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Van de redactie 

De koning is dood, leve de koning. Wat er 
al een tijdje aan zat te komen is nu werke-
lijkheid geworden,  we hebben een nieuwe 
koning. Als overtuigd republikein hebt ik 
het hier natuurlijk niet over W. A. van Bu-
ren maar over Magnus Carlsen. Helaas (ja, 
ik vind het jammer) heeft Anand het niet 
kunnen bolwerken.  
 
Ondanks mijn republikeinse inslag toch 
een koninklijk tintje in dit nummer van ASV Nieuws want 
de ex-koningin schijnt in Arnhem geweest te zijn. Meer 
hierover kunt u dus verderop lezen.  
 
Marco doet verwoede pogingen de navelstreng  met ASV 
door te knippen maar het lukt nog niet helemaal. Geluk-
kig maar, hij verblijdt ons met een heuse kerst column 
deze keer.  
 

Heel veel stukken over problemen deze 
keer. Naast de vaste Probleemrubriek 
twee stukken over het oplostoernooi dat 
bij ASV heeft plaatsgevonden. U kunt dus 
lekker puzzelen met de Kerst.  
 
De redactie wenst u fijne feestdagen en 
veel leesplezier. Tot volgend jaar! 
 

Robert 

Van het bestuur 

Deze aflevering is éénmalig eigenlijk een Van de Voorzit-
ter, want tijd voor gezamenlijk schrijven ontbrak in deze 
hectische schaakmaand. 
 
Drukke maanden liggen achter ons met als publicitair 
hoogtepunt de opening van Rozet, het nieuwe onderko-
men van onder meer de bibliotheek. Prinses Beatrix 
opende dinsdag 10 december het prachtige gebouw. Ze 
werd getrakteerd op muziek, dans en ……… schaken! 
Kinderen van ASV, De Toren en De Sleutelzet voerden 
een Levend Schaakspel op. De zetten werden bedacht 
door de wethouders Martijn Leisink en Gerrie Elfrink ge-
steund door enkele kinderen. Hans Böhm praatte de 
voorstelling aan elkaar. ’s Middags verzorgde Hans 
Böhm een show “Schaken tegen de Beer” in Café De 
Heeren van Aemstel. En de lange openingsdag werd af-
gesloten met twee herhalingen van het openingspro-
gramma. Het Levend Schaak werd daarbij door zo’n 200 
mensen gadegeslagen. In de avondvoorstelling speelde 
Ruud Janssen blind tegen drie jeugdspelers. De ope-
ningsactiviteiten werden op zaterdag afgesloten met een 
simultaan tegen Willy Hendriks. Maar zelden zal het 
schaken zo prominent in beeld geweest zijn bij een der-
gelijke happening. De organisatie ervan was intensief, 
maar het was goede PR voor het schaken en de Arnhem-
se schaakclubs. In oktober en november hebben we in 
Rozet ook nog demo’s verzorgd voor de Bibliotheek. 
Kortom: om ASV kun je niet heen! 
 
De externe competitie is weer in volle gang en de 13 
teams boeken redelijk goede resultaten. Er wordt enthou-
siast gestreden voor de punten en ons aantal teams 
maakt nog altijd indruk. Ook de interne competitie loopt 
goed. De opkomst is groot en de clubavonden zijn vooral 
ook heel gezellig. Leuk is ook dat we de laatste weken 

weer veel nieuwe gezichten kunnen verwelkomen. Fan-
tastisch dat het schaken hier zo leeft. De Fischer Rando-
mavond op Sinterklaasavond was goed bezocht en onder 
leiding van Nico Schoenmakers werd het een feestelijke 
avond. 31 oktober was ook een bijzondere clubavond. 
Het was die dag 122 jaar geleden dat ASV het levenslicht 
zag. Dat was een mooie reden om de avond wat aan te 
kleden met hapjes. 
 
Half november was ASV gastheer van de Nederlandse 
Bond van Schaakproblemisten. In ons clublokaal werd de 
Henk Hagedoorn oploswedstrijd georganiseerd. In het 
deelnemersveld onder meer Wouter van Rijn en Nico 
Schoenmakers, maar ook de wereldkampioen Probleem 
oplossen was van de partij. Het was een gladjes lopende 
dag. Achteraf kregen we lof toegezwaaid van de organi-
satoren voor onze prachtige locatie en de goede verzor-
ging. Op deze dag organiseerden we ook weer een boe-
kenmarkt. De opbrengst van de verkoop was ook deze 
dag weer uitstekend en zo hebben we dit jaar een aardig 
extraatje binnengehaald. 
 
Goed nieuws is er van de OSBO. In een extreem druk 
bezochte ledenvergadering werd een nieuw en voltallig 
bestuur aangesteld onder leiding van de ASV-er Dirk 
Hoogland. Toen de OSBO bestuurlijk in de problemen 
dreigde te komen, hebben de voorzitters van ASV en 
Wageningen en OSBO-competitieleider Huub Blom zich 
ingespannen om bestuursleden te vinden. Het vijftal dat 
“ja” zei tegen ons verzoek om bestuurslid te worden, is 
gedreven en bovendien zeer kundig. Wij zijn ervan over-
tuigd dat de rust zal weerkeren in ‘OSBO-land’. En daar 
waren we wel aan toe. 
 
 

ASV-Nieuws verschijnt op: Sluitingsdatum kopij 

6 februari 2014 30 januari 2014 

3 april 2014 27 maart 2014 

22 mei 2014 15 mei 2014 

10 juli 2014 3 juli 2014 
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Onze jeugd is ook weer volop aan het schaken. De team-
wedstrijden gaan beginnen en begin volgend jaar staat 
de Arnhemse schoolschaakstrijd weer op de agenda. 
Ook geeft Jelle Noordhuis weer les op De Boomhut. En 
steeds vaker bereiken ons verzoeken om workshops op 
basisscholen te geven. Een goede zaak dat de interesse 
in het schaken toeneemt. Aan ons de taak om die kansen 
te benutten. De instroom naar onze club komt ook weer 
op gang. Daarmee ontstaat ook weer de schreeuw om 
jeugdleiders. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan 
het opleiden van jeugd verzoeken we contact te zoeken 
met Frank Schleipfenbauer. Onze jeugdopleiding is de 
basis van onze toekomst en daar ligt dus een gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid. 
 
Qua ledental hoort ASV nog altijd tot de grootste clubs 
van Nederland. Het gaat ons ook goed en we zijn mooi 
op koers om in 2016 ons 125-jarig bestaan te gaan vie-
ren. Komend jaar zullen we gaan brainstormen op welke 
wijze we dat jubileum gaan vieren. 
 
Rest ons iedereen prettige feestdagen en een goede 
jaarwisseling te wensen. We hopen dat 2014 een gezond 
en voorspoedig jaar met veel mooie partijen wordt. 

(Advertentie) 

 

Tandartsprak
jk Souren 

Voor de beste aandacht  

en zorg voor uw gebit!! 

De la Reijstraat 11 

6814 HD Arnhem 

Tel. 026-4455824 

www.tandartsprak
jksouren.nl 
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Kerst kun je leren 

De CEO van dit prachtige blad zei dat ik zo lang hij de 
baas is altijd mag schrijven. Ik stel dan ook maar voor dat 
ik meteen een gastverhaal schrijf. Het is ook al weer zo 
lang geleden dat ik u gedeeld heb in mijn hersenspinsels. 
Ik weet niet hoe het u vergaan is maar het was een dyna-
misch jaar. En nu de kaarsjes branden in de boom, de 
mist dik en zwaar neerdaalt op de wereld, Mandela sterft 
als hoeder van deze aarde, de bezuinigingen, werklozen 
en onheilstijdingen om je oren vliegen is het tijd voor wat 
kerstachtige contemplatie.  

Ik ben benieuwd hoe u terugkijkt op afgelopen jaar. Wat 
u beleeft heeft en of het een beetje aan uw verwachtin-
gen heeft voldaan. Ook vraag ik mij af hoe u de feestda-
gen viert. Bent u met familie, alleen, met z’n tweeën, of 
duikt u onder door een week in bed te blijven, en alleen 
open te doen voor de pizzaboer? 

Ik ben tegenwoordig een soort  kerstjunk. Ik eet mij begin 
december nog even door de rijstebrijberg van het sinter-
klaas’feest’ heen om daarna uit te komen bij de magi-
sche, wonderlijke wereld van de kerst. Dat is overigens 
niet altijd zo geweest. Sterker nog ik vond kerstfeest een 
hel. Mijn moeder vertelde mij vanuit haar christelijk-
gereformeerde overtuiging zelfs dat de kans op het be-
landen in de hel significant groter was dan op de andere 
dagen van het jaar. Dat kwam omdat het kindeke jezus 
was geboren waardoor de duivel zeer geïrriteerd met 
dubbele inspanning de mensheid probeerde te overtui-
gen van de voordelen van de bandeloze geneugten van 
het leven om voor eens en voor altijd je ziel te kunnen 
laten branden in de eeuwige vlammen waar de spijt, de 
harentrekkerij en het tandengeknars zal zijn. Waarschijn-
lijk is daar wel mijn fascinatie voor sprookjes ontstaan en 
gelukkig heeft deze fascinatie zich uiteindelijk ook ver-
bonden met het kerstfeest. Vanaf eind november begint 
zich al een merkwaardige gedragsverandering te mani-
festeren wat betreft mijn aandeel in het verkeer. Daar 
waar ik mij in de regel vloekend en scheldend voortbe-
woog, bumperklevend, toeterend, rechts inhalend mij van 
tegenstanders ontdeed, ontstaat rond die tijd in het jaar 
opeens een soort zelfcorrigerend vermogen. Ik vraag mij 
ineens af of mijn gedrag de kerstgedachte dient, namelijk 
vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Met an-
dere woorden laat ik met mijn gedrag zien dat ik van an-
dere mensen houd? Ik moet daar dan toch een ferm en 
eenduidig nee op antwoorden en neem als door een en-
gel aangeraakt ineens afstand van andere auto’s, glim-

lach vriendelijk, laat mensen voor gaan ook al heb ik 
voorrang, en zou als het nodig was mijn laatste benzine 
inleveren bij een bejaarde medemens die met 60 op de 
linkerbaan rijdt. De kerstgedachte vervult mij vervolgens 
met het warme gevoel van de zelfgenoegzaamheid en zo 
kom ik langzaam maar zeker dan in vorm voor de twee 
hoogtijdagen van het jaar. 

Dit jaar hadden we sinterklaas de deur uitgeschopt op 6 
december. Dat is een kostbare dag later dan gepland 
maar mijn schoonfamilie kon niet eerder sinterklaas vie-
ren. De volgende morgen zijn we bij het krieken van de 
dag in onze kluskleren gesprongen en niet gedoucht de 
auto in gerend. Op naar de molen waar we op zoek gin-
gen naar de juiste kerstboom die een verlengstuk van 
onze persoonlijkheden zou vertegenwoordigen. En dat 
valt niet mee, het kost tijd, we moeten namelijk verschil-
lende type bomen voelen om een gevoelsreferentie op te 
bouwen waarop we de juiste keuze maken. Inmiddels 
hebben we in de bomenhandel bij de molen een kerstbo-
menverkoper gevonden die daar begrip voor heeft. Hij 
praat met ons mee als een volleerd therapeut en bege-
leidt ons naar de definitieve beslissing. Dan volgt altijd 
een moeilijk moment. Om de boom mee te kunnen ne-
men moet het nog even strak in een net worden ver-
voerd. Een soort Zweedse band voor kwetsbaar flora. 
Niet respectvol natuurlijk, zo behandel je geen nieuwe 
vrienden, maar hij moet nog even lijden voor hij in volle 
glorie onder goud, glitter en engelenhaar kan pronken 
gedurende een volle maand. Zaterdag zijn we de gehele 
dag bezig geweest om de boom waterpas neer te zetten 
want een scheve boom is geen boom. Ook het microsco-
pische precisie aanbrengen van de versierselen vraagt 
uren van investering. Het is het allemaal waard. 

Om die eerste aanloopdag naar kerst, de zesde dag van 
december, op te luisteren is er maar 1 logisch vervolg na 
het kerstboomritueel en dat is op naar de supermarkt 
voor warme chocolademelk en chocoladekerstkransjes. 
U zult begrijpen dat ik goed voorbereid deze dagen inga 
dus ik had al een 7-tal kerstfilms gedownload in HD-
kwaliteit. De filmkeuze van die belangrijke kantel-
sinterklaas-naar-kerstavond werd zoals meestal Scrooge 
in de versie van Walt Disney. Geweldig, toch weer tot 
tranen geroerd en bij het vallen van die eerste tranen is 
het aftellen naar kerst nu werkelijk begonnen. Fase twee 
van de feestvreugde is het samenstellen van het kerst-
menu. De schoonfamilie komt eten en dat moet natuurlijk 
fijn voor mekaar. We zijn er uit, we weten wat het wordt,  
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de recepten zijn al netjes op een rij gelegd, en het komt 
goed. Het enige gevaar dat er nog is, is dat ik om twee 
uur ’s middags al begin met mijn eerste glas bubbels en 
dat ik tegen de tijd dat mijn schoonmoeder half bevroren 
binnenkomt een goed gesprek aan het voeren ben  met 
de inmiddels warm bruin gebraden kalkoen over het me-
disch lijden als onderdeel van onze identiteit. 

Een ander belangrijk vraagstuk is natuurlijk de jaarwisse-
ling. Het toetje van deze feestmaand, de kers op de taart, 
de Passe Partout naar het nieuwe jaar. Het is werkelijk 
een orgastische schier eindeloze litanie aan gelukkige 
dagen in december. Ieder jaar is de vraag wat doen we 
met de jaarwisseling. Kunnen we al inschatten wat onze 
stemming zal zijn? Is er rust geboden in ons eigen paleis, 
of gaan de haren los en wordt het aan de lampen hangen 
van een kitscherige kroeg, omgebouwd tot de jaarlijkse 
obligate discotheek? Een fout is snel gemaakt in deze, 
dus toch ook goed om hier even te bekijken hoe mijn 
wortels zijn gegroeid vanuit mijn ouderlijk huis rondom 
deze thematiek. Mijn christelijk gereformeerde moeder 
zag vroeger vaak al zo op tegen het nieuwe jaar dat de 
depressie al om vier uur ’s middags hard tegen de deur 
bonkte. Dan was er nog een lange weg te gaan tot 00.00 
uur. We wisten als kinderen dat er vele klippen te omzei-
len vielen tot dat heilige tijdsstip en hielden ons poeslief. 
We waren behulpzaam, gaven vooral geen aanstoot  
door deviant gedrag te laten zien, maar we moesten ook 
niet overdrijven. Er was namelijk altijd het risico dat het 
feest acuut werd afgeblazen en dat het vuurwerk tot vol-
gend jaar in de kast bleef liggen. Uit ervaring weet ik dat 
de harde knallen dan verworden tot zachte scheten. 
Vaak lukte het om het uur U te bereiken maar niet altijd, 
het is wel eens voortijdig afgeblazen omdat het te lang 
duurde. 

