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Het jaar zit er bijna op. De Kerst nadert, de 
handel in illegaal vuurwerk neemt hand over 
hand toe. Af en toe hoor ik al een plof. De 
winkels blijven steeds langer open, de 
Kerstinkopen beginnen op volle toeren te 
draaien en de kalkoenen lopen al gespannen 
rond… Nog even en… TSJOMP! Kop eraf!! 
Tja lieve lezers, niet voor alle levensvormen 
is Kerstmis een mooie tijd. 
Maar gelukkig is er nog tussen de ontzaglijke 
bedrijvigheid nog genoeg inspiratie en tijd om weer 
mooie stukken te maken zodat er weer een mooie ASV-
Nieuws van de persen rolt. Als het meezit gaat er deze 
keer niets mis. Een stuk van Ruud Wille voor de vorige 
Nieuws kwam er niet in… Waar lag het aan? Was het 
nou wel of iet opgestuurd? Mijn maibox uitgespit en 
helaas, nergens te vinden.  Of had ik het per ongeluk 
weggemikt? Gelukkig heeft hij het weer opgestuurd en 
nu staat het er wel in. Beter laat dan nooit.  
 
Ik ben nog niet echt in een juichende feeststemming. 
Nog een paar weekjes en ik moet voor mijn werk een 

heel eind weg en dan zal ik mijn gezicht wat 
minder op ASV laten zien. Niet zo mooi. 
Weet je wat? Ik ga gewoon Kerstmis vieren 
en veel vuurwerk afsteken. Dan vrolijk ik vast 
wel weer wat op. Flesje wijn er bij. Of twee. 
Alles komt goed! 
 
 

 
De redactie wenst u allen prettige feestdagen en een  
heel voorspoedig 2007!  
 

Ignace Rood 

Ook 2006 is weer voorbijgevlogen. 2006 was het jaar 
dat de schaaktrainingen bij ASV het levenslicht zagen. 
Het jaar van de KNSB-bekerfinale en de OSBO-
cupfinale in het Lorentz. Het ASV-Vierkampentoernooi 
kende haar eerste editie en als klap op de vuurpijl 
organiseerden we de beslissingsdriekamp tussen Willy 
Hendriks, Sipke Ernst en Erik van den Doel. Qua 
activiteiten was het dus weer een prachtig jaar niet in 
het laatst omdat ook de intussen “gewone activiteiten” 
als Voorjaarstoernooi, OSKA, massakamp met 
Wageningen en de massale deelname aan het OSBO-
snelschaak voor clubteams gecontinueerd werden. Ook 
het daglichtschaak ging door en groeide onder de 
bezielende leiding van ons aller Jan Vermeer. Een 
belangrijke activiteit voor een belangrijke doelgroep.  
 
Verder is 2006 een aanloop geweest naar de volgende 
periode. De afgelopen maanden heeft het bestuur zich 
ingespannen om in kaart te brengen hoe we onze club 
nog verder tot bloei kunnen brengen. De aftrap van die 
acties was het door het bestuur invullen van de 
sportmonitor. Het belangrijkste dat daaruit kwam, dat 
ASV op het gebied van ouderparticipatie nog veel winst 
kan behalen.  
 
Met dat gegeven in ons achterhoofd hebben we een 
thema-avond over jeugdschaak bij ASV georganiseerd. 
Een groep van zestien bestaande uit leden, 

jeugdleiders, ouders van jeugdleden, bestuursleden en 
de verenigingsondersteuner van de KNSB boog zich 
aan de hand van een aantal vragen over onze 
jeugdopleiding. In groepjes werd gediscussieerd over 
het doel van onze jeugdopleiding, de sterke en zwakke 
punten in onze opleiding, jeugdledenbehoud en 
vrijwilligersbeleid. Het was prachtig om te zien hoe de 
verschillende invalshoeken de ideeënstroom op gang 
bracht. Met die ideeën is een basis gelegd om de 
komende jaren de jeugdopleiding met nieuwe energie 
nog verder te verbeteren. Plezier in schaken en het 
sociale aspect van schaken bij een vereniging zal 
daarbij de basis zijn. 
 
De periode van beleidsvoorbereiding werd afgesloten 
met de integrale kwaliteitsmeting Sport door de 
Arnhemse Sportfederatie. Een lijvig rapport werd ons 
deel met als rapportcijfer een dikke zeven, waarbij we 
op het gebied van communicatie zelfs uitblinken met 
een ruime acht. “Zowel uit de voorbereiding op de audit 
als uit de toegezonden stukken maakt de vereniging een 
solide en gedegen indruk.”, aldus Frank Mensink van de 
ASF. Vanzelfsprekend is er ook (opbouwende) kritiek 
Als zwakste punt wordt ons vrijwilligersbeleid genoemd. 
“Belangrijkste oorzaak daarvoor lijkt de ‘schaak-
georiënteerdheid’ van het bestuur en te weinig ‘lid-
georiënteerdheid’. Vrij vertaald en gechargeerd: als het 
loopt, loopt het; we maken ons geen zorgen voor de dag 

Van het bestuur 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

1 februari 2007 25 januari 2007  
15 maart 2007  8 maart 2007  
10 mei 2007  3 mei 2007  
28 juni 2007 21 juni 2007 

Van de redactie 
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van morgen.”, is in dat verband een interessante 
conclusie waar we wellicht lering uit kunnen trekken. 
 
Als we het dan toch over beleid hebben, dan kijken we 
natuurlijk ook naar de landelijke ontwikkelingen in 
schaakland. Een roerige periode binnen de KNSB is 
afgesloten en er is weer een bestuur geformeerd met 
daarin gelukkig weer veel schaakknowhow. De 
voorzitter van De Toren, Anthony Migchels, ook lid van 
ASV, is toegetreden tot dat college. Zijn voornaamste 
taak zal zijn de trend van ledenverlies om te buigen naar 
ledenwinst. Bij en met De Toren heeft hij al bewezen tot 
veel in staat te zijn. We wensen hem dan ook met deze 
opdracht veel succes. Het is bij Anthony in vertrouwde 
handen. Met het nieuwe KNSB-bestuur is een einde 
gekomen aan een periode van proefballonnen. Dit 
bestuur staat voor de handen ineen slaan en gebruik 
maken van de capaciteiten en kwaliteiten die in de 
schaakwereld aanwezig zijn. Het meerjarenbeleidsplan 
“Opening naar de toekomst” is een eerste stap in de 
goede richting. Een richting die ASV al is ingeslagen 
gericht op ledenbehoud en ledenwinst. Wij haken 
daarop graag aan. Op de algemene ledenvergadering 
van 1 februari a.s. zullen wij ons beleid voor de 
komende jaren aan u presenteren. 
 
Eén aspect zal binnen ASV altijd een prominente plaats 
in blijven nemen. Dat is de vriendschappelijke sfeer 
waarin alles bij ASV zich afspeelt. Ook de afgelopen 
periode kwam dat weer bijzonder naar voren. Zo vierden 
we met z’n allen de verjaardag van ons oudste lid, Henk 
Kelderman. Op 2 november werd Henk 90 jaar en veel 
schakers van ASV namen de moeite om Henk even de 
hand te drukken. Bijzonder was dat ook OSBO-
voorzitter Arie Schouten hierbij aanwezig was om de 
jarige met deze bijzondere leeftijd te feliciteren. Het 
werd een mooie happening, waar ook de familie van 
Henk in deelde. Vanzelfsprekend eindigde de avond 
achter het schaakbord, want daar hoort Henk in ASV-
kring. Ruim twee weken later zaten we alweer in 
ontspannen sfeer bij elkaar. Zo’n veertig schakers en 

aanhang bezochten toen de verenigingsavond. Na een 
lekker buffet werd een avond lang gestreden op allerlei 
oud-Hollandse spelen. De prijsuitreiking en de verloting 
leidde soms tot veel hilariteit, bijvoorbeeld door het 
winnen van een DE-sjaal door Anne Paul Taal. Opnieuw 
werd bewezen dat een avondje niet schaken met de 
partners erbij past bij ASV. We gaan dan ook zeker 
weer nadenken over een vervolg op deze activiteit in 
2007. Ideeën voor het programma zijn welkom. Het 
programma moet wel voor alle leeftijden iets bieden en 
bij voorkeur in Arnhem kunnen worden gerealiseerd. 
 
Nog een paar weken schaken en dat zit 2006 erop. De 
interne competitie is dan halverwege en ook de 
teamwedstrijden vorderen gestaag. In de interne 
competitie zien we de opkomst de laatste weken iets 
teruglopen. We hopen van harte dat in 2007 iedereen 
de weg naar de club weer weet te vinden. In de externe 
competitie wordt met wisselend succes gestreden. Een 
bron van zorg is de hoeveelheid invallers die met name 
in de lagere teams nodig is. We roepen iedereen op om 
de speeldata vrij te houden. Het voordeel van 
problemen is dat de oplossing daarvoor vaak weer 
positieve effecten heeft. Het tekort aan spelers noopten 
ons jeugd in te zetten, waardoor we wellicht weer een 
impuls hebben gegeven aan de doorstroming van onze 
jongste schakers. In de OSBO-cup kenden we een 
uitstekende start. Alleen ASV 6 werd nipt uitgeschakeld 
tegen promotieklasser Wageningen 2, terwijl de andere 
drie teams zich bij de laatste 16 plaatsten.  
 
Op 4 januari is de eerste speelavond van 2007 en twee 
dagen later hopen we veel ASV-ers te zien bij het 
Olympustoernooi van onze schaakvrienden van De 
Toren. Rest ons u en uw familie 
en vrienden gezellige 
feestdagen en een prettige 
jaarwisseling toe te wensen.  

Schaken bij Essent 
Henk Kuiphof 

Van 20 t/m 28 oktober is de tiende editie van het 
Essenttoernooi in Hoogeveen gehouden. Barth Plomp, 
zelf wedstrijdleider in dat toernooi, had mij overgehaald 
om ook eens deel te nemen aan dat toernooi. Ik heb 
daar gehoor aan gegeven en een overnachtingsadres 
gevonden zodat ik niet elke dag behoefde te reizen. Op 
dat adres logeerden nog twee schakers en de hospita 
zelf deed ook mee aan het toernooi. Het is begrijpelijk 
waarover de gesprekken daar gingen, uitsluitend over 
schaken. En geanalyseerd werd er uiteraard iedere 
avond. Kortom, het was er bar gezellig. 
Tijdens het toernooi ontving iedere deelnemer een 
boekje met de titel 10 jaar Essent schaaktoernooi. 

Eigenlijk klopt dit niet helemaal want de eerste paar jaar 
was VAM de sponsor. Maar VAM is later overgenomen 
door Essent, dus het kan. Het boekje is geschreven 
door schaakverslaggever Lex Jongsma. Degenen die 
zijn stijl kennen begrijpen onmiddellijk dat het zeer 
lezenswaardig moet zijn en dat is het. 
Ik speelde in de amateurgroep 2, die van 10 uur tot 14 
uur acteerde. Hierin waren 53 deelnemers. De 
amateurgroep 1 speelde vanaf 14.30 uur en daarin 
zaten meer dan 80 spelers. Het hele toernooi werd 
houden in het gemeentehuis van Hoogeveen en de 
beide amateurgroepen bevolkten de raadzaal. In de 
Burgerzaal speelde de open groep met 84 deelnemers, 



6 

 december 2006 ASV-Nieuws 

alle met een rating van meer dan 2100. Hierin troffen we 
diverse buitenlanders zoals Gurevich en Hort maar ook 
veel jonge Nederlandse meesters en grootmeesters 
zoals Erwin L’Ami, Jan Werle en Sipke Ernst aan.  
En dan was er de kroongroep, die sterker was dan ooit. 
De publiekstrekker was natuurlijk de net door Kramnik 
onttroonde wereldkampioen Topalov. Dan was er de 
sterke jeugdwereldkampioen Mamedyarov en de 
sterkste vrouw op het schaakbord Judith Polgar. En 
tenslotte de momenteel sterkste nederlandse schaker 
Sokolov. De kroongroep speelde in de trouwzaal met 
glazen stukken. De perfecte organisatie bleek uit het feit 
dat zelfs de kleur van de stoelen in de trouwzaal 
aangepast was aan de kleur op het bord, in dit geval 
met een witte en een blauwe bekleding. 
En dan was er de kantine, waarin de publieksanalyse 
van de partijen uit de kroongroep en uit de top van de 
open groep plaats vond. Meestal gebeurde dat door Lex 
Jongsma en een ieder weet dat dat genieten is. Omdat 
de kroongroep en de open groep ’s middags speelden 
kon ik elke dag de analyses bijwonen. 
 
 
Mijn eerste partij speelde ik met wit tegen Karel 
Galenkamp van de schaakclub Hoogeveen. Mijn rating 
was zo’n 300 punten hoger, dus moest ik eigenlijk 
gemakkelijk winnen. Dat viel tegen. Zie diagram 1.  
 
 
 
 

 

 
Ik stond weliswaar beter, maar ineens ging het mis. 
35.a3 ?? (dit kost een kwaliteit!) 35…. Pc2! Wat te 
doen? Ik besloot om nu maar va banque te spelen en 
een stuk te offeren. 36.Lxf7+ Kxf7 37.Dd5+ Kf8 38.Te6 
Kg7 (met a4 of Dd7 had de tegenstander het hier beter 
kunnen doen) 39.Kg3 (de koning moet in veiligheid 
gebracht worden)39…. Dd7 40.Txd7 Dg4!?? (dit is een 
kamikaze-actie, De8 was de aangewezen zet) 41.Kxg4 
Pe3+ 42.Kf3 Pxd5 43.Txd5.  
 
Diaram 2 
 
 

 
 
 
 
 

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

Ook opgemaakte salades voor uw feest of party 

Kwaliteit en service staat bij ons voorop! 

Steenstraat 80 - Arnhem 
Openingstijden:     

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

Uw Vakman in Vers 

(advertentie) 

 
Zie diagram 2; ik had nu twee gezonde pluspionnen en 
het eindspel won ik daarna gemakkelijk. 
 
