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Een tsunami aan verslagen van de 
verrichtingen van de externe teams. Hulde en 
ga zo door ASV-ers!! Welke teams missen 
we nog?  
 
De redactie heeft iets weg te geven! Nou ja, 
...eigenlijk heb ik gewoon een gemankeerd 
boek in de aanbieding. Het gaat om “The 
Flexible French” van Viktor Moskalenko. Een 
werkelijk geweldig boek over deze prachtige opening. 
Het exemplaar heeft een mankement: pagina 225 t/m 
256 missen. Maar er blijven nog genoeg pagina’s over 
boordevol prachtigs. Ik heb van de uitgever inmiddels 
een nieuw gaaf exemplaar gekregen. De eerste 
geïnteresseerde die zich bij me meldt mag het 
gemankeerde exemplaar hebben. 
 

Als u meer wilt weten over deze Moskalenko 
lees dan het fijne interview van ASV-er Peter 
Boel met deze auteur op Chessvibes:  http://
www.chessvibes.com/reports/viktor-
moskalenko-that-reminded-me-of-a-good-
blues-song/ 
 
Rest mij u nog veel leesplezier te wensen! 

Robert Naasz 

Het seizoen 2010-2011 is inmiddels drie maanden 
onderweg. De gang naar Activiteitencentrum Schreuder 
is op de donderdagavond een vaste routine in onze 
weekagenda. De clubavond is door de goede opkomst 
weer als vanouds een mix tussen schaken en 
gezelligheid. Leuk is dat ook steeds meer ASV-ers toch 
even naar de club komen als ze niet op tijd kunnen zijn 
voor de interne competitie of als ze het niet laat willen 
maken. Gewoon even wat drinken, misschien wat 
snelschaken en natuurlijk puzzelen met de 
oploswedstrijd of studeren op de zetten in de 
correspondentiepartijen tegen SV Eichlinghofen. De 
partijen tegen de Duitsers zijn enkele weken geleden 
begonnen. Wekelijks krijgen we van onze 
schaakvrienden uit Dortmund een zet door en op de 
clubavond bedenken we gezamenlijk onze reactie. De 
meest gekozen zet spelen we. Er wordt aan gewerkt om 
deze partijen ook op onze website te zetten, zodat 
iedereen de partijen kan volgen. 
 
De jeugdleiding heeft de afgelopen weken weer een 
groepje kinderen die via de kennismakingsactie 
‘Sportwijs’ van de gemeente Arnhem begeleid. Onze 
jeugdleiders heeft hun enthousiasme overgebracht op 
die kinderen en daardoor zijn er weer wat nieuwe 
jeugdleden bij. De jeugd doet toch al van zich spreken. 
Steeds vaker worden toernooien bezocht en dat gaat 
ook steeds vaker met successen gepaard. Zo wonnen 
Xadya van Bruxvoort, Pieter Verhoef en Bent 
Schleipfenbauer hun groep op het IJSCO-toernooi in 
Apeldoorn en ook in Bennekom was er succes. Ditmaal 
werd Hugo van Essen tweede in de tweede groep. Op 
het NK Rapid voor jeugd speelden ook weer vier ASV-
ers mee. Pieter Verhoef werd gedeeld 8e bij de 
tienjarigen. 

Tot ons grote genoegen zien we dit seizoen ook veel 
jeugdspelers in de seniorenteams van ASV achter de 
borden verschijnen. In ASV 6 spelen de oudste 
jeugdspelers Liedewij van Eijk en Umit Duman. Beiden 
wonnen al een keer. In ASV 9 doen Xadya van 
Bruxvoort en Bent Schleipfenbauer van zich spreken. 
Ook zij boekten beiden al een zege. ASV 10 en 13 zijn 
de andere teams, waar jeugd in speelt. In die teams 
hebben Jan Pieter Lourens, Hugo van Essen, Aly Asad 
Najak, Pieter Verhoef, Fabian Engelhardt en Niels Kooij 
allen al hele of halve punten gescoord. Het is lang 
geleden dat de jeugd zo massaal op de deur klopt bij de 
senioren. Een goede zaak en het is aan ons allen om te 
zorgen dat de jeugd enthousiast blijft. Als de ouderen de 
jonge spelers goed opvangen en zich thuis laten voelen, 
zullen ze zonder twijfel langer bij ASV blijven schaken. 
En dat is goed voor het schaken en zeker voor ASV. 
 
Het bruggetje naar de externe competitie is gemaakt. 
We schreven in de ASV-Nieuws van oktober al dat het 
spelen met 13 teams een waagstuk is, dat veel 
organisatie vergt. De samenwerking tussen de 
teamleiders onderling en tussen de teamleiders en Anne 
Paul Taal en Erik Wille (de verantwoordelijken voor de 
externe competitie) verloopt zeer goed. Leuk om te zien 
dat iedereen van de gewaagde keuze een succes wil 
maken. Organisatorisch gaat het daardoor tot dusver 
goed en qua resultaten hebben we al helemaal niet te 
klagen. Onze teams speelden in dit seizoen al 30 
wedstrijden. Daarvan werden er 17 gewonnen en 3 
gelijk gespeeld. De zaterdagteams staan allemaal in de 
subtop met twee zeges achter hun naam en ASV 5 en 
12 zijn zelfs nog zonder puntverlies. Nog belangrijker 
dan de resultaten is, dat de strijd om de punten in een 
zeer goede sfeer gaat en dat het plezier bij het spelen  

Van het bestuur 

Van de redactie 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingdatum kopij: 

3 februari 2011 27 januari 2011 

7 april 2011 31 maart 2011 

26 mei 2011 19 mei 2011 

7 juli 2011 30 juni 2011 
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van competitiewedstrijden erg groot is. Juist ook van 
ASV-ers die voor het eerst in een team spelen, krijgen 
we hele positieve reacties. 
 
Van de externe competitie van de senioren nog even 
terug naar de jeugd, want de verhuizing naar het 
activiteitencentrum Schreuder maakt het ons mogelijk 
om ook weer gastheer te zijn van de OSBO-
jeugdcompetitie. Op 13 november waren er 88 kinderen 
en zo’n 30 begeleiders te gast bij ASV. Het werd een 
prachtig spektakel met hoogte- en dieptepunten op het 
bord. Ditmaal was de C- en E-jeugd te gast in Arnhem. 
18 december komen er nog eens ruim 20 D-teams naar 
ons clublokaal. Leuk dat dat weer kan bij ASV en het 
enthousiasme van onze jeugd werkt erg aanstekelijk. 
Hulde aan onze jeugdleiders die bij onze talenten 
plezier en ambitie hand in hand laat gaan. 
 
We kondigden in oktober al aan dat we graag afspraken 
wilden maken met Winkelcentrum Presikhaaf. Dat is 
afgelopen maand gebeurd en het heeft al geresulteerd 
in een eerste schaakdemo op de 
Sinterklaaskoopzondag op 28 november. We hopen dat 
dit de eerste promotie-actie in een reeks van vele 
schaakactiviteiten op het winkelcentrum zal zijn 
geweest. Zowel de leiding van Winkelcentrum 
Presikhaaf als ASV willen graag meer aan schaken 
doen. We verwachten dan ook in 2011 daar opnieuw 
actief te kunnen zijn met als doel meer schakers de weg 
naar ASV te laten vinden. Naast de organisatie van 
promotieactiviteiten is het bestuur volop bezig met de 
plannen voor 2011. Een belangrijk onderdeel in die 

plannen vormt het moderniseren van onze website. 
Daan Holtackers is de trekker van dit belangrijke project. 
We hopen dat de vernieuwing bij de start van seizoen 
2011-2012 afgerond is. We zullen hierover natuurlijk 
met u spreken op de Algemene Ledenvergadering op 27 
januari 2011. 
 
De laatste schaakmaand van 2010 is begonnen. Het is 
een drukke maand met vijf clubavonden, 
teamwedstrijden voor alle teams en jeugdcompetitie. 
We hopen u vaak te zien. Al 84 spelers speelden een 
interne partij. We hopen dat dit aantal de komende 
maanden nog wat oploopt. Dus als je nog niet bent 
geweest, kom dan binnenkort. Hoe meer spelers, hoe 
leuker. Rest ons u fijne feestdagen en een goede 
jaarwisseling te wensen. We hopen dat 2011 voor jou, je 
dierbaren en ons ASV weer een mooi jaar wordt. En 
vanuit het perspectief van ASV natuurlijk een jaar vol 
schaakactiviteiten. Noteer daarom alvast de volgende 
data: 
 
8 januari 2011 : Olympustoernooi van De Toren 
5 februari 2011 : Rapidtoernooi De Elster Toren 
26 maart 2011 : ASV Voorjaarstoernooi 
27-28 mei 2011 : ASV Vierkampentoernooi 
4 juni 2011  : OSBO-snelschaakkampioenschap 
   voor clubteams 
2-4 september 2011: Open Schaakkampioenschap 
   van Arnhem 
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Metafoor 
 
Ik heb meerdere passies in het leven en twee daarvan 
zijn schaakcomputers en mijn 6-pits gasfornuis poetsen. 
Ik heb een soort haat/liefde verhouding met het fornuis. 
Het is een Smeg, en zij staat in een Smegkeuken. Voor 
de mede-fornuisfetisjisten onder u is het bekend dat je 
dan goed spulletje hebt staan. Er zitten twee ovens in, 
en twee wokbranders met verschillende kringen van 
vurig geweld, tenminste zo zou het moeten zijn… 
Er is echter een aantal problemen met de Smeg, en ik 
wil ze graag even met u delen. 
 
1. Ik heb hem niet zelf gekocht. Hij is dus niet echt van 
mij, want hij hoorde bij het huis. Dat de smeg-6-pitter 
een significant onderdeel was van de argumentatie om 
het huis te kopen telt daar niet in mee. Iemand anders 
heeft haar uitgezocht, en is dus ook voor eeuwig 
verbonden met dat fornuis. Ik ben een late 
surrogaatliefde. En dat komt nooit meer goed. 
 
2. Er is niet genoeg gas om die zes pitten pittig te 
voeden. Dus het is een beetje als een miezerig 
pisstraaltje uit een douche, het is water maar je wordt er 
niet echt warm van. Dat heb je natuurlijk in Nijmegen, 
als links bolwerk. Die groene medemensen zitten 
natuurlijk met fanatieke ogen bij de gaskranen ergens 
en bepalen steeds dat het zo wel genoeg is. Maar het is 
helemaal niet genoeg. Ja wel voor een gemiddeld Atag 
4-pittertje waar een gemiddeld gezin de spruitjes op 
kookt met goed doorbakken sudderlapje, maar niet voor 
zo’n 4.2 liter v6 die hier staat te blinken. 
 
3. Eigenlijk was mijn vorige fornuis mooier. Dat is 
eigenlijk het meest pijnlijke onderdeel want die staat bij 
mijn ex-vriendin in de keuken. Ooit heb ik het fornuis 
toen gekocht als stand-allone om haar helemaal 
autonoom in de spotlights te kunnen laten staan. Het 
was een Italiaanse, met een soort nucleaire ramp als ik 
haar aanstak. Ze stond altijd voor me klaar, maakte niet 
uit wat voor wanstaltige gerechten ik op haar 
klaarmaakte. Nu is ze onderdeel van een babyblue 
keuken, die op een podium is ontworpen omdat een 
fornuis kunst is. Ik kon het niet maken om Bella uit de 
keuken te slopen, want dan zou ik echt teveel gaten 
slaan in het leven van mijn ex. En ze had 1 
verzengende wokpit in het midden (het fornuis 
natuurlijk). 

 
4. Op de huidige Smeg zitten een hoop 
gebruikerskrasjes. Dit betekent dat het gewoon 
praktisch is gebruikt als kookattribuut voor een gezin. 
Na het koken gewoon even makkelijk met een 
schuursponsje over het kwetsbare roestvrije staal van 
de Smeg, gaat lekker snel…en dat is te zien. De 
wonden van een vorige relatie met een mens helen 
vaak wel, maar de diepe sporen van een eerdere liefde 
van het fornuis is onuitwisbaar, zeker als het een 
mishandelende relatie was. 
 
Oh ik heb wel eens geprobeerd om het fornuis schoon 
te maken met van dat spul speciaal voor roestvrijstalen 
fornuizen. Maar daar trapte ze niet in. Een beetje 
makkelijk, liefdeloos de boel inwrijven en afspuiten had 
een te groot afwerkplekgehalte. Ze bleef dus dof 
uitslaan, en ze liet me hard werken om weer iets van de 
oude glans te herstellen. Uiteindelijk vergaf ze me. Een 
zachte doek, met milde allesreiniger of nog beter groene 
zeep van driehoek is het enige dat ze verdraagt.  
Als ik druk ben of gestrest of half depri dan is er niets 
fijner dan mijn fornuis poetsen. En dan bedoel ik ook 
echt poetsen in alle hoeken en gaten. Er ontstaat iets 
van grandeur bij dit fornuis als ze volledig schoon is. 
Een soort volledige autonome trots straalt er van haar 
af. En ook iets dat ze volkomen recht heeft om er zo bij 
te staan. Soms verwaarloos ik haar. Dan laat ik 
dagenlang uit de pan gevallen andijviestamppotstukken 
op haar liggen. Dan kom ik even niet verder dan een 
instrumentele gebruikersrelatie. Ik hoop dan altijd dat 
het geen vlekken worden die niet meer te verwijderen 
zijn waardoor voor altijd de mishandeling zichtbaar zal 
blijven. Ik zou het schuldgevoel niet kunnen dragen. 
Binnenkort beginnen de feestdagen, oftewel de 
hoogtijdagen van de relatie tussen Smeg en mij. Op 
eerste kerstdag komt mijn hele schoonfamilie eten. Heb 
ik vorig jaar beloofd na een copieus diner uit de handen 
van mijn schoonmoeder. Ik heb nu al in het geheim 
gesprekken met Smeg om te onderzoeken hoe we de 
familie het beste kunnen verrassen. Maar voordat ik ook 
maar iets klaar maak ga ik haar helemaal poetsen zodat 
ze op haar kerstbest is.  
 
Er is een diepgeworteld respect tussen Smeg en mij, en 
af en toe verwarren we de genegenheid met liefde.  

De analyse is altijd achteraf, als het spektakel geweest is en de kruitdampen zijn opgetrokken. De analyse is koud, klinisch en 
feitelijk en neemt meedogenloos onder de loep waar het beter kon. Deze column gaat over het schaakproces, wanneer de emotie 

hoogtij viert, de warme analyse van de geest. 
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Dat is voldoende voor een langdurige relatie. En zij kan 
er ook niets aan doen dat ze niet in een verspillend VVD 
bolwerk is geplaatst waar het aardgas rijkelijk stroomt 
en geen zorgen zijn over milieu, maar waar altijd gas 
wordt gegeven. Jammer, ze had er recht op gehad om 
ooit met volle snelheid te rijden met volle gasdruk op 
alle pitten zodat ze zou transformeren in 
een soort verzengende prinses, 
aantrekkelijk maar onbereikbaar. 
 
Vaak kijk ik zo ook naar de stukken op 
mijn schaakbord als ze onaangetast voor 
me op een rijtje staan, en het bijna als 
een belediging voelt dat ik met mijn 
handen de Koninklijke figuren bezoedel, 

ze dingen laat doen waar ze eigenlijk te goed voor zijn. 
Mijn schaakstukken verdienen het net als het fornuis om 
optimaal gebruikt te worden door de beste 
meesterhanden die er te vinden zijn. Daar zijn ze 
namelijk voor gemaakt. Maar ja, ze zijn nu eenmaal in 
mijn bezit dus daar zullen ze het mee moeten doen, ik 

kan alleen maar goed voor ze zorgen. En 
dat doe ik.  
 
Fijne feestdagen aan allen! En ik wens 
voor iedereen dat hij in 2011 volledig tot 
zijn recht komt zoals hij bedoeld was te 
zijn. 
 

Marco  

ASV 2 delft het onderspit tegen Caïssa 3 
John Sloots (+ analyses van Koert van Bemmel en Pascal Losekoot) 

In de eerste KNSB-wedstrijd van dit seizoen op 25 
september j.l. trad een verzwakt ASV 2 aan tegen het 
team met de hoogste rating uit onze poule. Cracks 
Sjoerd van Roosmalen, Frank Schleipfenbauer en Fred 
Reulink ontbraken aan ASV-zijde; Ruud, Koen en (nu 
playing captain) Daan completeerden het team. De 
tegenstanders konden niet over hun eerste bordspeler 
beschikken.  
 
Over mijn eigen partij kan ik kort zijn. Mijn tegenstander 
opende de stelling op de vleugel waar ik nou juist de 
meeste mankracht operationeel had. Hij zag in dat dit 
weinig opleverde en bood remise aan. Aangezien er 
voor mij ook weinig actieve mogelijkheden in zaten 
accepteerde ik het aanbod; en dat betekende in ieder 
geval dat ik volgens de regels van ons team verslag van 
deze eerste ronde op zou mogen doen!  
 
Ruud speelde, als invaller, een degelijke remise. Slechts 
één keer had zijn tegenstander kunnen profiteren van 
een mindere zet van Ruud. Hij bood dameruil aan waar 
zijn tegenstander op inging. In plaats daarvan had deze 
een actieve damezet kunnen doen met allerlei 
dreigingen tegen g7. Na de dameruil bood Ruud enkele 
zetten later remise aan. Wit probeerde het nog even, 
maar Ruud vond steeds de juiste verdediging en 
wikkelde eenvoudig af naar remise. 
 
Koen had in eerste instantie het voordeel dat er een 
variant op het bord kwam die hij zeer recent nog 
gespeeld gehad. Toen echter zijn tegenstander op zet 
14 anders terugsloeg dan in die vorige partij reageerde 
hij niet optimaal. Een damezet met aanval op Th8 
keerde zich als een boemerang tegen hem na Th4 met 
aanval op de dame en een dreigend schaak op e4. 
Koen probeerde het tij nog te keren met een pionoffer, 
maar zwart wikkelde sterk af en bood Koen geen kans 
op verdediging meer. 
 
Daan offerde in de opening een pion, en nadat hij die 
later weer terugwon resteerde een gelijke stelling. 

Ondanks ruil van de dames ontstond er toch nog een 
spannende stelling, waarbij de stukken van zijn 
tegenstander erg actief werden. In tijdnood wist Daan 
het hoofd echter professioneel koel te houden, bleef ook 
actief spelen en nadat er het nodige afgeruild was 
haalde hij de terechte remise binnen. 
 
Sander was zo ziek als een hond, maar wilde het team 
niet verder verzwakken door zich af te melden. Hij 
verdedigde lange tijd een wat mindere stelling, waarin 
zijn koning naar f8 moest uitwijken; daarbij bleef Th8 
lang buiten spel staan. De vlam sloeg in de pan toen wit 
een stuk offerde mat dreigende damewinst. Sander 
reageerde in eerste instantie prima en kwam er goed uit. 
Vervolgens had hij echter beter langer aan zijn extra 
stuk kunnen blijven hangen, waarna de tegenstander tijd 
had moeten verliezen om deze terug te winnen. Op het 
moment dat hij dacht los te komen won wit echter de 
kwaliteit met dezelfde loperzet waarmee hij eerder de 
dame trachtte te winnen. Deze materiaalachterstand 
was helaas te veel van het goede, en ondanks 
verwoede pogingen om tegenspel te creëren gaf zijn 
tegenstander geen krip en won resoluut.  
 
Inmiddels was de stand 1½ - 3½  en uit de resterende 
partijen leek geen winst of remise voor ASV2 meer uit te 
behalen.  
 
De tegenstander van Koert trok meteen in de opening 
wat al te voortvarend met zwart ten aanval op de 
koningsvleugel, terwijl zijn koning nog op e8 stond. 
Koert zette met wit door het centrum via een combinatie 
een goede tegenaanval op. Als hij eerst nog een pion 
had geruild was bij die tegenaanval ook de d-lijn open 
en had hij volgens eigen zeggen zo goed als gewonnen 
gestaan. Zie het door hem aangeleverde partijfragment 
verderop. Zoals hij het nu deed was ook niet slecht, 
maar zijn tegenstander kon zich met een pion minder 
nog in leven houden. Daarna had hij sneller de zaak 
alsnog moeten openbreken. Nu kon zwart iets van 
tegenspel organiseren. Wit stond echter nog steeds  
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zeer goed en had in ieder geval een toreneindspel met 
twee pionnen meer kunnen bereiken. Fritz gaf ook nog 
een directe winstvariant met een vrij diep stukoffer, 
maar dat moet je maar net zien. In tijdnood deed hij het 
echter onnauwkeurig waardoor zwart kon ontsnappen 
naar een toreneindspel met maar één pion minder dat 
wel remise was. Al met al hield hij aan de remise het 
katerige gevoel over dat hij de winst uit zijn vingers had 
laten glippen. 
 
Theo had in de opening zijn bekende pion geofferd voor 
aanval. Maar zwart verdedigde met een actieve 
opstelling die ook heel sterk bleek te zijn. Theo zag zijn 
pion niet terug, en bleef deze achter tot in het eindspel. 
Daarin ging de extra pion steeds meer gewicht in de 
schaal leggen. Wit probeerde het nog lang te keepen, 
maar met een leuke combinatie won zwart een stuk en 
even later de partij.  Zie ook zijn partijfragment in de 
rubriek “Plaatjes kijken” in de vorige ASV-Nieuws. 
 
