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Van de redactie 

De redactie streeft ernaar alle stukken die 
ASV-ers opsturen ook daadwerkelijk te 
plaatsen. Uiteraard zult u zeggen. Ja, maar 
soms gaat er wel eens iets mis. Zo hebben 
we de beruchte ‘harde enter’ waardoor de 
redactie wel eens pagina’s aan zwaarwe-
gende analyses is vergeten te plaatsen. 
Ook raken er onderweg wel eens zaken 
zoek omdat mensen hun stuk niet recht-
streeks naar de redactie sturen.  

Dat laatste overkwam Xadya in het laatste nummer. Ge-
lukkig is het stuk alsnog binnengekomen en is het alsnog 
geplaatst in dit nummer, zie pagina 18 voor een verslag 
van het voor haar zeer succesvol verlopen ONJK. Wat 
ook fout kan gaan is dat mensen niet bruikbare/leesbare 
bestandjes opsturen. Helaas dreigt een partij van Xadya 
nu weer niet geplaatst te worden vanwege dit euvel. Ho-
pelijk leest ze haar mail nog en hoef ik in mijn verslag van 
het zesde niet al teveel over mezelf te praten….. 

Gelukkig is er ook wel veel goed binnen-
gekomen en hopelijk goed in dit nummer 
terecht gekomen.  

Namens de redactie veel leesplezier toe-
gewenst!  

    Robert 

Van het bestuur 

Deze aflevering beginnen we met gevoelens van verdriet. 
Op 30 oktober overleed ons oud-bestuurslid Dick Hajee. 
In hem verliest ASV een warm en vriendelijk persoon uit 
onze schaakfamilie. Hajee heeft in verschillende functies 
zeker dertig jaar veel energie in onze club gestoken. Dat 
ASV er in 2012 zo goed voorstaat, is dan ook mede zijn 
verdienste. Een groep ASV-ers heeft Dick op 5 november 
in zijn woonplaats Elst de laatste eer bewezen. Verderop 
in deze ASV-Nieuws staat een In Memoriam. 
 
In de wetenschap dat we Dick Hajee bij ASV nooit zullen 
vergeten, gaat alles bij ASV wel gewoon door. Zo was 
het daags na het overlijden van Dick 121 jaar geleden 
dat ASV werd opgericht. Over vier jaar hebben we dus 
weer een jubileum en dat zullen we niet ongemerkt voor-
bij laten gaan. Gelukkig hebben we nog even tijd om 
plannen te gaan maken. We mogen al wel weer vieren 
dat we in het klassement van grootste schaakclubs ge-
stegen zijn naar de tweede plaats. Onze vrienden van De 
Toren staan op de derde plaats en daarmee is Arnhem 
een echte schaakstad. Onze hoge klassering is iets waar 
we met zijn allen trots op mogen zijn, maar ook iets waar 
we met zijn allen hard voor moeten blijven strijden. Dat 
begint met het samen vasthouden van de leuke sfeer op 
de clubavonden, maar ook het zoeken van publiciteit en 
het doen van ledenwerfacties blijft van groot belang. Ie-
dereen kan daar aan meewerken door ook mensen in 
familie of kennissenkring enthousiast te maken voor het 
schaken bij een club. 
 
In oktober hebben we tijdens de kinderboekenweek in de 
Bibliotheek Arnhem weer reclame gemaakt en dat heb-
ben we afgelopen zaterdag opnieuw gedaan. En ook op 
deze zaterdag was het druk, vanwege de intocht van Sin-
terklaas. Bij deze demo’s is er steeds veel interesse bij 

de passanten. De weg naar de club vinden, is dan de 
volgende stap en daarbij geldt dat het succes in de her-
haling zit. Om de instroom van leden op gang te houden, 
proberen we ook weer verbindingen te zoeken in de om-
geving van ons clublokaal. De al aangekondigde samen-
werking met Leerpark Presikhaaf is in oktober gestart. 
Siert Huizinga geeft daar schaakles aan een groep kinde-
ren. Inmiddels hebben we ook met ons lid Jelle Noord-
huis gesproken. Jelle geeft namelijk een dag in de week 
schaakles op de Montessori Leonardoschool in Wester-
voort. Met deze school neemt hij met succes deel aan de 
schoolschaakkampioenschappen voor Leonardoscholen, 
Kwadraatscholen en Plusklassen (onderwijs voor hoog-
begaafde kinderen). Hij wil zich nu inspannen om de kin-
deren van die school ook bij toernooien en uiteindelijk bij 
een club – hopelijk ASV aan het schaken te krijgen. 
Prachtige initiatieven. 
 
Op 10 november was ASV gastheer van de Najaarscon-
tactdag van de Motiefgroep Schaken. Een flinke groep 
verzamelaars van schaakgerelateerde spullen is de hele 
dag aan het ruilen en kopen geweest. ASV heeft daaraan 
met een boekenmarkt en snelschaken tegen onze snel-
schaakkampioen Dirk Hoogland een bijdrage aan het 
programma gegeven. Het was een erg leuke dag met 
mensen die zo op een andere manier heel veel plezier 
aan schaken beleven.  
 
Eind oktober is wethouder van Sport, Gerrie Elfrink met 
een van zijn ambtenaren van het Sportbedrijf bij ASV te 
gast geweest. Samen met bestuursleden van De Toren 
en De Sleutelzet hebben we over het Arnhemse schaak 
gesproken. Het was een heel goed gesprek, waarin we 
nog eens een pleidooi konden doen, dat sport meer is 
dan bewegen alleen. En kennelijk is die boodschap  

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingsdatum kopij 

31 januari 2013  24 januari 2012 

7 maart 2013  28 februari 2013 

23 mei 2013  16 mei 2013 

4 juli 2013  27 juni 2013 
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overgekomen, want later op de avond viel op twitter te 
lezen: “Voor het eerst van mijn leven geschaakt, samen 
met Gerrie Elfrink de verenigingen bezocht. Wat een fijne 
verenigingen, schaken is echt sport”. Uiteraard blijven we 
ons best doen om de contacten met het gemeentebe-
stuur warm te houden. 
 
Het seizoen is inmiddels in volle gang. Zo heeft het dag-
lichtschaak intussen twee speeldagen achter de rug. Het 
doet ons genoegen dat deze activiteit in De Molenbeek 
zich in een groeiende belangstelling (ook bij niet club-
schakers) mag verheugen. Ook de externe competitie is 
van start gegaan. De animo om in teams te spelen is on-
verminderd groot en mede daardoor hebben we gelukkig 
nog maar weinig invallers nodig gehad. Het is nog pre-
matuur om al over kampioenskansen of degradatiege-
vaar van teams te gaan schrijven. In december zal er 

meer tekening in de strijd zijn. Ook zijn onze twee lande-
lijke jeugdteams aan de competitie begonnen. Van de 
overige jeugdteams zijn de C en E klasse begonnen aan 
de OSBO competitie. De D-klasse begint in November. 
Ook is er alweer ASV-jeugd naar het NK snelschaak in 
Bunschoten en het NK Rapid in Eindhoven geweest. Zij 
spelen mooie wedstrijden en nog belangrijker de spelers 
doen weer veel ervaring op. In de interne competitie zijn 
alle competities van start gegaan. De wekelijkse club-
avonden worden goed bezocht, maar ambitieus als we 
zijn, hopen we nog steeds op groei. De proef met het 
OSBO-speeltempo als nieuw speeltempo lijkt vooralsnog 
goed te verlopen. 
 
Wij hopen dat de voortvarende start van het seizoen de 
komende maanden een goed vervolg krijgt. En dat ieder-
een met evenveel plezier regelmatig zijn partijen speelt. 

Hoogeveen 2012 
Henk Kuiphof 

Nadat ik vorig jaar wegens ziekte geen deelnemer kon 
zijn heb ik dit jaar weer meegedaan aan dit altijd interes-
sante en gezellige toernooi. Hendrik van Buren vergezel-
de mij en we hebben van 19 t/m 27 oktober weer negen 
ronden achter elkaar geschaakt. Wij speelden zoals ge-
woonlijk 's morgens, waarbij de meeste ronden om half 
tien van start gingen. 

Al meteen in de eerste ronde moest ik met mijn rating 
van 1562 tegen de nummer 1 met een rating van 2078. Ik 
hield het lang vol, maar ik verkwanselde ergens een pion 
en de verwachte nul was daar. Later werd deze speler 
toernooiwinnaar. In de tweede ronde kreeg ik vervolgens 
iemand met een rating van 1300. We speelden Slavisch 
en de man speelde onverwacht mijn koningsvleugel aan 
gort. Gelukkig voor mij ging de man toch fouten maken. 
Ik kreeg de overhand en won toen gemakkelijk. Rob van 
Dongen uit Amsterdam was met 1946 mijn volgende te-
genstander. In deze partij was ik onnauwkeurig en ver-
loor dan ook regelmatig. 

Daarna had ik wit tegen Willem de Vries met een rating 
van 1272. Een makkie zou je zeggen, maar dat was niet 
waar. Onderstaand diagram geeft een stand uit die partij.  

Kuiphof - De Vries 
Dit is de stand na 28...Tc8-d8. Wit komt met een creatie-
ve oplossing:  
29.Lb6! en nu zit zwart in de problemen. Tb8 had mis-
schien wat kunnen redden.  
29...T8d7? 30.dxe6 Txd1 31.exd7 Txe1. Nu had wit d8
(D) moeten doen en dan is het gelijk uit. Ik deed echter  
32.Dxe1. Dit is ook goed, maar nu duurt de partij nog 15 
zetten langer:  
32...Dxd7 33.c3. 
Uiteindelijk won ik die partij gedecideerd. 
 
Een jongetje van negen jaar (hij kon net boven de tafel 
uitkijken) met een rating van 1147 was de volgende. Het 
jongetje deed alles goed. Wat ik ook probeerde, hij gaf 
geen krimp en remise was de terechte uitslag. Maar ver-
velend is het wel. I 
 
n de zesde ronde kreeg ik een rating van 1795 tegen mij. 
Een foutje in het middenspel werd mij noodlottig. Daarna 
was ik een beetje uit mijn humeur, want 2,5 uit 6 is geen 
leuke score. Ik zag mijn toernooi al mislukt. 
 
Ik kreeg er weer één met een rating van 1309 en dat 
moet toch te doen zijn. De man speelde echter goed en 
had steeds het betere van het spel. Toch ging deze man 
uiteindelijk ook in de fout door plotseling familieschaak 
toe te laten. Hij gaf onmiddellijk op. 
 
De partij met wit uit de achtste ronde vond ik zo mooi, dat 
ik hem hier grotendeels publiceer. Het was tegen iemand 
met een rating van 1695 en de man speelde vrij scherp. 
1.e4 c5 2.Pf3 a6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 e5 6.Pf3 
Lb4 7.Ld3 d5 8.exd5? 
 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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Hier had ik Lg5 moeten spelen.  
8...e4 9.De2 De7?? Dit is een fout; zie 9...0-0 10.Lxe4 
Pxe4 11.Dxe4 Lxc3+ 12.bxc3 Te8! Het zag er niet goed 
voor mij uit maar ik vond een uitweg met  
10.d6 Dxd6 11.Lxe4 Lxc3+ 12.bxc3 De7 13.Ld3 Le6 
14.0–0 0–0 15.Te1 Dc7 16.De5 Dc6? 

17.Pd4! Dxc3 18.Pxe6 Dxe5 19.Txe5 Te8??  

 
Een belangrijke fout, fxe6 had gemoeten. Nu gaat er stuk 
verloren. 20.Pc7! Txe5 21.Lb2 Tc5 22.Pxa8 Pd5 23.Te1 
Tc8 24.Te5 en na nog 26 zetten streek wint het punt op.  
Daarmee had ik 4,5 punt behaald en dat was de norm die 
ik mij van tevoren had gesteld. In de laatste ronde zou ik 

daarmee ontspannen kunnen spelen. 
 
De laatste ronde ging met zwart tegen Henk van Schaik, 
een goede bekende van mij, met een rating van 1677. 
De opening en het middenspel gingen niet geheel naar 
wens want na 18 zetten had ik de volgende stand bereikt: 

Ik had een kwaliteit moeten inleveren, maar anderzijds 
had ik een sterk paard op e5. Dit zou later geheel duide-
lijk worden. 

Er volgde 19.Tf1 Pf6 20.Pd5 Pxd5 21.Lxd5 Lxb2 
22.Txf8 Dxf8 23.Tb1 Ld4 24.Df1 Dd8 25.c4? dit bleek 
later een foute zet te zijn. 25...b4 26.Df4 Df8 27.Dxf8 
Kxf8 28.g4 a5 deze pion moet naar voren. 29.Kg2 wit 
komt te laat 29...a4 30.Kf1 a3 31.Ke2 Lb2 32.Txb2 wit 
geeft de kwaliteit terug, maar Tf1 had nog wat kunnen 
opleveren. 32...axb2 33.Le4 en pion c4 gaat verloren 
33...Pxc4 34.Kd1 Pa3.  

Wit gaf het op, het is verloren. Een merkwaardige partij, 
die ik toch nog tot een goed einde kon brengen. 

Daarmee had ik 5,5 punt vergaard en was mijn toernooi 
meer dan geslaagd. 
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Lekker fit 
Het gaat niet meer zoveel over schaken de laatste tijd in 
deze column, dus ik hoop dat de lezer mij dat vergeeft en 
de redactie mij blijvend een plekje blijft gunnen in dit 
blad. Misschien is ook goed om wat andere input te ge-
ven aan de relatief wat naar binnen gekeerde schaakwe-
reld zullen we maar zeggen.  
 
In vervolg op mijn vorige column waarin ik vertelde hoe 
mijn surfavonturen in Fuerteventura verliepen met mijn 
significant jongere en fittere vriendin heb ik twee belang-
rijke besluiten genomen. 1) Ik ga naar de sportschool 3,5 
keer per week, 2) ik ga zeer binnenkort wederom surfen 
op Fuerteventura met dezelfde vriendin. 
 
Over de sportschool wil ik het vandaag graag hebben. 
Dat is namelijk een hele aparte wereld. De eerste keer 
dat ik binnenkwam in die nette, mooie wat industrieel 
vormgegeven sportschool in Nijmegen oost voelde ik mij 
wat geïntimideerd door dames van 50 kilo in strakke fluo-
rescerende pakjes en heren met rollende biceps die vol 
liefde in de spiegel naar zichzelf stonden te kijken. zelf 
was ik gekleed in een te grote wat aftandse tennistrai-
ningsbroek met een te groot T-shirt. Een wat kleine Turk-
se vriendelijk ogende sportief geklede man kwam op mij 
af. Hij vroeg of we een afspraak hadden. Direct infor-
meerde hij mij ook over het feit dat hij op mannen viel en 
dat we even flink aan de slag gingen samen. Hij bedoel-
de hiermee dat ik kon beginnen met een warming up op 
de fiets. 12 minuten even stevig doortrappen was de be-
doeling. Mijn hartslag vloog direct naar 140 beats per 
minuut en ik vroeg mij af of dat goed was. Ik riep mijn 
betrokken trainer erbij en hij vertelde dat ik met een ge-
rust hart tot 165 beats kon gaan zonder problemen tenzij 
ik hartproblemen had. Ik vroeg mij af of dit zo was, en 
bedacht mij dat ik daar dan in ieder geval achter zou ko-
men als ik dood van de fiets zou storten. Ik durfde niet 
verder dan 150 slagen te gaan, dat leek mij zat op mijn 
leeftijd. Na buiten adem met een geveinsde stoere bewe-
ging van de fiets te zijn gestapt tikte ik mijn coach trots op 
de schouder met de mededeling dat ik klaar was. Goed 
zo, zij hij, dan gaan we beginnen. Alle fitnessapparaten 
gingen we af en hij was van mening dat iemand met mijn 
bouw direct full power aan de krachttraining moest zon-
der gewenning, want dat was nergens voor nodig. We 
begonnen bij de schouders, het is de bedoeling dat je 
een metalen staaf achter je hoofd langs naar beneden 

trekt. Nadat ik de eerste tien keer wat hoorde kraken in 
mijn nek ging het daarna iets soepeler, volgens de coach 
is gekraak prima, geen probleem. Hierna mocht ik mijn 
benen eens stevig aan de tand voelen.  
 
Ik ging staan in een apparaat met gewicht op mijn schou-
ders en het was de bedoeling om met mijn bovenbenen 
dat gewicht omhoog te duwen en terug te komen tot een 
hoek van 90 graden in de knieën. Vreselijke pijnen voel-
de ik door mijn pezen trekken, maar na een paar keer 
herhalen begonnen de natuurlijke pijnstillers te werken in 
het lichaam. Het was plotseling eigenlijk best lekker. Na 
nog een aantal apparaten onderzocht te hebben en ik 
met harde hand werd gesommeerd om mijn navel in te 
houden en mijn borst naar voren te duwen kwamen we 
bij de afdeling losse gewichten. Gezien mijn sterke bouw 
en grote stevige botten leek het de trainer goed om ook 
hier maximaal te trainen, want mijn lichaam moet con-
stant geprikkeld worden was de grondgedachte van de 
goedlachse beul. We eindigden het krachtgedeelte met 
een drietal tricepsoefeningen. Op een bankje liggen, ijze-
ren staaf in mijn handen achter mijn hoofd en dan die 
ijzeren staaf met tien kilo er aan omhoog duwen. Lekker 
die ellebogen bij elkaar zodat er flinke spanning komt te 
staan op die arme spiertjes. Daarna nog twee andere 
oefeningetjes waarvan ik u de details zal besparen. Het 
laatste half uur was gereserveerd voor een hartversterker 
op de crosstrainer. Dit komt neer op 10 km langlaufen 
zonder loipes. Zeer vermoeiend en het zweet gutste in 
liters van mijn lijf, ik zag sterretjes hoorde dingen die er 
niet waren maar ging toch door. Daarna nog even een 
cool down van 12 minuten op de fiets om het af te ma-
ken, en mijn eerste stap op weg naar het grote verjongen 
was gezet. 
 
Na een halve liter water was het de hoogste tijd om te 
gaan, ik was duizelig, misselijk, zag een beetje dubbel en 
had loeiende honger. In mijn auto aangekomen drukte ik 
het koppelingspedaal in en startte de motor. Grommende 
kwam de diesel op gang. Vanuit een automatische bewe-
ging wilde ik mijn armen op het stuur zetten. Tot mijn ver-
bijstering bleven mijn armen halverwege mijn schoot en 
het stuur hangen. Als verlamd. Mijn armspieren wilden 
niet. Ze weigerden, en blokkeerden, kracht zetten was er 
niet bij. Met vereende krachten bracht ik vanuit mijn 
schouders mijn handen onderaan het stuur, en reed naar 
huis zo goed en zo kwaad als het ging.  
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Ik doe dit inmiddels drie weken en het wordt beter, echt 
waar ik ga zelfs op de fiets naar de andere kant van de 
stad waardoor ik al 15 minuten de bult op fietsen heb 
gehad als warming up. Ik word zelfs al onrustig als ik een 
dag oversla! 
 
