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Ergens heb ik het gevoel dat ik iets vergeten 
ben. Het is de gebruikelijke bende bij de re-
dactie, partijen slingeren wat in het rond, een 
checklist die er niet helemaal afgecheckt uit-
ziet (of juist wel?), toegestuurde diagrammen 
en een handgeschreven velletje. Dit laatste 
komt nog maar weinig voor in het tijdperk van 
Internet en E-mail. Moest ik nog even overty-
pen. Er liggen ook nog wat partijverslagjes 
van ASV 7 teamgenoten waar ik nog een verhaaltje van 
zou malen, voor En Passant. Zal ik dat maar laten zit-
ten? Of toch maar niet? Het staat eigenlijk al in deze 
Nieuws. En wat zie ik daar nu opeens ook nog liggen…? 
Hola. Dat is niet zo mooi.  Het is het wedstrijdformulier 
van de laatst gespeelde wedstrijd ASV 7 – Duiven1. 
Had ik vandaag (zondag 21 november) vóór 6 uur nog 
op de bus moeten doen. Vergeten. Dan maandag maar. 
Hopelijk komt het nog op tijd aan en wordt ASV 7 niet 
gestraft door deze nalatigheid. Maar ja, druk en zo. De 
kopij stroomde in grote hoeveelheid binnen en het wed-
strijdformulier is wat in de vergetelheid geraakt. Straks 
krijgen we twee matchpunten in mindering. Ik moet er 
niet aan denken. Dan kan ik gelijk wel gaan. 
Deze ASV-Nieuws staat werkelijk weer BOL van allerlei 
zeer fraaie bijdragen. De redactie hoefde niet eens aller-
lei trucs uit te halen om goed uit te komen met het aan-
tal pagina’s. Alles ging deze keer goed. Tenminste, dat 
denk ik. Maar toch heb ik een gevoel dat ik iets vergeten 

ben… Misschien een “Ruimte voor Aanteke-
ningen”. Even kijken of ik dat er nog ergens 
in kan persen. 
Er zijn veel wedstrijdverslagen van allerlei 
teams, met allerlei mooie partijen en partij-
fragmenten. Niet alle teams hebben een aar-
dig verhaal in elkaar gezet, maar we gaan de 
goede kant op. ASV 1 en 4 zijn allebei heel 
sterk aanwezig met elk wel twee lijvige ver-

slagen. Verder is er te lezen hoe het ASV 2, 3, 4 en 5 is 
vergaan. En er is een langdradig verhaal over ASV 7. 
Maar waar blijft een verslagje van bijvoorbeeld ASV 6? 
Kom op Tijs! Wakker worden man!! 
En ASV 8, 9 en 10? AKTIE!! 
Want de volgende Nieuws verschijnt alweer op….. 
Veel leesplezier, 
namens de redactie,                       Ignace Rood 
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Het seizoen 2004-2005 is inmiddels 14 clubavonden on-
derweg en we kunnen slechts constateren dat het ASV 
nog immer goed gaat. De interne competitie wordt uit-
stekend bezocht en de eerste resultaten van onze tien 
teams liegen er ook niet om. De sfeer is uitstekend en 
we lijken daarmee al aardig gewend in onze nieuwe 
thuishaven(s).  
 
Ook onze jeugdafdeling floreert al moeten we daar wel 
een tegenvaller melden. Na ruim een jaar trouwe dienst 
zal Herman van der Meulen binnenkort moeten stoppen 
als jeugdleider. Ander werk verhindert Herman zijn hob-
by verder te kunnen uitvoeren. Jammer! Herman, be-
dankt voor je inzet en we verliezen je gelukkig niet uit 
het oog, want je blijft gelukkig wel lid van ASV en speler 
van ASV 8. Dit verlies noopt ons meteen tot een oproep. 
De jeugdleiding heeft na het stoppen van Heleen Drijver 
en Herman van der Meulen dringend versterking nodig. 
Heeft u interesse om met een enthousiaste groep scha-
kers de jeugd de finesses van ons prachtige spel bij te 
brengen, neem dan eens contact op met Frank Schleip-
fenbauer of Tijs van Dijk.  
 
Clublokaal 
Afgelopen week hebben we met het Stichtingsbestuur 
van de scoutingvereniging bijgepraat over de eerste 
maanden als verhuurder en huurder. Verschillende za-
ken passeerden daarbij de revue. We praten u even bij: 
1.    Het inrichten en opruimen van de speelzaal 

De scouting kan definitief geen vrijwilligers vinden 
om de tafels en stoelen neer te zetten en weer op te 
ruimen. Dat betekent dat de leden van ASV dat 
structureel zelf moet doen. Het klaarzetten van het 
meubilair gebeurt door de jeugdleiding. Het oprui-
men kan vanzelfsprekend pas nadat de laatste partij 
in een zaal uitgespeeld is. Het bestuur van ASV 
doet een dringend beroep op u om te assisteren bij 
het ontruimen van de zalen. Hier geldt heel duidelijk 
“Vele handen maken licht werk”. Met nadruk wil-
len wij dan ook stellen dat het geen voorrecht van 
de bestuursleden is om te mogen opruimen! Als ie-
dereen een handje helpt aan het eind van de avond 
dan is het zo klaar en dan kan er nog geruime tijd 
gevluggerd worden in de kantine. 

2.    Kantine 
Sinds afgelopen donderdag staan er in de kantine 
tenminste drie tafels om te kunnen vluggeren. Zo 
hebben de senioren tussen 19.00 en 20.00 uur weer 
hun vertrouwde stek om wat vrij  te schaken en 
daarmee worden ook de jeugdtrainingen niet meer 
gestoord. Ook kan na afloop van de interne compe-
titie weer in de kantine gevluggerd of geanalyseerd 
worden, zoals we dat gewend waren. Overigens zal 
nog dit jaar in de kantine een andere bar worden ge-
plaatst met wat meer mogelijkheden voor de vrijwilli-
gers van de scouting. 

3.    Toegankelijkheid voor gehandicapten 
Vooralsnog blijft de benedenzaal alleen toegankelijk 

voor rolstoelers. De scouting werkt er heel hard aan 
om tenminste ook de bovenzaal rolstoeltoegankelijk 
te maken. 

4.   Materiaalopslag 
Binnen niet al te lange tijd gaan de vertrouwde ma-
teriaalkasten van ASV verdwijnen. In ruil daarvoor 
hebben we een vaste kast in het trappenhuis naast 
de ingang van de benedenzaal.  

5.   Stoelen 
ASV heeft het verzoek gekregen om de stoelen die 
nu in de benedenzaal gebruikt worden te vervangen 
door makkelijker stapelbare stoelen te vervangen. 
We gaan bekijken of we dat verzoek op korte termijn 
kunnen honoreren. 

6.   Donderdag vóór Sinterklaas 
In de week voor 5 december zijn de leden van de 
scoutingvereniging druk met het opluisteren van al-
lerlei Sinterklaasfeesten. Om die reden kunnen wij 
op de donderdag voor Sinterklaas (dit jaar op 2 de-
cember) geen gebruik maken van de zaal naast de 
kantine. Het speeltempo van de rapidavond wordt 
op deze avond ook éénmalig ingekort tot 20 minuten 
p.p.p.p. Doordat er die avond ook in het gebouw 
overnacht wordt, zal het schaken na de competitie 
die avond wat eerder dan gebruikelijk eindigen. 

7.   Internet 
We gaan samen met de scouting bekijken of het 
(betaalbaar) mogelijk is om alle zalen in het gebouw 
van internetaansluitingen te voorzien. Als dat lukt, 
kan ook ASV van internet gebruik maken. Met name 
voor trainingsdoeleinden (www.schaakacademie.nl) 
zou dat heel plezierig zijn. 

8.   Informatie 
Binnenkort kunnen we onze prikborden met toer-
nooiaankondigingen en ander nieuws weer ophan-
gen. Deze informatie vindt u dan in de gang bij de 
kantine en de bovenzaal. 

9.   Oploswedstrijd 
Het demonstratiebord voor de oploswedstrijd vind u 
al weer enkele weken in de kantine. U kunt dus 
voortaan onder het genoegen van een drankje het 
probleem oplossen. 

 
In de komende bestuursvergadering zullen nog enkele 
praktische zaken besproken worden en daar komen we 
uiteraard in het volgende nummer van ASV-Nieuws op 
terug.  
 
Interne competitie 
De interne competitie is inmiddels elf ronden en een ra-
pidavond oud en ook de bekercompetitie is gestart. De 
opkomst op de clubavonden is ronduit goed te noemen. 
Opvallend is dat er 22 spelers zijn die tenminste negen 
keer geweest zijn. Gelet op de reisafstand mag Fokke 
Jonkman wel tot de aller trouwste ASV-ers gerekend 
worden. Nagenoeg iedere donderdag reist Fokke 125 
km heen en na zijn meestal lange partij ook weer 125 
km terug. Grote klasse!!  

Van het bestuur 
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De gemiddelde opkomst bedraagt bijna 45 spelers en 
dan rekenen we de externe partijen niet mee. Inclusief 
de teamwedstrijden zijn er steeds zo’n 50 ASV-ers aan 
de Monnikensteeg te vinden. Dat is een forse stijging 
ten opzichte van de laatste jaren, maar dat is met het 
gegroeide aantal senioren wel te verklaren. We hebben 
dit seizoen immers al 14 nieuwe spelers op de club-
avond mogen verwelkomen en het merendeel daarvan 
is ook daadwerkelijk lid geworden en blijkt bovendien 
trouwe bezoekers van de clubavonden. 
 
Externe competitie 
De zaterdagteams hebben inmiddels drie ronden ge-
speeld en ASV 5 tot en met 10 hebben er twee wedstrij-
den op zitten. De resultaten zijn tot op heden niet slecht. 
ASV 1 zit in een loodzware tweede klasse. Gelukkig 
wonnen zij het cruciale duel met UVS vrij makkelijk, zo-
dat de weg onhoog weer ingeslagen lijkt. ASV 2 hand-
haaft zich vrij overtuigend in de subtop en ASV 3 speelt 
zelfs met de besten mee. Zoals verwacht gaat ASV 4 
een moeilijk jaar tegemoet, waarin handhaving het doel 
is. De komende wedstrijd tegen De Schaakmaat 2 zal 
veel duidelijk maken. ASV 5 staat zeer verrassend al na 
twee ronden twee punten voor op alle concurrenten. Dat 
is overigens geen garantie voor een titel. De Toren 2 is 
immers een lastig te bestrijden tegenstander. ASV 6 
staat samen met Elster Toren 2 met twee zeges eerste 
in de derde klasse. Ook ASV 7 doet het uitstekend, 
waarbij het gelijkspel tegen Duiven 1 gerust als een top-
prestatie beschouwd mag worden. Ook ASV 8 is nog 
zonder puntverlies. Dat lukte in die vierde klassepoule 
alleen Veenendaal 5 ook. Onze veteranen van ASV 9 
pakten bij Westervoort 2 hun eerste punt en ASV 10 
staat met De Toren 5 met drie punten gedeeld eerste, 
maar daar moet de kracht van Mook 2 gevreesd wor-
den.  
Kortom: het belooft weer een mooi seizoen te worden. 
 
ASV 3, 4 en 5 nemen dit seizoen deel aan de OSBO-
cup. De eerste wedstrijden moeten vóór 15 januari ge-

speeld worden. ASV 4 treft ZSG 2 in Arnhem en ASV 3 
moet naar Wageningen 4. ASV 5 is vrij in de voorronde 
en zij moeten in de eerste ronde thuis aantreden tegen 
Mook 1. Mochten ASV 3 en 4 de voorronde doorkomen, 
dan wacht ook hen in de eerste ronde thuiswedstrijden. 
ASV 3 tegen Veenendaal 3 en ASV 4 tegen Caissa El-
burg. 
 
Het OSBO-snelschaakkampioenschap voor clubteams 
zal dit seizoen in Wageningen gehouden worden. Afge-
lopen jaar was ASV met acht teams vertegenwoordigd 
en we hopen natuurlijk ook dit jaar met zoveel teams te 
kunnen gaan. 
 
Ledenvergadering 
We hebben een wijziging in het jaarprogramma doorge-
voerd. De Algemene Ledenvergadering is verschoven 
van 27 januari 2005 naar 3 februari 2005. Dat betekent 
dat de 20e ronde van de interne competitie op de laatste 
donderdag van januari gespeeld wordt. 
 
ASV-ers spelen internationaal 
Saifudin Ayyoubi en Sherman Maduro hebben in okto-
ber voor hun land meegedaan aan de Olypiade voor 
landenteams. Afghanistan en Nederlandse Antillen 
speelden een bescheiden rol in het ruim 120 landen tel-
lende toernooi op Mallorca. Toch mooi dat ASV daar 
met twee spelers vertegenwoordigd was. Beide spelers 
hebben gelet op de sterke tegenstand ASV op een 
waardige manier op de wereldkaart gezet. 
 
NIVON-daglichtschaak 
Jan Vermeer is namens ASV de organisator van deze 
schaakactiviteit. Op zeven dinsdagmiddagen wordt er 
geschaakt in Activiteitencentrum De Molenbeek aan de 
Molenbeekstraat. Deze gemoedelijke schaakmiddagen 
moet u beslist eens bezoeken. Meer informatie kunt u 
krijgen bij Jan Vermeer. De volgende schaakmiddagen 
zijn op 7 december en 11 januari a.s. 
 

ASV 2 verpletterd en verpletterend! 
Richard van der Wel 

ASV 2 is de afgelopen maand van de hel in de hemel 
terecht gekomen. 
Eerst volkomen vernederd door een schaakclubje uit 
Groningen, daarna in grootste stijl Winterswijk versla-
gen. 
De nederlaag tegen Lewenborg was verwacht.Die jon-
gens zijn zwaar favoriet in onze klasse en zullen waar-
schijnlijk met de vingers in hun neus kampioen worden. 
Dat de nederlaag zo groot zou uitvallen hadden we niet 
verwacht. De teams speelden beide met één invaller en 
die mochten het tegen elkaar uitvechten.Logische uit-
slag is dan remise. 
Theo heel erg bedankt voor het halfje. Een kwart van 
het totaal. 

Wat moet je er meer over vertellen? De nieuwe speel-
zaal is prima.De bar evenzo, en de analyseruimte is 
perfect. 
De overgang naar de nieuwe locatie zal door niemand 
vervelend worden gevonden. 
Pluimpje voor het bestuur.
(slijm slijm) 
Even de borden langs. 
 
Koert had zich samen met zijn 
sympathieke tegenstander be-
hoorlijk vergist in de partij. Bei-
de spelers dachten dat Koert 
weinig tot geen kans had gehad 
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op puntwinst, maar Koert vertelde mij een paar dagen 
later dat Fritz daar anders over dacht.Tot zo’n beetje de 
dertigste zet deed Koert leuk mee en stond zelfs iets be-
ter(volgens Fritz). Fokke deed ook leuk mee tot onge-
veer de dertigste zet maar helaas maakte hij toen een 
behoorlijke positionele fout waarna het eindspel niet 
meer te houden bleek. Fokke was hier uiteraard niet 
over te spreken. Gonzalo verloor de partij zoals hij ze 
zelf normaal gesproken wint. Pionnetje winnen en naar 
een gewonnen eindspel afwikkelen. Richard won zoals 
hij gewoonlijk nooit wint.Met wit de hele partij “niets” 
doen. De tegenstander wordt ongeduldig en forceert 
vlak voor de tijdscontrole.Dat leverde een stuk op en de 
partij. Fred speelde keurig en kwam goed te staan.
Helaas maakte Fred een jammerlijke fout en remise was 
het gevolg. Kees en Siert kan ik in één adem noemen.
De nederlaag diende zich na verloop van tijd vanzelf 
aan.Ze hadden niet echt kans op een beter resultaat. 
6-2 verloren!  
Zou het tweede zich herstellen van deze nederlaag? 
 
JA!!! 
In de wedstrijd tegen Winterswijk zijn we met Ivo vd 
Gouw als invaller voor Koert ijzersterk terugkomen in de 
race om het kampioenschap. Vorig jaar werd er met 

moeite gelijk gespeeld en we  verwachtten dus een 
moeilijke pot. Niets van dat alles. 
Bert nam om tactische redenen een vroege remise aan 
en verder liep het van een leien dakje. 
Fred was de enige met problemen vanwege (weer) een 
jammerlijke fout in goede stelling. 
Even dachten we dat hij zou verliezen maar met briljant 
spel wist Fred de partij naar zich toe te trekken. Even de 
laatste twee zetten: 
De dame van de tegenstander staat ongedekt op f6
(belangrijk) 
Fred geeft met zijn dame schaak op d8. 
Tegenstander doet in paniek Kh7(ipv Kg7) 
Fred doet dame x f6!! Uit. 
Het kan dus meezitten. 
Ivo jij bedankt voor je inzet en het halve punt.  
Goede invallers zijn goud waard. 
 
De volgende wedstrijd is uit tegen ENO uit Nijverdal. 
Dit is het team met de laagste gemiddelde rating uit de 
klasse. 
Gevaarlijk dus!! 
Voor de volledigheid de uitslagen en stand hieronder, 
volgende bladzijde. 
    



7 

  november 2004                                                                                ASV-Nieuws 

Hoi, ik ben vrij nieuw en heet Vincent Theissen. 
Ik doe hier ook de jeugd, dat gaat heel goed want die 
zijn we aan het reviseren. We hebben nog wel les-
gevers nodig, dus voel je je aangesproken, meld je aan! 
Van oorsprong kom ik uut Zutphen, daar doe ik ook de 
Jeugd bezig houden met schaak. Mijn hobby’s verder 
zijn Jongleren, Go, gitaarspelen (sinds kort), Games en 
poker (om geld). De laptop die we voor de jeugd vroe-
gen, hoeft niet meer geregeld te worden, we hebben nu 
een computer! 