Bleef over de partij van Pascal. Hij had al vroeg in de 
opening een vergiftigde pion op b2 gewonnen. Wit kreeg 
hierdoor een gevaarlijke ontwikkelingsvoorsprong, 
waarbij Pascal’s koning en vooral de dame het zwaar 
kregen. Hij verdedigde zich echter heel knap en actief, 
en kon alle gevaren steeds bezweren. Het lukte wit niet 
om winnende zetten te vinden, en nadat Pascal ook nog 
een tweede pion won zag het er goed voor hem uit. Wit 
vond nog allerlei pogingen om het hem moeilijk te 
maken, maar Pascal gaf geen krimp. Nadat hij de 
tijdnood overleefd had, waarin hij enkele malen een 
snellere winst gemist had, won hij het eindspel met de 
extra pionnen eenvoudig. Zie het commentaar van 
Pascal hieronder, in zijn bijgevoegde spannende partij. 
 
Dit alles resulteerde helaas in een toch wel forse 
nederlaag voor ASV 2:  3-5 
 
Partijgedeelte 
 
Koert: 
Koert van Bemmel - Paul Schipper 
KNSB-competitie Arnhem (1), 25.09.2010 

17.Lxf4! Dit geeft een goede stelling voor wit, maar het 
was waarschijnlijk een snelle winstpartij geworden als 
wit eerst via pionruil de d-lijn had geopend. 17.dxe5!! 
dxe5 18.Lxf4 exf4 19.e5 Le6 20.exf6 fxg3 21.hxg3 

17...exf4 18.e5 Kd8 Dit lijkt de meest taaie verdediging 
voor zwart. 18...d5 19.exf6+ Kd8 20.Te7 (20.Pg7 fxg3 
21.Te8+ Kd7 22.fxg3; 20.De2 Dd7 21.Pe7 fxg3 22.fxg3 
Kc7 23.a4) 20...Ld7 21.Txf7 fxg3 22.fxg3; 18...dxe5 
19.dxe5 Le6 (19...fxg3 20.Pd6+) 20.exf6 fxg3 21.hxg3; 
18...Le6 19.Pxd6+ Lxd6 20.Pf5 Lf8 21.exf6  
19.exf6 fxg3 20.Pxg3 d5 21.De2 Meteen 21.a4 lijkt iets 
beter. 
21...Ld6 22.a4 h4 23.Pf1 bxa4 24.Lxa4 Le6 Natuurlijk 
staat wit nog steeds goed, maar zwart is nog in leven. 
Na een onnauwkeurigheid van wit in tijdnood kon zwart 
later naar een remise toreneindspel (met pion minder) 
afwikkelen. ½–½ 
 
Pascal: 
Melford,P - Losekoot,P  
KNSB Competitie Arnhem (1), 25.09.2010 
1.e4 Pf6 2.Pc3 d5 3.e5 d4 4.exf6 dxc3 5.fxg7 cxd2+ 
6.Lxd2 Lxg7 7.Df3 Lxb2 

CAMPING IDYLL 
ZUID HONGARIJE  

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

 
Deze pittoreske camping  ligt aan de rand van een 

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

Oude boomgaard met grasbodem. Apart deel met 
boerderijdieren. 

Prima sanitair. Wandel- en fietsmogelijkheden. 
Nederlandse eigenaars 

verzorgen interessante kennismaking met de streek 
en Pécs. 

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

(advertentie) 
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Volgens mijn teamgenoot Theo Jurrius is dit slecht/
verloren/niet speelbaar. Riskant is het zeker en al snel 
had ik de voorkeur voor de witte stelling. Toch kom ik er 
goed uit, en ondanks het feit dat het erg riskant is, denk 
ik dat het wel speelbaar is. Of ik het een volgende keer 
ook zou spelen, kan ik echter niet beloven.  
8.Td1 Dd6 9.Lc4 9.Lc3 Lxc3+ 10.Dxc3 De6+ 11.Le2 
Tg8 12.Pf3 Pc6 13.Pg5 Df5; 9.c3 0–0 10.Lc4 Pc6 
11.Pe2  
9...0–0 Ik had deze stelling de nacht tevoren al heel 
even in de voorbereiding op het bord gehad, maar naar 
het c3-probleem niet eens gekeken. 9...Df6 10.Db3 
vond ik eng, maar: 10...Tg8 11.g3 Pc6 12.Pe2 Ld4 
zwart staat prima.  
10.Pe2 10.c3 Pc6 11.Tb1 La3 12.Tb5 Idee Tycho 
Dijkhuis 12...Kh8 13.Td5 Dg6 14.Pe2 Le6 10...Pc6 
11.c3 11.0–0 Pe5 12.Dg3+ Dg6  
11...Pe5 11...Dg6 is ook interessant, met het idee 12.0–
0 (12.Pf4 Pe5 13.De2 Dg7 14.0–0 Pxc4 15.Dxc4 La3 
16.Dxc7 Ld6) 12...Pe5  
12.Dg3+ Pg6 Ik heb ca. 20 minuten gedacht over 
12...Kh8 13.Lf4 Dxd1+ 14.Kxd1 Td8+ maar correct 
gezien dat Pd4 nu het beste is. 15.Pd4 (15.Kc2 Pxc4 
lijkt nog wel speelbaar, bijv. 16.Lh6 Lf5+ 17.Kb3 Tg8)  
13.Lf4 Dc5 14.Lb3 14.Lh6 Dxc4 15.Lxf8 Kxf8 16.Td8+ 
Kg7 is niet zo'n probleem voor zwart. 14...Le6 Ik was 
eigenlijk Lf5 van plan, maar zag dat dan Td5 einde 
partij is.  
15.h4 15.Td2 leek mij wel aardig. 15...La3 16.0–0 Tfd8 
17.Lxe6 fxe6 18.Txd8+ Txd8 19.Lxc7 Td2÷  
15...Kh8 16.Le3?! Lxc3+ Mijn tegenstander dacht 
uiteraard dat slaan niet mogelijk was, maar ziet iets  

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

over het hoofd:  
17.Kf1 17.Pxc3 Dxc3+ 18.Kf1 Na afloop dacht wit dat 
dit wint, maar ook in de analyse bleek zwart wat 
verdedigingsmogelijkheden te hebben. 18...c5 (Ook 
goed is 18...Dc6 19.h5 Lxb3 20.hxg6 Lc4+ 21.Kg1 
Dxg6; Niet genoeg is het dameoffer 18...Tfd8 19.Ld4+ 
Dxd4 20.Txd4 Txd4 21.Dc3 Tad8 22.Lxe6 fxe6 23.h5 
Pf4 24.g3; 18...Pe5 19.Lxe6 fxe6) 19.h5 Lxb3 20.Tc1 
Dd3+ 21.Kg1 Lxa2 22.hxg6 Dxg6  

17...Db5!! met enige bescheidenheid geef ik deze zet 
twee uitroeptekens. Mijn tegenstander had het niet 
gezien.  
18.Lh6 18.Lxe6 Tad8!  
18...Le5 19.f4 19.Dg5  
19...Lxb3 20.axb3 Tfd8 21.Tc1 Lb2 22.Tb1 Td2 het is 
duidelijk dat zwart het initiatief heeft. 23.De3 Td3 
23...Tad8 24.Txb2 Txb2 25.Dc3+ f6 26.Dxb2 Td1+ 
27.Kf2 Txh1  
24.De4 Dd5 24...Tad8 is nog wat sterker, maar ik wilde 
het eenvoudig houden, gezien de opkomende tijdnood.  
25.Dxd5 Txd5 26.h5 Pf8 27.Th3 Lg7 28.Lg5 f6 29.Pc3 
Td7 30.Lh4 h6 in tijdnood, maar wel iets te matig, de 
zwarte loper komt ingesloten te staan. Dat had ik wel 
gezien, maar ik dacht met 2 pionnen meer hem later 
makkelijk weer te bevrijden. Veel beter is 30...Lh6 
31.f5 Tad8 32.Te3 Ph7 33.Tbe1 Lf8 34.Pe4 b6 35.g4 
Pg5 36.Lxg5 raar, bevrijdt mijn loper. 36.Pxg5  
36...fxg5 37.Kf2 Lg7 38.Kf3 Td3 39.Txd3 Txd3+ 
40.Te3 Txe3+ 41.Kxe3 wit wikkelt af naar een eindspel 
dat toch verloren moet zijn (en is), met twee pionnen 
minder.  
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41...Kg8 42.Kd3 Kf7 43.Kc4 c6 44.Kd3 Le5 45.Pd2 
Ke8 ik besluit met mijn koning naar de vleugel te gaan 
waar ik de pionnenovermacht heb.  
46.Ke4 Lf6 47.Kd3 Kd7 48.Pe4 a5 49.Kc4 Kc7 Een 
tempozetje, wit kan toch niets. Nu pak ik veld b6 af van 
de witte koning (na eventueel b5)  
50.Kd3 Le5 51.Kc4 b5+ 52.Kc5 Lf4 dreigt dus mat in 1.  
53.Kd4 a4 53...Kb6 maakt het wat makkelijker. 54.Pc3 
Lc1 55.Kd3  
54.bxa4 bxa4 55.Kc4 a3 56.Kb3 Ld6 57.Pd2 Kd7 

58.Pe4 e6 58...Ke8? 59.Pxd6+ exd6 60.Kxa3 c5 61.Kb3 
d5 62.Kc3 Ke7 63.Kd3 Kd6 64.Kc3 d4+ 65.Kc4 Ke5 
66.Kd3 Kd5 67.Kd2 c4 68.Kc2 c3 69.Kd3 Ke5 70.Kc2 
Kd6 71.Kd3 Kd5 72.Kc2 met slechts remise: 72...Kc4 
73.f6 d3+ 74.Kc1 Kb3 75.f7 d2+ 76.Kd1 c2+ 77.Kxd2 
Kb2=  
59.f6 59.Pf6+ Ke7 60.Pg8+ Kf7 61.Pxh6+ Kg7–+  
59...Lf8 60.Ka2 e5 61.Kb3 Ke6 62.Ka2 Kd5 63.Pg3 e4 
64.Pf5 Ke6 65.Pd4+ Kxf6 66.Pxc6 e3 en wit gaf op.  
0–1 

ASV 3 maakt einde aan reeks van 11 nederlagen 
Erik Wille 

Op 7 maart 2008 won ASV 3 voor het laatst een 
wedstrijd. Hardenberg 2 werd toen met 5½-2½ geklopt. 
De laatste ronde van dat seizoen werd echter verloren, 
evenals het hele vorig seizoen en de eerste wedstrijd 
van dit seizoen tegen ASV 4. Tijd dus voor een 
ommekeer. En die moest komen in het uitduel tegen 
Velp. Nu was dat niet zo heel erg uit, want Velp speelt 
dit seizoen haar thuiswedstrijden bij ASV in het grand 
café van het Lorentz Ondernemerscentrum.  
 
De breinen achter de zaterdagteams Richard, Daan en 
Anne Paul hadden koortsachtig overleg gehad over de 
invulling voor deze ronde. ASV 1 was weliswaar 
compleet (of toch niet……), maar in de andere drie 
teams ontbraken in totaal maar liefst vijf spelers. En 
bovendien is Daan dit seizoen captain van ASV 2 en 3, 
maar dat is bij uitwedstrijden lastig te combineren. En er 
kwam natuurlijk onvermijdelijk ook aan de orde dat 
beide teams van Daan in de eerste ronde hadden 
verloren. De ‘vijfde colonne’ riep al om zijn ontslag……. 
Er werd voor een op voorhand weinig safe oplossing 
gekozen. Het toch al kwakkelende derde zou met vier 
invallers spelen en kreeg ook nog eens Erik Wille als 
captain toegewezen. Wie de resultaten van de ASV-
teams een beetje volgt, weet dat de laatste drie teams 
die door Erik geleid werden allen degradeerden. Het 
derde leek opgeofferd ten faveure van de andere teams. 
Kennelijk was men op jacht naar de langste serie 
nederlagen op rij om zo via het Guinness Book of 
Records reclame voor ASV te kunnen maken. 
 
Dat was natuurlijk de gedachte van iemand die slecht 
denkt over de breinen achter de zaterdagteams. In 
werkelijkheid was er een geprikkeld achttal 
samengesteld dat Velp wel eens even de oren zou 
wassen. Er moest tenslotte ook nog wat rechtgezet 
worden na de nederlaag van ASV 5 tegen zeven 
Velpenaren in het afgelopen seizoen. De strategie bleek 
goed gekozen tegen een Velps team met veel ASV-
bloed. Erika Belle, Erwin Velders en Karel Huiskamp 
kennen we immers allen van ASV. En ook de andere 
Velpspelers hebben geen geheimen voor ons. 
 
Het was een gezellige boel in het zonovergoten Lorentz. 
ASV 4 speelde thuis tegen Bennekom en ook De Toren 
3 was voor haar thuiswedstrijd tegen ZSG bij ASV 

neergestreken. Toen we bij het Lorentz aankwamen, 
was Erwin Velders daar al vergezeld van een vervaarlijk 
ogend klein hondje. Duidelijk een Velpsupporter. 
Gelukkig ging het beestje weg voor de start van de 
wedstrijd, zodat we het niet tegen negen spelers 
moesten opnemen. Net nadat de eerste zetten gedaan 
waren, rinkelde het mobieltje van een van de 
Velpenaren. Bestraffend werd hij door zijn teamgenoten 
aangekeken, maar zonder tijdstraf werd het duel 
vervolgd. Dat paste ook bij de sfeer waarin het treffen 
zich afspeelde. Na nog geen uur spelen, rolde het 
eerste punt al binnen. Erwin Velders liet tegen Martin 
Weijsenfeld een pionvork toe. Stukwinst voor Martin 
maakte een eind aan het duel. Een dik uur later 
tekenden Erik Wille en Nick Mulder de vrede. De stelling 
was steeds wel spannend, maar geen van beide spelers 
kon doorpakken. Ruud Verhoef debuteerde in de 
promotieklasse en dat deed hij met verve. Met 
zwartspelend greep hij het initiatief tegen Eric Braun. 
Een handige manoeuvre leverde een pion op en niet 
veel later sloot Ruud Verhoef een vijandelijke loper in. 
Vervolgens speelde Ruud heel precies naar zijn eerste 
punt in ASV 3 toe. Met een 2½-½ voorsprong in handen 
duurde het tot de tijdnoodfase voor er weer iets 
gebeurde. Velp kwam eerst dichterbij. Wouter 
Abrahamse had van alles geofferd om de koning van 
Eric de Winter in het nauw te brengen. Eric de Winter 
boog echter niet en won dankzij de overdaad aan 
materiaal.  
 
Toen kwam de fase van de eindspelen. De tijdnoodfase 
was voorbij en daarin had Kees Sep een goede stelling 
verziekt en nu keek hij tegen een verloren eindspel aan. 
Ivo van der Gouw daarentegen had juist kansen 
gekregen in zijn toreneindspel. Kees Sep had op de 
verkeerde plek of op het verkeerde moment of 
misschien wel beiden de lopers geruild. In het 
toreneindspel wat restte, deed Leen van Dalen het lang 
goed. Maar toen de winst binnen handbereik kwam, kon 
Kees Sep toch een remiseweg inslaan. Omgekeerd 
gebeurde hetzelfde bij Ivo van der Gouw. Karel 
Huiskamp verdedigde zich uitstekend in het 
toreneindspel met vrijpion voor Ivo van der Gouw. Ook 
hier werd het remise. In de resterende twee partijen was 
winst voor de ASV-ers echter binnen handbereik. Jan 
Knuiman had Hans van Capelleveen (de vader van een  
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van onze jeugdige talenten) helemaal klem gezet. 
Matzetten ging echter niet. Daar moest eerst een 
verdediger voor uitgeschakeld worden. Jan Knuiman 
nam er een zet of dertig voor om met een paard binnen 
te dringen. Het paard werd geruild tegen een belangrijk 
verdedigend stuk en toen kon Jan zijn aanval afronden. 
Jochem Woestenburg had aan alle verwikkelingen 
tegen Erika Belle een pion overgehouden. In de laatste 
twee uur van het duel bouwde Jochem dat voordeel 
knap uit. Erika Belle kon geen redding meer vinden en 
drukte als laatste de Arnhemse hand. Een prachtige 5½-
2½ zege was dus een feit. En daarmee was een einde 
gekomen aan een lange periode zonder zeges (klinkt 

toch net iets positief als een lange periode met alleen 
maar nederlagen). ASV toonde in dit duel ook maar 
weer eens aan hoe sterk de club in de breedte is. De 
vier invallers in ASV 3 scoorden namelijk 3½ punt. Voeg 
dat bij de twee zeges van Martijn Boele en Daan 
Holtackers in ASV 2 en de winst van Albert Marks in 
ASV 4 en de ASV-invallers scoorden bijna maximaal. 
Met het derde gaat het nu ook weer goedkomen. Martijn 
en Daan tankten zelfvertrouwen in ASV 2 en het derde 
won, dus ook daar is volop zelfvertrouwen. In het uitduel 
bij ZSG zal blijken of het gegroeide vertrouwen 
structureel gegroeid is. 

ASV 4 - Bennekom!! 
Anne Paul Taal 

Je speelt niet vaak een partij waarin beide spelers op 
elke zet blunderen, en waarbij het stellingsoordeel na 
elke ply verandert van winst naar verlies. Onderstaand 
fragment komt uit de vierde ronde van ons 
rapidtoernooi. Otto en ik stonden samen bovenaan. In 
ons onderlinge treffen was ik niet zo tevreden met het 
resultaat van de opening. Veel tijd verbruikend om naar 
kansen te zoeken vond ik tenslotte iets veelbelovends:  
 
Boel-Wilgenhof (rapid) 
 
 
(zie diagram rechts) 
 
 

Afgelopen zaterdag (Red: wanneer is dit stuk geschreven?) 
was weer het jaarlijks door Rini Kreeft gesponsorde 
rapidtoernooi in Bennekom. Dit was weer erg gezellig en 
goed bezet en zowaar een ASV winnaar in de C-groep 
met Henk Kuiphof, die 6 uit 7 scoorde. Klasse Henk !! 
 
Wat mij eigenlijk het meest opviel tijdens het toernooi is 
het respect waarmee de Arnhemse ASV 4 vedette Ruud 
Wille werd bejegend. Werd hij vorig jaar na zijn mooie 
winst op de Bennekommer Teunis Bunt nog een beetje 
spottend de wandelkoning genoemd, nu dit jaar na zijn 
fenomenale winst tegen Martijn Pauw werd dat in de 
Bennekommer wandelgangen de Arnhemsche 
Wandelkeizer! 
 
In de 1e ronde van het toernooi leidde dat ook meteen 
tot een paring waarmee dat respect werd onderstreept 
want favoriet Erik van der Doel werd meteen slaperig 
tegen het Arnhemsche fenomeen gezet. Om de 
Bennekommers voor volgend jaar weer wat in slaap te 
sussen deed Ruud niet erg zijn best en liet hij Erik 
keurig winnen. 

Maar nu  terug naar 9 oktober 2010, het was weer erg 
zonnig in het Lorentz en na de eclatante winst van ASV 
4 in de 1e ronde broeide er wat. Bennekom kwam zeer 
sterk en gemotiveerd aan de start en na 3 winstpartijen 
aan elke kant volgde een onwaarschijnlijk spannende 
slotfase met invaller Albert Marks en Ruud, 
Wandelkeizer, Wille in de hoofdrollen. 
 
Albert speelde zeer sterk en toverde met diverse fraaie 
offers Wim Thieme naar een nederlaag. Ruud werkt 
altijd op iedereen inspirerend en dit is ook in de partijen 
te zien! Nooit te beroerd om te werken en een stapje 
extra te doen ! Zelden zagen we een koning zo over het 
bord rennen! Martijn Pauw leek vaak een winnende 
combinatie te hebben en weer rende de koning 
onvermoeibaar verder en nadat Martijn uiteindelijk met 
weinig tijd nog op de klok het nutteloze van verder 
spelen inzag steeg er een luid gejuich op en het bleef 
nog lang onrustig bij de Chinees! 
 
Prachtig mannen! 

De slinger en de put 
Peter Boel 
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1.f5! exf5?  
1...Pf4! 2.Phxg6 Txh3!.  
2.Dd1?  
Dat leek me heel slim, maar nodig was 2.Pxf5+! gxf5 
3.Dd1 Dc7! 4.Txh5 Txh5 5.Dxh5 Tc1+ 6.Txc1 Dxc1+ 
7.Kg2 Dxb2+ 8.Kh3 Dxa2 9.Dg5+ Kf8 10.Dd8+ met 
remise.  
2...Pf4?  
Ook dit is ingenieus, maar zwart moest 2...Dc7! 3.Pxf5+ 
Kf8–+ spelen, waarna wit geen aanval heeft.  
3.Pxf5+ gxf5 4.Txh8 Txb2 

5.Tb8??  
Goede winkansen bood 5.Th5! Kf8 6.Dc1 Pd3 7.Dc3 Te2 
8.Txf5 en nu:  
A) 8...Txe3? 9.Dd2;  
B) 8...Pxe5!? 9.dxe5 (9.Txe5 Dh4 10.Da3+ Kg7 

11.Tg5+ Kh7 12.Tg2 Txg2 13.Kxg2 Dg4+ 14.Kf2 
Df3+=) 9…Txh2+! 10.Kxh2 Dh4+ 11.Kg2 Dg4+ 
12.Kf2 Dxf5+ 13.Ke1 en wit kan nog voor de winst 
gaan; 

C) 8…Pf2+ 9.Kg1 Ph3+ 10.Kf1 La6 11.Pg6+ Kg7 
12.Pxe7 Tc2+ 13.Ke1 Txc3 14.d5 en wit staat wat 
beter.  

