of bedrijf neer te zetten 
zoals denken, beslissen, strategisch handelen, 
ondernemend zijn en creatief zijn. Schaken is verder 
voor alle leeftijden, voor mannen en vrouwen, leuk op 
ieder niveau en schaken is natuurlijk uitstekend via 
internet te volgen. 
Tegenover adverteerders ben ik altijd strikt eerlijk. We 
proberen ze ook iets te bieden. De winkeliers in de 

Steenstraat vinden het echt leuk als wij met een aantal 
borden het winkelend publiek pogen te verleiden om 
een potje te spelen. We doen dat altijd op het voor ons 
beste moment – de aanvang van het seizoen – maar 
misschien zouden we het ook twee keer per jaar kunnen 
doen zoals in de bibliotheek. Ik kom ook regelmatig bij 
de winkeliers, maak een praatje en koop er natuurlijk 
wat. De contacten zijn dan ook heel plezierig.  
 
Je maakt En Passant al meer dan tien jaar in je eentje. 
Is dat geen enorme opgave?  
Natuurlijk is het flink wat werk, maar ik vind het leuk om 
te doen. Bovendien is het geweldige geschiedschrijving. 
Als er ooit nog eens een boek geschreven moet worden 
over bv. 200 jaar ASV is alles met gemak terug te 
vinden. Ik heb hem vroeger ook geschreven met een 
simpele typemachine en Typex. De verschillen zijn 
groot. Vroeger was er geen flexibiliteit. Nu kan je ieders 
stukje zo snel mogelijk publiceren om de actualiteit van 
En Passant te waarborgen en door de regelafstand te 
verkleinen kan er vaak meer dan 2 pagina’s tekst op het 
A-4tje. Ook gaat het natuurlijk sneller omdat ik stukjes 
vanuit e-mail zo kan dupliceren. Het is dankbaar werk. 
Zodra ik met het blad aankom staat er gelijk een groep 
om het blad in ontvangst te nemen. Flink wat gaan gelijk 
zitten lezen. Overigens heeft het ook een nadeel als ik 
ieders verslag zo snel mogelijk publiceer. De week erna 
zit je soms met lege handen. ASV is toch wel uniek met 
twee clubbladen. En Passant en ASV-Nieuws vullen 
elkaar bovendien uitstekend aan. Bovendien zijn de 
fragmenten en partijstellingen in ASV-Nieuws met 
gebruik van het schaakprogramma Fritz natuurlijk ook 
correcter geworden. 
 
Hoe krijg je het voor elkaar om steeds sterker te gaan 
spelen? Met het ouder worden hoor je slechter te gaan 
spelen.  
Die stelling is gewoon niet waar. Ik weet het niet 
precies, maar ik sta nu ongeveer 40e op de ASV-lijst. 
Maar ik heb zelfs nog ooit in het eerste gespeeld. 
Iedereen zou daar nu hartelijk om lachen. Ik moet dus 
wel flink achteruit gegaan zijn. Maar rapid spelen gaat 
de laatste tijd erg goed. Dat is kennelijk het tempo,  
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dat me het beste ligt en waarschijnlijk ben ik er wat 
behendiger in geworden.  
 
Studeer je regelmatig?  
Nee. Dat heb ik ook al lang niet meer gedaan. Als ik met 
schaak bezig ben lees ik een artikeltje of zit ik “plaatjes 
te kijken”. Maar partijen naspelen achter het bord doe ik 
nooit; overigens ook niet op de computer. Als tijdschrift 
heb ik alleen New in Chess. Maar ook dat is alleen 
leesvoer en plaatjes kijken. Ik vind het wel leuk om over 
schakers te lezen. Een echte favoriet heb ik niet. Maar 
de resultaten en ontwikkeling van bv. Anish Giri vind ik 
wel leuk. Vroeger heb ik ook Schaaknieuws gehad om 
over het Nederlandse schaak te lezen, maar dat 
verschijnt helaas niet meer. 
Ben je dan misschien wel eens met iets anders bezig, 
problemen of zo?  
Nee, Problemen of studies ik ben er nooit mee bezig. 
Maar ik heb er op mijn manier wel plezier mee. Ik vind 
het fijn om te zien hoe o.a. Kelderman en van Vlerken 
zich op die standen werpen en ook vaak met de goede 
oplossing aan komen. Het is een van de dingen, die 
toch een bijzondere sfeer creëren op de ASV-avonden.  
Als bestuur doen we ons best om ASV anders te laten 
zijn dan andere verenigingen, vriendelijker met veel 
sfeer. Daarom pogen we veel bijzondere activiteiten te 
organiseren. Laatst hadden we zestig man op de 
clubavond. Dat is toch prima. Maar als ik eerlijk ben had 
ik wel wat meer toeloop verwacht nu we zo’n prachtig 
clublokaal hebben. Misschien moeten we wat meer 
actief worden in Presikhaaf. We zijn in elk geval al bezig 
met de jeugd. Abbes Dekker gaf 25 jaar geleden leiding 
aan de jeugd. Hij deed dat op de Dreesschool. Daar 
heeft hij nog altijd contacten en samen met Siert wordt 
er gekeken of we daar weer iets op kunnen bouwen. Dit 
geeft misschien wel weer en ander probleem want als er 
meer jeugd komt moeten we ook meer begeleiders 
hebben. Als je zo’n groep niet goed kan begeleiden heb 
je kans, dat die kinderen gaan lopen klieren. Hier 
moeten we misschien nog wat aan kracht winnen. Maar 
andere dingen zijn prachtig geregeld. Welke 
verenigingen hebben training voor drie verschillende 
groepen: hoog – midden en Elo onder 1450? En de 
manier waarop Nico dat allemaal organiseert mag ook 
wel eens een pluim krijgen. Maar ook het 

Daglichtschaak loopt prima en daar steekt Jan Vermeer 
heel veel energie in. Zo zijn er veel mensen die zich 
voor ASV inzetten en dat is fijn om te zien! 
 
Het loopt inderdaad goed. Hebben jullie veel van je 
vader opgestoken?  
Jawel, maar niet alleen van onze vader. Natuurlijk 
hebben we via hem de schaakwereld leren kennen 
Maar onze moeder zat in het bestuur van een 
gymnastiekvereniging. Dus het besturen is ons met de 
paplepel ingegoten. Nooit zullen zij zich met 
bestuurszaken bemoeien. Dat is alleen voor het bestuur 
van ASV.  
 
Natuurlijk was ook Ruud bereid een fragment te leveren 
uit zijn lange carrière. Het is een winst op Robert 
Timmer, zeker geen onbekende in de schaakwereld. 
Het is nog een fragment uit de Goeie ouwe tijd (1982). 
DIAGRAM.   

 
1…b4  waar moet de loper heen? 2.Ld5 ! Een mooie 
vondst. De loper hoeft helemaal niet weg. Na …bxc3 
zou 3.Pf7+ volgen met mat in vier (Tgxf7 4.Lxf7 Pe6 
5.Dg8+ enz.) 
…h6? de verliezende zet. Zwart had Dd8 moeten spelen 
en staat dan zelfs een fractie gemakkelijker. 3.Dh4 Pe7 
4.Pe6 heel mooi. Ruud laat zich niet afleiden door 
kleinigheden als instaande stukken. …Txg1+ Ook Fritz 
roept, dat dit nog de beste zet is, maar geeft de zwarte 
stelling dan gelijk -6,5. Het spel is uit. 