Even voorstellen…. 
Vincent Theissen 

ASV 2                     1939 - Lewenborg            2058 2  - 6 
 
1. Koert van Bemmel          1983 - Adrian Clemens       2283 0  - 1 
2. Fokke Jonkman             2073 - Martin Riksten       2146 0  - 1 
3. Gonzalo Tangarife Ramirez 1948 - Harold van Heeringen 2121 0  - 1 
4. Richard van der Wel       1903 - Francois Wehkamp     2072 1  - 0 
5. Fred Reulink              1922 - Bart van Gelder      2048 ½  - ½ 
6. Kees Verkooyen            1921 - John Riksten         2060 0  - 1 
7. Theo Jurrius              1865 - Roelof Rubingh       1791 ½  - ½ 
8. Siert Huizinga            1896 - Arjan Blokzijl       1946 0  - 1 
 
   ASV 2                     1945 - WSG Winterswijk    1864 6½ - 1½ 
 
1. Fokke Jonkman             2073 - Zdravko Duvnjak    1960 ½  - ½ 
2. Gonzalo Tangarife Ramirez 1948 - Jozo Vulic         1883 1  - 0 
3. Richard van der Wel       1903 - Henri Abbink       1860 1  - 0 
4. Ivo v/d Gouw              1905 - Marcel Krosenbrink 1903 ½  - ½ 
5. Bert Buisman              1990 - Bert te Sligte     1835 ½  - ½ 
6. Fred Reulink              1922 - Peter Hoens        1906 1  - 0 
7. Siert Huizinga            1896 - Dick Boogaard      1811 1  - 0 
8. Kees Verkooyen            1921 - Arjan van Lith     1750 1  - 0 

 
Stand Klasse 3B 
    Klasse 3B        Mp Bp  1  2 3   4  5  6   7   8   9   10 
1.  Unitas 2         6  15½ x  . .   5½ .  .   .   4½  5½  . 
2.  Lewenborg        5  16  .  x .   .  6  4   .   .   .   6 
3.  Groningen 3      4  13½ .  . x   3½ .  .   .   .   4½  5½ 
4.  Haren 1          4  13  2½ . 4½  x  .  6   .   .   .   . 
5.  ASV 2            4  13  .  2 .   .  x  .   4½  6½  .   . 
6.  Sneek 2          3  11½ .  4 .   2  .  x   .   .   .   5½ 
7.  Dr. Max Euwe 2   2  11½ .  . .   .  3½ .   x   3½  4½  . 
8.  WSG Winterswijk  2  9½  3½ . .   .  1½ .   4½  x   .   . 
9.  ENO              0  9½  2½ . 3½  .  .  .   3½  .   x   . 
10. herikon bv/Borne 0  7   .  2 2½  .  .  2½  .   .   .   x 
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Na de zeperd in Breda waar het eerste na een spannen-
de strijd lang uitzicht had op winst maar uiteindelijk met 
lege handen naar huis toe kon moest ASV 1  in zijn eer-
ste thuiswedstrijd in Lorentz ondernemerscentrum op-
nieuw een nederlaag incasseren. Echt nodig was dat 
wederom niet, al viel er dit keer een stuk minder span-
ning te beleven. 
Al na een uurtje spelen vroeg invaller Bert Buisman aan 
Remco of hij remise mocht aanbieden. Vanuit een Colle 
waren al snel de meeste stukken geruild en bleef er een 
saaie stand over. Op hetzelfde moment liet Otto zich op-
timistisch uit over zijn stelling, leken Remco en Eelco 
een langdurige verdediging voor de boeg te hebben, 
was er bij Wouter niet veel aan de hand, hadden Peter 
en ik een duidelijk initiatief en was het alleen Sander die 
op zijn vertrouwde manier  zijn tegenstander leek te 
gaan overspelen. De eerste tegenvaller kwam van Ot-
to’s bord. Zijn optimisme bleek ongegrond want al snel 
stond hij voor de keuze om of zonder enige compensa-
tie zijn belangrijke d-pion te verliezen, of door het geven 
van de kleine kwaliteit nog wat door te rommelen. Otto 
koos voor het laatste, maar was kansloos. Bovendien 
was Berts remise-aanbod geweigerd. Zijn geïsoleerde 
d-pion was voor de tegenstander aanleiding genoeg om 
door te spelen en na een middag lang  peuteren leverde 
hem dat een vol punt op. Maar eerst was er de partij van 
Peter. In een siciliaans vleugelgambiet had hij sterke 
druk en op een gegeven moment keken Eelco en ik el-
kaar aan met een blik van verstandhouding: dit is ge-
wonnen voor wit: 
 
Boel,Peter - Burg,Twan [B20] 
ASV–1 - HMC 2  3,5 - 4,5 09.10.2004 
 
1.e4 c5 2.a3 e6 3.b4 cxb4 4.axb4 Lxb4 5.Lb2 Pf6 6.e5 
Pd5 7.c4 Pc7?! [m.i. is  7...Pe7 sterker, van waar het 
paard via g6 of f5 bij de verdediging betrokken kan wor-
den. Maartje de Jonge speelde zo tegen mij vorig jaar in 
de uitwedstrijd tegen Paul Keres] 8.Pc3 [want nu is 8.
Dg4! sterk. Na bijv. 8...0–0 9.Ld3 Pc6 10.Pf3 heeft zwart 
geen tijd voor 10...d5? (10...d6) vanwege 11.Lxh7+ ] 8...
Pc6 9.Pe4 De7 10.Dg4 Kf8 11.Pf3 Pe8 12.Ld3 d5 13.
exd6 Lxd6 14.Pxd6 Dxd6 15.La3 Pb4 16.Dd4 De7 
17.0–0  
 
Diagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Wit heeft duidelijk compensatie voor de pion; een een-
voudig en sterk alternatief was 17.Lxb4 Dxb4 18.Txa7 
waarna zwart moeite blijft houden om tot volledige ont-
wikkeling te komen, bijv. 18...Txa7 19.Dxa7 Ld7 20.0–0 
Lc6 21.Tb1 met sterke druk] 17...a5 18.Lxb4 [of 18.Tfb1 
Ta6 (volgens Peter was zijn tegenstander 18...Pc7 van 
plan geweest, maar dan volgt sterk 19.Lxb4 axb4 20.
Txa8 Pxa8 21.Txb4!) 19.c5 Pc6 20.De3 Ta8 21.Pe5±] 
18...Dxb4 19.Pg5 [19.Tfb1] Peter gaf aan hier de greep 
op de partij te verliezen 19...De7 20.f4 h6 21.Pe4 f5 22.
Pg3 Dd6 23.Dc3 b6 24.Le2 Lb7 25.d4 Tc8 26.d5 Lxd5 
27.Kh1 Dc5 28.Tac1 Pd6 29.Ph5 Tg8 30.Pf6 gxf6? 
[30...Lxg2+!  won op slag : 31.Kxg2 gxf6+ is met 
schaak, bijv. 32.Kh1 Pe4 33.De1 b5–+] 31.Dxf6+ Pf7 
32.cxd5 Dxc1 33.dxe6 Dc7  
 
Diagram:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

34.Lc4? [Peter,die hier in hoge tijdnood was dacht zijn 
tegenstander met deze zet te beschwindelen waar 34.
exf7 Dxf7 (34...Tg7 35.Dxh6 Kxf7 36.Lf3) 35.Dxh6+ Tg7 
36.Lh5  het halve punt had gered. De zwartspeler pakte 
hier zijn dame, zette hem op b7 maar trok hem weer te-
rug. Peter reageerde direkt met : "je moet ermee zet-
ten!" . "Ja, rustig maar", was het antwoord... Helaas 
werd de dame op het beste veld gezet:] 34...De7!–+ 35.
exf7 Tg7 36.Dxh6 Txc4 37.Dh8+ Kxf7 38.Dh5+ Kg8 
39.Dxf5 Tc5 40.Dd3 Dd7 0–1 
 
Dat was een tegenvaller. Een andere tegenvaller was 
dat van mijn veelbelovende stelling na een over het 
hoofd geziene verdedigingszet niet meer resteerde dan 
een remisestand.Mijn trotse loper op c4 werd afgeruild 
en dat haalde alle muziek eruit. Remco had zich door 
passief maar degelijk op te stellen de aanvallende aspi-
raties van zijn tegenstander in toom weten te houden, 
althans in de partij. Tijdens het analyseren achteraf vlo-
gen de beide spelers elkaar alsnog zowat in de haren, 
want beiden vonden dat er met de ander niet te analyse-
ren viel... 

ASV 1   -   HMC Calder 2   3,5 – 4,5 
Olivier Bruning 
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Zoals gezegd was Sander echter zijn tegenstander aan 
het overspelen. Echt moeilijk werd het hem ook niet ge-
maakt: 
 
Berkhout,Sander - van Kerkhof [A45] 
 
1.d4 Pf6 2.Lg5 e6 3.e4 c5 4.d5 [4.e5 h6] 4...h6 5.Lxf6 
Dxf6 6.Pc3 d6 7.Lb5+ Pd7 8.dxe6 fxe6 9.Pf3 Dg6 
10.0–0 Le7 11.Ld3 Dh5? [11...Df7] 12.Pb5 Zwart ver-
liest nu zonder enige compensatie een pion 12...0–0 13.
Pc7 Tb8 14.Pxe6 Tf6 15.Pc7 Pb6 16.Le2 Kh8 17.Pd5 
Pxd5 18.Dxd5 Dg4 19.Pd4 Df4 20.g3 Tg6 21.Pf5 Lxf5 
[Sander hoopte hier op 21...Le6?? 22.Pxe7] 22.exf5 
Tg5 23.Ld3 c4 24.Le4 Lf6 25.Kh1?!  beter direkt 25.c3  
25...Dg4 26.c3 g6?? "... verliert die Nerven und öffnet 
sich die Pulsadern"  heb ik ooit ergens gelezen...*** 27.
f3! Dh3 28.Dxd6 gxf5 29.Dxb8+ Kh7 30.Lc2 h5 31.
Tad1 h4 32.g4 Kh6 33.Lxf5 Tg7 34.g5+  
Diagram : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[wint de dame, maar 34.Dh8+ Kg5 (34...Th7 35.Dxf6#) 
35.f4# was mat in 2. Reden genoeg om er nu maar eens 
mee te stoppen.]  1–0 
 
Bij de partij van Wouter viel op dat hij zijn koning heel 
lang in het midden liet staan. Toen hij eindelijk lang ro-
cheerde kwam zijn koningsloper enigszins in de ver-
drukking. Niettemin werd het evenwicht nooit echt ver-
broken en toen alles eenmaal werd dichtgeschoven was 
remise het onvermijdelijke resultaat. Bleef over de partij 
van Eelco. Lang leek hij het zwaar te verduren te krij-
gen, maar een nadere beschouwing leert dat hij de te-
rechte winnaar was: 
 

van de Bersselaar,Jeroen (2172) - de Vries,Eelco 
(2259) [E70] 
 
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Pge2 0–0 6.Pg3 
e5 7.d5 c6 8.Le2 cxd5 9.cxd5 b6?! een dubieus uit-
ziende zet, bedoeld om de tegenstander uit de theorie te 
halen. 10.h4 La6 11.h5 Dc8 12.Lg5 Pbd7 13.Dd2 
[volgens Eelco slecht, beter 13.Tc1 ] 13...Lxe2 14.
Pcxe2 Te8 15.f3 [ook hier drong 15.Tc1  zich op] 15...
Dc4 16.hxg6 fxg6 17.Lh6 Lxh6 18.Txh6 Tac8 19.Dg5 
Kf7 20.Dd2 [20.Pf5? werkt niet:  Db4+ 21.Kf2 gxf5 22.
Dxf5 Tf8 23.Txh7+ Ke8 24.De6+ Kd8 25.De7+ Kc7–+] 
20...Pc5 21.Pc1 Tc7 22.b3 Da6 23.Pf1 Tec8 24.Pe3 
Kg8 25.b4?  
Diagram  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wordt fraai weerlegd door Eelco. 25...Pcxe4! 26.fxe4 
Pxe4 27.Dd1 [27.Db2 Pg3 28.Pe2 (28.Kf2 Pf5) 28...Tc2 
29.Dxc2 Txc2 30.Pxg3 Tb2 31.Tc1 Dd3] 27...Da3 28.
Pd3 Tc3? [helaas wordt de partij enigszins ontsierd 
door een foutenfestival in tijdnood ; 28...Dc3+ wint over-
tuigend] 29.Dg4! Tc1+? [29...T8c7=] 30.Txc1 Txc1+ 31.
Pd1?? [gelukkig maakt wit hier de laatste fout. hij had 
zelfs de beste papieren gehouden na 31.Ke2 Dxd3+ 32.
Kxd3 Pf2+ 33.Kd2 Pxg4 34.Pxg4 Ta1+=] 31...Dc3+ 32.
Kf1 Dxd3+ 33.Kg1 Txd1+ 34.Kh2 Th1+ 0–1 
 
Helaas mocht het niet meer baten, de nederlaag was 
reeds een feit. Misschien heeft de bijna-eerste plaats 
van vorig jaar ( en de bijna- winst tegen het sterke 
ZZICT) te hoge verwachtingen geschapen? Dan kunnen 
nu, na twee nederlagen op rij de illusies in de kast en 
kan er vrijuit gespeeld worden. Een klinkende 
overwinning is wat er nu nodig is! 

ASV                               2128       -      HMC Calder 2                           2096      3½ - 4½ 
1. Eelco de Vries            2258       -      Jeroen van den Bersselaar       2172      1  - 0 
2. Otto Wilgenhof           2191       -      Tom Verhoeven                        2144      0  - 1 
3. Wouter van Rijn         2219       -      Ronnie de Hoog                        2133      ½  - ½ 
4. Sander Berkhout        2146       -      David van Kerkhof                     2114      1  - 0 
5. Remco de Leeuw       2122       -      Tim Mazajchik                           2103      ½  - ½ 
6. Peter Boel                  2096       -      Twan Burg                                2054      0  - 1 
7. Bert Buisman             1990       -      Gert de Rooij                             2051      0  - 1 
8. Olivier Bruning           2002       -      Bob Jansen                               1993      ½  - ½ 

*** een citaat van Kindermann naar aanleiding van wits 30.f3 tijdens de beroemde 16e partij Karpov-Kasparov, Moskou 1985 
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Deze keer bespreken we artikel 8 van 
de FIDE Regels voor het Schaakspel. 
Deze bepaling behandelt het noteren 
van de zetten. Artikel 8 behoort tot de 
Wedstrijdregels en bestaat uit 7 leden.  
 
Artikel 8.1 bepaalt, dat tijdens de partij 
elke speler verplicht is zijn eigen zetten 
en die van de tegenstander op de juiste 
wijze te noteren, zet na zet, zo duidelijk 
en leesbaar mogelijk, in de algebraï-
sche notatie, op het notatieformulier dat 
voor de wedstrijd is voorgeschreven.  
Een speler mag een zet van zijn tegenstander beant-
woorden alvorens die te noteren, als hij dit wenst. Hij 
moet zijn vorige zet opschrijven alvorens hij een nieuwe 
doet. Het aanbieden van remise moet door beide spe-
lers worden genoteerd. 
Als een speler niet in staat is te noteren, dan wordt de 
hem toegewezen bedenktijd bij het begin van de partij 
zoveel verminderd als de arbiter juist acht. 
 
Hoewel de inhoud van dit artikellid aan duidelijkheid wei-
nig te wensen overlaat toch het volgende. Er dient zet 
na zet te worden genoteerd. Met name in de laatste fase 
van een partij wordt tegen deze bepaling nogal eens ge-
zondigd.  
Ook de notatieverplichting van het remise-aanbod wordt 
door 95% van de schakers niet opgevolgd. Opvallend is, 
dat deze regel zowel in artikel 8.1 als in artikel 9.1, sub 
b, is opgenomen. Gevoeglijk zou dit voorschrift kunnen 
worden geschrapt uit artikel 8.1. 
 
Artikel 8.2 geeft aan, dat het notatieformulier tijdens de 
hele partij zichtbaar moet zijn voor de arbiter. 
 
Artikel 8.3 bepaalt, dat de notatieformulieren eigendom 
van de organisator van de wedstrijd zijn. 
 
Deze bepaling roept de vraag op in hoeverre de partij 
als zodanig, de gepleegde zetten, auteursrechtelijke be-
scherming geniet. M.a.w.: behoren de zetten, het gees-
tesgoed, aan beide spelers toe of worden die eigendom 
van de organisatie? Wellicht, dat we later in deze ru-
briek nog eens op deze interessante rechtsvraag in zul-
len gaan. 
 
Artikel 8.4 behelst een oude en vertrouwde regel. Als 
een speler minder dan 5 minuten over heeft op zijn klok 
en er niet minstens 30 seconden per zet wordt toege-
voegd, dan is hij niet verplicht zich aan de vereisten van 
artikel 8.1 te houden. Onmiddellijk nadat de vlag is ge-
vallen, moet de speler zijn notatieformulier volledig bij-
werken, alvorens een zet op het schaakbord te doen. 

 
Kortweg gezegd: de laatste 5 minuten 
hoeft men niet te noteren en na het 
vallen van de vlag moet men zijn nota-
tie bijwerken! 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 

Ernie: “Een remise-aanbod moet je noteren, hè Barth”? 
Barth: “Inderdaad Ernie, met het “=” teken, hè Ernie”. 
Ernie: “Ja Barth, met het “=” teken, hè Barth?” 
Barth: “ Ja hè Ernie!” 
 
Artikel 8.5, sub a, schrijft voor, dat als beide spelers vol-
gens artikel 8.4 niet behoeven te noteren, dan moet de 
arbiter of een assistent proberen aanwezig te zijn en te 
noteren. In dit geval moet de arbiter de klokken, onmid-
dellijk na het vallen van een vlag, stilzetten. Beide spe-
lers moeten dan hun notatieformulier bijwerken, gebruik 
makend van het formulier van de arbiter of van de te-
genstander. 
 
Artikel 8.5, sub b, geeft aan, dat als slechts één speler 
volgens artikel 8.4 niet behoeft te noteren, dan moet hij 
zijn notatieformulier volledig bijwerken zodra een vlag is 
gevallen alvorens een zet op het schaakbord te doen. 
Indien hij zelf aan zet is, mag hij het formulier van zijn 
tegenstander gebruiken, maar hij dient dit terug te ge-
ven alvorens een zet te doen. 
 
Artikel 8.5, sub c, bepaalt, dat als er geen volledig nota-
tieformulier beschikbaar is, dan moeten de spelers de 
partij reconstrueren op een tweede schaakbord onder 
toezicht van de arbiter of een assistent. Hij dient eerst 
de bereikte stelling in de partij, de kloktijden en het aan-
tal gedane zetten, als deze informatie beschikbaar is te 
noteren, alvorens de reconstructie plaatsvindt. 
 
Ook artikel 8.5 is een duidelijke bepaling en verplichte 
kost voor de spelers van de zaterdagteams. Met name 
de spelers van het gepromoveerde vierde wordt geadvi-
seerd goed nota van de subleden van dit artikellid te ne-
men. 
 