Vanuit deze wat dramatische benadering zou je kunnen 
zeggen dat het eindejaarsfeest wat beladen is voor mij. 
Het moet wel absoluut leuk zijn, en inmiddels heb ik zo-
veel zelfkennis dat ik weet dat ik geen gekke dingen moet 
gaan doen als ik daar geen zin in heb. Dit vergroot aan-
zienlijk de kans dat het echt een leuke avond wordt. Toch 
heb ik dit jaar mijzelf als doel gesteld dat ik gewoon  ont-
spannen feest ga vieren zonder pathetiek en overmodu-
leren. Dus we gaan eten bij vrienden waar nog 20 andere 
vrienden van hun zijn, en daarna gaan we aan de lampen 
hangen in Tivoli in Utrecht. Het zou kunnen dat ik in een 
rustige licht melancholische stemming ben en dat ik wil 
filosoferen op de bank met een leuk blond vrouwsper-
soon. Maar dan zal ik mij vermannen en leuk doen en 
zingend van optimisme naar de disco gaan. Ik zal dansen 
tot ik er bij neer val, ik zal champagne drinken zonder te 
zeiken over de prijs, ik ga in goed contact met mijn omge-
ving het nieuwe jaar in. Dus geen gecocoon met mijn 
eigen gevoelens, geen geduw tegen de grote wijzer van 
de klok omdat ik het nieuwe jaar niet in wil, gewoon door 
en zorgen dat het leven op 1 januari ook weer leuk is. 
Tenslotte mag de kerstboom best nog een weekje staan 
aan het begin van het jaar. 

Gisteren was ik bij ASV, en daar waar de angstige moge-
lijkheid bestond dat ik als afvallige werd behandeld en 
direct doorgestuurd zou worden naar een melaatsenei-
land was het tegendeel het geval. Ik werd hartelijk wel-

kom geheten door iedereen en er was een mengeling 
van warmte om het wederzien en lichte verbazing met 
een vleugje besmuikte irritatie bij sommigen dat ik ben 
vertrokken. Ik verloor de externe wedstrijd, maar dat vond 
ik niet erg. Mijn tegenstander was sportief en had er hard 
voor gestreden. Ik was ook niet echt met de partij bezig 
maar meer met het beleven van de omgeving van ASV. 
Je zou kunnen zeggen dat het bij ASV altijd een beetje 
kerst is. Wat natuurlijk niet goed is want daarmee is er te 
weinig contrast met de werkelijke kerstdagen. 

Kerst kun je dus leren. Waar ik mijn leven begon met een 
grote aversie tegen de feestdagen omdat het niet gezellig 
was, werd het later een feest van warmte, genegenheid  
en verbondenheid. Wat is de truc? De juiste mensen om 
je heen verzamelen en het beste van jezelf belastingsvrij 
in de aanbieding doen zonder al te veel hiervoor terug te 
verwachten. Dat is de kerstgedachte. Mijn voornemen is 
om een bescheiden deel van mijn kerstgedrag in te zet-
ten in het nieuwe jaar. Dat proberen we tenslotte ieder 
jaar weer, de ene keer met meer succes dan het andere, 
maar dat geeft niets. Veel geluk, gezondheid warmte, 
genegenheid en tevredenheid over jezelf toegewenst! 

Marco 
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Henk  Hagedoorn Oploswedstrijd 2013 bij ASV 
Wouter van Rijn 

Een half jaartje geleden werd mij door de voorzitter van 
de Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden 
(Hans Uitenbroek) gevraagd of het een idee was om het 
jaarlijkse Henk Hagedoorn oplostoernooi bij ASV plaats 
te laten vinden. Ik vond dat wel een eer en een goede 
kans om deze aparte tak van het schaken bij ons te pro-
moten. Ik zocht dus snel contact met de Wille broers of 
ASV daar in was geïnteresseerd. ‘Uiteraard’ vond onze 
voorzitter dat een goed idee en kon men overgaan tot het 
maken van een afspraak van een exacte datum en 
plaats. De keuze viel op 16 november en zou in het Acti-
viteitencentrum Schreuder worden gehouden, onze inter-
ne speelzaal.  

De voorbereiding:  

Het leek mij nuttig om nog even wat te oefenen voor het 
toernooi aangezien ik al een tijdje geen toernooi meer 
had gespeeld of puzzels uit het Probleemblad had opge-
lost. Allereerst maakte ik de opgaven van het WK dat dit 
jaar in Batumi (Georgië) is gespeeld. Het Open toernooi 
ging wel goed en ik scoorde slechts 2 punten minder dan 
Nederlands kampioen Hans Uitenbroek. Het gesloten 
toernooi was een stuk moeilijker voor mij en ik eindigde 
daar dan ook ruim onder de middenmoot. Tenslotte wilde 
ik ook nog specifiek mijn aandacht op de helpmats leg-
gen en maakte de puzzels uit het Probleemblad. Zonder 
de druk van tijd of tegenstanders maakte ik de puzzels op 
mijn gemak. De korte helpmats van 2 en 3 zetten gingen 
vrijwel allemaal zonder problemen, pas bij die van 5 en 7 
zetten kon ik nog geen antwoord vinden. De enige help-
mat in 3 die ik niet kon vinden was uitgerekend van één 
van de deelnemers aan het toernooi, namelijk Dolf Wiss-
mann. Ik heb er zeker een uur op zitten zwoegen, maar 
kwam niet in de buurt van 1 van de 2 oplossingen. Op de 
wedstrijddag zelf vroeg ik aan hem waar de zwarte ko-
ning mat moest gaan en toen hij dat verklapte zag ik later 
toen ik thuis was beide oplossingen dan ook in enkele 
minuten. Het is ongelofelijk maar waar, maar bij dat soort 
puzzels kunnen kleine hints al een hoop schelen. Ik kom 
daar straks op terug met een aantal voorbeelden. 

Het toernooi:  

Om een uur of 09:30 was ik iets later dan Ruud Wille bij 
de speelzaal. Ik hielp alvast mee om het schaakmateriaal 
van zolder naar beneden te halen en de speelzaal om te 
vormen tot een soort klaslokaal; de tafels netjes in rijtjes 
achter elkaar, alleen het schoolbord ontbrak nog. Inmid-
dels waren de eerste deelnemers ook al gearriveerd. 
Naast de Nederlandse (sub)toppers mochten we ook een 
aantal spelers uit België, en zelfs de oud-
wereldkampioen uit Finland, Jorma Paavilainen, verwel-
komen. De mond-op-mond- en mail-op-mailreclame van 
Erik had gewerkt: maar liefst 10% van het totaal aantal 
deelnemers, verspreid over een A- en een B-groep, wa-
ren ASV-er! Dat klinkt spectaculairder dan het daadwer-
kelijk was, maar naast mij deed alleen Nico Schoenma-
kers nog mee die de eer van onze club moest hooghou-
den. Toch was het totaal aantal deelnemers dat mee-

deed (20 stuks dus) een normaal aantal, maar dat zou 
best iets hoger mogen liggen als het aan mij ligt. Geluk-
kig nam debutant Nico de uitdaging aan en durfde zich in 
het diepe te storten. Na de openingswoorden van beide 
voorzitters en arbiter Luc Palmans kon de aftrap begin-
nen. Beide groepen moesten in de 1e ronde 6 problemen 
zien te kraken in de schamele tijd van 90 minuten. Voor 
groep A hield dat in dat er 6 verschillende soorten puz-
zels moesten worden opgelost: een tweezetter, een drie-
zetter, een meerzetter (mat in meer dan 3 zetten), een 
studie, een helpmat en een zelfmat. Voor de B-groep 
waren dat 3 tweezetters, een driezetter, een meerzetter 
en een studie. Na die 90 minuten vond er dan een kleine 
pauze plaats waarna een soortgelijke 2e ronde was. 

De eerste ronde was gelijk moeilijk voor mij. Normaliter 
mag de tweezetter geen probleem zijn en moet die toch 
wel in zo’n 6 à 7 minuten worden opgelost. Na tien minu-
ten nog niks, na vijftien minuten nog niks…. Ik begon me 
nu toch langzaam zorgen te maken en een klein beetje te 
panikeren. Dan maar even overslaan en aan de driezet-
ter beginnen. Zelfde verhaal. Overslaan en naar de meer-
zetter. “Zie ik dan helemaal niks, begon ik me langzaam 
af te vragen”? Snel even een blik werpen op de studie, 
het onderdeel waar ik het van moest hebben om de ech-
te oplosschakers te compenseren. Ook daar zag ik niet 
meteen iets concreets. Ruim een half uur voorbij en nog 
niets op papier is niet goed voor je gemoedstoestand. De 
studie was geen stelling met geforceerde zetten naar 
mijn mening en ik zag op een gegeven moment geen 
verdediging voor zwart, terwijl de opgave was dat wit re-
mise moest zien te houden. Dan maar wat opschrijven 
dacht ik, ik kom er later nog wel op terug. De lange help-
mat sloeg ik over en ging gelijk naar de laatste opgave, 
de zelfmat in drie zetten. De laatste tijd kon ik de zelfmats 
in twee en drie zetten allemaal wel oplossen, dus waar-
om nu niet? Ik kwam er niet uit, terug naar de tweezetter. 
Na een tijdje begon het me te dagen. De dame hoefde 
niet per sé de toren te dekken op f6. Indien zwart die zou 
pakken met schaak zou wit mat hebben door het paard 
van g7 op e6 te plaatsen, waarna zowel het schaak wordt 
opgeheven als dat de loper op h8 de vijandelijke koning 
mat zou zetten. Hè hè, was dat nou zo moeilijk? Even 
kijken naar een goed veld en de tegenzetten controleren. 
Nu begreep ik ook gelijk de functie van de loper op a2! 
Erg leuk allemaal, maar ik was intussen wel zo’n 20 mi-
nuten kwijt aan een tweezetter, daar waar je er op een 
gesloten toernooi 3 van moet oplossen in die tijd…. 

De tijd begon al aardig te slinken en ik keek nog even 
naar de helpmat in 4 met twee oplossingen. Het was een 
stelling waarbij wit alleen een toren en een loper had. 
Een veelvoorkomende oplossing is dan om een aftrek-
dubbelschaak te geven, waarbij in de ene variant de lo-
per het kopstuk is en in de andere variant de toren. Dit 
was ook de opgave die Dolf had gemaakt voor Probleem-
blad: 
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Zoals ik eerder in het verslag al schreef moest de zwarte 
koning mat gaan op het veld waar hij nu staat. Toen ik 
dat wist, wist ik al snel de oplossingen. 

1. Lf3 Lh3 2. Pb4 Lf1 3. Pec6+ Te5# 

1. Tf4 Th2 2. Pc6 Th5 3. Pdb4+ Ld3# 

Zelf heb ik ook ooit eens zo’n opgave gemaakt: 

1. Tc6 Lh7 2. Tc4 Tg6 3. Kxe4 Tg4# 

1. Lc1 Ld7 2. Kc2+ Lb5 3. Kb1 Ld3# 

Met deze twee voorbeelden moet u de oplossing van de 
helpmat in 4 zetten uit het toernooi ook kunnen vinden. 
De oplossingen staan achterin dit blad (zie pag 34). 

Het gebeurt me ook regelmatig dat als er 2 oplossingen 
in een helpmat gevraagd worden het een half uur of een 
uur kan duren voordat ik de eerste oplossing vind, maar 
daarna gelijk de tweede vind. Het is namelijk vaak de 
bedoeling van de componist dat de oplossingen enig ver-
band met elkaar hebben. Zie ook het volgende voorbeeld 
uit het Probleemblad: 

Dit is een helpmat in 3 met deze stelling als uitgangsposi-
tie en de b-variant is met de pion van g4 naar f2 ver-
plaatst. Toen ik na een tijdje niet uit de a-oplossing kwam 
keek ik naar de b-variant of ik daar wijzer uit werd. Niet 
echt, dus weer terug en zo af en toe switchen. Uiteindelijk 
kwam ik achter de b-variant en toen zag ik meteen ook 
de a-variant. Zie hier de oplossingen en herken de over-
eenkomsten! 

1. Pe6 Lxe5 2. Kxe5 dxe4 3. Kxe4 Txe6# 

1. Pf6 Txe5 2. Kxe5 exd4 3. Kxd4 Lxf6# 

Ik had tijdens het toernooi ook een idee van een aftrek-
mat en wel met de witte toren naar f5 die dan op de 3e 
zet Tf5-d5# zou moeten geven met de zwarte koning op 
d3. Probleem is dat zwart nooit zo snel zijn koning daar 
kan krijgen, ingesloten door een paard op e2 en een lo-
per op c4 of andersom. Ik zag het dus niet en keek nog 
maar even naar de meerzetter. Hier kwam ik ook totaal 
niet verder en ik had het idee dat ik het toch nog moest 
hebben van de korte zelfmat. Dus: terug naar de zelfmat. 
Mijn gevoel zei me dat die toren op c5 op een veld tussen 
a5 en h5 moest worden gezet. Tb5 leek logisch, maar dat 
zou al gelijk zelfmat dreigen en bij een driezetter is het 
gebruikelijker om na de sleutelzet een dreiging van mat in 
2 te creëren. Dus dan maar een ander veld kiezen. Bo-
vendien dacht ik al een weerlegging te hebben gevonden 
van die keuze. Uiteindelijk koos ik voor veld d5, omdat ik 
daar wel een dreiging van zelfmat in 2 zag! Nog een klei-
ne tien minuutjes om nog wat variantjes die de dreiging 
tegengaan opschrijven en dan heb ik toch nog wat punt-
jes gescoord deze ronde. Voor de andere opgaven had ik 
al geen tijd meer en heb ik ook helaas weinig aandacht 
kunnen geven. 

Vlak voordat ik de speelzaal uitliep nam ik de antwoorden 
nog even mee en tot mijn opluchting klopte de tweezet-
ter. Mijn streven was vandaag in elk geval om geen fou-
ten te maken in de tweezetters. De zelfmat in 3 bleek ook 
de juiste sleutel te hebben, alleen miste ik nog 3  

 

 

1) 
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varianten waarvoor ik 3 keer een half punt aftrek kreeg. 
Totaal dus 8,5 punten van de maximaal 30 na de eerste 
ronde. Dat is evenveel punten als twee jaar geleden na 2 
ronden, maar toch kon ik hier niet tevreden over zijn. Een 
beetje beteuterd kwam ik de kantine inlopen. Een kleine 
tegenvaller toch wel die eerste ronde. Hopelijk dat de 
tweede beter zou gaan. Onder het genot van een broodje 
nam ik nog even de antwoorden door net als menig an-
der. 