ASV 7 kan winnen met 4-4 
Tijs van Dijk 

Als 3e van 3 ASV-teams in dezelfde klasse zal het 
eerste doel van ASV 7 lijfsbehoud zijn... eerst mag ASV 
5 promoveren en in het kielzog ASV 6; als zij de veilige 
marge naar de concurrentie hebben geslagen gaat ook 
ASV 7 vol voor de 1e Klasse!  
 
Red: Hier moet sprake zijn van een misverstand. Of probeert de 
auteur hier een nieuwe polemiek op te starten?  Als speler van ASV 
5 wil de eindredacteur er op deze plaats op wijzen dat het 5e al 
enkele jaren actief is in de 1e klasse OSBO! 
 

Dat we best mirakels kunnen werken bleek uit de 1e 
teamwedstrijd. Het ging goed; het stond 4-2 door 
ondermeer een keurige zege van jeugdleider Theo maar 
toen verloor Horst en daarna tot slot ook de in tijdnood 
gedreven Tom. Maar we wonnen wel met 4-4! 
Want ruim na afloop van de match kwam de opponent 
melden dat er een uitslag verkeerd opstond: Frits had 
niet verloren maar gewonnen (en was allang naar huis 
gegaan). Zo bleek alle spanning in het laatste uur dus 
leuk tijdverdrijf maar niet stroken met de feiten.... zo 
mag het de volgende rondes ook gaan! 
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De competitie begon voor ASV 11 met een 
thuiswedstrijd op de voor ASV ongebruikelijke 
vrijdagavond. Het Huissense Variant 2 is een jeugdteam 
en heeft het recht om op vrijdag te spelen. Gelukkig 
speelde ook ASV 5 tegen jeugd, zodat we toch nog in 
een gezellig gevuld clublokaal onze partijen speelden. 
Als verslaggever van wedstrijden in de vierde klasse 
moet je eigenlijk bij de partijen blijven, want de 
“toestand” op het bord wil nog wel eens snel wisselen. 
Dat was ook tegen Variant 2 het geval op sommige 
borden. Zo leek onze youngster Fabian Engelhardt snel 
te winnen, maar nadat hij te snel wilde, moest hij 
knokken voor remise. Dat deed Fabian weer met verve. 
Het halve punt was een verdiende beloning. ASV gaat in 
de toekomst zeker nog veel plezier beleven aan het spel 
van Fabian. Fabian was deze keer een van de drie 
jonge spelers in het team. Jan Pieter Lourens was de 
tweede jongeling. In een gelijkopgaand duel ging hij in 
het eindspel onderuit. Liedewij van Eijk toonde zich een 
waardig kopvrouw. Steeds had ze het betere van het 
spel, maar winst kwam er niet. De remise was echter 
meer dan verdienstelijk. Van de drie niet-jeugdspelers 
bleef het spel van André de Groot ver onder de maat. 
Hij raakte stuk na stuk kwijt. Vooral de penning bleek 
een nuttig wapen van de tegenstander. Jan Diekema 
won na een sterke partij het eindspel met twee pionnen 
meer. Doordat Jan Zuidema in het eindspel juist 
onderuit ging, verloor ASV 11 het openingsduel van de 
competitie met 2-4. Later werd die uitslag bijgesteld en 
veranderd in 3-3. De tegenstander van Jan Zuidema 
bleek een te sterke invaller voor de vierde klasse en dat 
werd bestraft door de competitieleider.  
 
Zo reisden we met een punt op zak naar Rheden voor 
het tweede duel. Met ons elfde tegen hun eerste. Het 
leek een ongelijke strijd, maar dat was geenszins zo. Zo 
was Liedewij met hulp van diverse clubgenoten 
buitengewoon goed voorbereid op haar 900 ELO-punten 
sterkere tegenstander. En Jan Diekema zorgde op de 
heenweg naar het Rhederhof met een briljante actie in 
het centrum van Rheden, dat iedereen op scherp stond. 
Jan Diekema had namelijk opgezocht waar we moesten 
zijn en braaf volgden de andere chauffeurs Rob van 
Maanen en Peter van Bruxvoort (de vader van de deze 
avond in het elfde debuterende Xadya) de leider van de 
colonne. Toen we er bijna waren, zei Jan “ik kijk even 
op mijn printje, want we moeten zo nog een keer 
linksaf”. Die boodschap kregen Mahmud Hosseini en ik 
als captain mee, maar de andere chauffeurs natuurlijk 
niet. Dus wat gebeurt tot onze verbazing als Jan de auto 
even langs de kant zet. De andere chauffeurs volgen 
zijn voorbeeld en we zien iedereen uitstappen. Precies 
op dat moment weet Jan Diekema dat we op de 
volgende kruising linksaf moeten. Hij geeft gas en 
binnen tien seconden zijn we meer dan de helft van het 
team kwijt. Terwijl we de auto parkeren, zie ik de andere 

twee rechtsaf slaan, waar linksaf gewenst was. Tien 
minuten voor de start van de wedstrijd staan we met 
twee spelers en een non-playing captain voor de 
speelzaal en de rest was zoek. Een prachtig stuk 
samenwerking ontstond. Jan Diekema en Mahmud 
hielden het kruispunt vlakbij de zaal in de gaten en zelf 
liep ik een kruispunt terug. Ik kwam echter net tien 
meter tekort toen ik het duo dat we zochten opnieuw de 
verkeerde afslag zag nemen. Hoe ik ook zwaaide, er 
kwam geen reactie. Voor de Rhedense buurtbewoners 
moet het een kolderiek gebeuren zijn geweest. Na een 
korte overpeinzing schoot mij te binnen dat de moderne 
techniek in de vorm van een mobiele telefoon uitkomst 
kon brengen. Ik belde Peter in de auto en kreeg Xadya 
aan de lijn. Mijn instructie aan haar was even vaag als 
helder: “ik weet niet waar jullie zijn, maar jullie moten 
terug rijden naar waar je vandaan kwam. Peter begreep 
me, maar die moest eerst met lichtsignalen en toeteren 
Rob de boodschap overbrengen. Dat bleek een hele 
opgave, want Rob en zijn medepassagiers begrepen de 
morsesignalen niet. Uiteindelijk keerden Peter en Xadya 
uit een andere richting dan ik ze verwacht had terug op 
“mijn kruispunt”. Nu de derde auto nog. Ineens zie ik 
achter me dat Jan en Mahmud succes hebben en Rob 
binnen loodsen. De passagiers in die auto blijken flink 
geprikkeld door de rondrit. Tevreden zie ik dat de 
samenwerkingsoefening van Jan Diekema gewerkt 
heeft. We hebben al in de straten van Rheden als team 
geopereerd en iedereen stond bovendien op scherp. 
Het kon niet mooier. Vervolgens moesten we binnen 
nog even zoeken. Richtingsgevoel behoort immers niet 
tot de sterke eigenschappen van het elfde.  
 