Artikel 8.6 stelt, dat als niet kan worden aangetoond dat 
een speler het vereiste aantal zetten heeft gedaan, om-
dat de notatieformulieren niet kunnen worden bijge-
werkt, dan wordt de eerstvolgende zet beschouwd als 
de eerste van de volgende periode, tenzij het duidelijk is 
dat er meer zetten zijn gedaan. 

De Regels voor het Schaakspel (7) 
featuring “Ernie en Barth” 

door Nico Schoenmakers onder auspiciën van Barth Plomp 



11 

  november 2004                                                                                ASV-Nieuws 

 
Uit deze bepaling spreekt duidelijk de liefde voor het 
schaakspel van de FIDE; “the game must go on!” Een 
verloren verklaring van de partij had hier ook in de rede 
gelegen. 
 
Artikel 8.7 bepaalt, dat aan het einde van de partij beide 
spelers beide notatieformulieren dienen te onderteke-
nen, waarbij de uitslag van de partij wordt aangegeven. 
Zelfs als dit incorrect is, blijft deze uitslag gehandhaafd 
tenzij de arbiter anders beslist. 
 
M.a.w.: Kijk uit bij het ondertekenen van het notatiefor-
mulier! 

 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “ Dom hè, als je tekent voor een verkeerde uit-
slag, hè Barth”. 
Barth: “Inderdaad Ernie, zeer dom hè Ernie!”. 

Wageningen 5 – ASV 6: 1-5 
Henk Kuiphof 

Tot mijn genoegen nodigde teamleider Tijs mij uit om als 
invaller te fungeren in de wedstrijd tegen Wageningen. 
In ASV 6 speel ik doorgaans goed dus vond ik het een 
hele eer en ging er thuis maar eens voor zitten. Ik had 
me voorbereid op het Koningsgambiet en het Morra-
gambiet. Tegen Hendrik van Buren heb ik tien partijen 
Koningsgambiet gespeeld en momenteel wijden wij ons 
aan het Morragambiet. 
Over de wedstrijd zelf zal ik geen verslag doen, die eer 
is aan de teamleider. 
De partij beviel mij goed, ik speelde gemakkelijk en de 
tegenstander kreeg grote problemen. Toen ik uiteindelijk 
gewonnen had vroeg ik aan meneer Tijs of ik als een 
soort representant van ASV 6 mijn partij mocht publice-
ren in ASV-nieuws. Meneer Tijs vond dit meteen goed, 
wat mij lichtelijk bevreemdde gezien zijn niet aflatende 
competentiestrijd met de hoofdredacteur van genoemd 
blad. Nu maar afwachten of de hoofdredacteur mijn par-
tij ook plaatst of dat hij zich beroept op plaatsgebrek. 
 
 
Kuiphof,H (1704) - Timmer,R (1722) Wageningen 5 - 
ASV 6, 11.11.2004. 
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 [3.Dxd4 Pc6 4.Da4 Pf6+=] 3...
dxc3 4.Pxc3 Welnu, het Morragambiet is op het bord 
gekomen. 4...Pc6 5.Pf3 d6 6.Lc4 e6 7.0–0 Le7 8.De2 
a6 9.Td1 b5 10.Lb3 Dc7 [10...Lb7 11.Lf4=+] 11.Le3 Pf6 
12.Tac1 Db7 Deze opstelling voor wit had ik op het oog. 
Alle stukken van wit zijn ontwikkeld, terwijl dat bij zwart 
nog lang niet het geval is. 13.Lf4 e5 De laatste zet van 
zwart heb ik uitgelokt en deze is gunstig voor wit. 14.
Lg5 Pa5? Dit is een misser van zwart. Een goede zet 
was 14...Lg4. 
 
Diagram: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.Ld5+- Pxd5 16.Pxd5 Nu blijkt hoe slecht 13...e5 
was. 16...f6 17.Tc7 Db8 Dit is een soort capitulatie van 
zwart, maar er is geen alternatief. 18.Txe7+ Kf8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.Le3 Dit was een moeilijke beslissing. Later bleek dat 
19.Lh6! Tg8 20.Pg5 Lf5 21.Dh5 De8 22.Dxe8+ Txe8 23.
Tf7 mat een geweldige variant was. Kom daar maar 
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eens op. 19...Lb7 20.Tc1 Ook deze zet kostte mij hoofd-
brekens. 20.Pxe5 Lxd5 21.Dg4 blijkt dodelijk te zijn. 
20...Lxd5 20...Pc4 21.Txc4 bxc4 22.Pxe5 Lxd5+- 23.
Dg4 g5 24.exd5 Db4 25.Kf1 dxe5 26.Td7 De7 27.Lc5 
Kg7 28.Txe7+ Kg6 lost niets op. 21.Tcc7 Pc6 21...Dd8 
22.Txg7 Tc8 23.Tcd7 Lxa2 24.Txd8+ Kxg7 25.Td7+ Kf8 
26.Pxe5 h6 27.Dg4 Tc1+ 28.Lxc1 Ke8 29.Dg6+ Kf8 30.
Dxf6+ Ke8 31.De7 mat. 22.Txg7 Lc4 22...Tg8 23.Txh7 
Le6 24.Pg5 Txg5 25.Lxg5 Dxc7 26.Txc7+- 23.Dd1 Pd4 
24.Pxd4 Tg8 25.Pe6+! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En zwart geeft het op want het is mat in twee.  1–0. Met 
dank aan Hendrik. 

De ASV jeugdhoek 
Frank Schleipfenbauer 

Geachte mede-clubleden.  
Ik wil u bij deze infomeren van een blijde gebeurtenis bij 
ASV-nieuws! Na enkele jaren zwangerschap, is er, na 
een zeer zware bevalling waarvan de gevolgen nog wel 
enkele maanden duidelijk zichtbaar zullen blijven, is een 
nieuwe ASV-nieuws telg geboren. 
 
De ASV jeugdhoek! 
 
Oftewel een nieuwe, jeugdige en hopelijk steeds weer 
interessante rubriek. 
 
Hierin zullen wij (de ASV jeugdleiders), die proberen de 
aankomende Kasparovjes, Shirovjes, en Polgartjes 
(maar helaas ook weer Kramnikjes) iets van het scha-
ken bij te brengen,  u op de hoogte houden van de di-
verse flitsende gebeurtenissen die elke week weer 
plaatsvinden tijdens het jeugdschaken voorafgaande 
aan uw clubavond. 
Maar deze keer eerst een korte introductie. 
 
Wat is ASV jeugd eigenlijk? 
 
ASV jeugd is de jeugdafdeling van ASV die momenteel 
zo’n 40 jeugdleden telt.  
Deze jongens en meisjes in de leeftijd van ongeveer 6 
tot 13 jaar schaken elke week van 18.30 tot 19.45 in ons 
clubgebouw waarbij ze na een klein uurtje schaakles 
een competitie partijtje spelen. 
 
De lessen worden gegeven door een 11-tal vrijwilligers 
waaronder 9 senior clubgenoten en 2 jeugspelers die ik 
toch even allemaal bij naam wil noemen; 
Per stap zijn onze jeugdleiders / lesgevers; 
Stap 1 - Siert Huizinga, Herman van der Meulen, Kasper 
Uithof, 
Stap 2 - Roland Stravers, Theo Koeweiden, Theo Jurri-

us en Jolien van Eck Duymaer vanTwist 
Stap 3 - Albert Marks, Vincent Theijssen en Frank 
Schleipfenbauer 
 
U telt er een te weinig?  
Dat is juist. U mist nog de grote inspirator en organisa-
tor: Tijs van Dijk! Tijs regelt alles; van competitie intern 
tot extern, contacten met de ouders, pennen, papier, na-
zorg na een verliespartij, telefoontjes en zorgt ervoor dat 
alles altijd weer op zijn pootjes terecht komt! 
(Mocht u hierboven een witte vlek zien dan heeft onze 
redacteur onterecht van zijn censuur rechten gebruik 
gemaakt). 
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Vindt u 10 begeleiders (en 1 organisator) veel? Dat is 
het echter zeker niet. De ervaring leert dat 4 tot 6 kinde-
ren per groep voor ons, waarvan de meeste geen be-
roepsmatige of ervaren lesgevers zijn, nog net te doen 
is.  
Eigenlijk kunnen we nog 1 of 2 jeugdleiders gebruiken 
en dan met name voor de leerlingen van stap 1 en 2. Bij 
deze groepen beginnende schakertjes lopen we mo-
menteel tegen het probleem aan dat we eigenlijk bege-
leiders te kort komen om nieuwkomers op te vangen. 
Dus mocht u op donderdagavond nog wat van uw vrije 
tijd over hebben, meldt u zich bij Tijs of mij! 
 

De afgelopen weken stonden bij de jeugd in het teken 
van de Stappendiploma’s. 
20 kinderen behaalden verdeeld over de afgelopen twee 
donderdagen ca. 23 examens! (14 maal stap 1, 8 maal 
stap 2 en 1 maal stap 3). Het regende achten (Van Wil-
genhofjes?), negens (van Welytjes?) en tienen 
(Kasparovjes en Polgartjes!) waarmee veel jeugspelers 
een stap op een leuke manier konden afsluiten. 
Bij deze ook veel dank aan Dick Hajee, die als examina-
tor voor een correcte maar ook  zeer prettige examens-
feer zorgde en op 2 examenavonden aanwezig wilde 
zijn. 

Dick met een deel van de geslaagden. 
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In het bovenstaande komt u de kreten stap 1, 2 en 3 te-
gen. Wellicht wist u al dat het hierbij gaat om een reeks 
les- en oefenboeken, met name bedoeld voor jeugd-
schakers maar zeker ook geschikt voor oudere scha-
kers.  
Stap 1 begint bij de spelregels terwijl de doorzetters die 
zich serieus door het laatste boek uit de reeks, stap 6,  
heen worstelen zich zeer waarschijnlijk een zeer goede 
clubschaker (en dan denk ik aan een 2000-2150 elo) 
mogen noemen! 
 
Om een beeld te geven van de nivo’s van deze zoge-
naamde ‘’jeugdboeken’’ heb ik om af te sluiten een aan-
tal oefenopgaven uit respectievelijk stap 2, 4 en 6 bijge-
voegd. Maakt u uw borst maar nat ! 
 
 
Stap 2; Wit kan een zogenaamde aftrekaanval spelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 4; Wit zet mat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 6; Wit zet weer mat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zin in meer van dit? Koop via de jeugdafdeling (of direct 
via de KNSB) een oefenboek! 
 

De Interne Competitie 
Jan Vermeer 

Het seizoen is al aardig op weg. Vorige keer waren Paul 
Schoenmaker, Herman Vermeulen, Tony Hogerhorst en 
Harold Boom de Grote Stijgers. Hoe hebben zij het ver-
der gedaan?  
Paul Schoenmakers is nog steeds ongenaakbaar. Met 7 
uit 8 met een toernooiprestatie van 2148. (gemakshalve 
incl. de externe competitie) Hij is toch niet van plan van 
ASV 6 dit seizoen ASV 1 te wagen? Het zal toch niet 
waar zijn? 
Herman Vermeulen is uit de hoogste regionen verdwe-
nen. Met slechts 6 uit 9 ging hem de laatste 5 partijen 
’slecht’, met 2 uit 5. Rogier van Gemert heeft het begin 
van het seizoen gemist en daardoor slechts 5 partijen 
gespeeld: 4 gewonnen, 1 verloren. Dit levert ook een tpr 
op van 2146! Kasper Uithof doet het redelijk met zijn 3 
uit 5, TPR = 1670. Tony Hogerhorst en Harold Boom 

zijn naar de subtop verhuisd. Zij hebben nog altijd een 
65-70% score. Hun plaats wordt ingenomen door good 
old fellow Henk Kelderman! Ja hij! Met 6½ uit 10 is hij 
een geduchte tegenstander. In de stand heb ik de sub-
top ook opgenomen. 
 
 
Grote Stijgers: 
                                                                       tpr 
1.Paul         Schoenmakers        7 uit      8     2148 
2.Rogier      van Gemert             4           5     2146 
3.Henk        Kelderman               6½        10   1407 
4.Tony        Hogerhorst              7           11   1885 
5.Harold      Boom                       5           7     1835 
6.Bert          Sigmond                  6½        9     1655 
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Vorige keer waren de scha-
kers die met het nieuwe sei-
zoen moeite hadden op gang 
te komen; Ruud Verhoef, 
Ruud Wille, Wim Zunnebeld 
en Eric Hartman. Hoe is het 
hun vergaan?  
Met Ruud Verhoef is het tot nu 
toe niet meer goed gekomen. 
Ruud Wille, Eric Hartman en 
Wim Zunnebeld is het gelukkig 
weer volledig goed gekomen. Zeker Jan van Willigen 
heeft alle kans zich te verbeteren. Binnenkort mag hij 
bijvoorbeeld tegen auteur van deze rubriek. 
 
Grote Dalers: 
                                                                       tpr 
1.Roland      Stravers                   2½ uit   9    1408 
2.Philip        Stibbe                      2           9    997 
3.Jan           van Willigen             2           7    1715 
4.Horst        Eder                         3           8    1506 
5.Ruud        Verhoef                    1½        6    1521 
6.Bob           Hartogh Heys          3           7    1412 
7.Jan           Zuidema                  1           6    1147 

 
 
 
 
 
 

Interne Competitie 
Jurrius,Theo - Huizinga,Siert  
Blitz:4'+2" Arnhem, 11-11-2004 
Becommentarieerd door Jan Vermeer 
 
1.d4 Pf6 2.Pc3 d5 3.e4 dxe4 4.f3 exf3 5.Pxf3 Lg4 6.h3 
Lh5 7.g4 Lg6 8.Pe5 e6 9.Df3 (Fritz geeft hier Lg2 aan) 
c6 10.g5 Ph5 (Pd5 is beter) 11.Le3 Le7 (Ld6 is beter) 
12.Ld3 0–0 13.0–0–0 (Al enige zetten geeft Fritz aan 
Pxg6. Wit staat fractioneel minder)  Pd7 14.Pxg6 hxg6 
15.Dg4 (Pe4!) Da5 (Pb6 was geboden) 16.Lxg6 fxg6 
(Beter Pg3) 17.Dxe6+ (Wit staat hier gewonnen: Fritz 
+1.5) Kh7 18.Dxd7 (Hier geeft Theo het grote voordeel 
weg. Noodzaak was Dxe7 met groter voordeel) Lb4 19.
Pe4 (Pb1) Dxa2 20.c3 Da1+ (Tae8!) 21.Kc2 Da4+ 22.
b3 (Kb1, Theo is duidelijk beter in aanvallen dan verde-
digen) Da2+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIO KERSTSHOP 
STEENSTRAAT 15 ARNHEM 

 

Bezoek onze kerstshow 
  

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

 Geopend half november tot eind   de-
cember 

We verkopen dan geen ijs! 

(advertentie) 

 
Stelling na 22. ..., Da2 

 
 
23.Kd3 Tf3 (Da6+, Kc2; De2+ en wint een stuk) 24.
Pf6+ Kh8 25.Pxh5 gxh5 26.Thf1 Dg2 27.Txf3 Dxf3 
28.Ta1? (Te1) Lxc3 29.Txa7 Tf8 (Txa7 loopt mat, 
De8+, g6, mat) 30.Txb7 Lxd4 31.Dxd4 Df1+ 32.Kc3 
De1+ -33.Kb2 De2+ 34.Ld2 1-0.  
 
Deze partij is weer een goed voorbeeld voor de aan-
valsdrift van Theo. 
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Beste clubgenoten, 
 
Op verzoek van de redactie een kort over-
zicht van mijn schaakcarrière, die hier en 
daar een opvallend, zoniet bizar verloop 
heeft gekend.  
Mijn naam is Richard van Zon, ik ben 28 
jaar oud, geboren in Waalwijk, getogen in 
Kaatsheuvel en inmiddels woonachtig in 
Velp. Ik werk bij de griffie van de provincie 
Gelderland en naast schaken besteed ik 
mijn vrije tijd aan het luisteren naar popmu-
ziek, EHBO, lezen en leuke dagjes uit. 
 
Op tienjarige leeftijd heb ik leren schaken van mijn le-
raar op de basisschool, waarvoor ik hem nog steeds 
dankbaar ben: een wereld ging voor mij open! In 1985 
werd ik lid van S.V. Schaakmat in Kaatsheuvel, die in 
die periode een bloeiende jeugdafdeling bezat.  
 
Echter: vanwege het gebrek aan voldoende jeugdleiders 
en bestuursleden ging Schaakmat in 1988 helaas ter 
ziele. Mijn fanatisme was echter niet verdwenen en thuis 
zette ik mijn hobby dan ook voort door onder andere het 
verzamelen en naspelen van grootmeesterpartijen uit de 
grote internationale toernooien en matches (lang leve 
teletekst!). Heel inspirerend voor mij was het jaarlijkse 
bezoek aan het fameuze Interpolisschaaktoernooi in Til-
burg, waar je de absolute wereldtop bijna kon aanraken! 
 
Op 16-jarige leeftijd beleefde ik een van mijn finest mo-
ments in mijn schaakcarrière toen ik simultaankoning 
Vlastimil Hort een remise afdwong, een prestatie waar ik 
nog steeds trots op ben. Op de middelbare school 
schaakte ik met vrienden, maar ik nam niet de stap om 
weer bij een vereniging te gaan spelen. Als huisschaker 
ontwikkelde ik me echter langzamerhand wel tot een 
"gevaarlijke outsider" bij snelschaaktoernooitjes die ik 
wel eens bezocht en waar mijn ratingloze status vaak tot 
ongelovige blikken leidde. 
 
In 1998 ontdekte ik het vakantietoernooi in Gent (en 
daarmee ook de Gentse Feesten...), waar ik - nog 
steeds zonder rating - voor het eerst in mijn leven een 
2u pppp wedstrijd speelde. Gent beviel zo goed dat ik 
vier jaar achter elkaar deelnam, waar ik bijzonder mooie 
herinneringen aan bewaar. Wat betreft het resultaat 
achter het schaakbord was mijn succesvolste editie in 
2000, toen ik 5 uit 9 scoorde. 
 
En dan nu ASV. Tsja, het kan raar lopen. De afgelopen 
drie jaar heb ik nauwelijks een schaakstuk aangeraakt. 
Een nieuwe baan, een verhuizing naar een voor mij tot 
dan toe onbekende stad en andere hobby's hielden mij 
een poos achter het schaakbord vandaan. Mijn enige 
activiteit op dat gebied was de Arnhemse Bedrijfsschaak 

competitie, waarin ik twee seizoenen voor 
het team van de provincie uitkwam. 
 