Ik verheug mij op komend weekend, al die reformtrutterij 
is dan voor heel even voorbij. Jochem , Koen en ik gaan 
weer naar Den Haag om te schaken. We slapen bij mijn 
broer en eten het hele weekend slechte dingen wegge-
spoeld met alcohol van verschillend pluimage. Koen en ik 
beginnen vrijdagmiddag met de eerste zogenaamde vet-
te bek ( vâtte bâk in dat bijzondere Arnhemse dialect) en 
zondagavond eindigen we meestal bij de Mac Donalds in 
Veenendaal ofzo. Dankzij mijn zware fitnessinspannin-
gen heb ik weer een grotere kans om dit soort weeken-
den te overleven. 
Schaken zal pittig worden. Vorig jaar won ik dit toernooi 
in de b-groep. Dit weekend bungel ik onderaan in de a-
groep. Ik ga mijn best doen en u hoort het allemaal wel 
weer terug live of in dit blad. Ongetwijfeld zal Ruud in en 
passant ook meedogenloos de cijfers laten zien waarmee 
we het toernooi gaan eindigen. 
 
Vaste prik is ook James Bond in het pathettheater in 
Scheveningen op de zaterdagavond van de bye. Eens in 
de zoveel tijd komt rond november de nieuwe 007 uit. 
Meestal rond het Haags weekendtoernooi en wij zijn er 
bij. 
Fantastisch, het wordt geweldig. 

Marco 

De ongeriefelijke momenten waarop je brein een 
loopje met je neemt..  

Martijn Boele 

Spijkenisse 1 – ASV 2, 3 november 2012 
Zes van de acht partijen waren afgerond. Enkel Frank en 
ik zaten nog te zwoegen aan het bord. Tussen ons moest 
er nog anderhalve punt binnen worden gesleept. Het to-
reneindspel met een pion minder dat ik voor mijn kiezen 
kreeg, moest te keepen zijn. Dat had Richard nog gequo-
te, de voorafgaande donderdag: “Elk toreneindspel is 
remise.” 
Frank stond een kwaliteit voor en zou gaan winnen. Dat 
wist ik zeker. Terwijl mijn tegenstander al enige tijd aan 
het nadenken was, werd het toegestroomde volk talrijk. 
Tussen hen een man van begin 50. Corpulent, bloed-
doorlopen ogen, geaderde dopneus, glaasje wijn in zijn 
hand. Hij nam op gepaste afstand plaats naast mijn te-
genstander, in mijn gezichtsveld. Nog geen minuut nadat 
hij op de stoel zat, begon hij te knikkebollen. Het wijntje 
hing in een steeds slapper wordende hand tussen zijn 
knieën te bungelen en dreigde over de grond te worden 
verspild. Hij was al hardop aan het slapen in de verder 
doodstille ruimte, waar zelfs geen klokgetik te horen was, 
maar hij zat nog net niet te snurken. Leve de digitale re-
volutie qua klokgetik! Eén van onze tegenstanders, die 
zijn partij al had afgesloten, liep op de schone slaper af 
en tikte hem op zijn schouder.  

“HUH?” riep deze hard door de ruimte toen hij wakker 
schrok. Mijn tegenstander, die, in tegenstelling tot mij, het 
volledige tafereeltje niet had aanschouwd, omdat hij aan 
zet was en het dan handiger is om naar het schaakbord 
te kijken, keek ook verbaasd om zich heen. 
Om het geheel moest ik nogal lachen, zodat ik besloot de 
gang op te gaan om mijn tegenstander, die nu al bijna 
een half uur nadacht, niet te ontrieven. Daar lachten de 
wekker en ik hartelijk om de situatie. Volledig afgeleid 
terug aan het bord dacht ik dat mijn tegenstander Ta5 
had gespeeld. 
Dus ik speel Txc6 en probeerde de klok in te drukken. 
Die kon niet worden ingedrukt, want mijn tegenstander 
was nog aan zet. Ik deed dus een zet terwijl mijn tegen-
stander nog moest spelen. Zijn toren stond al uren op a5. 
Eigenlijk deed ik dus twee zetten achter elkaar. Mijn te-
genstander keek nog verbaasder op dan toen zijn con-
centratie werd gebroken door de dronken dromer. Direct 
na deze vlaag van verstandsverbijstering zette ik de stuk-
ken terug (ik voerde een slagzet uit), excuseerde mij en 
ging maar eens koffie kopen. De schoudertikker zei nog 
gekscherend: “Aanraken is zetten!” 
Door de rest van de meute werden ook wat opmerkinkjes 
gemaakt. Tot zover het eerste ongerieflijke moment. 
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Omdat ik nogal een pittige tegenstander had, heb ik min-
der dan gebruikelijk van de rest van de partijen gezien. 
De teamgenootjes waren zo vriendelijk alle benodigde 
informatie verbaal en digitaal te verstrekken. Mijn tegen-
stander mocht pittig zijn, hij viel in het niet bij de tegen-
stander van Pascal Losekoot, die best voor de naar het 
eerste doorgeschoven Richard wilde invallen. Als belo-
ning voor die vrijheidsopoffering, werd Pascal onmiddel-
lijk op het eerste bord geposteerd. Daar kwam hij Rick 
Lahaye tegen, die een ratinkje van 2380 heeft. Ga er 
maar aan staan! 
 
Onderstaand het gevecht van Pascal. De analyse en het 
commentaar is van hemzelf. 
 
Losekoot, Pascal (2064) – Lahaye, Rick (2378) 
Spijkenisse 1 – ASV 2 
 
Niet eerder hield ik iemand met zo'n hoge rating in een 
officiële wedstrijd op remise. 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Dxd4 Pf6 5.e5  
Mijn tegenstander had deze zet helemaal niet aan zien 
komen, en was nu dus out of book.  
5...Pc6 6.Lb5 Da5+ 7.Pc3 Dxb5 8.Pxb5 Pxd4 9.Pfxd4 
dxe5 10.Pc7+ Kd8 
10...Kd7 is beter, omdat de koning dan nog naar c6 kan.  
11.Pxa8 exd4 12.Lf4  
Ik had deze stelling al eerder op het bord gehad, en een 
dag eerder in de voorbereiding. 
12...Pd7  
12...Pd5 13.O-O-O is een bekend idee.  

13.Lc7+ Ke8 14.O-O-O  
14.Lg3 kan ook. Ik kies ervoor mijn torens te centralise-
ren, geen slecht idee. 
14...e5 15.The1 f6  

16.f4  
Het nadeel van f4 is dat Lg4 in de stelling komt. 
16.Txd4 Kf7 17.Td2 het is me eigenlijk niet duidelijk 
waarom ik dit niet speelde. 17...g6 18.Kb1 Lb4 19.c3 Le7 
20.Ld6 Pc5 21.Lxc5 Lxc5 22.Pc7 Lf5+ 23.Ka1 a6 24.b4 
La7 25.Kb2 Tc8 26.Pd5 Le6 27.Ted1 h5 28.Pe3 f5 
29.Td7+ Lxd7 30.Txd7+ Ke6 31.Txb7 Lxe3 32.fxe3 Tc6 
33.Kb3 Kd5 34.c4+ Ke4 35.c5 Kxe3 36.Tb6 Tc8 37.Txg6 
e4 38.c6 f4 39.a4 h4 40. h3 f3 41.gxf3 exf3 42.b5 axb5 
43.axb5 Tf8 44.Tg1 f2 45.Ta1 Kd4 46.Kb4 Ke5  
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47.c7 Kd6 48.Tc1 Kd7 49.b6 Kc8 50.Tf1 Kb7 51.Kc5 Tf6 
52.Kd5 Txb6 53.Txf2 Tb3 54.Tc2 Kc8 1/2-1/2 (54) Lie-
bert,H-Bednarski,J/Zinnowitz  
1964/EXT 2000. 
16...Lb4 17.Te2 Kf7 18.a3  
Ik vond dit een slimme zet om de loper terug te dringen, 
maar dat valt om de een of andere manier tegen. 
18.fxe5 Pxe5 19.Lxe5 Lg4 20.Txd4 Lxe2 21.Txb4 b6 
22.Pxb6 axb6 23.Lc3 ongelijke lopers.  
18.h3 was ook een idee, maar dan speelt zwart Te8 en 
de problemen zijn voorbij. 
18...Le7 19.fxe5  
19.b4 profylaxe leek me ook wat, maar Pf6-e6 vond ik 
terecht vervelend. 
19...Pxe5 20.Lxe5 
Ik geef mijn materiële voorsprong terug om een gelijke 
stelling te bereiken. 
20.Txe5 fxe5 21.Lxe5 leek me ook mogelijk, maar toch 
matig, want de zwarte lopers zijn nogal gevaarlijk in deze 
stelling. 
20...Lg4 ( 20...fxe5 21.Txe5 Ld6 ( 21...Lf6 22.Tf1 Kg6 
23.Ta5) 22.Tf1+ Kg6 23.Ta5 was mijn idee. ) 21.Tf2 Lx-
d1 22.Kxd1 Txa8 23.Lxd4 Ld6 24.h3  
Onder het motto: pionnen aanvullend aan mijn loper. 
Echter, zijn loper is beter dus ik denk dat g3 hier toch 
beter was geweest. 
24...h5 25.Td2  
Beter is om de koningsvleugel compleet te negeren en 
onmiddellijk ruimte te winnen op de damevleugel: 25.c4 
Tc8 26.Tc2 a6 27.Ke2 Te8+ 28.Kf3 g5 29.c5  
Lb8 30.Tc3 Kg6 31.c6 g4+ 32.hxg4 hxg4+ 33.Kxg4 of 
Kf2= 33...Te4+  
34.Kf3 Txd4 35.c7 $11 )  

25...Ke6 26.Ke2 Lf4 27.Td3 b6 28.Kf3 g5 29.Le3 Le5 
30.b3 Tg8 31.a4  
Zwart dreigt niet zoveel, ik neem (ietwat aan de late kant) 
ruimte in op mijn vleugel. 
31...f5 32.c4 g4+ 33.hxg4 hxg4+ 34.Ke2 f4 35.Ld4 Td8 

Rick dacht dat hij het eindspel zou winnen, maar ik had 
het goed gezien :-) 
( 35...Lc7 36.b4 Te8 37.Lc3 Kf5+ 38.Kd2 f3 39.gxf3 g3 
40.Td7 Lf4+ 41.Kd1 is nog best tricky )  
36.Lxe5 Txd3 37.Kxd3 Kxe5 38.b4 a6  
( 38...g3 39.Ke2 Kd4 40.c5 bxc5 41.bxc5 Kxc5 42.Kf3 
Kb4 43.Kxf4 Kxa4 44.Kxg3 Kb4 45.Kf3 a5 
46.g4 a4 47.g5 a3 48.g6 a2 49.g7 a1=D 50.g8=D )  
( 38...a5 39.bxa5 bxa5 40.c5 Kd5 41.c6 Kxc6 42.Ke4 Kc5 
43.Kxf4 Kb4 44.Kxg4 Kxa4 45.Kf4 Kb4 en gelijktijdige 
promotie. )  
39.c5 bxc5 40.bxc5 Kd5 41.c6  
En remise op voorstel van zwart.  ( 41.c6 Kxc6 42.Ke4 
Wit is keurig op tijd. 42...f3 43.gxf3 gxf3 ( 43...g3 44.Ke3 
{en zwart moet zelfs nog remise afdwingen.} 44...Kd5 
45.f4 g2 46.Kf2 Ke4 47.Kxg2 Kxf4 48.Kf2 ) 44.Kxf3 Kc5 
45.Ke3 Kb4 46.Kd3 Kxa4 47.Kc2 ) 1/2-1/2 
 
Tijdens deze uitstekende puntendeling van Pascal – ik 
denk ergens rond de 16e zet – zag ik op mijn bord, op de 
velden b2 en b3 een haar liggen. Vooral omdat ik niks op 
b2 of b3 te zoeken had, leidde mij het behoorlijk af. 
“Ik haal even een haartje weg,” fluisterde ik, in een po-
ging de rest niet te storen. 
“Hmm?” zei Zhang. 
“Ik haal even een haartje weg,” mompelde ik nu. 
“Wat zeg je nou?” vroeg Zhang. 
“Dat ik even een haartje weg haal! Er ligt daar een haar-
tje!” 
Nu had iedereen het gehoord. 
“O, ja, natuurlijk.” 
Ik haalde het haartje weg. 
“Als we toch bezig zijn,” zei hij, en haalde iets van d6. 
“Wel in je eigen tijd, hè!” zei ik quasi vinnig. 
Verbaasd keek hij mij aan. 
“O, sorry,” zei hij serieus. 
“Grapje,” zei ik. 
“O, gelukkig, ik dacht al,” zei hij. 
 
Peter speelde tegen de sterke Desirée Hamelink. Geen 
onbekende in het schaakcircuit. Zij had voorafgaand aan 
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de wedstrijd luidkeels Feyenoord zitten verdedigen, waar-
door Sander en ik niet toekwamen aan het oplossen van 
de cryptogram. Sander bleef als een Zenmeester aan 
dezelfde tafel zitten, met een kopje koffie en een enorme 
grijns op zijn tronie, omdat ik me kapot ergerde aan het 
volumineuze geluid van haar stem. Natuurlijk mijn pro-
bleem, en de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet, dat 
kan allemaal wel zo zijn, maar desalniettemin verliet ik de 
barruimte en liep naar de speelzaal. Daar kwam ik ouwe 
bekende Paul de Freytas tegen, die mij ongevraagd een 
rondleiding gaf door het nieuwe gebouw, dat als biblio-
theek dienst doet, en waar Schaakvereniging Spijkenisse 
dus ook onderkomen heeft gevonden.  
Terug naar het schaken.  
Peter vertelde dat Desirée de druk steeds verder opvoer-
de in hun partij. Hij kwam er met actief spel aardig uit 
toen de dames werden geruild. Hij had een zwakke pion 
op d6, maar ook een sterke loper op g7, die druk gaf op 
b2. Peter noemde zijn actie om die sterke loper met het 
paard op c3 te ruilen “heel dom”. Hij had alleen rekening 
gehouden met een passieve verdediging van wit, waarop 
er een gunstig toreneindspel voor hem zou ontstaan. De-
sirée toonde haar klasse door met enkele actieve zetten 
de partij volledig naar haar hand te zetten. Ineens was 
haar loper tien keer sterker dan Peter's paard. De dubbe-
le torens baatten niet, en hij stond waarschijnlijk al verlo-
ren toen hij een stuk weg blunderde.  
 
Sander zat in de opening van zijn partij nog bij het crypto-
gram. Hij speelde al vroeg Pge2?!, wat ik persoonlijk nog 
al een dubieus zetje vond. Later, in zijn gezellige Café de 
Wacht, waar ook  eenmalig weggepromoveerd teamcap-
pie Richard aanschoof, verklaarde hij dat hij met die zet 
veld f4 wilde controleren. Niet dat Richard en ik en Jan 
Timman er iets van zullen begrijpen, maar het inzicht van 
Sander is ondoorgrondelijk voor stervelingen zoals wij. 
Een ziener. Toen hij de opening ternauwernood had 
overleefd, besloot hij toch maar te gaan schaken, en 
kwam nooit meer in de problemen. Sterker nog: hij kreeg 
het beste van het spel, maar omdat de dames en veel 
stukken waren geruild, zat er niets meer in dan remise. 
“Eindrijm”, in plaats van “stop-pen”. 
 
Sjoerd kreeg een opening tegen die transponeerde naar 
een gesloten Siciliaan met c4. Hij ruilde met het boek 
“Move First, Think Later” van Willy Hendriks in gedachten 
zijn witveldige loper af voor het witte f3-paard en racete 
op de zwarte velden naar de overwinning. Onderstaand 
de schitterende voorbeeldpartij. De analyse en het com-
mentaar is van Sjoerd zelf. 
 
J. Lahaye (2080) – Sjoerd van Roosmalen (2097) 
Spijkenisse 1 – ASV 2 
 
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. c4 Pf6 4. Pc3 Lg4 5. h3 Lxf3 6. 
Dxf3  
Vanaf nu is het zwart op de zwarte velden en wit op de 
witte velden. 
6. ..Pc6 7. g3 g6 8. Lg2 Pd7 9. d3 Lg7 10. O-O Tb8 11. 
Le3 a6  
Hoewel wit het loperpaar heeft, is hij zijn openingsvoor-
deel al kwijt. Het is immers een paardenstelling ipv een 
loperstelling. 

12. Dd1 O-O 13. Dd2 b5 14. f4 Pd4 15. Tac1 b4 16. Pe2 
b3 17. Lxd4 cxd4 18. a3 Pc5 19. g4 e5 20. Tcd1 Dh4 
21. De1 Dxe1 22. Tfxe1 ` 

22. ..Pa4  
Het is hier wel duidelijk dat wit niets meer op de konings-
vleugel gaat bereiken, terwijl dat zijn enige troef is. Zijn 
stukken hebben geen goede velden, maar staan wel ge-
reed achter een Berlijnse muur. De vraag is hoe zwart 
zijn -0.42 voordeel uitbreiden? Echte breekzetten zijn er 
niet want het thematische f5 brengt de witte loper tot le-
ven. Masseren dus! 
23. Tb1 Lf6 24. Tf1 Ld8  
Switch van vleugel, op naar de velden d2, e3 en f4. 
25. Tf2 La5 26. Kh2 Ld2 27. fxe5 dxe5 28. Pg1 Lg5 29. 
Kg3 Le3 30. Te2  
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In lichte tijdnood en onder de druk tast wit mis. Alleen 
Tff1 had wit voorlopig in leven kunnen houden. 
30. ..Pc3! 
De zwarte velden zijn "killing" voor wit. Ook Pc5 was 
goed mogelijk. De eenzame toren op b1 is immers de 
enige die d3 en g1 kan dekken en dat heet zo mooi 
"overbelast". 
31. Txe3  
Slaan op c3 is uit den boze. 
31. ..Pxb1 32. Te1 Pxa3 33. bxa3  
Wit kiest (onbewust) een snelle dood. 
33. ..b2 34. Tb1 Tb3 35. Lf1 Tfb8 36. Pf3 Txa3 37. Kf2 
Ta1 38. Pd2 a5 39. c5 a4 40. c6 Txb1 41. Pxb1 Tc8 0-1 
 
De andere Sjoerd, genaamd Koert (wederom een onge-
rieflijk momentje mijnerzijds), verloor. Meer kan ik er niet 
over zeggen, want ik zag de partij niet.  
 