De tweede partij was met zwart tegen een speler uit 
Eelde. Die speelde nogal behoudend en bood na 19 
zetten remise aan, waarschijnlijk omdat zijn rating nog 
al wat lager dan de mijne was. Omdat ik geen 
voordeel had accepteerde ik dat aanbod. Mijn derde 
partij was tegen een wat norse Amsterdammer. Juist 
toen ik een belangrijk voordeel kon behalen deed ik 
het niet goed. Hij kreeg een gezonde stelling, maar 
bood wel remise aan. Dat kon ik niet weigeren.   
Deze middag speelde de kroongroep zijn eerste partij. 
Het was bij de start een gedrang van professionele en 
amateurfotografen in de trouwzaal om toch vooral 
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maar een plaatje te kunnen schieten van de spelers, in 
het bijzonder van Topalov. Hoe zou hij het hier doen? 
Het werd een spectaculaire vertoning. Mamedyarov had 
wit tegen Topalov en hij toonde zich geenszins onder de 
indruk van diens reputatie. Mamedyarov speelde snel, 
zat weinig achter het bord en offerde en passant ook 
nog even een stuk. Topalov kon het niet bijbenen en 
verloor kansloos. Ook Polgar won van Sokolov na 
volgens kenners eerst verloren te hebben gestaan. 
De volgende dag kreeg ik een tamelijk gezette 
jongeman uit het westen als tegenstander. Deze had de 

bijzondere gewoonte om te 
verschijnen met een tas waaruit 
elke dag een heus stokbrood van 
een halve meter stak. Tijdens de 
partij peuzelde hij dat dan in zijn 
geheel op, een wat wonderlijk 
verschijnsel. Deze jongeman was 
maar ietsje zwakker dan ik en de 
partij ging gelijk op. Uiteindelijk 
werd het remise op mijn voorstel. 
Intussen had ik al drie keer in 
successie remise gespeeld, ik zou 
toch geen remise-kampioen 
worden? 

Vandaag waren er de partijen Polgar-Topalov en 
Sokolov-Mamedyarov. Opnieuw werd het een 
krankzinnige ronde. Polgar wist de koning van haar 
tegenstander het bord op te jagen, waar hij in een 
matnet verzeild raakte. En Sokolov stond lang gelijk tot 
hij misgreep. Toen was het snel uit. De analyses waren 
weer om te smullen! 
In de vijfde ronde speelde ik met wit tegen een wat 
sterkere tegenstander. Ik speelde mijn geliefde van 
Geet opening en hij antwoordde geheel overeenkomstig 
de theorie. Ik dacht dat hij op de hoogte was en kwam 
tot de conclusie dat ik beter een andere opening had 
kunnen kiezen. Echter bij de analyse bleek dat hij het 
allemaal achter het bord bedacht had. We hadden 
beiden kansen in dit spel, maar in een explosieve stand 
kreeg hij ineens zoveel druk dat ik het onderspit moest 
delven. Ik werd zelfs mat gezet en stond weer met beide 
benen op de grond (2½ uit 5). 
Vandaag de partijen Mamedyarov-Polgar en Topalov-
Sokolov. De eerste partij bleef volkomen in evenwicht 
en na 40 zetten werd wat teleurstellend voor het publiek 
de vrede gesloten. Maar Sokolov dan, die zou met 0 
punten toch wel eens wat laten zien? Helaas voor hem, 
Sokolov verdedigde zich goed en na 61 zetten restte er 
slechts een remise-stand. Een merkwaardige stand: 
Polgar en Mamedyarov 2½ en Topalov en Sokolov ½!  
De dag daarop had ik zwart tegen een speler van Pallas 
uit Deventer. Dit zinde mij wel want vorig jaar in Dieren 
had ik dramatisch van hem verloren. Ik reisde toen met 
de trein. Omdat ineens de trein van Wolfheze naar 
Arnhem niet reed, kwam ik drie kwartier te laat in Dieren 
aan. Opgefokt en wel verloor ik toen in korte tijd 
kansloos. Vandaar dat ik nu wel een revanche wilde. En 
die kwam er. We speelden een Aljechin en dankzij mijn 
matches met Hendrik van Buren wist ik daar het nodige 
van. Mijn tegenstander koos nog al eens een verkeerde 
zet en ik speelde erg gemakkelijk. Ik won een pion, 

vervolgens nog een pion en zag een vertwijfelde 
tegenstander ontmoedigd opgeven. Daarna kreeg ik een 
tegenstander die nog al wat zwakker was. Hij speelde 
echter niet onaardig en maakte het mij lastig. Bovendien 
koos ik af en toe een verkeerd plan. Gelukkig deed hij 
dat ook en kon ik groot voordeel verkrijgen. Ik stond 
glad gewonnen, maar hij liet mij nog wel even zweten. 
Grappig was dat hij ergens in de partij een paard van c5 
naar a3 zette en dat is onreglementair, maar beiden 
hadden we het niet gezien. Voor mij werd het een 
gelukkige winst. 
Na een rustdag voor de matadoren werd vandaag de 
tweede helft van de match ingezet in de kroongroep. 
Vandaag stonden Sokolov-Polgar en Topalov-
Mamedyarov op de rol. Topalov deed nu eindelijk wat er 
van hem mocht worden verwacht en dat was winnen. 
Polgar had het niet gemakkelijk tegen Sokolov, maar ze 
won wel via een kwaliteitsoffer. 
De volgende dag werd ik 
gekoppeld aan mijn eigen 
hospita. De avond er voor 
werd er druk overleg 
gepleegd wat te doen. Bij 
winst dreigde zij mij het huis 
uit te zetten! Verliezen wilde 
ik ook niet, dus was remise 
de enige uitweg. We hebben 
drie zetten gedaan, waarop 
mijn remise-aanbod 
geaccepteerd werd. 
Vandaag was het Sokolov-
Topalov en Polgar-
Mamedyarov. Zou die dekselse Judith met al 3½ punt in 
de tas soms alleen het toernooi gaan winnen? Ze 
offerde op de zeventiende zet een stuk en dat was nog 
al optimistisch. Er waren remise-kansen, maar die 
werden niet benut en Mamedyarov kwam weer langszij. 
Sokolov redde het niet tegen de ex-wereldkampioen en 
bleef onderaan met ½ punt. 
In de laatste ronde moest ik spelen tegen een Italiaanse 
Nederlander die werkzaam was op het consulaat in 
Milaan. Deze man had een rating van 2028, dus leek ik 
geen enkele kans te hebben. Mijn opening verliep 
echter goed. Toen ik daarna toch een paar mindere 
zetten deed heb ik maar eens remise aangeboden en 
dat accepteerde de tegenstander. Daarmee kwam ik uit 
op 5½ uit 9 en daar was ik best tevreden mee. 
Voor de kroongroep was het ook de laatste ronde met 
Mamedyarov-Sokolov en Topalov-Polgar. Voor 
Mamedyarov leek de klus heel wat gemakkelijker dan 
voor Polgar. Het werd een spannende ronde waarin 
beide partijen pas op het eind beslist werden. 
Mamedyarov klaarde het en dat deed ook Polgar! De 
eindstand was bepaald verrassend met Mamedyarov en 

Polgar 4½, Topalov 2½ en 
Sokolov ½. 
Het is een erg leuk toernooi, 
wat ik iedereen kan aanraden. 
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De strijd op de donderdagavond is dit seizoen ongemeen 
hevig. De ASV-ers sparen elkaar niet en doordat 
iedereen van iedereen wint, lopen de scores weinig 
uiteen. Zo zijn er maar 16 schakers met een score van 
60% of meer. Alleen Tijs van Dijk, Sufaidin Ayyoubi, Jans 
Askes en Peter Giltay wonnen al hun partijen, maar dat 
waren er nog niet veel. De verschillen zijn dus dit seizoen 
kleiner dan ooit. En dat is meteen ook de kracht van de 
interne competitie van ASV. Op ieders niveau zijn er vele 
schakers van min of meer gelijk niveau. Uit deze inleiding 
mag je meteen ook afleiden dat het in alle groepen enorm 
spannend is. En zoals elk jaar wordt die spanning mede 
beïnvloed door de vraag of een aantal spelers de vereiste 
25 partijen (intern + extern) wel halen. In de fase van de 
competitie is dus nog niemand kansloos voor een prijs. 
Vrijwel iedereen kan nu de 25 partijen immers nog halen, 
want er zijn nog 21 interne ronden te gaan en nog vele 
externe partijen. Onderstaand vind je alle rangen en 
standen. Alle concurrenten zijn daarmee in beeld. Aan de 
anderen de taak om er voorbij te gaan. 
 
De opkomst bij de interne competitie ligt iets lager dan de 
afgelopen seizoenen. Dat wordt echter flink naar beneden 
beïnvloed door de externe wedstrijden. ASV heeft immers 
zeven teams die doordeweeks hun wedstrijden spelen en 
dat betekent dat er elke maand twee donderdagen extern 
gespeeld wordt. Dat scheelt gemiddeld zo’n zestien 
spelers. Daardoor is het gemiddelde van 40 spelers per 
donderdagavond niet slecht. Als we de extern schakende 
spelers meerekenen, dan zijn er elke donderdag 
gemiddeld zeker 50 schakers achter de borden. De 
laatste weken van het jaar zitten we iets lager, maar dat 
zal na de jaarwisseling ongetwijfeld weer aantrekken.  
 
Al 76 spelers speelden tenminste één partij in de interne 
competitie. Zo’n 50 spelers zijn er heel regelmatig en ruim 
dertig spelers slaan eigenlijk nooit over. Natuurlijk mogen 
die aantallen best omhoog, maar we moeten ons ook 
realiseren dat je bij ASV mag schaken en dat zeker niet 
moet. Die vrijheid is belangrijk, maar we hebben natuurlijk 
elke donderdag graag zoveel mogelijk mensen op de 
club. Dus als je weinig kan, kom dan in ieder geval op die 
donderdagen die wel schikken gewoon schaken. De 
clubavonden zijn immers altijd heel gezellig. 
 
En dan nu naar het schaken zelf. Om te beginnen maar 
eens kijken welke spelers hun ELO op een geweldige 
manier aan het opkrikken zijn. Abbes Dekker sprak voor 
het seizoen zijn ambities uit. Zijn ELO moest flink omhoog 
en dat heeft hij al voor elkaar gebokst. Onze oud-
jeugdleider zal echter niet rusten voor ook Paul 
Schoenmakers is ingehaald. Onze penningmeester heeft 
na een paar mindere seizoenen de smaak weer te 
pakken. Als de financiële armslag van de club zich net zo 
ontwikkelt als Paul zijn ELO, dan komt het helemaal goed 
met onze club. Ook Ko Kooman, Herman de Munnik en 
Lion de Kok zijn in vorm. Wie gaat voor de pen? Ik zet in 

op Abbes Dekker! 
 
Stijger 

 
Al die gewonnen ELO-punten komen natuurlijk ook 
ergens vandaan. In de lijst met de tien snelst dalende 
schakers (skiërs zouden daar trots op zijn) staan met 
Fokke Jonkman en Wouter van Rijn opvallende namen. 
Ook de routiniers Gerrit Verbost, Hein van Vlerken en 
Frans Veerman zijn nog niet in goeden doen. Met al hun 
ervaring zal in de tweede helft van het seizoen hun 
herstel volgen. 
 

 
 
 
Clubkampioenschap 
 
Groep A 
In de groep wordt gestreden om het clubkampioenschap 
van ASV. Juist in deze groep is altijd de grens van 25 
partijen haast nog meer interessant dan de score. Zo ook 
nu weer. Otto Wilgenhof, Frank Schleipfenbauer en John 
Sloots hebben naast de 21 interne ronden ook nog zes 
externe partijen waarin ze kunnen blijven scoren en 
waarvan ze er circa 2/3 moeten spelen om mee te tellen 
voor de titel. Als hen dat niet lukt, dan zijn Gonzalo 
Tangarife, Bert Buisman en verrassend Paul 
Schoenmakers kandidaat clubkampioenen. Laten de 
spelers van onze hoofdmacht het gebeuren dat niet een 
van hun kampioen wordt? Wij blijven het volgen. 
 

Plts Speler Gr ELO STIJ gespeeld 
1. Gerrit Verbost C 1246 -93 9 
2. Ingrid Rietmeijer C 907 -93 9 
3. Hein van Vlerken C 1204 -81 13 
4. Wilfred Ariens B 1518 -80 11 
5. John Bijlsma C 1392 -74 7 
6. Frans Veerman B 1576 -71 6 
7. Fokke Jonkman A 2005 -70 14 
8. Wouter van Rijn A 1977 -67 7 
9. Wim Zunnebeld C 1476 -66 10 
10. Jacques Boonstra B 1621 -45 11 

Interne competitie 
Erik Wille 

Plts Speler Gr ELO STIJ gespeeld 
1. Paul Schoenmakers A 1931 104 10 
2. Ko Kooman C 1600 98 15 
3. Herman de Munnik C 1516 97 10 
4. Lion de Kok C 1267 73 13 
5. Abbes Dekker B 1807 70 7 
6. Ruud Verhoef B 1803 66 5 
7. Tony Hogerhorst B 1849 59 15 
8. Jonathan v d Krogt C 1362 52 7 
9. Murat Duman B 1708 45 2 
10. Jan Zuidema C 1370 45 13 
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Groep B 
Ruud Verhoef speelde nog niet veel, maar wel goed. 
Dat kan een inspiratie zijn om meer te gaan spelen. 
Achter hem volgt de in zijn tweede jeugd verkerende 
Abbes Dekker. Wie stuit hem? Tony Hogerhorst staat 

traditiegetrouw hoog en verder moeten we voor de 
titel in deze groep Theo van Amerongen in de gaten 
houden. Op de clubavonden valt naast Abbes Dekker 
ook Tom Bentvelzen in positieve zin op! 
 