Toen ik enkele maanden geleden zin kreeg 
om weer eens mijn kansen te gaan wagen 
in het wedstrijdschaken was de keuze voor 
ASV snel gemaakt. Wat verwacht ik ervan? 
Mijn sportieve ambitie is om bij ASV in eer-
ste instantie via de interne competitie mijn 
schaakniveau opwaarts bij te stellen. Het 
spelplezier dat ik enige jaren heb gemist, 
zal dan vermoedelijk vanzelf terugkeren. 
Daarnaast is het natuurlijk sowieso leuk om 
in een gezellige sfeer één keer per week je 

hobby met anderen te kunnen delen. 
 
Wat ikzelf erg leuk vind is dat ik na een carrière van bij-
na achttien jaar eindelijk een rating heb gekregen. Ik 
ben ingestapt op 1700 (schatting) en mijn resultaten tot 
nu toe (1x winst, 1x verlies en 4x remise) laten zien dat 
dit vooralsnog wel reëel is, maar jullie zullen begrijpen 
dat ik er alles aan zal doen mijn eerste seizoen met een 
plusscore af te sluiten. 
 

Richard 
 
 
PS De redactie vroeg mij een aardige partij van eigen 
hand mee te sturen, maar die houden jullie nog even te-
goed. Het schaarse aantal wedstrijdpartijen dat ik heb 
gespeeld biedt m.i. onvoldoende materiaal om echt iets 
bijzonders te presenteren en bovendien: the best is yet 
to come... 
 

Even voorstellen…. 
Richard van Zon 
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Op 9 oktober begon het promotieklasse-avontuur dan 
echt voor ASV 4. De wedstrijd tegen ASV 3 is tenslotte 
toch nog een beetje onderlinge competitie. Maar het 
goede resultaat in dat duel was wel een prettige rugge-
steun voor het treffen met Bennekom. Ditmaal zonder 
de aan ASV 3 uitgeleende Ivo van der Gouw, maar met 
de weer van vakantie teruggekeerde Hans Rigter en in-
valler Tony Hogerhorst waren we opnieuw bijna op volle 
oorlogssterkte. Dat beloofde dus veel goeds. 
 
De gretigheid droop van de ploeg af. De eerste auto met 
chauffeur Nico vertrok dan ook al tien minuten vóór de 
afgesproken tijd om te verzamelen vanaf De Opbouw 
richting de tegenstander. Vertrekhalte De Opbouw heb-
ben we maar in ere gehouden. Het ligt tenslotte centraal 
en het doet ons bovendien nog weer eens denken aan 
vervlogen tijden. Nico’s eerder vertrek leverde hem en 
zijn metgezellen Vincent Theissen, Jacques Boonstra 
en Rob van Belle geen tijdvoordeel op, want net nadat 
Hans Rigter en Tony Hogerhorst hun auto bij het prach-
tige clublokaal van Bennekom geparkeerd hadden, 
draaide Nico zijn bolide het terrein van het Denksport-
centrum op. Was dat al een slecht voorteken? Ging het 
spreekwoord ‘haastige spoed is zelden goed’ hier op? 
 
Om twaalf uur zaten we achter de borden en na enkele 
vriendelijke woorden van Bennekomcaptain Noël Bo-
vens begon het gevecht om de broodnodige punten. Na 
het eerste uur was er weinig reden om ons zorgen te 
maken. Op de meeste borden hadden we voor een ac-
tieve aanpak gekozen en daar waar het wat voorzichti-
ger was, zaten ook specialisten op de vierkante centi-
meter. Het tweede speeluur eindigde met een tegenval-
ler. Vincent Theissen zag na een voortvarend gespeelde 
opening even over het hoofd dat de tegenstander tegen-
kansen kreeg. Met rochades op verschillende vleugels 
bleek zijn koning ineens in groot gevaar. Een kwaliteits-
offer op h3 leidde een niet te stoppen matcombinatie in. 
Jammer, want de stelling zag er eerst zo mooi uit. Ter-
wijl op dit voor schakers vroege uur de koffie rijkelijk 
vloeide, begon het tij wat in ons nadeel te keren. Rob 
van Belle was een pion achterop geraakt door een 
schijnoffer op h7 en Hans Rigter had zijn lopers, naar ik 
hoopte tijdelijk, als pion ingezet. Zelf had ik inmiddels 
wel groot voordeel en de stelling van Tony Hogerhorst 
was lastig te taxeren. Met twee pionnen tegen de kwali-
teit had Tony wel actief stukkenspel. Kortom: het zou 
wel eens een flinke knokpartij kunnen gaan worden om 
tenminste een gelijkspel af te dwingen. 
 
Terwijl Nico Schoenmakers in een vrij gelijke stelling 
met ongelijke lopers remise nam, begonnen de mannen 
van het vierde wel erg veel tijd te gebruiken. Een slecht 
voorteken. Kort na deze puntendeling won Erik Wille 
echter eerst nog zijn partij. Na zijn dramatische neder-
laag tegen Kees Sep van ASV 3 had de captain duidelijk 

iets goed te maken. In de volgende stelling heeft oppo-
nent Paul Dubbeld al enkele onnauwkeurigheden be-
gaan, maar zijn laatste zet Le2 blijkt ook niet handig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een alternatief was 1. Dg3 d4 2. Pe4 Lf5 3. Ld3 Dd5 4. 
f3 Pg6 5. Pd6+ cxd6 6. Lxf5+ Kb8 7. Lxg6 hxg6 8. exd6 
d3, maar ook dan heeft zwart hele goede papieren. 
 
In de partij staat wit na 1. … Lf5 en de opstoot d4 in 
combinatie met Lxc2 ineens heel vervelend. De stukken 
van wit staan nu wel heel ongelukkig. 
 
2. Dg3 2. Dd4 Lxc2 3. Da7 Pc6 4. Da8+ Pb8 5. Tc1 La4 
6. O-O Lc6 7. b4 d4 8. Tfd1 is gunstiger dan in de partij, 
maar nog steeds slechter voor wit 2... d4 3. Pd1 Lxc2 4. 
O-O h5 5. Da3 Het alternatief 5. Dxg7 Le4 6. Dxf7 Tdf8 
7. Dc4 Lxg2 8. Kxg2 Thg8+ 9. Kh1 Dh3 10. Tg1 Txg1+ 
11. Kxg1 Tg8+ 12. Dxg8+ Pxg8 levert ook niets op.  5... 
Le4 (5. ... Pg6 is waarschijnlijk iets nauwkeuriger. Het 
vervolg gaat echter vanzelf.  6. Lc4 Pg6 7. f4 Ph4 8. 
Pf2 Lxg2 9. Dc5 Lxf1 10. Lxf1 Th6 11. Lh3 Pf5 12. 
Da7 Tg6+ 13. Pg4 Dd5 14. Kf2 hxg4 0-1 
 
ASV 4 was daarmee weer naast Bennekom. Dat was 
helaas van tijdelijke aard. Eerst ging het mis bij Jacques 
Boonstra. Na een actieve opening leek onze man voor-
deel te krijgen. Jacques wilde te snel en vergat zijn stuk-
ken te ontwikkelen. Zijn geroutineerde opponent Jan 
Wouters kwam met een fraai schijnoffer tegen de cen-
trumpion van Jacques. Dit kostte een pion en leverde 
een mindere stelling op. Tenzij, zoals Jacques deed, je 
ingaat op de offer. Dat kostte geen pion. Integendeel, 
Jan Wouters offerde nog wat materiaal. Alle stukken die 
Jacques intussen voorstond, stonden nog op stal, terwijl 
Jacques matgezet werd. Een leerzame partij. 
 
Deze les werd gevolgd door een nul van Rob van Belle. 
Met inmiddels een tweede pion minder en weinig tijd 

ASV 4 kan het niet bolwerken in Bennekom 
Erik Wille 
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was zijn enige vage compensatie het loperpaar. Dat 
bleek onvoldoende toen in tijdnood één van dat duo 
sneuvelde. Direct daarna ging het bij buurman Jan Wil-
lem van Willigen mis. In een gecompliceerd tijdnoodduel 
liep een zwarte pion door tot ver in de stelling van Jan 
Willem. Mat volgde! Tot grote vreugde van alles wat 
Bennekom was ging het ook aan bord 8 verkeerd. Na 
een prachtig gevecht ging Tony Hogerhorst ten onder 
aan gebrek aan tijd en ruimte. Toch was dat een aardig 
duel, waarbij in de analyse ongetwijfeld vele mooie vari-
anten voor beide spelers gevonden zijn. 
 
Alleen Hans nog!  
En dat was een vrijwel letterlijke constatering. Zes ASV-
ers vertrokken met een half punt op zak huiswaarts en 
alleen ‘winnaar’ (hij was natuurlijk ook gewoon een ver-
liezer, want winnen doe je met z’n allen en verliezen dus 
ook) Erik Wille bleef Hans ter zijde staan. Het frappante 

was dat we daarmee in de speelzaal zelfs nog regelma-
tig een overwicht hadden, want alle Bennekomse spe-
lers waren in een aangrenzende ruimte aan het vlugge-
ren, zelfs de bar onbeheerd achterlatend.  Dat overwicht 
werd zo langzaam maar zeker ook op het bord zicht-
baar. Het begon met een psychologisch overwicht. Op-
ponent Hofstra sloeg een remise-aanbod van Hans af 
en legde zichzelf dus de druk op om te winnen. Hans 
Rigter bleef intussen gewoon staan. Ook letterlijk trou-
wens, want de pijn in Hans’ rug was inmiddels ondrage-
lijk geworden en zitten zat er niet meer in. Gelukkig voor 
Hans verloor zijn tegenstander het geduld en het nodige 
materiaal, zodat het lange staan beloond werd. 
 
Al met al een verdiende nederlaag in de hoogte niet 
eens geflatteerd. Tegen titelkandidaat Meppel moet uit 
een ander vaatje getapt worden! 

Presentatie “Schaakacademie” in Apeldoorn  
een verslag door Roland Stravers 

De ASV jeugdleiding werd uitgenodigd om op 1 oktober 
deel te nemen aan een voorlichting over de 
“Schaakacademie”. Dit vond plaats in het pittoreske 
Denksportcentrum Apeldoorn. 
 
De Schaakacademie bestaat uit een site op internet op 
het adres: www.schaakacademie.nl waarop in interactie-
ve vorm een groot aantal oefeningen gedaan kan wor-
den, gebaseerd op stap 1 en 2 van de 
“stappenmethode” voor de jeugd door Brunia en van 

Wijgerden. De stappenmethode is een zeer goede 
schaakleermethode, voornamelijk gebruikt voor en door 
de jeugd, maar er is ook materiaal dat geschikt is voor 
de gevorderde speler. Helaas staan de gevorderde les-
sen (nog) niet op de site. De genoemde methode maakt 
gebruik van theorie met daarbij veel diagrammen. 
 
Nadat de diverse aanwezigen zich voorgesteld hadden 
viel het op dat wij als enige schaakclub vertegenwoor-
digd waren met het overweldigende aantal van maar 
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liefst zes personen, de overige clubs met slechts een 
persoon. Maar dit natuurlijk even terzijde. Tijdens het 
zich voorstellen van alle aanwezige jeugdleiders kwa-
men deze en gene, waaronder ikzelf, tot de conclusie 
dat het erg moeilijk is om orde te handhaven en gestruc-
tureerd les te geven aan groepen jonge kinderen. 
 
De schaakacademie pretendeert daar nu een ideale op-
lossing voor te zijn. Presentator van de avond, Herman 
Grooten, die zelf al aantipte IM (Internationaal Meester) 
te zijn en voor diverse bladen te publiceren, begon zijn 
verhaal over kinderziektes die de Schaakacademie pro-
grammatuur had bij de ontwikkeling. Om aan te geven 
hoeveel werk er in het project “de Schaakacademie” zat, 
werden ook de ontwikkeltools gedemonstreerd. Bij een 
opgave met een diagram heb je vaak zeer veel moge-
lijkheden en om het geheel aantrekkelijk te houden voor 
de (beginnende) schaker, moet er bij iedere mogelijk-
heid passend commentaar toegevoegd worden. Wat ge-
demonstreerd werd zag er aantrekkelijk uit. Zo is ge-
bruik gemaakt van goede visuele presentatiemogelijkhe-
den en is het oplossen ook meer dan alleen het geven 
van de goede zet. Er zat bij een paar opgaven wel de 
onhebbelijkheid in dat je meerdere velden aan moest 
geven die allemaal weer verdwenen als het antwoord 
fout was, zodat je telkens opnieuw aan de opgave moet 
beginnen wanneer die niet in zijn geheel juist is. Mij lijkt 
dit niet zo’n groot probleem omdat het, als je het snapt, 
in een keer goed gaat.  
Er zijn ook opgaven in verwerkt 
waarbij er geen koning op het 
bord staat. Dit is vrij uniek aange-
zien vrijwel alle software een ko-
ning op het bord als verplicht stelt. 
Ook kunnen er als opdracht stel-
lingen uitgespeeld worden tegen 

een computerprogramma. 
 
Het op het stappenplan gebaseerde leerplan heeft zo-
wel voordeel voor de gebruikers, als voor de schaakle-
raren. Voordeel is dat de computer alle scores bijhoudt 
zodat schaakleraren minder nakijkwerk hebben en meer 
doelgericht uit kunnen leggen. Verder kan er rustig thuis 
gewerkt worden, zodat van ruis en afleiding 
(waarschijnlijk) minder sprake is. Voor geïnteresseerden 
is er een korte demonstratieles op www.
schaakacademie.nl.  
 
Aangezien de schaakacademie een samenwerkingsver-
band met de Playchess schaakserver heeft, kan er door 
leden van de schaakacademie een jaar lang gratis op 
de Playchess server gespeeld worden (zie voor info 
www.playchess.com).  
 
Herman Grooten kon het tijdens de boeiende presenta-
tie niet laten een partijtje te spelen, van advies voorzien 
door een schreeuwende menigte jeugdleiders. Voor een 
introductie in internetschaak is het jaar gratis lidmaat-
schap op de Playchess server aanbevelenswaardig. 
 
Conclusie: 
De schaakleermethode is als ondersteuning voor jeugd-
schaak (scholen) en de beginnende huisschaker een 
zeer goede opstap naar een hoger niveau. Nu nog uit-
sluitend stap 1 en 2, maar volgend jaar ook stap 3. Het 

is visueel, leerzaam en laagdrempelig. De 
prijs van € 19,50 voor niet KNSB leden en € 
9,75 voor leden van de KNSB, is voor het 
gebodene acceptabel te noemen. Geïnte-
resseerden raad ik aan een kijkje te nemen 
op de site www.schaakacademie.nl. 

ASV 3 scoort 2x winst! 
 Anne Paul Taal 

Na het gelijkspel in de uitwedstrijd tegen ASV 4  volgden  
twee thuiswedstrijden in dezelfde locatie. 
Het Grand- Café van het Lorentz enz. bevalt het derde 
goed en de prestaties zijn navenant. 
 
Eerst werd aangetreden tegen het verrassend in de Pro-
motieklasse debuterende VSG. 
In de 1e ronde had VSG nl. op niet mis te verstane wijze 
met 6-2 gewonnen van het uit de KNSB gedegradeerde 
Schaakstad 3. 
VSG kwam in de sterkste opstelling en ASV 3 begon on-
danks een flinke ELOplus behoedzaam aan de wed-
strijd. 
Barth en Kees hielden makkelijk stand , maar bereikten 
verder niet veel bij deze borden werd door  
VSG dan ook remise aangeboden.  Ruud, Gerben en 
Edgar stonden allen beter en de rest gelijk, 

dus werd de eerste tussenstand 1-1. 
Vervolgens won Ruud een pion en ruïneerde de stelling 
van  Petersen zodanig ,dat deze opgaf (2-1). 
De tegenstander van Gerben wilde zijn tempovoordeel 
in de opening uitbuiten en offerde een stuk te- 
gen 2 pionnen. Gerben counterde bekwaam en liet van 
Heuzen kansloos (3-1). 
Edgar won een pion en pingelde op zijn bekende wijze 
het potje uit (4-1). 
Toen kwam the finest moment van Erika , want Westra 
bood nu remise aan zonder zich te beseffen, 
dat de wedstrijd daarmee over was. Erika aarzelde niet 
en stond 2 minuten later als matchwinnaar al aan het 
bier (4 ½ - 1 ½ ). Ivo en AP probeerden nog van alles , 
maar verder dan remise kwamen zij niet . Zodoende 
werd het een verdiende en ruime 5 ½ - 2 ½  overwin-
ning . 
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In de derde ronde mochten we in de inmiddels vertrouw-
de omgeving van het Grand-Café aantreden 
tegen koploper Bennekom. 
Voor het eerst werd er met vier teams thuis gespeeld en 
voor het eerst werd er geprotesteerd bij de 
wedstrijdleider tegen de laag inkomende zon. 
De pragmatische Edenaar liet meteen de tafels schuin 
opstellen en het probleem was opgelost. 
Tegen Bennekom was het een spannende gelijkopgaan-
de wedstrijd  
In een moeilijk te beoordelen eindspel kreeg Edgar re-
mise aangeboden en daar geen reden was om deze niet 
aan te nemen was het dus  ½ - ½ .  
Gerben  werd vanuit de opening door de sterke Teunis 
Bunt  onder de voet gelopen. Met kunst en vliegwerk 
hield hij de stand nog een poosje , maar toen er teveel 
gaten in de dijk kwamen had hij vingers tekort ½ -1 ½ . 
Tegen Bennekoms clubkampioen Hotze Hofstra bleef  
Kees gemakkelijk overeind en daar er niets 
meer te proberen viel werd hier ook de vrede getekend 
1-2. 
 