Na de rust betraden de 20 spelers en arbiter weer het 
strijdtoneel. De tweezetter van deze ronde was een stuk 
makkelijker en na mijn tweede probeersel leek het al raak 
te zijn. Het controleren duurde langer dan het vinden van 
de zet, maar ik was er van overtuigd dat 1. Pf5 de zet 
was die ik moest opschrijven en zo geschiedde. Slechts 
vier minuten kostte me dit probleem en dat gaf me behal-
ve een hoop tijd ook een wat rustiger gevoel voor de res-
terende opgaven. De driezetter leek me niet zo moeilijk, 
omdat het niet zo’n complexe stelling was waarin van alle 
kanten matbeelden op kwamen dringen. Het zag er naar 
uit dat het een ‘zugzwang’-probleem zou zijn, omdat 
zwarts zetten gelimiteerd waren. Doorgaans komt dit juist 
bij tweezetters vaak voor. Toch was het allemaal niet zo 
makkelijk als het leek en ik begon me langzaamaan toch 
een beetje te frustreren. Ok, dan maar even door naar de 
meerzetter. Het was een mat in 6, maar ik wist allang dat 
de lengte van het mat helemaal niets zou zeggen over de 
moeilijkheidsgraad. Integendeel: ik denk dat langere 
meerzetters over het algemeen makkelijker zijn dan die in 
4 zetten. Net als bij de driezetter in ronde 1 zette ik de 
stelling niet goed op. Gelukkig kwam ik er nu wel achter. 

Er stond helemaal geen witte toren op f3. Hoewel ik dus 
een toren van het bord moest halen, vond ik de opgave 
daardoor wel makkelijker. Met die toren erbij keek ik naar 
hele andere dingen, nu was de keuze beperkter en daar-
door kwam ik sneller op ideeën. Ik had het idee al snel 
door en het kostte me hier ook niet veel tijd. “Mooi”, dacht 
ik. Niet veel tijd verbruikt en al vrij zeker 10 punten in de 
pocket. Zie de stelling hieronder: Wit geeft mat in 6 zet-
ten. 

Met de studie en de korte helpmat nog in het vooruitzicht 
was ik positief over het resultaat van deze ronde. Deze 
keer zag de studie er een stuk geforceerder uit in tegen-
stelling tot die uit ronde 1. Na wat puzzelen kwam ik tot 
de conclusie dat wits eerste 3 zetten wel goed waren, 
want andere varianten liepen op niks uit.  

2) 
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Ook voor zwart had ik volgens mij de enige logische te-
genzetten gespeeld. De stelling die na deze 3 zetten ont-
stond beschouwde ik als makkelijk gewonnen voor wit. 
Toch knaagde er iets aan me: dit kon toch niet de oplos-
sing voor een studie zijn?? Wit gaat dame halen en daar 
kan zwart niets tegen doen. Als de zwarte pion gaat lo-
pen dan geeft wit vast wel mat aan de andere kant van 
het bord, desnoods kan wit gewoon de pion stoppen met 
de koning. Goed, ik kom er later nog wel op terug was 
mijn gedachte. Dan de helpmat in 3 zetten. Deze opgave 
kende 3 oplossingen en met slechts twee lopers en een 
pion op c6 moest dat toch bijna leiden tot pionpromotie. 
Ik probeerde alvast wat matbeelden te verzinnen. Als ik 
zo’n stelling zie dan denk ik altijd aan een minorpromotie, 
waarschijnlijk met een paard. Omdat er dus 3 oplossin-
gen waren, dacht ik dat het wellicht ook 3 verschillende 
promotiestukken zouden worden. De eerste oplossing 
had ik redelijk rap gevonden. Het was inderdaad een mat 
met paardpromotie. Op dat moment dacht ik overigens 
dat ik in totaal twee oplossingen moest vinden. Hoewel 
het bij helpmats vaak zo is dat wanneer ik eenmaal 1 
oplossing gevonden heb, de andere(n) er ook zo achter-
aan komt / komen. Dat bleek in dit geval niet zo te zijn. Ik 
was dicht bij een tweede oplossing, maar kon net één 
vluchtveld voor de zwarte koning niet afdekken. Direct na 
afloop vertelde Johan Beije de oplossingen en zoals altijd 
is het achteraf heel logisch. Maar kom er op dat moment 
maar eens op. Overigens een heel fraaie puzzel die ik 
graag met jullie wil delen. Als je goed gelezen hebt moet 
je al een hint gekregen hebben. 

Uiteindelijk bleef het bij 1 gevonden oplossing voor mij. Ik 
sloeg de zelfmat in 5 zetten over en ging terug naar de 
driezetter. Ik kon de oplossing niet vinden, maar bleef het 
vermoeden houden dat het om een zetdwang zou gaan. 
Daarom schreef ik 1. Kxc7 op en vermeldde geen drei-
ging achter de zet maar ‘zz’, wat gebruikelijk is voor zug-
zwang. Nog even terug naar de studie, maar ik kon echt 
niets anders bedenken dan wat ik had opgeschreven tot 
dusver. Ik zat inmiddels krap in mijn tijd, dus ik wilde de 
resterende tijd besteden aan nog 1 of 2 varianten van de 
helpmat. Helaas kwam ik niet meer tot een oplossing en 
moesten de formulieren ingeleverd werden. Toch was ik 
wel blij dat ik door het snel vinden van de twee- en meer-
zetter wat meer tijd had voor de overige opgaven. De 
antwoorden die ik na afloop weer inzag kwamen niet als 

een verrassing. De opgaven die ik had ingevuld waren 
ook goed: 5 punten voor de tweezetter en 5 punten voor 
de mat in 6. Twee punten voor de ene oplossing van de 
helpmat. Ook waren er twee punten voor de studie; die 
eerste 3 zetten die ik had opgeschreven waren goed, 
alleen ging de variant nog wat dieper. De eindstelling is 
overigens erg fraai, dus de moeite waard om ook deze te 
laten zien: 

Met de score van de eerste ronde sloot ik dus af op een 
totaal van 22,5 punten van de maximale 60. Op de site 
www.probleemblad.nl staat ook een verslagje en daaruit 
bleek dat dit een heel moeilijk toernooi was, mede gezien 
het feit dat Jorma Paavilainen met ‘slechts’ 44 punten 
winnaar werd. Als u meer problemen en de eindstanden 
wilt zien van zowel de A- als de B-groep, dan kunt via de 
link meer informatie verkrijgen. 

3) 

4) 
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ASV 2 pakt belangrijke eerste punten 
Johan Wolbers 

Na een belabberde start tegen Spijkenisse, waarin te-
recht verloren werd, was de hoop gericht op onze eerste 
thuiswedstrijd om van de hatelijke nul af te komen. Hoe-
wel voor aanvang van het seizoen de wedstrijd tegen het 
jeugdige Santpoort werd gezien als een belangrijke 
'degradatiewedstrijd', verbaasde Santpoort door haar 
eerste wedstrijd met winst te starten in de 2e klasse C. 
Op een makkelijke middag hoefden we op voorhand dan 
ook niet rekenen. Desondanks bleek de wedstrijd na de 
eerste tijdcontrole gespeeld en stonden we comfortabel 
met 4½ - ½ voor en was de overwinning een feit. Een 
korte blik langs de borden laat echter zien dat deze 
schijnbaar eenvoudige zege ook anders had kunnen uit-
vallen. 

Op bord één speelde Peter een goede partij. Al vroeg 
betrok Peter de zwarte dame in het spel wat een gecom-
pliceerde stelling opleverde en nauwkeurig spel vroeg 
van beide spelers. De druk van wit bleek onvoldoende 
waarna zwart zijn stelling strategisch kon uitbouwen. 

Sander kreeg met wit op het tweede bord een goede 
aanvalsstelling op de koningsvleugel waar zijn tegenstan-
der een kordaat antwoord op had. Na een afwikkeling 
waarin Sander met een plustoren tegen een loper en en-
kele pionnen het meest actieve spel behield, bood San-
der, met het oog op de andere op dat moment gunstig 
ogende borden, remise aan. Dit aanbod werd echter af-
geslagen waarop wit in het eindspel alsnog aan het lang-
ste eind trok. Achteraf bleek het een duur half punt te zijn 
voor Santpoort. 

Zelf speelde ik op het derde bord een niet heel spectacu-
laire partij. Na een miscalculatie van wit was vooral accu-
ratesse noodzakelijk om de kwaliteit voordeel in winst om 
te zetten hetgeen vlak voor de eerste tijdcontrole een feit 
was. 

John speelde tegen de sterke Daan Haver een evenwich-
tige en strategisch sterke partij. Met pluspion en actief 
stukkenspel wist wit klein voordeel steeds verder uit te 
bouwen waarmee de vierde winstpartij een feit was. 

Op bord acht speelde Jan een solide partij. Aangezien 
zijn tegenstandster al even degelijk tegenstand bood, 
was een remise een logisch gevolg. De winst was hier-
mee, al voor de eerste tijdcontrole binnen! 

Op de andere borden oogde het spel echter al vrij peni-
bel op dat moment, en mochten we tevreden zijn dat er 
niet nog noodzakelijke punten gescoord hoefden te wor-
den. De mooiste partij kwam van de hand van Richard en 
zijn opponent. Na urenlang vechtschaak waarin Richard 
verwoede pogingen deed om een lastig toreneindspel zo 
gecompliceerd mogelijk te maken, kregen beide spelers 
promotiekansen. Wit slaagde daar eerder in, waarna Ri-
chard in een ingewikkelde stelling lange tijd op vele trucs 
kon spelen en mocht hopen op een fout van zijn tegen-
stander. Deze speelde het eindspel echter zeer rustig en 
mooi uit waarna Richard zich uiteindelijk gewonnen 
moest geven. 

 

Ir J.P van Muijlwijkstraat 48 & 50 Telefoon 026-8404004 

6828 BS  - Arnhem www.loewegalleryarnhem.nl – verkoop@loewegalleryarnhem.nl 
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Remco experimenteerde voor het eerst met het konings-
indisch en onderschatte een aanval van zijn tegenstan-
der ietwat en verloor uiteindelijk. Paul, tot slot, kreeg te-
gen een sterke opponent een moeilijke stelling met zwart 

voor de kiezen. Ondanks moedig verdedigingswerk bleek 
de zwarte stelling niet bestand tegen de witte druk, waar-
mee de eindstand op 4,5 - 3,5 kwam. Een nipte, maar 
vooral hele belangrijke, overwinning. 

Interne competitie 
Erik Wille 

Een mooie lijst met namen, waarbij opvalt dat de meeste 
spelers ook al behoorlijk goed scoren. Zeven van deze 
spelers hebben intussen ook al hun opwachting gemaakt 
in de teams. We hopen dat deze lijst door al onze promo-
tieactiviteiten nog veel langer wordt. 
 
De strijd om de kampioenschappen duurt nog lang. Er 
staan immers 35 ronden op de rol en ook de externe par-
tijen tellen mee. De eerste uitdaging voor iedere spelers 
is het spelen van 25 partijen, want anders kom je niet in 
het eindklassement. Maar nu snel naar de standen, waar-
in deze keer iedereen is meegenomen die een interne 
partij heeft gespeeld. 

Groep A: 
In het oktobernummer constateerden we al dat Bob 
Beeke een geweldige start kent. De koploper heeft de 
vorm vastgehouden en staat nu ruim 200 punten voor op 
nummer twee Murat Duman. In de afgelopen weken 
sneuvelden Jochem Woestenburg, Gerben Hendrik en 
Dirk Hoogland tegen de lijstaanvoerder. Gelet op diens 
bescheiden opkomst in de interne is Peter Boel eigenlijk 
de concurrent van Bob Beeke. Peter dankt die hoge klas-
sering vooral aan zijn drie zeges in teamwedstrijden. Als 
we naar de scores kijken dan vallen vooral ook Martin 
Weijsenfeld en Siert Huizinga op met prachtige resulta-
ten. 

De eerste 13 ronden van de interne competitie zijn ge-
speeld. Opmerkelijk is dat de koploper in alle drie groe-
pen al afstand heeft genomen van de naaste concurren-
ten. Het zal toch niet zo zijn dat met de Kerst al een voor-
schot genomen is op de kampioenschappen? Zeker is 
dat Bob Beeke, Rob Huberts en Walter Wong goed op 
koers liggen. Het is goed te zien dat de laatste weken 
veel nieuwe gezichten de clubavond van ASV bezochten. 

In totaal zijn er dit seizoen al 16 mensen sfeer komen 
proeven en intussen is een flink deel van deze groep ook 
al lid geworden van ASV. Dat is goed voor de club en het 
is leuk voor de tegenstanders om weer nieuwe mensen 
te moeten bestrijden. We beginnen deze aflevering van 
de interne competitie dan ook maar eens met de nieuw-
komers: 
 

Naam Grp TPR score aantal Stij ELO 

Jaap Vogel A 2326 1,5 3 13 2222 

Gonzalo Tangarife A 2029 2 3 -1 2031 

Paul van der Lee A 1876 5 9 19 1826 

Walter Wong C 1974 5 5 86 1586 

Oscar Mercan C 1641 6 11 38 1587 

Tom Katoen C 1621 3 3 43 1293 

Christiaan Hoogendoorn C 1588 2 2 34 1184 

Henk Schunck C 1420 4 8 -33 1517 

Remco Menger C 1384 3,5 9 -7 1400 

Aart Jurriens C 1382 1 2 -1 1399 

Pascal van den Born C 1150 1 4 -36 1364 

Jurgen ter Haar C 1121 0,5 1 1 1101 

Tamara Liscaljet C 896 0 2 -31 1269 

Albert Baarsma C 746 0 1 -13 1087 
Willem Schulte C 727 0 2 -27 1073 

Nieuwkomers 

Groep A Totaal  Intern  Extern   

Nr Naam TPR 

sco-
re aantal 

sco-
re aantal 

sco-
re aantal ELO 

1 Bob Beeke 2408 8,5 10 7,5 8 1 2 2267 

2 Murat Duman 2205 2 3 0 1 2 2 1909 

3 Wouter Abrahamse 2204 4 5 2 3 2 2 1984 

4 Peter Boel 2202 8,5 13 5,5 10 3 3 2169 
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Groep B: 
Ron Huberts handhaafde zijn koppositie en nog steeds 
met een hoge TPR. Zijn kracht is dat hij weinig verliest. 
De concurrentie ligt echter wel op de loer. Robert Naasz 
heeft dit seizoen weer wat meer tijd om te schaken en dat 
gaat hem goed af. Met 6 uit 8 heeft onze redacteur een 
geweldige score. De 65 punten achterstand zijn absoluut  

 
nog te overbruggen, dus dat belooft een spannende strijd 
te worden. Het klassement wordt trouwens gedomineerd 
door spelers van ASV 6, want ook Jacques Boonstra en 
Jan Groen vinden we in de top van groep B terug. Wat 
lager op de ranglijst staat ook Hedser Dijkstra op een 
mooie score. 