Wel kwam ik op het moment suprême bij John aan bord 8 
kijken. Na een opening waarin het leek alsof John wat 
kromme zetten zoals Pa6 moest spelen, had zijn tegen-
stander Rick van der Pluijm Pxf7 gespeeld. Een tijdelijk 
stukoffer dat er heel link uitzag. Hoewel John de zet zei 
te hebben gemist, bleef hij rustig en rekende hij twee va-
rianten uit die beiden een gelijke stand opleverde. In de 
post-mortem van John en zijn tegenstander bleek hij niet 
de beste variant te hebben gekozen, maar hij won het 
geslagen f7-pionnetje terug en kwam daarna niet meer in 
de problemen. Sterker nog: zijn tegenstander had het 
nog flink fout kunnen doen, maar hoewel hij 150 rating-
punten minder dan onze man had, hield Van der Pluijm 
het keurig remise.  
 
Zoals geschreven waren enkel Frank en ik nog bezig. 
Frank had ergens in het middenspel een volle kwaliteit 
gewonnen en hield uiteindelijk een dubbele toren tegen 
een toren en een paard over. Zwartspeler Erik Both zette 
zijn stukken goed neer, iets dat je kunt verwachten van 
een speler met een rating van 2147. Het paard stond 
sterk op e5 en Frank vertelde later dat hij remise had 
aangeboden als ik verloren had. Maar dat ging ik niet 
doen... 
 
Tony Zhang (2211) – Martijn Boele (2054) 
Spijkenisse 1 – ASV 2 
 

Zo tijdens de afwikkeling naar het eindspel zat ik baard-
plukkend en met een schuin hoofd zwaar de stelling te 
overdenken, toen ik in mijn ooghoek iets zuurstoksroze 
ontwaarde. Het bleek de broek van een creatief geklede 
dame, die in het eerdergenoemd café volgens Sander de 
vriendin van Desirée Hamelink was. Hij had dit geconclu-
deerd omdat de dames elkaar volgens zijn zeggen nogal 
intiem hadden begroet. Richard dacht daarentegen dat 
Hamelink getrouwd was. Enfin, we hadden allen een bor-
rel op, het fijne ervan zullen we nooit weten.  
Toen ik met mijn ogen het roze volgde en uiteindelijk bij 
een bebrild gezicht uitkwam dat mij – en niet het bord – 
aandachtig bestudeerde, zei ik maar 'goedemiddag'. Met 
een niet mis te verstaan Rotterdamsch accent zei ze, ook 
al vrij luid: “Halloooow.” 
Kort nadien vroeg mijn tegenstander een pen, omdat de 
zijne leeg was en ik in mijn borstzakje twee roodkleurige 
en -schrijvende pennen had zitten. Toen pas werd het mij 
duidelijk dat de dame in kwestie natuurlijk naar die pen-
nen had gekeken. Niet naar mij. Kleurtjes! Zoveel kleur-
tjes zijn beter dan het zwartwit van het schaakspel. 
Na een geslaagde opening had ik een ongerieflijk mo-
mentje, waarop mijn brein dacht dat ik wel een pion kon 
offeren. Dat bleek nogal prematuur, waardoor ik een to-
reneindspel inging met een pion achter. Zhang kon alleen 
verder komen met zijn koning, als hij twee pionnen (a2 en 
f2) zou terug offeren, waardoor onderstaande stelling op 
het bord kwam: 

43. c6 Td3  
Deze toren moet op de derde rij komen te staan. Waarom 
wordt zo duidelijk. 
44. g4 f5!  
Een bevrijdende zet. In de beste variant ben ik het die 
weer twee pionnen terug geeft, maar krijg ik ook een ei-
gen troef in handen. 
45. gxf5 gxf5 46. Tf4 Ke7 47. Txf5 a4 48. Th5  
48. Ta5 a3 Daarom moest de toren naar de derde rij. An-
ders had ik mijn pion niet kunnen dekken. De stelling die 
bereikt zou worden is een redelijk bekende remisestel-
ling. 
48. ... a3 49. Txh7+  
Van iemand met het niveau van Zhang verwacht je de 
sterkste voortzetting, maar nu krijg ik ook een goede vrij-
pion, die genoeg blijkt voor remise. 
49. ... Ke6 50. Th8 a2 51. Ta8 Td2 52. Ta5 Tb2  
Ik wil niet dat de koning naar de a-lijn wandelt om  
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dekking te zoeken achter de toren. 
53. h5 Tf2 54. h6 Kf6 
Doodleuk de pion ophalen met mijn koning. Wit kan im-
mers geen bruggetje bouwen, omdat zijn toren gebonden 
is aan de zwarte vrijpion op a2. 
In deze stelling dacht mijn tegenstander, die de gehele 
partij iets in tijd had voorgestaan, erg lang na. De wijn-
man viel in slaap, ik ging lachend de gang op, kwam te-
rug, ging zitten en speelde in een volle vlaag van onge-
rieflijke verstandsverbijstering Txc6. In zijn tijd. Terwijl hij 
aan de beurt was. De wens is de vader van de gedach-
ten, maar het brein maakte die zaterdag nogal ongerieflij-
ke gedachten aan. 
55. Kd7 Td2+ 56. Ke8 Tc2 57. Ta6  
Nu is de remise eenvoudig. 
57. ... a1=Q 58. Txa1 Txc6 59. Kd7 Tb6 60. Rh1 Tb7+ 
61. Kc6 Th7 62. Th2 Kg6 63. Th1 Txh6 64. Txh6+ Kxh6 
½ – ½. 
 
Na de partij bleek de vriendelijke Rick Lahaye bereid om 
dit toreneindspel uitgebreid te analyseren. Het bleek 
eerst toch gewonnen voor wit. Toen ik mij ermee ging 
bemoeien toch weer niet. Toen ik Sjoerd Koert had ge-
noemd werd het tijd om te stoppen met analyseren, een 
bakje koffie te nemen, en te gaan kijken of Frank van zijn 
tegenstander winnen kon. 
 
Frank deed het technisch knap. Hij won een pion, offerde 
de kwaliteit terug, won daardoor een tweede pion en 
speelde onder grote belangstelling het toreneindspel pro-
fessioneel uit. De partij werd beëindigd door een geinig 
matje in 2: 

U vindt hem ook! 
 
Door Franks knappe winst werd de eindstand 4 – 4.  
De puntendeling was terecht tegen dit sterke team, dat 
gemiddeld 80 ratingpunten meer op de borden kon neer-
zetten.  
 
Spijkenisse in om te dineren. De eerste vierendertig res-
taurants waren volledig uitverkocht. Bij een gezellig grand 
café konden wij plaatsnemen. Op de spiegel stond, naast 
wat oninteressante andere reclame-uitingen, in grote, 
roze (ja, weer roze) letters geschreven: “FRANK – ONE 
MAN SHOW”. 
Daar maakte plaatsvervangend teamcappie Schleipfen-

bauer natuurlijk wel even een fotootje van. Misschien kan 
de hoofdredacteur van ASV-nieuws dit plaatje nog be-
machtigen. Tijdens het eten leerden we dat Sjoerds tele-
foon alle klassen toont, behalve onze 2C. We kwamen te 
weten dat de hertenbiefstuk op was, maar er nog genoeg 
kogelbiefstuk voorradig was om het maandmenu mee 
aan te vullen. Of kogelbiefstuk die delen van het herten-
biefstuk is waar de hagel nog in zit werd niet  duidelijk. 
Peter kwam er wel als eerste achter dat naamgrapjes op 
Pascal Losekoot door laatstgenoemde allemaal al zijn 
gehoord. Omdraaiseltjes, anagrammen, aanvoegingen, 
afkortingen – hij deed er zelfs een paar voor en niemand 
dorst iets te opperen. Waarschijnlijk bij gebrek aan beter. 
Nu heb ik zojuist eens wat zitten knoeien. Met een rode 
pen op een papiertje. Kom ik tot het volgende anagram 
van Pascal Losekoot: Octaal Spooksel. Misschien heeft 
hij die nog nooit gehoord. Anders vreet ik een meeltor op. 
Dat levert dan weer genoeg inspiratie op om de rest van 
het team ook maar eens te anagrammen: 
 
Sander Berkhout: Abortus Herkend. 
Peter Boel: Blote Peer. 
Richard van der Wel: Ach Verwarrend Lid. 
Sjoerd van Roosmalen: Majoors Dansvloeren. 
Frank Schleipfenbauer: Knuffelbare Panischer. 
Koert van Bemmel: Vakterm Bloemen. 
John Sloots: Jol Host Ons. 
Martijn Boele: Bijna Meeltor. 
 
Nu gaat dit backfiren, dat weet ik wel, maar iemand moet 
het doen.  
Net zoals iemand op de terugweg in de auto luidkeels 
'pas op!' moet roepen als hij achterstevoren gezeten goe-
de schaaktips krijgt, niet door heeft dat de auto zich in 
een bocht bevindt en door de koplampen van een andere 
auto het ongerieflijke momentje krijgt dat zijn brein een 
loopje met hem neemt en denkt dat die wagen vol in de 
flank van het busje van Frank rijdt. 
 
Nee, het was mijn dag niet. Het was mijn week niet. Laat 
ik het maar op de krampen houden die daags ervoor mijn 
door koorts gevelde lijf tartten.  
Maar gelukkig hebben we het team nog. 
Het trotse tweede. Waarvan de geesten gezond zijn en 
de breinen gerieflijk! 
Heren, mijn dank grenst aan hondsdolheid. 
Frank in het bijzonder bedankt voor het autorijden en het 
invallen als teamcaptain.  
Phew. 
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IN MEMORIAM  
 

Op 30 oktober 2012 is op 81-jarige leeftijd overleden 

 

DICK  HAJEE 
   

Dick Hajee met zwart in actie tijdens het Voorjaarstoernooi  

 

Dinsdag 30 oktober is ons erelid Dick Hajee plotseling overleden. 
Met het heengaan van Dick Hajee verliest ASV een markant en be-
trokken lid. De geboren Groninger heeft in zijn langjarige lidmaat-
schap veel voor de club gedaan. In 1969 werd Dick Hajee wedstrijd-
leider van ASV, toen nog in een duobaan met Jan Postma. Die func-
tie vervulde Dick tot hij in 1973 penningmeester werd. In seizoen 
1977-1978 werd Dick secretaris, maar na één jaar keerde hij weer 
terug in zijn vertrouwde rol van wedstrijdleider. Een rol die hij tot be-
gin 1998 vervulde. Dick Hajee was niet alleen bij ASV bestuurlijk ac-
tief. Gedurende een lange periode was hij ook samen met Gert Co-
zijnsen competitieleider van de OSBO. Voor de vele verdiensten die 
Dick Hajee voor de schaakorganisatie heeft gehad, werd hij bij ASV 
en bij de OSBO benoemd tot erelid.  

Dick was een bijzonder mens. Hardwerkend, strikt en afspraak was 
afspraak. Als wedstrijdleider en competitieleider volgde hij dan ook in 
elke situatie de regels. Ook als hijzelf of zijn club daar de dupe van 
zou worden. Daarmee zorgde hij in ieder geval voor duidelijkheid. 
Frappant was dat hij na zijn bestuurscarrière juist de soepelheid 
waarmee veel bij ASV gebeurt zo waardeerde.  

Dick was echter veel meer dan een bestuurder en organisator. Hij 
was vooral een zeer sterk schaker, die in 1972 en 1975 clubkampi-
oen van ASV was. Jarenlang was Dick een vaste waarde in ASV 1. 
Bovenal was Dick echter een liefhebber, die slechts voor zijn andere 
passies bridgen en reizen met de caravan, een schaakavond over-
sloeg.  

Dick, we zullen je missen. 

Rust in vrede. 

Dick 
 
Handen gevouwen 
Rug licht gekromd 
Het laatste witte haar 
Loopt door tot aan zijn kin 
 
Kwaliteitsoffer tegen 
Door jeugdig talent 
Een glimlach om zijn mond 
Onder een steeds verbetener blik 
 
Koffietje‐suiker 
Knabbelend op een koekje 
Pinkje omhoog 
Rimpels maar geen trilling 
 
Tegenstander geeft op 
De hand met stippen schudt 
De glinstering in zijn ogen 
Hij lacht zijn tanden bloot 
 

Een ASV‐er 
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Uit een diepgrijs verleden….(8) 
Erik Wille 

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in januari 2001. 
 
De hoofdpersoon is deze keer de clubkampioen van ASV 
van 1972. Hij was secretaris van ASV in het seizoen 
1977-1978. Daaraan voorafgaand was hij penningmees-
ter van onze club vanaf 1973. Het kwartje is nog niet ge-
vallen? Jarenlang leidde deze ASV-er ook de OSBO-
competitie. Wie goed opgelet heeft weet het 
nu, want daar heb ik het in de vorige afleve-
ring van deze rubriek over gehad. Dan moet 
het nu duidelijk worden: van 1969 tot 1972 
en daarna weer van 1978 tot 1998 was hij 
wedstrijdleider van onze interne competitie. 
Ik heb het natuurlijk over Dick Hajee. Dick 
heb ik altijd ervaren als een bijzonder mens. 
Hardwerkend voor de club en zich altijd strikt 
aan de regels houdend. In de laatste jaren 
dat Dick wedstrijdleider was, wilde hij zich 
nog wel eens soepeler opstellen, maar vroe-
ger was dat ondenkbaar. Ik schreef vorige 
maand over de degradatie van ASV 3 naar 
de tweede klasse OSBO het volgende : He-
laas degradeerden we in de slotronde tegen 
Turmac 1 alsnog en wel op een uiterst curi-
euze manier. Het was sowieso een bijzonde-
re wedstrijd, want wij speelden aan zes van 
de tien borden met wit. Bij Bertho Gesel-
schap was het bord verkeerd opgezet en dat 
werd pas laat in de partij ontdekt. In die da-
gen werd er dan gewoon doorgespeeld. Ook 
deze wedstrijd was na vier uur spelen niet 
afgelopen en bij 4½-4½ restte de partij van Bert de Rijk. 
Bert stond uitstekend en zo waren er nog kansen op 
winst en klassebehoud. Helaas voor ASV ontstond er wat 
gesteggel over de datum van uitspelen. Bert bleek ver-
hinderd op de afgesproken datum en hoewel Turmac niet 
onwelwillend was om op een andere datum te spelen, 
bleek OSBO-competitieleider Dick Hajee onvermurwbaar. 
De partij moest op de afgesproken datum worden uitge-
speeld. Dit gebeurde dus niet en ASV 3 kreeg een nul en 
degradeerde.  
 
Zo ben ik zelf ook ooit eens bijna uit de ASV-beker ge-
knikkerd. Door ziekte had ik mijn bekerpartij tegen Theo 
van Amerongen afgezegd. Een week later werd geloot 
voor de volgende ronde. Bij die loting bleek dat Van 
Amerongen tot winnaar was uitgeroepen. Ik weet nog 
goed, dat er geen praten aan was. Te laat was te laat. 
Prachtig, die standvastigheid. Gelukkig voor mij redde 
Van Amerongen mij. Theo wilde niet op die manier een 
ronde verder komen en zo speelden we alsnog. 
 
Ook was Dick altijd vasthoudend in discussies over 
speeltempo en later ook over het afschaffen van de afge-
broken partij. Nooit vergeet ik de heftige discussie die ik 
met Dick voerde over het invoeren van het speeltempo 
15 zetten in een uur en daarna een uur voor de rest van 
de partij. En dat is nog niet eens zo lang geleden. Prach-

tige gevechten met woorden en in het heetst van de strijd 
werden Dick en ik weleens oprecht boos op elkaar. Maar 
dat verdween altijd weer snel als Dick dan weer zijn min-
zame glimlach toonde en in een volgende partij die je 
met hem speelde steevast een kopje koffie met alles erop 
en eraan bestelde. Met altijd de toevoeging: “drie zakjes 
suiker alsjeblieft”. 

Rechts op de voorgrond zien we Dick Hajee in gepeins 
verzonken. Het is een foto van Dick uit zijn nog wat jon-
gere jaren.  
 
Als schaker is Dick een bijzondere speler. Creativiteit 
staat op zijn voorhoofd gedrukt. Het mooie daaraan is, 
dat hij vaak fraai wint, maar dat hij er ook met een zekere 
regelmaat “mooi” af gaat. Zelf speelde ik vaak tegen 
Dick. Duitsers hebben voor een speler als Dick de term: 
“Angstgegner”. In 1978 speelde ik voor het eerst tegen 
Dick en onze laatste partij dateert al weer van 7 april 
1994. Maar liefst achttien keer kruisten wij de degens. En 
Dick staat op een glorieuze 13-5 voorsprong. Na vijf ne-
derlagen op rij wist ik in 1980 voor het eerst een partij te 
winnen. Na weer enkele verliespartijen wist ik in 1982-
1983 maar liefst tot 2½ uit 3 te komen in onze onderlinge 
strijd. De ban leek gebroken; met de nadruk op leek. In 
onze laatste zeven duels haalde ik drie remises. Een van 
de pijnlijkste nederlagen was misschien wel de laatste. 
Op 7 april 1994; het was nog maar twee maanden gele-
den, dat ik de strijd met Dick om het speeltempo verloren 
had. 15 zetten in het eerste uur en nog een uur voor de 
rest van de partij was het geworden. Dick bleek echter 
soepel geworden. “Als je onderling iets anders wil afspre-
ken, dan mag dat”, klonk het steevast uit Dicks mond. Ik 
sprak dus met Dick af om 40 zetten in een uur en drie 
kwartier te spelen met daarna een kwartier voor de rest  
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van de partij was het geworden. Dick bleek echter soepel 
geworden. “Als je onderling iets anders wil afspreken, 
dan mag dat”, klonk het steevast uit Dicks mond. Ik sprak 
dus met Dick af om 40 zetten in een uur en drie kwartier 
te spelen met daarna een kwartier voor de rest van de 
partij. Het volgende gebeurde (wellicht ten overvloede: ik 
heb wit): 1. d4 Pf6  2. Pc3 d5  3. e4 dxe4  4. f3 e3 5. 
Lxe3 e6  6. Lc4 Pbd7  7. Pge2, Pb6  8. Lb3 Pfd5  9. Lf2 
Dg5  10. 0-0 Pe3  Ik was ervan overtuigd, dat na stuk-
kenruil op e3 de zwarte dame daar slecht zou staan. Met 
alle stukken al ontwikkeld en de zwarte koning nog in het 
midden moest er toch wat te halen zijn. 11. Lxe3 Dxe3+  
12. Kh1 Ld7  13. f4 Het begin van een reeks slechte zet-
ten. 13. … Lc6 14. f5 Ld6 Met alle hulp van mij heeft 
Dick nu alle stukken goed staan en het blijkt al over en 
sluiten te zijn. 15. Dc1 Dh3  

 0-1 
 
Prachtige slotzet van Dick. 
Nadat ik Dick gefeliciteerd had, sloeg hij die avond voor 
de tweede keer toe: “Waarom ben jij nou zo tegen dat 
speeltempo? Meer dan 15 zetten speel je toch niet!”. 2-0 
voor Dick. 
Dick is jarenlang vaste waarde van het eerste geweest. 
Eind jaren zeventig kwam daar een eind aan. In 1979 
speelde Dick volgens mij zijn laatste partijen in het eer-
ste. Dat was in de promotiecompetitie om een plaats in 
de tweede klasse KNSB. Dick speelde remise tegen Har-
denberg, waarna hij tegen Harlingen en Haren won. Me-
de dankzij die goede score van Dick promoveerde ASV. 
De jaren daarna vinden we Dick terug in het tweede en 
derde team. De laatste jaren is hij een vaste waarde van 
het succesvolle vijfde en in dat team is hij weer herenigd 
met vroegere teamgenoten van het eerst team,  Piet 
Blees en Frits Wiggerts. 
 