5...Dg5??  
Wit loopt mat na 5...Txh2+! 6.Kxh2 Dh4+ 7.Kg1 Dg3+ 
8.Kf1 La6+. Pion h2 had dus gedekt moeten blijven. 

6.Df1?  
Direct nadat ik deze zet had gespeeld zag ik de winnaar: 
6.Dg1!! Tg2 7.Txb7!.  
6...Ld5!  
6...Txh2+ 7.Kxh2 Dh4+ is nu nog goed voor remise, maar 
inmiddels wil Otto meer.  

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
 

Steenstaat 90 
6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 

7.Td8!  

7...Pg2??  
7...Pe2! (dreigt 8...Pg3+ en mat) 8.Dg2 Dxg2+ 9.Kxg2 f4! 
10.exf4 Le6 en zwart staat beter.  
8.Txd5 Pxe3 9.Dg1??  
9.Dh3! wint ineens weer. Zwart heeft geen fatsoenlijk 
verweer tegen de dreiging 10.Tg1.  
9...Tg2  
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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10.Dc1?? 
10.Dxe3 Txh2+ 11.Kxh2 Dxe3 12.Tg1+ was nog goed 
voor gelijk spel, aldus Rybka. Misschien zit er zelfs nog 
meer in, maar de zwarte pionnen zijn sterk. Na de 
tekstzet verloor ik, al was het niet met 10...Txh2+ 
11.Kxh2 Dg2 mat!. 
 
Twee weken later was het opnieuw raak in de interne 
competitie. Een paardzet van Van Tolliaanse allure 
deed me uiteindelijk de das om. 
 
Boel - Hoogland  

In deze stelling kon ik 22.Le2 spelen, wat zetherhaling 
had betekend maar zwart ook andere mogelijkheden 
zou geven. Liever op zoek naar het initiatief:  
22.h5!? g5!? 23.g4!? 

Ook mogelijk was 23.h6!? Lf8 en de pion is in sommige 
varianten sterk, maar in andere zwak. 23...Lxh6 24.Th1 

Lg7 25.g4 fxg4 26.Pxe4 gxf3+ 27.Kxf3 vindt Rybka niks, 
maar mij leek het wel wat!  
23...Pxf2!?  
Vanwege dit speculatieve offer had ik lang zitten 
twijfelen over 23.g4. Zwart had overigens een goed 
alternatief: 23...fxg4 24.Pxe4 gxf3+ 25.Kxf3 g4+ (of 
25...Le5!? 26.Pg3 Df6+ 27.Kg2 h6) 26.Kg2 h6. De witte 
stukken staan goed, maar hij heeft niet echt iets.  
24.Lxf5!?  
Dit lijkt de meest praktische oplossing. Na 24.Kxf2 fxg4! 
(24...Dxe3+?! 25.Kg2 Df4 (25...fxg4?? 26.Lxh7+) is niet 
goed wegens 26.Lxf5) 25.Lxh7+ Kh8 26.Pg1 Df6+ 
27.Kg2 Te5! (net als in de partij is veld f5 heel 
belangrijk) heeft zwart vage compensatie.  
24...Pxg4?!  
Dirk overziet iets. Na 24...Lxf5! 25.Dxf5 Pe4 26.Pxe4 
Dxe4 27.Txb7! (na 27.Dxe4? Txe4 valt er een pion) 
27...Dxf5 28.gxf5 Txa3 29.Pxg5 Taxe3 heeft wit wel iets, 
maar niet zo veel.  
25.Lxc8!  

En wat nu? 
25...Pxe3+ gaat mis voor zwart: 26.Txe3 Dxe3 27.Te1 
Dxe1 28.Pxe1 Txe1 29.Pf3 Ta1 30.De2! (niet 30.Pxg5? 
T7xa3! 31.Dxh7+ Kf8 32.h6 T1a2+ met eeuwig schaak!) 
30...T7xa3 31.De8+ Lf8 32.h6!. 
Ook 25...Txc8 26.Df5 is niet aan te raden: 26...Pxe3+ 
27.Txe3 Dxe3 28.Dxc8+ Lf8 29.Te1 Dc3 30.Te8 Dg7 
31.Pe4 enz. 
25...Ph6!!  
Een fantastische schwindel, na een kwartier wanhopen 
gespeeld.   
26.Lxb7!?  
Ik wilde e3 niet geven na 26.Txb7 Txb7 27.Txb7, maar 
dat was mogelijk toch beter: 27...Dxe3 28.Pf1 Df4 
29.Ld7 g4 30.Pg5 Ta8 31.Dxh7+ Kf8 32.Dg6 Df3+ 
33.Pxf3 gxf3+ 34.Kxf3 fxg6 35.hxg6.  
Ook 26.Lf5 kwam in aanmerking, waarna 26...g4 
27.Lxh7+ Kh8 28.Pg1 Dh4 29.Pf1 Le5 30.Le4 erg 
onduidelijk blijft, maar toch goed is voor wit. De tekstzet 
heeft weer het nadeel dat de loper buitenspel staat.  
26...g4 27.Lc6?  
Dit leek me weer praktisch, maar zo krijgt zwart prima 
compensatie voor een pion. Cruciaal was opnieuw 
27.Pg1 Dh4 en nu pas 28.Lc6, of 28.Pe4!?.  
27...gxf3+ 28.Pxf3 Tf8 29.Te1 f5!  
 
(zie diagram op volgende bladzijde) 
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In deze reeds bedenkelijke stelling panikeerde ik met 
30.Df2? en werd ik na 30...De4 van de mat gespeeld. 
 
Genoeg geslinger om je in een diepe put te duwen. 
Gelukkig zit je soms ook aan de andere kant van de 
tafel. In de derde ronde van de KNSB trof ik tegen De 
Pion 2 (Roosendaal, niet Groesbeek) een uiterst 
vriendelijke jongen die ook op het bord aardig voor me 
was. 
 
Boel - Ho Hin Cheng  

In deze stelling moet wit het van e3-e4 hebben, al dan 
niet als pionoffer. Daarom was zwarts volgende zet een 
welkome verrassing. 

16...Pg4?!  
Na 16...0–0 17.e4 dxe4 18.Pxe4 Pxe4 (18...Tad8!?) 
19.Txe4 Dd7 heeft zwart zo te zien voldoende 
tegendruk tegen d4.  
17.Tf4  
Nu spotte ik een trucje voor hem en dacht: ‘Nee, dat 
gaat hij toch niet echt doen?’. 
17...Pxh2?  
Leuk bedacht, maar totaal irrelevant. Ik had de neiging 
om te zeggen: ‘Toe maar, pak zo die pion op j3 ook nog 
maar’. Wit komt tot zijn favoriete opstoot en het is 
meteen klaar.  
18.e4  
Zelfs 18.Kxh2 g5 19.e4 gxf4 20.exd5 ziet er 
veelbelovend uit.  
18...Lh4!?  
Het uitroepteken is voor de creativiteit. Ook hier kan wit 
het simpele 19.exd5!? overwegen, maar er is nog iets 
simpelers.  

19.Pxd5!  
De aardige pointe was 19.Txh4? Pf3+! 20.gxf3? Dg3+ 
met eeuwig schaak.  
19...Lf2+  
Het taaist was 19...Dd8. Daarop volgt 20.Pc7+ Dxc7 
21.Txh4 met stukwinst.  
20.Kxf2 cxd5 21.exd5+ Kf8 22.d6 Dc6 23.Dxf7  
Mat. 

Het Haags Weekendtoernooi 
Marco Braam & Koen Maassen van den Brink 

Marco: 
Het was weer een dolle boel dit jaar. 
Leuke club mensen (Koen, Jochem en ik 
met z’n drieën) en daarom heen zwierven 
nog meer leuke mensen die op eigen 
gelegenheid naar Den Haag waren 
getogen (Tony, Paul de F. ). We konden 
fijn blijven slapen het gehele weekend bij 
mijn broer die in een pittoresk huisje woont 
in Scheveningen. De resultaten waren 
wisselend, want Jochem vond dat hij wel 
een half schaaktoernooi kon combineren met een 

vakantie in Marakesh (Marokko) vanaf 
zaterdagnacht. Mentaal natuurlijk schier 
onmogelijk en hij eindigde dan ook met 2 
uit 4, en dan praten we inclusief bye, en 
tegen tegenstanders van niet boven de 
1900. Koen deed het uitstekend, hij 
scoorde 3,5 punten tegen serieuze 
tegenstanders. Het was helaas niet 
Tony’s toernooi, hij bleef steken op 1 punt. 
Daar waar Tony over het algemeen alleen 
organische logische zetten doet was het 

in Den Haag wat geforceerd. Jammer. 
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Ik behaalde 4,5 punten, en viel daarmee in de prijzen. 
Het hadden er 5,5 moeten zijn, maar door een 
onbegrijpelijke verkeerde hantering van de 
zettenvolgorde verloor ik in de tweede ronde. Ik zal het 
u allemaal laten zien. Ik ga maar gewoon een beetje 
mijn partijen af, niet te ingewikkeld analyseren, maar 
meer even wat flashie hoogtepunten, ook makkelijk te 
consumeren door de wat vluchtiger lezer. De eerste 
partij was een moeizame. Mijn tegenstander kwam niet 
opdagen en na een half uur wachten werd ik opnieuw 
ingedeeld. Je kunt zien dat ik maar wat manoeuvreer 
zonder duidelijk doel, totdat ik het zat was en actief op 
zoek ging naar de winst. De tegenstander ging namelijk 
duidelijk geen fouten maken.  
 
Jan Kommer - Marco Braam 1e ronde 
 
1.Pf3 Pf6 2.g3 c6 3.Lg2 d5 4.d4 Lf5 5.0–0 e6 6.Lf4 
Ld6 7.Lxd6 Dxd6 8.c3 h6 9.Te1 0–0 10.Db3 b6 
11.Pbd2 Pbd7 12.Ph4 Lh7 13.e4 dxe4 14.Pxe4 Pxe4 
15.Lxe4 Lxe4 16.Txe4 Pf6 17.Te2 Tfe8 18.Tae1 Tad8 
19.f4 Kf8 20.f5 exf5 21.Txe8+ Txe8 22.Txe8+ Pxe8 
23.Pxf5 Dc7 24.Dc2 Pf6 25.Df2 Pe4 26.De3 Pg5 
27.Kg2 Dd7 28.De5 f6 29.Db8+ Kf7 30.Df4 Dd5+ 
31.Kf1 Dh1+ 32.Ke2 Dg2+ 33.Kd3 Pe6 34.Dg4 Df1+ 
35.Kc2 Dg2+ 36.Kb3 Dd5+ 37.c4? oef, de val klapt 
dicht! 

37… Dxf5 hehe, eindelijk een beetje de boel naar mijn 
hand zetten…vanaf nu is het hakken en zagen. 
38.Dd1 b5 39.c5 Dd5+ 40.Kc2 Pxd4+ 41.Kc3 Dxc5+ 
42.Kd3 Dc4+ 43.Ke3 Pf5+ 44.Kf2 Dd4+ 45.Ke1 Dg1+ 
46.Kd2 Dxh2+ 47.Kc1 Dxg3 48.Dd7+ Kg6 49.Dxc6 
De1+ 50.Kc2 Pd4+  
 
Ronde twee, de onfortuinlijke partij… 
 
Marco Braam- Douwe Pietersma 
2e ronde Haags weekend toernooi 
 
Na: 44….Tc5? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als je even goed kijkt dan is het glad gewonnen voor 
wit, na 45 Pe6+! Is het zwaar materiaal inleveren voor 
zwart of mat gaan. Ik dacht echter dat het veel mooier 
kon na zo’n Boelseriaans voordeeltje (zie artikel van 
Peter Boel in het vorige ASV-nieuws). Ik speelde 
namelijk 45Dxc5, maar toen ik mijn Dame triomfantelijk 
neerzette op dat veld zag ik in een milliseconde daarna 
dat ik na 45…Dxc5 mijn paard niet meer op e6 mocht 
zetten vanwege de penning! 
Was nogal jammer, ik had hier veel last van 
zaterdagochtend. Gelukkig namen mijn vrienden me 
mee voor een wandeling, die lekker extra lang duurde 
omdat Koen een beetje matig navigeerde. 
Teruggekomen vol goede moed aan de volgende partij 
begonnen, tot nu toe was dit het toernooi van de 
smerige paardenzetjes.  
De volgende partij zit ook vol met miezerige dingetjes, 
uiteindelijk goed afgesloten met wederom veel 
materiaalverlies voor wit of mat, en hij koos voor het 
laatste… 
 
Geert vd Berg - Marco Braam  
Haags weekend toernooi, ronde 3 
 
1.c4 e5 2.Pc3 Pf6 3.d3 d5 4.cxd5 Pxd5 5.Pf3 Pc6 6.g3 
Pf6 7.Lg2 Lc5 8.0–0 0–0 9.e3 Lg4 10.Dc2 Pb4 11.Db3 
Le6 12.Da4 Pxd3 13.Td1 Ld7 14.Dc4 e4 15.Pxe4 Pxe4 
16.Dxe4 Pxc1 17.Taxc1 Ld6 18.Dxb7 Tb8 19.Dxa7 
Txb2 20.Pd4 Df6 21.Tc2 Tb4 22.a3 Ta4 23.Db7 Txa3 
24.Pb5 Tb3 25.Lc6 Lf5 26.Ta2 Lc8 27.Da7 Lxg3 
28.Pxc7 Lxc7 29.Dxc7 Tc3 30.Td6 Tc1+ 31.Kg2 Dg5+ 
32.Kf3 Dg4# 0–1 
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Zo en toen hadden we er ook echt even genoeg van. 
Gelukkig hadden Koen, Jochem en ik een bye, en mijn 
broer had ook een bye in de zin dat zijn kinderen bij zijn 
ex-vrouw waren. Hoogste tijd om Scheveningen een 
beetje te verkennen. 
Het was echter noodweer, en om te voorkomen dat 
onze fijngekapte hoofden nat en in de war raakten zijn 
we direct om de hoek in een fijn restaurant gedoken, 
genaamd Smaak. En smakelijk was het, Kingscrab met 
pompoensaus, Hertenbiefstuk, en een buitengewone 
crème brullé. En aan het laatste gerecht herkent men de 
hand van de meester. Al de gerechten uiteraard goed 
overgoten met rode Merlot en witte chardonnay. 200 
eurootjes armer gingen we vol goede moed naar de 
crazy piano’s bar. Ook alweer zo’n succes, paar uurtjes 
meelallen, biertjes drinken, lekker weer naar buiten om 
tegen de zee aan te praten, en in de stromende regen 
weer terug. Jochem vertrok die nacht rond een uur of 3 
naar Schiphol, en Koen en ik hadden nog zeker 5 
uurtjes slaap te pakken. 
Laatste dag van het toernooi. Licht brak, maar het 
moreel was goed. Het beloofde weer spannend te 
worden. Gewoon maar weer even de laatste twee 
partijen laten zien. 
 
Marco Braam - Boudewijn vd Haar  
 
1.e4 c5 2.Pc3 e6 3.g3 Pc6 4.Lg2 a6 5.d3 b5 6.f4 Lb7 
7.Pf3 Le7 8.0–0 h5 9.h4 Dc7 10.Le3 Ph6 11.Ph2 Pg4 
12.Pxg4 hxg4 13.Dxg4 0–0–0 14.Tac1 Tdg8 15.Df3 f5 
16.Df2 Dd8 17.Lxc5 Lxh4 18.gxh4 Txh4 19.Tfe1 Tgh8 
20.Le3 Df6 21.Kf1 b4 22.Pa4 Th2 23.Dg3 e5 24.Pb6+ 
Kd8 25.Dg5 Dxg5 26.fxg5 f4 27.Lg1 T2h5 28.Tcd1 
Txg5 29.c3 Tg4 30.d4 g5 31.dxe5 Pxe5 32.Ld4 Txg2 
33.Kxg2 f3+ 34.Kg3 f2 35.Kxf2 Pg4+ 36.Kg3 Th4 
37.Th1  

1–0 
 
De tegenstander heeft een aantal kamikaze-acties 
uitgevoerd, en uiteindelijk gaat het licht uit. Bovendien 
heeft na ruil het zwarte paard geen velden meer. 
Lekkah! 
De laatste partij is toch wel een vette uitsmijter. Mijn 
tegenstander was het hele toernooi al goed bezig met 
zijn pirc en moderne verdediging. Dit keer was hij echter 
iets te defensief en onderschatte hij een paar nare 
zetten. Kijk maar even het zijn maar 20 zetjes. 

Marco Braam - René Weerts  
haags weekend toernooi, ronde 6 
1.e4 g6 2.d4 d6 3.Pf3 Lg7 4.Lc4 e6 5.0–0 Pe7 6.c3 c6 
7.Lg5 h6 8.Lh4 Pd7 9.Pbd2 d5 10.Ld3 Pf6 11.Dc2 g5 
12.Lg3 Ph5 13.Le5 Lxe5 14.Pxe5 Pf4 15.Pg4 Peg6 
16.e5 0–0 17.Pf6+ Kg7 18.g3 Pxd3 19.Dxd3 Db6 
20.Df3 c5 21.Ph5+ en ondekbaar mat.  

Toch altijd link die moderne verdediging, zeker als je de 
koningspionnen roekeloos naar voren speelt. 
 
Koen won ook van alles die laatste dag, en het was 
zelfs nodig om tot de prijsuitreiking te blijven. Met een 
fijne nieuwe dgt-klok van het type 2010 vanwege een 
derde plaats togen we naar huis, en het was weer een 
onvergetelijk avontuur. Bedankt weer allemaal! We 
wilden ons nog inschrijven voor het vierkampen van het 
Corus maar dat zat al vol, we moeten onze pijlen dan 
maar weer op iets anders richten. 
 
Koen: 
Sinds enkele jaren bezoek ik regelmatig één van de 
mooie steden die ons land rijk is voor het spelen van 
een weekendtoernooi. Een paar weken terug ben ik 
samen met Jochem en Marco naar Den Haag afgereisd 
waar wij logeerden bij de broer van Marco. Marco's 
broer werkte als een katalysator op Marco's immer 
aanwezige behoefte om zijn gesprekspartners te 
overspoelen met quasifilosofische wijsheden wat ertoe 
leidde dat ik zaterdagavond bijkans gek werd van dat 
moeilijke gezwets. Gelukkig zijn er dan nog kroegen 
waar de muziek knetters hard staat en er platinablonde 
vrouwen op de bar dansen. We hadden het ondertussen 
goed op een zuipen gezet en de nacht die vloog voorbij. 
Zondagochtend half 10 zat ik logischerwijs redelijk brak 
achter het bord wat resulteerde in mijn gebruikelijke 
suffe opening. 
 
Maassen van den Brink,K - Segers,H [C47] 
Den Haag 2010, 14.11.2010 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.d4 exd4 5.Pxd4 Lc5 De 
hoofdvariant gaat verder met Lb4 maar deze zet kan 
ook prima.  
6.Pxc6 bxc6 7.Ld3 d6 8.h3 Dit is volgens mij een 
redelijk nuttige zet omdat het de manoeuvre Pg4-->Pe5 
eruit haalt.  
8...Le6 9.Lg5 h6 10.Lh4 Tb8 11.Tb1 Ld4 12.0–0 Dd7  
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De stelling is gelijk en ik probeerde een simpel plan te 
verzinnen. Ik had nog steeds last van de vorige avond 
en geen zin in moeilijke stellingen. 13.Pe2!? Zwart heeft 
nog niet gerokeerd en ik probeer hier gebruik van te 
maken. Ik lok mijn tegenstander in een penning.  
13...Lxb2!? 14.Dc1!  

Ik offer mijn dame tegen 2 torens. Het leek mij dat 
gezien de positie van de zwarte koning wit een 
makkelijker te spelen stelling heeft.  
14...Lxc1 15.Txb8+ Ke7 16.Txh8 La3 Dit is al een 
mindere zet en hierna sta ik al een stuk beter dan zwart. 
Betere zetten waren Lb2 en Lg5.  
17.f4!  