 
Theo zat naast mij te offeren in een spectaculaire partij , 
die velen bezighield. Op een gegeven moment werd 
zelfs à tempo een dame geofferd en gelukkig klopte al-
les en werd een schitterend punt gescoord, waarmee 
we de stand weer gelijk trokken (2-2). 
Barth liet tegen de sterke Bovens ook weer meesterlijk 
schaak zien, dat deze partij uiteindelijk remise werd had 
niemand, die de partij volgde voor mogelijk gehouden, 
een zinderende partij! (2 ½ - 2 ½ ) 
Anne Paul dacht in een wild gambiet de zetten te kun-
nen verwisselen , en hoorde na de partij van Remco  , 
dat er bij correct spel van Duijker een stuk verloren zou 
zijn gegaan (ai,ai). Deze partij eindigde na behoorlijke 
druk op de Bennekommer uiteindelijk  in remise (3-3)  
en werd het heel spannend. 
Ruud stond duidelijk beter , maar moest tot winst komen 
omdat Erika nog 20 zetten in 2 ½ minuut 

moest doen terwijl haar tegenstander Wouters nog 18 
minuten had in een iets betere stand. 
Ruud leek op zijn naamgenoot bij Manchester en hij 
scoorde fraai via een kleine eindcombinatie.4-3 
Erika stond ondertussen haar vrouwtje en was als van 
der Sar in zijn beste jaren , wat een keeper! 
Wouters had met nog 5 zetten te doen nog 30 seconden 
en Erika 50 . Wouters bood remise aan en 
wederom was Erika matchwinnaar!  (4 ½ - 3 ½ ) 

Blunder van de maand 
Ruud Wille 

In de oktoberuitgave van ASV-Nieuws ontbrak deze ru-
briek. Helaas, want wat is er leuker om te gniffelen over 
blunders van anderen. Het nummer daarvoor, die van 
juli 2004, had ik zelf voorzien van een blunder van mijn 
kant middels een partijfragment. Ook dit keer heb ik 
weer iets dat misschien in het raamwerk van dit item 
past. Ik hoop echter dat in volgende nummers van dit 
fantastische clubblad ook anderen hun blunders willen 
tonen anders lijkt het of ik de enige ben binnen ASV die 
blunders begaat. En dat is toch niet het geval of ….. 
eehh, hoor ik daar instemmend gemompel op de achter-
grond. Hhmm…..,zeker weer die Rood, de hoofdredac-
teur van dit blad. 
 
Welnu, genoeg gezeurd. De stelling in het diagram komt  
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uit een rapidpartij gespeeld op 30 oktober 2004 in het 
rapidtoernooi in Ede. In de 2e ronde mocht ik het met wit 
opnemen tegen favoriet Martijn Dambacher, die met een 
KNSB-Elo van 2401 precies 500 punten meer scoort 
dan ik. De partij zou dus een eitje moeten zijn voor hem 
maar wonderwel bleef ik, zij het met wat kunst- en vlieg-
werk, overeind en belandde in dit eindspel met een pion 
minder en lopers van gelijke kleur. In deze stelling is 
zwart aan zet. Het probleem was niet alleen de Elo (of 
eerder bij mij het gebrek daaraan) maar ook veel minder 
tijd. Ik had nog zo’n 20 seconden, mijn opponent een 
paar minuten meer. Voeg daarbij nog eens zijn betere 
eindspeltechniek en het mag duidelijk zijn dat mijn overi-
gens sympathieke opponent dit nog wel even wilde uit-
melken. Dit werd mij duidelijk toen ik maar eens een re-
miseaanbod plaatste, hetgeen dus werd afgeslagen. 
 
Toch was ik overtuigd dat ik de stelling remise kon hou-
den maar besefte niet wat voor valkuilen er nog waren. 
Helaas kan ik het vervolg niet meer goed reconstrue-
ren.. Ik doe toch een poging en kom zo tot de meest 
waarschijnlijke voortzetting die in ieder geval tot de slot-

stelling leidde. 1….Ke6 2. Kf4, Kd5 3. Ke3, Kc5 4. Lf5 
(ook al niet correct omdat zwart zo wel erg makkelijk kan 
omlopen) 4… Kc4 5. Le6+, Kb4 6. Lf5, Kb3 7. Kd4, 
Kb2 8. Kc4?? (de beslissende fout, oftewel om in het 
kader van deze rubriek te blijven “De Blunder van de 
Maand”), Lc2!. Ik gaf op. Wit moet nu gedwongen van 
de diagonaal b1-h7 af waarna zwart met 9….Lb3+ pro-
motie van de pion afdwingt. Duidelijk was dat ik met 8. 
Kd4-c5 wel remise in handen 
had omdat wit dan na 8…..Lc2 
kan volgen met 9. Lb5, Lg6 10. 
La4 waardoor de pionopstoot 
naar c2 nu via een andere dia-
gonaal wordt voorkomen. He-
laas, een blunder en dus een il-
lusie armer maar een belangrij-
ke les rijker. Waren het maar lo-
pers van ongelijke kleur ge-
weest! Zucht…… 

Hey Man (Sing A Song) 
Nico Schoenmakers 

Decor van blote buiken! De cultivering van het lichaam 
is tegenwoordig belangrijker dan die van de geest, zo 
opende een artikel in Elsevier van 9 oktober j.l. Straat-
beeld toont gevolg: één grote kwabbenparade. 
Het is te hopen dat de winter snel invalt dit jaar en dat 
het goed koud wordt, anders zal Nederland nooit wor-
den verlost van de eindeloze parade van blote vrouwen 
buiken die het modebeeld ook de afgelopen zomer weer 
teisterde. Ook vrouwen met zoals dat eufemistisch heet 
‘een maatje meer’, hijsen zich ongegeneerd in die loei-
strakke broeken. Het ziet er bepaald angstaanjagend 
uit. 
Wie goed durft te kijken, ziet in dat decor van vlees vaak 
de nepdiamanten van de onvermijdelijke navelpiercing 
schitteren. Is de broek zo laag om ruimte te bieden aan 
de piercing? Of is de piercing zo populair geworden om-
dat de lage broek daar alle ruimte voor biedt? 
Op het eerste gezicht lijkt die blote buik weinig nut te 

hebben. Van korte rokjes kun 
je nog zeggen dat ze vrou-
wen een aangename bewe-
gingsvrijheid geven, maar 
voor een blote buik geldt dat 
helemaal niet. Sterker nog: 
die veel te strakke broek is 
juist heel erg belemmerend. 
Wie moet bukken - je ziet het 
duidelijk als zo’n vrouw voor-
overgebogen langsrijdt op 
haar racefiets - loopt kans bij-
na het gehele achterwerk te 
ontbloten.  

Waarom doen ze het dan? Gemak is in vrouwen kleding 
natuurlijk nooit een argument, anders zou niemand op 
hoge hakken lopen. Het gaat om aandacht, en wel die 
van mannen.  
Van korte rokjes of open bloesjes kijkt niemand meer 
op. Er zat dus niet veel anders op dan die buik maar 
eens te ontbloten. 
Maar iets meer kuisheid en gêne zou het straatbeeld 
wel veel aangenamer maken. En, zo besluit Liesbeth 
Wytzes haar artikel, waarvan de inhoud hier in een 
dwarsdoorsnede is weergegeven: We hebben een hele 
winter om daar eens over na te denken! 
 
Herkent u dit gevoel? Een willekeurige zaterdagochtend. 
De weekboodschappen zijn binnen, zo even nog een 
paar noodzakelijke aankopen verricht, waarna je als af-
sluiting - het toetje - de platenzaak binnenstapt. Je neust 
een tijdje rond tussen de nieuwe cd’s en de aanbiedin-
gen, je neemt er twee à drie mee naar de toonbank, je 
luistert via de koptelefoon van iedere cd een gedeelte 
van een aantal tracks, waarna je een beslissing neemt. 
Via een toonbanktransactie word je de trotse eigenaar 
van één à twee uurtjes muziek naar eigen keuze.  
Zo ook op deze zaterdag. Mijn oog viel alras op de cd 
Zucchero en Co. De Italiaanse rocker Zucchero speelt 
op deze cd met grootheden als Miles Davis, Sting, Jeff 
Beck. En wat dacht u van Johnny Lee Hooker, Tom Jo-
nes en Clapton. Maar ook Brian May, Pavarotti en 
Andrea Bocelli zijn van de partij. En als klap op de vuur-
pijl track nummer 12: Hey Man (Sing A Song) met mees-
tergitarist B.B. King. 
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Hey Man 
I see you walking just like me 
On the far side of the road 
 
Hey Man 
Come and sing my song with me  
On my side of the road 
 
Ook deze zomervakantie nam ik deel aan ik de tienkam-
pen van de “International Chess Holiday” in Praag. Er 
worden verdeeld over zes dagen in een gesloten tien-
kamp - van zondag tot en met vrijdag - negen ronden 
verspeeld. Het speeltempo is twee uur per persoon per 
partij. De zondag, de dinsdag en de donderdag zijn de 
zwaarste dagen met twee partijen per dag. De eerste 
partij is van 09.00 tot 13.00 uur en de tweede van 15.00 
tot 19.00 uur. En er is altijd zo’n dag bij, dat bijna de vol-
ledige acht uur achter het schaakbord worden doorge-
bracht. Zo ook dit jaar. De uitkomst is hoe dan ook dat je 
‘s avonds weer probeert “mens” te worden. Partijanaly-
se, een partijtje snelschaak, een gesprekje met deze of 
gene in de bar van hotel Tourist of gewoon mensen ob-
serveren onder het genot van een glaasje Becherovka 
of een glas Tsjechisch bier, doet hierbij wonderen. Een 
bezoek aan het stadscentrum, het theater of een con-
cert blijft meestal voorbehouden aan de dagen, dat 
slechts één partij wordt verspeeld; zo ook dit jaar. 
 
Naast de schaakkolonie herbergt hotel Tourist ook reis-
gezelschappen uit alle mogelijke windrichtingen Zo was 
dit jaar een groep Mexicaanse tieners - jongens en 
meisjes van zestien à zeventien jaar jong - in het hotel 
ondergebracht. Deze avond, nippend aan een Becher-
ovka en nagenietend van mijn middagpartij, viel mijn 
oog op deze Mexicaanse tieners. Een aantal van hen 
was duidelijk in de levensfase aanbeland, dat - laat ik 
het netjes zeggen - de hormonen beginnen op te spe-
len. Dit uitte zich in de bar van hotel Tourist onder 
meer - in de bewoordingen van Elsevier’s Liesbeth Wyt-
zes - in een decor van blote buiken, althans bij de meis-
jes.  
Bij de jongens daarentegen uitte zich dit in het zo ‘cool’ 
mogelijk proberen over te komen. Een van de middelen 
daartoe is het kruis van de spijkerbroek zo’n beetje ter 
hoogte van de knieën te laten hangen.  
Ik aanschouwde dit tafereel een tijdje en bestelde nog 
een Becherovka, waarbij ik het niet kon nalaten bij een 
van de Mexicanen na te vragen, waarom de broek niet 
van zijn gat zakte, nu het kruis zo wat op zijn knieën 
hing. Bijna achteloos tilde hij zijn shirt op en liet de riem 
zien, die de op de knieën hangende broek moeiteloos 
op zijn plek hield. “Mooi”, dacht ik, “weer wat geleerd”! 
Ik nam weer plaats aan mijn tafeltje en nipte aan mijn 
Becherovka. Een tijd lang volgden mijn ogen een viertal 
Mexicaanse meisjes die een kaartspel speelden. “Mooie 
meisjes, die Mexicaanse meisjes”, dacht ik. Allengs ver-
slapte mijn aandacht voor de meisjes en gold mijn aan-
dacht uitsluitend nog ‘de coolste’ van al deze ‘coole ty-
pes’. De knul was de onbetwiste leider van het stel. Wat 
was die jongen ‘cool’. Het kruis van zijn broek hing zo 
ongeveer onder zijn knieën. ‘Super-cool’ zullen we maar 
zeggen. Hij had inmiddels een schaakspel weten te be-

machtigen en speelde een partijtje. De koningen en da-
mes stonden verwisseld op het bord, maar dat scheen 
de ‘coolste der coolen’ niet te deren.  
Mijn glas Becherovka was inmiddels leeg en op de te-
rugweg van de bar naar mijn tafeltje met een vol glas 
Becherovka in de hand kon ik het niet nalaten op het 
schaakbord van ‘onze koele Joe’ de koningen en dames 
van veld te verwisselen. Ik zat nog niet goed en wel aan 
mijn tafeltje met mijn glas Becherovka of ‘onze Mexi-
caanse vrind’ had de koningen en dames alweer omge-
wisseld. Opnieuw stonden de stukken verkeerd op het 
bord opgesteld. 
De tijd verstreek en ik nipte aan mijn Becherovka.  
De eerste Mexicaanse meisjes ruimden hun kaartspelen 
op, namen afscheid van elkaar en uiteraard ook van 
‘onze koele Joe’. 
Ik bestelde nog een Becherovka en nam plaats achter 
mijn tafeltje.  
Op enig moment meldde zich een Mexicaan aan mijn ta-
fel met de boodschap: “He wants to play chess against 
you”, daarbij wijzend op de ‘coolste der coolen’, ‘onze 
vrind koele Joe’. “I’m too tired now”, antwoordde ik, 
“maybe tomorrow we can play”. “No”, antwoordde de 
vent resoluut, “He wants to play now. Tomorrow we are 
not in Prague anymore”.  
Ik nipte aan mijn Becherovka, nam mijn glas in de hand 
en nam zonder verder een woord te zeggen plaats ach-
ter het schaakbord. Een aantal bekenden stond op en 
zocht geamuseerd een plekje rondom de tafel waarop 
het schaakbord was opgesteld met achter de witte stuk-
ken ‘onze koele Joe’ en achter de zwarte stukken … in-
derdaad het glas Becherovka, uh … Nico dus. 
‘Koele Joe’ opende met g3. Ik dacht enige tijd na, waar-
na ik met e5 antwoordde. ‘Joe’ liet probleemloos Lg2 na 
en verzwakte vakkundig zijn stelling met iedere volgen-
de zet. Ik nipte nog maar eens aan mijn Becherovka. 
‘Joe’s’ tijdverbruik nam evenredig met het aantal door 
hem gedane zetten toe. Mijn stelling werd daarentegen 
prettiger en prettiger. Het eerste stuk van Joe ging van 
het bord, een tweede stuk volgde alras. Ik beantwoord-
de ‘Joe’s’ zetten inmiddels a-tempo.  
Op enig moment ging een van de Mexicanen kennelijk 
een lichtje op en hij liep gehaast de hotelfoyer in. Even 
later keerde hij terug en vroeg aan mij met een neutrale 
uitdrukking op zijn gezicht: “Are you playing in the ches-
stournament?” Ik bevestigde dit, waarna hij zich tot ‘Joe’ 
wendde en deze ook begreep dat dit spelletje schaak 
niet zijn beste idee van die avond was. Korte tijd later 
stond ‘onze Joe’ mat.  
En ik, ik dronk mijn glas Becherovka leeg, liep naar de 
receptie, vroeg om mijn kamersleutel en nam de lift naar 
mijn hotelkamer, terwijl ik zachtjes zong: 
 
Hey Man 
I see you walking just like me 
On the far side of the road 
 
Hey Man 
Come and sing my song with me  
On my side of the road 
 
In de negen ronde trad ik met wit aan tegen het Tsjechi-
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sche tienermeisje Jitka Rozumberska. Jitka speelt al ve-
le jaren in de tienkampen en wordt ieder jaar sterker. Zij 
speelt bij Dum Armady Praha en haar rating is dit jaar 
gegroeid naar 1879.  
 
1. e4       e5 
2. Pf3      Pc6 
3. Lb5     a6 
4. La4     Pf6 
5. 0-0      b5 
6. Lb3     Pe4: 
 
Een Open Spanjaard. De laatste keer dat ik deze ope-
ning op het bord kreeg is al gauw 3 à 4 jaar geleden tij-
dens een tienkamp in Wijk aan Zee. 
 
7. d4        d5 
8. de5:     Le6 
9. c3        Lc5 
10. Pbd2  Pd2: 
11. Dd2:  0-0 
12. Tfd1   De7 
13. Df4    f6 
14. ef6:    Tf6: 
15. Dh4   Pe5 ?! 
 
Aangewezen is 16. Pe5: Lf2: 17. Df2: Tf2: 18. Kf2:, 
waarna wit drie stukken voor de dame heeft en eigenlijk 
geen problemen. De tekstzet leidt het begin van het ein-
de in.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. Dh5?  Tf5 
17. Pg5    g6 
18. De2    Tf2: 
19. Df2:    Lf2+: 
20. Kf2:     
 
En in plaats van drie stukken voor de dame resteren 
twee stukken voor de dame met aanval voor zwart.  
 
20.  …      Tf8+ 
21. Kg1    Df6 
22. Le3     c6 
23. Tf1      De7 
 
En omdat het slot van de partij ook charmant is: 
 
24. Lf4      Tf4: 
25. Tf4:     Dg5: 
26. Taf1    Kg7 
27. T4f2    Pd3 
28. Tc2     Lf5 
29. Te2     Pf4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En wit geeft op!  
Een gecultiveerde geest, deze tegenstandster. Het kan 
dus toch nog! 

ASV 4 verzuimt stiekem een puntje van Meppel af te snoepen 
Erik Wille 

In de derde ronde trof ASV 4 in haar overlevingsrace in 
de promotieklasse titelkandidaat Meppel. Op voorhand 
leek dat een onmogelijke opgave, maar misschien juist 
daardoor wel weer een kansrijke missie. We hadden im-
mers niets te verliezen. En vechters die vrijuit kunnen 
spelen zijn gevaarlijk. Zo ook ASV 4! 
 
In de prachtige ambiance van grand café van het Lo-
rentz gingen de mannen van het vierde er eens even 
voor zitten. De mouwen gingen omhoog en laat Meppel 

maar komen. Een tegenvaller vooraf was het wegvallen 
van Ivo van der Gouw. Onze routinier was opgeroepen 
door de bondscoach van het tweede,  maar met Martin 
Weijsenfeld in de gelederen leverde ASV 4 alleen wat 
routine op dit niveau in.  
 
Hoe goed de bedoelingen vooraf ook waren; al snel leek 
het mis te gaan met ambities van de vechtmachine. Rob 
van Belle maakte zoals hij zelf zei een kinderlijke fout en 
hij stond al vroeg in de partij een kwaliteit en een pion 
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achter. Terwijl Rob vocht voor zijn schaakleven blunder-
de ook Erik Wille. Zijn blunder was overigens wel rede-
lijk subtiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erik Wille heeft met f6 zijn stelling flink verzwakt en twee 
zetten later blijkt al waarom. Na een pionruil op d5 heeft 
Erik achteloos met zijn dame teruggenomen. Na Ta1-d1 
blijkt deze ineens verloren te gaan. Lg6+ of Lxg6 is niet 
meer te verhinderen en de zwarte dame kan niet meer 
van de d-lijn af. Erik krijgt echter nog wel een toren en 
een stuk. Dus alle reden om nog eens wat te proberen. 
 