Ik wil deze aflevering besluiten met twee fragmenten van 
Dick. Een zege en een nederlaag. 
 
Deze stelling komt uit de externe competitie van 1982-
1983. Dick speelt hier met wit tegen Voorhans. Het frag-
ment komt uit de wedstrijd ASV 2 – SV Apeldoorn 2. Dick 
heeft een loper tegen drie pionnen, dus zoals gebruikelijk 
bij onze man uit Elst een ongelijke materiaalverhouding.  
 
 

Dick komt hier met de fraaie zet 1. Le7  Het vervolg is: 1. 
… Dg8 2. Lxd7+ Kb8  3. Txb7+ Kxb7 Beter is 3. … Ka8. 
Hajee heeft dan nog heel wat te bewijzen. 4. Dxc6+ Kb8  
5. Ld6+ mat 1-0 
 
Soms gaat Dick er echter ook hard af: 

In deze stelling heeft Hajee zwart tegen de dan nog piep-
jonge Eugène Rebers. Rebers maakt dan al duidelijk een 
groot talent te zijn: 1. Pxf7  Een moedig stukoffer, dat wit 
in elk geval twee pionnen oplevert en aanval garandeert. 
Maar zal die aanval voldoende zijn? Eugène liet geen 
ruimte voor twijfel: 1. … Kxf7 2. Dxe6+ Ke8  3. Df7+ Kd7  
4. Lf4 Db6  5. Te1 en zo is de storm losgebarsten. 5. … 
Tae8 6. Te6 Dxd4 7. Pe2 1-0 Tegen de dreigingen op de 
d-lijn is geen kruid gewassen. (aantekeningen: Hendrik 
van Buren). 
 
Over Dick valt nog veel meer te zeggen en veel meer te 
schrijven. Dat doe ik echter niet, want dan wordt ASV-
nieuws al snel “DICK-nieuws”. 
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Voor de cijferfreak of ratingfanaat 
Koen en Kees van Keulen 

In En Passant van 30 augustus 2012 stond het jaarlijkse 
overzicht van de ASV-leden met de rangorde Elo van 
KNSB en ASV. Het overzicht roept vragen op: 
- in hoeverre is de KNSB-rating vergelijkbaar met de 
ASV-rating? 
- in hoeverre zijn de ASV’ers er de afgelopen jaren qua 
rating op voor- of achteruitgegaan? 
- als er sprake is van grote verschillen, waar zitten die? 
(nieuwe leden? jeugdleden? leeftijd?) 
 
Om op dit soort vragen antwoorden te vinden, heeft Erik 
Wille voor ons een overzicht gemaakt met over een aan-
tal jaren de leden met daarachter de leeftijd alsmede de 
ASV- en KNSB-rating, waarvoor dank! We hebben deze 
informatie geanalyseerd. Graag doen we verslag van 
onze bevindingen. 
Vooraf: we hebben de KNSB-ratings van augustus gekre-
gen en de ASV-ratings van januari. Een kniesoor die van 
de verschillende peildata een punt maakt. Voorts: waar 
het gaat om de leden zijn alle leden van ASV begin dit 
jaar met een rating meegenomen. Van de in de afgelo-
pen jaren uitgestroomde leden hadden wij nog geen ge-
gevens. En om de uiterste inzenddatum voor dit exem-
plaar van ASV-Nieuws te halen ….. 
 
Wat was de gemiddelde rating van het gehele bestand? 
Dus van iedereen die begin dit jaar lid was en op enig 
moment een rating had. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemiddelde rating van iedereen die op enig moment een rating 
had  
 
Conclusie: als je alle leden meerekent, ook degenen die 
(nog) niet beide ratings hadden, dan is de KNSB-rating 
met uitzondering van 2007 hoger. Op zich lijkt ons dit niet 
onlogisch, omdat de jeugd, nieuwe leden en beginnende 
schakers veelal eerder een ASV- dan een KNSB-rating 
hebben. Om te onderbouwen of het verschil met name zit 
in degenen die niet beide ratings hadden, staat hieronder 
het overzicht opnieuw, maar dan alleen van hen die al 
die jaren zowel een KNSB- als ASV-rating hadden. Dit 
betreft 69 leden. Hierbij is dus geabstraheerd van in-
stroom en leden die alleen een ASV-rating hadden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddelde rating van iedereen die al die jaren een KNSB- èn 
ASV-rating had 

Conclusie: per saldo is de ASV-rating - als je maar lang 
genoeg meedoet - heel goed vergelijkbaar met de KNSB-
rating. Voorts zien we dat, als we beide schema’s verge-
lijken, degenen die niet beide ratings hadden (veelal 
nieuwkomers) - niet geheel onverwacht natuurlijk - de 
ratings omlaag trekken (de ASV-rating “uiteraard” meer.) 
Ook valt op, dat als we de gegevens van het tweede 
schema over de jaren vergelijken, we als vereniging niet 
sterker of zwakker zijn gaan schaken (ten opzichte van 
andere verenigingen). De gemiddelde ratings zijn heel 
stabiel. Alleen in het eerste schema lijkt het erop, dat we 
iets achteruit zijn gegaan. Overigens kun je je afvragen 
hoe de cijfers eruit hadden gezien als we ook cijfers van 
de uitgestroomde leden hadden meegenomen, maar dui-
delijk is dat de instroom een “negatief” effect heeft. Kort-
om, bestuur, ophouden met ledenwerving!?  
We zagen dus dat als je maar lang genoeg meedoet en 
beide ratings had, de KNSB- en ASV-rating per saldo 
heel goed vergelijkbaar zijn. Is dat ook op individueel ni-
veau het geval? Om dat vast te stellen hebben we selec-
tie gemaakt van degenen die in augustus 2011 een ASV-
rating hadden èn in januari 2012 een KNSB-rating. Zie 
onderstaand schema.  

Individuele verschillen tussen KNSB- en ASV-rating 

KNSB-
rating 

Aug. 
2011 

Aug. 
2010 

Aug. 
2009 

Aug. 
2008 

Aug. 
2007 

   1722  1736  1749  1732  1689 

ASV-
rating 

Jan. 
2012 

Jan. 
2011 

Jan. 
2010 

Jan. 
2009 

Jan. 
2008 

   1654  1636  1663  1719  1737 

Verschil  68  100  89  13  - 48 

KNSB-
rating 

Aug. 
2011 

Aug. 
2010 

Aug. 
2009 

Aug. 
2008 

Aug. 
2007 

  1807 1807 1812 1810 1817 

ASV-
rating 

Jan. 
2012 

Jan. 
2011 

Jan. 
2010 

Jan. 
2009 

Jan. 
2008 

  1803 1809 1812 1813 1807 

Verschil 4 - 2 0 - 3 10 

Verschil tussen ASV- en KNSB-
rating 

Aantal 
leden 
met zo’n 
verschil 

Percen-
tage 

ASV- en KNSB-rating zijn gelijk  0  0 
ASV-rating is hoger dan die van 
de KNSB:1 - 25 punten 

17  16 

26 - 50 punten  15  14 
51 - 75 punten  9  8 
76 - 100 punten  10  9 
Meer dan 100 punten (max. 
464) 

11  10 

ASV-rating is lager dan die van 
de KNSB:1- 25 punten 

20  19 

26 - 50 punten  9  8 
51 - 75 punten  5  5 
76 - 100 punten  2  2 
Meer dan 100 punten (max. 
201) 

8  8 
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Conclusie is dat de beide ratings op individueel niveau 
niet altijd met elkaar “praten”. Ook al geldt dit in hoge(re) 
mate voor nieuwkomers en jeugd, van de 106 leden voor 
wie we dit hebben uitgezocht, is er - als voorbeeld - voor 
42% sprake van een verschil groter dan 50 punten. 
 
Hoe zit het met de top van ASV, wordt die sterker of 
zwakker? Natuurlijk altijd ten opzichte van … We hebben 
een selectie gemaakt van de 20 leden met in augustus 
2007 de hoogste KNSB-rating die daarna lid zijn geble-
ven. Voor hen hebben we ernaar gekeken, hoe die rating 
zich per saldo heeft ontwikkeld. 

KNSB-rating van de top 20 
Nou, ziet u de verschillen? 

 
Leren we op ASV dan niet bij of wordt de gemiddelde 
leeftijd hoger? Zie het schema hieronder. 

Gemiddelde rating naar leeftijdsgroepen 

Kortom, zoals gebruikelijk, tabellen vertellen het verhaal 
dat we allang kennen. Conclusies over wat voor conse-
quenties de leeftijdsopbouw voor de ratingontwikkeling 
van de vereniging zou kunnen hebben gehad, hadden wij 
natuurlijk alleen maar kunnen trekken als we deze gege-
vens van ASV en andere schaakverenigingen over een 
aantal jaren hadden gehad. En ja, dat was nu eenmaal 
niet zo. 
 
Het zal duidelijk zijn, dat wij nu met deze rekenmethode 
gaan leuren. We beginnen bij De Toren. Levert deze re-
kenmethode voor hen positievere informatie op, bij voor-
beeld dat de leden van De Toren steeds sterker gaan 
schaken, dan kan onze rekenmethode aardig wat geld 
opleveren. Per slot van rekening geeft hun dat een ge-
weldige marketingvoorsprong bij de ledenwerving. Is hun 
informatie minder positief dan bij ASV, dan gaan we eens 
met onze penningmeester praten, want dan moet dat 
toch een sprong in ons ledenaantal kunnen geven! 
(Werkt dus wel negatief op de gemiddelde rating.) Of 
houden we het bij het slot van het artikeltje bij het hierbo-
ven-genoemde overzicht in En Passant? “Wat het ook 

wordt: we maken er in ieder geval weer 
een mooi jaar van!” En laten we het bij 
dat laatste uitroepteken maar houden. 

ONJK 
Xadya van Bruxvoort 

Net als elk jaar stond het, in de kerstvakantie al ingeplan-
de, onjk op de agenda. Kamp, gezelligheid en ergens 
tussendoor nog schaken. Oké, eigenlijk alleen maar 
schaken, voorbereiden, analyseren en Whats-app ge-
sprekken over schaken, maar dan een week lang. Dit jaar 
alleen geen ASV-kamp voor mij. Ik ging naar het kamp 
van Spijkenisse. 19 schakers, 9 begeleiders, een kok en 
een opperbaas: het schaakkamp van sv Spijkenisse.  

Het toernooi begon goed, 2/3. Een puntje tegen Jorick 
Laan (1890) en twee keer remise tegen Jasper Zwirs 
(1860) en Thomas Mollema (2069). Die punten zijn ver-
dient door gewoon standaard als laatste klaar te zijn, 
hierdoor mis je het avondeten, maar dat is het waard 
(alleen jammer van de satésaus die op was..) 
Helaas moest ik de volgende partij tegen Olger van Donk 
(1600+) Op d4 had ik niet echt een zinnig antwoord, be-
halve een nieuwe, nog niet goed uitgedachte, opening. 
Herhaal dat niet goed uitgedachte gedeelte, een paard 
op b6 in een damegambiet kan niet goed zijn?! Dat was 
het ook niet. Eindelijk als een van de eersten klaar... 
maar verloren.  
Zhi Yang Fan, Spijkenissekampganger, moest een punt 
worden... Hij had/heeft een rating van 1200+, maar heeft 
flink goede partijen gespeeld en van sterke tegenstan-
ders gewonnen. Hij heeft uiteindelijk zelfs 5/9 gehaald. 

Met een heel Spijkenissekamp achter me de partij in. 
Uitleg: Hij had remise afgesproken met een clubgenoot, 
waarna hij zijn clubgenoot gewoon –boem- mat heeft ge-
zet. Gelukkig ging het goed en werd het een puntje. Met 
3/5 mocht ik niet klagen hoor.  
Hierna onze kleine vriend Lucas van Foreest én officieel 
bewijs dat schaken levensgevaarlijk is. Lucas, tsja.. hij is 
gewoon te schattig om tegen te spelen en hij is echt heel 
goed. Hij won snel. En ik ging snel door mijn knie. Tijdens 
de partij dus naar de EHBO om te koelen/verbinden en 
flink wat pijnstillers. Later nog naar de huisarts. ‘Hoe ge-
beurde het?’ ‘Nou, tijdens het schaken.’  
 
Alleen een verslag is natuulijk saai, daarom mijn leukste 
partij. Ronde 7. Hij speelt een opening die half theorie, 
half zelfbedacht was.... beetje vreemd, niet dat ik het erg 
vond hoor ;)  
 
Van Bruxvoort,Xadya (1402) - Dubbeldam,Mathijs 
(1222) [B00/01] 
Eurochess Tournament 2012 groep B Borne, Nether-
lands (7), 08.09.2012 
 1.e4 e6 2.d4 b6 3.Pf3 Lb7 4.Ld3 c5 5.c3 cxd4 6.cxd4 
Lb4+ 7.Pc3 Pe7 8.0–0 0–0 9.De2 Lxc3 10.bxc3 Dc7 
11.La3 Pbc6 12.Tfe1 Tfe8 

KNSB-
rating 

Aug. 
2011 

Aug. 
2010 

Aug. 
2009 

Aug. 
2008 

Aug. 
2007 

   2083  2081  2090  2093  2089 

Leeftijd  1 - 18  19 - 30  31 - 50  51 – 70  71 - 95 

Aantal leden 
met een ASV-
rating jan. 
2012 

13  8  49  41  15 

Gemiddelde 
ASV-rating 
jan. 2012 

1189  1652  1832  1618  1576 
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13.d5 exd5 14.exd5 Pa5 15.Lxe7 Lxd5 16.Lxh7+ Kh8 
17.Pg5 Txe7 18.Dxe7 Dd8 19.Dxd8+ Txd8 20.Le4 

1–0 
 
Helaas in ronde 8 een kansloze partij tegen Alexander 
Polak. Ik werd eraf geofferd.  
En als laatste ronde 9 tegen Bent Schleipfenbauer 
(misschien kennen jullie hem, zijn naam kwam mij in ie-
der geval wel bekend voor ;) ) remise, clubremise.  
Toen begon het pas, zenuwen. Ik stond eerste meisje, 
Halana was kansloos tegen lucas. Alleen die weerstands-
punten..  Na het zwemmen werd ik ineens gefeliciteerd. 
Dus toch meisjeskampioene! 
Een leuke week met rare, maar vooral ook leuke momen-
ten (denk aan voetballende/volleyballende schakers –no 
offence, ik kan er zelf ook niets van-) Volgend jaar meer 
ASV-ers? 

Clubleden 
Ton van Eck 

“Wat wij je verteld hebben, is in vertrouwen. Je mag 
het gebruiken voor je rubriek. Maar onder geen be-
ding willen we onze namen genoemd hebben.” Met 
een onbevredigend gevoel neem ik afscheid, maar 
wel met een duidelijk verhaal; dat maakt veel goed. 
“Weet je,” zo verwoordt zij het standpunt van de groep, 
“wij zijn eigenlijk helemaal geen lid van de club, maar we 
voelen het wel zo. En we merken dat wij ook zo gezien 
worden. Toch?” Ze kijkt naar de anderen. Er wordt ge-
knikt. “Dat zit ons wel eens dwars eigenlijk, zijn we nu 
buitenbeentjes of binnenvoeters? Zonder ons,” en nu 
wordt de blik serieus, “geen club! Wel verplichtingen en 
geen inspraak!” Drie lange uren zitten we bijeen en dit 
thema blijft de bovenhand voeren. Het interview zweeft 
tussen informatievergaring, intervisie en een protestbij-
eenkomst. “Het wordt zwaar onderschat wat wij allemaal 
meemaken tijdens de schaakavonden. Een kopje koffie 
inschenken kan iedereen, daar gaat het niet om. De euro 
in ontvangst nemen, en later op de avond de hogere be-
dragen gaat ook nog wel, ach, dat wordt routine, maar 
daar blijft het niet bij: we zijn een praatpaal, een richtpunt 
voor frustratie, een vader en moeder tegelijkertijd, en 
soms, ja in sommige gevallen zelfs een vervangende 
partner.”  
 
Ik vraag om uitleg, voorbeelden, verduidelijking. Man en 
paard, feiten wil ik hebben. “Kijk, weet je wat het is, als 
wij uit de school klappen, dan zijn niet alleen de rapen 
gaar op de vaste clubavonden maar ook in ons privéle-
ven. Dat wordt wel eens onderschat. In tegenstelling tot 
veel clubleden die gewoon lekker even een avondje van 
huis zijn, is ons werk verweven met de privésituatie. Als 
wij ’s avonds, en steeds vaker ’s nachts, huiswaarts ke-
ren zijn wij ook vermoeid en hebben ook de behoefte om 
even de adrenaline en de gebeurtenissen van ons af te 
praten. Voor ons geen Fritz die op ons wacht, voor ons 
geen analyse-programma, voor ons geen eenduidig ant-
woord op de problemen die wij hebben ondervonden. 

Terwijl hij”, ze maakt een knikbeweging naar links, alsof 
hij daar zit (feitelijk knikt ze naar een lege stoel iets ver-
derop in de ruimte), “mooie sier maakt met zijn program-
ma, ja, eigenlijk nog verwacht dat ik thuis ook nog een 
drankje voor hem pak. Als ik dan voorzichtig probeer iets 
ter sprake te brengen van wat mij die avond is overko-
men, dan krijg ik geen gehoor. En zo gaat het. Week in 
week uit.” De meeste vreugde haalt het barpersoneel, de 
vrijwilligersgroep die ons keer op keer voorziet van een 
natje en een droogje, uit de snelschaakavonden. “Je ziet 
het al bij binnenkomst, de sfeer is ontspannen, giechelig 
zelfs. De mensen die in de onderste regionen van de OS-
BO spelen, mogen het dan voor een keer opnemen te-
gen de helden van de club. Hun voorbeelden, hun goe-
roes bijna. Heerlijk om te zien. Er wordt gelachen en de 
omzet is aanzienlijk. We zorgen dan meestal voor wat 
extra drank en nootjes, verwenavonden noemen we dat 
binnen ons groepje. Ja, het gaat er wel iets luidruchtiger 
en frivoler aan toe dan normaliter, maar dat gunnen we 
ze ook.  De denkspieren kunnen niet altijd gespannen 
staan. Dat zijn dan ook de avonden waar je het voor  
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doet. De laatste keer was het 
zelfs gezellig toen we samen 
thuiskwamen. Het analysebord 
bleef leeg, geen PC die tot in de 
kleine uurtjes nog allerlei varian-
ten moest doorrekenen, maar 
gewoon, samen gezellig op de 
bank nog even wat achterovergedrukte nootjes oppeuze-
len en nagenieten.” De brede glimlach verdwijnt als het 
onderwerp “dankbaarheid” aan de orde komt.  