Plts Speler TPR INTERN % EXTCUP % gespeeld 
1. Otto Wilgenhof 2212 2½- 3 83.3 1 - 3 33.3 6 
2. Frank Schleipfenbauer 2184 2½- 4 62.5 2 - 3 66.7 7 
3. John Sloots 2134 2½- 4 62.5 2 - 3 66.7 7 
4. Gonzalo Tangarife 2088 5½-10 55.0 2 - 3 66.7 13 
5. Bert Buisman 2077 3 - 7 42.9 3 - 3 100. 10 
6. Paul Schoenmakers 2068 5 - 7 71.4 3 - 3 100. 10 
7. Theo Jurrius 2050 3 - 5 60.0 1½- 3 50.0 8 
8. Gerben Hendriks 2006 5 - 7 71.4 1½- 3 50.0 10 
9. Robert Verkruissen 1981 4 - 7 57.1 0 - 0 0.0 7 
10. Martin Weijsenfeld 1972 5½-11 50.0 1 - 2 50.0 13 
11. Fokke Jonkman 1953 5 -11 45.5 1 - 3 33.3 14 
12. Barth Plomp 1931 3 - 5 60.0 1 - 3 33.3 8 
13. Paul de Freytas 1925 6½-12 54.2 1 - 3 33.3 15 
14. Eric Hartman 1920 6 -10 60.0 ½- 2 25.0 12 
15. Ruud Wille 1900 5 -10 50.0 2 - 3 66.7 13 

Plts Speler TPR INTERN % EXTCUP % gespeeld 
1. Ruud Verhoef 2018 2½- 3 83.3 1½- 2 75.0 5 
2. Abbes Dekker 1957 4½- 6 75.0 1 - 1 100. 7 
3. Tony Hogerhorst 1887 8 -13 61.5 1½- 2 75.0 15 
4. Nico Schoenmakers 1792 2 - 4 50.0 1 - 2 50.0 6 
5. Albert Marks 1790 1½- 5 30.0 2 - 2 100. 7 
6. Bijan Zahmat 1778 1 - 3 33.3 2 - 3 66.7 6 
7. Theo van Amerongen 1771 5½-10 55.0 0 - 1 0.0 11 
8. Frits Wiggerts 1766 2 - 4 50.0 1 - 1 100. 5 
9. Tom Bentvelzen 1763 4 - 6 66.7 0 - 1 0.0 7 
10. Jan Vermeer 1760 4 - 9 44.4 1½- 2 75.0 11 
11. Rob van Belle 1756 6½-12 54.2 1½- 2 75.0 14 
12. Henk Kuiphof 1723 4 - 8 50.0 ½- 1 50.0 9 
13. Hedser Dijkstra 1719 4½- 9 50.0 ½- 2 25.0 11 
14. Dick Hajee 1714 3½- 8 43.8 ½- 2 25.0 10 
15. Ignace Rood 1703 4½- 9 50.0 1½- 3 50.0 12 

Groep C 
Hij zit nog maar kort bij ASV, maar in korte tijd heft hij 
zijn plaats verworven binnen onze club. Ko Kooman 
gaat aan de leiding in de C-groep. Ko is bezig aan een 
fantastisch seizoen en hij speelt ook heel veel, waardoor 
hij de vorm vast houdt. Herman de Munnik heeft zich 
hervonden na een minder seizoen en strijdt nu met Ko 
om de bovenste plaats/ Ook Bert Sigmond staat op 

kleine afstand, maar hij zal wel iets meer moeten spelen 
om het duo te achterhalen. En zijn Jonathan van der 
Krogt, Hans Meijer en Jacob Zandbergen al kansloos? 
Ik zal de laatste zijn die dat vind. 
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Naast de reguliere interne competitie is ook de 
rapidcompetitie van start gegaan. Opmerkelijk was de 
leidende positie na de eerste vier ronden van Erwin 
Velders met in zijn kielzog Philip Stibbe. De tweede 
avond opende dan ook met het topduel tussen beide 
lijstaanvoerders. Erwin Velders won dat treffen en bleef 
in het vervolg van de avond ook goed overeind. Erwin 
gaat met 6 uit 8 alleen aan de leiding. Achter hem volgt 
een viertal uit hogere teams. Maar gaan Richard van der 
Wel, Paul de Freytas, Theo Jurrius en Anne Paul Taal 
straks werkelijk een bedreiging vormen voor de 
koploper? Zij weten zich in de rug ook nog aangevallen 
door Otto Wilgenhof, John Sloots, Harm Steenhuis, 
Tony Hogerhorst, Theo Koeweiden, Siert Huizinga  en 
Bert Sigmond met vijf punten. 
 
Intussen is ook voor de bekercompetitie geloot. In de 
Kroongroep doen 28 spelers mee. Een aantal dat in 
twee ronden teruggebracht wordt tot zeven. Die zeven 
gaan met de winnaar van de bekergroep strijden om de 
cup. De loting voor de eerste ronde luidt: Jan Vermeer-
Martin Weijsenfeld, Paul de Freytas-Bert Buisman, Paul 
Schoenmakers-Robert Verkruissen, Richard van der 
Wel-Dick Hajee, Theo Jurrius-Wouter van Rijn, Abbes 

Dekker-Siert Huizinga, Ruud Wille-Gonzalo Tangarife, 
Fred Reulink-Theo van Amerongen, Albert Marks-Anne 
Paul Taal, Kees Verkooijen-Frank Schleipfenbauer, 
Henny Haggeman-Otto Wilgenhof, Robert Naasz-Nico 
Schoenmakers, Fokke Jonkman-Eric Hartman en Tony 
Hogerhorst-Barth Plomp. Als dat geen spektakel geeft, 
dan weet ik het niet meer. Uiterlijk 8 maart moeten deze 
duels gespeeld zijn. 
 
In de bekergroep zijn de voorronden nagenoeg 
afgewerkt. Bij de laatste zestien zien we de volgende 
paringen: Hedser Dijkstra-Ko Kooman, Henk Kuiphof-
winnaar Jacob Zandbergen/John Bijlsma, Horst Eder-
Herman de Munnik, Theo Koeweiden-Erwin Velders, 
Gerrit Verbost-winnaar Bert Sigmond/Wim Zunnebeld, 
Tom Bentvelzen-Ignace Rood, Jacques Boonstra-
Hendrik van Buren en Frans Veerman-Bob Hartogh 
Heijs. Deze partijen moeten uiterlijk 4 januari gespeeld 
zijn. 
 
In 2007 begint de tweede helft van het seizoen. Weer 
nieuwe kansen voor iedereen, dus kom op 
donderdagavond naar ASV! 
 

Plts Speler TPR INTERN % EXTCUP % gespeeld 
1. Ko Kooman 1664 7 -11 63.6 2½- 4 62.5 15 
2. Herman de Munnik 1644 5½- 7 78.6 1 - 3 33.3 10 
3. Bert Sigmond 1572 2 - 4 50.0 1½- 2 75.0 6 
4. Jonathan v d Krogt 1474 5½- 7 78.6 0 - 0 0.0 7 
5. Hans Meijer 1450 2 - 4 50.0 ½- 1 50.0 5 
6. Jacob Zandbergen 1426 5 -11 45.5 1 - 2 50.0 13 
7. Jan Zuidema 1408 8½-11 77.3 1 - 2 50.0 13 
8. Wim Zunnebeld 1390 4 -10 40.0 0 - 0 0.0 10 
9. Mark Egging 1368 2 - 6 33.3 0 - 0 0.0 6 
10. Jan Looyen 1366 2 - 6 33.3 0 - 0 0.0 6 
11. Lion de Kok 1330 6 -11 54.5 2 - 2 100. 13 
12. Henk Kelderman 1328 5 - 9 55.6 ½- 2 25.0 11 
13. Andre de Groot 1252 1½- 3 50.0 ½- 2 25.0 5 
14. John Bijlsma 1233 1 - 5 20.0 1 - 2 50.0 7 
15. Bob Hartogh Heys 1219 3½- 7 50.0 0 - 1 0.0 8 

OSBO CUP  :  ASV 4  speelt  heden in het verleden 
Anne Paul Taal 

Na de stress van alledag, met de files en snel even dit 
en snel even dat is het toch heerlijk 
om met je team weer in 1960 terug te keren. 
Terug in de tijd dus met ASV 4. 
Wat was er aan de hand? 
We hadden het genoegen om De Rokade 1 uit 
Lichtenvoorde te treffen in de 1e ronde van de meest 
begeerde cup van de OSBO. 

Toen wij bij het zalencentrum van Hotel het Zwaantje 
kwamen was de schietclub links en de schaakclub 
rechts in de gang. 
Bij het binnenkomen in de schaakzaal werden wij door 
de diverse leden aangeschoten en werden we bestookt 
met allerhande vragen zoals: 
Welk team we tegen moesten,waar we vandaan 
kwamen, hoeveel teams er in onze club waren etc. 
De wedstrijdleider ordende daarna de zaak en we 
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werden op onze plaats gezet. 
Vrijwel direct na het startschot kwam de ober ons koffie 
brengen en de meeste tegenstanders nog fris. 
De rest van de club bestelde daarna en algemeen 
klonk: een halve liter en een asbak! 
Van de 28 leden die aan de interne meedoen, 
speelden er 4 extern tegen ons en 22 intern, een 
sterk opkomstpercentage dus!!  
Al snel werden de sigaren, sigaretten en shaggies 
opgestoken en gingen we toch heus ouderwets de 
(rook)mist in! 
Aan de borden in de interne speelden zich in rap 
tempo hartverscheurende taferelen af terwijl de 
ober gestaag bier en jonge jenever inschonk. 
Gemoedelijk werd er bij  de borden commentaar 
gegeven bij de zetten  en werd het echt gezellig. 
Terwijl wij 2-1 voorstonden, hield Erik met zijn 
typisch scherpe stijl de hele zaal in spanning en 
werd in verband met de mogelijkheid van een 2-2 
eindstand, waarna er gevluggerd zou moeten 
worden, menig biertje afgeslagen om helder te 
blijven! 

Na een heel moeilijke partij met het hele bord in brand 
won de sterkere speler en werd het 3-1 voor ons. Voor 
de ober was dat jammer!  
 

Groet, Anne Paul 

Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 

Vandaag gaan we weer eens ver terug in de tijd. We 
kennen allemaal de namen van de groten uit vroeger 
eeuwen als Stamma, Ponziani en Polerio (om er maar 
een paar te noemen.) Weinigen weten, dat er ook een 
Nederlandse voorloper is geweest. Weliswaar liep hij 
niet zo ver voor als bovengenoemden, maar hij heeft 
wel degelijk zijn plaats in de ontwikkeling van de 
schaakproblematiek. We praten over Graaf van Zuylen 
van Nijevelt (1743-1826) In 1792 gaf hij een boekje uit 
onder de titel Het Schaakspel. De ondertitel was 
prachtig: Het spel veel gemakkelijker om te leeren en 
veel vermaaklyker om te spelen gemaakt. In het boek 
geeft hij allerhande gecomponeerde standen, die leren 
hoe eindspelen met een bepaald karakter behandeld 
moeten worden. Een soort Chéron avant la lettre. Zo 
geeft hij talloze voorbeelden van tempoleer. Echt 
moeilijk is het allemaal niet. Misschien wordt dat wel het 
beste onder woorden gebracht in de ondertitel van de 
Franse uitgave, die kort hierna verscheen: “à la porteé 
de tout le monde et particulièrement des dames, qui 
aiment cet amusement.” 
 
Voorbeelden maken het beste duidelijk wat zijn boek 
zoal te bieden heeft. In diagram 1 gaat het om het 
stoppen van een vrije h-pion. 
 

Diagram 1. 

 
 
1.d8D Kg2 (op …h2 zou Dd5 komen) 2.Dg5+ Kh1 3.Df4 
Kg2 (..g2 gaat gelijk mat) 4.Dg4+ Kh2 5. Kb1 enz. 
 
 
Diagram 2 laat zien dat twee pionnen met één lijn 
tussenruimte prima zichzelf kunnen redden. 
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Diagram 2. 

 
1.a5 Kc6 2.Ke4 Kb7 3.c5 Kc6 4 a6 enz. 
 
De graaf deed niet alleen aan eindspel hij maakte ook 
een soort partijstanden van eenvoudig kaliber. Meestal 
was het hierbij de bedoeling een stuk te winnen. Veel 
van die opgaven hebben lijnruiming als hoofdmotief. 
Als voorbeeld hierbij stelling 3.  
 
Diagram 3 
 

 
 
 
Wit haalt de buit vrij simpel binnen: 1.LxPb5 c6xb5 2. 
Te1-e6+ en dat is al. In publicaties hebben al zijn 
opgaven het jaartal 1792, het jaar waarin zijn boek 
verscheen. Van Zuylen was overigens een boeiend 
mens. Hij had wiskunde gestudeerd en heeft met die 
achtergrond ook een boek over astronomie 
geschreven. Beroepsmatig was hij echter heel anders 
bezig en wel als militair. Zo schijnt hij een niet 
onbelangrijke rol te hebben gespeeld bij de Russisch 
Engelse inval in Noord-Holland in 1799. Hij moet een 
bekwaam militair geweest zijn, die het tot generaal, 
korte tijd zelfs tot maarschalk heeft gebracht. 
Zoals bekend sluiten we steeds af met een opgave om 
zelf de tanden in te zetten. Uiteraard is dat nu een 
opgave van van Zuylen. 

 
Diagram 4. Wit speelt en wint. Het betreft een manoeuvre, 
die bij iedereen bekend moet zijn. 
 

 
 
De oplossing zullen we ook niet in het volgende nummer 
geven. Dat doe ik wel met de opgave uit het vorige 
nummer.  
(diagram: volgende bladzijde) 
 
 
 
 
 

Arnhem: 
Steenstraat 86, tel. 026-4459156 

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

(advertentie) 
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Gewapend met demonstratiebord en bijbehorende ezel, 
enkele grote tuinschaakstukken ter decoratie (met dank 
geleend van de ABT) en natuurlijk borden, klokken en 
stukken voor de belangstellende schakers), zat het ASV-
promotieteam op de laatste zaterdag van september in 
de bieb aan de Koningstraat op de derde verdieping. Het 
doel natuurlijk om leden te winnen maar ook om het 
schaken in zijn algemeenheid onder de aandacht te 
brengen. 
 
Eerst liep het niet echt storm. Zouden we dan toch 
verkeerd gegokt hebben. Vond het publiek de dolle 
dwaze dagen van een bekende winkelketen belangrijker 
dan de dolle dwaze avonturen van een stelletje ASV-ers 
op een schaakbord. Dat kon toch niet waar zijn. Wat is er 
nu belangrijker.  
 
Slechts twee jongetjes vonden het schaken aanvankelijk 
wel interessant. De loop van de stukken kenden ze niet 
maar dat werd in korte tijd door Nico en Theo bijgebracht 
(maar vervolgens ook net zo snel weer vergeten). Dat 
bleek wel toen een potje werd gespeeld en een witte 
loper net zo makkelijk op de zwarte velden kwam en een 
paard toch wel een erg zwalkend bestaan kreeg dat het 
paard van bv. Sinterklaas al lang van het dak had doen 
stuiteren. Ook Anky van Grunsven had hier met een kür 
echt geen medaille mee gewonnen. Maar dat terzijde. De 
jongetjes verdwenen. Ik heb ze niet meer terug gezien. 
De jeugdleiding zou hier 
nog veel werk aan hebben 
gehad. 
 