We bleken in het consultatiebureau te spelen. 
Allerhartelijkst werden we door de “Henk Kelderman van 
Rheden”, Theo Horstink, ontvangen. “Met hoeveel man 
zijn jullie wel niet?”. Ik antwoordde “Met acht. Als er een 
niet presteert, zet ik een ander in”. Na wat gelach 
gingen we snel achter de borden en aan de slag. Dat 
gold helaas niet voor Mahmud Hosseini. Rheden, dat 
maar zeven leden heeft, bleek twee zieken te hebben 
en zo streek Mahmud een gratis punt op. Na een klein 
uur spelen, vielen de eerste beslissingen al. Xadya 
bleek een aanwinst voor het team. Al snel had de 
debutante een kwaliteit gewonnen. Vervolgens ging ze 
in rechte lijn op de koning af en zette deze mat. Met in 
de eerste ronde Fabian (11 jaar) en nu Xadya  (12 jaar) 
dienen zich jonge gedreven spelers aan. Beide 
jongelingen zijn enorm gedreven en spelen heel veel. 
Dat belooft nog wat voor de toekomst. Vrijwel tegelijker 
met de winst van Xadya overkwam Rob van Maanen 
een begrijpelijke schaakblindheid. Een schijnoffer bleek 
geen schijnoffer te zijn. Het stuk dat na een schaakje 
teruggewonnen moest worden, kon weggespeeld 
worden om het schaak op te heffen. Zulke ongelukjes 
gebeuren soms. Volgende keer beter, Rob.  

ASV 11 doet aan teambuilding 
Erik Wille 
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Liedewij van Eijk had een gambiet voorbereid en ze 
kreeg actief spel voor de pion. In een enorm 
ingewikkelde stelling hield ze de op papier veel sterkere 
Frans Horstink in de greep. Uiteindelijk moest ze na 
dameruil loslaten, maar remise werd toch haar deel. We 
weten natuurlijk allemaal dat Liedewij veel sterker speelt 
dan haar ruim 1000 ELOpunten doen vermoeden, maar 
deze puntendeling tegen Frans Horstink met 1950 
achter zijn naam is een hele goede prestatie. Een 
bevestiging van de enorme groei die Liedewij 
doormaakt. ASV 11 raakte hierna haar voorsprong kwijt. 
Jan Diekema had in een gelijkopgaande partij de d-lijn 
prijs moeten geven. Hij nam de kans om deze lijn te 
blokkeren niet waar en toen kwam Theo Horstink met 
veel geweld de stelling van Jan Diekema binnen. En als 
goede zetten dan gaan ontbreken, dan komt er vanzelf 
een minder goede. Stukverlies maakte een eind aan 
deze strijd. Alle ogen waren nu gericht op Jan Zuidema. 
De speler met waarschijnlijk de meeste wedstrijden voor 
ASV 11 was getergd uit de auto van Rob van Maanen 
gekomen, dus nu zou blijken of de 
teambuildingsoefening van Jan Diekema haar vruchten 
afwierp. Jan Zuidema had het centrum in handen 

genomen, maar moest op de damevleugel goed 
oppassen voor het stukkenspel van de opponent. Jan 
Zuidema blijkt echter een publieksspeler. Toen het bord 
omzoomd was door zijn teamgenoten en tegenstanders 
produceerde de ASV-er de ene goede zet na de andere. 
Een subtiel schaakje werd verkeerd beantwoord en Jan 
Zuidema won veel materiaal. En daarmee de wedstrijd 
voor ASV 11. Een prachtige prestatie tegen een op 
papier toch sterker team. Maar ja…… zij hadden niet 
aan teambuilding gedaan. Rob van Maanen en Jan 
Zuidema zorgden vervolgens voor enige hilariteit bij het 
vertrek. Het duo wilde over de parkeerplaats van het 
Rhederhof afsnijden naar hun geparkeerde auto. Ze 
eindigden echter in de fietsenstalling. “Jullie kunnen 
maar beter Jan Diekema volgen”, was vervolgens een 
inkopper. En zo kwam er een eind aan een heerlijke 
avond schaken. Het is leuk om met zo’n groep 
schaakliefhebbers op pad te gaan. 17 december treden 
onze mannen en vrouwen van het elfde weer op. Dan in 
ons eigen clublokaal. Tenslotte nog dank aan onze 
supporters Theo Koeweiden en Frank Schleipfenbauer 
die even langskwamen om ons naar de overwinning te 
schreeuwen. 

Probleemrubriek: Mr. J. Albarda 
Hendrik van Buren 

Tot nu toe gaf ik (met één uitzondering: Visserman) veel 
artikeltjes over thematiek in problemen, maar weinig 
over componisten. Wellicht loont het om toch eens wat 
meer over onze vaderlandse bekenden op dit gebied te 
vertellen. Ik heb gekozen voor Mr. J. Albarda. Misschien 
is dit een wat vreemde keuze, want eerst de titeldragers, 
zoals Goldschmeding of Haring, bij de kop nemen lijkt  
logischer. Maar die komen nog wel eens aan de beurt. 
Albarda is in vele gevallen een uitzondering. Allereerst 
begon hij pas vrij laat. De meeste componisten 
beginnen voor hun twintigste. Albarda werd geboren in 
1905 en maakte zijn eerste probleem in 1932. Dat is 
nog altijd tamelijk jong, hoor ik jullie roepen. Maar zijn 
hele productie in de dertiger jaren bestond uit drie 
problemen. Echte belangstelling leek hij pas na de 
oorlog te krijgen. Vanaf 1946 publiceerde hij regelmatig. 
Maar meer dan ca. 175 problemen heeft hij niet aan de 
schaakwereld toevertrouwd. De meeste andere 
problemisten van naam zitten bijna standaard boven 
500, vaak 800-1000. Daardoor heeft hij ook nooit een 
titel kunnen bemachtigen. De kwaliteit van zijn werk zou 
dat zeker wel toegestaan hebben. Ondanks zijn mooie 
werk is hij alleen in Nederland echt bekend. De reden is 
simpel. Hij bewaarde zijn kunst bijna geheel voor 
Nederlandse publicaties. Regelmatig is hij terug te 
vinden in Schakend Nederland en het Probleemblad. 
Albarda had een bijzondere liefde voor thematoernooien 
en landenwedstrijden. Ook bij die laatste moeten de 
deelnemers vaak opdrachten uitvoeren, thema’s 
uitwerken – er is bijzondere discipline voor nodig. Die 
had hij in hoge mate, wellicht genoodzaakt door zijn 
beroep. Hij was militair jurist, o.a. auditeur-militair te 

velde o.a. in Indonesië en Korea. Wellicht verklaart dit 
ook, waarom hij pas zeer laat oog kreeg voor afwijkende 
vormen van schaak: helpmats of zelfmats. 
Ik heb gekozen voor prijswinnende problemen. Het zijn 
allemaal eerste of tweede prijzen en allemaal zijn ze uit 
de meest productieve periode van Albarda: 1946 – 
1956. Hij overleed in 1982. 
Met het eerste probleem (mat in twee zetten) werd de 
eerste prijs gewonnen.  
 