Terug naar de andere borden. Jan Willem van Willigen 
heeft een dubbeltoreneindspel bereikt, waarin de tegen-
stander op grond van de twee dubbelpionnen van Jan 
Willem een remiseaanbod afslaat. De Meppelaar weet 
natuurlijk niet dat Jan Willem een bedreven eindspel-
speler is. Bij Vincent Theissen staat het bord in brand en 
daar valt het meest te genieten voor de oprechte lief-
hebbers. Jacques Boonstra en Nico Schoenmakers 
hebben de h-lijn gekozen om de aanval in te zetten en 
aan de topborden is de strijd nog in evenwicht. Zoals 
verwacht gaat het dan mis bij Rob van Belle. De materi-
aalachterstand maakt het een wel heel ongelijke strijd. 
In het vierde uur maakt Nico Schoenmakers gelijk. De 
aanval over de h-lijn blijkt veel directer dan de aarzelen-
de pionnenopstoot van zijn jonge opponent op de dame-
vleugel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nico Schoenmakers heeft de vijandelijke pionnen naar 

voren gelokt. Onze vice-voorzitter heeft na 1.  … a4 net 
2. La2 gespeeld en dan zal blijken dat zwart weinig ge-
mak heeft van zijn opgerukte pionnen. Nu Nico bij zijn 
eigen koning weinig te vrezen heeft, kan hij via de h-lijn 
het initiatief grijpen. 
 
2. … Pc4 3. Lxc4 Txc4 4. Pa2 Dc7 5. h5 Tc8 6. c3 Le6 
7. Kb1 Ld7 8. hxg6 fxg6 9. Pc2 Le8 10. Pcb4 Lf7 11. 
Lh6 Lxh6 12. Txh6 Td8 13. Tdh1 e5 14. Dg5 Kg7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze stelling koos Nico voor het omspelen van het 
paard van b4 naar f5. Een aardige variant is de volgen-
de vondst van Peter Boel: 15. Txh7+ Pxh7 16. Dh6+ 
Kg8 17. Dxh7+ Kf8 18. Dh6+ Ke8 19. Dg7 De7 20. Th8+ 
Kd7 21. Th7 Tf8 22. Pd5 en het grote voordeel zal wit 
de winst brengen. 
 
Nico speelde echter: 15. Pc2 Th8 16. Pe3 Tc5 In plaats 
van deze zet kan zwart iets taaier verzet bieden: 16... 
Pg8 17. T6h3 Tc5 18. Pb4 Dd7 19. Pd3 Tc6 20. Pxe5 
dxe5 21. Dxe5+ Pf6 22. g5 en zwart gaat er even goed 
af. Nu blijkt dat Nico ook zonder de vondst 15. Txh7 vrij 
eenvoudig wint: 17. Pf5+ Kg8 18. Dxf6 gxf5 19. gxf5 
Lxa2+ 20. Ka1 Dg7 21. Dd8+ Kf7 22. Dd7+ Kf8 23. 
Dxd6+ De7 24. Db8+ De8 25. Db6 Lf7 26. Dxc5+ De7 
27. Dxb5 Le8 28. Db6 
 
 
Onverwacht gaat het dan mis bij Jacques Boonstra. Een 
sterke verdedigingszet van de Meppelaar kost Jacques 
materiaal en in tijdnood gaat het mis. Ineens is het al-
leen nog Meppel wat de klok slaat. Hans Rigter houdt al 
de hele middag de sterke Richard Berendsen tegen en 
slechts het minuscule foutje van het ruilen van de da-
mes op het verkeerde veld kost Hans de partij. Het zegt 
ook iets over de sterkte van zijn tegenstander. Martin 
Weijsenfeld ging vervolgens in gierende tijdnood ten on-
der. Stellingen die in tijdnood in de tweede klasse nog 
goed gaan, gaan niet per definitie goed in de top van de 
promotieklasse. Iets meer tijd overhouden voor de laats-
te tien zetten is de harde les na deze overigens uitste-
kend gespeelde partij.  
 
Zo kijkt ASV 4 tegen een 1-4 achterstand aan, maar 
toch gloort er hoop. Jan Willem van Willigen heeft zijn 
tegenstander in een overmoedige bui zien afwikkelen 
naar een pionneneindspel. En dat was nu juist gewon-
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nen voor de ASV-er. Erik Wille heeft bijna 20 zetten to-
taal verloren gestaan, maar met de zetten h4 en Pe1 
nept zijn opponent ditmaal zichzelf. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erik heeft in de diagramstand het slechte Pe1 net beant-
woord met Td8-d4. Als de dame van e4 wijkt, gaat wit 
pardoes mat na bijv 1. Dc6, Pe2+  2. Kh2, Txh4+ mat. 
Nu moet wit dus de dame teruggeven en daardoor ge-

desillusioneerd produceert hij nog enkele slechte zetten 
en is het snel 2-4. Jan Willem volgt dit goede voorbeeld 
en bij 3-4 rest het duel van Vincent Theissen. 
 
In een toreneindspel met ongelijke lopers zijn er kansen 
voor beide partijen en hoewel remise de meest logische 
uitslag is, moet Vincent door voor het team. In deze fase 
met voor beide spelers veel praktische kansen is Kees 
Hoogendijk, bekend als winnaar van de IQ-test 2004, de 
slimste. Vincent wordt met zijn koning in een matnet ge-
drongen en dat kost een kwaliteit. De stelling is echter 
nog niet makkelijk verloren, maar bij Vincent is de ener-
gie op. 3-5 en een net niet verrassing derhalve. Op zich 
kan deze nederlaag geen kwaad, maar we moeten wel 
een keer gaan winnen. We hebben nu tenslotte nog 
maar zes wedstrijden om voor klassebehoud te gaan 
zorgen. Komende ronde wacht De Schaakmaat 2. Een 
gevaarlijke jonge ploeg. De routine van ASV 4 moet de 
doorslag geven, maar in wedstrijden waar het echt 
moet, spelen andere factoren een rol. Heren, hou de ze-
nuwen onder bedwang en dan houden we ze er onder! 

Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

Dinsdag 6 oktober was de openingsdag voor het nieuwe 
seizoen voor het Daglichtschaak. Jammer genoeg kwa-
men maar zes schakers opdagen aangevuld met sup-
porter Henk Wille. Nieuw was Karel Polman. Hij scoorde 
2½ punt en nam na drie ronden onmiddellijk de kop van 
het klassement samen met Dick Hajee die ook 2½ punt 
scoorde. Horst Eder en Jan Vermeer deelde de 3e en 4e 
plaats. Wim Zunnebeld en Gerrit Verbost waren het 
slachtoffer en moesten met o punt genoegen nemen. 
Dinsdag 2 november was de 2e sessie. Ook deze dag 
kwamen helaas maar zeven schakers opdagen. Karel 
Polman en Gerrit Verbost waren afwezig. Daar stond te-
genover dat Henk Kuiphof dit seizoen weer present zal 
zijn. Voorzitter Erik Wille had deze dag in de regionale 
kranten aangekondigd. Dit resulteerde in twee nieuwe 
bezoekers. Peter de Jong en de Fransman Stephan Ma-
chie. Hopelijk worden zij vaste bezoekers. Jan Vermeer 
deed goede zaken door alle drie partijen te winnen. Dick 
Hajee en Henk Kuiphof wonnen ook al hun partijen, al-
leen zij waren door het oneven getal ieder een ronde 
vrij. 

Tegelijk met de schakers, maar in een naast gelegen 
ruimte vind er ook bridge plaats. Daarom is het best ge-
zellig, want hoe meer mensen hoe gezelliger, toch? 
De volgende rond vindt plaats op dinsdag 7 december. 
Uiteraard hopen we op een grotere deelname. 
 
Stand na ronde 6: 
                                                 aantal 
Naam                          Punten   partijen  Elo          TPR 
1.Jan Vermeer            5              6           1589        1793
                                     
2.Horst Eder                4              6           1424        1630 
3.Dick Hajee               4              6           1491        1612 
4.Karel Polman           2½           3           1844        1679 
5.Henk Kuiphof           2½           3           1473        1398 
6.Stephan Machie       1              3           1585        1264 
7.Wim Zunnebeld        ½             6           1406        1162 
8.Gerrit Verbost          0              3           1344        824 
9.Peter de Jong          0              3           1565        856 
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In de derde ronde boekten we dan eindelijk onze eerste 
zege van het seizoen, 5½-2½ tegen het op papier zwak-
ste UVS. Toch weerden de gepromoveerde Nijmegena-
ren zich heel verdienstelijk en maakten ze het ons vrij 
moeilijk. Zeker mijzelf. Sjoerd van Roosmalen trok me 
na een uurtje spelen bezorgd aan de mouw: ‘Gaat dat 
wel goed? Je staat een pion voor!’ ‘Ja, maar ik heb com-
pensatie met mijn actieve stukken’, kon ik nog tegen-
werpen. Dat bleek de doorslag te geven. Ik heb heus 
wel geprobeerd die pion terug te geven, maar hij wilde 
hem niet nemen (op a2).  
Hoe dan ook, misschien werden mijn teamgenoten hier-
door op het verkeerde been gezet. Alleen de ongenaak-
bare Eelco de Vries had nergens last van en speelde 
Ruud van de Plassche met zwart in een scherpe Sicili-
aan van het bord. ‘Met wit wil ik er nog weleens snel 
doorheen gaan’, zei Van de Plassche nadien. ‘Ik weet 
niet wat er vandaag fout ging, maar ik heb geen kans 
gehad.’ 
Dat was 1½-½, want eerst had Sander Berkhout op on-
karakteristieke wijze remise gemaakt met Rob Bis-
schops. De laatste miste een dot van een kans direct na 
de opening en ook daarna bleef het een beetje in troe-
bel water vissen voor Sander. Net toen hij weer wat be-
ter stond, plaatste hij een remiseaanbod.  
Na het punt (ondanks alles) van ondergetekende ston-
den we er comfortabel voor. Olivier Bruning kende in de 
Pirc enige problemen, maar herstelde zich in het eind-
spel en leek met een sterke loper zelfs wat beter te 
staan. Die loper, op c6, was vooral sterk omdat hij g2 
aanviel. Na het pakken van die pion had de raadsheer 
echter weinig meer te doen en toen we opnieuw keken 
was Olivier zich vreselijk mat aan het laten zetten met 
toren en paard. Een forse tegenvaller. 
Bij 2½-1½ ging Otto Wilgenhof vrolijk voor de winst in 
een iets minder toreneindspel, maar daar maakten we 
ons niet zoveel zorgen over. Wel over de volgende 
slachting. 
 
Pim Haselager - Wouter van Rijn 
1.d4 c5 2.d5 d6 3.e4 g6 4.f4 Lg7 5.Pf3 Pf6 6.Pc3 0–0 
7.Le2 b5!?  
Een standaardreactie op de witte opstelling zonder c2-
c4. Wit kan niet goed nemen: 8.Lxb5? Pxe4! 9.Pxe4 
Da5+ 10.Pc3 Lxc3+ enz. Maar na de volgende tegen-
stoot wordt het meteen hyperscherp.  
8.e5! dxe5 9.fxe5 Pg4 10.0–0!?  
Nu kwam 10.Lxb5 wel in aanmerking.  
10...b4 11.Pe4 Pxe5 12.Pxe5 Lxe5 13.Lh6 Te8 14.
Lb5!? Ld7 15.Df3  
Haselager pakt het voortvarend aan. De kans is groot 
dat hij een stuk moet inleveren, maar daar krijgt hij een 
formidabel initiatief voor.  
15...f5 16.Lc4!?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16...Lxb2!?  
Dit is geen dobbelen meer, dit is puur blufpoker. Van 
Rijn had al op de dertiende zet hier kunnen nemen, nu 
ziet het er nog veel verdachter uit. Wat gebeurt er na 
aanname van het stuk? 16...fxe4 17.d6+ Kh8 18.Dxe4 
Ld4+ 19.Le3 Lxe3+ 20.Dxe3 exd6 21.Dh6 Lf5 en de wit-
te aanval loopt dood. Nog veel mooier is trouwens 18...
exd6! (in plaats van 18...Ld4+) 19.Dxa8 Dh4 en het is 
zwart die een winnende aanval krijgt.  
Wit heeft nog twee andere mogelijkheden. Na 17.Dxe4 
Lxb2 18.Tae1 Kh8 gevolgd door Ld7-f5 werkt zwart zich 
langzaam los. 17.Df7+ Kh8 18.Tae1 is misschien nog 
het kansrijkst. Zwart komt er nu moeilijk uit, bv. 18...
Lf5?! 19.g4! Fritz adviseert om met 19...e6! simpelweg 
het stuk terug te geven en met twee pionnen meer te 
winnen.  
17.Pg5! Db6!?  
Toe maar! Veiliger was 17...Lg7, maar zo'n prachtig ver-
dedigingsstuk laat je niet zomaar ruilen. Ook op b2 is de 
loper een belangrijke verdediger! Wit kon nu met 18.d6+ 
e6 19.Dxa8 Lxa1 20.Txa1 het stuk terugwinnen, maar 
met drie lichte stukken rond een onbeschermde zwarte 
koning zoek je iets mooiers.  
18.Tae1 Pa6 19.Txe7!?  
19.d6+ e6 20.Txe6! Lxe6 21.Lxe6+ Kh8 22.d7 was een 
minder gecompliceerde winstweg.  
19...Lb5?  
Zwart had eerst een tussenschaakje op d4 moeten ge-
ven. We zien meteen waarom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een bijzonder vuig trucje 
Door Peter Boel 
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20.Lxb5?!  
Hier won 20.c3! in stijl. Als zwart neemt loopt hij snel 
mat: 20...Lxc3 21.Dxc3! Txe7 (21…bxc3 22.Tg7+ en 23.
Pf7 of 23.Pxh7 mat) 22.d6+ Lxc4 23.Dxc4+ enz. Ook 
20...Txe7 loopt niet goed af: 21.d6+ Lxc4 22.Dxa8+; 
21...Tf7 22.Dxa8+ Db8 23.Dxb8+ Pxb8 24.Lxb5 of 21...
Kh8 22.dxe7 Pc7 23.Pf7+ Kg8 24.Pd6+ Kh8 25.Lf4!  
20...Dxb5 21.d6 c4!? 22.Tfe1! Ted8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.De2!?  
Nu zwart niet tussendoor op e7 kan slaan, wint 23.c3! 
Lxc3 24.Dxc3 weer. Nu krijgt Wouter de kans zijn paard 
bij de verdediging te betrekken.  
23...Pc5 24.Pe6?  
24.d7!, met vernietigende matdreiging op e8, won nog 
steeds. 24...Pxd7 25.De6+ is ook mat en 24...Pe4 25.
Pxe4 fxe4 26.Dxe4 is slechts uitstel van executie. Dat 
krijg je als je een loper op h6 toelaat!  
24...Pe4! 25.Pxd8 Txd8  
Zwart heeft ineens fantastische compensatie voor de 
kwaliteit en pion d6 is ten dode opgeschreven. Hasela-
ger waagt, in hevige tijdnood, een laatste gevaarlijke 
aanvalspoging.  
26.Txe4!? fxe4 27.Dxe4 Dc5+ 28.Kh1 Dxd6 29.Dxc4+ 
Kh8 30.Df7 Dd1!? 31.Tf1! Dd6 32.h3?  
Ligt wel voor de hand natuurlijk, als de seconden weg-
tikken en je het even niet meer ziet. Beter was hier 32.
Lf8!, wat de dame naar het passievere veld b6 dwingt. 
Wit krijgt nog last van de zwarte velden.  
32...a5!? 33.Te1 Le5 34.Dc4  
Met nog wat vage dreigingen als Lg5 en Dh4. Zwart kan 
het nog best fout doen, maar Wouter speelt het ijskoud 
uit.  
34...Lf6 35.Df7 Le5 36.Tf1 a4!? 37.Te1?!  
37.Lf8! Dd4 38.Te1 Ld6!=; 37.Df8+ Txf8 38.Txf8+ Dxf8 
39.Lxf8 Lc3 40.Kg1 lijkt ook nog wel remise te zijn. 
37...Tc8 38.Tf1 Tg8!  
Een bijzonder vuig trucje. Nog een paar seconden voor 
wit...  
39.Te1? g5! 40.Txe5  
Na 40.Dh5 Df6 41.Dg4 Lc3 42.De6 Dd8! is het nog lang 
niet beslist, maar zwart heeft de beste kaarten. 
40...Dxe5 en wit gaf op.  
 
Dat was een benauwde 3½, en met dit punt waren we 

erdoor, tijdnoodfase voorbij. Het kon alleen nog maar 
misgaan bij Remco. 
 