Langzaam maar zeker 
kwam er toch wat meer 
volk kijken en deze werden 
natuurlijk uitgedaagd 
achter het bord plaats te 
nemen om zo wat 
enthousiasme te kweken 

alvorens te vragen of men niet iets voor het schaken op 
een club voelde. De reacties waren wisselend zoals. 
“Geen tijd, druk met werk, studie, ik zal er eens over 
nadenken, wie weet…..” 
Velen hadden het schaken ooit wel eens gespeeld. 
Sommigen in de studententijd, anderen ook via het 
bekende huis, tuin en keukenschaak en weer anderen 
zelfs vele jaren terug in clubverband. Je zag aan 
sommigen dat ze toch twijfelden, dat het enthousiasme 
weer terugkwam om toch weer eens wat fanatieker te 
schaken. 
Zo werd de middag tot vier uur gevuld. De borden waren 
daarbij steeds bezet en werd er met menig 
belangstellende toeschouwers een praatje aangeknoopt. 
Kortom, het was een geslaagde middag. De foto’s van 
deze middag stonden al dezelfde middag op de site van 
de bieb www.bibliotheekarnhem.nl 
 
Dus de komende weken moet blijken of de inzet van de 
ASV-ers Hendrik van Buren Nico Schoenmakers, Theo 
van Amerongen en ondergetekende succes hebben 
gehad.  
Deze schaakmiddag was ontstaan uit een initiatief van 
de Bibliotheek Arnhem waarvoor ASV was benaderd hier 
als partner aan deel te nemen. ASV nam deze uitdaging 
natuurlijk graag aan want wat is er makkelijker om op 

deze wijze ergens binnen 
te komen om de 
vereniging te promoten. 
Onze dank gaat dan ook 
natuurlijk uit naar de 
Bibliotheek. In de loop van 
april 2007 doen we het 
nog een keer.  
 

 
U zult zich herinneren, dat ik schreef, dat zelfs Botwinnik 
deze studie van hemzelf als zeer moeilijk omschreef. 
Dat legt hij ook uit. Pion d5 is gemakkelijk te veroveren. 
Zie: 1.Kf5 Kb6 2.Ke5 Kc6 3.Ke6 Kc7! 4.Kxd5 Kd7 5.Kc5 
Kc7 en nu komt men nooit verder. De grap is, dat men 
eerst pion a6 moet veroveren. Dan pas opent zich de 
weg. Als volledige oplossing geeft Botwinnik 1.Kf5 Kb6 
2.Kf6 (wit moet de oppositie handhaven) Kb7 3.Kf7 Kb8 
4.Ke6 Kc7 5.Ke7 (steeds weer draait het om de 
oppositie) Kc6 6.Kd8 Kd6 7.Kc8 Kc6 8.Kb8 Kb6 9.Ka8! 
Nu kunnen de a-pionnen worden opgehaald en dan pas 
de d-pion. Daarna krijgt d4 vrije baan.  
 
 

ASV-promotieteam weer op pad 
Ruud Wille 
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Hierna volgen de antwoorden op de vragen 31 t/m 40 
van “De Grote Ernie en Barth FIDE Regels-quiz”, 
waarmee we deze rubriek beëindigen. We hopen 
wederom, dat ook deze antwoorden enig “oh ja-effect” 
bij u - beste lezer - teweegbrengen. Zo ja, dan heeft 
deze rubriek zijn nut voor u gehad. 
 
Kortom: veel plezier met de antwoorden op de vragen 
31 t/m 40. 
 
Vraag 31 
 
Hoe luidt de regel, indien de aanzet zijnde speler 
opzettelijk een of meer eigen stukken aanraakt? 
Hoe luidt de regel, indien de aanzet zijnde speler 
opzettelijk een of meer stukken van zijn tegenstander 
aanraakt? 
Hoe luidt de regel, indien de aanzet zijnde speler 
opzettelijk een stuk van elke kleur aanraakt? 
 
Antwoord vraag 31 
 
Artikel 4.3 behandelt een aantal voorrangsregels en 
onderscheidt hierbij drie situaties. 
 
1). De aanzet zijnde speler raakt opzettelijk een of meer 
eigen stukken aan; 
2). De aanzet zijnde speler raakt opzettelijk een of meer 
stukken van zijn tegenstander aan; 
3). De aanzet zijnde speler raakt opzettelijk een stuk 
van elke kleur aan. 
 
In de situaties 1) en 2) moet hij het eerst aangeraakte 
stuk verplaatsen of slaan. 
In situatie 3) moet hij het stuk van zijn tegenstander met 
het eigen stuk slaan. Indien dit onreglementair is, dan 
moet hij het eerst-aangeraakte stuk verplaatsen of slaan 
dat kan worden verplaatst of geslagen. Als het 
onduidelijk is of het eigen stuk van de speler of dat van 
zijn tegenstander het eerst was aangeraakt, wordt het 
eigen stuk van de speler beschouwd als te zijn 
aangeraakt vóór dat van de tegenstander. 
 
Vraag 32 
 
Hoe luidt de regel, indien een speler opzettelijk zijn 
koning en toren aanraakt? 
Hoe luidt de regel, indien een speler opzettelijk een 
toren aanraakt en daarna zijn koning? 
Hoe luidt de regel, indien een speler met de bedoeling 
om te rokeren, de koning aanraakt of tegelijkertijd 
koning en toren, terwijl rokeren aan die zijde niet is 
toegestaan? 
 
Antwoord vraag 32 

 
Artikel 4.4 ziet op deze situaties. 
 
1). De speler, die opzettelijk zijn koning en toren 
aanraakt, moet aan die kant rokeren, indien dit 
reglementair is toegestaan. 
2). De speler, die opzettelijk een toren aanraakt en 
daarna zijn koning, mag evenwel niet aan die zijde 
rokeren, maar moet met die toren zetten. 
3). De speler, die met de bedoeling om te rokeren, de 
koning aanraakt of tegelijkertijd koning en toren, terwijl 
rokeren aan die zijde niet is toegestaan, moet een zet 
met de koning doen. Hierbij is rokeren aan de andere 
zijde niet uitgesloten. Als er geen reglementaire zet met 
de koning mogelijk is, dan is elke andere reglementaire 
zet toegestaan. 
 
Vraag 33 
 
Hoe luidt de regel, indien geen van de aangeraakte 
stukken kan worden verplaatst of geslagen? 
 
Antwoord vraag 33 
 
Artikel 4.5 bepaalt, dat indien geen van de aangeraakte 
stukken kan worden verplaatst of geslagen, dan is elke 
andere reglementaire zet toegestaan. 
 
Vraag 34 
 
Wanneer is een schaakpartij remise? 
 
Antwoord vraag 34 
 
Artikel 5.2, remise. 
 
a). Dit sublid behandelt de gruwel van iedere 
schaakspeler: “het pat”. De partij is remise als de aanzet 
zijnde speler geen reglementaire zet kan doen en zijn 
koning niet schaak staat. Men zegt dat de partij in “pat” 
eindigt. Dit beëindigt de partij onmiddellijk. Voorwaarde 
hierbij is, dat de zet waarmee de patpositie werd bereikt, 
reglementair was. 
 
b). De partij is remise als een stelling is ontstaan waarin 
geen van beide partijen de koning van zijn tegenstander 
mat kan zetten met een reeks reglementaire zetten; “de 
dode stelling”. Ook dit beëindigt de partij onmiddellijk. 
Voorwaarde is opnieuw, dat de zet waarmee de dode 
stelling werd bereikt, reglementair was. 
 
De subleden c), d) en e) van artikel 5.2 dienen in nauwe 
samenhang met artikel 9, het artikel dat over remise 
gaat, te worden gelezen. 
 

De Regels voor het Schaakspel (19) - SLOT 
“De Grote Ernie en Barth FIDE Regels-quiz - deel 6” 

 

door Nico Schoenmakers onder auspiciën van Barth Plomp 
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c). De partij is remise als beide spelers dit tijdens de 
partij overeenkomen. Dit beëindigt de partij onmiddellijk 
(zie artikel 9.1). 
 
d). De partij kan remise worden verklaard als een 
identieke stelling tenminste drie maal op het punt staat 
op het schaakbord te verschijnen of is verschenen (zie 
artikel 9.2). 
 
e). De partij kan remise worden verklaard als tijdens de 
laatste 50 opeenvolgende zetten door beide spelers 
geen pion is verplaatst en geen stuk is geslagen (zie 
artikel 9.3). 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Hé Barth, een partij is remise in geval van “pat, 
“een dode stelling”, “remise bij overeenkomst”, “drie 
maal een identieke stelling” en “de 50 zetten-regel”, hè 
Barth?” 
Barth: “Heel goed van jou, Ernie, heel goed van jou!” 
Ernie: “Moeilijk hè, Barth”! 
Barth: “Ja, Ernie, moeilijk hè”! 
 
Vraag 35 
 
Wat moet een arbiter doen als de partij moet worden 
onderbroken? 
 

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

Antwoord vraag 35 
 
Artikel 6.13, sub a, bepaalt, dat als de partij moet 
worden onderbroken, de arbiter de klokken moet 
stilzetten.  
 
Vraag 36 
 
Wanneer mag een speler de klokken stilzetten? 
 
Antwoord vraag 36 
 
Artikel 6.13, sub b bepaalt, dat een speler de klokken 
slechts mag stilzetten om de hulp van de arbiter in te 
roepen, bijvoorbeeld bij promotie en het vereiste stuk is 
niet beschikbaar. 
Verder bepaalt sub d bepaalt, dat als een speler de 
klokken stilzet om de hulp van de arbiter in te roepen, 
de arbiter bepaalt of de speler daar een geldige reden 
voor had. Als het duidelijk is, dat de speler geen 
geldige reden had, dan moet hij worden gestraft 
overeenkomstig artikel 13.4. 
 
Vraag 37 
 
Hoe luidt de regel, indien een partij met verwisselde 
kleuren is begonnen? 
 
Antwoord vraag 37 
 
Artikel 7.2 geeft aan, dat indien een partij met 
verwisselde kleuren is begonnen, er wordt 
doorgespeeld, tenzij de arbiter anders beslist. 
Een redelijke toepassing van deze bepaling houdt mijns 
inziens in, dat indien na tien minuten wordt 
geconstateerd dat er met verwisselde kleuren wordt 
gespeeld, de arbiter beslist dat de partij opnieuw wordt 
gestart. Indien echter na anderhalf uur wordt 
geconstateerd, dat de er met verwisselde kleuren wordt 
gespeeld, dan zou ik als arbiter niet meer ingrijpen, 
maar de spelers laten doorspelen. Echter, zoals 
gezegd: dit is des arbiters. 
 
Vraag 38 
 
Hoe luidt de regel, indien een speler een of meer 
stukken niet goed op het schaakbord heeft geplaatst? 
 
Antwoord vraag 38 
 
Artikel 7.3 bepaalt, dat indien een speler een of meer 
stukken niet goed op het schaakbord heeft geplaatst, 
hij de stelling in zijn eigen tijd moet herstellen. Indien 
noodzakelijk kan zowel de speler als zijn tegenstander 
de klokken stilzetten en om assistentie van de arbiter 
vragen. De arbiter kan de speler die de stukken 
verkeerd plaatste bestraffen. 
 
Vraag 39 
 
Hoe luidt de regel bij de eerste twee onreglementaire 
zetten van een speler? 
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Hoe luidt de regel bij een derde onreglementaire zet van 
een speler? 
 
Antwoord vraag 39 
 
Artikel 7.4, sub b, bepaalt het volgende. De arbiter geeft 
bij de eerste twee onreglementaire zetten van een 
speler, in beide gevallen twee minuten extra tijd aan zijn 
tegenstander. 
Bij een derde onreglementaire zet van dezelfde speler 
wordt de partij voor hem verloren verklaard door de 
arbiter. 
 
Vraag 40 
 
Hoe luidt de hoofdregel betreffende het gedrag van de 
spelers? 
 
Antwoord vraag 40 
 
Artikel 12.1 behelst de kapstokbepaling betreffende het 
gedrag van de spelers. In deze tijd van normen en 

waarden en maatschappelijke verharding voor waar 
geen overbodige bepaling. 
De spelers dienen zich te onthouden van handelingen 
waardoor het schaakspel in diskrediet wordt gebracht. 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Dit was het dan, hè Barth“! 
Barth: “Inderdaad, Ernie, dit is onze laatste bijdrage aan 
ASV-nieuws”. 
Ernie: “We hebben het al die keren met plezier gedaan, 
hè Barth”? 
Barth: “Inderdaad Ernie, en we vertrouwen erop dat 
onze vaste lezers ook het nodige van ons hebben 
geleerd, hè Ernie?” 

Daglichtschaak 
Uitslagen en Standen 

Jan Vermeer 

(De verslagen zijn eerder in En Passant verschenen) 

7e ronde     8e ronde     9e ronde     
Cornips, Rob Horst, ter Henk 1-0 Noordhuis, Piet Cornips, Rob 0-1 Zunnebeld, Rob Cornips, Rob 0-1 
Vermeer, Jan Eder, Horst 1-0 Zunnebeld, Wim Vermeer, Jan rem Horst, Henk ter Kooman, Ko 0-1 
Kooman, Ko Kuiphof, Henk 1-0 Kooman, Ko Duchene, Fred 1-0 Vermeer, Jan Duchene, Fred 1-0 
Donker, Hans Zunnebeld, Wim  0-1 Kuiphof, Henk Horst, Eder rem Kuiphof, Henk Hajee, Dick 1-0 
Duchene, Fred Hajee, Dick 1-0 Hajee, Dick Kelderman, Henk 1-0 Eder, Horst Donker, Hans 0-1 

Noordhuis, Piet Hendriks, Rolf 1-0 Zandbergen, Hendriks, Rolf 0-1 Hendriks, Rolf Hartogh Heijs, Bob rem 

Kelderman, Henk 
Zandbergen, 
Jacob rem Niekerk, Theo van Hartogh Heijs, Bob 1-0 Carpentier, Theo 

Zandbergen, 
Jacob 1-0 

Niekerk, van Theo Carpentier, Theo 1-0 Buesink, Marion Carpentier, Theo 0-1 Buesink, Marion Kelderman, Henk 1-0 
Hartogh Heijs, Bob Buesink, Marion 1-0 Horst, ter Henk Donker, Fred rem       
                  
         
10e ronde     11e ronde     12e ronde     
Vermeer, Jan Horst, ter Henk 1-0 Vermeer, Jan Cornips, Rob 1-0 Donker, Hans Vermeer, Jan 0-1 
Cornips, Rob Kuiphof, Henk 1-0 Hajee, Dick Donker, Hans 0-1 Carpentier, Theo Cornips, Rob 0-1 

Donker, Hans 
Zandbergen, 
Jacob 1-0 Ulkeman, Herman Carpentier, Theo 0-1 Horst, Henk ter Hajee, Dick 0-1 

Hajee, Dick Zunnebeld, Wim  1-0 Kuiphof, Henk Zunnebeld 1-0 Zunnebeld, Wim Ulkeman, Herman 1-0 
Eder, Horst Hendriks, Rolf 1-0 Eder, Horst Kelderman, Henk 0-1 Marks, Albert Eder, Horst 0-1 

Marks, Albert 
Niekerk, Theo 
van 1-0 Marks, Albert Hendriks, Rolf 1-0 Hendriks, Rolf Fritz 8 1-0 