Let eens op de matverwisseling. Als zwart in de 
diagramstand …Dg4 zou spelen, geeft 2.Lc6 mat. Zou 
hij g5-g4 spelen dan is Te3 mat. De sleutelzet is 1.f4-f5 
en nu is …Dg4 2.Te3 mat en na g5-g4 volgt 2.Lc6#. 
Ook het tweede probleem is een tweezet.  
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Het stamt uit een thematournooi. De opgave was: wit 
dreigt een stuk te slaan. Maar die dreiging wordt matzet 
als dat stuk zichzelf pent. Albarda was de enige, die dit 
thema twee maal in de stand wist te vlechten. De 
sleutelzet is  1.Dg5-e7. De vereiste dreiging is hier niet 
alleen Dxe1, maar ook Dxb4.Op elke zet van het b-
paard volgt Dxe1# behalve bij Pbxd3. Nu is Pb4 mat. 
Als het zwarte e-paard speelt volgt 2.Dxb4#, behalve als 
dat paard Pxc2 speelt. Nu volgt 2.Dxe1# 
Het derde diagram is uit de landenwedstrijd Nederland – 
Sovjet-Unie uit 1955. Het is een driezet, waarmee 
Albarda de tweede plaats binnenhaalde.  

Het is een ongelofelijk lastig werkstuk, waarbij het draait 
om de velden d3 en h3. Kijk maar: met het witte paard 
op d3 dreigt mat met Lf4. Met de witte loper op d3 is 
Pg4 mat. Maar hoe krijg je die stukken daar? Pd3 als 
eerste zet wordt direct weerlegd door Pxh3 en Ld3 
levert niets op na Lxh3. De echte problemist zal zich 
voornamelijk met deze thematische afwikkelingen bezig 
houden om dan te ontdekken, dat hij geen stap verder 
komt. De oplossing komt uit een totaal andere hoek. Het 
blijkt een strategisch probleem te zijn met als sleutelzet 
1.Kg6 met als thematische varianten …Lxh3 2.Kg5 ~ 
3.Lf4#  of …Pxh3 2.Kf5 ~ 3.Pg4  Ongelofelijk kunstig in 
elkaar gezet. Het probleem kreeg ook nog eens de 
eerste prijs van het Album 1955, de beste vaderlandse 
composities van dat jaar. 
Zoals bekend is het vierde diagram altijd bestemd voor 
de ASV-er.  

 
Hup jongens, los die driezet eens op. Als je ook eens op 
donderdagavond in de prijzen wilt vallen moet je veel 
oefenen. In de vorige uitgave van ASV-Nieuws heb ik 
het nodige verteld over de Novotny. Daarom heb ik in 
het werk van Albarda gezocht naar een Novotny en ook 
gevonden. Zoals ik vorig nummer al uitlegde is alleen de 
wetenschap, dat het om een Novotny gaat al een grote 
hulp bij het oplossen. 

Interne competitie 
Erik Wille 

De competitie is inmiddels ruim twee maanden oud en 
inmiddels zagen we al 84 verschillende spelers in de 
interne competitie. De opkomst is dit seizoen enorm en 
nadert gemiddeld de 55 schakers. Dat is ruim tien meer 
dan we ooit haalden. Het nieuwe clublokaal en vooral de 
sfeer en de plezierige speelomstandigheden met goed 
licht zal daar ongetwijfeld debet aan zijn.  
 
Bij het standen maken voor deze rubriek is het altijd een 
afweging om te bepalen welke spelers we in de standen 
opnemen. Naarmate het seizoen vordert, kiezen we 
altijd op basis van het aantal gespeelde partijen voor die 
spelers die redelijkerwijze nog het vereiste aantal van 
25 partijen kunnen halen. Deze keer is de keuze 
gevallen op alle spelers die tenminste één interne partij 

gespeeld hebben. 
 
Groep A 
In groep A is tot dusver Peter Boel de blikvanger. Met 
6½ uit 9 heeft Peter Boel een uitstekende score in zijn 
interne partijen. En niet tegen de minste tegenstand. Zo 
werden Otto Wilgenhof, Richard van der Wel, Theo 
Jurrius en Jochem Woestenburg al geklopt. Voeg daar 
de bijna perfecte score in zijn twee externe partijen bij 
en de hoge klassering is verklaard. Veel spelers van het 
eerste team kenden niet zo’n goede start. Zo hebben 
Otto Wilgenhof, Richard van der Wel en Dirk Hoogland 
nog geen 50% gescoord. Die mindere scores geeft 
andere spelers de mogelijkheid op te vallen. Dat doen 
Paul Schoenmakers (hij klopte net als Barth Plomp  
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 trouwens Peter Boel wel) en Jan Knuiman. Ook Theo 
Jurrius, Anne Paul Taal en Wouter Abrahamse kennen 
een goede start. Speculeren over titelkansen is in deze 
fase van de strijd niet zinvol. Wel is het een feit dat 
regerend kampioen Guust Homs met weliswaar nog 
maar zes partijen achter zijn naam de leiding weer in 

handen heeft. Eind januari in de volgende ASV-Nieuws 
zal er zonder twijfel meer tekening in de strijd zijn. 
Waarschijnlijk hebben we dan nog een stuk of vijf 
kanshebbers. Ik voorspel dat Guust Homs, Peter Boel 
en Theo Jurrius bij die vijf zitten. 

  
Nr. Naam TPR score partijen ELO 
1 Guust Homs 2257 4,5 6 2252 
2 Wouter van Rijn 2244 2 3 2163 
3 Sjoerd van Roosmalen 2225 4,5 6 2117 
4 Peter Boel 2194 8 11 2085 
5 John Sloots 2193 2,5 4 2092 
6 Paul Schoenmakers 2127 4,5 6 1994 
7 Theo Jurrius 2110 5 8 2063 
8 Otto Wilgenhof 2108 2 5 2154 
9 Jan Knuiman 2102 4 6 1942 
10 Leon van Tol 2058 2 4 2118 
11 Gerben Hendriks 2055 3,5 7 2095 
12 Anne Paul Taal 2007 5 8 1908 
13 Remco Gerlich 2003 3 7 2063 
14 Richard van der Wel 2002 2,5 6 2054 
15 Jochem Woestenburg 2001 3,5 8 2057 
16 Martijn Boele 1974 3 6 1956 
17 Wouter Abrahamse 1959 5 8 1923 
18 Koen Maassen van den Brink 1954 2,5 4 1905 
19 Dirk Hoogland 1947 1,5 5 2137 
20 Siert Huizinga 1931 5,5 11 1935 
21 Ruud Wille 1902 6,5 12 1857 
22 Erik Wille 1866 3 7 1900 
23 Martin Weijsenfeld 1864 4,5 9 1875 
24 Désiré Fassaert 1845 4,5 9 1831 
25 Barth Plomp 1844 1,5 5 1962 
26 René van Alfen 1833 2,5 5 1838 
27 Tony Hogerhorst 1821 4 9 1828 
28 Rob Huberts 1765 3 7 1798 
29 Paul de Freytas 1753 3,5 12 1863 
30 Theo van Amerongen 1684 2 7 1808 
31 Robert Naasz 1683 2,5 7 1783 
32 Hedser Dijkstra 1614 2,5 7 1757 

Onderin het klassement staan verschillende spelers die 
elk jaar op de rand van groep A en groep B bivakkeren. 
De gebroeders Wille voeren de start van de groep aan. 
Daarbij valt vooral Ruud Wille op met maar liefst negen 
remises in twaalf partijen. Bart Plomp won van Peter 
Boel, maar staat toch laag. Blijkbaar komt het spel van 
Barth Plomp beter tot zijn recht tegen de echte toppers.  
 