Het zwarte paard staat zeer ongelukkig en dreigt ook de 
doos in te gaan. Zwart kan zich alleen nog redden met 
zeer secuur spel. Mijn tegenstander komt hier echter 
met een aanvallende combinatie waar een groot gat in 
blijkt te zitten.  
17...Lxh3?? 18.e5 Dg4 19.exf6+ gxf6 20.Lg3+-  

Wit staat gewonnen.  
20...h5 21.gxh3 Dxh3 22.Tg8 Voorkomt schaakjes op 
de g-lijn waardoor zwart nu echt niks meer kan doen.  
22...h4 23.Lf2 a5 24.Pd4 c5 25.Te1+ Opgegeven. Wit 
kan de dame winnen of mat in 6 geven. 1–0 

ASV 5 start niet best maar wel met 2 punten 
Erik Wille 

VOORAF 
ASV 5 is dit seizoen ingedeeld in de noordelijke eerste 
klasse. De afstanden zijn dus wat groter, maar het is 
zeker verfrissend om eens tegen andere teams te 
spelen. Alleen WDC uit Duiven is een bekende van de 
Zuidelijke poule. Hoe ziet het programma van ons vijfde 
eruit: 
 
ronde 1: De Schaakmaat 1 – een jong en talentvol team 
ronde 2: WDC – voor ASV 5 altijd een zware kluif 
ronde 3: VDS – voormalig promotieklasser en nu ook 
titelkandidaat 
ronde 4: Schaakstad 4 – een geroutineerde ploeg die 
van elke tegenstander kan winnen 

ronde 5: VSG – voor dit team geldt hetzelfde als voor 
VDS 
ronde 6: Denk en Zet – na drie promoties op rij ook nu 
de grootste kanshebber voor plaats 1 
ronde 7: ZSG 2 – ook al oud-promotieklasser met een 
sterke top 
 
ASV 5 
Ons team zal dit jaar geleid worden door Barth Plomp. 
Barth doet een stapje terug uit het derde en neemt 
meteen de zware verantwoordelijkheid om het team 
door deze lastige poule heen te loodsen. Maar Barth 
beschikt over veel ervaring en een TomTom. Dus alle 
reden om daar vertrouwen in te hebben. Van het ‘oude  

(advertentie) 
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 vijfde’ bleven alleen Erik Wille, Abbes Dekker en Nico 
Schoenmakers in dit team. Dus niet alleen de nieuwe 
tegenstanders werken verfrissend, maar ook ASV 5 
verschijnt met een frisse groep aan de start. Martin 
Weijsenfeld verkoos net als Barth de doordeweekse 
avonden boven de negen zaterdagen in het vierde. En 
vanuit het zesde dat de titel op een haar na miste, 
komen Albert Marks, Rob van Belle en Ruud Verhoef 
over. ASV 5 verschijnt dus met een mix van routine en 
……. routine aan de start. 
 
1e ronde – de reis 
Voor de uitwedstrijd was alles strak geregeld. Half acht 
starten in het prachtige wijkcentrum De Stolp in 
Apeldoorn, dus kwart voor zeven vertrek vanaf 
Schreuder. Gewapend met TomTom, Phil Collins en 
een flinke dosis humor trokken we door de stromende 
regen naar Apeldoorn. En al snel bleek onze 
teamcaptain erover nagedacht te hebben hoe hij de 
manschappen op scherp kon zetten. Hij stuurde zijn 
bolide met vaste hand naar een parkeerterrein op 
enkele honderden meters van de speelzaal en niet naar 
het parkeerterrein dat tegen het speellokaal aan lag. 
Vervolgens liet hij zijn reisgenoten Albert, Erik en Rob 
uitstappen voor hij op de krappe plaats parkeerde. Na 
een minuut of tien stapte Barth ook uit; hij bleek op zijn 
gemakkie eerst de TomTom afgekoppeld te hebben. 
Erik en Rob deden intussen verwoede pogingen droog 
te blijven onder het minuscule parapluutje van Albert. En 
zie daar de subtiele tactiek van onze captain. Het bleek 
een oefening om de saamhorigheid in het team te 
vergroten. Het eerste dat Barth na het uitstappen aan 
ons vroeg was: “hebben jullie al gevraagd waar we heen 
moeten”. Nu was dat ongeveer het laatste waar we 
tijdens onze poging om droog te blijven aan gedacht 
hadden. We vertrouwden immers blind op onze captain 
en zijn TomTom. Barth sprak vervolgens een groep 
vrouwen aan en deze wezen hem de weg. Die route 
ging inderdaad rechtstreeks op De Stolp af, dus met 
Barth zijn kwaliteiten in de omgang met dames zat het 
wel goed. Althans dat dachten wij toen nog. 
 
1e ronde – de aanloop naar de wedstrijd 
Het spelen op een jeugdclubavond is een fenomeen op 
zich. Ik zag er de humor wel van in. Het was een komen 
en gaan van kinderen en ouders. Deur open, deur dicht, 
deur open, deur dicht. Nu lieten wij ons ook niet 
onbetuigd, want we waren Rob van Belle kwijt. Was hij 
dan toch van suiker en was het door de regen helemaal 
misgegaan? Hardop overlegden de ASV-ers wie Rob 
het laatst gezien had. Erik deed een zoektocht door het 
gebouw, maar in de kantine en ook rokend buiten (kan 
dat wel in de stromende regen?) was Rob niet te vinden. 
We wisten in ieder geval zeker dat hij in (de buurt van) 
De Stolp moest zijn. Het had er alle schijn van dat Rob 
door zijn teamgenoten geofferd was voor de goede 
afloop. Niets was echter minder waar, want Rob kwam 
na een kwartiertje ietwat verbaasd binnen stappen. “Oh, 
ik dacht dat we om acht uur begonnen”. De onrust was 
echter nog niet voorbij. De tegenstander van Nico was 
er niet en de wedstrijdleider schalde door de zaal tegen 
de Apeldoornse teamleider dat het toch wel verstandig 

was om even te gaan bellen waar betrokkene bleef. Die 
bleek de wedstrijd vergeten te zijn en kwam na een 
minuut of twintig binnen en begon als een dolle zijn 
zetten op het bord te gooien. Daarbij noteerde hij geen 
enkele zet en dat leidde vanzelfsprekend tot protesten 
van Arnhemse kant. De arbiter suste het en loste het 
met een tijdcorrectie (in het voordeel van de 
Apeldoorner ?!?!?!) op.  
 
Vermakelijk intermezzo 
Mijn tegenstandster kreeg uit onverwachte hoek een 
drankje aangeboden. “Wil je wat drinken. Ik heb geld 
meegekregen van papa”, vroeg overduidelijk het jongere 
zusje aan mijn opponente. Licht verstoord werd het 
aanbod afgewezen. De jonge spruit gaf echter niet op 
en probeerde het een kwartier later weer, juist op het 
moment dat ik ook een drankje wilde aanbieden. 
Opnieuw werd beslist geweigerd: “Dat vroeg je net ook 
al”. Ik durfde intussen niets meer aan te bieden en 
haalde maar een kopje koffie voor mezelf. Prompt stond 
mijn tegenstandster op om terug te komen met een 
colaatje ………. Ze dronk duidelijk niet van iedereen, 
want toen ik weer een drankje durfde aan te bieden 
werd daar ook voor bedankt. 
 
1e ronde – De Schaakmaat 1, de eerste uren 
Al snel kwamen we er achter dat Barth toch niet zo 
handig met dames was als wij voor het duel 
vermoedden. Al snel trapte onze routinier in een trucje 
en verloor de dame voor paard en loper. “Daar ben ik op 
internet ook al eens ingetrapt”, aldus Barth. Die 
opmerking gaf ons het vertrouwen dat het nog goed zou 
komen met onze stuurman. Hij kende de stelling immers 
en had al geoefend met paard en loper tegen de dame. 
Er bleek echter meer geoefend te zijn. Ruud Verhoef 
speelde zijn aanvalzetten vrijwel á tempo en kwam na 
een pionoffer de stelling van Remko Huzen binnen. Een 
schijnoffer met de toren leverde de dame op tegen toren 
en stuk. Ruud begon meteen een tweede aanval en won 
snel. Bij Nico Schoenmakers ging het ongeveer even 
snel mis. Enigszins van slag gebracht door de 
rommelige start van zijn partij liet hij een daverende 
aanval toe over de h-lijn. De stijl waarin hij werd 
opgevouwen, was groots. Dat moet gezegd worden. Het 
was aanvallen troef deze avond. Ook Rob van Belle 
vloog de koning van de speler van De Schaakmaat 1 
naar de strot. Met een stukoffer leek onze teammakker 
een mooie stelling bereikt te hebben. Helaas kwam Rob 
niet verder dan eeuwig schaak. Het was nog geen tien 
uur toen het al 2½-2½ was. Abbes Dekker kent vele 
openingen, maar deze avond kwam hij in een variant 
terecht die hij nog niet beheerste. Daardoor koos Abbes 
voor een te rustige en passieve aanpak. Langzaam 
maar zeker werd de ruimte kleiner en uiteindelijk 
sneuvelde er een stuk. De partij van Erik Wille verliep 
precies andersom. Hier was het de tegenstandster die 
de passiviteit verkoos. Erik vond het prachtig en 
rokeerde aan de andere kant en koos de koningsaanval. 
Toen deze dood dreigde te lopen, opende hij de lijnen 
voor zijn eigen koning, won in de hoek een toren, 
ontsnapte weer met zijn dame en ging niet mat. Een vol 
punt dus. 
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Mobieltje 
Net zo rond dit moment klonk luid de overbekende 
Nokiatoon door de zaal. Iedereen keek enigszins 
lacherig op wie de tijdstraf zou krijgen. Het bleek echter 
het mobieltje van de arbiter zelf die rinkelde. Tsja, en die 
kun je lastig straffen. 
 
1e ronde – door de afgrond heen naar winst 
Bij de 2½-2½ tussenstand moest gevreesd worden voor 
de eerste nederlaag. In de hal filosofeerden de 
uitgespeelde ASV-ers onder het genot van een biertje 
over de afloop. Albert Marks stond een pion achter in 
gedrongen stelling en hij had bovendien een flinke 
tijdachterstand. Dat zou een zwaar gevecht voor een 
half punt worden. Martin Weijsenfeld was een 
lopereindspel aan het forceren. Dat kon winst brengen, 
maar er was meteen ook verliesgevaar, want een foutje 
was zo gemaakt. Bovendien speelde Martin met vier 
minuten tegen 35 minuten bedenktijd, dus het moest in 
het lastige eindspel ook nog eens snel. Tsja, en dan 
Barth. Onze rots in de branding had zijn paard 
onaantastbaar in het centrum gezet. En zo kwam Barth 
ondanks de enorme materiaalachterstand niet direct in 
de problemen. Onze taxatie was in eerste instantie een 
kleine nederlaag. Maar na een kwartier klaarden onze 
gezichten op. Martin leek nu echt wat te hebben, maar 
of dat voldoende was voor de winst in zijn laatste twee 
minuten wisten we niet. Bij Albert was niet veel 
veranderd, maar aan de zetten van de tegenstander kon 
je merken dat hij zenuwachtig werd. Tegelijk speelde 
Albert op praktische kansen. En Barth, tsja Barth. Die 
stond nog steeds als een blok beton fier overeind en 
had ook niet zijn prachtige paard opgeofferd om een 
kwaliteit terug te winnen. We hadden nu goede hoop op 
4-4 en misschien wel iets meer. We zijn tenslotte 
optimisten en tellen alleen onze kansen en niet de 
gevaren. De wedstrijd sloeg om toen Alberts 

tegenstander op dameruil ging spelen. Albert sloeg het 
dekkende paard met schaak van het bord en veroverde 
toen de dame. De voorsprong was daar. De aandacht 
verplaatste zich naar Martins partij. Hij gaf 
noodgedwongen de eerste vrijpion op om een geofferde 
pion terug te winnen en aan een tweede winstpoging 
met de volgende vrijpion te beginnen. Het won een 
loper, maar hoe teleurstellend ook, wat restte was een 
eindspel met een randpion van de verkeerde kleur 
promotieveld. Remise dus. Maar het eerste matchpunt 
was een feit. Barth nam intussen de kwaliteit na lang 
nadenken nu wel en posteerde zijn beide torens op de 
tweede rij. Terwijl zijn toren op f2 plofte, bood Barth 
meteen remise aan. Tot ontsteltenis van alles wat De 
Schaakmaat was, nam zijn opponent het meteen aan. 
De euforie aan Arnhemse kant was groot. Met de storm 
in de rug waren de eerste matchpunten gehaald. 
 
De terugreis 
Het valt onze captain niet licht om zijn schapen bijeen te 
houden. Ditmaal was Albert Marks zoekgeraakt. We 
hadden zijn rugzak nog wel gevonden, maar verder 
geen spoor. Maar als een ASV-er zoek is, vind je hem 
meestal aan de bar. Zo ook nu. Albert genoot nog even 
na van zijn geweldige schwindle, die voor het team ook 
nog eens heel belangrijk was. Het was in Apeldoorn nog 
veel harder gaan regenen, dus de wandeling terug naar 
de bolide van onze captain was zeker zo nat als vier uur 
eerder. Ditmaal mochten we in de auto wachten toen 
Barth zijn TomTom aansloot. 
Ongetwijfeld de beloning voor onze 
prestaties. Een half uur later bereikten 
we een droog Arnhem. Vrolijk 
verdwenen de acht spelers als een 
dief in de nacht. Met twee gestolen 
punten. 

ASV 6 -PSV DoDO 2 
Robert Naasz 

ASV 6 is dit seizoen grondig gereviseerd en verschijnt 
aan de start met een nieuw jeugdig elan in de vorm van 
Umit Duman en Liedewij van Eijk. De andere spelers 
van het zesde zien er aan de buitenkant misschien wat 
ouder uit maar zijn nog jong van geest. Dit team vol 
leergierige schakers zal gaande het seizoen alleen maar 
sterker worden! 
 
Laten we kijken hoe het zesde de eerste ronde vaarde: 
 
De partij van Umit bereikte al snel het kookpunt. Zijn 
dame op f3 werd aangevallen door een zwart paard op 
d4. Umit dacht een tussenschaakje te kunnen geven 
met La4. Na het gemene b5 ging er echter een stuk de 
doos in en stortte de witte stelling volledig in. 0-1 dus. 
 
Liedewij speelde een fantastische partij. Met zwart 
drukte ze haar tegenstander helemaal naar achteren. 

Weliswaar stond ze een kwaliteit achter maar deze kon 
ze naar believen weer terug winnen. Het opzetten van 
deze prachtige partij kostte haar echter wel veel tijd. In 
het eindspel dat uiteindelijke ontstond en dat mij nog 
steeds remise-achtig leek ging ze door tijdgebrek ten 
onder. Niettemin een veelbelovend debuut in de 2e 
klasse! 
 
Naast mij speelde invaller Dick Hajee met wit tegen het 
Frans. Hij stuurde met vaste hand op remise aan. Zijn 
tegenstander probeerde het in een dichtgeschoven 
stelling nog een tijdje met twee paarden tegen paard en 
loper van Dick maar moest uiteindelijk in het 
onvermijdelijke berustten.  
 
Zelf kamp ik alweer een tijdje met een vormcrisis. Vorig 
seizoen ging het van kwaad tot erger. Eerst speelde ik 
nog wel aardig maar verprutste alles op het einde maar 
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langzaamaan gleed ik af naar een constant laag niveau. 
Er was er zelf een punt waarop ik me afvroeg of ik 
schaken nog wel leuk vond. Ja, zo erg was het, beste 
lezer. Na een schaakloze zomer heb ik de liefde voor 
het spel gelukkig weer teruggevonden (of vond zij mij 
terug?) en speel ik weer met plezier. Alleen de 
resultaten zijn er nog niet. In de interne doe ik vreselijk 
mijn best, offer torens voor pionnen & pionnetjes voor 
initiatief maar uiteindelijk verzand het elke keer in 
remise. De interne ronde voor deze wedstrijd liet ik me 
mat in 1 zetten door teamgenoot Hedser. Weinig reden 
tot optimisme dus.  
 
Zonder verwachtingen ging ik achter het bord zitten. 
Omdat de mail van Theo niet goed gelezen had dacht ik 
wit te hebben maar het bleek zwart te zijn. Ik wist de 
rating van mijn tegenstander niet en was niet bezig met 
wat als scenario’s. De opening nodigde ook uit tot een 
aanpak zonder al teveel pretenties:  
 
de Groot,G (1870) - Naasz,R (1727) 
Extern OSBO 2e klasse, 21.10.2010 
 
Stelling na 16.0–0  

Een lastige stelling. Plannen met f5 activeren de witte 
loper en zijn dus gevaarlijk. Loper e6 kan niet maar 
eerst slaan op b5 heft de spanning te vroeg op. Daarbij 
moet ik ook nog rekening houden met een eventueel b6. 
En f4 leek me ook een goede zet voor wit.  
16...Dd8  
Met het idee Db6 te spelen waarna ik dreig te slaan op 
b5 en f4 onaantrekkelijk wordt zolang de koning op g1 
staat. Alternatief was 16...a4 om te voorkomen dat wit 
a4 speelt. Het leek me echter dat een witte pion op a4 
ook een zwakte zou worden (zie de partij) en een zwarte 
pion op a4 zou continue dekking nodig hebben.   
17.a4?!  
17.f4 Db6  
17...Db6 18.Tb1 
Dit ziet er aardig uit maar blijkt niets uit te halen.  
18...Le6! 
 Het nadeel van de fianchettoloper: de witte pionnen op 
de damevleugel zijn zwak.  
19.bxc6?  
Dit verliest geforceerd een pion. Beter is bv 19.Da2 
zoals na de partij aangegeven door mijn tegenstander.  
Na 19...Pf6 staat zwart dan wel prettig.  

19...Dxc6 20.Pd5 Lxd5  
9 minuten over nagedacht terwijl er toch echt geen 
andere manier is om de pion te winnen....... 20...Pxa4?? 
21.Pe7+; 20...Dxa4? 21.Pb6  
21.cxd5  
21.Dxd5 Dxd5 22.cxd5 Pxa4³  
21...Dxa4  
Ik wist niet zeker of ik de pion kon vasthouden maar ik 
zag wel wat tactische grapjes die het terugwinnen 
moeilijk maakten. En zelfs als ik hem weer in moest 
leveren leek mijn stelling me beter. Als ik de pion kan 
verdedigen is het eenvoudig gewonnen.  
22.Ta1  
22.Pc3 is beter volgens Fritz. 22...Dd7 23.f4 f6 maar ook 
hier ziet wit de pion niet meer terug.  
22...Dc4 23.Tfc1  
Na  23.Txa5? hangt het paard: 23...Txa5 24.Dxa5 
Dxe2–+  
23...Da6 24.Ta3  

24...Pc7!  
Ik was erg tevreden over deze zet. Mijn tegenstander 
dacht dat 24...Pf6 zeker net zo goed was. De loper 
wordt na  25.f3 echter niet veel slechter dan hij al was 
en wat doet het paard dan op f6? Het paard op c7 dreigt 
een keer Pb5 en dekt a8 hetgeen is sommige varianten 
ook belangrijk kan zijn. OK, Fritz is het hier niet mee 
eens.....  
25.Tca1 a4 26.Pc3 Da5  
Pent het paard. Toen ik Pc7 speelde had ik gedacht hier 
26...Pb5? te spelen maar gelukkig zag ik nu dat dit niet 
gaat vanwege 27.Lf1  
27.De2 Db4 28.Da2 Pb5!  
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29.Tb1??  
Deze blunder voelde ik aankomen. Ook niet goed zijn 
29.Pxa4? Pxa3 en 29.Txa4? Pxa4 30.Pxa4 Pc3. Enige 
zet is 29.Pxb5 Dxb5 maar ook dan staat zwart natuurlijk 
erg goed zo niet gewonnen.   
29...Dxa3 0–1 Kijk, daar begrijp ik nou helemaal niets 
van! Zo’n partij win ik dan wel en ik deed niet eens echt 
mijn best! Dat geeft toch te denken. Moet ik om meer te 
winnen misschien wat minder mijn best doen? Voer voor 
psychologen…..en een stuk in ASV Nieuws? 
 
Marco moest de Caro-Kann zien te kraken maar beet 
hier zijn tanden op stuk. Hij kwam een pion achter en de 
zwarte stukken kwamen gevaarlijk binnen zeilen. Marco 
bleef echter loeren op zijn kansjes. Toen zwart zijn 
dame ruilde voor twee torens wist Marco met het altijd 
gevaarlijke duo dame+paard dusdanig veel paniek te 
zaaien in het zwarte kamp dat hij met eeuwig schaak 
kon ontsnappen. Later bleek het verhaal nog een 
staartje te hebben: 
 
Marco Braam - Hans Bloemen 
Osbo ronde 1, 03.12.2010 
1.e4 c6 2.Pc3 d5 3.exd5 cxd5 4.d4 Pc6 5.Lb5 a6 
6.La4 Pf6 7.Lxc6+ bxc6 8.Pf3 e6 9.0–0 Le7 10.Lf4 0–0 
11.Pe5 Db6 12.Pa4 Db5 13.c3 Pd7 14.Pd3 a5 15.b3 
La6 16.Pab2 c5 17.a4 Db6 18.dxc5 Pxc5 19.Le3 Dc7 
20.Te1 Pxd3 21.Pxd3 Dxc3 22.Pf4 Lb4  

23.Dg4 Df6 24.Ted1 Lc3 25.Tac1 d4 26.Ld2 Lxd2 
27.Txd2 e5 28.Pd5 Dd6 29.Pe3 Da3 30.Pf5 Dxc1+ 
31.Td1 Dxd1+ 32.Dxd1 g6 33.Pe7+ Kg7 34.f4 f6 
35.Dg4 Ta7 36.Pf5+ Kh8 37.Pd6 Td8 38.fxe5 fxe5 
39.Dg5 Tf8 40.Dxe5+ Tg7  

41.Pf7+ Kg8 ½–½ 
Marco: Hier had ik helemaal geen eeuwig schaak 
moeten geven maar na 41 h4 h6 (zwart moet uit de 
penning) 42 Pe8 Txe8  43 Dxe8+ pakt wit alle pionnen 
en is het snel uit. Ik was echter zo blij met remise na 
een hele partij slecht staan dat ik niet eens verder had 
gekeken. Volgende keer toch maar wel doen!  
 