Lubbers, Rob Carpentier, Theo 0-1 Niekerk, Theo van Lubbers, Rob 1-0 Lubbers, Rob 
Zandbergen, 
Jacob 0-1 

Fritz 8 
Ulkeman, Her-
man 0-1 

Zandbergen, 
Jacob Fritz 8 1-0       
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Daglichtschaak Stand na ronde: 12  5-Dec-06 
  Naam Score ELO TPR Gespeeld 
1. Vermeer, Jan 9.5 1724 1891 12 
2. Cornips, Rob 9.5 1775 1857 12 
3. Kooman, Ko 7 1590 1849 9 
4. Donker, Hans 6.5 1664 1664 11 
5. Hajee, Dick 6 1640 1621 12 
6. Carpentier, Theo 6 1592 1581 12 
7. Kuiphof 5.5 1612 1731 8 
8. Zunnebeld, Wim 5.5 1481 1581 12 
9. Eder, Horst 5.5 1539 1551 12 
10. Waenink, Paul 5 1977 1960 6 
11. Horst, Henk ter 5 1508 1553 12 
12. Hendriks, Rolf 5 1658 1539 12 
13. Zandbergen, Jacob 4.5 1431 1445 12 
14. Marks, Albert 4 1700 1770 6 
15. Niekerk, Theo van 4 1605 1602 7 
16. van Niekerk, Theo 2 1614 1718 3 
17. Duchene, Fred 4 1713 1529 9 
18. Lubbers, Rob 3 1404 1410 9 
19. Kelderman, Henk 2 1434 1369 9 
20. Looyen, Jan 2 1630 1671 3 
21. Hartogh Heijs, Bob 1.5 1401 1399 6 
22. Noordhuis, Piet 1 1594 1724 2 
23. Buesink, Marion 1 1579 1337 3 
24. Ulkeman, Herman 1 1591 1483 3 
25. Fritz 8 1 1779 1264 7 
26. Gosseling, Jacques 0 1185 914 3 
27. Verbost, Gerrit 0 1315 1075 3 

OSBO-Cup: ASV-6  -  Wageningen-2, 7 december 2006 
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Vandaag heeft ASV’s eerstebord-speler Eelco de Vries 
een partij uitgezocht, die hem iets doet. Wat maakt die 
partij bijzonder voor je? 
Nostalgie speelt er een belangrijke rol bij. Vroeger speelde 
ik veel partijen uit diverse boeken na. Ook na jaren zitten 
daar partijen tussen, waarvan je je nog het nodige 
herinnert. Deze partij is er zo een. Dat betekent niet, dat ik 
hem nog zo kan naspelen, maar ik weet nog wel wat er 
zoal gebeurde. Ik wist alleen niet meer precies in welk 
boek de partij stond. Ik heb mijn favoriete boeken 
doorgekeken. Dat is ‘Think Like A Grandmaster’ van Kotov 
en ‘Test of Time’ van Kasparov. In dat laatste boek 
herkende ik hem weer. Op dit moment werk ik geen 
boeken meer door. Vroeger kon ik echt enthousiast zijn 
over een partij, zoals bij voorbeeld van Fischer. Alsof hij bij 
wijze van spreken in zijn eentje het verloop van een partij 
bepaalde en het er weinig toe deed hoe een tegenstander 
antwoordde. Nu kijk ik nog wel eens naar rubrieken op 
internet, www.schakers.info en de zeer goede ASV site 
van Hedser Dijkstra. Daarnaast gebruik ik Chessbase.com 
via Fritz, waarbij wekelijks commentaar wordt gegeven. 
Daar werd een prachtige partij door IM Aagard van 
Nisipeanu behandeld; maar die kon ik niet meer 
terugvinden. 
Komt dat ook omdat je, wat je vroeger zag, mooier vond, 
of ben je kritischer geworden. 
Het eerste. Ik denk, dat het schaken in een moeilijke fase 
verkeert. Het wordt gedomineerd door de computer. 
Iedereen probeert zo ver als mogelijk dingen te spelen, die 
hij heeft gezien. Voor mijn gevoel wordt er ook minder 
creatief gespeeld dan vroeger het geval was. Daarmee lijkt 
het of het algemene improvisatie niveau van het schaken 
is teruggelopen. Heel veel wordt doodgeanalyseerd. 
Vooral superscherpe varianten zoals g4 in het Slavisch en 
daarmee komen we in het voorportaal van het eind van het 
schaken. De FIDE doet er nog een schepje bovenop. We 
hebben jaren een wereldkampioen gehad, die niet de 
echte kampioen was. Kasparov was voor mij de laatste 
echte wereldkampioen. 
Maar hoe kun je nog altijd zo goed spelen als je nog 
nauwelijks studeert? 
Ik vind, dat ik nu niet meer aan het eerste bord moet zitten. 
Leon van Tol heeft een goed seizoen achter de rug. Als 
iemand een goed seizoen heeft, verdient hij een hoger 
bord. En dus zie ik graag, dat Leon naar het eerste bord 
gaat. Ik vind niet, dat ik op dit moment erg indrukwekkend 
speel. Jammer, want alles wat ik doe wil ik goed doen. Ik 
hoop overigens, dat ik over een paar jaar na studie weer 
beter zal spelen. Ik voetbal ook en ben thans 34 jaar. Daar 
loop ik dus wezenlijk terug zodat ik straks weer meer tijd 
heb voor het schaken. Nu speel ik geen toernooien, alleen 
de externe wedstrijden voor ASV. Dat betekent nog geen 
tien partijen per jaar. Overigens lukt het soms nog wel 
goed. Mijn voorlaatste partij staat ook in dit nummer van 
ASV Nieuws en daar ben ik trots op. Die middag zag ik 
alles. Ook de computer kon nauwelijks dingen vinden, die 

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
 

Steenstaat 90 
6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 

ik niet had gezien. Daartegenover was de partij tegen 
Hans Ree verschrikkelijk. Ik ben zo kindsgemakkelijk van 
het bord geveegd, dat ik mij zelfs schaamde. Normaal vind 
ik het erg leuk om met het team na afloop naar de Chinees 
te gaan. Zelfs daar had ik geen zin meer in. Overigens had 
ook Hans Ree moeite met de voorbereiding van de partij. 
Hij kon in diverse databases partijen van mij vinden tot 
1996; daarna niets meer. Maar voorbereiding had hij 
achteraf niet nodig. Overigens heb ik nooit enig plan gehad 
om met schaken te stoppen. Ik vind het veel te nuttig 
omdat het je denkwijze verruimt. Een schaker leert zoveel 
terwijl hij speelt. Je moet creatief zijn, standvastig en nog 
een reeks andere dingen. Daar kun je elke dag van 
profiteren. Daarom kan er gezegd worden, dat ik het 
schaken warm hou, maar niet, dat ik op dit moment poog 
hogerop te komen. 
Op de betreffende zaterdagen merk ik wel eens, dat 
nauwelijks iemand je nog kent. 
Dat kan, maar zelf heb ik zeker nog een band met ASV. Ik 
heb de jeugdopleiding bij ASV gehad. Daar is een heel 
sterk team uitgekomen. We zijn toen zelfs jeugdkampioen 
van Nederland geworden. Eelco noemt enige namen als 
van Jock Geselschap, Rutger Verkade, Hemanth 
Ramanna en Sjoerd Dekker … 

Niet in de krant 
Hendrik van Buren en Eelco de Vries 
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Inderdaad allemaal sterke spelers, die nu niet meer bij 
ASV spelen. Jammer. 
Maar het was ook in de tijd van ASV, dat ik mee mocht 
spelen in het Europees kampioenschap junioren. Daar 
moet ik natuurlijk nog wel eens aan terugdenken.   
Maar speel je dan nog wel eens op Internet? Ja, 
dikwijls. Maar sinds de laatste partij tegen Ree heb ik er 
even geen zin in. Op Internet speel ik reactiespelletjes, 
Counter Strike Source. Een hoge reactiesnelheid houdt 
me steeds weer bezig, terwijl ik weet, dat je er niet 
zoveel aan hebt. De reactiesnelheid van vitale mensen 
is gemiddeld 0,21 seconde. Ik zit daar nu al 15% onder 
met 0,18 sec. Maar als je gaat uitrekenen wat dat 
bijvoorbeeld in het verkeer betekent dan denk ik dat het 
nauwelijks van invloed is op je remweg. 
 
 
(1) Timman,J (2625) - Kasparov,G (2630) [E84] 
Bugojno Bugojno (11), 1982 
[ChessBase] 
 
1.d2-d4 Pg8-f6 2.c2-c4 g7-g6 3.Pb1–c3 Lf8-g7 4.e2-e4 
d7-d6 5.f2-f3 0–0 6.Lc1–e3 Pb8-c6 7.Pg1–e2 a7-a6 
8.Dd1–d2 Ta8-b8 9.h2-h4 b7-b5?! 10.h4-h5 e7-e5 
11.d4-d5 Pc6-a5 12.Pe2-g3 b5xc4? 13.0–0–0 Pf6-d7 
14.h5xg6 f7xg6 15.Pc3-b1+= Tb8-b5? [15...Pa5-b7 
16.Lf1xc4 Pb7-c5+= This was normal and, although it 
would have left Black under positional pressure, he 
could have hoped for a successful defense. But I was 
still in an optimistic frame of mind, and I confidently 
played 15. ... Tb5?]  
 
 

 
 
16.b2-b4! [hoping successfully to confuse matters after 
16.Pb1–a3 Pd7-c5! 17.Lf1xc4 (17.Kc1–b1? c4-c3! 
18.Dd2xc3 Pc5-a4) 17...Tb5-b3!? 18.Le3xc5 Tb3xa3 
19.Lc5xa3 Pa5xc4 20.Dd2-e1 (20.Dd2-c3? Pc4xa3 
21.Dc3xa3 Dd8-g5+) 20...Pc4xa3 21.b2xa3÷ In this 
variation the exposed king does indeed give Black 
counter-chances.] 16...c4xb3 [B4 is an elegant reply, 
which dispels Black's illusions. 16...Pa5-b7 17.Lf1xc4 is 
obviously hopeless, so Black decides on a desperate 
step - the sacrifice of a rook.] 17.Lf1xb5 c7-c5 +/-/+- It 
is absurd to say that Black is on the verge of defeat - he 
has already crossed this verge! The simple 18. Be2 

would have left White a rook up in a relatively quiet 
situation - what more can one ask of a position!? But 
from this moment an important part is played by the psy-
chological undercurrent - at every move White expects 
his opponent to capitulate, whereas Black displays re-
sourcefulness in balancing over the abyss. 18.d5xc6?! 
[18.Lb5-e2 >=] 18...a6xb5 Here Timman sank into 
thought. 19.Dd2-d5+? [19.c6xd7 Pa5-c4! 20.d7xc8D 
Dd8xc8 21.a2xb3! (21.Dd2-d5+ Tf8-f7) 21...Pc4xd2+ 
22.Kc1xd2+-] 19...Tf8-f7 [19...Kg8-h8? 20.Th1xh7+!] 
20.a2xb3 Now Black is only an exchange down, and 
that is a success! 20...Pd7-f8! /\ Be6 21.Dd5xd6 
[21.Dd5xb5 Pa5xc6!] 21...Dd8-e8 The situation has 
sharpened: Black has managed to co-ordinate his 
pieces, and the insecure position of the white king is be-
ginning to tell. But, on encountering unexpected resis-
tance, Timman began to grow nervous....  
 
 

 
 
22.Dd6-d8 [22.Kc1–b2 >= 22...Pa5xc6 23.Pg3-e2±] 
22...De8xc6+ 23.Kc1–b2 Dc6-a8! [23...Pa5xb3? 
24.Dd8-d5!; 23...Dc6-a6? 24.Td1–d6 Pa5-c6 25.Td6xc6! 
Da6xc6 26.Th1–c1] 24.Td1–c1 Pa5-c4+! [Timman was 
hoping for 24...Pa5-c6 25.Tc1xc6] 25.b3xc4 Tf7-d7! 
26.Dd8-e8 [26.Dd8-b6 Td7-b7; 26.Dd8-h4] 26...b5xc4 
27.Pb1–c3 Da8-c6!! /\ 28... Rd2, 28.....Rb7 [27...Da8-
b7+ 28.Kb2-a1 Db7-a6+ 29.Pc3-a2 Td7-d3 30.Th1xh7+- 
Kg8xh7 (30...Td3xe3 31.Th7xg7+ Kg8xg7 32.De8-e7+ 
Kg7-g8 33.Pg3-h5! g6xh5 34.De7-g5+ /\ 35.Qe3 +-) 
31.De8-f7] 28.Kb2-c2 Td7-d2+  
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Goede start ASV3 
Martin Weijsenfeld 

Teamleider ASV 3 

To the surprise of the spectators, a draw was agreed on 
my proposal.[It should be said that after 28...Td7-d2+ 
29.Kc2xd2 Dc6xe8 30.Pc3-d5 Black's position does not 
give any great grounds for optimism. As for Timman, 
this shock caused by such a sudden turn of events was 

too much for him. 28...Td7-d2+ 29.Kc2xd2 Dc6xe8 
30.Pc3-d5 Lc8-e6 31.Tc1xc4 Le6xd5 32.e4xd5 De8-b5 
33.Tc4-c5 Db5-b2+ 34.Tc5-c2 Db2-b4+ 35.Kd2-e2 Db4-
b5+ 36.Ke2-f2 Db5xd5=]  ½–½ 
 

Als debuterende teamleider van ASV 
3 hoef ik over de resultaten niet te 
klagen: 3 overwinningen op rij! En 
wel tegen UVS 2, PSV/Dodo en als 
klap op de vuurpijl: Meppel. Vooraf 
hoopte ik al dat we boven de 
middenmoot zouden konden 
eindigen. Die hoop is op deze 
manier nog steeds sterk aanwezig. 
In ieder geval moeten we proberen 
te handhaven, ook daarmee zijn we 
al aardig op weg. 
 
De vaste spelers van het team zijn 
Bert Buisman, Paul de Freytas, Ivo 
van der Gouw, Barth Plomp, 
Gonzalo Ramirez Tangarife, Ruud 
Wille, Bijan Zahmat en 
ondergetekende. 
 
De gedetailleerde verslagen van 
deze wedstrijden heeft u natuurlijk al 
gelezen in de EP. Toch wil ik de 
grote lijnen nog even herhalen: In de 
1e ronde speelden we tegen UVS 3. 
Nou ja, we, ik was afwezig en 
gelukkig wilde Anne Paul Taal wel 
even invallen en teamleider zijn! Ze wonnen met 5-3. 
 