“Luister, we hoeven geen dankjewels, fooien of compli-
mentjes. Maar een beetje respect verwachten we wel. 
Hoe vaak het wel niet voorkomt dat er koffie besteld 

wordt op een toon alsof wij er 
verantwoordelijk voor zijn dat het 
paard niet op c3 maar op d2 is 
beland! Of dat ze verwachten 
dat wij hun het grootste gelijk 
geven dat ze echt beter stonden 
maar desondanks toch hebben 

verloren. Alsof wij enige invloed hebben op hun speelge-
drag of voorbereiding. Nee, wat wij graag zouden willen 
zien, is dat er onderkend wordt dat wij een bijdrage heb-
ben kunnen leveren aan een leuk avondje uit. Want zo is 
het toch? Een hobby, ja, een mannenhobby, maar toch 
een hobby.” 

Al vaker dacht ik, laat ik ook eens iets van een collumn 
schrijven voor ASV-Nieuws. Zonder daarbij natuurlijk te 
willen concurreren met onze Marco die de woorden op 
zo'n vloeiende wijze aaneen weet te rijgen. Vergeleken 
met hem zou ik nog niet eens in zijn schaduw kunnen 
staan. Bovendien waar moet zo’n verhaaltje over gaan. 
Gewoon een willekeurig onderwerp of......? Moet ik een 
pseudoniem gebruiken? Ach wat maakt het uit, iedereen 
prikt daar toch zo doorheen.  
Het zelfvertrouwen om een verhaaltje te schrijven werd 
allengs groter toen in recente afleveringen van Marco in 
ons gewaardeerde clubblad eerst in fraaie volzinnen de 
verrichtingen van een te corpulente Duitse toerist in een 
vliegtuigstoel werden beschreven en later ook heel ly-
risch zijn vriendin aan het papier werd toevertrouwd. En 
dat terwijl in de kleine lettertjes boven zijn collumn staat 
te lezen: “deze column gaat over het schaakproces, wan-
neer de emotie hoogtij viert, de warme analyse van de 
geest”. Nou, noch bij die toerist noch bij zijn vriendin komt 
er ook maar iets in voor wat met schaken te maken had. 
Dat nodigt wel uit om ook zomaar eens iets te schrijven 
dacht ik en misschien inspireert het nu nog meer clubge-
noten om bij het lezen van dit verhaal ook eens wat kopij 
voor ASV-nieuws te leveren. Het hoeft tenslotte niet alle-
maal over schaken te gaan.  
Marco, wees niet bang. Voorlopig laat ik het bij deze ene 
keer!! 
 
Ik ben, zoals u wellicht weet, een fervent liefhebber van 
allerlei sporten, niet alleen voetbal dus. Zo was het de 
voorbije zomer dus weer genieten van de Olympische 
Spelen, een evenement waarbij ik naar alle sporten pro-
beer te kijken. Atletiek behoort tot mijn favorieten en een 
sporter als bijvoorbeeld de Jamaïcaan Usain Bolt is echt 
een fenomeen. Wat een uitstraling!! Geweldig!! Wielren-
nen kijk ik ook graag. De voorjaarsklassieker Parijs Rou-
baix bijvoorbeeld met de helden van de kasseien en na-
tuurlijk de Tour met de helden van het hooggebergte, is 
ook prachtig om te zien. Helaas heeft deze sport een ge-
weldige deuk opgelopen met het dopinggebruik. Mis-
schien kom ik op deze sport ook nog eens terug in een 
vergelijkbaar verhaal als dit. 
 

Nu eerst het onderwerp van dit verhaal. Of hoe een 
sportheld ook mijn held werd!! 
Het was op een miezerige herfstavond in het najaar ik 
denk nu een jaar of 2 geleden. Ik ging voor ASV op pad 
naar het sportcentrum Papendal om daar een vergade-
ring bij te wonen. Bij het hoofdgebouw keek ik in de hal 
op het grote bord bij de receptie waar ik moest zijn. Aller-
vriendelijkst werd ik geholpen want ik keek natuurlijk 
weer niet goed. U zult dat vast herkennen. Ik liep op aan-
wijzingen van de receptioniste, die duidelijk vaker met dit 
bijltje had gehakt en meerdere bestuurders de goede 
weg had gewezen, vervolgens een lange gang in die 
naar de vergaderzaal moest leiden. In het wat schemeri-
ge licht zag ik aan het eind van de gang een grote gestal-
te de hoek om komen die mijn richting uitkwam. Ik lette 
eerst niet op wie het zou kunnen zijn daarvoor was ik 
teveel bezig om zelf de juiste weg te vinden. Maar naar-
mate de man dichterbij kwam trok hij mijn aandacht. Is hij 
het echt dacht ik nog terwijl mijn pas duidelijk vaart min-
derde. Met grote stappen kwam hij dichterbij. Inderdaad, 
het was Arnold VanderLyde, de bokser die voor Neder-
land aan verschillende Olympische spelen deelnam maar 
helaas bij brons bleef steken omdat de Cubaan Felix 
Savon te sterk bleek. Legendarische gevechten waren 
het. Kunt u het zich ook nog herinneren? 
Langzaam maar zeker kwam hij op mij af. De gang was 
verder geheel verlaten. Het was stil, alleen het geluid van 
onze voetstappen was hoorbaar. Onwillekeurig ging ik 
steeds meer richting de muur lopen alsof ik daarmee een 
linkse directe wilde vermijden. Wat voelde ik mij opeens 
klein en nietig. Nog zo'n 10 meter scheidden ons beiden. 
De confrontatie zou onvermijdelijk komen. Enkele secon-
den later passeerden we elkaar. Ik mompelde iets van 
"goedenavond" en hij knikte met zijn hoofd. Aandacht 
voor mij had hij natuurlijk totaal niet. Ik kan het me ook 
voorstellen. Helemaal gefocust op de dingen waar hij 
mee bezig was geweest en niet op een simpele vereni-
gingsbestuurder die toevallig een keer op het grote sport-
complex mocht zijn. Na het passeren versnelde ik mijn 
pas weer. Alsof de gong had geslagen en ik ternauwer-
nood een knock-out had weten te voorkomen. De man 
die ik op TV had bewonderd vanwege zijn prestaties in 
de boksring en zijn uitstraling, dat iets van  

Helden 
Ruud Wille 
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onoverwinnelijkheid  toonde, kon mij nu als het ware aan-
raken. Niet dat ik daar op zat te wachten want de ge-
dachte aan een paar blauwe ogen was toch wat minder 
aanlokkelijk. Hij was mijn held. Nadat hij, zoals dat zo 
mooi heet, zijn bokshandschoenen definitief aan de wil-
gen had gehangen richtte hij zich op zijn maatschappelij-
ke loopbaan waarbij hij een duidelijke link zag tussen 
topsport en ondernemen. Nog even keek ik om. Daar liep 
hij naar de uitgang, strak in het pak, een echte gentle-
man. Zo is hij in de ring niet geweest, bedacht ik me. Ter-
wijl hij uit mijn gezichtsveld verdween durfde ik weer. Zou 
hij die mop ook kennen over die twee boksers die voor 
de wedstrijd naar de ring toe lopen en de ene tegen de 
ander zegt. “Wat is die ring ver, ik ben nu al moe”. Waar-
op de ander zegt. “Maakt niet uit, straks wordt je toch 
gedragen”. Maar goed dat ik het hem niet gevraagd heb. 
Anders had men vast en zeker 112 kunnen bellen. 
 
Een paar maanden verstreken toen ik weer naar een an-
dere bijeenkomst ging. Een panel met enkele bekende 
oud-sporters, die hun sporen ruimschoots hadden ver-
dient, was aanwezig. Vergeef me, ik weet het onderwerp 
niet meer waarover het die avond ging. In het panel zat, 
u raadt het al, onder andere mijn held Arnold VanderLy-
de. Hij hield een fantastisch verhaal over het schuchtere 
jongetje uit Sittard dat doorzette en het tot de Olympische 
Spelen bracht. Ik luisterde geboeid en ademloos toe. Het 
was muisstil op de tribune. Prachtig. De avond vloog 

voorbij. De verhalen van de andere sprekers vielen daar-
bij in het niet. De enige andere spreker die ik me overi-
gens nog wel goed kan herinneren was oud top-
volleybalster Heleen Crielaard, nu hoofd sportsponsoring 
van de Rabobank. Och, wat had ik ook graag met haar 
gesproken. Met 1% van haar sponsorbudget zou ASV 
hele leuke dingen kunnen doen, nietwaar....?? Maar 
goed dat even terzijde. 
 
Bij het verlaten van de tribune na afloop van de bijeen-
komst keek ik vol bewondering nog even naar het podi-
um waar mijn held vriendelijk lachend met allerlei men-
sen in gesprek was. Ik kon me niet voorstellen dat zo’n 
vriendelijke reus in zijn imposante carrière er alleen maar 
op uit was om zijn tegenstanders met een ferme hoek te 
vloeren. 
 
Wat zou het mooi zijn als mijn held een keer ASV zou 
bezoeken, dacht ik nog, en bv. een toernooi zou openen 
met een imponerend openingsverhaal over bijvoorbeeld 
het strategische gevecht met een vergelijking daarbij tus-
sen schaken en boksen. Tja, dat zal voor altijd een 
droom blijven. Wat rest is de simpele constatering dat 
sporthelden van alle tijden zijn. Helden van dit moment 
verdwijnen en nieuwe helden staan weer op. 
Maar altijd zal ik terug blijven denken aan die ene mis-
troostige herfstavond op Papendal en de ontmoeting met 
mijn held. 

In de 2e ronde speelden we thuis tegen het erg jonge 
tweede Pallasteam. Al erg snel kwamen we door mis-
stappen van Tony en Gerben 2-0 achter en zag het er 
somber voor ons uit. Nadat Murat en Siert hadden ge-
scoord was het 2-2 en zou de beslissing komen van de 
manoevreerpartijen aan de bovenste 4 borden. Kees en 
Désiré hielden in ingewikkelde partijen stand terwijl Wou-
ter niet geheel fit vol op de aanval ging. Zijn tegenstander 
counterde helaas voor ons zeer doeltreffend. Vanaf nu 
Ruud aan het woord: 
 
Ruud: 

Het was 3-4 in de wedstrijd tussen ASV-4 en Pallas 2 dus 
de laatste partij moest door ASV-4 gewonnen worden om 
nog een matchpunt uit deze wedstrijd te slepen.  Dat 
moest dan gebeuren in de partij van Ruud Wille (wit) te-
gen Stan Lambrechts.  
Deze stelling was ontstaan na de 36e zet ….Pa4xb2. 
Zwart was in tijdnood, wit had wat tijdvoordeel.  
De zet 37. Ld4xf6 lonkt…..! Niet langer getwijfeld, offeren 
maar iets waar wit het doorgaans niet van moet hebben. 
37…….gf6: Misschien had zwart er nog beter voor kun-
nen kiezen om 37….Dg6 te spelen waarna wit met 38 
Le5, Dd6: 39. Ld6: een beter eindspel heeft maar het 
gaat dan nog wel een poosje duren. 
38. Df6+, Tg7 (en natuurlijk niet …..Kh7?? vanwege 38. 
Tb7:+ mat) 39. Tg4 ( een fatale misser zou zijn 39. 
Tb7:?? De toren is dan weliswaar gepend op g7 maar 
39….Dg2+ mat is dan vreselijk). 
39….Dh7  de enige, even dacht ik het te hebben ver-
prutst en dat ik een stuk achterbleef maar er zitten nog 
dreigingen genoeg in de stelling. Ik koos voor 40. Th4 
waardoor pion h6 niet meer te verdedigen valt. Zwart 
speelde 40…. Kg8 om uit de penning te geraken. Een 
alternatief is natuurlijk 40….h5 maar wit heeft dan 41. 
Dd8+, Tg8 42. Dd4+, Tg7 en 43. Dd5 waarna de pion op 
h5 niet meer gedekt kan worden.  
 
41. Th6:  
(zie diagram op de volgende bladzijde) 

ASV 4 4-4 
Anne Paul Taal & Ruud Wille 
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Zwart heeft nu niets meer. De zwarte dame staat in maar 
bv 41….Dd3 faalt op 42. De6: waarna mat onvermijdbaar 
is. Ook 41….De4 is onvoldoende vanwege 42. Dd8, Kf7 
43. Tf6+ mat. Ook het dame-offer tegen de toren is on-
voldoende. 
 
Zwart dacht nog een half uur na en koos vervolgens in 
arrenmoede voor 41….Tg2:+. Maar na 42. Kg2, Dc2+ 
43. Kg3, Dd3 44. Df3 gaf zwart op. 
 
Daarmee kwam de eindstand op 4-4 en had ASV-4 het 
eerste matchpunt binnen. 
 

Een hete zomer ligt achter ons. ASV 5 had zich afgelo-
pen seizoen maar ternauwernood gered in de eerste 
klasse van de OSBO. Er moest dus iets gebeuren. ASV 5 
roerde zich dus flink op de transfermarkt. Zo kwam Rob 
Huberts over van Variant. Dat was al aan het eind van 
het afgelopen seizoen bekend. Naarmate de zomer vor-
derde werd het aantal nieuwkomers in het vijfde groter. 
Door versterkingen in de hogere teams van ASV zakte 
Anne Paul Taal terug naar ASV 5. Op de eerste club-
avonden van het nieuwe seizoen werd Paul Schoenma-
kers met een paar chocomelletjes tot een rentree verleid. 
En als klap op de vuurpijl werd na langdurig pushen Co-
en Mekers tot een terugkeer bij ASV gebracht. De bonds-
coach van ASV 5, Barth Plomp, was er blij mee. Al had 
hij er zichtbaar moeite mee om afscheid te moeten ne-
men van zijn trouwe teamgenoten Ruud Verhoef, Marco 
Braam, Albert Marks en René van Alfen. Maar ja, met 
twaalf man gaan spelen, was ook geen optie. 
 
Het was echter niet alleen ASV 5 dat goede zaken ge-
daan had. Ik zag ook allerlei persoonlijke voordelen. Al-
lereerst hoef ik met zoveel sterke schakers erbij mijn er-
barmelijke schaak nu wellicht niet meer aan de topborden 
te laten zien. Verder had ik mij natuurlijk niet voor niets 
sterk gemaakt voor de terugkeer van Coen Mekers. Coen 
woont namelijk vlakbij mij en hij heeft een auto. Dat 
scheelt me komend seizoen een in Barths auto TomTom, 
die steevast zit te pruttelen op het dashboard, omdat 
Barth de aanwijzingen niet opvolgt. En bovendien blijf ik 
gevrijwaard van het via ingenieuze klauterpartijen moe-
ten openen van het portier van diens auto. Coen is dus 
een belangrijke “aankoop” voor ASV 5. En dat bleek een 
paar dagen voor de eerste wedstrijd ook wel. Barth 
Plomp mailde mij: “Veel succes  in Velp a.s. vrijdag. Je 
boft in ieder geval dat het niet vriest en Coen geen Saab 
heeft”.  
 
Het team is na de bijna-degradatie van afgelopen sei-
zoen ineens ambitieus. Onze captain opende het seizoen 
met een mailtje met daarin een duidelijke opdracht: 
“Vorig  jaar zijn we net niet gedegradeerd maar dit jaar 

moet het beter gaan en gaan we voor de promotie naar 
de promotieklasse”. Tot mijn schrik stond in datzelfde 
mailtje ook dat ik toch aan de topborden geposteerd zou 
worden. Er kwam echter nog een mailtje achteraan en 
daarin zat mijn escape. Barth en Anne Paul waren er na-
melijk de eerste ronde niet en zij zouden tegen Velp 
vooruitspelen.  Barth wees mij vervolgens aan als zijn 
plaatsvervanger en hij gaf de macht zelfs volledig uit han-
den, want ik mocht ook de opstelling maken. Teamleiders 
die dat doen zijn schaars en die moeten we koesteren. Ik 
profiteerde natuurlijk onmiddellijk van die vrijheid en 
schoof mezelf naar bord 6. Ook nam ik natuurlijk al voor 
de wedstrijd de coaching ter hand. Het is dan altijd be-
langrijk om de druk weg te nemen bij de spelers. Dus niet 
over kampioenschappen beginnen. ”Ik hoop dat we er 
vrijdag een leuke avond van maken en zoals jullie weten 
is 4½ al genoeg ………..”, mailde ik het zestal dat eind 
oktober op pad moest om de door Anne Paul Taal en 
Barth Plomp gecreëerde ½-1½ voorsprong te verdedi-
gen.  
 
ASV 5 tegen Velp was vooraf al een bijzonder duel. Een 
duel met een hoog ASV-gehalte, want bij Velp spelen 
onze leden Hans van Capelleveen, Erwin Velders en on-
ze oud-leden Jan Schadd, Erika Belle en Walter Man-
schot. De voorsprong na de vooruitgespeelde partijen 
was te danken aan Anne Paul Taal, die van Hans van 
Capelleveen won, terwijl Barth Plomp Erika Belle op re-
mise hield. 
 