GROEP B: 
Ruud Verhoef en Tjé Wing Au hebben de leiding 
genomen in groep B. Hun scores zijn imponerend. Tjé 
Wing Au verloor slechts van Harm Steenhuis en die 
staat natuurlijk ook niet voor niets op de derde plaats. 

Nummer vier, Albert Marks, moest echter wel buigen 
voor Tjé Wing Au. Ruud Verhoef won onder meer al van 
Paul de Freytas en Désiré Fassaert. Dat zijn resultaten 
die aangeven dat de koploper in groep B steeds sterker 
wordt. In het verleden werd die ontwikkeling nog wel 
eens geremd door “tijdnoodongelukken”, maar die tijd 
lijkt achter Ruud Verhoef te liggen. Als we naar de 
scores van de kopgroep kijken dan belooft het een 
spannend seizoen te worden. In tegenstelling tot groep 
A waag ik me in groep B niet aan voorspelling over de 
top vijf in januari. Daarvoor zijn de krachtsverschillen te 
gering. Hopelijk stimuleert het alle spelers veel te blijven 
komen en de onderlinge strijd aan te gaan. 
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Onderin valt vooral de magere score van Jan Groen op. 
De stabiele factor in ASV 6 moet duidelijk nog op gang 
komen. Maar dat gaat zeker gebeuren, dus de komende 
tegenstanders zijn gewaarschuwd. Ook de scores van 
Jacques Boonstra en Tom Bentvelzen vallen nog tegen. 
Voor iedereen die nu bij de laatste tien staat, ligt er de 
uitdaging om in de volgende ASV-Nieuws veilig in de 
middenmoot te staan. 
 
 
GROEP C: 
De kampioen van seizoen 2007-2008 heeft de leiding in 
handen genomen met al een fors verschil ten opzichte 

van nummer twee. Walter Manschot klopte ondermeer 
al regerend (en tweevoudig) kampioen Ko Kooman. 
Laatstgenoemde heeft duidelijk nog niet de grote vorm 
te pakken, getuige zijn score van vier uit elf. Achter 
Walter Manschot is het razend spannend met als 
opvallende hoogvliegers Lion de Kok, nieuwkomer 
Remco Menger en Bob Sanders. Pim Rijmer schoot met 
vijf zeges geweldig uit de startblokken, maar de laatste 
weken is die zegereeks wat gestagneerd. Dat komt 
natuurlijk ook dat de tegenstand steeds sterker wordt als 
je veel wint. Liedewij van Eijk heeft nog geen topscore, 
maar haar spel wordt snel beter. Zij zal dus zeker nog 
boven komen drijven in deze competitie.  

Nr. Naam TPR score partijen ELO 
1 Ruud Verhoef 1986 6,5 9 1833 
2 Tjé Wing Au 1953 8 10 1779 
3 Harm Steenhuis 1895 3,5 5 1778 
4 Albert Marks 1878 4,5 7 1781 
5 Robbie Gerhardus 1874 5,5 8 1784 
6 Abbes Dekker 1866 3 4 1782 
7 Tijs van Dijk 1812 4 5 1716 
8 Rob van Belle 1812 5,5 9 1754 
9 Harold Boom 1791 5,5 9 1755 
10 Dick Hajee 1782 5 8 1697 
11 Henk Kuiphof 1778 4,5 7 1685 
12 Jan Vermeer 1707 6,5 11 1689 
13 Jacques Boonstra 1693 4 10 1728 
14 Theo Koeweiden 1674 5,5 10 1672 
15 Frits Wiggerts 1646 3,5 7 1629 
16 Hendrik van Buren 1618 4 8 1632 
17 Patrick van Waardenburg 1540 2 6 1662 
18 Tom Bentvelzen 1525 1 4 1677 
19 Frans Veerman 1515 2,5 6 1583 
20 Jan Groen 1507 2,5 9 1631 
21 Jos Aarntzen 1485 0,5 2 1614 
22 Horst Eder 1418 2 7 1563 

Nr. Naam TPR score partijen ELO 
1 Walter Manschot 1758 6 8 1557 
2 Wilfred Ariens 1602 3,5 5 1474 
3 Lion de Kok 1593 5,5 8 1435 
4 Remco Menger 1582 5,5 8 1461 
5 Bob Sanders 1561 5,5 8 1436 
6 Rob Rietbergen 1536 3 6 1545 
7 Ton van Eck 1524 2,5 5 1511 
8 Bert Sigmond 1477 3 6 1510 
9 Liedewij van Eijk 1474 5,5 10 1500 
10 Rob van Maanen 1464 2,5 5 1453 
11 Ko Kooman 1445 4 11 1489 
12 Jan Sanders 1428 6,5 10 1361 
13 Jan Zuidema 1422 3 7 1452 
14 Bob Hartogh Heys 1418 4,5 8 1380 
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Onderin is Ernst Singendonk nog steeds puntloos. Dat 
blijft natuurlijk niet zo. Zet ‘m op Ernst. Verder zijn Wim 
Zunnebeld en Herman de Munnik nog niet op stoom. 
Hein van Vlerken daarentegen heeft ondanks zijn niet 
zo hoge klassering een uitstekende score. En ook Phillip 
Stibbe en Jelmer Visser scoren zo met enige regelmaat 
een punt.  
 
Bekercompetitie 
De bekercompetitie is in de Kroongroep nog maar 
voorzichtig van start gegaan. De eerste verrassing kon 
al genoteerd worden. Désiré Fassaert versloeg Martijn 
Boele, waarbij laatstgenoemde toch echt overtuigd was 
heel goed te staan. Niets bleek echter minder waar. De 
komende weken zullen nog vele partijen in deze groep 
gespeeld moeten worden. 17 december moeten alle 
uitslagen bekend zijn. Het topduel tussen Léon van Tol 
en Jochem Woestenburg is een van de nog te spelen 
partijen.  
 
In de bekergroep is de eerste ronde 
nagenoeg klaar. En daar waren al meer 
verrassende uitschakelingen. Zo versloeg 
Henk Kelderman Liedewij van Eijk en was 
Remco Menger Ko Kooman te slim af. 
Ook Lion de Kok viel op met zijn zege op 
Horst Eder. Inmiddels is geloot voor de 
tweede ronde, die uiterlijk 17 december 
gespeeld moet zijn: 
 
Jan Vermeer - Henk Kuiphof 
Theo Koeweiden - Lion de Kok 
Winnaar Jacques Boonstra / Dick Hajee - 
Frans Veerman 
Bert Sigmond - Robbie Gerhardus 
Hedser Dijkstra - Patrick van 
Waardenburg 
Remco Menger - Ruud Verhoef 
Hans Meijer - Henk Kelderman 
Tje Wing Au - Abbes Dekker 
 

Die loting belooft veel mooie partijen, want de 
onderlinge verschillen zijn maar klein. 
 
Rapidcompetitie 
Eind november wordt de tweede rapidavond gespeeld. 
Op de eerste rapidavond bleef alleen Koen Maassen 
van den Brink zonder puntverlies.  Hij gaat dan ook met 
4 uit 4 aan de leiding. Paul Schoenmakers volgt op een 
half punt. In En Passant kon u al een uitgebreide 
tussenstand lezen. Ik wil hier niet in herhaling vervallen. 
 