Jan Spoorenberg-Remco de Leeuw 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 Pc6 6.
Lc4 Db6  
Een favoriet van Remco. Mij niet gezien...  
7.Pb3 e6 8.Le3 Dc7 9.f4 a6 10.Ld3 b5 11.a3 h5!?  
Dit had onze teamleider al tweemaal eerder gespeeld, 
zo vertelde hij naderhand, in plaats van het voor de 
hand liggende 11...Le7 en 12...0–0. De opbrengst: een 
winst- en een verliespartij. Zwart gaat op avontuur, maar 
moet lang rokeren en de nodige stormen doorstaan.  
12.h3 h4 13.0–0 Lb7 14.f5! 0–0–0 15.De2 Kb8 16.a4 
b4  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
17.Pb5!? Dd7!?  
Onze man had geen zin in het uiterst penibele 17...axb5 
18.axb5 Pe5 en nu iets als 19.Df2 Te8 20.fxe6 Txe6 21.
La7+ Kc8 22.Lb6 Dd7 23.Ta7 en wit heeft meerdere 
aanvalsplannen: Tfa1, Dd4 en de gevaarlijkste: Pa5. 
18.fxe6 fxe6 19.P5d4 Pxd4 20.Lxd4 e5 21.Lb6 Tc8 22.
Pa5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22...d5?!  
Actieve verdediging. Er zit echter een gat in de zwarte 
berekeningen. Relatief het beste was 22...Ph5!? 23.De3 
Pg3 (safer is misschien 23...Pf4 24.La7+ Ka8 25.Pc4 
Txc4! 26.Lxc4 Dc6) 24.Tfd1 g5!? en 25...g4 met tegen-
aanval. Toch lijkt het bij wit sneller te gaan. 
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23.Pxb7 Dxb7 24.a5 Lc5+ 25.Lxc5?!  
Vrijwel winnend was 25.Kh2! omdat wit na 25...Lxb6 tus-
sendoor op a6 kan slaan.  
25...Txc5 26.Lxa6 Da7 27.Kh2 dxe4 28.Ta4 Pd5  
Met handen en voeten heeft zwart alles gedekt, maar je 
vertrouwt het voor geen cent. Zetten als 29.Lc4, 29.Td1 
of het hardere 29.c3!? doemen op voor het geestesoog. 
Spoorenberg, ook in tijdnood, ziet echter een aardige 
truc die hem alleen maar in een minder eindspel brengt. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
29.Dh5? Txh5 30.Tf8+ Kc7 31.Tf7+ Kd6  
Natuurlijk geen 31...Kb8 met remise. Zwart gaat er weer 
voor. 
32.Txa7 Tg5!?  
Ligt voor de hand, maar ook 32...Txc2 33.Txg7 Txb2 
verdient de aandacht.  
33.Le2 Txc2 34.Lg4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34...Pe3?!  
Zwart schermt met een mataanval. Dat lijkt heel sterk, 
maar het blijkt tegen te vallen. Bovendien staat de zwar-
te koning ook lang niet veilig. Goed lijkt 34...Txb2 35.
a6? Pf6! 36.Tb7 Pxg4+ 37.hxg4 Txg4. Maar wit countert 
sterk met 35.Td7+! Kc6 36.Txd5 Kxd5 37.a6 Tf2 38.a7 
Tf8 39.a8D+ Txa8 40.Txa8 en remise.  
De a-pion kan dus hard lopen, maar hoe zit dat met 
zwarts e-pion? 34...e3! 35.Td7+ Kc6 36.Txd5 e2! 37.Ta1 
Kxd5 38.a6 Txg4! 39.hxg4 (39.a7 Txg2+! 40.Kh1 Th2+ 

41.Kxh2 Tc8 42.Kg2 Tf8!) 39…Txg4 gevolgd door 40…
Tgxg2+ en 41…Ta2 was een fraaie winstweg voor 
zwart.  
35.Txb4 Txg2+?!  
35...Tc1 met de idee 36...Pf1+ 37.Kg1 e3 is niet snel ge-
noeg: 36.Tb6+ Tc6 37.Td7+ Kc5 38.b4+. Wel in aan-
merking kwam nog 35...Pxg4+ 36.hxg4 Txg4 (36…
e3!?). Zwart is op tijd om de a-pion tegen te houden, bv. 
37.Tb6+ Tc6 38.Taa6 Txb6 39.Txb6+ Kc5 40.b4+ Kc4 
41.a6 Tg3 Maar het eindspel blijft uitermate lastig, c.q. 
boeiend.  
36.Kh1 Tf2  
Zwart verliest nu een stuk door de geëxponeerde positie 
van zijn koning, maar daarna geschiedt een wonder.  
37.Tb6+ Kc5 38.Tc7+ Kd4 39.Td6+ Pd5 40.Tcd7 e3! 
41.Txd5+ Ke4 42.Kg1  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
42...Txb2?  
Door zijn toren op de f-lijn te houden kon zwart al remise 
forceren: 42...Tf3! 43.Tc5 e2 44.Tc4+ (tussendoor kan 
nog 44.Tc1 Txh3!) 44...Ke3 45.Tc3+ Ke4 enz. Er blijkt 
echter zelfs een winst in te zitten! 42...Txg4+!! 43.hxg4 
h3 en wit heeft niets zinnigs tegen de dreiging 44...h2+ 
en 45...e2, bv. 44.Tc5 h2+ 45.Kh1 e2 46.Tc4+ Ke3 47.
Tc3+ Kf4 48.Tf7+ Ke4.  
43.a6 Tg6 44.Ta5?!  
Hier zit nog een zeer slinkse winstpoging voor wit in de 
stelling: 44.a7 Ta6 45.Td1 Taa2 46.a8D+! Txa8 47.Tf1! 
met twee onaangename dreigingen: 48.Lf5 mat en 48.
Lf3+. Na 47...Tf2 48.Txf2 exf2+ 49.Kxf2 is het eindspel 
zonder torens remise, maar met torens mogelijk niet.  
44...e2!?  
Nauwkeuriger was 44...Tb1+! 45.Kg2 e2  
45.Ta4+  
Een laatste kans was 45.Ta1 Txa6 46.Te1 Ke3 47.Txg7 
of 46...Tg6!? 47.Tf7 Tf6 48.Ta7! Tf1+.  
45...Ke3 46.Ta3+ Ke4 47.Ta4+ Ke3 48.Ta3+ Ke4 49.
Ta4+  
Wit kon het hier nog een laatste keer fout doen met 49.
Kf2? Tf6+ 50.Lf3+ (of 50.Tf3 e1D+) 50...Txf3+! 51.Txf3 
e1D+ 52.Kxe1 Kxf3 53.Td3+ Kf4 54.Ta3 Tb8 55.a7 Ta8 
56.Kf2 g5 en het zal nog net remise zijn.  
49...Ke3 50.Ta3+ remise. 
 
Twee geweldige, zenuwslopende partijen, die – voor het 
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eerst dit seizoen – nu eens in ons voordeel uitvielen. 
Sjoerd van Roosmalen vijzelde ons bordpuntentotaal op 
met een uitstekende, solide, gestroomlijnde zege in het 
Konings-Indisch. Thomas Willemse – niet die goeie van 
Utrecht – werd systematisch onder druk gezet en in de 

slotfase vielen zijn pionnen als de bekende rijpe appe-
len. Als laatste erkende Otto dat er weinig eer meer te 
behalen was in zijn toreneindspelletje. Er zijn betere ma-
nieren om de zaterdagavond door te komen… 
 

Computer 
Hendrik van Buren 

Het is niet voor het eerst, dat ik dit woord boven een 
stukje schrijf, maar het ding blijft intrigeren. Laat ik een 
jaar teruggaan. Ik deed toen mee aan het Ferox-
toernooi in Duiven. Er zijn van die toernooien, die je het 
liefst snel wil vergeten. Daardoor onthoud je ze het 
langst. Alles ging fout. In volledig gewonnen stand een 
toren laten instaan en in de volgende partij een stuk 
weggeven. Dat ik van Ruud Wille verlies, lijkt geen 
schande, als hij maar niet bij hoog en laag blijft volhou-
den absoluut niet te kunnen schaken. En ziet, wat mij 
overkwam tegen De Kort. Zijn rating stak nog net geen 
500 punten boven de 
mijne uit. Over de 
stand echter geen 
klachten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals iedereen ziet sta ik na twintig zetten zeker niet 
minder. Mijn computer geeft me zelfs 1,10 voordeel. Je 
moet nu Pd4 aanvallen, want dan dreigt Dc6. Het beste 
lijkt Pe3-f5 en zwart zal zijn toren wel offeren. Maar ik 
kreeg een nog veel mooier idee. Kijk maar eens. 21. 
Pe3-d5 en er volgt min of meer gedwongen ..c6xd5 22. 
d6-d7+  Ke8-e7 23. Da6xf6 Ke7xf6 24.e4xd5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit kon ik niet meer doorrekenen, maar het kan niet ka-
pot. Mijn computer wist wel beter. Binnen de seconde 
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gaf hij bij 21.Pd5 al –1,6 en bij het tweede diagram zit hij 
op 2,9 voordeel voor zwart. Ofte wel: de partij is uit. 
Zwart heeft gewonnen. Zo ging het ook in werkelijkheid. 
Ik kreeg geen poot aan de grond. Na 24..Pf4 moet je al 
zo’n geweldenaar inleveren. Wat ziet die computer de 
dingen vreselijk snel en correct. 
Nu hoor ik jullie al denken: kom je daar ruim een jaar la-
ter op terug? Heb je het leed eindelijk verwerkt en durf 
je het nu te laten zien? 
Nee. Er was een concrete aanleiding. Ik werd gevraagd 
in het zevende in te vallen. Dat mag ik tegenwoordig. 
Nadat het hele seizoen een Ferox-karakter had gekre-
gen speel ik inmiddels al in de vierde klasse. Maar Igna-
ce ziet me gelukkig nog als een wat betere vierdeklas-
ser. Het werd een leuk potje. 
 
Wit: Alfred Schouten  Zwart: Hendrik van Buren 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 e6 5.Lg5 dxc4 (tijd 
voor Botwinnik) 6.e4 b5 7.e5 h6 8.Lh4 g5 9.Lg3 (Goed, 
dan geen Botwinnik. Met de zet is niets mis. Ik zie hem 
de laatste tijd ook regelmatig in het grootmeestergilde. 
Maar dan gaat het vervolg anders.) ..Pd5 10.a3 Tja, zo 
kom je vanzelf in de problemen.) ..Da5 11.Dc2 ? Lb4 
12.Tc1 Lxc3 13.bxc3 Dxa3 14.Le2 Pd7 15.0-0 Pb6 16.
Pd2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier heb ik lang nagedacht. Ik sta twee pionnen voor, 
maar wit gaat Pe4 spelen. Daar geeft hij c3 een extra 
steuntje, maar via d6 en f6 kan hij ook onheil aanrichten. 
Mijn stelling laat forse gaten zien. Ik vond het beter om 
wit in de verdediging te houden en daarvoor een stuk te 
offeren. Drie verbonden vrijpionnen zal hij toch niet kun-
nen keepen. En zo ging het dus ook verder. ...Dxc3 17.
Dxc3 Pxc3 18.Txc3 Pd5 19.Tcc1 c3 20.Pe4 b4 21.Pc5 
a5 (het treintje is al mooi in beweging) 22.Ld1 La6 23.
Te1 Lb5 24.Ta1 Pb6 (natuurlijk verdient direct a4 de 
voorkeur) 25.Pa4 Lxa4 26.Lxa4 Pxa4 27.Ta4 Ke7 
(even ruimte voor de hulptroepen en dan weer verder) 
28.f4 c2 29.Ta2 b3 30.Tb2 a4 31.Ta1 Thb8.  
0-1.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het diagram voegt natuurlijk niets toe; maar ik vind het 
zo’n leuk plaatje. 
En nu kom ik weer terug op het begin van mijn verhaal. 
Zoals elke partij nam ik ook de laatste weer door met 
mijn computer. Bij diagram 3 geeft hij mij 0,62 voordeel. 
Dat is weinig met twee pionnen voor. Waarschijnlijk 
vindt hij de zwarte stelling ook vrij tochtig. Het beest wil-
de hier vooral afruilen. Toen ik mijn Dxc3 invoerde 
sprong hij echter ineens naar 0,76 voor wit. Het is duide-
lijk. Hij vindt de zet fout. Maar ziet hij het dan niet? De 
kracht van verbonden vrijpionnen is toch verschrikkelijk! 
En toen moest ik ineens weer denken aan mijn partij te-
gen De Kort. Daar had hij zo verschrikkelijk gelijk. Wat 
had hij nu gezien, dat mij ontgaan was? Waar loopt 
16…Dxc3 op kapot? Ik besloot hem tegen zich zelf te la-
ten spelen, waarbij ik hem voor elke zet vijf minuten gaf. 
Hij viel vreselijk door de mand. Ik geef hierbij zijn ver-
volg. 19.Ta3 a5 20.f4 b4 (het begint al tot hem door te 
dringen: inmiddels geeft hij 0,51 voor de zwarte stelling) 
21.Ta1 c3 22.Pe4 gxf4 23.Lxf4 b3 24.Lc1 b2 (dat is nu 
al 1,37) 25.Tb1 a4 26.Pd6 Kf8 27.Lc1 a3 28.Lb3 Kg8 
29.Pxf7 Tb8 En nu is het zwarte voordeel boven 3. Wit 
is verloren. Wat een genoegen. Tegen de computer 
schaken heeft geen zin meer. Maar nu was ik hem de 
baas geweest. Wat beschik ik over fenomenaal inzicht. 
Toch laat hij je soms hele leuke dingen zien. Drie dagen 
later mocht ik in mijn eigen vierde klasse spelen ….en 
dat ging niet zo best. Ik had een foute combinatie ge-
maakt en sta erg moeilijk. Althans dat dacht ik. In werke-
lijkheid sta ik totaal verloren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1… Txg2+ 2.Kxg2 Tf2+ 3.Kg3 (iets anders is er niet) 
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Td2+ en het aftrekschaak kost de dame. Dat ik toch nog 
won kwam omdat de tegenstander een soort helpmat 
creëerde. 
 
Maar het kan nog leuker. Deze zomer speelde ik mee in 
het Bilderbergtoernooi. Tegen Groeneveld kwam ik met 
zwart tot de volgende stand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hij heeft net Dg3-b8+ gespeeld. Waar moet de koning 
heen? Dat had f7 moeten zijn, maar ik had iets moois(?) 
gevonden en ging naar h7. Er volgde 2.Te8. Nu dreigt 
mat op h8. Maar zover komt wit niet. 2…Tb6. En nu zijn 
de rollen omgedraaid. Waar moet de witte dame heen?  
Na 3.Th8 Kg7 zond hij hem naar 4.Dg3 en na ..f4 kwam 
ik duidelijk in het voordeel en won. Thuis vertelde de 
machine mij, dat de witte dame helemaal niet weg moet. 
Die blijft rustig op b8 staan. In plaats daarvan speelt wit 
3.h4-h5 en na Txb8 volgt 4.g6 mat of na hxg5 4.Th8 
mat.  
Het blijft een prachtig apparaat.   
 

Even voorstellen…. 
Martin Weijssenfeld 

Vooral dat even..., maar ja, ik zal dan toch 
maar een poging wagen. Mijn naam is 
Martin Weijsenfeld en werd op 13 juli 1968 
ergens geboren in Rotterdam. Op mijn 
12e leerde ik schaken op een kamp 
van speeltuinvereniging Pendrecht. Dit 
vond ik zo leuk, dat ik lid wilde worden van 
een schaakclub. De dichtsbijzijnde was 
Charlois/Europoort, destijds een vereni-
ging met 120 leden. 
  
Door familie-omstandigheden verhuisde ik op mijn 14e 
naar Doornenburg. De dichtsbijzijnde schaakclub was 
hier 'De Vrijpion' te Gendt. Hier heb ik 22 jaar met veel 
plezier gespeeld. Ik ben ongeveer 15 jaar jeugdleider 
geweest en heb mijn diploma 'Schaakleraar' behaald 
(stap 1 t/m 5, voor de kenners onderons). Bij 'De Vrij-
pion' speelden we in de OSBO meestal in de 2e klasse, 
een enkele keer zelfs in de 1e klasse. Het clubkampi-
oenschap heb ik 9x kunnen winnen. 
  
Ik mag mezelf wedstrijdleider B noemen, maar ik leid 
weinig wedstrijden. Ik vind het veel te leuk om zelf te 
schaken! Zo speel ik elk jaar wel mee aan de OSBO PK 
en hebben we (o.a. met Eric Hartman) enkele jaren met 
het meerdaagse toernooi rond kerst in Groningen mee-
gedaan. Ook het Kiste -Trui toernooi slaan we bijna 
nooit over. 
  
Waarom dan naar ASV? Het aantal leden van 'De Vrij-
pion' liep terug, waardoor er mijns inziens geen span-
nende competitie meer mogelijk was. Vandaar dat ik de 
moeilijke stap heb genomen om bij een andere, grotere 
club te gaan schaken. ASV leek mij een club waarin 

veel activiteiten ontplooid worden. Wat op 
mij indruk gemaakt heeft, was bijvoor-
beeld de aanwezigheid van 7 (!) ASV 
teams bij het OSBO-
snelschaakkampioenschap voor club-
teams 2004 tegenover bijv. SMB, die 
slechts met 1 jeugdteam deelnam. Verder 
verwacht ik dat ik veel meer sterkere te-
genstanders krijg, dan bij 'De Vrijpion' 
mogelijk was. 

  
Dan volgt hier een korte schaakanekdote: 
Toen ik op de MAVO zat, belde ze me op bij een vriend 
waar ik huiswerk aan het maken was of ik mee wilde 
doen aan een OSBO wedstrijd. Uiteraard wilde ik wel 
mee doen  maar dat huiswerk moest wel af voor de vol-
gende dag. Tijdens de autorit hebben mijn teamgenoten 
(waaronder een directeur van een school) het huiswerk 
zitten maken. 
  
Tot slot vroeg Nico mij een leuke schaakpartij in deze 
rubriek te zetten. Hij wist toen nog niet dat deze 'leuke' 
partij, de 5e ronde van deze competitie, werd tegen ene 
Nico Schoenmakers... De partij Nico - Martin ging als 
volgt: 
 
1.e4 c5 2.Pc3 d6 3.g3 Pf6 4.Lg2 Pc6 5.d3 e5 6.Pge2 
Le7 7.0-0 0-0 8.f4 Ld7 9.Kh1 Pd4 10.fxe5 dxe5 11.
Pxd4 cxd4 12.Pd5 Pxd5 13.dxe5 Tc8 14.Ld2 La4 15.
Tc1 Tc7 16.b3 Le8 17.c4 dxc4ep 18.Lxc3 La3 19.Tc2 
Dc8 20.Lb2? (Dit kost een pion. Beter was 20.Dd2 Lb4 
21.Tfc1) 20...Txc2 21.Lxa3 Txa2 22.Lxf8 Kxf8 23.d4 
e4 24.Db1! (24. Lxe4? Dh3!) 24...Te2 25.b4 Lb5 26.Tc1 
Dg4 27.Tc5 (zie diagram) 
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Indien wit ook de D op de c-lijn krijgt, dan wordt het wel 
erg penibel voor zwart. Maar zwart heeft nog een tegen-
stoot: 27...Txg2! 28.Kxg2 Df3+ 29.Kg1 De3+ 30.Kh1 
Le2 31.Tc8+ Ke7 32.Tc7+ Kf6 33.Tc2 Lf3+ 34.Tg2 Df2 
35.Dg1 Dxg2+ 36.Dxg2 Lxg2+ 37.Kxg2 Ke7! met een 
gewonnen pionneneindspel, waarna de partij werd op-
gegeven door Nico. 
  