De eerlijkheid gebied me te melden dat ik vanaf dit 
moment de wedstrijd niet meer strak gevolgd heb. Op 
basis van de tussenstand en de stellingen was duidelijk 
dat ASV 6 het niet zou gaan redden. Tevreden en 
gelukkig met mezelf zat ik dus een biertje te drinken in 
de kantine, me onderwijl af te vragen of het wel gezond 
is zo blij te zijn om zoiets onbenulligs……….heel slecht! 
Dit heb ik nog wel meegekregen: Theo was ergens een 
pion achtergekomen maar wist het toreneindspel te 
keepen. Jacques had, in een poging het tijdnoodspook 
te bezweren, nu eens wat vlotter gespeeld maar iets 
over het hoofd gezien. Hij kreeg een enorme materiele 
voorsprong. Echter, onder dreiging van mat in 1 moest 
hij alles plus rente teruggeven en verloor. Hedser 
speelde een moeilijke (zijn er andere?) Franse partij. Ik 
dacht dat hij verloren stond maar op het uitslagenbriefje 
stond remise. Hedser zelf heb ik niet meer gesproken.  
 
Goed, een terechte nederlaag dus. Een blik op de 
overige tegenstanders en hun rating leert dat het wel 
eens een lastig seizoen kan worden en de leercurve 
steil zal moeten zijn! De volgende wedstrijd tegen De 
Toren 6 moet hoe dan ook gewonnen worden. 
Veenendaal 3 kunnen we ook hebben en tegen Ede 2 
maken we zeker een kans. Tegen de andere teams 
zullen we boven onszelf en onze leercurve uit moeten 
stijgen. Wees gerust, ik zal daar in elk geval niet al 
teveel mijn best voor doen!  

-Epaulettenmat-  
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De 4e klasse van de OSBO-competitie is misschien wel 
de leukste klasse om te volgen. Partijen verlopen vaak 
onvoorspelbaar en er gebeuren vaak ook hele mooie 
dingen. Dus als ik Theo Jurrius voor zijn rubriek 
‘Plaatjes kijken’ een tip mag geven, dan liggen de 
plaatjes voor het oprapen bij ASV 9 t/m 13.  
 
Maar liefst vijf van de 39 4e klasseteams zijn namelijk 
van ASV en nog sterker met de teams van De Toren en 
De Sleutelzet erbij komen er zelfs negen vierdeklassers 
uit Arnhem. Menig Arnhemse derby staat ons dus dit 
seizoen te wachten. In de eerste ronde stonden er zo al 
meteen twee duels tussen ASV-teams onderling op het 
programma. ASV 12 en ASV 9 troffen elkaar en een 
week later deden ASV 13 en ASV 11 dat. De 
samenstelling van die teams behoeft wellicht wat 
toelichting. ASV 11 is ons vertrouwde veteranenteam. In 
ASV 9 en 10 spelen in totaal maar liefst vijf jeugdspelers 
mee. Dat betekent dat die teams wellicht wat meer dan 
gemiddeld invallers nodig hebben. Dat valt alleen maar 
te organiseren als er ook teams onder zitten die 
invallers kunnen leveren. En dat verklaart dan weer de 
samenstelling van ASV 12. In dat team zit geen jeugd, 
of het moeten spelers zijn in hun tweede jeugd. Op 
papier zijn door deze keuzes ASV 9 en 12 waarschijnlijk 
de sterkste teams. Of dat in de praktijk ook zo is, weten 
we in april 2011. Het zou mooi zijn als een van de teams 
promotie naar de derde klasse zou weten te 
bewerkstelligen, maar het spelplezier staat toch voorop. 
 
De onderlinge duels waren prachtige gevechten. ASV 
12 gaf ASV 9 dik op de broek. De uitslag viel wat hoog 
uit, maar op het cruciale moment scherp zijn, is nu 
eenmaal ook een kwaliteit en daar beschikt ASV 12 

over. Dat bleek ook in de tweede ronde toen ASV 12 De 
Toren 11 kansloos liet. En ASV 9 liet in de tweede ronde 
ook zien over veel kwaliteiten te beschikken. Zutphen 3 
werd op een grote nederlaag getrakteerd door het team 
van Jonathan van der Krogt. Leuk was het dat Xadya 
van Bruxvoort en Bent Schleipfenbauer hun eerste 
winstpartijen noteerden. 
 
Ook het treffen tussen ASV 13 en de veteranen van 
Henk Kelderman was een prachtige wedstrijd. ASV 13 
had met Niels Kooij, Fabian Engelhardt en Pieter 
Verhoef drie youngsters opgesteld en dat gaf op één 
bord zelfs een leeftijdsverschil van ruim 80 jaar. In 
moeilijke positie had daar de 12-jarige Fabian een truc, 
waardoor de 94-jarige Henk Kelderman sneuvelde. Na 
een enerverende strijd werd het 3-3 en daar was 
iedereen tevreden mee. ASV 11 kon het vervolgens bij 
Theothorne 2 in Dieren net niet bolwerken en dat gold 
ook voor ASV 13 tegen Doetinchem 3. ASV 10 is een 
bijzonder team. Onder aanvoering van André de Groot 
spelen drie jeugdspelers en twee debutanten in dit 
team. In het duel met de routiniers van Bennekom 4 
leverde de vechtersmentaliteit van dit nieuwe team een 
gelijkspel op. De youngsters Jan Pieter Lourens en 
Hugo van Essen pakten een half punt en Jos Aarntzen 
debuteerde met een fraaie overwinning. De wedstrijd bij 
De Toren 9 was heel bijzonder. Het treffen begon om 
half acht en toen om kwart voor negen de supporters 
binnenstroomden, bleken alle partijen al uit. Jos 
Aarntzen keek na een half uurtje eens naast zich en 
ontwaarde daar louter lege borden. ASV 10 had 
namelijk bliksemsnel een 0-3 voorsprong genomen. Aly 
Asad Najak en Pieter Verhoef pakten hun eerste zege 
bij de senioren en ook de dit seizoen bij ASV gekomen 
Jelle Noordhuis won. Uiteindelijk werd het zelfs 1-5. Het 

was de afsluiting van een 
week, waarin vier 
stadsderby’s tegen De Toren 
gewonnen werden. Dat is in 
ieder geval goed voor het 
zelfvertrouwen. 
 
Nog belangrijker dan de 
goede resultaten was de 
spelvreugde die er vanaf 
straalde. Het is leuk om te 
zien dat zoveel ASV-ers 
plezier beleven aan 
wedstrijden tegen andere 
clubs. Menig club zal jaloers 
zijn op onze vijf 4e 
klasseteams. Met die vijf 
teams is ASV een echte 
topper in de vierde klasse! 

ASV topper in de 4e klasse 
Erik Wille 
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Vraag aan de doorsnee Nederlandse schaker om de 
naam van een probleemcomponist te noemen en er is 
een grote kans, dat hij de naam van Jacobus Haring 
noemt. Dat is knap werk want Haring is al meer dan 
twintig jaar geleden overleden. Hij kreeg zijn grote 
bekendheid door naar de organisatoren van elk toernooi 
van een zekere omvang een probleem te zenden. Dit 
was bedoeld als reclame voor schaakproblemen en dat 
werd het ook. Het IBM-toernooi was de eerste, die het 
probleem accepteerde en publiceerde. Er kwamen ruim 
duizend oplossingen binnen. Toen hoefde men nergens 
meer na te denken; bij een toernooi hoorde gewoon een 
probleem. Andere componisten keken met een zekere 
afgunst naar dit resultaat, maar lieten hem de eer. Hij 
had het verzonnen. Maar ik herinner me nog goed hoe 
blij Goldschmeding was toen Michael Mogendorff  hem 
kwam vragen een probleem te componeren voor het 
Europees juniorenkampioenschap, dat toen in Arnhem 
gehouden werd. Haring had zich opgewerkt tot wat leek 
de enige echte Nederlandse probleemmeester, terwijl 
Nederland juist barstte van het talent op dit gebied. Zelf 
deed hij er niet hoogdravend over en noemde het 
gelegenheidscomponeren. Maar hij werd er wel een 
soort bekende Nederlander mee, ook al is dat voor een 
schaker natuurlijk nauwelijks mogelijk. Maar het leidde 
er toe, dat hij door allerhande verenigingen werd 
gevraagd iets over dit schaakonderwerp te komen 
vertellen, zelfs in  Sint Jacobi Parochie. Er was nog iets, 
waardoor hij bekend werd in de schaakwereld. Dat 
waren zijn figuurproblemen. Bij hem waren dat meestal 
cijfers of letters. Zoiets is ongelofelijk moeilijk. Ook grote 
componisten hebben er moeite mee om van zoiets een 
behoorlijk probleem te maken. Haring lukte dat als geen 
ander. Om te overtuigen zal ik een van zijn 
figuurproblemen hierbij afdrukken. 
Haring was ook druk bezig op organisatorisch vlak en 
wel als secretaris van de Bond van Probleemvrienden. 
Ook hier bouwde hij aan een reputatie en wel als 
humorist. Hij wist zijn verslagen altijd op te vrolijken met 
speelse waarnemingen, vaak opgehangen aan de 
politiek. “Schmelzer en Den Uijl liepen samen op. 
Lopers van ongelijke kleur.” Regelmatig kwam hij terug 
op het feit, dat de bond nauwelijks vrouwen als lid had. 
Dan schuwde hij ook niet gefingeerde brieven te 
schrijven, zoals deze van een dame: “Uw uitroepteken 
achter de paardpromotie is weerzinwekkend. Ik bedank 
per 1 februari. “ 
Haring werd in 1913 in Hoorn geboren. Hij leerde 
schaken van een oudere broer en ging op zijn elfde naar 
een club. Dat was toen tamelijk zeldzaam. Zeker ook 
het feit, dat hij ook lid werd van een damclub. Het zal de 
ASV-er wellicht verbazen te lezen, dat van hem ook 
ruim 200 damproblemen bekend zijn. Zijn overstapje 
naar schaakproblemen wordt dan begrijpelijker. Zeker 
als men weet, dat hij eerst studies ging maken. Die zijn 
makkelijker vergelijkbaar met damproblemen. Een 

damprobleem lijkt vaak op een partijstand. Zijn eerste 
probleem werd in 1932 in de Maasbode gepubliceerd. 
De redacteur van de rubriek in de Maasbode was de 
toen zeer bekende blinde componist Koetsheid, die 
gelijk zo’n lofzang op het probleem hield, waarvan hij 
wist, dat het een eersteling was, dat Haring (Joop voor 
de vrienden) besloot ermee verder te gaan. Niemand 
kon toen bevroeden, dat hij een grootmacht op dit vlak 
zou worden. In 1962 wordt hij door de FIDE benoemd 
tot  internationaal jurylid. In 1969 werd hij internationaal 
probleemmeester. Nu kunnen we zeggen, dat hij een 
van de drie internationale grootmeesters is, die 
Nederland ooit gehad heeft. De andere twee waren 
Visserman en Goldschmeding. Die benoeming vond 
postuum plaats, een jaar na zijn overlijden. Er is ook 
geen discussie meer over zijn talent. In de zeventiger en 
tachtiger jaren werd nog wel eens geopperd, dat hij 
bekend was, alleen omdat hij de toernooiproblemen 
mocht maken. In de probleemwereld werd hij al eerder 
erkend. Voor talloze compositietoernooien werd hij als 
jury gevraagd; ook in landen met een rijke schaaktraditie 
zoals Duitsland, Engeland en Hongarije. Ik schrijf hier 
jury en niet jurylid. Velen weten wellicht niet, dat een 
jury in de problematiek uit slechts één persoon bestaat. 
Daarin werd hij volkomen vertrouwd. Zijn internationale 
bijnaam The Dutch Wizard toonde al aan, dat iedereen 
wist, dat hij een rechtvaardige beoordeling kon 
uitspreken. Zelf vind ik het verhaal mooi over zijn 
leerproces in de problematiek. Volgens hemzelf heeft hij 
componeren geleerd door goed te kijken naar de 
problemen van anderen, die toen als grootheid golden, 
zoals Mansfield, Hartong e.a.  Dat neemt niet weg, dat 
hij spoedig een eigen stijl ontwikkelde, waarin batterijen, 
verleidingen en switchbacks (het terugkeren van 
stukken naar hun oorspronkelijke plaats) een hoofdrol 
vervulden. 
Haring heeft een groot oeuvre nagelaten. Voor het 
overgrote deel zijn dat tweezetten. Pas laat in zijn 
carrière heeft hij ook een aantal driezetten en 
meerzetten gecomponeerd. Het totaal komt uit op een 
kleine 1300 problemen. Maar Haring heeft nog meer 
nagelaten. Hij was waterbouwkundig ingenieur en werd 
ingezet bij de Deltawerken. Als je in de literatuur over dit 
andere kunstwerk de naam Haring tegen komt, dan is 
dat onze schaker. 
Vandaag kunnen we het zelf ook eens anders doen. 
Meestal gaan mijn stukjes over thematiek in problemen 
en geven we daar uitleg bij aan de hand van 
diagrammen. Vandaag kunnen we de hele ruimte 
gebruiken om voorbeelden te geven van het werk van 
Haring. Jullie moeten de problemen zelf maar oplossen. 
Ik geef altijd vier standen. Nu ook. Maar dat hoeft nog 
geen weekendje werken te worden. Ik geef wat 
karakteristieke tweezetten.  
Als eerste zijn eersteling, waarover ook in de tekst 
gesproken wordt.  

Probleemrubriek: Jac. Haring 
Hendrik van Buren 
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Daarna het probleem bij het IBM toernooi in 1974. Dit 
werd in veel kranten bij de schaakrubriek gepubliceerd 
en was de start van grote reclame voor het schaken.  

In de tekst valt ook over zijn figuurproblemen te lezen. 
Als voorbeeld geven we de tweezet, die hij voor de 64e 
verjaardag van Lodewijk Prins componeerde. Voor 
Euwe maakte hij overigens de tweezet ME, Voor de 
verjaardag van de USA het probleem 200 en voor zijn 
vrouw Jo de opgave JO. Let eens op, dat het hem 

gelukt is de twee letters in één kleur te houden.  

Haring kon als geen ander knutselen met 
schaakstukken. Dat blijkt ook uit het vierde probleem. 
Wij schreven nog niet over zijn vermogen om tweelingen 
te componeren. Hier is er een. Haring won er in Alma 
Ata in 1964 (toen Rusland. Nu Almaty in Kazachstan) de 
eerste prijs mee. Als je in het diagram pion e4 op f4 
plaatst ontstaat er een nieuwe tweezet. De problemen 
blijven wel met elkaar verbonden. 

10 10 10 10 10! 
Sjoerd van Roosmalen 

U kent deze schreeuw vast wel. Vooral bij 
voetbalwedstrijden is het roepen om de “tien” een teken 
dat één van de partijen volledig domineert en het ene na 
het andere punt maakt. De afgang van de tegenstander 
is compleet als de score in de dubbele cijfers belandt. 
Het is dat ASV2 op 19 oktober tegen Amersfoort2 maar 
acht spelers had, maar anders hadden we iets na de 
eerste tijdnoodfase ook: “tien, tien ,tien,” geroepen! 
 
Waar een ruime overwinning meestal erop wijst dat je 
veel sterker bent dan de tegenstander wees het bij ons 
op………. Ja waarop eigenlijk? In ieder geval niet op 
enige dominantie. Na  twee uur spelen waren er 
absoluut geen duidelijke stellingen op de borden om van 
veel voordeel maar te zwijgen. Zelf vond ik de stelling 
van Pascal wel prettig, maar dan kan ook er aan liggen 
dat ik dergelijke stelling beter begrijp dan de Aljechin 
van Koert, het Frans van Frank of de Catalaan van 

Daan.  
De eerste winstpartij kwam iets voor de tijdnood en 
paste in het beeld dat er geen beeld was te geven.  
John was namelijk rustig aan zijn partij begonnen en 
ook zijn tegenstander bouwde rustig op. Het witte 
voordeel van John begon echter langzaam af te nemen 
tot het moment dat zwart echt tegenkansen begon te 
krijgen. Meestal is zo’n omslag moeilijk voor de speler 
die in de verdediging wordt gedrukt maar nu was het 
anders om. In plaats van zijn tegenspel goed te 
benutten liet zwart zich een stuk ontfutselen via een 
combinatie. De wanhoopsaanval werd vervolgens door 
John keurig opgevangen. Eén tegen nul. 
 
Daarna eindigde mijn eigen partij. Mijn tegenstander en 
ik hebben de afgelopen 15 jaar al driemaal in 
verschillende toernooien tegen elkaar gespeeld. De 
constante factoren daarin zijn steeds dat we ongeveer  
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dezelfde rating hebben, ik steeds wit heb, hij veel te 
vroeg in tijdnood komt en ik steeds win! Dat mijn 
tegenstander er ook zo over dacht werd na de partij 
bevestigd. Hij had zijn teamleider vooraf verzocht om op 
een ander bord te spelen dat bord 1 aangezien hij dan 
waarschijnlijk tegen mij zou spelen. Shit happens, want 
ik zat toevallig op bord drie die dag! De partij was weinig 
boeiend. Ik vergooide mijn openingsvoordeel doordat ik 
iets kleins over het hoofd zag. Hij bood op zet 16 remise 
aan, maar aangezien ik alweer een half uur 
tijdsvoorsprong had, speelde ik door. Onmiddellijk 
offerde hij twee stukken tegen een toren en twee 
pionnen.  Een onprettige drukstelling volgde voor mij. 
Toen ik daar langzaam uitkwam liet zwart door zijn 
tijdnood de laatste remisekansen liggen. Twee tegen 
nul. 
 
Net na mij was Koert klaar. Na met zwart eerder 
voordeel gemist te hebben kreeg hij in de onderstaande 
diagram een mogelijkheid wat creativiteit ten toen te 
spreiden! Kijk er maar eens hoe zwart met een mooie 
zet wit de duimschroeven aandraait. 

Drie tegen nul 
 
Daarna invaller Martijn. Zijn voorbereiding vooraf had 
zich (zonder enige kennis van onze tegenstander) 
beperkt tot één variantje. U raadt al wat hij op zijn bord 
tegen kreeg! Hierdoor kwam hij met zwart zonder 
nadeel uit te opening en kon in het middenspel rustig 
gaan schaken. Ook hier verraste zijn tegenstander met 
een tussenzet die hemzelf een stuk kostte ( hé, ik begin 
een wedstrijdpatroon te zien!). Vier tegen nul. 
Over de wedstrijd van Frank zullen vast boeken vol te 

schrijven zijn, maar aangezien ik er weinig van mee 
kreeg en hij geen info aanleverde voor het verslag, zal ik 
er in dit ASV Nieuws kort over zijn, hij won! Vijf tegen 
nul. 
 
Tijdnood voorbij. Nog drie borden aan het spelen. De 
ultieme overwinning lijkt mogelijk. 
 
Daan houd in zijn Catalaan een gebruikelijk klein 
voordeeltje over aan de opening. Als zijn tegenstander 
gaat forceren weet Daan de strop extra aan te trekken 
via zetten als Da3, Db3, Dc3, Df3 en Dh3. Als de dame 
eindelijk de derde lijn verlaat geeft ze ook snel mat. Zes 
tegen nul. 
 
Fred had na een kleine twintig zetten twee paarden 
tegen een loper en een pion en had het punt eigenlijk al 
gerekend. Een kwestie van even uit spelen. Het zag 
ernaar uit dat hij als eerste klaar zou zijn en dus het 
verslag mocht schrijven. De nonchalance sloeg toe en 
zijn tegenstander wist in een eindspel haar laatste 
pionnen wel erg ver te brengen en Fred’s pionnen flink 
af te ruilen. Ver in de middag wist Fred toch het punt 
nog binnen te halen. Zeven tegen nul. 
 
Tja 7 – 0, dan krijgt zo’n laatste wedstrijd toch nog een 
aparte lading. De eer staat namelijk op het spel voor 
Amersfoort. Nota bene Pascal, degene die ik eerder een 
snelle overwinning had toegedicht, was nog bezig in een 
uiterst gecompliceerd eindspel. Zijn teamgenoten 
werden wat nerveus, het zou wel erg lullig zijn als hij als 
laatste juist zou verliezen. 
Hij had eerder zijn tegenstander in een wurgstelling, 
verloor toen een pion maar zette de druk er flink op 
zodat zijn tegenstander veel tijd moest besteden aan 
zijn verdediging. Die vond hij echter wel en Pascal 
kwam zelfs zeer slecht te staan. Zijn tegenstander mist 
in de tijdnood mat in 7 en even later mat in drie en bood 
van ellende met 20 seconden op de klok maar remise 
aan. En Pascal accepteerde het aanbod.  
 