ELO-ontwikkeling 
Traditiegetrouw publiceren we ook een ranglijst met 
spelers waarvan de ELO het snelst groeit. De 
hoogstgeklasseerde spelers in dit klassement zagen we 
eerder ook al terug in de diverse groepen. De helft van 
de top tien komt uit groep C. Dat is het leuke aan deze 
stand.  

 
Helaas kan deze top tien niet tot stand komen zonder de 
medewerking van de snelste dalers. Aan hen de 
uitdaging om snel bij de laatste tien weg te komen. 

Nr. Naam TPR score partijen ELO 
15 Mahmud Hosseini 1360 1 3 1400 
16 Pim Rijmer 1348 5,5 9 1169 
17 Hans Meijer 1306 2 8 1424 
19 Herman de Munnik 1285 1,5 7 1453 
20 Thijs Stomphorst 1282 2,5 5 1312 
21 Hein van Vlerken 1256 6,5 11 1287 
22 Wim Zunnebeld 1235 1 4 1422 
23 Henk Kelderman 1235 4 11 1329 
24 Jan Diekema 1210 4 8 1173 
25 Gerard Viets 1204 5 10 1133 
26 Phillip Stibbe 1059 3 10 1133 
27 Ernst Singendonk 1044 0 6 1386 
28 Arif Dundar 1042 0 1 1386 
29 Jelmer Visser 1010 2 8 1047 
30 Wim Peters 962 1,5 6 1012 

Nr Naam Grp ELO score partijen 
ELO-

verschil 
1 Walter Manschot C 1557 6 8 77 

2 Tjé Wing Au B 1779 8 10 70 

3 Pim Rijmer C 1169 5,5 9 69 

4 Ruud Verhoef B 1833 6,5 9 65 

5 Remco Menger C 1461 5,5 8 58 

6 Peter Boel A 2085 8 11 52 

7 Lion de Kok C 1435 5,5 8 48 

8 Bob Sanders C 1436 5,5 8 42 

9 Jan Knuiman A 1942 4 6 41 
10 Paul Schoenmakers A 1994 4,5 6 39 



34 

 November 2009 ASV-Nieuws 
Uit bovenstaande standen blijkt wel 
dat er altijd redenen zijn om te komen 
schaken. Van wegblijven wordt de 
score niet beter. Dus blijf in zo grote 
getale deelnemen aan de interne. Dat 
is goed voor uw spelniveau, het is 
goed voor de club. En zo zijn er alleen 
maar winnaars. 

Red: de verslagen kunt u terugvinden in EP no. 32 en 36. 

Nr Naam Grp ELO score partijen 
ELO-

verschil 
 111 Theo van Amerongen A 1808 2 7 -39 

112 Hans Meijer C 1424 2 8 -39 

113 Dirk Hoogland A 2137 1,5 5 -44 

114 Horst Eder B 1563 2 7 -45 
115 Hedser Dijkstra A 1757 2,5 7 -48 

116 Herman de Munnik C 1453 1,5 7 -49 

117 Henk Kelderman C 1329 4 11 -51 

118 Jan Groen B 1631 2,5 9 -59 

119 Paul de Freytas A 1863 3,5 12 -67 
120 Ernst Singendonk C 1386 0 6 -90 

Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

Daglichtschaak 06 okt 2009:  
ronde 1  

Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Rob Cornips René de Goeij 1-0 
Henk Kelderman Bas van Riel 0-1 
Hans Derendorp Albert Marks 0-1 
Dick Hajee Hans Donker 1-0 
Rolf Hendriks Robbert Lubbers 1-0 
Horst Eder Ko Kooman 1-0 
Jerry van 't Hul Gerrit Jansen 1-0 
Jan Vermeer Fritz 8 0-1 

ronde 2 
Rob Cornips René de Goeij 1-0 
Henk Kelderman Bas van Riel 0-1 
Hans Derendorp Albert Marks 0-1 
Dick Hajee Hans Donker 1-0 
Rolf Hendriks Robbert Lubbers 1-0 
Horst Eder Ko Kooman 1-0 
Jerry van 't Hul Gerrit Jansen 1-0 
Jan Vermeer Fritz 8 0-1 

ronde 3 
Dick Hajee Rolf Hendriks 1-0 
Bas van Riel René de Goeij 1-0 
Henk Kelderman Hans Derendorp 0-1 
Jan Vermeer Albert Marks 0-1 
Hans Donker Robbert Lubbers 1-0 
Gerrit Jansen Horst Eder 0-1 
Ko Kooman Jerry van 't Hul 1-0 

Daglichtschaak 03 nov 2009:  
ronde 4  

Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Albert Marks Martijn Boele 0-1 
Rob Cornips Paul de Freytas 0-1 
Horst Eder Ko Kooman 1-0 
Hans Donker Rolf Hendriks 0-1 
Jan Vermeer Fritz 8 0-1 
Robbert Lubbers Hans Derendorp 0-1 
Henk Kelderman René de Goeij 1-0 
Gerrit Jansen Henk Kuiphof 0-1 
Piet Noordhuis Henk ter Horst 1-0 

ronde 5  
Martijn Boele Horst Eder 1-0 
Paul de Freytas Piet Noordhuis 1-0 
Henk Kuiphof Albert Marks 1-0 
Rolf Hendriks Gert Blok 0-1 
Ko Kooman Rob Cornips 0-1 
Hans Derendorp Hans Donker 0-1 
Robbert Lubbers Henk Kelderman 1-0 
Henk ter Horst Jan Vermeer 0-1 
René de Goeij Gerrit Jansen 1-0 

ronde 6  
Paul de Freytas Martijn Boele 0-1 
Gert Blok Henk Kuiphof rem 
Fritz 8 Rob Cornips 1-0 
Horst Eder Albert Marks 0-1 
Rolf Hendriks Jan Vermeer 0-1 
Hans Donker Ko Kooman rem 
Henk ter Horst Robbert Lubbers 0-1 
René de Goeij Hans Derendorp 1-0 
Gerrit Jansen Henk Kelderman 0-1 
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ASV 10 is een uniek schaakteam in Nederland. 
Jarenlang al is de gemiddelde leeftijd van dit team rond 
de tachtig jaar. En het mooie is, dat het de mannen niet 
aan te zien is. Nog altijd wordt op het scherpst van de 
snede gestreden en als het even kan, wordt de volledige 
vier uur gebruikt. Opvallend daarbij is, dat de 
vermoeidheid in het vierde uur altijd bij de tegenstander 
toeslaat. In het eerste duel van het seizoen werd nipt 
verloren van stadgenoot De Sleutelzet. In de eerste 
thuiswedstrijd van het seizoen wachtte Het Kasteel 6 op 
een vrijdagavond in ons clublokaal. In de kantine zaten 
de zes strijders ieder aan een eigen tafel als ware het 
grootmeesters. Maar die egards verdienen onze 
routiniers. Net als tegen De Sleutelzet maakten de 
spelers van ASV 10 er weer boeiende potjes van. Met 
het stijgen der jaren lijkt de angst voor fouten te 
verdwijnen, waardoor onbevangen spelend de mooiste 
dingen gebeuren. Deze keer was Hein van Vlerken iets 
te onbevangen. In een ingewikkelde stand leek Hein het 
betere van het spel te krijgen. Hij overzag echter dat na 
een ruil een stuk ongedekt bleef. Met een stuk minder 