Martin Weijsenfeld, Doornenburg 
  
 

ASV-5 opent het seizoen vertrouwenwekkend 
Jan Vermeer 

ASV-5 is met een 2-6 overwinning in de uitwedstrijd te-
gen Tiel gestart. Met vier zeges en vier remises kwam 
de zege tot stand. De eerste zes bordspelers van Tiel 
hadden allen een KNSB-elo van boven de 1800. En 
toch geen enkele verliespartij! Met drie invallers moest 
ASV 5 naar Tiel. Maar ASV is zo’n grote club, aan (ook 
goede) invallers is geen gebrek. Karel Polman, Harm 
Steenhuis en Hedser Dijkstra waren de invallers. Goed 
voor twee punten. Karel en Hedser vallen graag in en 
Harm viel voor de zoveelste maal voor de laatste keer 
in. (Tot een volgende invalbeurt, Harm.) Erik Hartman 
vond zijn partij spannender dan Macedonië-Nederland. 
In de eindfase had zijn tegenstander minder dan vijf mi-
nuten en Erik 6 minuten. In het heetst van de strijd ver-
gat Erik te noteren. De wedstrijdleider maakte Erik daar-
op attent en vroeg aan mij hoe we dit zouden regelen. In 
der minne was mijn antwoord. Hij liet de klokken stil zet-
ten en Erik zijn notatie bijwerken. Toen even later bleek 
dat de Tielenaar Kruimer misschien door de vlag zou 
gaan, wilde de wedstrijdleider alsnog postuum straffen. 
Nou, dat kan natuurlijk niet. Hij had bij de constatering 

onmiddellijk twee minuten aan de tijd van Kruimer moe-
ten toevoegen. (Is dat correct Ernie en Barth?) Vooraf 
was in onze klasse De Toren 2 huizenhoog favoriet voor 
de promotie en ASV 5 zou op de loer liggen voor promo-
tie. Maar wat schets onze verbazing: De Toren 2 heeft 
in de eerste ronde verloren van UVS 3. Wordt die dan 
onze concurrent voor promotie? Of toch De Toren 2?
(meevaller). De volgende ronde tegen Pion 3 moet ui-
teraard gewonnen worden willen we meetellen.  
 
                                                   Elo tegenstander 
1.Hartman                   ½            1835 
2.Weijsenfeld               1             1832 
3.Polman                     1             1847 
4.Marks                       ½            1828 
5.Vermeer                   1             1806 
6.van Amerongen        ½            1729 
7.Tas                           ½            -736 
8.Dijkstra                     1             1557 
 
                                    6 

 
(Het scheelde weinig of de redactie was deze uiterst belangrijke rubriek vergeten.  Er had gemakshalve een of an-
dere cartoon in deze ruimte gestopt kunnen worden maar de redactie houdt niet van de weg van de minste weerstand 
en laat deze ruimte derhalve vrij voor  de geachte leden van de Arnhemsche Schaakvereeniging teneinde men in de 
gelegenheid te stellen belangrijke aantekeningen te maken van bijvoorbeeld allerlei partijstellingen die in grote hoev-
eelheid te vinden zijn in deze ASV-Nieuws. Zoals bijvoorbeeld de stelling van Stap 4, De jeugdhoek, bladzijde 14, van 
Frank Schleipfenbauer. De redactie heeft zich suf gezocht naar een matje maar kon het niet vinden. Dit zegt nog 
niets, gezien het schaakniveau van de redactie, maar ook het rekenmonster Fritz slaagde niet. Leggen wij de lat voor 
de jeugd niet wat te hoog? U ziet, dit is nu een voorbeeld van een belangrijke aantekening die de waarde van ASV-
Nieuws weer doet stijgen. U begrijpt wat ik bedoel. Maar nu is het woord aan u. Gaat uw gang:) 

Ruimte voor Aantekeningen 
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(Alvorens los te branden had meneer de geachte hoofd-
redacteur nog een snel gesprek met mevrouw Kijdnav:) 
 
Meneer de geachte hoofdredacteur: Geachte mevrouw 
Kijdnav. 
Mevrouw Kijdnav: Zeg maar Sijtje. 
Goed. Sijtje dan. Welkom terug bij de redactie van het 
enig echte lijfblad dat onze vereniging rijk is! 
Enige blad? Maar ik dacht dat er nog een of ander dub-
belzijdig bedrukt A4-tje was dat elke donderdagavond in 
grote hoeveelheden door ons verenigingsgebouw rond-
slingert? 
Inderdaad. Te grote hoeveelheden mag ik wel zeggen. 
Altijd na afloop een heel werk om al dat weggegooid 
verfrommeld papier op te ruimen. Maar goed, de scouts 
zijn er blij mee. Mooi om hun kampvuren mee aan te 
steken. Heeft het nog nut. Maar nu even ter zake. Ik ben 
blij dat uw schrijverskunsten weer worden aangewend 
voor ons verenigingsblad.  
Ik ben er weer helemaal klaar voor! 
Mooi! Gaat u dan maar eens flink los! 
(ahum) 

 
 
 

 
ASV 7 gaat 

voortvarend 
van start! 

 
De eerste wedstrijd leverde een ruime overwinning op. 
Tegenstander de Schaakmaat 4 werd met 5-1 versla-
gen.Nu moeten we daar niet te hoog van opgeven, het 
betrof een tegenstander die op papier nogal wat zwak-
ker is dan Het Zevende. Maar dan dient er toch nog 
maar even gewonnen te worden, liefst met ruime cijfers. 
Stel je voor dat Het Zevende promotie zou missen door-
dat men bijvoorbeeld een miezerig half bordpuntje te 
kort komt! Of nog erger, dat een ander team in deze 
klasse, ik bedoel het “jeugd” team ASV6, “geleid” door 
een zeker heerschap van D. het beter zou doen dan Het 
Zevende! Ondenkbaar eigenlijk! 
 
(Zeker. Ik moet wel onpartijdig zijn in mijn functie van 
geachte hoofdredacteur van ons verenigings-lijfblad, 
maar hier kan en moet en wil en zal ik het er roerend 
mee eens zijn!) 
 
Het een en ander is al in ehh…het A4-tje, ik  bedoel En 
Passant beschreven dus nu even geen herhalingen. 
 
(Dat is heel mooi. Misschien een zeer kort samenvattin-
kje dan? Met hier een daar een partijfragmentje?) 
Goed.  
Henk Kuiphof had zijn partij aan het 4e bord al vooruit 
gespeeld en gewonnen van een jonge invaller die hoe 
dan ook wilde winnen, remise afsloeg en even later in 

de fout ging!  
 
Aan bord 1 liet Frits Wiggerts de tegenstander fijn op pi-
onnetjesroof gaan terwijl hij zelf een flitsende aanval op-
zette. Na wat zwakke zetten van de tegenstander was 
het snel gebeurd.  
 
Invaller Hendrik van Buren was wat griepering maar wil-
de toch meespelen. Geen snelle remise, zei hij, er op of 
er onder!! Zie bladzijde 29, het verhaal van Hendrik zelf, 
“Computer” 
 
Na een onregelmatige opening van de tegenstander be-
reikte Robert Naasz met zwart de onderstaande stelling 
waarin hij wat beter stond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goudriaan,P (1712) - Naasz,R (1692)  
 
Wit heeft een slechte loper en zwart kan zijn paard op 
c4 planten.18...Lxe5 19.fxe5 Pc4 20.De2 Pa7? Maar dit 
is een fout plan. 21.Pd3 Pb5 22.a4 Pxb2? En zo ruil 
zwart zijn prachtige paard voor wit’s zielige loper. Gek 
genoeg deed Robert deze zet terwijl hij voelde dat het 
een slechte was. Waarom? Hij wilde zijn ongelijk niet 
bekennen en het paard terugspelen naar a7. Daar komt 
nog bij dat hij in de veronderstelling was dat het andere 
paard naar e4 kon. Maar zie de volgende zet! 23.Dxb2 
Pa7 Dus toch! Robert zag nu pas dat het geplande Pc3 
niet goed was: 23...Pc3 24.Pc5! Pe4 25.Pxe4 dxe4. 24.
b5 24.Pc5 leek sterker. 24...Txc1 25.Txc1 Txc1+ 26.
Pxc1? Terugslaan met de dame leek beter. Wit denkt 
dat hij de pion op b5 moet blijven dekken maar dat is 
niet zo:  26.Dxc1 axb5 27.axb5 Pxb5 28.Dc8+ Df8 29.
Dxb7 met een licht initiatief voor wit. 26...axb5 27.axb5 
h6 28.Pa2 Op dit moment had Hendrik van Buren het 3e 
punt had binnen gehaald voor Het Zevende. Een ge-
schikt moment om een mat in 1 dreiging gepaard te 
doen gaan van een remiseaanbod. Overigens is 28…
Dg5 volgens Fritz beter. 28...Dh4 
Zie diagram: 
 
 

Een goede start van Het Zevende! 
Door Mevrouw Sijtje Kijdnav, onze verslaggeefster in tijdelijke dienst  
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Het aanbod werd aangenomen (½–½). Geen moedig 
besluit maar ook op de overgebleven borden stonden 
zijn teamgenoten toen al minder dus ook wel weer be-
grijpelijk. Overigens dacht Robert dat De2 nu niet goed 
was omdat dan de pion op b5 geslagen kon worden 
aangezien de witte dame e1 moet blijven dekken. Mis-
schien had de tegenstander toch nog even moeten 
doorspelen....? 
 
Ruud Verhoef  wist aan bord 3 in het loperspel met wit 
een pion te veroveren. De pluspion bleef behouden en 
ontstond er een eindspel van sterke loper (met D + T) 
tegen een zwak paard (met D + T). Met geduld werd het 
punt binnengehaald: 
R. Verhoef – H. Visser [C24] 
1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1–f3 Pb8-c6 3.Lf1–c4 Pg8-f6 4.d2-
d3 d7-d5 5.e4xd5 Pf6xd5 6.0–0 Lf8-e7 7.h2-h3 Lc8-e6 
8.Tf1–e1 Le7-f6 9.Pb1–d2 h7-h6 10.c2-c3 0–0 11.Lc4-
b3 Dd8-d7 12.Pd2-c4 Tf8-e8 13.Pc4xe5 Pc6xe5 14.
Pf3xe5 Lf6xe5 15.Te1xe5 Pd5-f6 16.Lb3xe6 Te8xe6 
17.Te5xe6 Dd7xe6 18.Lc1–e3 b7-b6 19.Dd1–f3 Ta8-
d8 20.d3-d4 a7-a5 21.b2-b3 Pf6-e4 22.c3-c4 De6-g6 
23.d4-d5 Td8-d6 24.Le3-d4 f7-f6 25.Df3-d3 f6-f5 26.
Ld4-e5 Td6-d7 27.f2-f3 Pe4-c5 28.Dd3-c3 Td7-e7 29.
Le5-d4 Pc5-d7 30.Ta1–e1 Te7xe1+ 31.Dc3xe1 c7-c5 
32.d5xc6 Dg6xc6 33.De1–e7 Pd7-f6 34.De7-d8+ Kg8-
h7 35.Dd8xb6 Dc6-d7 . 1 - 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ignace Rood aan bord 5 kwam met wit in de onder-
staande stelling terecht. Hij meende onder matdreiging 
een stuk te winnen en liet hiervoor inslaan op zijn ko-
ningsvleugel. “Beetje link misschien, moet wel lukken”, 
dacht hij nog, maar er ging iets mis: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.Db5-d7 Dh5xh2+ 28.Kg1–f1 Dh2xg3 
Nu kon Dd7xd6 niet: Er volgt Tf8xf4+ en dan komt er 
een schaakje met de zelfde toren en wit’s dame sneu-
velt. 
Nu deed wit 29.Te2-f2 en na 29...Pa5-c4 30.Te1xe6 
Dg3-d3+ staat wit nog wel wat beter maar de vrede 
werd getekend met een remise. 
Eindstand Schaakmaat – ASV 7: 1 - 5 
 
In de tweede ronde moest worden aangetreden tegen 
het (op papier) veel sterkere Duiven 1. In die week zou-
den er wel 5 teams tegelijk spelen en dit wel eens tot el-
lende met uitvallende spelers en te weinig invallers zou 
kunnen leiden. 
Welk team stelde zich dus uiterst sociaal op en bood ge-
heel vrijwillig en belangeloos aan een weekje later te 
spelen opdat teamleden konden invallen bij andere zeer 
nooddruftige teams? Was dit misschien een of ander se-
mi-jeugdteam, bijvoorbeeld het ASV6? Neen, beste le-
zers. Vergeet het maar. Dit team, dat er maar niet in 
slaagt om in zijn geheel op te treden wegens de chao-
tisch optredende leider, een zekere Van D., en voortdu-
rend om goede invallers verlegen zit, wilde onvolledig 
als men was, toch erg graag spelen. 
En welk team denkt u, geachte lezers, zag dat de ont-
stane totale ontredderde bende nog te redden was door 
hun eigen wedstrijd een week uit te stellen en tevens 
geheel vrijwillig en belangeloos drie ijzersterke rots-in-
de-branding-invallers te leveren aan het ZZ (= Zwalken-
de Zesde)? Jazeker, geachte lezers, u raadt het weder-
om weer goed: Het Zevende. Hulde voor dit team! Welk 
een opoffering! Welk een verenigingsgevoel! 

 
De drie redders in 
nood, Ruud Verhoef, 
Robert Naasz en Henk 
Kuiphof speelden fan-
tastische partijen voor 
het ZZ en sleepten het 

ZZ er doorheen! Nu maar hopen dat ze niet uitgeput wa-
ren en voor hun eigen Zevende ook een topprestatie 
konden leveren! Welnu, dit kwam allemaal dik voor el-
kaar. Duiven 1 werd te vuur en te zwaard bestreden en 
een gelijkspel was de verdiende beloning. 
Vorig seizoen had Het Zevende ook tegen Duiven 1 ge-
speeld en ook een gelijkspel weten te bereiken. Het 
bleek dat toen de twee sterkste spelers van Duiven niet 
meededen. Nu waren ze echter wel van de partij. Maar 
Frits Wiggerts en Dick Hajee aan de eerste twee borden 
deden het knap en wisten allebei een remise te berei-
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ken. 
Frits had het niet makkelijk 
tegen Peter de Kort (2000+). 
Hij zat zwaar in de verdruk-
king, wist zich met kunst en 
vliegwerk staande te houden 
en sleepte er een remise uit. 
Aan bord 2 zat Dick  tegen 
Jansen en de opening ging 
gelijk op. In het middenspel 
wist hij via de d-lijn zijn zware 
stukken te ruilen en kregen 
we een eindspel van 5 pion-
nen en 1 loper en zwart 2 lo-
pers en een paard. Na veel 
manoeuvreren kwam geen 
van beiden er uit, zodat tot remise werd besloten. 
Ruud Verhoef  speelde met zwart een bord 3 en ver-
kreeg in een damegambiet een degelijke, maar iets pas-
sieve stelling. Tot ca. de 10e zet werd de theorie ge-
volgd, waarna hij door c5 te spelen iets meer activiteit 
verkreeg. De dames werden rond de 15e zet geruild, 
waarna de scherpte uit het spel verdween. Beide partij-
en moesten echter secuur spelen om nadeel te voorko-
men. Na 30 zetten deed Ruud een remiseaanbod, dit 
werd gezien de neutrale stand op de overige borden af-
geslagen. Het potje werd tot in het gaatje uitgespeeld, 
op een gegeven moment berustte wit, na onnodig lang 
doorspelen, in de onvermijdelijke remise. 
Aan bord 4 speelde Robert Naasz een fraaie partij. Hij 
kon al snel het initiatief grijpen, al kostte dit onbedoeld 
een pion (schaakje gemist). Robert bleef op de aanval 
spelen en net toen het leek alsof de tegenstander een 
voor hem gunstige stukkenruil kon afdwingen door een 
paardvorkje vond hij een mokerzet die de tegenstander 
vloerde:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stelling na 31…….Pc4-e3.  
32. Tf6! Pf5 (32…..Pxc2 33. Txg6+ wint ook voor wit) 
33. Txg6+ Kf7 34. Lxf5 Tg8 35. Txg8 Kxg8 36. Lc2 en 
wit won na een paar zetten. 
 
Aan bord 5 kwam Henk Kuiphof met zwart wel goed uit 
de opening. Echter in het middenspel was hij te on-
nauwkeurig en verloor een pion. Toen een kwaliteit ver-
loren ging was het eigenlijk al uit. Henk speelde nog 
lang door maar kon het niet bolwerken. Tidens de partij 
werd teamleider Ignace Rood aangesproken op zijn 
blijkbaar verkeerde keuze om Henk met de zwarte stuk-

ken op te zadelen. Een zeker 
personage, heerschap Van 
D.,  wist hem te vertellen dat 
Henk al weken lang zich suf 
zit te oefenen op het Morra-
gambiet en met wit zich ook 
vandaag vast wel eens fijn 
had kunnen uitleven. Maar 
ja, draafde het personage 
door, met zo een sufkop van 
een teamleider kan het nooit 
goed gaan! Heel Het Zeven-
de gaat er weer onderdoor 
ten gevolge van zijn hope-

loos slecht coaching! raaskalde 
Van D. verder. Hoofdschuddend 

vertrok het personage weer, vermoedelijk om weer en-
kele slappe zetjes te doen in zijn eigen Franse schuif-
partij elders. 
Aan bord 6 was inmiddels Ignace Rood met wit in een of 
ander mislukte Spanjool terecht gekomen, die door vrij-
wel ontbreken van openingskennis meer op een ETA-
opening begon te lijken. Toch ging het niet al te slecht 
en leek er zelfs sprake van een nederig initiatiefje en 
nog nederiger voordeel. Maar hier en daar werd niet de 
sterkste zetten gedaan, stelling werd minder  en er ging 
een pion verloren in een moment van onoplettendheid. 
Wel stond er nog een toren wat semi-gewichtig te doen 
in de vijandelijke linies maar eigenlijk kon deze niet veel 
meer uitrichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat nu te doen? Doorhakken met de toren richting pion 
d6? Maar wat dan na Lc2? Pionnen b3 en c4 laten 
slachten?? De tijd verstreek. Piekerdepieker. Uiteindelijk 
werd de verkeerde keuze gemaakt en er volgde 32. Tc1 
Te7 en… de tegenstander bood remise aan!? De stel-
ling leek Ignace niet al te gezond meer en hij nam na 
een rondje semi-gewichtig inventariseren langs de an-
dere borden de remise maar aan. Aan de andere bor-
den stond het niet zo slecht en wie weet zou een half 
puntje wel eens waardevol kunnen zijn. De tegenstan-
der leek op de een of andere manier ook opgelucht, zei 
dat het nogal benauwd was daar in de buurt van zijn ko-
ning maar de stemming betrok toen hij ontdekte dat hij 
een pion voor stond (even vergeten) en de opmars op 
de a-lijn wel eens winnend had kunnen zijn…  
Eindstand: ASV 7 – Duiven 1:  3 – 3. 
 

Ruud                 Robert                  Henk 
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