De wedstrijdavond verliep aanvankelijk zeer voorspoedig. 
Iedereen was vroeg aanwezig en ontspannen begonnen 
we aan het duel. Na een kleine twee uur spelen lag een 
2-6 zege in het verschiet. En dat is natuurlijk een veel te 
grote winst. Maar er was weinig aan te doen. Eerst won 
Coen Mekers. Hij won tegen Erwin Velders een pion en 
toen nog één. Kort daarna pakte ook ik het volle punt. 
Een discutabel kwaliteitsoffer bracht aanval en niet veel 
later de winst. Omdat dit het enige fragmentje is dat ik bij 
de hand heb, hierbij het plaatje: 

ASV 5 opent met moeizame winst 
Erik Wille 
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In deze stelling dacht ik met zwart tegen Leen van Dalen 
eigenlijk geen seconde na. Spelers, zoals ik moeten dan 
offeren op f3. En bovendien was onze captain er niet bij, 
dus ik voelde ook in dat opzicht geen enkele schroom. 
12. …Txf3  13. gxf3 Pf5 Fritz (en waarschijnlijk ook 
Barth) roept nu onmiddellijk dat de compensatie voor de 
kwaliteit na 14. Le3 maar mager is. Wit vervolgde echter 
met 14. Lg5 Df8 15. Pd2 (nog steeds is Le3 beter) 15. …
Pd4 16. Da4 Lh3 17. Le4 Lh6 18. Le3 Pf4 19. Lxd4 ?? 
Het duurde lang voordat wit de loper op e3 geposteerd 
had. Deze ruil veroorzaakt een hoop ellende 

19. … Df6 20. Pf1 Lxf1 21. Kxf1 Dg5  
22. Ted1 exd4  0-1 
 
Hierna gingen we de eindfase in. Daarin 
kwamen we erachter dat het nieuwe 
speeltempo de tijdnoodspelers bepaald 
niet hielp. Bij elke tien seconden die erbij 
kwamen, keken de spelers enkele se-
conden naar de klok om te zien hoeveel 
tijd ze nog hadden. Dat zou uiteindelijk 
ook de beslissing brengen. Bij Jacques 
Boonstra speelde de klok nog niet echt 
een rol. Jacques was er niet in geslaagd 
Walter Manschot in grote problemen te 
brengen. Na een lang gevecht won Jac-
ques een geofferde pion terug, maar wat 
restte was een potremise-eindspel. 1-4 
met nog het een en ander te winnen. De 
tijdnoodfase was echter aangebroken en 

daarin bleken onze mannen niet helemaal stabiel te ope-
reren. Martin Weijsenfeld zat een prachtige partij te spe-
len met gevaar voor beide koningen. Met nog elf secon-
den op de klok kwam er een listig schaakje, die de ko-
ningsaanval van Martin flink stagneerde. Martin dacht 
echter 11 seconden na over het veld waar de koning uit 
het schaak zou gaan. En toen kwam er geen tien secon-
den meer bij. Ook bij Paul Schoenmakers ging het mis. 
Na een moeizame opening, waarin Paul wat zetten ver-
wisselde, bereikte Paul een lastig eindspel. Zo’n eindspel 
dat in vrijwel alle varianten remise is, maar dat je tegen 
Barth Plomp altijd verliest. Helaas had Velp ook een 
Barth Plomp. Jan Schadd bleef laveren en met een sub-
tiel stukoffer won Jan met zijn vrijpionnen. De winst 
moest dus komen via Rob Huberts. Die stond tegen Eric 
de Winter ook lange tijd goed. Rob leek echter niet hele-
maal goed te reageren op een pionnenstorm op de da-
mevleugel. Een stukoffer voorkwam directe ellende, maar 
de stelling leek toch verloren te gaan. In de laatste fase 
met steeds weer tien seconden erbij werden er nog wel 
tachtig zetten op het bord geslingerd. Vanuit een totaal 
verloren stelling met minder tijd ging ineens de zon weer 
schijnen. Eric de Winter deed het niet handig en ver-
speelde eerst het extra stuk om vervolgens zijn vrijpion te 
verspelen. Remise! En een keurig “rondje 4½” als aftrap 
van het nieuwe seizoen. Nog zes van die rondjes te gaan 
en de doelstelling van Barth is gehaald. Ik weet alleen 
niet of onze captain die spanning aan kan, want de tijd-
noodfase vraagt wel een hoop van een captain. En dat 
realiseert Barth zich ook, want ik kreeg op mijn mailtje 
met de uitslag van hem de complimenten: “Je hebt mijn 
zware taak voortreffelijk waargenomen. Ik ben trots op 
je!”. Ik ben nu benieuwd naar de tweede ronde, waarin 
ons de zware wedstrijd tegen Rokade wacht. Weer een 
onderonsje, want het team van Rokade bestaat uit veel 
oud-GOVA-spelers. Mijn grootste zorg voor dit duel is 
hoe onze captain er aan toe is. In de uitnodiging voor het 
duel met Rokade sloot hij namelijk af met de volgende 
zin: “Verder wens ik een ieder een goede jaarwisseling 
en dat we weer eens een paar wedstrijden gaan winnen.”  
Onze teamleider lijkt door spanning overmand. De ande-
re spelers moeten hem er met z’n zevenen maar door-
heen slepen. 
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Probleemrubriek: Koetsheid 
Hendrik van Buren 

Ik vind het altijd weer een probleem. Wat laat ik zien, of 
van wie laat ik iets zien. Het moeilijke is, dat zelfs als je je 
tot Nederland wilt beperken er een enorm grote keus is. 
Nederland haalde in internationale landenwedstrijden 
vaak de tweede plaats, na de Sovjet-Unie. Natuurlijk was 
de concurrentie groot: Duitsland, Finland, Zweden. Het 
schijnt wonderlijk, want ik kan geen enkel logisch ver-
band vinden, maar het lijkt of noordelijke landen er wat 
beter in zijn dan zuidelijke. Ten minste als het gaat om de 
breedte van de top. Als iemand denkt hier iets van een 
verklaring voor te hebben, hoor ik dat graag. Voor Neder-
land waren er altijd veel problemisten aan de gang, de 
hele vorige eeuw door. Voor de meerderheid van de hui-
dige schakers zijn dat onbekende namen. Maar in hun 
tijd waren zij regelmatig in het nieuws. Tegenwoordig 
komt geen componist meer in het nieuws, want de pro-
blematiek is “uit”.                                                                                                                                 
Vandaag schrijf ik wat over Koetsheid. Hij leefde van 
1882 tot 1961. In die tijd componeerde hij ruim 500 pro-
blemen. Daarmee was hij zeer succesvol. Hij won 27 
maal een prijs met een tweezet, 32 keer met een driezet, 
drie meerzetten vielen in de prijzen en 34 zelfmats. Hier-
voor had hij een zwak. Dat is opmerkelijk want er zijn niet 
veel grote componisten, die steeds weer naar deze pro-
bleemvorm trekken. Als illustratie zal ik er ook een zelf-
mat van hem bijdoen. Koetsheid was om meerdere rede-
nen een bijzondere schaker. Hij was bijna zijn hele leven 
blind. Daardoor betekende het schaken voor hem meer 
dan voor de meeste spelers. Het schaken “zag” hij met 
zijn handen. Ook bijzonder was, dat hij meer dan veertig 
jaar de schaakrubriek in de Maasbode verzorgde. Een 
derde punt, dat ik wil noemen is voor mijzelf belangrijk. 
Hij vond het verrassende in de sleutelzet een harde 
noodzaak. Bij dit alles had hij een groot gevoel voor de 
stand. Nevenoplossingen en andere tekortkomingen in 
een probleem ontgingen hem maar zelden. Ook als le-
raar heeft hij grote verdiensten gehad door talrijke geïnte-
resseerde beginners uit te leggen hoe zij betere proble-
men konden gaan maken. Dat schijnt hij met veel geduld 
gedaan te hebben. Dat kan ook nauwelijks anders, want 
gevoel voor schoonheid komt niemand aanwaaien.  Als 
laatste bijzonderheid wil ik noemen het grote aantal 
prijzen, dat Koetsheid na zijn zeventigste wist te win-
nen.                                                                                                                   
Ik geef eerst met oplossing een zelfmat in twee zet-
ten.. Daarna twee tweezetten en een driezet maar 
dan zonder oplossing. Dat hoeft natuurlijk ook niet, 
want jullie zijn zo goed geworden. Voor ik dat kan 
doen wil ik uiteraard nog een keer uitleggen wat een 
zelfmat is. Wit speelt de sleutelzet en dwingt daarna 
zwart om hem mat te zetten (ook al zou zwart dat 
misschien niet willen.) Ik heb hier al eens eerder ge-
schreven, wat Goldschmeding over zelfmats zei: “Er 
zijn er niet zo veel want ze zijn verschrikkelijk moeilijk 
om te maken. “ De nummers 2 en 3 zijn tweezetten uit 
resp. 1917 en 1957; 4 is de driezet. Die is uit 1928. 
Erg moeilijk.   Eerst nu de oplossing van No 1 het 
zelfmatprobleem.       De sleutelzet is 1. Lb3  na …

Lxh2 volgt 2. Dxe3+ en zwart moet wel terugslaan, maar 
na Pxe3 heeft hij wit mat gezet. Een andere variant:  
….Lf2 of …Kd3 2.Pf4 Pxf4 en weer is wit mat gezet. 

Zelfmat: 

 

Tweezet: 
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Tweezet: Driezet: 

Regeren is vooruitzien 
Theo Jurrius 

   

ASV 3 - Zukertort Amstelveen 3 4½-3½�
 
Net als in de vorige ronde mistte onze tegenstander ook 
nu een aantal basisspelers en waren er een stuk of 3 
invallers meegenomen. Gelukkig hadden de invallers niet 
een gemiddelde rating van 2300 wat ons de vorige ronde 
overkwam maar kwam het nu op gemiddeld 1750. Volop 
kansen dus om deze belangrijke wedstrijd te winnen en 
de eerste matchpunten binnen te halen. 
Wil je een wedstrijd zoals deze met 4,5 – 3,5 winnen dan 
moet er iemand zijn die het beslissende halfje scoort en 
mij leek het vandaag wel wat om voor het beslissende 
halfje te zorgen. En dus deed ik dat na slechts 2 uur  
spelen! Via een omzwerving kwam ik met wit in eist van 
een Spaans geval terecht en mijn tegenstander bleek 
beter op de hoogte gezien zijn snelle spel. Zetten herha-
ling met al 40 minuten achter op de klok leek mij de idea-
le oplossing voor het halfje. Nu kon ik rustig rondlopen 
om te kijken hoe mijn teamgenoten de resterende 4 pun-
ten bij elkaar gingen schaken. Alleen de stelling van Fred 
was wat zorgwekkend en voor de rest stond het of gelijk 
of hadden wij het betere van het spel. 
En al vrij snel verloor Fred zijn partij. Fred duidelijk met 
zijn hoofd ergens anders moest met wit een sterk paard 
op e3 toelaten wat een kwaliteit kostte. Fred vocht zich 
nog wel terug in de partij maar na opnieuw een fout kon 
zijn tegenstander het punt bijschrijven. Lang stonden we 
niet lang achter want Remco bracht als snel het eerste 
winstpunt binnen. Een kwaliteitsoffer met als beloning 
een gedekte zwarte vrijpion op c3 leverde voldoende te-
genspel op. En dat het bij schaken niet altijd om de beste 
zet gaat bewees hij door het noodzakelijke lucht gat voor 
zijn koning te maken met h5. Dit gaf wit ergens de gele-
genheid remise te maken maar nadat wit dit miste ging hij 
de fout in en bleek de pion op h5 zeer bruikbaar. Dame 
verlies of mat met de dame op g4 gedekt door de pion op 
h5 was het resultaat. Met de pion op h6 had deze truc er 
nooit ingezeten en was de winst een stuk moeilijker ge-
worden. 

Inmiddels begon ook de overwinning zichtbaar te wor-
den. Daan stond inmiddels gewonnen, Jan stond veel 
beter, Koen en Jochem leken beide remise af te steve-
nen met wel het betere spel voor ons jongens en Johan 
leek te gaan winnen in tijnood.  
 
Maar niet alles zat mee vandaag. Jan was vergeten de 
donderdag ervoor het probleem (wit maakte remise door 
alles te offeren en zwart blijft zitten met 2 h-pionnen en 
de loper van de verkeerde kleur) op te lossen want an-
ders had hij de truc van zijn tegenstander al veel eerder 
zien  aankomen. Jan had niet door dat zijn vrije a-pion 
die de beslissing leek te gaan brengen het verkeerde 
kleur promotieveld had door zijn loper. Na een torenruil 
en een paard offer tegen Jan’s een na laatste pion duur-
de het nog even voordat dat Jan doorhad dat hij getruct 
was met remise als resultaat. 
Bij Johan ging het mis in tijdnood, na actief spel van 
Johan na een pionoffer was zijn tegenstandster de weg 
aan het kwijt raken en ergens stond hij huizenhoog ge-
wonnen maar in tijdnood was het niet makkelijk de mat-
varianten te vinden. Een remise aanbod van zijn tegen-
standster werd met minder dan  1 minuut op de klok nog 
afgeslagen maar na de tijdnood moest hij ineens een 
toren loper eindspel gaan verdedigen met 1 pion minder. 
Daar waar remise genoeg was voor de overwinning want 
Daan ging inmiddels wel winnen. 
Koen had lang geprobeerd de stelling van zijn tegenstan-
der te kraken maar die gaf geen krimp met remise als 
logische resultaat. 
Jochem kwam prettig uit zijn opening en na vele ruilen 
van de witte kant bleef er een eindspel over van ieder 
een toren en een ongelijke loper. Na torenruil ging Jo-
chem er eens goed voor zitten in het ongelijke loper eind-
spel. Maar zijn tegenstander wist precies wat hij aan het 
doen was en ondanks dat Jochem nog 2 pionnen won 
(eentje met een loperoffer a la Shirov die wit dus niet 
aannam) was het altijd remise. 
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Daan kwam gelijk uit de opening en bouwde daarna lang-
zaam de druk op tegen de witte geïsoleerde pion op d4 
wat uiteindelijk kwaliteitswinst opleverde. Toch bleef het 
nog lang spannend omdat de winst Daan nog al wat tijd 
kostte omdat hij eerste rustig al het witte spel neutrali-

seerde voordat hij met zijn vrije a-pion ging wandelen. 

Tenslotte haalde Johan dus het beslissende laatste halfje 
binnen. Het eindspel met een pion minder bleek  makke-
lijk te remise te houden en omdat wit daarin al vrij snel 
berustte was de eerste overwinning een feit. 

De interne competitie is toen ronden op weg en de start 
lijkt wat moeizaam. Gemiddeld spelen maar even in de 
veertig ASV-ers en dat moet toch echt richting vijftig. Ze-
ker als we dat afzetten tegen de deelname in de teams 
door 92 spelers is de interne deelname mager. Ik roep 
jullie dan ook op om te komen spelen. En dat hoeft echt 
niet elke donderdag, maar onze toch al gezellige club-
avond wordt nog leuker als jij ook komt!  
 
De interne competitie belooft dit seizoen ook weer enorm 
spannend te worden. In groep A zien we aan de top 
waanzinnig hoge TPR’s. Groep B wordt gedomineerd 
door de routiniers van ASV en in groep C is het juist de 
jeugd die een gooi naar de titel gaat doen. Maar nog 
niemand is kansloos voor de titel. En de kans op de titel 
is het grootst als je veel speelt. Dan naar de tussenstan-
den. De competitie is nog niet op een derde van het sei-
zoen. De tussenstanden zijn dus slechts een indicatie. 
En dan geldt altijd nog als norm dat alleen spelers met 25 
partijen (intern+extern) op hun naam in de eindstand wor-
den opgenomen. 
 

Groep A 
Wouter van Rijn was al koploper en dat is hij op overtui-
gende wijze gebleven. Ik kan me niet herinneren dat we 
ooit na 10 ronden een speler met een TPR van 2500+ 
hebben gehad. Waar gaat dit eindigen? Wouter schroef-
de zijn score nu verder op met twee externe zeges en 
met winst op Guust Homs en Henk Karssen. Ook Bob 
Beeke en Michiel Blok handhaafden zich bovenin op een 
ook al fantastische TPR van rond de 2400. Aan kop in 
ieder geval weer het vertrouwde beeld met spelers uit 
onze hoofdmacht aan het roer. Achter die toppers doen 
vooral Remco Gerlich en Ruud Wille het opvallend goed. 
Zo hield Ruud achtereenvolgens Henk Karssen, Jan 
Knuiman en Koen Maassen van den Brink op remise. 
Verder is het wachten op de revival van Peter Boel. Zijn 
nullen in de teamwedstrijden verhinderen een hoge klas-
sering, maar we gaan de komende maanden zeker nog 
van hem horen. Behalve Peter is ook Dirk Hoogland nog 
niet op toeren gekomen. Henk Karssen en Bob Beeke 
bleken lastige opponenten. Wel werd Ruud Verhoef ge-
klopt in de bekerstrijd. 

Interne competitie 
Erik Wille 

Totaal  Intern  Extern   
Nr  Naam  TPR  score  aantal  score  aantal  score  aantal  ELO 
1  Wouter van Rijn  2542  6  6  3  3  3  3  2288 
2  Bob Beeke  2424  6  7  4  4  2  3  2299 
3  Michiel Blok  2396  7  8  5  5  2  3  2209 
4  Léon van Tol  2273  2  3  0  1  2  2  2222 
5  Martijn Boele  2258  2,5  4  0,5  1  2  3  2081 
6  Henk Karssen  2143  6  11  4,5  8  1,5  3  2159 
7  Guust Homs  2087  3,5  7  1  3  2,5  4  2188 
8  Remco Gerlich  2068  2,5  4  1  2  1,5  2  2021 
9  Ruud Wille  2022  6  9  3,5  6  2,5  3  1960 
10  Peter Boel  1997  3  8  3  5  0  3  2088 
11  René van Alfen  1989  4  6  4  6  0  0  1874 
12  Koen Maassen vd Brink  1976  3,5  8  2,5  5  1  3  1985 
13  Paul Schoenmakers  1925  2,5  6  2,5  5  0  1  1957 
14  Erik Wille  1923  4  6  3  5  1  1  1857 
15  Otto Wilgenhof  1918  1,5  6  0  3  1,5  3  2109 
16  Siert Huizinga  1895  7  13  6  10  1  3  1877 
17  Dirk Hoogland  1892  2  8  2  5  0  3  2127 
18  Jan Knuiman  1886  5,5  12  3,5  9  2  3  1941 
19  Wouter Abrahamse  1870  4  9  3,5  6  0,5  3  1949 
20  Martin Weijsenfeld  1867  3  8  2  6  1  2  1896 
21  Theo van Amerongen  1864  2  4  2  4  0  0  1833 

Groep A 
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Groep B 
In deze groep is de strijd nu echt ontbrand. De gewezen 
koploper Rob van Belle zag de afgelopen weken Jan 
Vermeer en Ruud Verhoef voorbijkomen. En met name 
Jan Vermeer deed dat overtuigend met zes winstpartijen 
op rij. Naast twee tegenstanders van andere clubs moes-
ten achtereenvolgens Harold Boom, Hans Corbeel, Siert 
Huizinga en Hedser Dijkstra eraan geloven. Daarmee 

heeft Jan Vermeer sinds ronde 4 toen hij van Rob van 
Belle verloor al zijn partijen gewonnen. Hij lijkt dus dit 
seizoen de te kloppen man. Directe concurrenten zijn 
vooralsnog Ruud Verhoef en Rob van Belle, maar het 
verschil is al rond de 100 punten. Knap is de vierde 
plaats van Bent Schleipfenbauer. Onze jeugdspeler blijft 
groeien en dat is knap. Een mooie score is er ook voor 
Tom Bentvelzen. 