Vlak voordat de 2e ronde gespeeld werd, was ik op 
vakantie. Barth Plomp wierp zich spontaan op tot vice-
teamleider, zodat iedereen bijtijds op de hoogte was. Bij 
de wedstrijd zelf (tegen PSV/Dodo) was ik wel 
aanwezig, maar speelde als een Televaag (=Telegraaf = 
krant). Gelukkig was ik de enige van ons team dat 
verloor, de rest had minimaal remise. Dit resulteerde in 
de 2e overwinning: 4½ - 3½. 
 
Bij de 3e ronde kon ik eindelijk alle teamleiderstaken 
volledig uitvoeren. We speelden thuis tegen het 
gevreesde Meppel. Tegen alle verwachtingen in wonnen 
we deze wedstrijd ook nog, en wel met 4½-3½. 
Bovendien kon ik mijn bijdrage omzetten in een vol punt, 
in een wel heel mooie partij (zelfs onze trainer was er 
van onder de indruk). 
 
Inmiddels hebben we de 1e ronde van de OSBO-cup 
ook al overleefd. We (Gonzalo, Bert, ik en Paul) 
speelden een spannende OSBO-wedstrijd tegen BAT 

Zevenaar 2. Zowel de reguliere als de snelschaak 
partijen eindigen in 2-2. Wij gingen door mede dankzij 2 
overwinningen van Gonzalo en 2 nederlagen van 
mijzelf. (Toelichting: Bij de reguliere partijen vervalt in 1e 
instantie de uitslag van bord 4 (Paul). Deze was echter 
remise waardoor mijn uitslag ook vervalt, dan blijft 1½  - 
½ over voor ASV 3) 
 
Tot slot wil ik nog enkele mensen bedanken: 
• Anne Paul Taal voor het teamleiderschap in de 1e 

ronde. 
• Barth Plomp voor het de voorbereidingen in de 2e 

ronde. 
• Ruud Wille voor de verslagen (Ja, teamleider zijn is 

een zwaar vak!). 
• De teamspelers voor hun inzet. 
• De clubleden voor de goede clubsfeer. 
 
Hopelijk kan ons team de trend van de gespeelde 
wedstrijden voortzetten! 
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Wat gebeurde er de afgelopen maanden in de 
schaakwereld? De schaakolympiade in Turijn werd bij de 
mannen afgetekend gewonnen door Armenië. China 
werd met twee punten achterstand tweede en de 
Verenigde Staten met drie punten achterstand derde. 
Rusland werd zesde en Nederland eindigde op de 
twaalfde plaats. De Rus Vladimir Kramnik lijkt zijn oude 
vorm langzaam terug te vinden. Hij boekte een TPR van 
2.847 en was met dit resultaat de sterkste speler van 
deze olympiade. 
Bij de vrouwen won Oekraïne. Tweede werd Rusland en 
als derde eindigde de Chinese dames. Nederland 
eindigde op een zevende plaats. 
Van het schaakpolitieke front valt de herverkiezing van 
de 44-jarige Kirsan Iljumsjinov  tot FIDE-president te 

melden. Hij versloeg zijn 65-jarige uitdager Bessel Kok 
met 96 tegen 54 stemmen. De redactie van ASV-nieuws 
feliciteert de heer Iljumsjinov van harte met zijn 
herverkiezing. Persoonlijk hoop ik dat nu ook de veelal 
negatieve berichtgeving over de FIDE en deze president 
eindigt. De schaakwereld is hier niet mee gediend en de 
inspanningen van deze man voor het wereldschaak zijn 
immens. 
 
Parimarjan Negi behaalde op 1 juli zijn derde 
grootmeesterresultaat en is hiermee op zijn dertiende - 
om precies te zijn op zijn 13e en 112 dagen - de jongste 
grootmeester op aarde. Alleen de inmiddels 16-jarige 
Sergej Karjakin behaalde op jongere leeftijd de 
grootmeesternorm. Het illustere rijtje van 
schaakwonderkinderen ziet er nu als volgt uit. 

Wereldschaaknieuws in ASV-Nieuws - 20 
door Nico Schoenmakers 

 laatste GM-norm op de leeftijd van 
Speler:  Jaar maand dag 
Bobby Fischer (Verenigde Staten) 15 6 1 
Judit Polgar (Hongarije) 15 4 28 
Peter Leko (Hongarije) 14 4 22 
Etienne Bacrot (Frankrijk) 14 2 0 
Ruslan Ponomariov (Oekraïne) 14 0 17 
Teimour Radjabov (Azerbeidzjan) 14 0 14 
Bu Xiangzhi (China) 13 10 13 
Sergej Karjakin (Oekraïne) 12 7 0 
Magnus Carlsen (Noorwegen) 13 3 27 
Parimarjan Negi (India) 13 3 22 

De Oekraïense luchtvaartmaatschappij “Aerosvit” 
sponsorde naar het voorbeeld van de Russische 
luchtvaartmaatschappij “Aeroflot” een sterk bezet 
schaaktoernooi in de Oekraïense stad Foros. Winnaar 
werd de Rus Sergej Rublevski, voor de Oekraïner 
Ivantsjuk en de Moldaviër Bologan. 
Gata Kamski bevestigde - na zijn succes tijdens het 
supertoernooi in Sofia - met zijn winst van het “World 
Open” in Philadelphia wederom zijn “comeback” in de 
wereldtop. 
Goed voorbeeld doet volgen. De 15-jarige Vietnamees 
Quang Liem Le behaalde op 11 juli bij een van de vele 
“First Saturday”-toernooien in Boedapest zijn laatste 
GM-norm, waardoor ook hij zich binnenkort 
grootmeester mag noemen. 
 
De match China tegen de rest van de wereld werd door 
de Chinezen knap met 36,5 tegen 35,5 gewonnen. Het 
kampioenschap van Zwitserland in Lenzerheide werd dit 
jaar een prooi voor de Züricher Florian Jenni. Het 
bijzondere hieraan is, dat hij schaaklegende Viktor 

Kortsjnoi en Yannik Pelletier naar de tweede en derde 
plaats wist ter verwijzen. 
Vladimir Kramnik werkte in Dortmund tijdens de 
”Sparkassen Chess-Meeting 2006” vlijtig verder aan zijn 
vorm voor de aanstaande wereldkampioenschapsmatch 
tegen Veselin Topalov. Samen met Peter Svidler 
schreef hij dit supertoernooi op zijn naam. Zijn TPR 
bedroeg dit keer 2.818. 
Het zomerfestival in Biel werd met overmacht gewonnen 
door Alexander Morozevitsj. Opvallend waren zijn twee 
nederlagen tegen “youngster” Magnus Carlsen. 
Het traditionele snelschaakduel bij het “Chess Classic 
Mainz” werd dit maal verspeeld tussen Vishy Anand en 
Teimour Radjabov. Vishy kwam, zag en won voor de 
zevende(!) keer op rij. Levon Aronion won het “Fischer 
Random Chess” en kan momenteel dus als ’s werelds 
beste “Chess960-speler” worden beschouwd. 
Kasimdzhanov tenslotte won het zogenoemde ORDIX-
Open in Mainz. 
De match China-Rusland werd met 51,5-48,5 door de 
Chinezen gewonnen. De Russische mannen wonnen 
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weliswaar met 26,5 tegen 23,5, maar de overwinning 
van de Chinese vrouwen - 28-22 - viel hoog genoeg uit 
voor de Chinese eindoverwinning. 
 
Tijdens het Russisch kampioenschap deed de jeugd van 
zich spreken. De geboortedata van de eerste zeven uit 
het klassement zijn respectievelijk 1985, 1984, 1987, 
1990, 1983, 1985 en 1987. Kampioen werd de 21-jarige 
Inarkiev, voor de mij onbekende Chismatullin en 
Tomaschewski. 
Het wereldkampioenschap snelschaken in het 
Israëlische Rishon le Zion werd gewonen door 
Alexander Gritschuk. Zijn landgenoot Peter Svidler werd 
gedeeld eerste en Teimour Radjabov en Vishy Anand 
werden gedeeld derde. 
In de Hongaarse stad Miskolc won Peter Leko een 
snelschaakmatch tegen ‘good old’ Anatoli Karpov met 
één punt verschil. Zeven partijen eindigden in remise en 
slechts een partij wist Leko te winnen. 
Ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van 
financiër Credit Suisse werd een dubbelrondige ‘blitz’-
vierkamp georganiseerd. De opvallendste deelnemer 
hierbij was Gari Kasparov. Gari veroverde samen met 
Anatoli Karpov met 4,5 uit 6 partijen de eerste plaats. 

Judit Polgar haalde 2,5 punt, terwijl de derde aanwezige 
levende schaaklegende Viktor Kortsjnoi zich met en 
halfje tevreden moest stellen. 
En onderwijl gaat China vlijtig door op weg naar de 
mondiale schaakhegemonie. Dit keer werd Frankrijk bij 
de mannen met 20-16 en bij de vrouwen met 12,5-5,5 
onder de voet gelopen. 
Het jongste schaakkampioenschap van Europa is sedert 
2004 het kampioenschap van de Europese Unie. 
Gespeeld werd in het imposante historische ‘World 
Museum’ in Liverpool. Er namen 84 spelers uit 7 
Europese landen deel, waaronder 18 grootmeesters. 
Winnaar werd de Brit Nigel Short met 7,5 punten uit 10 
duels. 
 
In de komende aflevering van deze rubriek zal het 
vierde kwartaal van 2006 de revue passeren. Uiteraard 
zal hierbij ook aandacht worden besteed aan de 
herenigingsmatch om het wereldkampioenschap 
schaken tussen Vladimir Kramnik en Veselin Topalov. 
Zoals bekend bevestigde Kramnik zijn stijgende vorm 
van de afgelopen maanden en wist in de ‘tie-break’ de 
rapidpartijen nipt in zijn voordeel te beslissen. 

ASV 2 – na drie ronden een krappe voldoende 
Frank Schleipfenbauer 

Na de goede start tegen Pion Groesbeek in de eerste 
ronde heeft ons 2e, naar mijn mening geen geweldig, 
maar wel een voldoende resultaat gehaald tegen de 
twee sterke teams van achtereenvolgens Zukertort 
Amstelveen 3 (14 oktober) en BAT Zevenaar (11 
november). 
 
De uitwedstrijd in de derde ronde tegen Zukertort 
Amstelveen viel nog net in ons voordeel uit (3.5-4.5) 
waardoor we samen met VAS 3 aan kop in onze klasse 
kwamen.  
Voor een verslag zie En Passant en de navolgende 
bijdragen van Theo, Cees, Koert en Fred. 
 
Echter tegen BAT Zevenaar ging het mis.  
Achteraf blijkt een 4-4 gelijkspel wel in ons bereik te zijn 
geweest, maar na een zwaar gevecht werd het 
uiteindelijk 3-5 voor BAT.  
Naast de remises van Sjoerd, Daan, Fokke en mij 

stonden er uiteindelijk, tegenover een mooie winst van 
Koert (met een prachtige stille slotzet!), een vergeven 
winst van Theo (Gewonnen gestaan maar uiteindelijk 
een smadelijke nul), een verlies van Cees (Hier ging het 
van kwaad tot erger) en Vincent (Een moeilijke partij 
met een kwaliteitsoffer,ging remise uit de weg in het 
belang van de teamuitslag en verloor uiteindelijk).  
 
Jammer maar helaas.  
Echter het seizoen is nog lang en een andere uitslag in 
onze klasse uit de derde ronde zegt veel; onze 
medekoploper, VAS 3, werd met 2-6 weggevaagd door 
het sterke Zukertort Amstelveen 3, dat nog onderaan 
stond met nul matchpunten!  
Kortom in onze klasse kan iedereen van iedereen 
winnen en is alles nog mogelijk!  
 
Uitslagen en stand: 
 

   Zukertort Amstelveen 3   1996 - ASV 2           2026 3½ - 4½ 
1. Lody Kuling            2051 - Sjoerd van Roosmalen  2123 1  - 0 
2. Bram ter Schegget      2061 - Daan Holtackers       2043 1  - 0 
3. Eric Roosendaal        2075 - Frank Schleipfenbauer 2054 0  - 1 
4. Jonathan Tan           2054 - Koert van Bemmel      2043 1  - 0 
5. Tjibaria Pijloo        1840 - Vincent de Jong       1993 0  - 1 
6. Jan Krans              1997 - Theo Jurrius          1987 0  - 1 
7. Mehran Kamali          1952 - Kees Sep              1973 0  - 1 
8. Henk Boot              1941 - Fred Reulink          1995 ½  - ½ 
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Partijenblok ASV 2 KNSB Klasse 3C  
2e ronde Zukertort Amstelveen 3-ASV 2 
 
Allereerst de eindstelling uit de partij Jan Krans – 
T.Jurrius. 

 
U twijfelt aan de stelling? Dat kan ik me voorstellen! Alle 
zwarte stukken staan op de 1e rij! Theo won in het 
middenspel ergens een stuk,en daarna de kwaliteit. 
Alleen om aan eeuwig schaak te ontlopen moest zijn 
koning een eindje wandelen, van g8 naar... b1! 
Inderdaad een niet alledaagse oplossing. 
 
Dan een overtuigende winst van Cees Sep tegen 
Mehran Kamali. 
 
 
Cees had ergens een pionnetje gewonnen maar geheel 
duidelijk is het nog niet. Hij schoof het als volgt naar 
winst. 
 
 
 

 
27…,axb3 28. axb3,Tb8 29 Te3, Kf6 30. Kg2, Tb4  
31. Kf3, Tb8 32. Ke2, Tb4 33. Kd2, Tb8 34. Kc3, Tb7 
35. Te2, Tb4 36. Ta2, Ke5 37. Ta6, g5 38. f4, gxf4 39. 
gxf4, Kxf4 40. Txd6,f5 41. Txh6,Kf3 42. Tc6, f4 43. 
Txc5,Tb8 44. d6, Kg2 45. Tf4, f3 46. c5, f2 47. Kc4, Th8 
48. Txf2, Kxf2 en zwart geeft op. 
 
Zwart speelde het eindspel dus heel passief en toen hij 
een actieve koningszet deed (Ke5) was het meteen uit. 
Beter was nog Ke7 maar dan wordt zwart ook 
verslagen. Waarschijnlijk had zwart actiever met zijn 
pionnen op de koningsvleugel moeten spelen.  
 

Cees Sep. 
 