7.5 – 0,5! Tja, de tien hebben we niet gehaald maar wat 
een uitslag!  
 
Ohja, Koert speelde d4 in de diagramstelling. Na Lxd4 
volgt Le2 en na de partijzet Pxd4 kwam Td8 waarna 
alles van wit gepend staat en materiaalverlies 
onvermijdbaar is. 

ASV 4 stuurloos zonder captain 
Erik Wille 

Hoe geweldig was ASV 4 op koers. Eerst werd onder 
leiding van captain Anne Paul Taal ASV 3 flink de oren 
gewassen en vervolgens werd kampioenskandidaat 
Bennekom in extremis geklopt. Een bijzondere prestatie 
en daar fleurde het vierde flink van op. Met de wedstrijd 
tegen het onderaanstaande Wageningen 3 voor de 
boeg leek een mooi seizoen aanstaande. Als altijd bleef 
captain Anne Paul Taal bescheiden. “Het is belangrijk 

dat we van Wageningen 3 winnen. Dan zijn we bijna 
veilig”, het kwam er uit alsof Martin Jol de verslaggever 
van Studio Sport na een hernieuwd moeizaam duel van 
Ajax te woord stond.  
 
 
We zitten dan nog in de weken voorafgaand aan het 
duel met onze Wageningse schaakvrienden. Dat is altijd  
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een periode, waarin de teamleiders van de eerste vier 
teams koortsachtig met elkaar overleggen over wie met 
welke spelers zal aantreden. Zo ook nu. Vier spelers 
moesten vervangen worden en dus moest er gepuzzeld 
worden wie zou doorschuiven en wie van de 
doordeweekse teams zou meedoen. En zo kon het zijn 
dat ASV 4 weliswaar compleet was, maar toch met drie 
invallers aantrad. Koen Maassen van den Brink ging 
met ASV 2 mee naar Zoetermeer, alwaar hij in 18 zetten 
won en Tony Hogerhorst (winst) en Anne Paul Taal 
(remise) gingen met ASV 3 mee naar Zwolle. En de 
keuze van die laatste invaller bleek een cruciale fout. 
Als er iemand van het schip moet, wordt natuurlijk nooit 
de kapitein overboord gezet. En wat te verwachten was, 
gebeurde. ASV 4 was volkomen stuurloos. 
 
Dat bleek al een week voor de wedstrijd. In het weekend 
zou het mailtje met de opstelling komen. En aangezien 
ik de eer had om te mogen invallen in het vierde en 
bovendien als stand-in teamleider mocht optreden, was 
ik niet bij de computer weg te slaan. Welke kleur zou ik 
hebben? Welke tactische verrassingen zouden er in de 
opstelling zitten. Maar hoeveel mail er ook kwam; niets 
van de captain. “Morgen maar eens bellen met Anne 
Paul”, bedacht ik me een paar dagen voor de wedstrijd. 
Op de vroege woensdag rolde er vervolgens een 
verrassend mailtje van onze supersub Jan Knuiman 
binnen. Het was een doorgestuurd mailtje, waarin Jan 
me meldde dat hij me die zaterdag tien over twaalf zou 
komen ophalen. In de tekst van het doorgestuurde 
mailtje las ik tot mijn verbazing de uitnodiging met de 
opstelling van Anne Paul Taal. In de adressering 
stonden zeven spelers. Ik was geboycot in de mail, 
maar stond wel in de opstelling. Want hoewel ik het 
kennelijk niet mocht weten, was ik wel opgesteld. 
 
Het moge duidelijk zijn dat er vervolgens wat 
prikkelende teksten over de lijn gingen en daar kwam 
steun voor van Jan Knuiman. De captain die zijn schip 
verliet voor het derde (toch nog ambitie op zijn oude 
dag) was flink aan de beurt. Zaterdag kreeg ik nog een 
telefoontje, ‘of er soms nog iemand afgebeld had’. “Nee, 
maar dat is niet zo vreemd als niemand weet dat ik 
teamleider ben”, antwoordde ik. Ruim na het 
afgesproken tijdstip verscheen Jan die zaterdag in 
Arnhem Zuid om mij op te pikken. “We moeten nog even 
naar presikhaaf, want daar moet ik tanken”, deed mij op 
het horloge kijken. Ik zei niets, maar bedacht al een 
noodscenario hoe ik tenminste de opstelling op tijd in 
Wageningen kon krijgen. Met nog een half uur tijd reden 

we tenslotte vanaf de benzinepomp voor ons clublokaal 
weg en Jan duwde het gaspedaal flink in. Op het 
dashboard lichtte steeds een tekst op die er op duidde 
dat Wageningen wellicht wat te snel dichterbij kwam.  
 
Aangekomen bij Vredehorst bracht Wageningen ons 
meteen de doodsteek toe. Enthousiast kwam iedere 
Wageningse schaker op ons af. Handenschuddend, 
“leuk je weer te zien”, kwamen we meter voor meter 
dichterbij de zaal. We passeerden de bar en zagen daar 
de rest van het team. Die waren al uitgeschakeld. Aan 
de bar was een gemoedelijk samenzijn gaande tussen 
enkele Wageningse supporters en de ASV-ers. Terwijl 
de spelers van Wageningen 3 helemaal op scherp 
stonden om hun eerste zege te halen, voelden de ASV-
ers zich al helemaal thuis. Een gezellig middagje 
Wageningen wachtte. Ieder vorm van scherpte was 
tijdens het eerste kopje koffie al door de Wageningers 
uit onze mannen geperst. 
 
Al snel bleek het succes van de Wageningse tactiek. 
Murat Duman speelde een pion op en die werd er zo 
maar afgeslagen. Jan Knuiman verzuimde materiaal te 
winnen en Erik Wille gaf zijn sterke opponent alle 
mogelijke aanknopingspunten. De vriendschap 
overwon, maar wij bleven met lege handen. Maar liefst 
vijf partijen eindigden in remise. Alleen Ruud Verhoef 
liet zich niet van de wijs brengen. Hij ving de aanvallen 
van de captain van Wageningen geroutineerd op en 
besliste zijn partij met een vrijpion. Als Arnhemse 
captain was ik solidair met mijn collega. Op de 40e zet 
(de eerlijkheid gebiedt te zeggen in verloren stelling) 
ging ik door de vlag (of kan dat niet met die DGT-
klokken). Helaas ging het bij Paul Tulfer ook mis. In een 
eindspel liet onze speler de vijandelijke vrijpion net iets 
te ver komen. En na de 40e zet miste Paul net de laatste 
truc, waarmee hij zijn opponent nog had kunnen laten 
sidderen. Het werd dus 4½-3½ en zo wierp de strategie 
van Wageningen zijn vruchten af. De nederlaag bedierf 
vanzelfsprekend de goede sfeer niet en toen we Jan 
Timman een gewonnen stelling in een nul zagen 
veranderen, voelden we ons al weer een stuk minder 
schlemielig. 
 
Mij restte nog slechts de taak Anne Paul te informeren 
over de afloop van het duel. Gelukkig kreeg ik de voice-
mail. Ik sprak het droeve bericht op een voor de 
gelegenheid passende toon in en zette daarna snel mijn 
mobieltje uit. Als deze ASV-Nieuws een paar weken uit 
is, zet ik de telefoon wel weer aan……….. 

Met node gemist: Captain Anne Paul 
Taal (hier in actie tijdens het rapid 
toernooi in Bennekom tegen latere 
winnaar GM Dgebuadze).  
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Voor de ASV-trainingen door Willy Hendriks wordt 
steeds aan de deelnemers gevraagd om eigen partijen 
of fragmenten in te sturen, die aansluiten bij de 
behandelde thema’s. Onderstaand partijfragment leek 
mij wel geschikt voor de training. Ik heb dat ingestuurd 
en Willy heeft het op 29 november j.l. behandeld. (Als 
mogelijke thema’s had ik voorgesteld: Winnen vanuit de 
opening; verzwakkingen; kwaliteitsoffer; koning in het 
midden (na 21… Lh4+); tijdelijke en permanente 
voordelen; remise (ipv. opgeven) in gewonnen stelling.)  
Mogelijk is het ook de moeite waard om het in ASV-
Nieuws te plaatsen voor andere liefhebbers !? 
 
Het betrof een wedstrijd aan bord 7 tussen Marcel Piket 
(2410) en John Sloots (2136) met als inzet voor de 
teams van Rotterdam en ASG het kampioenschap van 
de 1e klasse KNSB.  Ik geef de stelling met enkele 
inleidende zetten tot aan het (Russische) kwaliteitsoffer 
op de 17e zet. 

 
11. f5 Ld7 12. Lc4 Pe5 13. Pxe5 dxe5 14. g4 Lc6 15. 
Df3 h6 
Willy Hendriks geeft als interessant alternatief  15... O-
O-O!? 16. g5 (of 16. Ld5 Pxd5 17. Pxd5 Lh4+ 18. Kf1 
Lxd5 19. exd5 e4) (16.Lxf7 Txd2 17.Kxd2 Pxe4+ 
18.Pxe4 Lxg5+ hebben we tijdens de training vluchtig 
bekeken, bijv. 19.Kc3 Dxf7 20.Pxg5 Dc7 21.De3 
21.Da5+ 22.Kb3 Ld5+ 23.c4 Db4+ (maar niet 23… 
Lxc4+ 24.Kc2), maar het is allang en hoog tijd voor Fritz! 
en consorten) 16... Pxe4 17. Pxe4 Td4 18. Ld3 c4 19. 
Lc3 cxd3 20. Lxd4 d2+ 21. Kd1 exd4  aan. 
16. a5(?) Td8 17. Le3 Td4! (zie diagram) 
 
Jeroen Noomen (die op die dag de publieksexplicatie 
verzorgde) gaf als goed alternatief: 17… b5! aan, met 
als mogelijk vervolg 18.axb6 Dxb6 19.Txa6 Dxb2 (of 
19.b3? Db4 20.Ld2 Txd2!)  
 
 
 
 

N.B.  Tussen Dc7 en pion c2 staan nu nog 4 stukken. 
18. Lxd4 cxd4 19. Pd5 Lxd5 20. Lxd5 Pxd5 21. exd5 
Dxc2  
Mark Dvoretski vond tijdens de analyse na afloop van 
de wedstrijd, dat 21… Lh4+ 22.Kd1 0-0 (met als vervolg 
Te8, Td8 of Tc8) sterker zou zijn geweest, maar naar 
mijn bescheiden mening is de partijvoortzetting nog 
kansrijker voor zwart. 
22. O-O Lg5! 23. Tfe1 
Wel toonde Dvoretski aan dat 23.Tf2! Dc7 24.Te2 beter 
was geweest voor wit (want 23… Le3? faalt op 24.Dxe3 
en wint) 
Le3+! 24. Txe3 dxe3 25. Dxe3 Dxb2 26. Td1 O-O 27. 
f6 Db4  
Direct 27... g5(!) waarmee e5 voorlopig nog gedekt blijft, 
is beter (Dvoretski). 
28. Kh1 
Peter Boel stelde later in Schaaknieuws dat 28.fxg7 Td8 
29.Dxh6 Dxg4+ 30.Kf2 door beide spelers gemist werd;  
echter na 28… Dxg4+! 29.Kf2 Tc8 30.Td2 Tc4! 31.Dg3 
Df5+ 32.Ke2 Te4+ 33.Kd1 Df1+ 34.Kc2 (allemaal 
gedwongen zetten van wit) 34... Tc5 of 34... Te1 wint 
zwart. 
28.h3 was de enige zet voor wit. 
28… g5! 29. Dxe5 Dxg4 30. Tc1 Td8 31. d6 Df3+      
1/2-1/2 (??) 
 
Hier zag ik niet meer hoe dit gewonnen kon worden in 
de resterende minuten, en bood remise aan; ik had 
alleen naar de passieve varianten met 31.(of 33.)…Dd7 
32.Td1 Te8 33.De7 gekeken,  maar zelfs in dat geval 
wint zwart: 33… Txe7 34.fxe7 f5 bijv. 35.Te1 Kf7 met 
het idee Ke8, en dan - na Td1 - haalt zwart de pion op 
a5 op (bijv. via Db5 + Dxa5) en wint vervolgens met de 
damevleugelpionnen. Wit kan niets doen; de zwarte 
dame+koning houden de witte vrijpionnen onder 
controle.  
 
Direkt na de partij gaf Yochanan Afek aan dat (na 
32.Kg1) Dd3! winnend is, bijv. 33.Tc7 Dxd6 34.Dxd6 
Txd6 35.Txb7 Txf6 36.Tb6 Kg7 plus Te6 en Kf6 en Ke5 
met het idee Txb6 (op Tb7 komt dan f7-f5). Of 33.De7  

Piket-Sloots Rotterdam - ASG d.d. 6-2-1999 
John Sloots 
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Dxd6 34.Dxb7 Dd4+ 35.Kh1 Dd5+ of Dxf6! 
 
IM Mark Dvoretski, de bekende Russische trainer, 
verloor aan bord 1 van GM Victor Kortsjnoi. Aan bord 2 
maakte IM Rob Hartoch, als afblokker, op eenvoudige 
wijze zijn bekende remise met wit tegen GM Lembit Oll, 

die enige tijd later helaas een einde aan zijn leven 
maakte. 
En ondanks dat aan Rotterdamse zijde o.a. nog de 
spelers GM Winants, IM Jadoul, WGM Peng, IM Böhm 
en v.d.Vliet meededen, verloor ASG de wedstrijd slechts 
met 4-6 ! 

ASV 5 nog altijd niet groots, maar wel 4 punten 
Erik Wille 

Zo avontuurlijk als het eerste duel in Apeldoorn was de 
tweede confrontatie van ASV 5 niet. Het duel met WDC 
was echter zeker zo spannend. De mannen van het 
vijfde blijken echter goed met spanning om te kunnen 
gaan. Even na middernacht stond de tweede 4½-3½ 
zege op het scoreformulier. 
 
Een cruciale rol in de successen van het vijfde is 
weggelegd voor captain Barth Plomp. Iedereen heeft al 
kunnen lezen hoe zijn spelers door de stromende regen 
naar De Schaakmaat liet lopen om ze op scherp te 
zetten. Ditmaal had hij een nieuwe vondst. We speelden 
immers thuis, althans met zijn zessen. Twee pionnen 
waren door Barth vooruit gestuurd om een week eerder 
in Duiven de tegenstander alvast te kunnen analyseren. 
Albert Marks en Nico Schoenmakers waren zijn 
verkenners en Barth ging zelf mee als begeleider van 
het duo en persoonlijk chauffeur van Albert. De avond 
leverde met veel moeite een half punt op. Een week 
later bleek hoe sluw deze tactiek was.  
 
WDC kwam met een voorsprong op zak naar het 
Arnhemse en dat gaf de tegenstander van het vijfde 
duidelijk een ontspannen gevoel. De zes ASV-ers zaten 
echter boordevol adrenaline, omdat op zes borden vier 
punten gescoord moesten worden. In alle partijen joeg 
ASV op winst. Abbes Dekker verwaarloosde zijn 
verdediging daarbij enigszins, zodat hij op remise door 
zetherhaling moest ingaan. Martin Weijsenfeld zorgde 
voor de gelijkmaker. Na pionwinst in het centrum kreeg 
Martin de overhand. De vrijpion bracht al snel stukwinst.  
 
Leuk was het potje van Rob van Belle. Na 
grootscheepse stukkenruil kreeg Rob een 
remiseaanbod. Eerst wilde hij accepteren, omdat hij zijn 
stelling als minder taxeerde. Vervolgens zag hij ineens 
kansen en na dameruil wachtte een enerverend 
paardeindspel. Waarschijnlijk was de stelling steeds 
binnen de remisemarges, maar na een paardoffer van 
Rob op de vijandelijke vrijpion werden we toch wat 
zenuwachtig. Was Rob wel snel genoeg met zijn 
vrijpionnen? Subtiel spelend won Rob het paard terug 
en twee kale koningen lagen in het verschiet. Toch 
remise dus.  
Red: In deze tijd waarin de kranten bol staan van de 
openbaringen van Wikileaks mag ook ASV Nieuws niet 
achterblijven en moet het zijn (of haar?) journalistieke 
plicht vervullen. De waarheid moet boven tafel! Gelukkig 
was een van de correspondenten van uw clubblad 

getuige van wat er hier zich werkelijk afspeelde. De 
stelling was als volgt:  

In deze stelling  met zwart (Rob) aan zet werd tot remise 
besloten. Het lijkt inderdaad of alle pionnen van het bord 
gaan. Maar na  3...Kb2 4.Kxc6 a6! Eerst  4...b4 is ook 
goed. 5.Kb6 Kxa2 6.Kxa6 b4!  

is het zwart die wint. De variant werd direct na afloop 
van de partij aangegeven door Theo van Amerongen. 
Rest de redactie nog de hoop uit te spreken dat het 
bestuur van ASV en de betrokken speler zich niet 
genoodzaakt zullen voelen tot represailles te komen 
jegens de redactie. De redactie kan nu al melden dat 
het geheel conform de journalistieke richtlijnen nooit of 
te nimmer zijn bronnen zal onthullen.  
 
Er restten nog drie partijen. Daaronder die van mezelf. 
Ik liet mezelf al vroeg in de partij helemaal opvouwen. In 
plaats van te blijven staan, gaf ik een kwaliteit weg. Dat 
geeft wel wat ruimte als je alleen de onderste rijen hebt, 
maar de kans op succes wordt toch steeds kleiner.  
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Promotie - ASV 2 
Frank Schleipfenbauer, Koen Maassen van den Brink en Pascal Losekoot 

Na de rampentocht van 23 januari 2010 waarbij sneeuw, 
ontregelde dienstregelingen en omgevallen bomen op 
het spoor de reis bemoeilijkten was het dit seizoen in de 
3e wedstrijd de vraag gaan we dit keer weer met de trein 
of nemen we de auto naar het schone Zoetermeer? 
 
Daan had mij tot interim-teamleider benoemt (Omdat hij 
met ons 3e mee mocht) en op een of andere manier had 
ik een voorgevoel. 
Naar  Zoetermeer? Daar hadden we vorig jaar, na 
die reis, ook nog een gevoelige nederlaag 
geleden tegen het team van Botwinnik, dat 
naderhand kansloos degradeerde!  
 
Laten we deze wedstrijd maar eens gezellig in de 
auto voorbereiden.  
En dat bleek een juiste keuze.  
 
Terwijl de NS het voor elkaar kreeg het 
treinverkeer rondom Utrecht volledig te ontregelen 
door het hart van haar regelcentrale in de fik te 
steken (treinen was dus nagenoeg onmogelijk 
geweest) en de Margriet addicts met hun Margriet 
Winterfair de snelweg rondom Utrecht plaatselijk 
blokkeerden (Maar niet de A12) wisten wij de 
mannen van de Promotie, die ook in Zoetermeer 
thuis zijn, te ontregelen en de 2 matchpunten mee 
naar huis te nemen. 
 
De wedstrijd werd geopend door Koen met een mooie 
miniatuur. Dit vlotte punt was welkom mede omdat 
daarmee de verslaggever voor deze wedstrijd 
vastgelegd werd (Koen dus). 
De volgende punten lieten op zich wachten totdat de 
tijdnoodfase begon. 
 
Na min of meer degelijke remises van John, Theo en mij  
en een verliespartij van Martin zorgden de winst van 
Fred en het volledig onterechte verlies van Koert (Stond 
volledig gewonnen maar blunderde in de tijdnoodfase 
stukken weg) er voor dat we na de tijdnoodfase 3.5-3.5 
gelijk stonden. 
 

De enige die last had gehad van de verkeersinfarcten, 
Pascal Losekoot, mocht het beslissende punt pakken en 
deed dat met een mooie partij. Zie hiervoor het 
partijenblok. 
 
Het advies van de wedstrijdleider was er trouwens een 
om te onthouden, lekker eten in Zoetermeer?? Dat kan 
wel, maar dan moet je naar het oude dorp!  

Goed Indonesisch gegeten. Maar de volgende keer wel 
graag vooraf bespreken (was het advies van de 
gastvrouw). Bij deze dan. 
 
Partijenblok: 
 
Koen: 
 
Maassen van den Brink,Koen - Schuurman 
Hess,Arjen  
promotie - asv 2 Zoetermeer (3), 20.11.2010 
 
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Pc3 d6 Zwart speelt de moderne 
verdediging.  
4.f4 Pf6 5.Pf3 c6 Via zetverwisseling zijn we in de Pirc  

Het was dus wel duidelijk dat de punten van Ruud 
Verhoef en Barth Plomp moesten komen. Bij onze 
captain was dat goed mogelijk. In de opening was een 
pion buitgemaakt en daar kwam er later nog één bij. Bij 
Ruud was het veel lastiger. Oud-ASV-er Piet de Mol 
oefende druk uit op de damevleugel en had bovendien 
de gevaarlijke lange diagonaal richting de koning van 
Ruud in handen. Ruud daarentegen koos de aanval op 
de vijandelijke koning. En Ruud bewees weer eens dat 
het bij schaken om de koning gaat. De ASV-er ging 
recht op zijn doel af en bleek in de tijdnoodfase de 
doortastendere speler. Barth Plomp won intussen nog 
wat materiaal en ik gaf nog maar eens een kwaliteit 

weg. Dan hoefde ik daar tenminste niet meer op te 
letten. Het enige dat mij restte was spelen op trucs, 
vanwege de tanende bedenktijd van mijn opponent en 
zo zorgen dat Barth eerst het winnende punt kon 
veiligstellen. Geroutineerd deed onze captain dat en 
meteen gaf ik op. 4½ is immers genoeg en een langer 
lijden kon ik mezelf zo besparen. 
 