Groep C 
In deze groep heerst Pieter Verhoef, die het in de jeugd-
toernooien en de jeugdcompetities al zo vaak zo goed 
doet. Ogenschijnlijk gemakkelijk wint Pieter Verhoef zijn 
partijen. Vaak zijn het subtiele combinaties die hem de 
winst brengen. Achter Pieter volgt de in goede vorm ver-
kerende Lion de Kok. Daarachter zijn de verschillen klein. 
Mooie scores zijn er voor Koen van Keulen en Pim Rij-
mer. Nieuwkomer Hans van de Velde won van Hans 
Meijer. Of dat een voorteken is voor meer goede resulta-

ten gaan we hopelijk de komende weken zien. Ook Xa-
dya van Bruxvoort staat mooi in de subtop. Het gaat vast 
niet lang meer duren voordat zij op een vergelijkbare 
klassering in groep B staat. Bent Schleipfenbauer is voor 
Pieter Verhoef en Xadya van Bruxvoort een mooi voor-
beeld. En als onze jeugd zich zo blijft ontwikkelen, zal het 
niet lang meer duren voordat we ook weer jeugd in onze 
hogere teams gaan zien. Een prachtige ontwikkeling in 
onze club en een compliment aan onze jeugdtrainers. 

Totaal  Intern  Extern   
Nr  Naam  TPR  score  aantal  score  aantal  score  aantal  ELO 
22  Jochem Woestenburg  1864  2  8  1  5  1  3  1980 
23  Tony Hogerhorst  1856  5  10  4,5  7  0,5  3  1848 
24  Désiré Fassaert  1843  3,5  9  3  6  0,5  3  1883 
25  Barth Plomp  1775  1  3  0,5  2  0,5  1  1958 
26  Anne Paul Taal  1772  1,5  4  0,5  3  1  1  1911 
27  Rob Huberts  1751  3,5  9  3  8  0,5  1  1802 
28  Jacques Boonstra  1412  0,5  5  0  4  0,5  1  1736 
29  Saifudin Ayyoubi  1353  0  2  0  1  0  1  1818 

Groep A (vervolg) 

(in de stand zijn alleen spelers opgenomen, die intern gespeeld hebben) 

Totaal  Intern  Extern   
Nr  Naam  TPR  score  aantal  score  aantal  score  aantal  ELO 
1  Jan Vermeer  1961  9  11  7  9  2  2  1832 
2  Ruud Verhoef  1864  5,5  9  4,5  8  1  1  1789 
3  Rob van Belle  1845  4  6  3  5  1  1  1718 
4  Bent Schleipfenbauer  1810  4,5  6  2  2  2,5  4  1660 
5  Ton van Eck  1795  1,5  2  0,5  1  1  1  1590 
6  Albert Marks  1777  6  9  6  8  0  1  1740 
7  Tom Bentvelzen  1732  5  7  4  6  1  1  1702 
8  Harm Steenhuis  1720  2,5  5  2,5  5  0  0  1735 
9  Hedser Dijkstra  1679  1  2  0  1  1  1  1666 
10  Bob Kooij  1589  5,5  11  5  10  0,5  1  1646 
11  Abbes Dekker  1582  1  3  1  3  0  0  1653 
12  Erwin Velders  1572  4,5  11  4,5  10  0  1  1639 
13  Hub Kusters  1559  4,5  10  4,5  9  0  1  1619 
14  Theo Koeweiden  1556  3,5  7  3,5  6  0  1  1593 
15  Henk Kuiphof  1539  3,5  7  3  6  0,5  1  1583 
16  Harold Boom  1536  2  7  2  6  0  1  1641 
17  Hans Corbeel  1534  2  6  2  5  0  1  1640 
18  Dick Vliek  1493  0,5  2  0,5  1  0  1  1598 
19  Hendrik van Buren  1454  3  9  3  8  0  1  1600 
20  Horst Eder  1413  2,5  7  2,5  7  0  0  1525 
21  Zekria Amani  1341  0,5  2  0,5  1  0  1  1557 

Groep B 
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Het is altijd aardig om te zien hoe onze nieuwe leden bin-
nen ASV hun plekje vinden. In onderstaand staatje zien 
we dat onze nieuwkomers al snel gewend zijn. De mees-
te spelers hebben al mooie scores. 

 

Ook aardig is het om te zien hoe de jeugd zich ontwik-
keld. En dan zien we ook hier weer de bekende namen, 
die stappen maken. Jan Pieter Lourens heeft even wat 
aanloopproblemen dit seizoen, maar met zijn winst in 
ASV 13 zal hij weer omhoog klauteren op de ranglijst. En 
ook de spelers van ASV 11 zullen gaan stijgen, want zij 
boekten in de 
tweede ronde 
hun eerste com-
petitiezege. 
 
 

Totaal  Intern  Extern   
Nr  Naam  TPR  score  aantal  score  aantal  score  aantal  ELO 
1  Pieter Verhoef  1763  6,5  7  6  6  0,5  1  1543 
2  Hans van de Velde  1715  1  1  1  1  0  0  1269 
3  Lion de Kok  1655  6  9  5,5  8  0,5  1  1582 
4  Clemens Wijman  1569  6  9  5  8  1  1  1467 
5  Frans Veerman  1559  6  11  4,5  9  1,5  2  1537 
6  Koen van Keulen  1538  7  9  6  8  1  1  1385 
7  Xadya van Bruxvoort  1528  3,5  7  2  3  1,5  4  1545 
8  Herman de Munnik  1507  1  2  1  2  0  0  1525 
9  Ko Kooman  1486  5  9  4,5  8  0,5  1  1437 
10  André de Groot  1478  3  6  3  5  0  1  1482 
11  Pim Rijmer  1458  4,5  6  4,5  6  0  0  1301 
12  Jan Zuidema  1439  5  9  4  8  1  1  1424 
13  Kees van Keulen  1410  5  9  5  8  0  1  1338 
14  Henk Kelderman  1394  2,5  3  2,5  3  0  0  1201 
15  Rob Rietbergen  1369  2  5  2  5  0  0  1432 
16  Cor van der Jagt  1358  1  2  1  1  0  1  1274 
17  Jelle Noordhuis  1308  4  7  3  6  1  1  1330 
18  Jonathan van der Krogt  1288  0,5  3  0  2  0,5  1  1473 
19  Bob Hartogh Heys  1248  3  5  3  5  0  0  1266 
20  Danny Hageman  1239  3  8  2,5  7  0,5  1  1282 
21  Jan Sanders  1231  4,5  8  4,5  7  0  1  1252 
22  Hans Derendorp  1211  1  5  1  5  0  0  1425 
23  Gerard Viets  1177  4  9  3  8  1  1  1180 
24  Thijs Stomphorst  1148  0,5  3  0  1  0,5  2  1292 
25  Hein van Vlerken  1128  4  11  4  10  0  1  1124 
26  Peter van Deursen  1126  0,5  6  0,5  6  0  0  1375 
27  Wase Omar  1112  0  2  0  1  0  1  1516 
28  Hans Meijer  1101  0,5  5  0,5  5  0  0  1310 
29  Jelmer Visser  1043  3  10  3  10  0  0  1015 
30  Jan Pieter Lourens  1014  1  5  1  2  0  3  1224 
31  Jan Diekema  995  0,5  2  0  1  0,5  1  1158 
32  Phillip Stibbe  991  2,5  10  2,5  10  0  0  1023 
33  René de Goey  960  1,5  6  1,5  6  0  0  1045 

Groep C 

Naam 

G
rp  

TPR
 

ELO
 

score  

aantal  

Michiel Blok  A  2396  2209  7  8 
Hans van de Velde  C  1715  1269  1  1 
Johan Wolbers  A  2165  2064  1,5  3 
Coen Mekers  A  2091  1858  1  1 
Hub Kusters  B  1559  1619  4,5  10 
Wase Omar  C  1112  1516  0  2 
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De bekercompetitie is intussen ook van start. Onze wed-
strijdleider heeft voor een interessant programma 
gezorgd. Zo koppelde hij Wouter van Rijn aan 
Guust Homs. Zoals boven al beschreven, is Wouter 
van Rijn in de vorm van zijn leven en hij schakelde 
Guust Homs dan ook uit. Bob Beeke en Dirk Hoog-
land maakten geen fout. Martin Weijsenfeld en 
Ruud Verhoef waren hun prooi. Anne Paul Taal 
plaatste zich ten koste van teamgenoot Rob 
Huberts voor de volgende ronde en dat deed Tony 
Hogerhorst ook. Ruud Wille moest eraan geloven. 
Peter Boel zou weleens op jacht naar de bekerwinst 
kunnen zijn. Désiré Fassaert was zijn eerste slacht-
offer. En Peter heeft een stijl van spelen, waarmee 
hij van iedereen kan winnen. Er staan nog veel 
mooie partijen op het programma. Daarover volgen-
de keer meer. 
 
De bekergroep is al aan de tweede ronde begonnen. In 
de eerste ronde deed Pieter Verhoef van zich spreken 
door routinier Frans Veerman uit te schakelen. Albert 
Marks is via Pim Rijmer en Hein van Vlerken als eerste 
speler al geplaatst voor de derde ronde. Gerard Viets 
leverde met een remise tegen Bob Kooij een knappe 
prestatie. Zij gaan in de tweede ronde dus op herhaling. 
Die tweede ronde heeft met Bent Schleipfenbauer tegen 
Jan Vermeer en Lion de Kok tegen Pieter Verhoef twee 
prachtige duels in zich. We blijven de bekerstrijd natuur-

lijk volgen. 
 
Rapidcompetitie 
De eerste rapidavond is achter de rug en eind november 
staan er weer vier rapidpartijen gepland. Dirk Hoogland 
was de eerste avond ongenaakbaar. Onze snelschaak-
kampioen boekte vier zeges. Dirk staat door deze blik-
semstart al een punt los op een enorme groep achtervol-
gers. Of dat een voorteken is, zullen we snel weten.  
 
Als altijd sluiten we af met de ELO-ontwikkeling van ons. 
Een aantal spelers is goed van start gegaan. Een aantal 
ook wat minder voortvarend. 
 
Als we de stijgers zien, dan zien we namen die we eer-
der zagen als lid van de kopgroep in hun groep. Maar 
we zien ook dat er een flinke familiestrijd gaande is. Pie-
ter Verhoef gaat winnen van vader Ruud (+26). Koen 
van Keulen lijkt de strijd met zijn vader Kees (+31) voor-

alsnog in zijn voordeel beslist te hebben. Vader Frank 

Schleipfenbauer voelt zich duidelijk opgejaagd door zoon 
Bent. Waar gaat dat eindigen met Frank ……. De broe-
derstrijd tussen Ruud Wille (+25) en Erik Wille (+17) is 
zeker zo spannend. We kunnen zo langzamerhand wel 
een familieklassement gaan samenstellen. 
 
Deze keer geen dalers. We geven de spelers die onderin 
terechtgekomen zijn tot eind januari om aan hun herstel 
te werken, maar dan volgt onverbiddelijk publicatie. Veel 
spelen helpt, dus tot donderdag! 

Zaterdag 10 november speelde onze AB jeugd wederom 
in de landelijke AB jeugdcompetitie. Wellicht heeft u er 
over gelezen in de En Passant. 
Om het echter niet alleen bij woorden te laten wilde ik in 
ons clubblad ook enkele fragmenten laten zien uit de 
wedstrijd tegen De Schaakmaat A1. 
Het uiteindelijke resultaat werd 2-2. Opmerkelijk waren 
de volgende fragmenten. 
 
 

Aan het eerste bord verloor Bent. In de onderstaande 
stelling (zie diagram op de volgende bladzijde) staat hij 
natuurlijk zo goed als gewonnen met een kwaliteit meer. 
Nog een paar vlekjes wegwerken en het punt kan geteld 
worden toch?  
 
Wat zou u spelen; Dxb3 of pion c2xb3? 
 

Enkele opmerkelijke fragmenten AB jeugd 
Frank Schleipfenbauer 

Jeugd 
Naam 

G
rp  

TPR
 

ELO
 

score  

aantal  

ELO
  +/-  

Pieter Verhoef  C  1763  1543  6,5  7  68 
Bent Schleipfenbauer  B  1810  1660  4,5  6  40 
Alain van der Velden  C  1846  1104  1  1  28 
Bryan Hieltjes  C  1085  1034  1  4  9 
Tom Verberk  C  1463  1306  0,5  1  6 
Aly-Asad Najak  C  1305  1284  1  2  2 
Jean Lewin  C  1025  1025  0  0  0 
Xadya van Bruxvoort  C  1528  1545  3,5  7  -5 
Teun Gal  C  886  1009  0  1  -5 
Em Reijmer  C  794  992  0  1  -8 
Floris van Capelleveen  C  743  1114  0  1  -14 
Jan Pieter Lourens  C  1014  1224  1  5  -42 

Nr  Stijgers 
Naam 

G
rp  

TPR
 

ELO
 

score  

aantal  

Stij  

1  Jan Vermeer  B  1961  1832  9  11  77 
2  Michiel Blok  A  2396  2209  7  8  73 
3  Wouter van Rijn  A  2542  2288  6  6  72 
4  Pieter Verhoef  C  1763  1543  6,5  7  68 
5  Koen van Keulen  C  1538  1385  7  9  63 
6  Clemens Wijman  C  1569  1467  6  9  43 
7  Bob Beeke  A  2424  2299  6  7  41 
8  Pim Rijmer  C  1458  1301  4,5  6  41 
9  Frank Schleipfenbauer  A  2440  2111  3  3  40 
10  Bent Schleipfenbauer  B  1810  1660  4,5  6  40 
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Bent vond na 1.Dxb3 de zet Da7+ vervelend. (Het pro-
gramma Houdini geeft wit na Dxb3 een +1.1 score.) Dus 
koos Bent voor 1. cxb3?. Nu had zwart natuurlijk met La6 
de kwaliteit terug kunnen winnen maar hij speelde, heel 
geniepig, Ld5?! De werkelijke kracht van deze zet kwam 
naar boven toen Bent 2.b3-b4 speelde  
Na 2 …e4-e3! dreigt zwart mat en eigenlijk kunnen de 
witte stukken weer in het doosje. Zwart wint achter elkaar 
na het gedwongen 3.Tf3, Lf3 4.gxf3, Df2+ 5.Kh1,Dxf3+ 
6.Kg1, Df2+ 7.Kh1, Dxf4 8.Dc5,e2 9.Kg2,Dd2 en Bent gaf 
op. 
 
Aan het tweede bord speelde Xadya met zwart tegen een 
voor haar goed bekende, Maron Huzen. 

Xadya had een pion overgehouden aan de opening en 
kwam in het onderstaande eindspel terecht. Wit speelde 
net 1. Te2-f2 om zo de torens te ruilen waarna het nog 
niet zo duidelijk is voor zwart. Goed voor zwart maar ge-
wonnen??  

Volgens Xadya wel. Vind u ook de krachtzet waar ze de 
partij mee besliste?? 
Goed als u de zet vind. Het programma Houdini heeft er 
een uitroepteken voor over! 
Xadya speelde 1 … g4-g3! En wit gaf het na lang naden-
ken op! 
 
Volgende keer meer. 

Een wedstrijd kan uitmaken hoe je de rest van het sei-
zoen de competitie beleeft. Voor ASV 3 was de match 
tegen Het Kasteel, in de derde ronde, zo'n wedstrijd. In 
een zware poule, met nog enkele lastige tegenstanders 
te gaan – maar ook een paar minder sterke – en met al 
een overwinning op zak zou de uitkomst van deze wed-
strijd bepalen of ASV 3 zich na deze ronde al zou mogen 
opmaken voor een lange strijd tegen degradatie of 
(voorlopig nog) niet.  
Al vroeg in de wedstrijd kwam Jan met een gunstige me-
dedeling: de Wijchenaren bleken een aantal vaste spe-
lers te missen en speelden met drie invallers, waarvan 
twee op de bovenste twee borden. Een nadeel hiervan 
kan zijn dat je gaat denken dat je dan wel zou moeten 
kunnen winnen, maar gelukkig was iedereen aan Arn-
hemse zijde goed geconcentreerd aan zijn partij bezig en 
hield die focus ook vast. Het werd een spannende wed-
strijd, waarbij in het vierde speeluur duidelijk werd dat de 
balans definitief naar onze zijde zou gaan doorslaan. Het 
wedstrijdverloop is terug te lezen in En Passant; hieron-
der volgen enkele partijfragmenten. 
De stemming was na afloop uiteraard prima en eensge-
zind werd besloten om in het centrum van Nijmegen uit te 
gaan eten. Alhoewel, eensgezind? Nee, één ASV-er 
bood weerstand tegen dit voornemen en probeerde de 
anderen hiermee op andere gedachten te brengen. Maar 
al snel zag hij in dat zijn pogingen tevergeefs waren en 

legde zich erbij neer. Van Wijchen naar Nijmegen werd 
vervolgens voornamelijk gepraat over de overeenkom-
sten en verschillen tussen Arnhem en Nijmegen, met vra-
gen als “noem eens iets in Nijmegen dat Arnhem niet 
heeft”. Uiteraard leidde deze discussie nergens toe (de 
hiervoor genoemde vraag was natuurlijk niet moeilijk te 
beantwoorden), maar zelfs de ASV-er die weerstand had 
geboden kwam in het Vlaams Arsenaal tot de conclusie 
dat het in Nijmegen toch wel goed vertoeven kon zijn. In 
hoeverre de uitslag van Ajax – Vitesse daaraan bijgedra-
gen heeft, is aan de lezer om te beoordelen... 