Groep A (vervolg) Totaal  Intern  Extern   

Nr Naam TPR 

sco-
re aantal 

sco-
re aantal 

sco-
re aantal ELO 

5 Otto Wilgenhof 2156 2,5 6 2,5 4 0 2 2209 

6 Dirk Hoogland 2151 4,5 9 2,5 6 2 3 2163 

7 Richard van der Wel 2148 2 3 1 1 1 2 2048 

8 Jochem Woestenburg 2125 2 3 0 1 2 2 1999 

9 Frank Schleipfenbauer 2065 4 8 2,5 5 1,5 3 2076 

10 Martin Weijsenfeld 2060 9 12 5,5 8 3,5 4 1930 

11 Michiel Blok 2040 1 3 1 1 0 2 2187 

12 Gerben Hendriks 2026 4,5 9 3 6 1,5 3 1960 

13 Henk Karssen 2010 3,5 7 2 5 1,5 2 2037 

14 Fred Reulink 2009 2,5 5 0,5 2 2 3 1980 

15 Siert Huizinga 1989 8,5 13 8,5 12 0 1 1878 

16 Koen Maassen van den Brink 1963 1,5 4 1 1 0,5 3 1977 

17 Jan Knuiman 1956 6 13 5 11 1 2 1994 

18 Anne Paul Taal 1956 3,5 7 1,5 2 2 5 1912 

19 Léon van Tol 1940 1 4 0 1 1 3 2182 

20 Ruud Wille 1933 8,5 16 7 13 1,5 3 1916 

21 Erik Wille 1907 4 7 2,5 4 1,5 3 1928 

22 Leor Nadison 1885 0,5 3 0 1 0,5 2 2051 

23 Tony Hogerhorst 1880 7,5 14 6 11 1,5 3 1872 

24 Paul van der Lee 1876 5 9 1,5 4 3,5 5 1826 

25 Barth Plomp 1859 3 7 0,5 2 2,5 5 1923 

26 Daan Holtackers 1857 1 3 0 1 1 2 2046 

27 Désiré Fassaert 1845 5,5 13 4 10 1,5 3 1853 

28 René van Alfen 1832 3 7 1,5 3 1,5 4 1882 

29 Paul Schoenmakers 1806 3,5 10 1 4 2,5 6 1867 

30 Ruud Verhoef 1774 2 7 1 3 1 4 1820 

31 Remco Gerlich 1766 0,5 5 0,5 2 0 3 1957 

32 Ivo van der Gouw 1733 2 6 0,5 3 1,5 3 1807 

33 Theo van Amerongen 1731 2,5 8 2 6 0,5 2 1831 

Groep B Totaal  Intern  Extern   

Nr Naam TPR 

sco-
re aantal 

sco-
re aantal 

sco-
re aantal ELO 

1 Rob Huberts 2009 7,5 11 5,5 8 2 3 1871 

2 Robert Naasz 1944 6 8 5 6 1 2 1799 

3 Jacques Boonstra 1908 7,5 11 5,5 8 2 3 1819 

4 Erwin Velders 1854 1,5 2 0,5 1 1 1 1666 

5 Jan Groen 1844 5 9 3 7 2 2 1805 

6 Rob Elzas 1817 0,5 1 0,5 1 0 0 1574 

7 Harm Steenhuis 1797 1,5 3 1,5 3 0 0 1752 

8 Rob van Belle 1770 8 13 6 10 2 3 1706 
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Groep C: 
Walter Wong is in deze groep de nieuwe leider. Walter is 
nog maar pas bij ASV, nadat hij altijd bij de demo’s in de 
bibliotheek meespeelde. Na iets meer dan een maand 
boezemt Walter Wong al ontzag in. Ko Kooman, Lion de 
Kok, Hub Kusters en Bob Kooij hadden al het nakijken en  

 
ook bij zijn debuut in ASV 7 won Walter Wong zijn partij. 
Oscar Mercan, die deze zomer de overstap maakte vanaf 
SMB, en Ko Kooman draaien goed. Het verschil tussen 
de koploper en de achtervolgers is nu 300 punten. Er is 
dus werk aan de winkel voor de achtervolgende groep. 

Groep B (vervolg) Totaal  Intern  Extern   

Nr Naam TPR 

sco-
re aantal 

sco-
re aantal 

sco-
re aantal ELO 

9 Pieter Verhoef 1769 4,5 9 2 5 2,5 4 1784 

10 Horst Eder 1743 6,5 10 4,5 7 2 3 1625 

11 Albert Marks 1736 3,5 8 3,5 6 0 2 1759 

12 Jan Vermeer 1717 7,5 14 4,5 10 3 4 1754 

13 Hedser Dijkstra 1703 6 10 5 8 1 2 1679 

14 Tom Bentvelzen 1698 3 6 2 4 1 2 1728 

15 Harold Boom 1692 3 6 2 5 1 1 1645 

16 Nico Schoenmakers 1687 1,5 3 1 1 0,5 2 1756 

17 Bent Schleipfenbauer 1678 5,5 12 2,5 5 3 7 1751 

18 Hendrik van Buren 1649 6,5 11 6 10 0,5 1 1601 

19 Tijs van Dijk 1648 1,5 3 0,5 1 1 2 1655 

20 Bob Kooij 1638 6 11 4,5 9 1,5 2 1605 

21 Xadya van Bruxvoort 1638 5 12 1 3 4 9 1712 

22 Hub Kusters 1593 6 13 5,5 10 0,5 3 1592 

23 Theo Koeweiden 1577 3,5 8 1,5 5 2 3 1592 

24 Hans Corbeel 1526 3,5 10 2,5 6 1 4 1587 

25 Koen van Keulen 1480 1 3 1 1 0 2 1545 

26 Ron Brachten 1476 1,5 7 0,5 4 1 3 1620 

Groep C Totaal  Intern  Extern   

Nr Naam TPR 

sco-
re aantal 

sco-
re aantal 

sco-
re aantal ELO 

1 Walter Wong 1974 5 5 4 4 1 1 1586 

2 Clemens Wijman 1663 4 5 4 5 0 0 1431 

3 Oscar Mercan 1641 6 11 4,5 8 1,5 3 1587 

4 Ko Kooman 1630 8 12 6 10 2 2 1532 

5 Tom Katoen 1621 3 3 3 3 0 0 1293 

6 Christiaan Hoogendoorn 1588 2 2 2 2 0 0 1184 

7 Lion de Kok 1514 5 12 3,5 9 1,5 3 1515 

8 Hans Derendorp 1502 3 5 3 4 0 1 1427 

9 Thijs Stomphorst 1469 4 6 1,5 3 2,5 3 1341 

10 Michael Mogendorff 1458 1,5 4 1 3 0,5 1 1532 

11 Kazem Mollahosseini 1451 6,5 14 5 10 1,5 4 1440 

12 Henk Schunck 1420 4 8 4 8 0 0 1517 

13 Kees van Keulen 1386 7,5 14 5,5 11 2 3 1367 

14 Remco Menger 1384 3,5 9 3 6 0,5 3 1400 

15 Aart Jurriens 1382 1 2 1 2 0 0 1399 

16 Jelle Noordhuis 1368 5 10 3,5 7 1,5 3 1340 

17 Jonathan van der Krogt 1365 1 4 0 2 1 2 1455 

18 Bryan Hieltjes 1318 4,5 8 1 1 3,5 7 1181 

19 Hans Meijer 1316 5 12 4 9 1 3 1373 

20 Pim Rijmer 1315 5 10 5 10 0 0 1294 
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Bekercompetitie: 
In de Kroongroep zorgde Désiré Fassaert voor een enor-
me verrassing door Léon van Tol  uit te schakelen. Ook 
voor Dirk Hoogland zit het bekeravontuur er al op. Bob 
Beeke zetten hem de voet dwars. Richard van der Wel 
schakelde Henk Karssen uit, terwijl Daan Holtackers 
werd gevloerd door Koen Maassen van den Brink. In de 
Bekergroep begint de vaart er nu in te komen. Uit de eer-

ste ronde staat alleen de spannende partij Tijs van Dijk-
Hendrik van Buren nog. Zij speelden in het eerste duel 
remise. Ook Jacques Boonstra en Hedser Dijkstra had-
den twee partijen nodig om in de volgende ronde te gera-
ken. In de tweede ronde staan weer een aantal prachtige 
partijen op het programma. Jacques Boonstra is door een 
zege op Hans Corbeel doorgedrongen tot de kwartfina-
les. 

Groep C (vervolg) Totaal  Intern  Extern   

Nr Naam TPR 

sco-
re aantal 

sco-
re aantal 

sco-
re aantal ELO 

21 André de Groot 1314 3,5 7 2 4 1,5 3 1401 

22 Jan Zuidema 1287 3,5 8 2 6 1,5 2 1397 

23 Jan Sanders 1275 6,5 10 5,5 9 1 1 1263 

24 Danny Hageman 1274 2 8 1,5 6 0,5 2 1381 

25 Bob Sanders 1269 4 10 2,5 8 1,5 2 1359 

26 Peter van Deursen 1195 2,5 7 2,5 5 0 2 1302 

27 Nedzat Sulejmani 1189 1 4 0 1 1 3 1400 

28 Phillip Stibbe 1175 4,5 8 4,5 8 0 0 1151 

29 Pascal van den Born 1150 1 4 1 2 0 2 1364 

30 Hein van Vlerken 1133 6,5 13 6,5 10 0 3 1125 

31 Henk Kelderman 1122 5,5 12 5,5 12 0 0 1140 

32 Jurgen ter Haar 1121 0,5 1 0,5 1 0 0 1101 

33 Bob Hartogh Heys 1083 3,5 9 3,5 9 0 0 1212 

34 Werner Gubbels 1069 2,5 8 2,5 8 0 0 1141 

35 Gerard Viets 1027 2,5 6 2,5 5 0 1 1119 

36 Jelmer Visser 1016 4 11 4 10 0 1 976 

37 Aly-Asad Najak 1012 0,5 2 0,5 1 0 1 1248 

38 René de Goey 992 2,5 8 2,5 8 0 0 1036 

39 Tamara Liscaljet 896 0 2 0 2 0 0 1269 

40 Jan Diekema 870 1 7 1 4 0 3 1112 

41 Guido Burger 758 0 5 0 5 0 0 950 

42 Albert Baarsma 746 0 1 0 1 0 0 1087 

43 Willem Schulte 727 0 2 0 2 0 0 1073 

Totaal Intern Extern  

Nr Naam Grp ELO score aantal score aantal score aantal Stij 

1 Walter Wong C 1586 5 5 4 4 1 1 86 

2 Martin Weijsenfeld A 1930 9 12 5,5 8 3,5 4 82 

3 Rob Huberts B 1871 7,5 11 5,5 8 2 3 75 

4 Siert Huizinga A 1878 8,5 13 8,5 12 0 1 68 

5 Bob Beeke A 2267 8,5 10 7,5 8 1 2 65 

6 Ko Kooman C 1532 8 12 6 10 2 2 59 

7 Tom Verberk C 1412 4 6 0 0 4 6 58 

8 Clemens Wijman C 1431 4 5 4 5 0   52 

9 Jacques Boonstra B 1819 7,5 11 5,5 8 2 3 51 

10 Bryan Hieltjes C 1181 4,5 8 1 1 3,5 7 51 

11 Robert Naasz B 1799 6 8 5 6 1 2 50 

12 Wouter Abrahamse A 1984 4 5 2 3 2 2 49 

13 Horst Eder B 1625 6,5 10 4,5 7 2 3 49 

14 Tom Katoen C 1293 3 3 3 3 0   43 

15 Rob van Belle B 1706 8 13 6 10 2 3 40 

Stijgers 
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De spelers die we al noemden bij de tussenstanden van 
de drie groepen staan ook prominent in deze lijst. Knap 
zijn de prestaties van Siert Huizinga en Ko Kooman, die 

met het toenemen van de jaren ook de ELO zien stijgen. 
De enige manier om ook hoog in deze lijst te komen, is 
veel spelen. Dus graag tot donderdag! 

Zwalken 
Peter Boel 

Het tweede heeft uit zijn laatste twee wedstrijden het 
maximale gehaald: twee 4,5-3,5 overwinningen die in 
ieder geval goede hoop geven op klassebehoud in 2C.  
 
Eerst een grappig fragmentje uit mijn partij tegen Sant-
poort op 2 november: 
 
Van der Lende - Boel   

Met de zwarte pion helemaal op a2 staat wit verloren. 
Van der Lende perste er echter nog een slinks trucje uit: 
32.Ld6+!  Kb5?  
Nadat ik Houdini erbij heb gehaald – zie het commentaar 
na zet 34 – blijkt het kwaliteitsoffer 32...Kxd6 33.Pc4+ 
Kc7! 34.Pxb2 Pxc3 toch het beste te zijn. Het tweede 
paard komt naar d4 en zwart wint zonder moeite. Ik keek 
hier nauwelijks naar omdat ik een ‘nog duidelijkere winst-
variant’ zag. 
33.c4+ Kb6 34.Pe4?  
Hier had ik 34.cxd5 Txd2 35.Txd2 a1D berekend, en Ilias 
blijkbaar ook.  

In deze stelling blijkt wit echter een fantastische redding 
te hebben: 36.Tdd1!! en als de dame nu naar een veld op 
de lange diagonaal gaat, volgt 37.Tb1+ en de zwarte ko-
ning ontsnapt niet heelhuids uit de schaaks! Het enige 
wat zwart nog kan proberen is 36...Dxd1 37.Txd1 exd5 
38.Tb1+ Ka6. Hij heeft nog steeds een pluspion, maar de 
actieve witte stukken maken de winst moeilijk, zo niet 
onmogelijk. 
Na de tekstzet was het snel afgelopen: 
34...Pdb4 35.Lc5+ Ka5 36.Td2 Txd2 37.Pxd2 Pc2 
38.Tc1  
En nu niet 38...a1D?? 39.Pb3+, maar: 
38...Ka4 0–1 
 
In en tegen Amersfoort ging het ook weer prima aan de 
eerste borden. Sander Berkhout verdedigde zo taai tegen 
Jochem Aubel dat deze in tijdnood ineens alles weggaf, 
en daarvoor had ik mijn tegenstander al ge-Colle-
Zukertort. Het derde volle punt kwam van Richard, die 
ook prima was begonnen maar later even ging zwalken. 
 