Opnieuw was het spannend tot de laatste seconde en 
opnieuw had Barth zijn mannen scherp genoeg achter 
de borden gekregen. Ik ben benieuwd wat Barth naar 
Beekbergen voor ons in petto heeft. Dan wacht immers 
de koploper. Ik vrees een boswandeling …….. 
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terechtgekomen. De laatste zet van mijn tegenstander is 
mij onbekend, C5 en 0–0 worden vaker gespeeld.  
6.e5!? Ik had geen zin om mijn tegenstander te laten 
rommelen met b5-->b4 dus besloot ik zelf om meteen e5 
door te zetten. Als zwart optimaal reageert is het vast 
niet goed voor wit maar in deze partij pakte het goed uit.  
6...dxe5? Lijkt mij geen goede zet. Het opent de f-lijn 
waar ik in de toekomst gebruik van ga maken. 7.fxe5 
Pd5 8.Le2 Lg4 9.0–0 Pxc3 10.bxc3 Ik was tevreden 
met deze stelling en Fritz geeft mij hier ook een mooie 
+1. Als zwart nu rokkeerd is er uiteraard nog niks aan de 
hand.  
10...Pd7?? Dit is een behoorlijk slechte zet die zwart 
snel in de problemen brengt.  
11.Pg5!  

11...Lxe2 11...Lf5 12.Pxf7 (12.Txf5 gxf5 13.Lh5 0–0 
14.Lxf7+ Txf7 15.Dh5 Pf8 16.Dxf7+ Kh8 17.Dxf5) 
12...Kxf7 13.g4 Pxe5 14.dxe5 (14.gxf5 gxf5 15.Txf5+ 
Ke6) 14...Dxd1 15.Lxd1 Lxe5 16.gxf5  
12.Dxe2 0–0 13.e6 f6 14.exd7 fxg5 15.De6+ Kh8 
16.Lxg5 Lf6 17.Lh6 Als zwart nu Tg8 speelt staan de 
meeste van zijn stukken vast en kan wit rustig op zoek 
naar de winst.  
17...Dc7? 17...Lg7 18.Lxg7+ Kxg7 19.Txf8 Dxf8 
20.Tf1+-  
18.Txf6! 

1–0 
 
Pascal:  
 
Losekoot,Pascal - van den Bergh,Jan [B35] 
KNSB Competitie Zoetermeer (3), 20.11.2010 

Een spannende partij. Ik vond dat mijn tegenstander de 
opening handiger had kunnen spelen. Hij komt passief 
te staan maar vindt wel telkens de juiste verdediging. 
Overigens vond hij achteraf dat hij de hele partij beter 
had gestaan en na mijn kwaliteitsoffer had moeten 
winnen. Beoordeelt u zelf!  
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 g6 Versnelde 
Draak.  
5.Pc3 Lg7 6.Le3 Pf6 7.Lc4 0–0 8.Lb3 8.0–0 Pxe4; 
8.Dd2 Pg4  
8...d6 8...a5 is de "echte" versnelde draak, want na het 
gespeelde d6 komt zwart in de "normale" draak terecht. 
9.f3 d5 10.exd5 Pb4  
9.h3 of 9.f3 Ld7 10.Dd2  
9...Ld7 10.0–0 Da5 11.f4 Pxd4 12.Lxd4 Lc6 13.Dd3 Dit 
blijkt nog allemaal theorie te zijn. Ik was al een half 
uurtje denktijd kwijt, mijn tegenstander tien minuten. Na 
13.e5 dxe5 14.fxe5 leek me dat de witte e-pion zwak 
zou zijn, maar dat valt wel mee: 14...Pe4 15.Pxe4 Lxe4 
16.De1 Dxe1 17.Taxe1; 13.De1 (dreigt Pd5) 13...Db4!  
13...Pd7 13...Tad8 14.Tad1 Pd7  
14.Lxg7 Kxg7 15.Tae1 even klaarzetten.  
15...Dc5+ onverwacht  
16.Kh2 b5?! een vreemde zet. Zwart neemt niet de tijd 
een toren op de c-lijn te zetten. 16...Tac8 is sterker.  
17.Ld5 (!) 17...a6 In de database is de volgende partij 
nog bekend, met een vreemd einde van de partij, wit 
staat wel beter maar... 17...Tac8 18.Lxc6 Txc6 19.Pxb5 
Dxc2 20.Dd4+ e5 21.Dxa7 1–0 Matulovic,M-Rajkovic,D/
Vrnjacka Banja 1974/EXT 99 (21)  
18.Lxc6 Dxc6 19.Pd5    

19...Tae8? Dit leek me een typisch geval van de 
verkeerde toren. 19...e6 20.Dd4+ e5 21.fxe5 Pxe5 
22.Tf6 Dc4 23.c3 Tad8²; 19...Tfe8²  
20.Te2 Kg8 21.Tfe1 a5 22.e5 dxe5 23.fxe5 wit dreigt 
nu e6.  
23...e6 Verplicht, maar de zwarte velden worden nu wel 
zwak; ook is het lastig voor zwart om nog spel te krijgen.  
24.Pc3 24.Pf6+ Pxf6 25.exf6 lijkt leuk (Dame naar h6 
spelen en het gaat mat) maar ik dacht dat zwart zich 
redelijk makkelijk kan verdedigen: 25...Td8 26.De3 
Dd6+ 27.Kh1 Dd4 oid.  
24...b4 De pion stond aangevallen.  
25.Pe4 Dreigt Dxd7 en Pf6+, vandaar:  
25...Td8 26.Dg3 (!) de dame is nu onderweg naar de 
koningsvleugel.  
26...Dc7 27.Pg5 Beter is 27.Tf2 Dxe5 (27...Tb8 28.Pg5  
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Interne competitie 
Erik Wille 

h6 29.Pxe6; 27...Pb6 28.Pf6+ Kg7 29.Te4 Pd5 30.Th4 
Th8 het is lastig erdoorheen te komen.) 28.Dxe5 Pxe5 
29.Pf6++-  
27...Kg7 Vraag: wat volgt er na 27...h6 28.Pxe6 fxe6 
29.Dxg6+ Kh8 30.Dxh6+ Kg8 31.Te3+-  
28.h4?! 28.Tf2! is veel sterker, want dat dreigt Txf7 
gevolgd door Pxe6 met een vorkje. 28...Tde8 bijv 
29.Tef1 Dxe5 30.Txf7+ Kg8 31.Dxe5 (31.Txf8+) 
31...Pxe5 32.Txf8+ Txf8 33.Txf8+ Kxf8 34.Pxe6+ Ke7 
35.Pc5 Pc4 36.Pa4 Kd6 37.Kg3 Ke5 38.Kf3 Kd4  
28...h5? Geeft wit alle ruimte om te manoeuvreren. 
28...h6 29.Pf3 Pb6! gevolgd door Pd5 of Pc4, en zwart 
staat goed.  
29.Ph3 Dc4 dreigt Dg4 met dameruil.  
30.Pf4 Th8 30...Dxa2 is te riskant: 31.Pxh5+ Kh7 
32.Dg5! gxh5 (32...Dxb2 33.Td2 gxh5 34.Dxh5+ Kg7 
35.Td3 Pxe5 36.Txe5 Txd3 37.Dg4+ Kh7 38.Th5#) 
33.Dxh5+ Kg7 34.Te3+-  
31.Dg5! dreigt onder omstandigheden Pxh5, Pxe6, 
Pxg6 of De7.  
31...Dd4 

Een belangrijk moment waar ik wat mogelijkheden mis:  
32.Tf1 32.Dxg6+ Heb ik gemist! 32...fxg6 33.Pxe6+ Kh7 
34.Pxd4 Pxe5 35.Txe5 Txd4 ik vermoed dat het 
eindspel gewonnen is voor wit.; 32.Td2 Dc5 (32...Dxd2 
33.Pxe6+ fxe6 34.Dxd2 Pxe5+-) 33.Ted1+-; 32.Pxe6+ 
fxe6 33.De7+ Kh6 is slechts remise door eeuwig 
schaak. 34.Dg5+ Kg7 35.De7+ Kh6 36.Dg5+ 32...Tde8 
33.b3 om vervolgens Tf3-g3 te spelen. 33.Td2 had ik 
wel gezien, maar niet dat na 33...Da7 34.Tfd1 zwart 
echt een probleem heeft. bijv. 34...Pc5 35.Df6+ Kh6 
(35...Kg8 36.Td8) 36.Pxh5 De7 37.Df4+ Kxh5 38.g4+ 
Kxh4 39.Kg1 -- 40.Th2#  
33...Dc5 34.Pd3 De7 35.Tef2 Thf8  

36.Tf6?! te frivool.  
36...Dd8 37.g4 37.T6f4 Dxg5 38.hxg5 Tc8–+  
37...hxg4? 37...Dc7; 37...Pxf6 38.exf6+ Kh7 39.gxh5 
Dc7+ 40.Pe5 Dxc2+ 41.Kg1 Dc5+ 42.Kh1+-  
38.h5 Pxf6 39.exf6+ Kh7 40.hxg6+ fxg6 41.Pe5 g6 is 
niet te verdedigen:  
41...Dc7 41...Tg8 42.Dh4#  
42.Dxg6+ Kh8  

43.Th1! Een mooie slotzet. Deed me denken aan idee 
Dh1 uit een matchpartij van Euwe-Aljechin, 1935. De 
batterij beschermt tegen elk schaakje. Slotzet... niet dus, 
de zwartspeler speelde nog ruim een half uur door, 
wellicht omdat het al 3,5-3,5 stond en hij elk kansje 
moest aangrijpen?  
43...Dh7+ 44.Kg1 Te7 45.Txh7+ 45.fxe7 Tf1+ geeft zo'n 
rommel  
45...Txh7 46.f7 Th3 47.Pd7 Tg3+ 48.Kh2 Th3+ 49.Kg2 
1–0 

De interne competitie is inmiddels 12 ronden oud en ook 
de eerste ronden van de bekercompetitie zijn 
grotendeels gespeeld. Daarnaast hebben we al weer 
twee rapidavonden achter de rug. Kortom: de 
competitiestrijd is in alle hevigheid ontbrand. Dus hoog 
tijd om weer wat standen te presenteren. En zoals 
meestal openen we met de tussenstanden in de strijd 

om het clubkampioenschap (in de drie groepen). 
 
Groep A 
De eerste groep telt 45 spelers, waarvan er 29 intussen 
een of meer partijen in de interne competitie hebben 
gespeeld. Het aantal spelers dat meedoet kan dus nog 
flink omhoog en als dat gebeurt, wordt de strijd meteen  
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een stuk leuker. ‘Je wordt gemist’, geldt dus echt voor 
de ASV-ers die nog niet speelden.  

Van de stand is natuurlijk nog weinig te zeggen, omdat 
niet alleen de punten bepalend zijn. Ik herhaal het nog 
maar eens: ook het aantal partijen is van belang. Pas bij 
25 gespeelde partijen kom je aan het eind van het 
seizoen in de eindstand. Dus: kom schaken! 
 
De top van het klassement herbergt voorlopig vooral 
spelers uit ASV 1. Alleen Pascal Losekoot uit ASV 2 en 
onze reservespeler voor alle zaterdagteams, Jan 
Knuiman hebben zich tussen dat geweld weten de 
plaatsen. Dat zoveel spelers van ASV 1 hoog staan, 
betekent dat zij met enige regelmaat de clubavond 
bezoeken en meespelen. Dat is een goede zaak voor 
ASV en menig club met KNSB-teams zal daar jaloers op 
zijn. Peter Boel ging dit seizoen weer geweldig van start 
met onder meer zeges op Guust Homs en Richard van 
der Wel. Twee weken geleden werd Peter echter een 
halt toegeroepen door Dirk Hoogland. Laatstgenoemde 
is trouwens toch goed op dreef met zeges op Theo 
Jurrius en Martin Weijsenfeld. Dat de concurrentie in 
deze groep moordend is, blijkt wel uit de tiende plaats 
van Guust Homs. Maar onze meervoudige 
clubkampioen komt echt wel weer bovendrijven. 
Uitstekende prestaties worden er verder geleverd door 

Tony Hogerhorst en Ruud Verhoef. Zij danken hun hoge 
klasseringen mede door hun uitstekende optreden in de 
teamwedstrijden, die ook meetellen in de interne 
competitie. Beide spelers wonnen al hun 
teamwedstrijden. Voor Ruud was dat al vier keer. 
Natuurlijk zijn er ook tegenvallende prestaties. Zo 
moeten de broers Wille en Theo Jurrius duidelijk nog op 
gang komen, maar wie weet zijn het diesels. Als die 
eenmaal draaien, dan zijn ze niet meer te stoppen. 
 
Groep B 
Deze groep telt 32 spelers, waarvan er al 24 tenminste 
één interne partij hebben gespeeld in de interne 
competitie. Dat aantal kan dus niet heel ver meer 
omhoog, maar het kan nog wel! 

 
Albert Marks is met storm in de rug van start gegaan. 
Slechts zijn teamwedstrijd met ASV 5 tegen WDC ging 
verloren. Onder meer Ruud Verhoef, Ruud Wille en 
Siert Huizinga werden slachtoffer van de dadendrang 
van Albert. Zijn score is dan ook bijna buitenaards goed. 
Maar ja, wie hoog staat kan diep vallen. En er zijn 
genoeg concurrenten van Albert die daarbij een handje 
willen helpen. Marco Braam en Jan Vermeer behoren 
ongetwijfeld tot die groep. Beide spelers hebben een 
uitstekende score en zij zullen dan ook nog lang 
bovenin te vinden zijn. Marco Braam klopte onder meer 
Jan Groen en Hedser Dijkstra en Jan Vermeer was te 
sterk voor Dick Hajee en ook al Jan Groen. 
Laatstgenoemde leidt dus nogal onder de vorm van de 
hooggeplaatsten, maar Jan Groen is op de weg terug  

  TOTAAL   
Nr Naam TPR score aantal 
1 Wouter van Rijn 2518 4.5 5 
2 Pascal Losekoot 2327 3.5 4 
3 Dirk Hoogland 2305 5.5 7 
4 Otto Wilgenhof 2292 6.0 8 
5 Leon van Tol 2291 6.5 9 
6 Peter Boel 2231 9.0 13 
7 Jan Knuiman 2213 3.5 4 
8 Frank Schleipfenbauer 2163 1.5 3 
9 Barth Plomp 2133 3.5 4 
10 Guust Homs 2107 5.0 9 
11 Remco Gerlich 2036 4.5 8 
12 Wouter Abrahamse 1982 5.5 9 
13 Koen Maassen vd Brink 1975 6.0 12 
14 Martin Weijsenfeld 1965 8.5 14 
15 Richard van der Wel 1964 1.5 4 
16 Tony Hogerhorst 1952 8.0 13 
17 René van Alfen 1951 5.0 8 
18 Ruud Verhoef 1946 8.5 13 
19 Daan Holtackers 1915 2.5 6 
20 Gerben Hendriks 1912 2.5 6 
21 Anne Paul Taal 1911 3.0 8 
22 Jochem Woestenburg 1902 3.0 7 
23 Erik Wille 1865 3.5 10 
24 Paul Schoenmakers 1860 2.0 5 
25 Martijn Boele 1823 2.5 7 
26 Siert Huizinga 1822 6.0 12 
27 Ruud Wille 1812 6.0 15 
28 Theo Jurrius 1739 0.5 5 
29 Rob van Belle 1706 3.5 9 

Groep A 

TOTAAL 
Nr Naam TPR score aantal 
1 Albert Marks 2085 9.5 11 
2 Marco Braam 1833 6.0 8 
3 Jan Vermeer 1784 7.5 13 
4 Robert Naasz 1779 5.0 9 
5 Tjé Wing Au 1760 3.5 8 
6 Désiré Fassaert 1759 3.5 9 
7 Theo van Amerongen 1742 3.5 7 
8 Hedser Dijkstra 1717 4.0 9 
9 Henk Kuiphof 1715 6.5 10 
10 Harold Boom 1706 4.0 8 
11 Jacques Boonstra 1695 2.0 4 
12 Jos Aarntzen 1675 5.5 9 
13 Abbes Dekker 1670 2.5 7 
14 Jan Groen 1647 3.0 8 
15 Dick Hajee 1646 5.5 12 
16 Hendrik van Buren 1631 6.0 11 
17 Frits Wiggerts 1590 3.0 7 
18 Frans Veerman 1573 5.0 10 
19 Harm Steenhuis 1572 2.0 7 
20 Tijs van Dijk 1571 2.5 5 
21 Walter Manschot 1566 2.5 5 
22 Tom Bentvelzen 1537 4.5 9 
23 Theo Koeweiden 1477 4.5 10 
24 Zekria Amani 1440 1.5 3 

Groep B 
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getuige zijn zege op Ruud Wille. Mooie scores zijn er 
ook nog voor Henk Kuiphof, Jos Aarntzen en Hendrik 
van Buren. Jos Aarntzen debuteert dit seizoen in de 
teams en won al twee keer voor zijn ASV 10.  
 
Groep C 
Deze groep groeit gestaag door de instroom van 
jeugdspelers en nieuwe leden. Inmiddels staan er 53 
spelers op de lijst, waarvan er al 33 ook in de onderlinge 
competitie speelden. 

 
De trotse koploper in deze groep is Herman de Munnik. 
Sinds Herman twee avonden in de week speelt (hij 
speelt op dinsdagavond ook bij De Sleutelzet), is hij niet 
meer te stuiten. Zo won Herman al drie partijen in de 
ASV-teams en zorgde hij ook voor een verrassing in de 
strijd om de ASV-beker door Jan Vermeer te kloppen en 
we hebben bij de stand van groep B gezien, dat Jan 
Vermeer ook in topvorm verkeert. Ook Bert Sigmond 
laat zien dat je van spelen bij De Sleutelzet beter wordt. 
Er zitten echter nog veel spelers op het vinkentouw. Zo 
zien we dat meervoudig kampioen Ko Kooman al weer 

een mooie score heeft. Maar de grootste concurrenten 
van de koploper zijn vooralsnog Ton van Eck, Liedewij 
van Eijk en Rob Rietbergen. Mooie scores zijn er ook 
voor Henk Kelderman en nieuwkomer Andries van 
Foreest. En natuurlijk is het prachtig om te zien dat we 
met Bent Schleipfenbauer en Floris van Capelleveen 
weer jong bloed in de groep hebben. Onder aanvoering 
van Xadya van Bruxvoort is die groep natuurlijk nog veel 
groter door de deelname van jeugdspelers in de teams. 
 
Het is wel aardig om een overzichtje te maken van de 
nieuwe gezichten en de instroom van de jeugd bij de 
senioren: 

Dit zijn de zes nieuwkomers van dit seizoen. Voor 
Saifudin Ayyoubi en René de Goey geldt dat het om een 
terugkeer op het oude nest gaat. Jelle Noordhuis en 
Kees Vogels zijn via de trainingen voor de 
beginnersgroep bij ASV terechtgekomen. Andries van 
Foreest wordt door zijn sterk schakende kleinkinderen 
uit Groningen gestimuleerd en zo vond hij de weg naar 
ASV. Daniëlle de Bos was afgelopen donderdag voor 
het eerst. Leuk dat we weer een groep nieuwe mensen 
op de club zien. Een deel van die nieuwe gezichten 
danken we aan onze jeugdopleiding: 

Een aantal van deze kinderen zien we al langer op de 
clubavonden. Dit seizoen is de groep echter flink 
gegroeid. We mogen ons gelukkig prijzen dat er weer 
een flinke groep serieus schakende jeugd is. Dat is 
goed voor de toekomst van onze club. 
 