 
Jonathan Tan - Koert van Bemmel 
 
Na wits (inderdaad een van de gebroeders Tan!) 12 zet 
ontstond de volgende stelling; 
 
 
 

   ASV 2                 2023 - BAT Zevenaar       2045 3 - 5 
1. Sjoerd van Roosmalen  2123 - Guust Homs         2217 ½ - ½ 
2. Koert van Bemmel      2043 - Michel van Leeuwen 2113 1 - 0 
3. Frank Schleipfenbauer 2054 - Dennis Arts        2038 ½ - ½ 
4. Daan Holtackers       2043 - Wim Ratering       2024 ½ - ½ 
5. Vincent de Jong       1993 - Arie Huysman       2025 0 - 1 
6. Theo Jurrius          1987 - Henk Karssen       1923 0 - 1 
7. Kees Sep              1973 - Karel Verbeek      2019 0 - 1 
8. Fokke Jonkman         1965 - Thomas Verfuerth   1999 ½ - ½ 
 

    Klasse 3C              Mp Bp  1 2   3   4   5   6   7  8   9   10  Ra   TPR 
1.  BAT Zevenaar           5  15  x .   5   4   .   6   .  .   .   .   2037 2067 
2.  VAS 3                  4  12½ . x   .   .   .   .   2  4½  6   .   2000 2020 
3.  ASV 2                  4  12½ 3 .   x   .   .   .   4½ 5   .   .   2013 2037 
4.  Doetinchem             4  12½ 4 .   .   x   .   4   4½ .   .   .   2005 1995 
5.  Caissa 2               4  11½ . .   .   .   x   2½  .  .   4½  4½  2016 1982 
6.  Tal/DCG 2              3  11½ 2 .   .   4   5½  x   .  .   .   .   1933 2001 
7.  Zukertort Amstelveen 3 2  13  . 6   3½  3½  .   .   x  .   .   .   1991 2042 
8.  PION Groesbeek         2  11½ . 3½  3   .   .   .   .  x   .   5   2026 2001 
9.  Heemsteedse SC         2  10½ . 2   .   .   3½  .   .  .   x   5   1988 1965 
10. Euwe 2                 0  9½  . .   .   .   3½  .   .  3   3   x   2043 1944 
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Ik zal nu verslag doen van wat er zoal in mijn hoofd 
afspeelde gedurende 45 minuten. In de diagramstelling 
zag ik zwarte velden, een witte koning nog midden op 
het bord, en pionnen op e5 en f5 die als breekijzer 
kunnen dienen.  Het eerste waaraan ik flink ging rekenen 
was 12 ... , e4. Na 13 fxe4 fxe4 14 Pxe4 heeft zwart 
14 ... , Pxc4! 15 Lxc4 Lb4 gevolgd door Dh4. Mooi. Nu 
kijken naar 14 Lxe4... Er lijkt in eerste instantie iets in te 
zitten voor zwart, maar alle varianten leiden tot niets. 
12 ... , e4 dus verworpen. Helaas. Dan maar eens kijken 
naar 12 ... , Lh4. Dat lijkt na 13 g3 al snel niks op te 
leveren, maar als ik dan eens met 13 ... , e4 de boel 
openbreek? Eens kijken: 14 fxe4 f4 15 Lxb6 fxg3! 16 Ld4 
g2 Fraai. Maar wit kan natuurlijk 15 Lf2 spelen. Maar kan 
ik dan niet hardhandig doorpakken met 15 ... , fxg3 16 
hxg3 Txf2?  Even nog wat doorrekenen: 17 Kxf2 Lxg3 18 
Kxg3 Dg5 19 Kf2 Lg4. Na 20 Pf3 Lxf3 21 Dxf3 Tf8 heb ik 
dan wel genoeg materiaal terug. Na 20 Le2 Tf8 21 Ke1 
wint De3! Ik voelde me hier geniaal (Fritz wees me thuis 
op de lek in deze variant. Na 20 Le2 Tf8 kan wit 21 Lf3 
(of 21 Pf3) doen waarna zwart met 21 ... , Pxc4 22 Pxc4 
Txf3 23 Dxf3 Lxf3 wel wat materiaal terugwint maar lang 
niet genoeg..). Ik wees het hele plan van 12 ... , Lh4 en 
13 ... , e4 echter uiteindelijk af om een andere reden. Na 
16 ... , Txf2 hoeft wit het torenoffer niet aan te nemen, 
maar kan ook gewoon 17 Txh4 spelen. In eerste 
instantie dacht ik na 17 ... , Df6 vanwege wits 
koningsstelling compensatie voor de pion te hebben, 
maar na de stelling goed op me te hebben laten 
ingewerkt, realiseerde ik me dat wit juist aanval heeft met 
zetten als Dh5 en e5. Ik had in de diagramstelling nu 
meer dan een half uur nagedacht en alle wilde plannen 
overboord gegooid. Ik neigde vervolgens naar 12 ... , c6 
waarna wit de pion niet kan slaan. Ik dacht echter dat 13 
Db3 met gevaar op de diagonaal b3-g8 lastig zou zijn. 
Ten onrechte want na 12 ... , c6 13 Db3 cxd5 staat zwart 
goed na zowel 14 Lxb6 axb6 15 cxd5 Lc5 als na 14 cxd5 
Pxd5 15 Lc4 Le6 (16 Td1 b5). Ik koos  voor een 
voorbereidende zet, en kwam na drie kwartier nadenken 
tot de volgende slappe koningszet: 12 .... , Kh8 ?! Zolang 
nadenken en dan zo'n zet ??? Geen wonder dat Theo 
dacht dat ik achter het bord in slaap was gevallen en bij 
het ontwaken per ongeluk mijn koning aanraakte... 
12...Kh8 13.Dc2 c6 14.dxc6 bxc6 15.0–0–0 Le6 16.g4 
e4 17.fxe4 f4 18.Lf2 Lxg4 19.Tdg1 Lh5 20.e5 Pd7 
21.Te1  

 

 

 

 

 

 

(advertentie) 

Specialiteiten: Wild en Gevogelte 

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

 
- Diverse wild en gevogelte gerechten 

- Truffels - Ganzenvet - Preiselberen compotes 
- Diverse sauzen 

- Diverse vleesschotels 
- Gourmetschotels 

- Diverse scharrel-salades 
- Gerookte en afgebakken visprodukten 

- Visschotels 

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

www.ronvanhal.nl  -  info@ronvanhal.nl 

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

 
Ik had in de diagramstelling minder dan 20 minuten voor 
19 zetten en had me net voorgenomen sneller te gaan 
spelen. Het ging meteen mis: 21 ... , Pc5? Na 22 Lxh7! 
realiseerde ik me pas dat 22 ... , g6 niet werkt (niet zo 
vreemd gezien de stelling), want na 23 Lxg6 Lxg6 24 Dxg6 
Pd3 25 Kb1 Pxf2 wint wit eenvoudig met 26 Dh6 Kg8 27 
Thg1 met materiaalwinst of mat. Na 22 Lxh7 ging het in de 
partij snel bergafwaarts voor me. Als ik meer tijd had 
gehad, had ik mogelijk het sterke 21 ... , Da5 gevonden 
met aanval op 2 pionnen. Er kan volgen 22 Kb1 (22 Lxh7 
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Dxa2) Pxe5 23 Lxh7 Lf6 of 22 e6 Pf6 23 Kb1. In beide 
gevallen is er nog volop strijd. Moraal van het verhaal: 
investeer geen tijd in onzinvarianten, maar ja, soms 
slaat je hoofd op hol... +- 
 

Koert. 
 
Henk Boot - Fred Reulink 
 
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Pc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 
g6 7.Ld3  

 
Mijn tegenstander speelt hier een variant die ik nog ken 
van een partij die ik zo'n dertig! jaar geleden heb 
gespeeld. Harm Steenhuis was mijn tegenstander en 
die verraste mij volkomen. Ik werd volledig van het bord 
gespeeld omdat ik niet begreep wat het plan van wit is. 
Dat is het paard van g1 naar g3 brengen en met f4 en 
f5! de aanval in te zetten. 7...Lg7 8.Pge2 0–0 9.0–0 a6 
10.a4 Pbd7 11.h3 Tb8 12.Pg3 Dc7 13.Le3 c4 14.Lc2 
Pc5 15.f4 b5 16.axb5 axb5 17.Ld4 b4 Zwart heeft 
actief op de damevleugel geopereerd en is goed uit de 
opening gekomen. Het beloofd een mooie scherpe 
Benoni te worden. 18.Pa4  
 

 
Nu gaat het echt beginnen. 18. e5 is ook mogelijk. 18. 
Pc-e2, die ik eigenlijk verwachtte is minder goed. 18...b3 
19.Lb1 Ta8 Als je Fritz maar lang genoeg laat rekenen, 
komt die ook tot deze zet. 20.Lxc5 [Een zet waar ik heel 
lang op heb zitten rekenen (en waar mijn tegenstander 

niet eens naar gekeken heeft) is e5. Bijvoorbeeld: 20.e5 
Pfd7 21.exd6 Dxd6 22.Lxg7 Kxg7 23.Pe4 Pxe4 24.Lxe4 
f5-+] 20...dxc5 21.e5 Ld7! 22.d6 Dd8 23.exf6 Lxf6 
24.Dd5 24. Kh1 of 24 Dc1 zijn beter. 24...Ld4+ 
[24...Lxa4! 25.Dxc4 Lb5 26.Txa8 Lxc4 27.Txd8 Txd8–+] 
25.Kh2 Lxa4 26.f5 Gaat op de schwindeltour. Terecht, 
want ik begin aardig in tijdnood te komen. 26 Le4 of 26 
Dxc4 zijn beter. 26...Lc6 Ik reageer nog goed. 27.Dxc6 
Txa1 28.Dd5 Dd7 29.fxg6 hxg6 30.Pe4 30.Lf5! Had 
mijn tegenstander wel gezien. 30...De6 Nog steeds 
goed. Fritz geeft hier -4.41. Maar vanaf hier ging het me 
allemaal veel te snel. 31.Dg5?  
 

 
31...De5+? [31...Txb1!] 32.g3 Dxg5 33.Pxg5 Le5 33. 
...,Lxb2 vond ik te inhalig maar is veel beter. 34.d7 Ta7? 
[34...Td8! 35.Pxf7 Txb1 En het is helemaal uit.] 35.Txf7! 
Natuurlijk! Ik heb 'm niet eens zien aankomen. 
35...Taa8?? Een grote blunder. 35. ...,Td8 had nog 
steeds gewonnen. 36.Lxg6 Txf7 Na 36. ...,Lf6 zou ik 
nog steeds een (klein) voordeel hebben gehad. Nu staat 
wit zelfs licht beter. 37.Lxf7+ Kf8 38.Ld5 Tb8 39.d8D+ 
Txd8 40.Pe6+ Ke7 41.Pxd8 Kxd8 42.Lxc4 Lxb2 
43.Lxb3  
 

 Ik zal u de rest besparen, het is natuurlijk potremise. 
Dat bood ik dan ook aan (wat, vind ik, hij had moeten 
doen), maar mijn tegenstander weigerde. Ik had niet in 
de gaten dat ik mijn medespelers nog angstzweet 
bezorgde door niet gelijk mijn loper tegen de g-spion te 
ruilen. Sorry jongens. Dat deed ik dus enkele zetten 
later. ½–½                                                         Fred.  
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Natuurlijk is er weer veel gebeurd sinds het vorige ASV-
Nieuws. Laat ik eerst maar weer wat externe standen 
geven. Uiteraard beginnen we heel erg mooi. De stand 
is nog uit Dieren. Ik weet niet wie de dader was, maar 
het slachtoffer was Ruud Wille. Zelf had hij er ook 
plezier in. Dat is het echte schakershart: als er maar iets 
moois plaats vindt maakt winnen of verliezen niet zo 
veel uit. 
 
DIAGRAM 1: 

 
 
Ruud heeft net zijn paard naar g4 gespeeld. In deze 
stand is hij niet van plan dat nog eens te doen. Wit won 
met 1.Ld5-e6 een stuk en dus de partij 
Iets leuks kwamen we bij Barth Plomp tegen in zijn partij 
tegen Daan Meiboom.  
DIAGRAM 2: 

 
 
Diagram 2 toont een stand uit deze geweldig spannende 
partij. Wit heeft met zijn loper op h7 de dekking van pion 
h6 weggespeeld. Maar lekker staat die loper niet. Wit 
had nu op een onverwachte manier toch voordeel 
kunnen halen met 1.Lxf5 exf5 2.Pxd5 Dd6 3.Pxe7 Dxe7 
4.d5 en wit wint zijn stuk met rente terug. Maar wit ging 
op de ingeslagen weg door en sloeg zoals de bedoeling 

was geweest.  1.Txh6 om daarna te verdubbelen op de 
h-lijn. Barth moest in de verdediging. We komen dan bij 
DIAGRAM 3. 
 

 
Waarschijnlijk ziet wit hier via een offer 
winstmogelijkheden en gaat het hem er niet om nog iets 
voor zijn loper terug te krijgen. Hij maakt de combinatie 
echter precies andersom als we bij het tweede diagram 
lieten zien. 1.Pxd5 exd5 2.Lxf5+. Ld7 3.Th7 Txh7 
4.Txh7 en de zwarte veste kwam zwaar onder vuur. 
Maar Barth hield zijn materiële voorsprong en haalde 
het punt binnen. 
Bij diagram 4 zit ik zelf achter het stuur met wit tegen 
Freriks van BAT Zevenaar. 
DIAGRAM 4: 

 
 
Is er hier veel bijzonders aan de hand. Absoluut niet. 
Wordt het een verhaal over hoe slecht een dame kan 
zijn? Ook dat niet, hoewel de stof in dat geval voor het 
oprapen ligt. Nee, het gaat natuurlijk over Litvinenko. 
Hoe ontloop ik het gif? Dit zal voor iedereen een 
diagram der herkenning zijn. Kan ik slaan of is die pion 
vergiftigd? Ik heb er lang over nagedacht en besloot 
toen er vanaf te zien. “Sukkel” riep mijn computer toen ik 

Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren 
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thuis kwam. Opeten! Dat doen computers graag. Ik liet 
hem zijn gang gaan. Hij gaf wit gelijk 1,2 pnt. Maar ik 
was benieuwd hoe dat oordeel er vijf zetten later zou 
uitzien. Als beste vervolg geeft hij. 1.Dxc6 Tbc8 2.Db7 
g5+ 3.Td4 Tab8 4.Da6 Pe5 5.Kb1 Df6  Het zal duidelijk 
zijn: ook nu weet ik niet zeker of die pion vergiftigd was. 
Inmiddels geeft de computer 0,1 voor zwart. Nee, dan 
had Litvinenko meer zekerheden. Die wist het zeker in 
het ziekenhuis.  
 