Van der Wel - Piet 

Met gezonde zetten heeft Richard een prima stelling be-
reikt met pluspion. Alleen de eeuwige Nimzo-kwaal zit 
hem nog een beetje dwars: de zwakte op c4. 
22.Pg5  
Wat is er logischer dan dit? Toch was het misschien han-
diger geweest om te consolideren met 22.Pd2, of eventu-
eel het lelijke 22.d6!? te spelen, waarna 22...Pxc4 niet 
gaat wegens 23.Pg5 Pf6 24.Dd3 en in verband met de 
dreiging 25.Txf6 moet zwart het paard geven. 
22...Pf6 23.Pe6 Dd7 24.Pxg7  
Een aardige afwikkeling, waar Richard echter achteraf 
niet zo tevreden over was. Want wat wint wit ermee? Hij 
blijft een pion voor, maar zwart krijgt nu tegenspel en het 
is niet zo duidelijk meer. 
24...Dxf5 25.Pxf5 Pxc4 26.Pe7+!?  
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Objectief het beste was 26.Pd6! met nog steeds licht 
voordeel, maar Richard heeft andere ideeën. 
26...Kf7  

27.Txf6+  
Inmiddels zelfs gedwongen. Wit behoudt met dit kwali-
teitsoffer in ieder geval het initiatief. 
27...Kxf6 28.Tf1+ Kg7  
Na 28...Kg5? 29.Lc1+ Kg4 30.Kg2 is de zwarte koning op 
fraaie wijze gevangen: 30...Txe7 31.h3+ Kh5 32.Tf6 met 
ondekbaar mat. Ongetwijfeld het slag variantje dat Ri-
chard overhaalde tot het kwaloffer. 
29.Pf5+ Kg8  
Ook goed was 29...Kg6!? 30.Ph4+ Kh5 (30...Kg7) 
31.Tf5+ Kh6 32.Lc1+ Kg7 en zwart is buiten gevaar. 
30.Ph6+ Kh8  
Joeri Piet lijkt op winst te spelen; 30...Kg7 kon remise 
worden. 
31.Lc1 Tf8 32.Pf7+ Kg8 33.Ph6+ Kg7  
En weer ontwijkt hij de zetherhaling. 
34.Pf5+ Kg6 35.g4!?  
Nu probeert Richard weer iets in plaats van met 35.Pe7+ 
voor remise te gaan. 
35...Tad8 36.h4 h5 37.gxh5+ Kxh5  
Handiger was 37...Kh7! waarna alle grappen uit de stel-

ling zijn en zwart goede winkansen heeft. 
38.Lg5 Tg8  
Tijdnood. Beter was het droge 38...Tc8. Na 39.d6 wikkelt 
zwart dan met 39...Pxd6 40.Pxd6 Txf1+ 41.Kxf1 Txc3 af 
naar een gunstig eindspel, dat echter een grote remise-
marge heeft. 
39.Pg3+ Kg4 40.Pe4 Txg5 41.hxg5  

41...Pe3?  
Met 41...Pd6 kon zwart het nog remise houden: 42.Pxd6 
Txd6 43.Tf6 Txd5 44.g6 Td8 45.g7 Tg8 46.Tf7 a5 en de 
koning loopt naar de g-pion toe. Wit houdt het initiatief, 
maar het moet te keepen zijn. 
42.Tf7 Pxd5 43.g6 Kh5 44.g7  
En hier zat de zwartspeler te zuchten en te steunen toen 
ik even kwam kijken. Er is geen kruid gewassen tegen 
dreigingen als 45.c4 of 45.Td7!. 
44...Tg8 45.Td7 1–0  
 
Johan Wolbers speelde aan het eerste bord geweldig en 
won een kwaliteit. Ook hij begon toen echter te schippe-
ren, en hij kwam terecht in een stelling waarvan de haren 
je te berge rezen. Er moest een wit paard naar a1 om de 
boel te stutten en hij moest zijn koning in een batterij van 

loper en toren laten staan. “Na 
elke koningszet zou ik mat 
gaan!” vertelde hij achteraf. Bij 
de stand 4-3 voor ons moest 
tegenstander Jeroen Bugel 
voor de winst gaan, maar Jo-
han overleefde alle krankzinni-
ge complicaties en kwam in 
een paardeindspel met twee 
pluspionnen terecht. Dat bleek 
nog niet zo makkelijk te win-
nen. Misschien had hij zijn pi-
on niet zo snel naar a7 moeten 
spelen. Ik herinner me de vol-
gende stelling. 
 
(zie volgende pagina) 
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Ik weet niet meer zeker of de zwarte koning nu op d5 of 
c5 stond, en Johan zit nu offline ergens in Thailand. Maar 
ik vermoed toch dat het c5 was. Met de koning op d5 zou 
wit kunnen winnen met 1.Pb3! Kd6 2.Kb4 Kc7 3.Pc5 en 
op het juiste moment Pc5–a4. Bovendien zou wit dan in 

de beginstelling de extra mogelijkheid 1.Kb4 hebben. Die 
wint ook niet, maar die had Johan zeker verkozen boven 
de tekstzet: 
 
1.Kb3  
Het is al van mijlenver te zien dat dit niet wint, maar Jo-
han was murw gespeeld. Ik dacht nog dat wit langs de 
andere kant kon gaan. Dat wint ook niet, maar Johan had 
het in ieder geval kunnen proberen: 1.Kd3 Pa8 2.Ke4 
Pb6 (2...Kb6 is simpeler) 3.Ke5 Pa8 4.Ke6. Nu kan zwart 
zowel zijn koning als zijn paard op b6 zetten, zolang hij 
het paard op d4 maar niet slaat, want dan wint 5.Kd6 ge-
volgd door 6.Kc6 en 7.b6. 
1...Kxd4 2.Kb4 Pa8 3.Ka5 Kc5 4.Ka6 Pb6  
De enige zet, maar niet moeilijk te vinden. 
5.Kb7 Kxb5 ½–½  
 
Johan nam het sportief op: “Over de hele partij gezien 
was de remise terecht.” En wie was Bugel om dat te ont-
kennen? En wij waren allang blij met het vierde match-
punt. 

Probleemrubriek 
Hendrik van Buren 

Er wordt regelmatig geklaagd, dat het aantal schakers 
afneemt. Nu is dat een bekend verhaal. Het schijnt voor 
een reeks sporten en bezigheden te gelden. Vreemd, 
want de bevolking wordt steeds groter. Worden door 
sommige bonden dingen fout gedaan? Het is moeilijk te 
zeggen. Dit is overigens de rubriek, die over problemen 
handelt. En daar is het helemaal erg. Als ik in het Tijd-
schrift van de KNSB kijk van een eeuw geleden, dan zie 
ik altijd drie pagina’s met problemen dan wel nieuws uit 
de probleemwereld. In die tijd hadden we twee schaak-
bonden na een ruzie tussen de KNSB en een grote dissi-
dente groep. Die gaf ook een volwaardig maandblad uit: 
de Schaakcourant. Daar vond ik vier, een enkel keertje 
zelf vijf pagina’s problematiek. Ik moet er wel aan toevoe-
gen, dat de diagrammen altijd nogal groot werden afge-
drukt. Twaalf problemen stonden er echter altijd wel in. 
Als we vijftig jaar terug gaan vinden we een vaste rubriek 
met acht problemen, bijna uitsluitend twee- en driezetten. 
Er waren wel meerzetten, maar spaarzaam. In buiten-
landse bladen werd daar wat meer aandacht aan be-
steed. Wie het huidige bondsblad bekijkt vindt af en toe 
nog een probleemrubriek, eens op de drie of vier num-
mers. Daarin staat ook drie of vier problemen. Wie de 
dagbladen volgt ziet, dat daar schaakrubrieken al niet 
meer algemeen gebruikelijk zijn. Voor problemen is er 
nog maar zelden ruimte. Ook bij grote toernooien is er 
lang niet altijd meer plaats voor een probleem. Vroeger 
was het vaste prik: Haring maakte een tweezet voor 
Hoogovens, IBM, Ohra en wat er verder was. De kranten 
namen dat probleem bijna altijd over. Daardoor kende 
iedereen Haring als dé Nederlandse problemist. In de 
Probleembond werd er door velen van alles geprobeerd 
om hem van die unieke plek af te krijgen.                                                                                                                                                   
Ik vind het interessant te achterhalen, hoe het mogelijk is, 
dat de interesse voor dit onderdeel van het schaken zo 
hard achteruit is gegaan. Ik denk, dat de eersten, die 

hierop aangesproken kunnen worden de problemisten 
zijn. Zij zijn niet zo zeer geïnteresseerd in de vraag, maar 
concentreren zich op het aanbod. Ik heb een publicatie 
uit 1923, waarin staat, dat de belangstelling voor tweezet-
ten niet eeuwig zal zijn. Uiteraard, zou je haast zeggen. 
Toen waren helpmats en zelfmats al een door iedereen 
geaccepteerd nieuw idee. Maar de conclusie van het 
blad was, dat de toekomst bij de meerzetten zou liggen. 
In de twee- en driezetten was bijna alles al een keer ver-
toond, maar bij meerzetten was nog volop ruimte voor 
nieuwe ideeën en/of nieuwe vormgeving. Ik denk, dat 
hier een ander probleem de doorslag heeft gegeven. Ik 
vraag  regelmatig, of iemand wel eens naar problemen 
kijkt. Heel vaak krijg je dan als antwoord, dat dat niets 
met schaken te maken heeft. Mijn standaardantwoord is 
dan, dat ik de betreffende persoon laatst zag bridgen en 
dat ook dat niet met schaken te maken heeft. Helaas kent 
dat antwoord echter ook zijn tekortkomingen. Als er op 
het bord op de clubavond veel foute inzendingen binnen-
komen hangt er een tweezet. Op afspraak hangen er 
zelfs geen driezetten, want dan kan Erik zijn flesjes wijn 
gewoon niet kwijt; laat staan als er een achtzet zou han-
gen. Toch kan ik iedereen van harte aanraden eens in de 
meerzetten te duiken. Er zijn toch zulke geweldig mooie 
problemen onder. Elk jaar geef ik een nummer met meer-
zetten. Altijd het eerste nummer van het jaar. Volgende 
uitgave is het weer raak.                                                                              
Als het geen meerzetten zijn geworden, wat houdt de 
problemist dan bezig. Gelukkig zijn de normale orthodoxe 
problemen niet uitgeroeid, maar als ik in het probleem-
blad kijk, zie ik wonderlijke stukken: sprinkhanen, nacht-
ruiters, kamelen, leeuwen, kameleons, giraffen en nog 
een hele verdere dierentuin. Zetten die verder volgens 
normale regels? Nee ook dat niet. Zij spelen patrouille-
schaak, circe of anti-circe. reflexmats of Madrasi of nog 
andere vormen, waarvan ik zelf ook niet altijd weet,  
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wat voor inhoud daaraan gegeven is. Is dat allemaal niks. 
Beslist niet. Ik heb zo maar eens wat circe-problemen 
bekeken en kan alleen maar zeggen, dat ik die leuk en 
knap vond. Ik had er wel degelijk plezier in. Maar bij circe
-problemen met nachtruiters was ook mijn nieuwsgierig-
heid niet groot genoeg. Ik heb hier al eens vaker ge-
schreven, dat veel huidige componisten vooral voor de 
eigen groep componeren. Volgens mij zal dat er toe lei-
den, dat daardoor de belangstelling voor de problematiek 
nog verder zal afnemen.  Het is geen gemakkelijke zaak 

om een schaker van zijn geliefde spel af te halen en ze-
ker niet voor iets, dat hij niet kent.   
 
Uiteraard hierbij enige problemen. Ik heb gekozen voor 
drie tweezetten en een driezet van zo’n honderd jaar ge-
leden. No 1 en 2 uit 1909 ; 3 en 4 uit 1910 
 
De oplossingen van de vorige keer: 
1.Db5  2. Pd4 3. Lb6 4.fxe6  

ASV 5 is alleen op papier favoriet voor de titel  
Erik Wille 

Afgelopen seizoen werd ASV 5 kampioen in de eerste 
klasse na een spectaculair slot in Lichtenvoorde. Veel 
spelers van ASV 5 hebben echter niet de ambitie om op 
zaterdag te spelen of misschien wel de ambitie om niet 
op zaterdag te spelen. Daardoor veranderde er niet veel 
in ASV 5. Alleen Jacques Boonstra en Rob Huberts 
‘zakten’ naar de topborden van ASV 6 in dezelfde klasse 
en Anne Paul Taal klom weer naar de positie van vaste 
invaller in ASV 4. Met Jochem Woestenburg, Tony Ho-
gerhorst en René van Alfen als nieuwe spelers zijn we de 

transferperiode goed doorgekomen en succescoach 
Barth Plomp bleef. 
  
De titel dreigde dus opnieuw en daarmee het spelen op 
zaterdag. Al in de eerste wedstrijd bleek dat ASV 5 de 
grote vorm van afgelopen seizoen kwijt is. Met pijn en 
moeite werd ASV 6 in de stadsderby met 4½-3½ geklopt. 
Groots was het niet en als het een gelijkspel zou zijn ge-
worden, hadden we niets mogen zeggen.  

mat in twee . J. van Dijk  uit de Lier 

mat in twee  Jos de Koning  Amsterdam 

mat in twee  J. Cauveren  Amsterdam 

mat in drie.  W.C. Muller Jr.  Den Haag 

1) 

2) 

3) 
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Zo kwam ik zelf tegen Rob Huberts met een tactisch re-
miseaanbod in een slechte stelling erg goed weg. 

Ron Huberts staat hier met wit oppermachtig en vervolg-
de met 16. gxf5  Directer was de variant 16. c5 Pxc5 17. 
dxc5 dxc5 18. Lc4 Lxe6 19. Lxe6+ Kxe6 20. gxf5+ gxf5 
21. Dc4+ Kf6 22. Pe4+!! 16. ….. gxf5 17. c5 Pxc5 18. 
Pxc5 dxc5 19. dxe5 Db4 en hier nam Rob genoegen 
met remise in nog steeds betere stelling. 
 