Bekercompetitie 
In de Kroongroep is er nog niet veel gebeurd. Alleen 
Koen Maassen van den Brink verraste Theo Jurrius. 
Verder had Léon van Tol twee partijen nodig om oud-
bekerwinnaar Anne Paul Taal te verslaan. Ook Barth 
Plomp, Guust Homs en Dirk Hoogland plaatsten zich 
intussen voor de tweede ronde. In de bekergroep 
zorgde als gezegd Herman de Munnik voor een  

  TOTAAL   
Nr Naam TPR score aantal 
1 Herman de Munnik 1676 6.0 8 
2 Bert Sigmond 1618 3.0 3 
3 Ton van Eck 1600 5.0 8 
4 Liedewij van Eijk 1546 3.0 6 
5 Rob Rietbergen 1543 5.0 9 
6 Peter van Deursen 1528 2.0 3 
7 Horst Eder 1513 6.0 11 
8 Ko Kooman 1480 7.5 14 
9 Lion de Kok 1456 4.5 10 
10 Bent Schleipfenbauer 1437 3.0 4 
11 Arif Dundar 1429 5.0 7 
12 Jan Zuidema 1416 2.0 4 
13 Umit Duman 1408 2.5 6 
14 Bob Sanders 1403 5.0 10 
15 Remco Menger 1386 2.0 5 
16 Bob Hartogh Heys 1374 3.5 6 
17 Rob van Maanen 1340 1.0 3 
18 Hans Meijer 1325 4.0 11 
19 Andries van Foreest 1306 4.5 7 
20 Henk Kelderman 1276 6.5 12 
21 Jelle Noordhuis 1274 5.5 13 
22 Jonathan van der Krogt 1261 1.0 3 
23 Pim Rijmer 1248 5.0 10 
24 Hein van Vlerken 1235 6.0 12 
25 René de Goey 1163 1.0 2 
26 Floris v Cappelleveen 1150 0.5 1 
27 Phillip Stibbe 1108 3.5 8 
28 Jelmer Visser 1096 4.5 10 
29 Gerard Viets 1059 3.0 9 
30 Jan Diekema 1012 1.0 6 
31 Wim Peters 922 1.0 5 
32 Kees Vogels 737 0.0 2 
33 Daniëlle de Bos 590 0.0 1 

Groep C 

      Totaal     
Naam Gr ELO score aantal +/- 
Saifudin Ayyoubi A 1853 2.0 2 4 
Jelle Noordhuis C 1322 5.5 13 -33 
Andries v Foreest C 1223 4.5 7 23 
René de Goey C 1105 1.0 2 5 
Daniëlle de Bos C 984 0.0 1 -16 
Kees Vogels C 980 0.0 2 -20 

    Totaal     
Naam ELO score aantal +/- 
Xadya van Bruxvoort 1272 1.0 2 16 
Jan Pieter Lourens 1211 0.5 1 10 
Bent Schleipfenbauer 1078 3.0 4 60 
Fabian Engelhardt 1018 1.0 2 3 
Hugo van Essen 1012 0.5 1 12 
Niels Kooij 1011 1.0 1 11 
Pieter Verhoef 1007 1.0 2 7 
Floris v Cappelleveen 1006 0.5 1 6 
Aly-Asad Najak 1002 1.0 2 2 
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Een aantal van deze kinderen zien we al langer op de 
clubavonden. Dit seizoen is de groep echter flink 
gegroeid. We mogen ons gelukkig prijzen dat er weer 
een flinke groep serieus schakende jeugd is. Dat is 
goed voor de toekomst van onze club. 
 
Bekercompetitie 
In de Kroongroep is er nog niet veel gebeurd. Alleen 
Koen Maassen van den Brink verraste Theo Jurrius. 
Verder had Léon van Tol twee partijen nodig om oud-
bekerwinnaar Anne Paul Taal te verslaan. Ook Barth 
Plomp, Guust Homs en Dirk Hoogland plaatsten zich 
intussen voor de tweede ronde. In de 
bekergroep zorgde als gezegd Herman de 
Munnik voor een daverende verrassing, 
maar zijn zegetocht eindigde toch al in de 
tweede ronde. Henk Kuiphof liet zich niet 
verrassen. Toch was er ook in de tweede 
ronde een verrassing. Jos Aarntzen klopte 
namelijk Dick Hajee. Begin januari start de 
derde ronde in deze groep. Spreek snel een 
datum af als je nog moet spelen. 
 
Rapidcompetitie 
In deze titelstrijd is de enorme strijd tussen 
onze toppers opvallend. Iedereen wil deze 
titel schijnbaar graag winnen. Otto Wilgenhof is na acht 
ronden de koploper. Otto deelt de koppositie met Guust 
Homs. Barth Plomp is verrassende derde en ook Martin 
Weijsenfeld staat verrassend hoog. De volledige stand 
vindt u in En Passant, dus die herhalen we hier niet. Wel 
even de top tien: 

En dan eindigen we deze rubriek bijna traditiegetrouw 
met de ranglijst van ELO-stijgers: 

In deze top tien zien we veel bekende namen, die het 
ook goed doen in de strijd om de drie 
clubkampioenschappen. Het is echter nog vroeg in het 
seizoen, dus wellicht zien we in de komende ASV-
Nieuws ineens iemand die nu nog bij de grootste dalers 
staat ineens in het bovenstaande 
overzicht staan. En bij grootste 
dalers staan gerenommeerde 
namen als Theo Jurrius, Guust 
Homs, Martijn Boele en Jochem 
Woestenburg. Zet ‘m op heren, 
het klassement van de stijgers 
wacht op jullie. 

Nr Naam Tot. 
1 Otto Wilgenhof 6.0 
2 Guust Homs 6.0 
3 Barth Plomp 5.5 
4 Martijn Boele 5.5 
5 Remco de Leeuw 5.5 

Nr Naam Groep ELO score aantal +/- 
1 Albert Marks B 1881 9.5 11 103 
2 Bent Schleipfenbauer C 1078 3.0 4 60 
3 Wouter van Rijn A 2239 4.5 5 58 
4 Herman de Munnik C 1518 6.0 8 58 
5 Ruud Verhoef A 1882 8.5 13 54 
6 Tony Hogerhorst A 1891 8.0 13 53 
7 Dirk Hoogland A 2150 5.5 7 52 
8 Pascal Losekoot A 2038 3.5 4 50 
9 Robert Verkruissen A 1983 3.0 3 43 
10 Arif Dundar C 1321 5.0 7 41 

Nr Naam Tot. 
6 John Sloots 5.5 
7 Martin Weijsenfeld 5.5 
8 Richard van der Wel 5.0 
9 Peter Boel 5.0 
10 Daan Holtackers 5.0 
11 Wouter van Rijn 5.0 
12 Wouter Abrahamse 5.0 

Uitslagen en stand Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

Ronde 1, 05-10-2010  
Horst Eder Jan Vermeer 0-1 
Rob Cornips Dick Hajee 1-0 
Albert Marks Robbert Lubbers 1-0 
Hans Donker Ko Kooman 0-1 
Frits Wiggerts Gerrit Jansen 1-0 
Ronde 2  
Horst Eder Rob Cornips 0,5-0,5 
Ko Kooman Albert Marks 0-1 
Jan Vermeer Frits Wiggerts 0-1 
Dick Hajee Robbert Lubbers 1-0 
Gerrit Jansen Hans Donkers 0-1 

Ronde 3  
Albert Marks Frits Wiggerts 0-1 
Rob Cornips Ko Koman 0,5-0,5 
Dick Hajee Horst Eder 0-1 
Hans Donker Jan Vermeer 1-0 
Robbert Lubbers Gerrit Jansen 1-0 
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Het is alweer heel gewoon dat we elke donderdagavond 
naar het Activiteitencentrum Schreuder gaan voor ons 
wekelijkse potje schaak. ASV voelt zich er echt thuis en 
dat is mede te danken aan de geweldige samenwerking 
met de leiding van het Activiteitencentrum. Op de laatste 
vrijdag van november stond het Activiteitencentrum bol 
van de activiteiten. De mensen die in het 
activiteitencentrum werken organiseerden de 
najaarsmarkt, waarop ze de producten die ze 
doordeweeks vervaardigen aan belangstellende 
verkochten. Veel familie van de medewerkers, maar ook 
een aantal ASV-ers hadden de moeite genomen de 
markt te bezoeken.  
 
De medewerkers van het Activiteitencentrum Schreuder 

hadden zich veel moeite getroost om de gasten een 
warm welkom te geven. Zo was er koffie en thee met 
overheerlijke zelfgebakken koek en heerlijke broodjes. 
En als je koek of een broodje nam, dan werd je keurig 
uitgelegd hoe het gemaakt was. En vervolgens werd er 
ook nog aan het zelfvertrouwen van de gast gewerkt. 
“Het is echt niet moeilijk om te bakken. Dat kunt u zelf 
ook”. 
 
Het was een genoegen om te zien met welk 
enthousiasme de medewerkers hun waar aanprezen. Zo 
waren er in de timmerwerkplaats prachtige vogelhuisjes, 
houten treintjes, gefiguurzaagde kerstboompjes en 
kapstokjes te koop.  

Najaarsmarkt 
Erik Wille 

ronde 4, gespeeld op 02-11-2010 
Frits Wiggerts Rob Cornips rem 
Albert Marks Hans Donker 1-0 
Ko Kooman Walter Manschot 0-1 
Jan Vermeer Fritz 8 rem 
Gerrit Jansen Dick Hajee 0-1 
Martijn Boele Wijnand de Boer 1-0 

Hans Donker Rob Cornips 1-0 
Frits Wiggerts Dick Hajee 1-0 
Ko Kooman Martijn Boele 1-0 
Walter Manschot Fritz 8 0-1 
Wijnand de Boer Jan Vermeer 0-1 
ronde 6  
Hans Donker Rob Cornips 1-0 
Frits Wiggerts Dick Hajee 1-0 
Ko Kooman Martijn Boele 1-0 
Walter Manschot Fritz 8 0-1 
Wijnand de Boer Jan Vermeer 0-1 

ronde 5      

Stand na ronde 6 seizoen 10/11 
Nr Voornaam Naam Score Rating Gesp. TPR Grp 
1 Frits Wiggerts 4,5 1757 6 1871 A* 
2 Hans Donker 4 1685 6 1803 A 
3 Rob Cornips 3,5 1808 6 1736 A 
4 Ko Kooman 3 1607 6 1740 B* 
5 Albert Marks 3 1756 5 1745 A 
6 Jan Vermeer 2,5 1766 6 1663 A 
7 Fritz 8 2,5 1895 3 1907 A 
8 Dick Hajee 2,5 1663 6 1517 A 
9 Walter Manschot 2 1585 3 1698 A 
10 Martijn Boele 2 1949 3 1798 A 
11 Horst Eder 1,5 1587 3 1752 B 
12 Gerrit Jansen 1 1052 5 1190 B 
13 Henk ter Horst 0 1473 0 1473 B 
14 Henk Kuiphof 0 1629 0 1629 A 
15 Hans Derendorp 0 1435 0 1435 A 
16 J.C. Wagemans 0 1000 0 1000 B 
17 Wijnand de Boer 0 1493 3 1412 B 
18 Robbert Lubbers 0 1468 3 1113 B 
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Maandagavond 8 november, de zoveelste derby tegen 
onze Arnhemse zuiderburen. Ik speel aan bord 1 tegen 
Rob Brachten. Ron is een collega van me. We werken 
beiden in Oss bij een groot Amerikaans farmaceutisch 
bedrijf. Ron werkt bij de afdeling EHS, voorheen bekend 
als SHE en daarvoor HSE. Deze afkortingen staan voor 
respectievelijk Environment Health and Safety, Safety 
Health and Environment en Health Safety and 
Environment. Toen we nog een iets kleiner Nederlands 
bedrijf waren heette deze afdeling Veiligheid en Milieu 
(kort: V&M). Nu wil het geval dat onze locatie in Oss met 
ingang van die maandag ‘geaudit’ zou worden op het 
gebied van veiligheid en milieu. Ons bedrijf is zo 
onnoemelijk groot dat het complete afdelingen heeft die 
uitsluitend tot taak hebben andere afdelingen te 
controleren op zaken als bijvoorbeeld veiligheid. En zo’n 
club zou dus twee volle weken alles gaan inspecteren. 
En Ron wordt vanuit zijn werk geacht deze mensen te 
begeleiden. Zo’n interne audit is heel zwaar en 
vermoeiend voor diegenen van de locatie die er bij 
betrokken zijn. Ron had dus duidelijk andere dingen aan 
zijn hoofd dan schaken. En dat wist ik. Kortom, ik ging 
dat doen wat ik me voorgenomen had niet te doen, 
namelijk  mijn best:  
Naasz,R (1727) - Brachten,R (1660) 
Extern OSBO 2e klasse (2), 08.11.2010 

10...Pcxe5? Op het eerste gezicht lijkt dit goed met de 
loper die hangt op c4 maar dat is het niet.  11.Pxe5 
Pxe5  

De stelling waar het om draait. Ik speelde hier 
12.Dxd4?? nadat ik heel veel tijd had besteed aan het 
kijken naar 12.Lxf7+ Kxf7 13.Dh5+ g6 14.Lxe5 gxh5 
15.Lxc7 waarna ik niet wist of ik dan beter of slechter 
stond. In deze variant is het simpele 13. Lxe5 veel 
sterker. Koen had dit gezien in de twee seconden dat hij 
naar mijn stelling had gekeken.... Maar nog beter en 
simpeler is waar Marco tijdens de analyse/
therapeutische sessie na afloop mee kwam namelijk  
12.Lxe5! Dxc4 13.Ld6!+- en de stukken kunnen de doos 
in.  
12...d6 Wit heeft compensatie voor de pion maar ook 
niet veel meer.  
13.Pa3 0–0 14.Tac1 Dd8 15.Pb5 Pxc4 16.Dxc4 Le6 
17.De2 Dd7?! 18.Tc7 Dd8  
 
 
(zie diagram op de volgende bladzijde)  

En in de aangrenzende kamer waren er prachtige 
kerstkaarten, agenda’s en notitieboekjes. In de 
expositieruimte in de kantine werden handtasjes en 
handwerkjes aan de man gebracht. Het is mooi om te 
zien met hoeveel energie en plezier de medewerkers 
aan de slag waren. ASV heeft aan de Schreuderhuizen 
een belangrijke partner, omdat wij door die 
samenwerking in een prachtige zaal kunnen schaken. 
Maar het is ook goed te zien dat de huur die wij betalen 
terecht komt bij een groep mensen die met zoveel 
passie in het Activiteitencentrum hun dagbesteding 
verrichten. Respect is op zijn plaats voor de begeleiders 
en de ouders die deze najaarsmarkt mogelijk maakten. 
En omdat het zo leuk was nog één plaatje. 
 
 

Zesde haalt zes punten in derby tegen zesde 
Robert Naasz en Hans Rigter 
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19.Txe7? Vraag me niet waarom maar ik dacht dat dit 
een kwaliteit won..... Na het voor de hand liggende 
19.Txb7 kan ik op winst spelen.  
19...Dxe7 20.Lxd6 Dd7 21.Lxf8 Kxf8 Goed, ik heb mijn 
pion terug maar de stelling is nu wel erg vervlakt.  
22.Td1 Dc6 23.Pd4 Dc4 24.Pxe6+ Dxe6 25.Dxe6 fxe6 
26.Kf1 Ke7 27.Tc1 Td8 28.Ke2 Td7 29.Ke3 Kf6 30.h3  
Ziek van mijn gestuntel bood ik hier maar remise aan 
hetgeen na wat overleg werd aangenomen. Ron kon 
vroeg naar huis om de volgende dag weer fris verder te 
gaan met de audit!  

½–½ 
 
Naast mij beleefde Hans zijn eigen avontuur. De mail 
waarmee hij de partij verzond naar de redactie was 
voorzien van het volgende stukje dichtkunst dat ik u niet 
wil onthouden: 
 
Hans:  
 
Misschien heb je wat aan de volgende partij 
Hij komt uit de handen van mij 
Ik had het beter moeten spelen 
Maar nu veel later kan het me niet veel meer schelen 
Het is meer dat er nog wat van te leren is 
of heb ik het mis? 
 
Stefan Antonevic-Hans Rigter 
Toren VI – ASV VI bord 2 
 
1 e4 e6  2 d4 d5 3 Pc3 Lb4 4 Ld3 c5 5 Lb5+? Ld7 6 
Lxd7 Dxd7 7 xd5 Dxd5 8 Pf3 Lxc3 9 xc3   
 

Hier staat zwart wat beter, na het tempoverlies van de 
witte loper en de afruil daarna van de slechte loper van 
zwart.  Zwart heeft vooral de grip op c4 en de 
dubbelpion, terwijl zwart een loperdiagonaal a3-f8 heeft, 
maar daar vooralsnog niet zo veel mee kan bereiken.  9 
…. Pc6 was aangewezen, maar hoe kan het gaan als je 
plotseling fantasieën krijgt over lang rokeren met zwart 
en de witte koningsstelling aanvallen. Daarom speelde 
ik de slechte zet:  
9 …. c4 10 0-0 Pf6 11 La3 Pbd7 12 De2 b5  13 Te1  
De stand is nog in evenwicht.  
13 ….  h6 weer een zwakke zet: dacht aan het 
afhouden van een paard op g5 bij een lange rochade.  
14 Pe5 Db7 15 Pxd7 Dxd7 16 De5 Tg8 17 f4  0-0-0 
Kan helemaal niet, maar ik had al veels te veel tijd 
opgesoupeerd, nog maar 25 minuten voor het restant 
van de partij. Na Pd5 in plaats van lange rochade was 
er nog niets aan de hand geweest.  
18 Dc5 schaak Kb8 19 Tb1 en doodeenvoudig 
pionverlies.  
19….. a6  20 Dxc4 Tc8  
Aanval op f4 door Dc7 ipv Tc8 was ook beter geweest.  
21 Lc5 Ka8 Alles loopt uitermate voorspoedig voor wit 
en de zwarte opzet is totaal ontkracht.  
22 Db4 Pd5 23 Da5 Db7 dame op de diagonaal gezet 
ook onder het motto je weet maar nooit.  
24 g3 !? g5!  25 c4!? 

Wit heeft een nauwelijks te stoppen aanval op poten 
gezet en gaat thematisch verder door de c-pion op te 
spelen, maar soms moet je wel eens even wat extra 
opletten.  Zwart slaat na c4 met zijn paard op f4   
(25….Pxf4), waarna plots mat dreigt op g2. Het paard 
op f4 kan niet worden geslagen vanwege opening van 
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de g-lijn en een direct mat. Dus bestaat dit “tussendoor 
probleempje” voor wit uit een tweetal mogelijkheden, 
namelijk weglopen met de koning naar f2, wat niet voor 
de hand ligt of het fraaie Te4. Deze toren is 
onschendbaar vanwege mat via Dxa6 en Da7mat. Wit 
speelde inderdaad Te4  (26 Te4) en na deze laatste zet 
heeft zwart plotsklaps toch een fraaie ontsnapping die 
de kansen doet keren. Ziet u welke? 
Door de beperkte tijd die ik nog had – ongeveer 9 
minuten – ging het in de partij goed fout en na  
26… Ph3+ 27 Kf1 , f5  28 Txb5, Txc5  29 xc5, xe4  30 
txb7, Kxb7 gaf zwart het na een paar zetten op. 
Waar zat hem nou de oplossing voor zwart?  Na 26 
….Ph3 schaak speelde zwart ook nog het zwakke 27 
Kf1 Wit moet hierna vechten voor remise!  Zoals 
gezegd: wat had zwart nu moeten spelen? (zie aan het 
einde van dit stuk) 
 
Op basis van dit stuk zou u de indruk kunnen krijgen dat 
het zesde een slechte avond had. Niets is minder waar! 
Maar blijkbaar inspireerd een teleurstellende remise of 
een pijnlijke nederlaag meer tot het schrijven van een 
stukje dan een overwinning: bijna alle overige spelers 
van het zesde konden een vol punt bijschrijven. 
Einduitslag; 2-6! 
 
Met name de overwinningen van Liedewij en Umit 
waren natuurlijk mooi, voor beiden het eerste volle punt 
in de tweede klasse. De stijgende lijn is ingezet en nu 
doorzetten. En mogelijk krijgen sommigen van ons een 
kans op revanche, 6 december spelen we voor de beker 
nog een keer tegen de Toren 6. Mogelijk meer daarover 
in het volgende nummer van ASV Nieuws. 
 
 
 
 
 

Oplossing: 
27 …..  Tg6!!!!    

28 Txb5 als vervolg, verliest snel ook al staat het leuk. 
Zwart komt dan eerst. 28 Tf6schaak en de witte koning 
heeft eigenlijk geen fatsoenlijk veld meer. Via g2 en 
slaan op h3 loopt binnen de kortste keren mat en na het 
gaan naar de e-lijn  (29 Ke2) slaat de zwarte dame met 
schaak de toren op e4. (29…Dxe4schaak)  Wanneer de 
witte koning nu naar d1 gaat is het mat in drie. 30 Kd1 
Tf1schaak  31 Kd2 De1schaak 32 Kd3 Pf2mat. 
Wanneer de witte koning naar d2 gaat is het mat in elf!!  
Dan na 28 Tf6 schaak de toren er maar tussen 29 Tf4. 
Zwart gaat dan als volgt verder: 29….Txf4schaak (en 
deze toren is onkwetsbaar vanwege Df3 schaak en snel 
mat.) 30 Ke1 De4schaak en winst. 
Wit zal dus de voor de hand liggende zet 28 Txb5 
moeten laten en vervangen door een betere. De enige 
kans voor wit ligt in het opnieuw spelen met de toren e4  
naar e3 of e5. Verdedigende zetten met de dame naar 
e1 bijvoorbeeld of met de toren gaat fout voor wit. Na 
beide zetten (28 Te3 of Te5) in de computer te hebben 
gezet komt er een enorm woud van varianten langs. De 
toren naar e3 verliest uiteindelijk waarschijnlijk voor wit 

en naar e5 kan wit nog net 
met de schrik vrij komen met 
max. remise. Het voert hier te 
ver door om een groot aantal 
varianten de revue te laten 
passeren, maar voor de 
liefhebber ga eens het een 
en ander na! 
Weer is eens bewezen dat er 
zich soms echt onverwachte 
mogelijkheden voor kunnen 
doen; je soms ook niet te 
snel de moed moet opgeven 
en nog eens even verder 
moet kijken en voor mij geldt: 
Speel eens wat sneller! 
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