Het Kasteel - ASV 3 
Daan Holtackers 
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Erik van den Dikkenberg – Daan Holtackers 
Zwart dreigt vervelend …, h3 en wit zag zich genood-
zaakt deze zet te verhinderen. 
20. h3? 
Na 20. c4!?, h3 21. Lf6!? zou een spannende strijd zijn 
ontstaan. Nu krijgt zwart echter groot voordeel. 
20. …, c4! 21. dxc4, bxc4?! 
Kiezen uit drie aantrekkelijke kandidaatzetten is lastig, 
zeker als de varianten nogal op elkaar lijken. De compu-
ter is dan achteraf een ideaal hulpmiddel om uitkomst te 
bieden. Aardig is 21. …, bxa4!? 22. Lxa4, Pg3 en na 23. 
De5 volgt sterk 23. …, Dd1+! 24. De1 (na slaan volgt 
mat, net als na 24.Tf1, Td2! en 24. Kh2, Dxa1!) 24. …, 
Dxe1+ 25. Txe1, Pe4 met groot voordeel voor zwart. Be-
ter is echter 23. De1, Dc7 24. La3, Tac8 en zwart heeft 
voordeel, maar het valt nog mee voor wit. Het sterkst is 
21. …, Pg3! 22. De1, Pe4 23. La3, Dc6 24. Te2, Pg3 25. 
Le7 (25. Tf2, bxa4 26. La2, Td7 –+) 25. …, bxc4 26. Lx-
d8, Txd8 27. La2, Pxe2+ 28. Dxe2, Dxa4 –+. Dat de stel-
ling lastig is, blijkt wel uit het aantal onnauwkeurigheden 
dat volgt. 
22. La3?!, Db6 23. Dxc4, Tac8?! 24. a5?!, Da7?! 25. 
Db4, Td2?! 
Verbeteringen zijn achtereenvolgens: (1) 22. Dxc4 en het 
zwarte voordeel valt nog mee; (2) 23. …,Lxg2! en zwart 
krijgt groot voordeel; (3) met 24. Db4 houdt wit de schade 
beperkt; (4) na 24. …,Dxf2+! kan zwart afwikkelen naar 
een gewonnen eindspel; (5) 25. …, Ld5! 26. Lxd5, Tb8 
en zwart behoudt (groot) voordeel. Na de tekstzet lijkt de 
stelling te vervlakken. 
26. Db6, Dxb6 27. axb6, Tcd8 28. Lc5, Td1+ 29. Tf1?! 

Beter is 29. Txd1, Txd1+ 30. Tf1, Td2 waarna wit kan 
kiezen: de partij beëindigen met zetherhaling, of doorspe-
len met 31. Lf2!?, Pe3!? waarna er nog van alles mogelijk 
is. 
29. …, T8d2! 30. Tfxd1?? 
Een grote vergissing, gebaseerd op de misvatting dat de 
witte koning nog via d1 zou kunnen ontsnappen... Na 30. 
Lf2, Txf1+ 31. Kxf1, Pg3+ 32. Kg1 (32. Lxg3, hxg3 33. 
Lc4, Tf2+ 34. Ke1, Txg2 35. Lxa6, Tg1+ is gewonnen 
voor zwart) 32. …, Pe2+ 33. Kf1, Pxf4 34. Lxh4, Txg2 35. 
Le7,Pxh3 en zwart kan nog wat proberen. 
30. …, Txg2+ 31. Kf1, Pg3+ (0 – 1) 
 
Twan Rutjes – Ruud Wille 
 

Wit staat wat beter dankzij zijn ruimteoverwicht, maar de 
zwarte stelling lijkt solide. 
21. Pe5, a5? 22. a4? 
Dat zwart toch goed moet uitkijken, blijkt uit 22. d5!, cxd5 
23. cxd5, exd5 24. Lxd5, Db6 (24. …,Pxd5 25. Txd5, Db6 
26. Pd7 +–) 25. Lxb7+–. 
22. …, Pc7 23. De3, Pce8!? 
Op het eerste gezicht lijkt 23. …, Lb4 beter maar nader 
beschouwd blijkt de tekstzet helemaal niet zo gek – en 
psychologisch zelfs sterk, aangezien wit verleid wordt tot 
een overhaaste actie. 
24. d5 
En wit laat zich inderdaad verleiden, maar de witte stel-
ling lijkt beter dan ze werkelijk is. Ook 24.Pg6, fxg6 25. 
Dxe6+, Tf7 26. c5 ziet er sterk uit, maar na 26. …, Pd5 
27. Lxd5, cxd5 28. hxg6,Lxg6 29. Dxg6, Txf4 30. Pf5, 
Txf5 31. Dxf5, Pc7 valt het nog mee voor zwart. Wit had 
dus nog even moeten afwachten. 
24. …, cxd5 25. Lxh6? 
Te optimistisch. Wit had ongelijk moeten bekennen met 
een zet als 25. Df3, maar consequent is dat natuurlijk 
niet. 
25. …, gxh6 26. cxd5, Pxd5 27. Df3, Pef6 28. Td4, Db6 
29. Ted1, Dd6 30. Pg4, Pxg4 31. Txg4+,Lg5 32. Lxd5, 
exd5 33. Pf5, Df6 34. Txd5, Tac8? 
Na 34. …, Kh8 is wit uitgepraat, maar nu krijgt hij toch 
nog een kans… 

35. Td7? 
De witspeler, die met hevige tijdnood te kampen had, 
overzag 35. Pxh6+!, Dxh6 36. Tdxg5+, Kh837. Df4 en wit 
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Uitslagen en stand Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

doet ineens weer mee. 
35. …, Dxf5 36. Dg3 
Dat het nu helemaal mis is voor wit, blijkt wel uit het feit 
dat dameruil wits beste optie is hier... 

36. …, Dxd7 37. f4, Tc1+ 38. Kh2, Dd1 
Wit speelde nog een aantal zetten door, waarna hij toch 
maar opgaf. 
(0 – 1) 

ronde 1 gespeeld op 02-10-2012 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Rob Cornips Henk Kuiphof 1-0 
Horst Eder Walter Manschot 0-1 
Clemens Wijman Hans Donker 0-1 
Hanny Peters Huub Kusters 0-1 
Arend Tiecken Ko Kooman 1-0 
Jan Kisjes Fritz 8 1-0 
Jan Vermeer Robbert Lubbers 1-0 
ronde 2 gespeeld op 02-10-2012 
Jan Kisjes Horst Eder 0-1 
Fritz 8 Henk Kuiphof 0-1 
Robbert Lubbers Ko Kooman 0-1 
Clemens Wijman Hanny Peters 1-0 
Hans Donker Jan Vermeer 0-1 
Rob Cornips Arend Tiecken 0-1 
Walter Manschot Huub Kusters 1-0 
ronde 3 gespeeld op 02-10-2012 
Fritz 8 Hanny Peters rem 
Arend Tiecken Jan Vermeer 1-0 
Rob Cornips Walter Manschot 1-0 
Huub Kusters Hans Donker 1-0 
Horst Eder Clemens Wijman 0-1 
Henk Kuiphof Ko Kooman 1-0 
Robbert Lubbers Jan Kisjes 0-1 

ronde 4 gespeeld op 06-11-2012 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Hub Kusters Rob Cornips 0-1 
Jan Vermeer Jan Kisjes 1-0 
Walter Manschot Ben Bergen 1-0 
Hans Donker Sjoleh Masoumzadeh 0-1 
Ko Kooman Horst Eder 0-1 
Hanny Peters Robbert Lubbers 0-1 
Bob Sanders Fritz 8 1-0 
ronde 5 gespeeld op 06-11-2012 
Jan Vermeer Rob Cornips 0-1 
Sjoleh Masoumzadeh Walter Manschot 0-1 
Ko Kooman Hub Kusters 0-1 
Jan Kisjes Hans Donker 0-1 
Ben Bergen Horst Eder 0-1 
Robbert Lubbers Fritz 8 1-0 
Hanny Peters Bob Sanders 0-1 
ronde 6 gespeeld op 06-11-2012 
Rob Cornips Sjoleh Masoumzadeh 1-0 
Walter Manschot Jan Vermeer 0-1 
Horst Eder Hub Kusters 0-1 
Hans Donker Ko Kooman rem 
Bob Sanders Robbert Lubbers 1-0 
Jan Kisjes Ben Bergen 1-0 
Robbert Lubbers Jan Kisjes 0-1 

Ranglijst Nivon2012 
na ronde 6 seizoen 12/13 
Nr Voornaam Naam Score Rating Gesp. TPR grp 
1 Rob Cornips 5 1800 6 1898 A* 
2 Hub Kusters 4,5 1667 6 1764 A 
3 Jan Vermeer 4 1824 6 1729 A 
4 Walter Manschot 3,5 1593 6 1642 A 
5 Arend Tiecken 3 1642 3 2141 A 
6 Horst Eder 3 1561 6 1508 B* 
7 Jan Kisjes 3 1349 6 1567 B 
8 Bob Sanders 3 1431 3 1825 B 
9 Hans Donker 2,5 1596 6 1454 A 
10 Henk Kuiphof 2 1696 3 1865 A 
11 Clemens Wijman 2 1479 3 1564 A 
12 Robbert Lubbers 2 1439 6 1363 B 
13 Ko Kooman 1,5 1586 6 1402 A 
14 Sjoleh Masoumzadeh 1 1020 3 1273 B 
15 Hanny Peters 0,5 1000 5 1051 B 
16 Fritz 8 0,5 1800 5 1179 A 
17 Ben Bergen 0 1378 3 1104 B 
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Goede start zesde dankzij jeugdige inbreng 
Robert Naasz 

Geslaagde contactdag Motiefgroep Schaken 
Erik Wille 

In 1984 werd de Motiefgroep Schaken opgericht. De ver-
eniging telt inmiddels zo’n 170 leden. Deze leden zijn 
geïnteresseerd in het verzamelen van schaakgerelateer-
de zaken. En dan gaat het om uiteenlopende objecten, 
zoals schaakpostzegels, strips, schaakboeken, prent-
briefkaarten, schaakmunten, stempels, eerste dag enve-
loppen, telefoonkaarten, schilderijen, kunstvoorwerpen, 
curiosa, enz. En veel van die spullen vielen 10 november 
in het Lorentz Ondernemerscentrum te bewonderen. Nico 
Schoenmakers had zich ingezet om de Najaarscontact-
dag naar ons clublokaal te halen. 
 
Toen ik rond 10 uur onze schaakzaal binnenwandelde, 
was tot mijn verwondering iedere tafel in het grand café 
al ingenomen door een verzamelaar. Er waren veel 
schaakboeken, maar ook een grote tafel vol stripverha-
len. De eigenaar vertelde vol trots dat er intussen zo’n 
1200 stripverhalen met een relatie met schaken waren 
geregistreerd en dat hij er daarvan 600 in zijn bezit had. 
Vanzelfsprekend was Schaakkunst weer aanwezig met 
hun prachtige spullen. Als je ooit een schaakgerelateerd 
cadeau voor iemand nodig hebt, dan is 

www.schaakkunst.nl een geschikt adres. Nico Schoen-
makers showde zelf een serie tekeningen. Om schade 
aan deze kunstartikelen te voorkomen, liet Nico een glas-
bedrijf een grote ruit naar binnen takelen. Onder deze 
dikke ruit lagen de afbeeldingen van Fischer, Spassky en  
andere schaakgrootheden veilig. 
 
Naast de activiteiten op het gebied van ruilen, kopen en 
een prachtige veiling waren er ook nog wat nevenactivi-
teiten. Zo hield Willy Hendriks een presentatie over zijn 
boek “Move First, Think Later”. Op een knappe manier 
maakte onze schaaktrainer een link tussen schaken en 
verzamelen aan de hand van een verzameling fragmen-
ten met hetzelfde thema. Aan het eind van de geslaagde 
dag mochten de verzamelaars nog even achter het 
schaakbord om te schaken tegen “de beer”. ASV-
snelschaakkampioen Dirk Hoogland zorgde voor een 
geanimeerd uurtje. Al met al was het een leuke dag die 
voor herhaling vatbaar is. Wie meer wil weten over het 
‘schaakverzamelen’ kan terecht op www.euwe.nl en ui-
teraard kan Nico Schoenmakers je er ook alles over ver-
tellen. 

De wedstrijd tegen stadgenoot de Toren begon nogal 
rommelig. Als invallend teamleider kende ik de procedure 
niet heel goed maar ik was voorbereid door Theo. Hij had 
de opstelling al bedacht en ingevuld op het formulier. 
Veel hoefde ik dus niet te doen. Eerst maar eens uitvoge-
len wie de teamleider van de Toren was. Navraag bij mijn 
ex-collega Ron Brachten wees uit dat het Babak Zahmat 
was. Die zat een paar minuten voor 8en nog rustig te 
vluggeren met Koen MvdB. Wel een erg relaxte en koele 
benadering dacht ik nog. Toen ik hem even later echter 
aanschoot bleek hij oprecht verbaasd dat hij een opstel-
ling moest opgeven. Hij bleek ook invaller en duidelijk 
minder goed geïnstrueerd. De manier waarop de opstel-
ling vervolgens werd bedacht en opgegeven was nogal 
curieus, maar ik zal er op deze plaats niet al teveel woor-
den aan vuil maken, straks hebben we nog een protest 
aan onze broek hangen. 
 
Misschien nog nadenkend over het voorgaande werd 
Babak hardhandig en razendsnel van het bord gezet 
door Schleipfenbauer (Bent dus) die hiermee verdienste-
lijk debuteerde in het zesde en zijn teamgenoten de juiste 
weg wees: 
 
Schleipfenbauer,B (1525) - Zahmat,B (1652) [B23] 
OSBO  (1), 18.10.2012 
[Rybka 4 w32 (10m)] 
B23: Gesloten Siciliaans: Varianten zonder g3  
1.e4 c5 2.Pc3 e5 laatste zet uit boek  
3.Lc4 Pf6 4.d3 Pc6 5.f4 d6 6.f5 Pa5 7.Lb5+ Ld7 

8.Lxd7+ Dxd7 9.Pf3 Le7 10.Lg5 Pc6 11.0–0 Pd4 
[11...Pg4 12.Pd5²]  
12.a4 a6 [12...Pg8 13.Lxe7 Pxe7 14.Pxd4 cxd4 15.Pb5²]  
13.Lxf6 gxf6? [¹13...Lxf6!? 14.Pd5 Pxf3+ 15.Dxf3 Tb8±]  
14.Pxd4+- cxd4 15.Pd5  

Toen ik Bent in de wandelgangen vroeg hoe hij stond zei 
hij eufemistisch dat hij een mooi veld had gevonden voor 
zijn paard. Even later had hij het beest naar d5 gediri-
geerd. Maar dit is geen paard, dit is een monster vergele-
ken met het zielige zwarte lopertje. 
15...Dc6 16.Tc1 Tb8 [16...Ld8 17.c3 Dc5 18.Kh1+-]  
17.a5 [17.c3 Dc5+-]  
17...Dc8? [¹17...Da4+-]  
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18.c3 Laat er geen gras over groeien, c-lijn openen en 
afmaken.  
18...dxc3 [18...Dd7 19.cxd4 Tc8+-]  
19.Txc3 Dd8 20.Tc7 Lf8 [20...Lf8 21.Da4+ b5 22.axb6+ 
Dd7 23.Dxd7#; 20...Tc8 21.Txe7+ Kf8+-] 21.Da4+ 1–0  
 
Overtuigend! Nico en Albert konden het goede voorbeeld 
van Bent niet volgen en verloren hun partij waardoor we 
ineens tegen een achterstand aan keken. Xadya bracht 
ons echter weer overtuigend op gelijke hoogte. Ik had 
hier graag haar partij laten zien, ze had hem mij ook op-
gestuurd, maar ik kan hem niet openen. Sorry Xadya, 
misschien volgende keer….. 
 
Marco en Jan brachten ons vervolgens overtuigend op 4 
punten. Zelf had ik ondertussen een nagenoeg gewon-
nen stelling laten glippen en was in een heksenketel be-
land: 
 
Naasz,R (1779) - Janssen,G (1826)  

 
27.Txc6?! Omdat ik maar een paar minuten had en Ger-
rit nog ongeveer een half uur leek maximale chaos me de 
enige mogelijkheid om een resultaat te halen. 27.Lxh4 
Txh4 28.Lxg6 fxg6 29.Kxg2 is vervlakkend en blijkt beter 
maar gezien het verschil in tijd zou ik dan ongetwijfeld 
verloren hebben.   
27...Pf3+ 28.Kxg2 Txh2+ 29.Kg3 Th3+ 30.Kg2 
30.Kxg4?? is mat in 4. Dat had ik niet gezien maar dat 
het niet goed zou aflopen was me duidelijk. 

En het is deze stelling waar we de rest van de avond op 
geanalyseerd hebben. Gerrit ging hier in op remise door 
zetherhaling maar 1e bordspeler Jan Puyman van de To-
ren was ervan overtuigd dat het voor zwart gewonnen 
moest zijn.  
De eerste winstpoging van Puyman was  30...Pfxd4? 
maar dit faalt op  31.Txe6+! Pxe6 (31...Dxe6 32.Pxd4) 
32.Lb5 Le4+ 33.Kf1 Th1+ 34.Pg1. 
De tweede poging was 30...Lxd3. In de analyse direct na 
de partij hebben we de zwarte kansen zwaar onderschat. 
Eigenlijk is er maar 1 manier om een acceptabele stelling 
te krijgen voor wit. Laten we eerst eens kijken naar de 
vele manieren waarop wit kan verliezen:  
In de analyse leek ons 31.Tdc1 sterk, bv  31...Lc4. Na 
32.Td6 had Puyman het mooie matbeeld 32...Lxe2! 
33.Txd7 Pf4# gevonden, dat was dus niet de manier, 
maar 32.T1xc4 dxc4 33.Td6 Dc7 34.Tc6 leek ons op 
zetherhaling en het was omdat hij dit mechanisme had 
gezien en niet zag hoe hier aan te ontsnappen dat Gerrit 
op remise inging. Maar wat we niet hadden gezien is dat 
zwart toch nog genoeg truuks heeft  (analysediagram) 

34...Ph4+! 35.Kf1 (nog mooier is het na 35.Kg1 Th1+!! 
36.Kxh1 Dxc6+) 35...Th1+ 36.Pg1 Pf3 37.Txc7 Txg1+ 
38.Ke2 Pexd4+ 39.Ke3 Pc2+, niet makkelijk te zien maar 
wel leuk. 
Na 31...Lxe2 (ipv Lc4) 32.Tc8+ Pd8 33.T1c7 en zwart 
leek ons uitgepraat. Het mat door Pf4 zit er niet meer in 
maar zwart heeft een ander matnet met  33...Ph4+ 
34.Kg1 Lf3 en mat op h1 volgt.  
De enige acceptabele oplossing voor Wit is dus 31.Txd3 
Pe1+ (31...Ph4+? 32.Lxh4 Txd3? 33.Td6 Dc7 34.Db5+) 
32.Dxe1 Dxc6 33.Db4 Dd7 34.Txh3 gxh3+ 35.Kh2 waar 
wit wel enige compensatie heeft voor de kwal maar met 
de enorme achterstand in tijd die ik had zou ik dit ook niet 
gered hebben. 
30...Th2+ 31.Kg3 Th3+ ½–½ 
 
Terwijl ik in het emotionele spectrum nog ergens tussen 
teleurstelling en opluchting zweefde bracht Marco me 
terug op aarde met de nuchtere constatering dat dit het 
winnende halfje was. Rob wist daar op degelijke wijze 
nog een vol punt aan toe te voegen waardoor we uitein-
delijk ruim wonnen met 5 ½ - 2 ½.   
Een veelbelovend begin dat in de 2e ronde helaas geen 
vervolg kreeg. Volgende nummer: Drama in Deventer! 

 

 

 





(advertentie) 