De stroeve start had een voorbode moeten zijn voor de 
lastige wedstrijd met Rokade. Net als tegen ASV 6 het 
geval was, kenden onze tegenstanders ons allemaal 
door hun GOVA-verleden en dat maakt zo’n wedstrijd per 
definitie moeilijk. Daarnaast zijn ze ook nog eens onge-
veer even sterk als ASV 5 en deze avond veel sterker. 
 
Barth Plomp mailde ons de opstelling met twee spelers 
aan bord 5 en hij liet bord 7 leeg. Een slim tactisch plan, 
want dat verwachtte geen tegenstander. Het plan viel 
echter voor het duel al in duigen. Coen Mekers en René 
van Alfen wilden niet bij elkaar op schoot zitten en dus 
draaide Barth die variant terug. Doordat de zaal al inge-
richt was voor de Winterfair van de Schreuderhuizen 

speelden we tussen de kramen en dat gaf een gezellige 
aanblik. Dat was dan ook het hoogtepunt van de avond, 
want Rokade rolde ons geruisloos op met 3-5. Daarmee 
zijn we ineens een underdog in de titelstrijd. Alleen Erik 
Wille won deze avond, maar dan vooral dankzij de mede-
werking van zijn tegenstander. 
 
Arent Luimes – Erik Wille  

In deze stelling is 19. g4 geboden en dan staat zwart be-
ter. Arent Luimes richtte zich echter meteen op het be-
houd van de zwakke pion e5. 19. Dc3, Lf3  Nu heeft Erik 
de gewenste aanknopingspunten om snel toe te slaan. 
Mede door matig spel van zijn tegenstander was de winst 
toen snel daar: 20. g4 Dd8 21. b5 h5 22. Kh2 Dh4 23. 
Dc2 hxg4 24. Th1 gxh3 0-1  
 
Het derde duel ging veel beter. Ik was verhinderd en dat 
gaf een hoop rust. UVS 3, het nieuwe team van Marco 
Braam, werd met 5½-2½ geklopt. Daarmee volgen we de 
koplopers op bescheiden afstand. De titel is nog niet uit 
zicht, maar het wordt wel een heksenklus om dat nog 
voor elkaar te krijgen. Bovendien zijn we afhankelijk van 
Rokade, die ook in de derde ronde won.  
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Den Haag 
Robert Naasz 

‘Andere voorkant’  

Ik sta dus aan de verkeerde voorkant van station Ede-
Wageningen te wachten op Marco Braam. Zoals Marco al 
had aangekondigd in de vorige aflevering van ASV 
Nieuws gingen we samen het weekend toernooi in Den 
Haag spelen. Marco’s vertrek bij ASV had een nieuwe 
mooie fase van onze vriendschap ingeluid en al vrij snel 
was het plan om gezamenlijk Den Haag te gaan doen 
geboren. Een paar dagen voor Den Haag was er bij mij 
een forse verkoudheid komen opzetten en mijn hoofd zat 
helemaal vol. Toch had ik er erg veel zin. Marco ook blijk-
baar en omdat dit zich ruim voor Sinterklaas afspeelt was 
hij nog niet bevangen door liefde en begrip voor zijn me-
deweggebruikers en reed flink door. Onderweg naar Den 
Haag praten we over koetjes en kalfjes, de zwarte piet 
discussie, Marco’s voornemen dit toernooi voor het eerst 
in zijn leven met zwart Caro Kan te gaan spelen (niet ver-
standig Marco!) en waarom Tony in de B-groep meedeed 
en niet in de A-groep (wij hadden ook in de A-groep mee 
mogen doen natuurlijk maar vonden onszelf niet goed 
genoeg, maar Tony vonden wij toch echt van een andere 
klasse.)  

Uitvalsbasis werd Scheveningen. We logeerden bij Vin-
cent, de broer van Marco, die meer dan gastvrij was 
maar daar zelf heel bescheiden over deed. Marco wilde 
nog een paar keer oefenen met zijn Caro Kan en veegde 
mij achter elkaar van het bord. Tevreden constateerde hij 
dat hij de Caro Kan onder de knie had en de vorm uitste-
kend was. Nog een stukje Sinterklaasjournaal meegepakt 
met Marco’s neefje en nichtje, heerlijk gegeten (kip met 
patat en appelmoes!) en daarna in de auto naar Den 
Haag. 

Ko Kooman zou ook meedoen en was er al. Hij kwam 
direct naar Marco toe en vertelde hem dat hij diep teleur-
gesteld in hem was. Je zag Marco’s ego een beetje op-
blazen en hij begon uit te leggen dat hij begreep dat het 
jammer was dat hij de club had moeten verlaten maar dat 
Nijmegen – Arnhem te ver was etc waarop Ko Kooman 
zei: ‘Ja, dat ook, maar dat bedoel ik helemaal niet’. Blijk-
baar hadden Ko en Marco bij het toernooi in Vlissingen 
die zomer samen aan de bar gehangen en had Ko iets 

zeer diepzinnigs gezegd wat volgens beide heren abso-
luut in een van Marco’s columns opgenomen moest wor-
den. Ko had dus met bovengemiddelde interesse de 
‘laatste’ column van Marco gelezen. Ook al omdat hij nog 
wel wist iets zeer diepzinnigs gezegd te hebben maar 
niet meer wat dat precies was en hij hoopte het in de co-
lumn terug te lezen. Niet dus en Marco wist ook alleen 
nog maar dat er iets was maar niet meer wat. Gelukkig 
blijkt ‘laatste’ een rekbaar begrip en misschien wordt een 
beider heren nog eens midden in de nacht wakker met 
een Eureka gevoel zodat de wereld niet van dit moois 
verstoken blijft. Wij wachten rustig af.  

Het hoogte- en dieptepunt in de 1e speelronde kwam niet 
van een ASV-er. Toevallig was ik getuige van het volgen-
de tafereel: wit heeft zojuist Db2+ gespeeld om ongeveer 
onderstaande stelling te bereiken.  

Zijn klok gaf aan: 0.01 (echt waar, ik stond er zelf bij) en 
in Den Haag werd gewoon gespeeld met 2 uur per per-
soon per partij, geen seconden erbij per zet. Normaal 
menselijk gedrag zou in mijn ogen nu zijn dat je elkaar 
glimlachend aankijkt, handen schudt en nog een biertje 
gaat drinken; wat een mooi spel is het toch. Maar zo ging 
het niet. De zwartspeler dacht even na, sloeg vervolgens 
de dame en drukte de klok in. Wit ging door de vlag en 
de zwartspeler claimde de overwinning want wit had 
geen remise geclaimd. De witspeler blijf ijzig kalm en ri-
posteerde dat hij geen zet kon doen. Zwart gaf nog niet 
op en haalde er een arbiter bij. De situatie overziend leg-
de deze jongeman de zwartspeler rustig uit dat op het 
moment dat hij zijn zet had uitgevoerd de remise door pat 
bezegeld was en dat het voor wit dus niet nodig was re-
mise te claimen. Waarop de zwartspeler de arbiter indrin-
gend aankeek en vroeg of dit zijn finale en definitieve 
uitspraak was. Ja dus, waarna zwart wit de hand schud-
de en wegliep.  

Zaterdagochtend werd ik vroeg wakker maar Marco was 
al lang op en aan het bijpraten met zijn neefje. Carlsen 
had de dag ervoor de ban gebroken en zijn eerste over-
winning behaald tegen Anand. Marco speelde op zijn  
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telefoon de partij na en Hidde keek geïnteresseerd mee. 
Ik werd plots overvallen door een urgente drang te kijken 
naar een bepaalde variant van het Nimzo-Indisch. Ik 
speelde wat varianten op het bord na uit mijn meege-
brachte boek over deze opening. Hidde kwam er nieuws-
gierig bij staan en vroeg wat ik aan het doen was. Ik leg-
de hem uit dat in het boek partijen werden beschreven en 
hoe het systeem met de coördinaten van het schaakbord 
werkte. Hij begreep het allemaal direct en zei dat dit ei-
genlijk veel beter en rustiger was dan op de computer. 
Geweldig toch, zo’n opmerking van een joch van 7? 

Begeleid door Daft Punk reden we naar de speelzaal. 
‘Giorgio by Moroder’ is echt een perfect nummer op om in 
trance te raken en je geest vrij te maken voor een potje 
schaken. En gelukkig maar want in de tweede ronde 
stierf ik duizend doden en werd in 4 uur 1 jaar ouder. In 
de traditie van enorme zelfhaat laat ik u de 3 momenten 
zien waarop ik deze partij had moeten/kunnen verliezen: 

van den Burg,K (1603) - Naasz,R (1742) 
Haags Weekendtoernooi (2), 16.11.2013 

Benauwde moment nr 1: Na het door mij gespeelde Kf7 
zag ik dat hier 30.Txe6! Txe6 31.Dxe6+ (31.Pg5+ is nog 
beter) 31...Dxe6 32.Pg5+ wel heel vervelend is. Gelukkig 
speelde wit snel  
30.Pe5+? waarna we vrolijk verder gingen.  
30...Lxe5 31.Txe5 Pc6 32.Th5 Dg6? [32...Pxd4!]  
33.Th4 Kg8 34.Tg4 Df7 35.f3 h5 36.Tg5 Pxd4 37.De5 
Pf5 38.Pe2 Te8 39.Pf4 d4? 40.Pxh5 d3??  

en omdat ik de draad toch wel een beetje kwijt begon te 
raken bood ik hier remise aan. Toen pas zag ik wat ik 
had aangericht.... om je dood te schamen natuurlijk. Col-
lega ASV-ers stonden toe te kijken. Golven van zelfhaat 
dreigden me te verzwelgen maar al vrij vlot speelde mijn 
tegenstander 41.Pf4???? d2 42.Td1 Td8 en hier eindigt 
mijn notatie. Maar de ellende was nog niet voorbij want 
even later kregen we dit:  

In gillende tijdnood had ik mijn dame zonder al teveel 
nadenken naar e1 geslingerd, wat anders? Terwijl mijn 
tegenstander zat na te denken zag ik dat ik na het kalme 
Kh2 helemaal uitgepraat ben; wit dreigt simpel mat in een 
paar zetten met Pe7+ en ik kan dat alleen maar voorko-
men door veel materiaal op te geven. Hij sloeg echter de 
dame en na dame ruil kreeg ik een gewonnen eindspel T 
tegen P met nog 50 sec op de klok. Mijn tegenstander 
had nog enkele minuten maar uiteindelijk ging hij en niet 
ik (in voor hem totaal verloren stelling) door de vlag. 

Marco speelde met zwart tot mijn verbazing NIET de Ca-
ro Kan maar gewoon weer zijn Scandinaviër. Ondanks de 
goeie generale had hij toch naar mijn advies geluisterd: 
experimenteren doe je op internet of in de interne maar 
niet tijdens toernooien. Hij won overtuigend.  

Maar snel een vette hap naar binnen gewerkt (Marco had 
me al gewaarschuwd voor de aanhoudende frituurlucht) 
samen met Tony en Marco een rondje rond een vijver 
met een kinderboerderij gelopen. Tony voerde een Sulta-
na aan de eenden en ganzen. Na een tijdje werden we 
omringd door een zwerm krassende kraaien die ook iets 
wilden meepikken. Mijn neusdruppels raakten uitgewerkt, 
mijn hoofd begon van binnenuit  langzaam vol te lopen. 
Tony en Marco hadden ook twee uit twee en filosofeer-
den over mogelijke toernooiwinst en of we nog tegen el-
kaar zouden gaan loten. Ik probeerde de partij uit mijn 
met snot gevulde hoofd te krijgen. 

Eenmaal achter het bord gezeten ging het eigenlijk best 
wel weer lekker. Concentratie was goed, ik wist een aar-
dige aanval op te zetten, maakte een foutje, gaf een pion 
weg maar hield wel enige compensatie. Mijn tegenstan-
der weigerde de a2-g8 diagonaal te sluiten met d5 en dat 
werd hem uiteindelijk fataal. Redelijk glad dus maar dit 
was zo’n partij waar Fritz achteraf mooie dingen vond:  
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Naasz,R (1742) - van Heeren,A (1701)  
Haags Weekendtoernooi (3), 16.11.2013 

26.f4 Dxf5 zwart ziet wat ik ook zie nl dat na 26...Pe4 
27.Tg6 Dd8 28.Dxh6 helemaal uit is.........of toch niet.....? 
Zie analyse diagram: 

Zwart heeft nog een enige maar heel mooie verdediging 
in 28...Df6!! Fantastisch! Na 29.Txf6 gxh6 30.Txh6 heeft 
wit een plus maar is het nog lang niet uit. 
Na de stukwinst won ik vrij makkelijk:  
27.fxg5 Kh8 28.Tf3 Dc5+ 29.Kh1 Kg8 30.Txf7 d5 Te 
laat... 
31.g6 Te8 32.Tf1 Dd6 33.Df5 De7 34.Df7+ 1-0 

3 uit 3 dus. Marco ook, hij won in een technische, door 
hem sterk gespeelde pot, en dus zat de stemming er 
goed in, tot opluchting van Anouk (die vanuit Nijmegen 
overgekomen was, u weet wel, Marco’s muze, meervou-
dig onderwerp van zijn columns bij gebrek aan schaak 
content en alles wat hij over haar schreef is waar kan ik u 
nu melden, ze is jong, mooi, lief, slim en nog veel meer) 
en Vincent, die heel goed inzagen dat de avond mogelijk 
iets minder gezellig zou worden als er teveel was verlo-
ren. Maar het werd dus wel gezellig die avond in Scheve-
ningen, de zaken die Marco in zijn ‘laatste’ column voor 
ASV Nieuws voorspelde kwamen allemaal uit. De discipli-
ne passend bij toekomstige toernooiwinnaars was ver te 
zoeken en niemand vond dat erg. Ruim na middernacht 
met zijn vieren knus in de taxi op weg terug naar onze 
slaapplaats. Hoe het precies ging weet ik echt niet meer 
maar op de een of andere manier wist onze Mediterrane 
taxichauffeur het gesprek op zijn bovenmatige lichaams-
beharing te brengen. Zijn ontboezemingen werden 
steeds gedetailleerder, waar het haar precies zat, wat zijn 
vrouw daar van vond en hoe de andere kinderen in het 
zwembad reageerden als hij met zijn koters ging zwem-
men. Een beetje teveel informatie voor iemand die erg 
visueel is ingesteld (zoals ikzelf maar ik vermoed ook 
Anouk). Thuis gekomen dronken we sterrenmunt thee en 
aten chocola. Marco wilde ineens heel graag ‘Lights in 
the Night’ van Flash in the Pan horen en zo geschiede, 
een fijne afsluiter.  
 