streed Hein van Vlerken onverdroten verder tegen een 
meisje die zo’n 65 jaar jonger was. Na nog meer 
materiaalverlies was de nederlaag onafwendbaar. Ook 
Hans Meijer speelde uitstekend aan het topbord. Alleen 
zijn zwakkere pionnenstructuur was een bron van zorg. 
In zijn ijver om gene pionnen kwijt te raken, miste Hans 
een trucje en toen ging er een toren af. Na die 0-2 pakte 
Jan Sanders een remise. Jan Sanders had allerlei 
pogingen ondernomen om de aanval te kiezen. De 
tegenstander bleef echter overeind. Na dameruil werd 
de vrede getekend. Bob Hartogh Heijs bleef goed 
overeind tegen een sterke toernooispeler. In het derde 
uur miste Bob Hartogh Heijs echter een tussenschaak, 
waardoor hij een stuk niet meer terug zag. Ook hier 
verlies, maar bij Wim Peters keerden de kansen nog wel 
eens. Na de opening leek Wim op een snelle zege af te 
stevenen. Vervolgens koos Wim Peters een te 
opportunistische weg. Het kostte twee stukken, maar 
vrijpionnen en actieve torens waren de compensatie. De 
tegenstander wist zich echter helaas los te wurmen en 
toen won Wim Peters nog wel één stuk terug, maar dat  

ASV 10 nog zonder punten,  
maar het spelplezier is groot 

Erik Wille 

Stand Daglichtschaak 03 nov 2009  
Ranglijst Competitie 2009/10 na ronde 6 seizoen 09/10 

Pos Voornaam Naam Score Rtg Perc. Prt W-Z TPR 
1 Fritz 8 4 1845 100 4 0 2086 
2 Albert Marks 3,5 1757 58 6 -2 1746 
3 Martijn Boele 3 1982 100 3 -1 2168 
4 Rob Cornips 3 1791 60 5 -1 1786 
5 Jan Vermeer 3 1758 50 6 0 1666 
6 Hans Donker 3 1705 50 6 2 1561 
7 Horst Eder 3 1602 50 6 0 1598 
8 Robbert Lubbers 3 1497 50 6 0 1528 
9 Henk Kelderman 3 1365 50 6 0 1349 
10 Dick Hajee 2,5 1697 83 3 1 1953 
11 Rolf Hendriks 2,5 1598 42 6 0 1618 
12 Henk Kuiphof 2,5 1618 83 3 -1 1839 
13 Piet Noordhuis 2,5 1605 50 2 0 1686 
14 Ko Kooman 2,5 1593 42 6 0 1469 
15 Paul de Freytas 2 1902 67 3 1 1931 
16 Bas van Riel 2 1771 67 3 1 1674 
17 Hans Derendorp 2 1399 33 6 0 1399 
18 René de Goeij 2 1218 33 6 0 1263 
19 Gert Blok 1,5 1705 75 2 0 1799 
20 Henk ter Horst 1,5 1497 0 3 1 1221 
21 Jerry van 't Hul 1 1239 33 3 -1 1270 
22 Gerrit Jansen 0 1038 0 6 0 943 
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Als we na 2 rondes het net ophalen, dan moeten we 
constateren, dat het 4e alles uit de kast heeft gehaald en 
dat dit ook is beloond! 
 
In de 1e ronde speelden we uit tegen Ede,een 
medekandidaat voor degradatie, en wonnen we nog 
redelijk gemakkelijk. 

In de 2e ronde mochten we tegen promotiekandidaat 
Bennekom. 
Deze wedstrijd werd een geweldig gevecht met Ivo, die 
de zeer sterke Hotze Hofstra tot het uiterste dwong 
maar ondanks zijn goede stelling in tijdnood sneuvelde. 
Verder remises van een weer goed spelende Paul, 
Martin, Koen en Anne Paul. 

was te weinig. Het slotstuk was voor Henk Kelderman. 
Zijn tachtig jaar jongere tegenstander had Henk 
Kelderman in een eindspel gelokt. Daarin vond de 
jongeling niet de winstweg en ineens kwam Henk 
Kelderman gewonnen te staan. Zie diagram: 

Er werd 1. g5+ Kf2 gespeeld en vervolgens ging Henk 
Kelderman met koning en dame achteruit, terwijl de 
kansen juist aan de voorkant van de g-pion liggen. Maar 
laat ik als eindspel-analfabeet nu geen eindspelles gaan 
geven. Het risico dat ik onzin schrijf is dan levensgroot. 
Maar vijftien man omzoomden de strijd tussen oud en 
jong. De spanning was groot, ondanks de ½-4½ 
tussenstand. Met de angst in de ogen bood de jongeling 
Henk Kelderman een aantal keren remise aan. De 
derde keer accepteerde onze nestor. Zo kwam bij 1-5 
een eind aan een mooie wedstrijd. Onze veteranen 
hadden weer met veel plezier gestreden en dat plezier 
viel ook op de gezichten af te lezen. Ik hoop dat ik ooit 
oud genoeg ben om in dit team mee te mogen doen. En 
als ik het dan nog half zo goed kan als deze spelers, 
dan ben ik dik tevreden.  

ASV 4: goed uit de startblokken 
Anne Paul Taal 
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Wat er toen overbleef zal ik hier met jullie delen, want 
de voor Murat ingevallen Daan wist tegen de sterke 
Martin Pauw met de volgende mooie partij gelijk te 
maken! 
 
Pauw,M (1960) - Holtackers,D (1949)  
OSBO promotieklasse 2009-2010 Arnhem (2), 
31.10.2009 
Commentaar: Daan 
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.Pge2 Pf6 4.d4 cxd4 5.Pxd4 d6 
6.Lg5 Db6 7.Lxf6 gxf6 8.Pb3 e6 9.Dd2 Ld7 10.0–0–0 
[10.Pb5!? Pe5 11.Dd4 is een idee, maar na 11...Dxd4 
12.P3xd4 Kd8= is er weinig aan de hand.]  
10...0–0–0 11.f4 h5 12.Kb1 [Ook hier is 12.Pb5!? 
interessant; mijn eerste idee was om hierop te reageren 
met  
A) in ieder geval is 12...Kb8 13.Kb1 (13.Pxd6?? Le8–+) 
13...a6= ook mogelijk, al zit er nu minder dynamiek in de 
stelling;  
B) 12...Pe5!? 13.Pxd6+ (de reden waarom ik niet zeker 
was van 12...Pe5 was 13.Dc3+! Kb8 14.fxe5 Lxb5 
15.exf6 Lc6!?© met pionwinst voor wit, maar ook met 
redelijke compensatie voor zwart dankzij het sterke 
loperpaar en centrum) 13...Lxd6 14.Dxd6 Lc6 15.Dc5 
Txd1+ 16.Kxd1 Dxc5 17.Pxc5 Pg4 18.Ke2 b6 19.Pd3 
Lxe4³]  
12...a6 [Om niet steeds weer te hoeven checken of Pb5 
wel of niet gevaarlijk is. Ook mogelijk is 12...Kb8= ] 
13.Ld3 [Dit lijkt geen logisch veld. Beter is 13.Le2² (of 
13.g3!?).]  
13...Kb8 14.Thf1 [En hier is 14.The1 logischer: 14...Le7 
is nu niet zo handig vanwege de eventuele dreiging 
Pd5.]  
14...Le7 15.f5 [Wint ruimte, maar geeft ook de zwarte 
velden uit handen. Mogelijk is nog altijd 15.Le2 ] 
15...Tdg8 16.Tf3  