INTERN 
Maar ook op de club is het een groot avonturenpark. 
Laten we maar beginnen met de klapper van de maand. 
Gerben Hendriks won met zwart van Wouter van Rijn. 
Diagram 5 geeft een stand nadat er al veel was 
gebeurd. 
DIAGRAM 5 

 
 
Zwart staat inmiddels beter. Wouter had hier gewoon 
Pxf8 moeten spelen om de schade beperkt te houden. 
Maar hij hoopte, dat troebel water hem meer zou 
opleveren. 1.Ld4 Te8 Kwaliteitswinst blijft natuurlijk 
mogelijk. 2.Txf7 Kxf7 3.Df5+ Lf6 4.Dxf3 Kxe6 5.Dd5+ 
Ke7 6. Le3 Natuurlijk moet zwart oppassen voor mat. 
Maar Gerben zag alles en stak een spectaculair punt in 
zijn zak. 
Diagram 6 toont Frank Schleipfenbauer tegen Otto 
Wilgenhof. 
DIAGRAM 6 
 

 

 
 
Frank is volledig overeind gebleven. Nog sterker: de 
computer geeft hem +0,5. Misschien had hij nu de d-lijn 
te lijf moeten gaan, want daar ligt de zwarte kracht. Dat 
had gekund via 1.Lb5 Lc6 2.LxL DxL en 3.Td1. of 1.Lb5 
c6 2.Le2, waarna Td1ook kan. Maar Frank zette voort 
met 1.b4 axb 2.Db3 ? Dat had gewoon cxb moeten zijn. 
Als de dame in zou slaan op b4 volgen er na 3.Teb1 
problemen. 2…Df6 3.cxb4 Dxf3 4.Tf1 Dxe4 5.Lxf7+ Kg7 
6.Tf2 Pd5 7.Lh5 Dxb4 Wit is op de zeepplank terecht 
gekomen. 8.Dd3? Dan gaat ineens alles fout. Dat had 
natuurlijk Dc2 moeten zijn. Dan was het eindresultaat 
waarschijnlijk hetzelfde geweest. Maar de schaakavond 
zou langer hebben geduurd. Nu was het gelijk uit: 8…
Pf4 
Maar Frank nam wel erg mooi wraak op zichzelf in zijn 
partij tegen Gonzalo Tangarife. Kijk eens naar 
DIAGRAM 7: 
 

 
 
Wit heeft een winnende voortzetting. Zelfs mijn 
computer had anderhalve minuut nodig om de zet te 
vinden: 1.Ld2-g5. Een prachtige vondst. Zwart heeft 
geen keus. 1..hxg5 2.hxg5 Dd8 3.Kg2 Th8 Dat is geen 
beste. Zwart had met de Koning naar g8 gemoeten om 
daarna zijn paard op g6 te offeren. Alleen zo kan hij 
overeind blijven maar wel met een mindere stand. 
Franks vondst is onherroepelijk de zet van de maand. 
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De eerste wedstrijd van het seizoen ben je getergd, wil 
je scoren! 
Dit seizoen begonnen we tegen Wageningen 3  uit in de 
Vredehorst. 
De Vredehorst is een kerk. 
Bij binnenkomst werden wij warm welkom geheten door 
onze vrienden Bert Torn en Kees Stap. 
Voor een echte wedstrijd lijkt het te ontspannen en dan 
ook nog die naam VREDE horst. 
Maar om een lang verhaal kort te houden, de spaanders 
vlogen er vanaf! 
Ondanks onze favorietenrol vanwege ons elo-overwicht 
was Wageningen 3 niet van plan om maar een 
centimeter ruimte te geven. 
Het werd een alles of niets strijd, met uiteindelijk 4 winst 
en 4 verlies en ondanks die naam Vredehorst  geen 
remises! 
 
Alle andere wedstrijden in de 1e ronde eindigden ook 
close, behalve bij UVS 3 -  Schaakmaat  ½ - 7½! 
 
In de 2e ronde traden we 
thuis tegen UVS 3 aan, die 
wat goed te maken hadden. 
 
Ook deze wedstrijd werd er 
weer 1 van het kaliber “vlam 
in de pan”. 
Binnen de kortste keren 
stonden diverse borden fors 
in brand. 
Wat te denken van de 
stelling van Erik Wille met 
zwart na zet 15 P cxd5 van wit? 
 
 

 
Wat doe je als je weet, dat de stand rond de 4-4 staat? 
 
15….    Td8  16. Pxf6   Txd1  17. Taxd1  Lxe1  18. Pe4  
Lb4   19.Pg5+  Kf6 

20. Ph7+  Kf7  21. c3  Le7  22. h4  Lf5  23. Pg5+ Lxg5 
24. hxg5  Pd7 
25. Pe2  Th8  26. Pd4 Le4   27.f3  gxf3  28. Pxf3  T 
h1+ !! en wit gaf op 
 
Een bijzonder attractieve partij, en zo was eigenlijk het 
hele team lekker bezig! 
 
Nog een voorbeeld van een lekker potje bij Siert met 
zwart hieronder na zet 23 hxg3 van zijn tegenstander. 
 
 

 
 
23…….. Tfd8( Lokt de volgende zet uit) 24.Tac1 (Waar 
moet de dame naar toe? Dxc1! 25.Txc1 Txc1+ 26.Kh2 
Lxf3 27.gxf3 Te1! 28.Dc2 Pxe5 29.Le4 Td2 ( nog sterker 
is Tdd1!) 30.Dc8+ Kg7 31.Kg2 Tdd1 32.f4 Tg1+ 33.Kh2 
Pg4+ en wit gaf op. 
 
Na een stroef begin liep het als een trein, en werd het bij 
ons ook een grote uitslag. 
6½  - 1½  winst! 
Op 21 December wacht ons de volgende lastige klus: 
Veenendaal 2 thuis. 
Succes mensen !      
 

 

ASV 4: gelijk in Vredehorst, thuis winst 
Anne Paul Taal 
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Mijn oproep voor het maken van diagrammen heeft 
navolging gehad: Vrijwel alle diagrammen in deze ASV-
Nieuws zijn door de schrijvers zelf gemaakt. Hulde! Dat 
bespaart de redactie veel werk. 
 
Zelf heb ik er ook wat van opgestoken: Een week na het 
verschijnen van de vorige ASV-Nieuws werd ik door de 
barman (foto: zie onder) er op attent gemaakt dat het 
nog makkelijker kan: 
 
Een diagram kan wel rechtstreeks vanuit Chessbase 
naar Word gekopieerd worden: 
Vanuit ChessBase: menu Afdrukken, Diagram -> 
Klembord. Dan in Word: Bewerken, Plakken Speciaal 
(of  Edit, Paste Special) als Bitmap. En klaar. Dat is 
alles! Weet je dat deze slimme optie me nou in al die 
jaren ASV-Nieuws maken nog nooit is opgevallen?!  
 
In ieder geval ASVers, ga zo door. 
Wat je alsjeblieft NIET moet doen is diagrammen maken 
door die vreselijk lelijke Figurine-fonts te gebruiken. 

1. Het ziet er niet uit. 2. Vaak krijg ik ze in een gemaild 
bestand niet meer zichtbaar op mijn scherm. Dus niet 
zoiets: 
 

Maak diagrammen voor ASV-Nieuws—2 
Ignace Rood 

onze swingende barman 

Gewoon Plakken Speciaal! 
Dat je dat niet eens wist!! 
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Luiheid heeft ten onrechte een slechte naam in onze 
onvolprezen westerse maatschappij. Uren doorgebracht 
in plezierige ledigheid kunnen de creatiefste uitingen 
voortbrengen en zijn bovendien heilzaam voor de geest. 
Gontsjarow’s Oblomow is natuurlijk een prachtig 
voorbeeld van een aartsluie aristocraat die – helaas, de 
enige fout aan deze roman! – te gronde gaat aan zijn 
luiheid. Henry Miller is volgens mij ook op zijn best in 
zijn lijzigste passages, als hij met zijn maten zonder een 
cent op zak door de Parijse straten slentert, in het 
voorbijgaan Franse vrouwen neukt en veel filosofeert 
over dit en andere belangrijke zaken. 
Luiheid, dat wil zeggen stilstand of bijna-stilstand, is in 
films en landschappen, en in landschappen in films, is 
ook zeer inspirerend. En onder schakers is de 
lamlendige Petrosian een van mijn favorieten. Jan 
Gustafsson, aan wie ik eertijds in de Apeldoornse 
Courant wel eens een stukje heb gewijd, is een 
moderne pendant van de Armeense Tijger. 
Het is een interessant onderwerp waar je de laatste tijd 
steeds meer over leest, wat ergens weer jammer is 
natuurlijk, en in strijd met het onderwerp zelf. Een inzicht 
dat je nergens hoort, maar waar ik van overtuigd ben, is 
dat heel productieve mensen in wezen lui zijn. Dat 
zeggen ze ook vaak in interviews (‘Gekke vent ben ik, ik 
heb heel veel mooie dingen gemaakt maar eigenlijk ben 
ik heel lui!’) en dat is dan voor het onderwerp zelf en 
voor de interviewer – zelf niet lui genoeg voor zulke 
inzichten – onbegrijpelijk. Maar er is wel een verklaring: 
wie lui is wil zijn werk zo snel mogelijk af hebben. Dat 
lukt, maar dan dient zich weer een ander klusje aan. En 
zo gaat het door. Ik heb het nog steeds over onze 
westerse maatschappij. Deze laatste verklaring is er nu 
een waarin ik mezelf goed kan herkennen. 
 
Dat is echter een andere luiheid dan de Oblomow-
achtige, aristocratische soort. Om de een of andere 
reden werd van mij verwacht dat ik een stukje zou 
schrijven over onze tweede KNSB-wedstrijd tegen 
Almelo (5½-2½ gewonnen). Dat ik daar zelf niet bij was 
geweest werd niet als een belemmering gezien. Ik 
suggereerde dat sommige teamleden zelf eens hun 
partijen zouden analyseren, omdat ik weinig tijd had. 
Eelco de Vries zond een stukje zonder analyses en zei: 
‘Wat vind je ervan?’ ‘Mooi, maar met commentaar is het 
vast nog mooier’, antwoordde ik. ‘Bel dan!’, luidde het 
antwoord over de mail. 
Ik moet toegeven dat ik overdonderd was. Dit was een 
soort Olympische luiheid, die alleen aan de heel groten 
is gegeven. Drie zeventig-urige werkweken volgden. 
Een boek bij New In Chess dreigde te laat naar de 
drukker te gaan: ‘Sorry, ik haal het vandaag niet, ik moet 
Eelco nog bellen.’ In Wolvega verloor Jan Timman van 
Loek van Wely. ‘Ik wil graag wat commentaar’, zei ik, 
‘maar kun je eventjes wachten voordat je in je 
hotelkamer krijsend op je bed springt? Ik moet Eelco 

nog bellen, voor ASV-Nieuws.’ Jan Werle kwam met 
enkele fantastische varianten in zijn partij met Hübner. 
‘Schrijf maar op’, riep ik. ‘Ik heb geen tijd, moet Eelco 
nog bellen.’ ‘Aha, voor ASV-Nieuws zeker?’ reageerde 
de jonge GM begrijpend. 
Bleek ook nog eens dat Eelco’s telefoonnummer niet op 
mijn perslijst stond… slordig ben ik ook. Maar ik meende 
het goed met onze kopman gemaakt te hebben: ‘Als je 
me wat opmerkingen en variantjes stuurt, zal ik je 
matsen en wel iets maken.’  
 
Niets gehoord. Van de anderen ook niets. 
Nu heeft luiheid een opvallende eigenschap: het werkt 
aanstekelijk. Dus laat ik De Vries-Paalman zitten en 
geef ik een fragment uit de volgende wedstrijd, van John 
Sloots, die wel reageerde op een mail van mij. 
 

 
 
Sloots-Jesper de Groote  
Ernaast staand, verwachtte ik dat Sloots hier zijn 
fijnzinnige manoeuvres zou afronden met 1.Ta7!. Nu is 
1…Le8! de taaiste verdediging: 
1...Lg8 (1...Lc4? 2.Ta4 Lg8 3.Txh4) 2.f6 h3 en wint wit 
met het trucje 3.Th7! Lxh7 (3...Kg2 4.Tg7+) 4.f7. Het 
eindspel lijkt nog steeds remise: 4…h2 5.f8D+ Kg2 
6.Dg7+ Kh1, maar 7.Dxh7! wint net omdat de witte 
koning dichtbij staat: 7...Kg1 8.Db1+ Kg2 9.Dc2+ Kg1 
10.Kf4 h1D 11.Kg3;  
Na 1…Le8! gaat wit verder met 2.Te7 en nu: 
a) 2...Lh5 3.Th7! Kg4 4.Txh5! Kxh5 5.f6 Kg6 6.Ke6 h3 
7.f7 h2 8.f8D h1D 9.Dg8+ Kh6 10.Dh8+;  
b) 2...Lb5 3.Kd4!! La4 4.f6 Lb3 5.Te3+;  
c) 2…La4 3.f6 Lb3 4.Tb7! (te langzaam is 4.Te6? Lxe6 
5.Kxe6 h3 6.f7 h2 7.f8D+ Kg2 met remise) 4...La2 (op 
4...Lg8 komt weer 5.Th7!) 5.Ta7! en de loper heeft geen 
velden meer.  
 
Na het gespeelde 1.Kf6!? Ld5 wint wit overigens nog 
steeds met het meer prozaïsche 2.Ta5! Lg8 3.Kg7 Lc4 
4.Ta4 Ld3 5.f6 h3 6.f7. Ook 1...Le8 verliest: 2.Ke7 Kg4! 

Lui 
door Peter Boel 
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(2...Lb5 3.Ta5 Lc4 4.Ta4) 3.f6 Lh5 (3...Lg6 4.Ta8! h3 
5.Th8 Lh5 6.Txh5 Kxh5 7.f7 h2 8.f8D Kg4 9.Df1) 4.Ta5! 
h3 (na 4...Lg6 is de winst simpeler, met 5.Ta8 (zie de 
variant hierboven) of ook 5.Ta1! h3 (5...Lh5 6.Ta4+! 
Kg3 7.Ta5! Kg4 8.Txh5) 6.Tg1+ Kf5 7.Tg3!) 5.Txh5). 
De uitwerking van deze varianten komt natuurlijk van 
Rybka. John zelf zag er na zes uur strijd geen brood 
meer in en berustte al snel in remise. 
 
En dan bent u nog een bijdrage van mij persoonlijk 
gewend. Welnu, heet van de naald, want het volgende 
nieuwtje staat nog niet in het Yearbook: Na 1.e4 c5 
2.Lc4 Pc6 3.Pf3 e6 4.Pc3 Pge7 5.d4 cxd4… 
 
 

 
…is 6.Pb5 niet correct!  
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