Na een korte nacht en flitsontbijt liepen Marco en ik rond 
kwart over 9 door verlaten Scheveningse straten naar de 
auto. Je kon een kanon afschieten. De desolate straten 
van Scheveningen gecombineerd met een lichte kater 
maakten dat schaken ineens niet zo’n heel goed plan 
leek. Mijn wederhelft stuurde een berichtje dat ze met de 
kinderen in Burgers Zoo aan het rondlopen was. Het 
voelde alsof ik in een andere tijdzone zat.  
 
Ik speelde de 5e ronde echter misschien wel mijn beste 
partij van het toernooi die ontsiert werd door een schoon-
heidsfoutje: 
 
Ameling,B (1754) - Naasz,R (1742)  
Haags Weekendtoernooi (5), 17.11.2013 

14...fxe5 15.Pxe5 Pxe5 16.dxe5 Lg5 17.Txf8+ Txf8  
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18.Te1 d4 19.Pd1 La4 20.Lc4 Lxd1 21.Dxd1 Lxe3+ 
22.Kh1 Tf2 23.Dg4  

Mijn laatste 10 zetten waren allemaal sterk, ik had het 
plan met Lg5 en d4 etc ruim van tevoren gezien en was 
heel content met mijn spel, zeker gezien de lichte tegen-
zin waarmee ik die ochtend achter het bord was gaan 
zitten. Vervelend alleen was dat de stelling ondanks alles 
erg scherp was gebleven (hoe onrechtvaardig!) en met 
de ongelijke lopers leek me dat wit nog sterk zou kunnen 

counteren. Ik wilde voorkomen dat wit op e6 ging slaan 
maar daarbij zag ik iets over het hoofd..... 
23...Tf5?? 24.Dxf5 1–0 
 
Goed. Marco (zeer benauwde remise, mazzel dat zijn 
tegenstander met OV uit Breda moest komen en dus 45 
minuten te laat was anders had Marco toch echt verlo-
ren), Tony (reglementaire 1 want tegenstander kwam niet 
opdagen) en ik deden nog een keer hetzelfde rondje kin-
derboerderij en toen was het tijd voor de laatste ronde. 
De pijp was nu toch echt wel leeg.  
 
Ik kreeg een Nimzo, dacht dat ik theorie volgde (was niet 
zo), verloor een pion, zag nog iets over het hoofd en krijg 
een gedekte vrijpion op c6 in mijn strot geduwd. Ik beging 
nog een kolossale blunder die niet werd opgemerkt en 
uiteindelijk wist ik te ontkomen in een ongelijk lopereind-
spel. Zoals al het hele toernooi begon Marco pas te scha-
ken toen hij uiterst dubieus kwam te staan (zijn woorden) 
en ook dit keer was dat voldoende om er net remise uit te 
slepen. 
 
Terug in de auto op weg naar het oosten werd er nog 
even wat gekletst waar weldra vielen we stil. Marco draai-
de het volume wat hoger en op de klanken van Daft Punk 
zoefden we naar Arnhem.  

Nadat in de 1e  ronde nipt van SMB was verloren speel-
den we in de 2e ronde thuis tegen PSV-DoDO. 

De Puttenaren hadden in de 1e ronde ruim van Pallas 2 
gewonnen en stonden op de 1e plaats. 

Zeer geconcentreerd werd er vanaf de eerste uren ge-
streden. Het eerste volle punt werd gescoord door Pieter, 
die ogenschijnlijk gemakkelijk en zonder veel tijd te ge-
bruiken de gesloten Siciliaan speelde. Zijn tegenstander 
Jasper Valstar slurpte tijd om zijn stelling te kunnen hou-
den en was al in heftige tijdnood toen hij 26 …. Kf7 
(DIAGRAM ) speelde.  

Pieter verhoogt de druk en Jasper grijpt mis en het is uit. 
Mooi punt! 

Het 2e punt werd door de zeer subtiel en secuur spelende 
Cees binnengebracht.  

29. f6!   ( DIAGRAM )  

Is een juweeltje en het volgende eindspel wordt snel en 
bekwaam door Cees gewonnen. 

Na remises van Ivo en Anne Paul combineerde Gerben 
Olger van het bord en was de winst dichtbij. 

Van Gerben hebben we al vele mooie winstpartijen in 
ASV- nieuws gezien, dus in deze editie even andere win-
naars in beeld. 

Xadya bracht het winnende punt binnen in een partij die 
optisch lang minder voor haar stond. 

 

ASV 4 elke keer anders! 
Anne Paul Taal 
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Bij nadere beschouwing blijkt dat zij op een gegeven mo-
ment wel twee pionnen achter staat maar al helemaal 
ontwikkeld is en meteen in de aanval kan gaan. 

Mark de Graaf gaat volledig ten onrechte met zeeën van 
tijd meevluggeren in Xadya’s tijdnood. 

Na 31 f4 (DIAGRAM ) bereikt ze combinatoir een gewon-
nen eindspel en maakt dit fraai uit. 

Hierna volgen nog remises van Désiré en Gonzalo wat 
een 6-2 overwinning in de boeken brengt. 

Heel mooi! 

In de 3e ronde volgde een forse nederlaag tegen topfavo-
riet Bennekom. 

Alleen Gonzalo, Xadya en Désiré konden een remise 
bereiken. 

We zullen er nog fors tegenaan moeten om niet te degra-
deren, maar de kansen om in de Promotieklasse te blij-
ven zijn beter dan vorig jaar door de stevige overwinning 
op PSV-DoDO. 

Op zaterdag 16 november jl. was er bijzonder bezoek in 
ons clubgebouw, Activiteitencentrum  Scheuder. De Ne-
derlandse Bond van Schaakprobleemvrienden was bij 
ASV te gast voor de 24e Henk Hagedoorn oploswedstrijd 
en de najaarsvergadering van deze bijzondere bij de 
KNSB aangesloten bond. 

Voor ASV ook een nieuwe ervaring. Omdat we altijd open 
staan voor nieuwe activiteiten hadden we vorig jaar, toen 
in het Grand Café van het Lorentz, al de Motiefgroep 
Schaken mogen ontvangen. Nu dus de Schaakprobleem-
vrienden. Natuurlijk konden we er ons een voorstelling 
van maken en we hadden vooraf ook al het een en ander 
gehoord van Wouter van Rijn, die zelf lid is van deze 
bond. Het was een mooi gezicht toen alle deelnemers ’s 
ochtends netjes ieder apart achter een tafel gingen zitten. 
Het leek wel een examenzaal. Daar waar onze speelzaal 
normaal gebruikt wordt voor onze eigen jeugdavond en 
de in- en externe wedstrijden. 

Het oplossen van schaakproblemen is een specifieke tak 
van het schaken. De deelnemers die uit heel Nederland 
maar ook uit België kwamen, gingen helemaal op in de 
veelal zeer pittige stellingen die zij voorgeschoteld kre-
gen. Daaruit bleek wel hoe moeilijk deze discipline van 
het schaken is. Waarschijnlijk gaat deze editie de boeken 
in als de moeilijkste tot nu toe. Maar zoals met elke 
schaakvorm van onze prachtige sport werd ook dit met 
veel plezier en passie beleefd. Twee ASV-ers namen er 
deel. Wouter van Rijn, eindigde in de A-groep als 10e. Hij 
was niet ontevreden met zijn score zeker gezien de moei-
lijkheidsgraad van de probleemstellingen. Winnaar werd 

de in België woonachtige Fin Jorma Paavilainen. Deelna-
me was ook open voor niet-leden. Nico Schoenmakers 
waagde zich als enige clubgenoot aan deze beproeving. 
Het viel hem niet mee maar hij vond het een leuke erva-
ring. Voor ASV was het een aangename kennismaking 
met deze bond. 

Deze schaakdag werd afgesloten met een lezing waarbij 
enkele bijzondere stellingen centraal stonden. Speciaal 
omdat het in Arnhem bij ASV werd gehouden had Hans 
Uitenbroek, voorzitter van de bond van schaakprobleem-
vrienden, 2 stellingen uitgezocht van oud-leden van ASV 
t.w. A.C.A. van der Ven en Jan van Woerden. Eerstge-
noemde was lid van onze vereniging ver voordat ikzelf bij 
ASV lid werd. Dus die heb ik niet gekend. Dit in tegen-
stelling tot Jan van Woerden die ik nog flink wat jaren bij 
ASV heb mee mogen maken. Jan overleed op 20 oktober 
2012 op 73-jarige leeftijd. Gedurende zijn leven wij hij 
zeer geïnteresseerd in muziek, gedichten en schaken. 
Behalve een goed partijschaker was hij ook veel jaren 
een actief lid van de bond van schaakprobleemvrienden.  

Het was een geslaagde dag! De deelnemers waren zeer 
content over de fraaie locatie. “We komen graag nog 
eens terug”, zo blikte ook voorzitter Hans Uitenbroek te-
vreden terug. 

Gedurende de dag werden natuurlijk ook onze tweede-
handsschaakboeken door ASV te koop aangeboden. De-
ze vonden ook bij deze groep schakers behoorlijk gretig 
aftrek. Dus dat was ook weer een mooi extraatje voor 
onze clubkas! 

Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden  
te gast  bij ASV 

Ruud Wille 
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Geniet nu nog van de beide probleemstellingen van onze 
2 eerder genoemde oud-leden van ASV. 

A.M.A. van der Ven 

The Good Companion Chess Problem Club 1924 (3e 
Prijs) 

Wit geeft mat in twee zetten 

1.Df1! [dreiging 2.Db1#] 

1... Pc4 2.Pc5# 

1... Pd5 2.Pd2# 

1... Lc1 2.Txd4# 

Het eerste probleem gaat over penningen en ontpennin-
gen. De witte hoofdrolspeler, het paard op b3, mag geen 
mat geven, omdat het gepend staat door de zwarte da-
me. Twee zwarte hoofdrolspelers, beide torens, staan 
ook gepend. Met een subtiele sleutelzet naar f1, dreigt 
wit mat te geven op b1. Nu blijkt dat de thematische ver-
dedigingen bestaan uit het ontpennen van de zwarte to-
rens door het paard op b6. Nadeel hiervan is dat ook het 

witte paard ontpend wordt. Het paard mag nu mat geven 
op het veld dat niet door de ontpende toren gedekt wordt. 

Jan van Woerden 

L’Echiquier Belge 1994-1995 (1e Eervolle Vermelding) 

Wit geeft mat in twee zetten 

Verleiding Oplossing 

1.Pxe3? [dreiging 2.Txe6#] 1.Lxe3! [dreiging  
 2.Dxe6#] 

1... Pg5 2.Dxf4# 1... Pg5 2.Pf2# 

1... e5 2.Dd5# 1... e5 2.Dc6# 

1... Da2 2.Pc4# 1... Da2 2.Pxc3# 

1... Lc8 2.Pd1# 1... Lc8 2.Lg1# 

1... fxe3 2.Txe3# 1... fxe3 2.Txe3# 

1... Lc4! 1... Lc4 2.Dd4# 

Het tweede probleem is een verleidingsprobleem waarin 
tussen de verleiding en de oplossing na dezelfde zwarte 

verdediging vier 
keer een ander mat 
volgt. Een voortref-
felijke prestatie met 
een mooie samen-
hang tussen verlei-
ding en oplossing. 
Dat is onder ande-
re bereikt door de 
sleutelzet waarbij 
paard of loper op 
e3 slaan met als 
dreiging dat toren 
of dame op e6 
slaan. De leukste 
varianten volgen na 
1... Lc8 waarna 
paard en loper te-
ruggaan naar hun 
uitgangspositie. 
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De jeugdhoek 
Frank Schleipfenbauer 

Ditmaal weer meerdere activiteiten bij onze ASV jeugd 
die de aandacht verdienden. 

Naast de traditionele sintsimultaan door Bent-Sint en Xa-
dya-Piet weer hebben weer diverse team- en individuele 
schaakwedstrijden plaatsgevonden. 

ONJK rapid 16 november te Eindhoven. 

Voor  Xadya, Bent en Mika een jeugdtoernooi om snel te 
vergeten en voor Pieter een mooi succes! 

Xadya en Bent kwamen uit in de groep met de geboorte-
jaren 1995-1997. En van de 27 deelnemers werden ze 
respectievelijk gedeeld 22e en .... 27e. We kunnen het 
dan hebben over de gemiste kansen en kansjes maar 
dan moet je ze wel meteen pakken in een rapid anders 
zijn ze snel weer weg. En dit jaar waren het er niet veel 

die men kon pakken blijkbaar. 

Mika Bloksma deed voor het eerst me en speelde als 
enige ASV-er in de groep 2003.  

De jongste ASV-er dit jaar en dan voor het eerst alleen 
mee gaan naar zo'n groot toernooi verdient op zich al 
respect. Helaas zat het Mika verder gewoon tegen en 
kon hij steeds net geen puntje pakken en eindigde ook in 
de achterhoede. 

Pieter kwam zag en overwon, bijna, zoals ook verwacht. 
Pieter eindigde met 7.5 uit 9 op een gedeelde eerste 
plaats samen met onder andere Max Warmerdam van 
SV Venlo, die onlangs nog een punt pakte in de KNSB 
tegen ons 1e team! Een mooi resultaat met een TPR net 
iets boven de verwachting. 

Sint-simultaan 

De sintsimultaan op donderdag 28 december kende weer 
vele deelnemers, pepernoten-eters en evenveel win-

naars.                   

Opvallend waren de remises van Bryan tegen de Bent-
Sint en de remises van Ezéchiel en Jin, beide nieuwe 
leden die dit jaar bij ASV zijn komen spelen,  tegen Xa-
dya-Piet!  

Heel erg goed dus en dat na pas een paar lessen van 
onze jeugdleiders!         
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AB team 4e, 5e, 6e en 7e ronde KNSB Promotieklasse 

In de laatste rondes van de KNSB competitie waren de 
resultaten van ons AB team zeker goed maar niet vol-
doende voor een plek bij de eerste 3 en daarmee promo-
tie naar de Meesterklasse. 

De 4e en 5e ronde werden op 9 november wederom in 
Apeldoorn gespeeld. 

In de 5e ronde werd er met een overweldigende 4-0 ver-
loren van het team van HMC Calder. 

Gezien de rating verschillen (1328 gemiddeld tegen 
1558) was een verlies te verwachten, maar puntloos, dat 
was niet verwacht en een grote teleurstelling voor het 
hele team. 

Dat werd echter weer recht gezet met een goede 3-1 te-
gen Hoogland A1 waar Bent, Tom en Wisse het volle 
punt pakten. Wel tekenend was dat het rating verschil 
nagenoeg gelijk was aan dat in de vorige wedstrijd (1328 
tegen 1542). Daarmee lijkt de rating van onze ASV-er wel 
heel erg te laag te liggen vergeleken met hun echte sterk-
te. Dat bied perspectief voor de nabije toekomst! 