16...h4 [Een lastig besluit: staat de pion beter op h5 of 
op h4? Ook mogelijk is 16...Pe5 17.Th3 Lc6= maar na 
de tekstzet wordt het spel wat tactischer.]  
17.Th3 Pe5 18.Tf1 Pg4 [Ook nu is 18...Lc6 weer een 
idee.]  
19.Df4 [Het is de vraag hoe zwart verdergaat na 19.De1 
aangezien 19...Pe5 20.Dd2 zetherhaling is.] 19...Lf8!? 
20.g3?! [Deze zet is onnauwkeurig. Na 20.Df3= is er 
nog niks aan de hand.]  
20...Lh6 21.Df3  
 

 
21...Pe3!? [Mijn tegenstander was al in hevige tijdnood 
dus wilde ik het spel verscherpen, maar objectief is 
21...Pe5! 22.Dd1 hxg3 23.hxg3 Lg5³ beter.]  
22.Te1 [Aangezien het bezit van de h-lijn vanaf nu een 
belangrijk thema is, is 22.Th1!? een aardig alternatief: 
22...exf5!?  
A) 23.Pd5?! Dd8! 24.Txh4 (24.Pxe3?? fxe4–+) 24...fxe4 
25.Lxe4 f5!³ en zwarts loperpaar wordt erg sterk;  
B) 23.exf5 23...Lc6 24.Le4 Tg5 25.Txh4 Txf5 26.De2 
Te5 27.Dd3 d5 28.Lf3 Pf5=]  
22...hxg3 23.hxg3  

 
23...Lg5!? [Ook 23...Pg4 ziet er interessant uit, maar de 
tekstzet zet een aardige val...]  
24.Teh1? [... en wit loopt erin. Twee speelbare 
alternatieven voor wit zijn 24.Txh8!? Txh8 25.a4!  
A) wat veiliger dan 25...Lc6 26.a5 Da7 27.Th1!? 
(27.fxe6 fxe6 28.Pe2 e5=) 27...Tc8?! (27...Tf8!?=) 
28.Dh5! exf5 29.Dxf7 Ka8 30.De6!? Db8 31.Pd4²;  
B) 25...Da7 26.a5 (26.Th1 Txh1+ 27.Dxh1 Pg4=) 
26...Ka8=; 24.Dh1 Dd8 25.Txh8 (25.Pd4?? Txh3 
26.Dxh3 Th8 met damevangst...) 25...Txh8 26.Dg1 Pg4 
27.Le2 (27.Dd4 Dc7³) 27...Pe5 28.Td1 Lc8 29.Dd4=]  
24...Txh3 25.Txh3 exf5! 26.exf5 Pxf5! 27.Th1 [27.Lxf5 
Lxf5 (veel overtuigender dan 27...Dg1+ 28.Pd1 Lxf5 
29.Th1 Lg4 30.Dxb7+ Kxb7 31.Txg1 f5³) 28.Th1 Dc6∓]  
27...Pe3 28.a3?! [Beter is 28.Te1 Le6∓]  
28...Lc6?! [Maar nu zet zwart niet door, op basis van 
een misrekening. Na 28...f5! 29.Te1 Le6–+ heeft zwart 
de gehele stelling onder controle.]  
29.Le4  
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29...d5? [A tempo gespeeld - en gelijk zag ik dat ik me 
verteld had. De "bluf" van het zelfverzekerd spelen 
werkte echter goed, blijkens het vervolg, maar correct is 
uiteraard 29...f5 30.Lxc6 Dxc6 31.Dxc6 bxc6∓]  
30.Lh7?? [Twee keer verdedigd, drie keer aangevallen: 
30.Pxd5 Lxd5 31.Lxd5=; maar niet 30.Lxd5?? (waar ik 
vreemd genoeg weer wel rekening mee gehouden had) 
30...Lxd5 31.Pxd5 Dc6–+ Na de tekstzet is alles weer in 
orde voor zwart.]  
30...d4 31.Pe4 Te8 [zwart wint eenvoudig na 31...Te8 
32.Tc1 Th8 33.Lf5 d3!–+; nog iets overtuigender zou 
31...f5! 32.Lxf5 (32.Lxg8 Lxe4 33.Dh5 Dxb3–+) 32...d3!–
+ zijn geweest. Merk op dat de zwarte dame na de 
zesde zet niet meer van haar plaats geweken is, maar 
de hele partij een onaangename druk op de witte 
stelling heeft uitgeoefend...]  0–1 
 
Het spektakelstuk van de middag was de partij van 
Ruud. Een geconcentreerd spelende Teunis Bunt kwam 
met een levensgevaarlijke aanval en offerde daarbij een 
loper. Hij joeg Ruud het hele bord over en Ruud had 
nog maar weinig tijd ! Teunis had nog alle tijd en 
gebruikte die ook, maar tot een ieders genoegen wist 
onze secretaris overeind te blijven en met nog enkele 
tientallen secondes, de aanval over te nemen en Bunt 
zelfs mat te zetten (zie partij). 
 
Bunt,Teunis - Wille,Ruud 
ASV 4 - Bennekom 1, 31.10.2009 
1.c4 Pf6 2.Pc3 d5 3.cxd5 Pxd5 4.Pf3 c6 5.e4 Pf6 
6.Lc4 e6 7.d4 Le7 8.0–0 0–0 9.a4 Dc7 10.Dc2 Pbd7 
11.e5 Pd5 12.Ld3 g6 13.Pxd5 exd5 14.Lh6 Td8 15.e6 
Diagram  

15...Pf8 16.exf7+ Kxf7 17.Pe5+ Kg8 18.Lxg6 hxg6 
19.Pxg6 Dd6 20.Pxe7+ Dxe7 21.Ta3 Diagram  

21...De4 22.Dd2 Pe6 23.Tg3+ Kf7 24.Te1 Dh7 25.Tf3+ 
Ke8 26.Tf8+ Kd7 27.Tf6 Te8 28.Dd1 Dg8 29.Df3 Kc7 
30.Lf4+ Pxf4 31.Dxf4+ Kb6 Diagram  

32.Tc1 Ld7 33.Dd2 Tad8 34.Tf3 Te4 35.Db4+ Kc7 
36.Tb3 Lc8 37.Da5+ Kd7 38.Dxa7 Tde8 Diagram  

39.Kf1 Dg5 40.Dc5 Dd2 41.Dc3 De2+ 42.Kg1 De1+ 0–
1 
 
Een pure sensatie hing in de lucht en Siert stond remise 
tegen eindspelspecialist Ed de Beule! 
Twee uur lang duurde zijn examen en toen had Siert de 
remise en hiermee de winst voor ons 4e team!  
 
Geweldig om zo de competitie te starten! Bedankt 
mannen!! 
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Redactie ASV Nieuws 
uitgebreid met jonge 

enthousiaste 
medewerker! 
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