De 6e en 7e ronde werden op 14 december gespeeld in 
Rijswijk waar eerst het sterke team van De Cirkel de eer-
ste tegenstander was. Dit werd een spannende wedstrijd 
waarbij we op elopunten vooraf geheel kansloos waren 

tegen de mannen Jan Pijkeren (elo 2000+),  Thomas Slij-
per (elo 1900-), Cisko Loos (elo 1700+) en Dominic van 
Dijk (elo 1600+). 

Echter dat onze elo's, zoals eerder al aangetoond, nog 
veel rek bieden bleek uit deze wedstrijd waar Bryan en 
Wisse welliswaar verloren maar Tom (tegen Thomas Slij-
per) een goede remise speelde en Bent (tegen Jan Pijke-
ren) met een mooi stukoffer de volle winst pakte! 

Helaas was het gevolg van dit verlies dat we net in de 
laatste ronde de bye te pakken kregen waardoor we wel 
2 matchpunten kregen maar geen partij meer speelden. 

De eindstanden waren op de avond voor de uiteindelijke 
samenstelling van deze ASV nieuws nog niet bekend 
maar gezien de onderstaande stand van 10 november, 
na de 5e ronde, zal het ergens in de middenmoot zijn. 

 

 

I have a dream 
oftewel;  

optimale voor-
bereiding door 
Tom op weg 
naar Rijswijk. 
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En dacht u dat schakers niet konden zingen?? Zet dan 
maar eens de hit Hoe van Nielson & Miss Montreal op 

tijdens een ritje van of naar een teamwedstrijd met een 
van de leden van het Dream-team! U zult versteld staan! 

ASV 11 

Ons jeugdteam ASV 11 speelde in de 2e en 3e ronde 
van de OSBO competitie zeker niet onverdienstelijk te-
gen Millingen en Mook 2. 

Weliswaar verloor men beide wedstrijden maar tegen het 
team van Millingen, dat trouwens weer van medekoplo-
per Mook 2 won, waren er zeker kansen op winst en het 
nipte 4.5-2.5 verlies smaakt dan ook naar meer. 

Enkele spelers zijn zeer goed op dreef want in de onder-
staande lijst blijken er 3 ASV-ers in de topscoorders top 
10 te staan waarbij Bryan met 2.5 uit 3 net onder de top-
scoorder Hein van der Linden van Mook 2 staat, maar 
wel een beduidend hogere TPR heeft! 

OSBO team competitie C, D en E teams 

In verband met de OSBO bestuursperikelen gingen de 
OSBO jeugdteamwedstrijden dit jaar in een andere vorm 
dan andere jaren van op start op 30 november. 

Op die datum speelden een ASV C en een ASV E team  
een eendaagse wedstrijd in Arnhem op de locatie van de 

Toren.  Grote successen waren er niet maar wederom 
waren er vele leerzame partijtjes en werd er met veel 
plezier gespeeld. Beide teams eindigden ergens onder 
de middenmoot. 

Op 14 december speelde het ASV D team, ook een een-
daags toernooi, in Wageningen. De uitslagen waren op 
het moment van het schrijven van dit stuk nog niet be-
kend. 

En tenslotte... 

Wederom een oproep aan iedereen die het jeugdscha-
ken een warm hart toedraagt en mee wil bouwen aan de 
basis voor een gezond ASV. 

Op dit moment hebben we een groot aantal aanmeldin-
gen van nieuwe zeer jonge spelers en we verwachten er 
begin van dit jaar nog enkele binnen te krijgen mede naar 
aanleiding van het schoolschaaktoernooi op 25 januari 
aanstaande. Dus hulp is gewenst. 

Daarnaast is er bijvoorbeeld ook behoefte aan iemand 
die onze jeugdsite wil bijhouden en voorzien van leuke 
en actuele informatie. 

 

Dus mocht 
u tijd heb-
ben op 
donderdag 
van 18.15 
uur tot 
19.45 uur, 
meld u dan 
aan. U bent 
van harte 
welkom! 
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Uitslagen en stand Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

na ronde 9 seizoen 13/14 
Nr Voornaam Naam pnt Rat par grp TPR 
1 Jaap Glazenburg 7,5 1654 9 AA 1870 
2 Rob Cornips 6 1804 9 A 1715 
3 Hub Kusters 5,5 1693 9 A 1662 
4 Horst Eder 5 1605 9 A 1700 
5 Jan Vermeer 5 1719 9 A 1632 
6 Henk Schunk 4,5 1592 9 A 1565 
7 Walter Manschot 4 1601 9 A 1536 
8 Kazem Mollahosseini 4 1406 9 BA 1434 
9 Robbert Lubbers 4 1423 9 B 1394 
10 Hans Donker 3 1734 3 A 2186 
11 Ko Kooman 3 1587 6 A 1554 
12 Ben Bergen 3 1371 9 B 1371 
13 Albert Marks 2 1820 3 A 1775 
14 Fritz 8 2 1380 6 B 1266 
15 Meindert Rudolphi 2 1209 4 B 1294 
16 Gerrit Jansen 1,5 1015 9 B 1074 
17 Bob Sanders 1 1453 2 B 1542 
18 Jan Kisjes 0 1372 0 B 1372 
19 Bertus Teunissen van Manen 0 1317 3 B 822 

ronde 7 gespeeld op 03-12-2013 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 

Walter Manschot Jaap Glazenburg 1-0 

Horst Eder Rob Cornips rem 

Jan Vermeer Henk Schunk 1-0 

Ko Kooman Hub Kusters 0-1 

Meindert Rudolphi Kazem Mollahosseini 0-1 

Robbert Lubbers Gerrit Jansen 1-0 

Fritz 8 Ben Bergen 0-1 

ronde 8 
Jan Vermeer Jaap Glazenburg rem 

Kazem Mollahosseini Horst Eder 0-1 

Henk Schunk Rob Cornips 0-1 

Ben Bergen Walter Manschot 1-0 

Hub Kusters Fritz 8 1-0 

Meindert Rudolphi Robbert Lubbers 0-1 

Robbert Lubbers Bertus Teunissen v M 1-0 

ronde 9 
Ko Kooman Jaap Glazenburg 0-1 

Jan Vermeer Horst Eder 1-0 

Rob Cornips Robbert Lubbers 1-0 

Hub Kusters Ben Bergen 1-0 

Walter Manschot Henk Schunk 0-1 

Kazem Mollahosseini Gerrit Jansen 1-0 

ronde 4 gespeeld op 05-11-2013 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 

Jaap Glazenburg Horst Eder 1-0 

Henk Schunk Kazem Mollahosseini 1-0 

Hub Kusters Jan Vermeer 1-0 

Rob Cornips Ben Bergen 1-0 

Walter Manschot Gerrit Jansen 1-0 

Fritz 8 Robbert Lubbers 1-0 

Bertus Teunissen v M Meindert Rudolphi 0-1 

ronde 5  
Henk Schunk Jaap Glazenburg 0-1 

Horst Eder Hub Kusters 1-0 

Rob Cornips Walter Manschot rem 

Kazem Mollahosseini Fritz 8 rem 

Ben Bergen Jan Vermeer 0-1 

Gerrit Jansen Meindert Rudolphi 0-1 

Robbert Lubbers Bertus Teunissen v M 1-0 

ronde 6    

Jaap Glazenburg Hub Kusters 1-0 

Horst Eder Henk Schunk rem 

Rob Cornips Kazem Mollahosseini 1-0 

Walter Manschot Jan Vermeer rem 

Ben Bergen Robbert Lubbers 0-1 

Gerrit Jansen Bertus Teunissen v M 1-0 
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Prachtige opening Rozet 
Erik en Ruud Wille 

In april 2011 organiseerden de 
Arnhemse schaakverenigingen in 
Bibliotheek Arnhem een schaak-
maand. Hans Böhm gaf als ope-
ningsactiviteit simultaan. Bij die 
activiteit raakten we in gesprek 
met de wethouders Gerrie Elfrink 
en Martijn Leisink over de opening 
van het nog te bouwen Kennis-
cluster. De wethouders vonden dat 
er geschaakt moest worden bij de 
opening van het gebouw, dat later 
Rozet zou gaan heten. 
 
Afgelopen week was het dan zo-
ver. Na maanden van overleg en 
hard werken door een grote groep 
vrijwilligers opende Prinses Beatrix 
op dinsdag 10 december het Ken-
niscentrum Rozet. In het openings-
programma nam een voorstelling 
van levend schaak een prominente 
plaats in. Maandenlang waren verschillende mensen on-
der de inspirerende leiding van Karen Langerwerf bezig 
met het maken kleding, versieringen etc. Dat is een groot 
compliment waard. Ook de deelnemende kinderen moes-
ten vrij krijgen van school om deel te kunnen nemen in 
hun rol bij het levend schaakspel. Het was in één woord 
prachtig!!! 
 
De officiële openingshandeling werd verricht door Prinses 
Beatrix. Dat gebeurde nadat zij een rondleiding had ge-
had door het nieuwe gebouw en allerlei optredens had 
bewonderd. Zo maakte ook een voorstelling van het Le-
vend Schaak, verzorgd door kinderen van De Toren, ASV 
en De Sleutelzet deel uit van dit programma die hiervoor 

prachtig waren verkleed als wit of zwart schaakstuk. Een 
koninklijk bezoek geeft daarbij natuurlijk een wel heel 
speciaal effect aan zo’n opening. Het geheel werd op 
deskundige wijze aan elkaar gepraat door Hans Böhm 
die hiervoor bij uitstek geschikt is. Tussendoor leerde hij 
de kinderen die dag om nog meer expressie in hun spel 
te leggen. Dat had 's avonds duidelijk een nog beter the-
atraal effect. De partij in de ochtenduren werd gespeeld 
door de twee Arnhemse wethouders Martijn Leisink en 
Gerrie Elfrink die daarbij werden gesteund door enkele 
jeugdschakers. De partij eindigde na zetherhaling in remi-
se. Daarmee bleef ook de vrede in het College van B&W 
gehandhaafd. 
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Omdat Hans Böhm toch aanwezig 
was en pas in de avonduren op-
nieuw het Levend Schaak zou pre-
senteren, kon hij ook in de mid-
daguren nog een ander optreden 
verzorgen. Dat deed hij in het nabij 
gelegen Café de Heeren van Aem-
stel met het "Snelschaken tegen 
de Beer". De schaakmeester en 
TV-persoonlijkheid (van o.a. het 
programma “Ook dat nog”!) speel-
de met 2 minuten tegen de uitda-
gers 5 minuten. In Kerstsfeer ging 
het er op het bord bepaald niet 
vredig aan toe. Dat gaf in veel par-
tijen het nodige spektakel. Leuk 
voor de vele toeschouwers natuur-
lijk. Hans Böhm kwam met enige 
regelmaat in de problemen, maar 
op routine won hij lang al zijn par-
tijen. In de voorlaatste partij maak-
te uitgerekend onze voorzitter een 
eind aan de serie winstpartijen. 
Hans schwindelde echter nog wel naar remise. In de laat-
ste partij was Hub Kusters tenslotte de schaakmeester 
wel de baas, dankzij een vrijpion die ineens doorliep.    
 
's Avonds werd het Levend Schaak, mede vanwege de 
grote publieke belangstelling, nog twee keer herhaald. 
De zaal zat beide keren afgeladen vol. Het publiek ge-
noot met volle teugen. Hans Bohm opende zijn presenta-
tie die avond door Jacqueline Lincewicz de kunstenares 
eerst naar voren te roepen. Daarbij werd het cadeau, een 
prachtig mozaïek, overhandigd namens de drie schaak-
verenigingen aan de directie van Rozet. 
Ruud Janssen speelde daarbij twee keer blind tegen een 
drietal jeugdspelers van De Toren. Tussendoor vertelde 

Böhm anekdotes en schaakverhaaltjes en beantwoordde 
hij vragen uit het publiek. Zo kwam een mooie interactie 
tot stand. Bij de jeugdschaker kwam de expressie steeds 
beter tot uiting. Een paardenvoetje met een hinnikend 
geluid was leuk! Het slaan van de stukken ging met een 
fraaie actie gepaard. Ook een loper die bleef draaien was 
fraai om te zien. Een karateslag door een pion werd mooi 
uitgevoerd. Zo ontstond steeds meer theater naast de 
spannende schaakpartij. Het resultaat van de blindpartij-
en levend schaak was natuurlijk minder belangrijk. Maar 
voor de statistiek toch de uitslagen. Na een remise in de 
eerste partij wist Ruud Janssen de tweede partij in winst 
om te zetten.  
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Afgelopen zaterdagmiddag 14 december kreeg het scha-
ken een vervolg. Willy Hendriks nam hierbij een aan-
schuifsimultaan aan 10 borden voor zijn rekening. En ook 
dit was zeer druk bezocht. Daar waar een bord vrij kwam 
nam een andere liefhebber plaats. Zo namen tientallen 
Arnhemmers het op tegen de schaakmeester van De 
Toren. De meeste mensen moesten de koning echter 

omleggen. Het schaken kwam bij deze openingsactivitei-
ten op een prachtige wijze in de picture. En dat is goed 
voor het schaken in Arnhem!! Een prachtig succes dus! 
We zijn blij dat deze activiteiten in eendrachtige samen-
werking met de twee andere schaakclubs in Arnhem tot 
stand gekomen zijn. Deze vorm van samenwerking in de 
schaakwereld is een voorbeeld voor velen. 

De oplossingen Wouter v Rijn (p 8 t/m 
11): 

1)  1. Pg3 Te6 2. Kg2 Le8 3. Kh3 Ld7 
 4. Lg2 Th6# 
 1. Pxd2 Lb1 2. Pe4 Ta2 3. Pf2 

Ta1 4. Lg2 Ld3# 
 
2) 1. Lb5 e1P 2. Lc6 Tgg1 3. Ld7 Le4 

4. Lf5+ Lxf5 5. Pc6  ~ 6. Pe7# 
 
3) 1. Pcb5 La8 2. Tb7 cxb7 3. Kc6 

b8P# 
 1. Ke6 Lc8+ 2. Tdd7 cxd7 3. Pd5 

d8P# 
1. Pe6 Lb8 2. Td7 c7+ 3. Kd6  

  c8P# 
 

4) 1. g7 Pxg7 2. f6+ Kf8 3. Pc5 a2 4. 
Kxa2 Pc3+ 5. Kb3 La3 6. Kxa3 
Pb5+ 7. Kb4 Pd6 8. Pcd7+ Kg8 9. 
f6+ Pxf7 10. Pf6+ Kf8 11. Pg6# 





(adverten
e) 


